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Mniejsza dziura w kasie
Deficyt państwa w 2011 roku był dużo mniejszy niż
założono. – Po listopadzie wyniósł 21,6 mld zł, wobec
22,47 mld zł po październiku – powiedziała w Sejmie
Hanna Majszczyk, wiceminister finansów. – To niewiele
ponad połowę deficytu zapisanego w budżecie. Taki
wynik zawdzięczamy przede wszystkim dużo
mniejszym wydatkom o około 10 mld zł.
Wyższe też były dochody kasy państwa
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Co dalej z biomasą?
23 listopada 2011 roku w siedzibie PGNiG w Warszawie odbyła się debata na temat
problematycznych aspektów zagospodarowania ubocznych produktów spalania biomasy
zorganizowana przez Zespół Center for Business Education
kspertem prawnym seminarium była kancelaria prawna CMS Cameron McKenna, a przedmiotem wykładów i dyskusji były możliwości wykorzystania lub utylizacji odpadów ze spalania biomasy.
Niejednokrotnie dywagowano już na temat możliwości recyklingu UPS z paliw konwencjonalnych. Odbiorcami odpadów może być branża drogowa, cementowa, ceramiczna wykorzystując min. 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, nie wiedząc co zrobić z odpadami, których nikt nie chce wykorzystać. Dla przedsiębiorstw z energetyki wytwórczej niezwykle istotnym jest, by zarówno przed
podjęciem inwestycji w instalacje do spalania biomasy, jak i w trakcie ich późniejszej eksploUczestnicy seminarium
atacji być przygotowanym na szereg wymogów związanych z gospodarką odpadami – mówiła Maria Przekopowska, dyrektor zarządzający Center for Business Eductaion.
Podczas debaty przedstawiono właściwości UPS z biomasy oraz perspektywy i możliwości ich wykorzystania. Zwrócono również uwagę na problematyczną kwestię klasyfikacji kodów odpadów. Wiele uwagi poświęcono prezentacji dobrych praktyk i pomysłów na zagospodarowanie UPS z biomasy do rewitalizacji siedlisk leśnych, jako potencjalnego źródła składników pokarmowych dla roślin oraz do rolniczego wykorzystania popiołów. Kolejno swoimi doświadczeniami dzielili się: dr Ireneusz Olejarski z Instytutu Badawczego Leśnictwa,
prof. dr hab. Robert Maciorowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz dr inż. Roman Wacławowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Seminarium było kontynuacją „Krajowego Forum Spalania Biomasy” – największego w Polsce wydarzenia poświęconego wykorzystaniu
ekologicznego paliwa, jakim jest biomasa, w przedsiębiorstwach energetycznych. – Wszelkie sugestie uczestników seminarium oraz debatę będziemy z pewnością kontynuować podczas II Krajowego Forum Spalania Biomasy, które odbędzie się w dniach 26–27 kwietnia 2012
roku. Ze względu na dużą liczbę uczestników przenieśliśmy wydarzenie z Częstochowy do Krakowa. Już dziś mogę zapewnić, iż zagadnienia UPS-ów z biomasy będą istotnym elementem programu Forum – zapowiedziała Maria Przekopowska.

E

www.spalaniebiomasy.pl

Konferencja CashFlow
W dniu 7 grudnia w Atrium Center odbyła się konferencja CashFlow
zorganizowana przez ﬁrmę MoneyCon. Celem tego wydarzenia było
wyjaśnienie znaczenia płynności ﬁnansowej w funkcjonowaniu ﬁrmy
rak płynności może skutkować niemożliwością dalszego prosperowania ﬁrmy, z uwagi na brak środków na wywiązanie się z umów.
W dzisiejszych czasach podmioty coraz częściej korzystają z usług ﬁrm windykacyjnych.
Praktycznej wiedzy o współpracy z firmą windykacyjną dostarczył Sławomir Deleżuch, prezes zarządu firmy windykacyjnej DCGROUP
Sp. z o. o., która była sponsorem konferencji CashFlow. Podczas swojego wykładu Sławomir Deleżuch przedstawił uczestnikom jakie działania należy podjąć oraz jakie nowoczesne narzędzia zastosować, aby skutecznie odzyskać swoje należności.
Przesłanki ekonomiczne współpracy z firmą windykacyjną oraz związek między utrzymaniem płynności finansowej a windykacją zostały wyjaśnione na wykładzie inauguracyjnym prowadzonym przez Piotra Badowskiego z Polskiego Związku Windykacji. Niezwykłe zainteresowanie wzbudził również wykład Jacka Fabisiewicza, współwłaściciela firmy PM Doradztwo Gospodarcze, który przedstawił prezentację „Modele upadłości dopasowane do warunków polskich”.
Kolejny wykład poprowadziła Beata Suchodolska, założycielka klubu CashFlow. Przedstawiła 8 elementów niezbędnych do stworzenia i funkcjonowania dochodowego biznesu. Prezentacja prowadzona była na zasadzie dialogu z publicznością i ćwiczeń praktycznych obrazujących działanie rynku.
Ostatni wykład merytoryczny poprowadził Benedykt Bryłka – wykładowca akademicki i trener z zakresu finansów i zarządzania. Opowiedział o dynamice środków pieniężnych oraz wyjaśnił najważniejsze pojęcia związane z kreatywnością i innowacyjnością gospodarki finansowej.
Na zakończenie rozlosowano nagrody ufundowane przez sponsora firmę DCGROUP oraz bony zniżkowe na szkolenie interaktywne,
które pozwoli na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas wykładów. Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony:
www.moneycon.pl/analiza-projektow-inwestycyjnych
Kolejna edycja już 22 lutego w Krakowie. Zapraszamy do bezpłatnego udziału!
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Weronika Jung
tel. (22) 427 36 78 / fax (22) 244 24 59
weronika.jung@moneycon.pl
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Doradca podatkowy
partnerem przedsiębiorcy
Po raz drugi w 5 miastach Polski: Lublinie, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu
i Szczecinie zorganizowano cykl konferencji „Doradca podatkowy profesjonalnym
partnerem biznesowym przedsiębiorcy”
elem cyklu konferencji, zorganizowanych przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska we współpracy z Krajową Izbą Doradców Podatkowych, było uświadomienie, jak ważna jest rola doradcy podatkowego w prowadzeniu innowacyjnego biznesu. – Chcieliśmy pokazać przedstawicielom świata biznesu, jak doradca
podatkowy może wspierać prowadzenie przedsiębiorstwa – mówił Maciej Krajewski, dyrektor ds. rozwoju rynku doradców podatkowych Wolters Kluwer Polska. Właśnie dlatego w konferencjach wzięli udział zarówno doradcy podatkowi,
jak i właściciele oraz przedstawiciele firm, którzy mogli wymienić się poglądami
i doświadczeniami w zakresie poruszanych zagadnień.
Podczas spotkań omawiane były ważne, a niekiedy kontrowersyjne zagadnienia
podatkowe, z którymi na co dzień stykają się przedsiębiorcy. – Problemy związane z rozliczeniami podatkowymi dotacji unijnych są jednym z tematów, który cały
czas wywołuje bardzo żywe reakcje w środowisku biznesowym. Chcieliśmy, aby
zaproszeni eksperci z dziedziny prawa i podatków rozwiali wątpliwości i udzieli- Uczestnicy konferencji
li informacji uczestnikom konferencji – dodał Maciej Krajewski.
Eksperci omówili kwestie związane z podatkiem od towarów i usług, opodatkowaniem i zasadami rozliczeń dotacji unijnych, amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ustosunkowali się do problemów dotyczących stosowania przepisów o VAT
w przedsiębiorstwach oraz kontrowersji podatkowych (na przykładzie ustawy o podatku od towarów i usług). Poruszono też zagadnienia
z obszaru postępowania dowodowego w kontekście kontroli podatkowej i skarbowej w przedsiębiorstwie.
I

C

I Olimpiada Techniczna DAF zakończona
19 grudnia 2011 roku w hotelu Warszawianka w Jachrance odbyła się uroczysta gala ogłoszenia
wyników I Olimpiady Technicznej DAF oraz ceremonia wręczenia nagród ﬁnalistom
ajlepszym Mechanikiem DAF roku 2011 został Paweł Nowak z firmy DBK,
autoryzowanego dealera firmy DAF w Toruniu. Laureat wykazał się największą
wiedzą z zakresu elektryki, sterowania silnikiem, pneumatyki i układu hamulcowego, układu jezdnego i napędowego, mechaniki i wiedzy ogólnej o marce DAF.
W nagrodę otrzymał 46-calowy telewizor wraz z zestawem kina domowego
Blu-Ray, a w lutym 2012 roku będzie reprezentował polskich mechaników na ogólnoeuropejskich zawodach dla mechaników DAF. Pozostałymi finalistami OLIMPIADY zostali: Mariusz Olech (DBK Gdańsk – 2. miejsce), Tomasz Fibig (ESA
Trucks Poznań – 3. miejsce), Adam Karolik (DBK Białystok – 4. miejsce) oraz Przemysław Szymaniak (WW Wanicki Świdnik – 5. miejsce).
W Olipiadzie mogli wziąć udział mechanicy pracujący w autoryzowanych serwisach DAF, wpisani do wewnętrznego systemu zarządzania szkoleniami TMS,
którzy osiągnęli co najmniej pierwszy z czterech poziomów wyszkolenia Basic. Do
zawodów przystąpiło około 100 mechaników z wszystkich oddziałów dealerskich
DAF, zaś w finale spotkało się 5 najlepszych.
Finaliści Olimpiady Technicznej DAF
Trwająca 8 miesięcy rywalizacja składała się z 4 etapów. Ostatni z nich – ścisły finał – polegał na jednoczesnym rozwiązywaniu przez 5 uczestników, którzy zaszli tak daleko, takich samych zadań, obejmujących takie dziedziny jak: naprawa,
procedury serwisowe DAF, procedury dotyczące części zamiennych, narzędzia specjalne i obsługa pojazdów innych, w tym autobusów, naczep. Kryterium oceny stanowiły zarówno poprawność wykonania napraw, jak i zgodność z procedurami DAF
oraz użycie narzędzi i systemów DAF.
Organizacja Olimpiady Technicznej DAF dowodzi, jak wielką wagę firma DAF
przykłada do jakościowego rozwoju sieci dealerskiej i usług serwisowych, aby stale podnosić umiejętności pracowników i jakość usług na drodze do oferowania klientom najlepszej propozycji biznesowej na rynku.
I
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Gospodarka odpadami oswojona
13 grudnia Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o., przy Grupie Fundacji Rozwoju Rachunkowości
w Polsce, zorganizowało w Warszawie warsztat „Nowe rozwiązania w gospodarce odpadami
w świetle nowelizacji ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach”
związku z wejściem w życie 1 stycznia 2012 roku tzw. ustawy śmieciowej, czyli nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organizacja warsztatu pogłębiającego wiedzę z zakresu nowych procedur, była swoistą koniecznością. Partnerem honorowym spotkania była firma Wolters Kluwer Polska – największy wydawca publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.
W czasie warsztatu uczestnicy nie tylko zapoznali się z nowymi obowiązkami nakładanymi na gminy, lecz także zdobyli wiedzę z zakresu możliwych rozwiązań systemowych wynikających z nowelizacji ustawy. Z opinii uczestników wynika, iż informacje przekazane przez
eksperta – Pawła Nowaka z Peter Nielsen & Partners Law Office oraz możliwość wymiany doświadczeń przyczyniły się do pogłębienia wiedzy na temat nowych rozwiązań wpływających na sprawność, przyjazność dla środowiska i efektywność ekonomiczną gospodarki odpadami.
I

W

Technologie rewolucjonizują biznes
W ramach zainicjowanej współpracy Ricoh z „The Economist” w dniach 22–23 marca 2012 roku
w Londynie odbędzie się nowa, ﬂagowa konferencja The Economist Group
– „Technology Frontiers”, której fundatorem jest Ricoh Europe
echnologia jest nieustającym tematem dyskusji, a kluczowe procesy biznesowe w organizacjach są od niej coraz bardziej zależne, przy
czym często uwagę skupia się na najnowszych narzędziach technologicznych zamiast na wpływie, jaki będą one wywierać na działalność biznesową. Właśnie ten problem będzie głównym tematem konferencji „Technology Frontiers”, która odbędzie się w Londynie w dniach
22–23 marca. Eksperci z całego świata rzucą wyzwanie panującym dogmatom i będą starali się otworzyć umysły liderów na nowe pomysły i możliwości.
Wydarzenie ma naświetlić, jak biznes, społeczności i ekonomia zmienią się pod wpływem technologii. Program konferencji został
opracowany przez Economist Conferences i Toma Standage’a, wydawcę cyfrowego wydania „The Economist”, uważanego za globalny autorytet w sprawach technologii i biznesu. Będzie też okazją do przeprowadzenia analizy tego, jak będzie wyglądało życie i praca
w przyszłości oraz jak przedsiębiorstwa europejskie będą adaptować się do zmiany, wchodzić na nowe rynki i szukać nowych metod konkurowania.
– Technology Frontiers to nowe, wyjątkowe wydarzenie dla dociekliwych umysłów. Będziemy badać najbardziej ekscytujące technologie przyszłości – pomagające firmom w adaptacji do zmiany, ale także przygotowujące je na przyszłe wyzwania – zapowiada Tom Standage. Carsten Bruhn, wiceprezes Ricoh Europe, dodaje: – To niesamowite, że po 20 latach od rewolucji cyfrowej, właśnie teraz widzimy
prawdziwą zmianę, którą rewolucja wprowadziła do sposobu, w jaki pracujemy i do naszego życia. A przecież, jeśli spojrzeć w przyszłość,
tak wiele jeszcze się wydarzy: transformacja procesów biznesowych, bardziej wydajne dzielenie się wiedzą pomiędzy pracownikami i możliwość szybszej reakcji na potrzeby klienta. Program Technology Frontiers to niezwykłe połączenie dyskusji na temat wpływu technologii
na dzisiejszy biznes z rozważaniami na temat tego, co stanie się w przyszłości.
Jako część programu „Technology Frontiers” Economist Intelligence Unit przeprowadza badanie, zainicjowane przez Ricoh Europe,
na temat nowych przyczyn zmian biznesowych, którego wyniki zostaną omówione podczas konferencji. Według wstępnych wniosków z badania, sponsorowanego przez Ricoh, liderzy biznesowi szykują się na poważne zmiany spowodowane wpływem technologii. Ponad 1/3
(37 proc.) liderów biznesowych przewiduje, że ich organizacja może mieć problemy z nadążaniem za technologią i że będzie tracić swoją
konkurencyjność. 1/3 liderów z branży IT obawia się, że ich firmy znikną z rynku, podczas gdy 6 na 10 uczestników badania uważa, że rynki, na których działają, będą się znacznie różnić od tych z 2010 roku.
– Na przestrzeni ostatnich 20 lat najwięcej zmian w firmach miało podłoże technologiczne. Oczywiste jest to, że czeka nas jeszcze wiele zmian i to właśnie pracownicy i klienci będą odgrywali kluczową rolę w ich napędzaniu. Właśnie dlatego wierzymy, że firmami, które będą
odnosiły sukcesy w 2020 roku będą te, które położą większy nacisk na innowacyjność. Kluczem do budowy sprawnie funkcjonującego biznesu, który jest gotowy na zmiany, jest posiadanie na miejscu właściwej infrastruktury, za pomocą której będzie można skutecznie zarządzać tą zmianą. Rozumiejąc, że kluczowa informacja biznesowa łączy całą firmę, organizacja może zmienić swoje procesy, aby zapewnić
maksymalizację dzielenia się wiedzą pomiędzy pracownikami, a co za tym idzie efektywnie odpowiadać na wymagania klientów – mówi David Mills, wiceprezes w Operations Ricoh Europe. 59 proc. osób biorących udział w badaniu zgadza się, że koncepcja informacji analogowej będzie zupełnie obca większości pracowników w 2020 roku. – Podczas gdy pewne jest, że ilość cyfrowej informacji w organizacjach wzrośnie, wyzwaniem jest zapewnienie pełnego zintegrowania i dostępności kluczowych procesów biznesowych, zarówno tych analogowych,
jak i cyfrowych – komentuje Mills.
Badanie powstało na podstawie wywiadów z 567 liderami biznesowymi z całego świata, reprezentującymi 20 sektorów gospodarki.
46 proc. respondentów to kadra zarządzająca, 43 proc. osiąga roczne przychody na poziomie minimum 500 mln dol.
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Polski Dzień Jakości w Galerii Porczyńskich
10 listopada 2011 roku w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) odbył się Polski
Dzień Jakości, zorganizowany przez Polskie Centrum Badań i Certyﬁkacji SA, pod patronatem
honorowym Parlamentu Europejskiego i jego przewodniczącego Jerzego Buzka
twierając uroczystość, prezes zarządu PCBC Wojciech Henrykowski powiedział, że patronat ten, podczas trwania polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, stanowi wielkie
wyróżnienie. PCBC SA od 17 lat organizuje Europejski Tydzień Jakości, który w 2011 roku
odbywał się pod hasłem „Działać przez jakość”, a od 3 lat – Polski Dzień Jakości, w którego ostatniej odsłonie uczestniczyło kilkaset osób, w tym liczni naukowcy zajmujący się problematyką jakości oraz jej znaczenia dla gospodarki i życia codziennego każdego z nas.
Nie przypadkiem więc PCBC wyróżniło grono naukowców zaangażowanych w sprawy jakości – prof. dr hab. Elżbietę Skrzypek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, prof. dr hab. Danutę Koradecką z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Tkaczyka z Politechniki Warszawskiej, dr. hab. Kazimierza Dendurę, prof. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Gdyni, prof. zw. dr hab. Tadeusza Wawaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab.
Romana Grzybowskiego, dyrektora Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego.
Laureaci wygłosili referaty, których głównym przesłaniem były szeroko rozumiane powią- Podczas konferencji wręczono Nagrodę
zania nauki z problematyką jakości. Godne uwagi było wystąpienie Anny Wyroby, wicepre- Prezesa Zarządu PCBC SA
zes zarządu PCBC, pt. „Współpraca PCBC SA z uczelniami wyższymi w zakresie doskonalenia
młodej kadry menedżerów”. Bardzo sprawnie i ze swadą konferencję prowadził Tadeusz Glazer, dyrektor ds. badań i certyfikacji PCBC.
Ponadto podczas konferencji trzem instytucjom wręczono Nagrodę Prezesa Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA, ustanowioną przed trzema laty w celu wyróżnienia i promocji klientów PCBC, którzy doskonalą zarządzanie organizacją, dbając jednocześnie
o środowisko naturalne oraz upowszechniają i promują problematykę jakości. W trzeciej edycji zdobył ją LOT Catering Sp. z o.o. z Warszawy, a odebrał prezes zarządu Krzysztof Wiśniewski. Wyróżnienia przypadły w udziale Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu (wręczono je inspektorowi Markowi Osiukowi, komendantowi miejskiemu) i PKP CARGO SA Warszawa (odebrał je Waldemar Ciszak, dyrektor
biura organizacyjno-prawnego).
AU

O

Gospodarka odpadami
komunalnymi
– wyzwania dla samorządów
BEZPŁATNA KONFERANCJA
8 lutego 2012 roku, godz. 9:30–14:30
Wieliczka, Kopalnia Soli – Centrum konferencyjne
Komora Drozdowice IV
Gospodarka odpadami komunalnymi to obecnie jeden z ważniejszych tematów na rynku.
Podpisana została nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, która nakłada na samorządy konieczność wypracowania nowych
rozwiązań, w tym określenia głównych priorytetów w zakresie gospodarki
odpadami oraz ich odbioru od właścicieli nieruchomości.
Naszym zamiarem jest stworzenie miejsca spotkań dla przedstawicieli samorządów, spółek miejskich, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych,
celem przybliżenia tematyki jakże aktualnej w obecnym czasie.
Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie tematyki gospodarki odpadami
komunalnymi pod kątem:
• Zmian dotyczących wymogów i regulacji prawnych na podstawie
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
• Przestawienia nowoczesnych modeli zarządzania odpadami
komunalnymi
• Możliwości i zagrożenia związane z reorganizacją systemu zarządzania
gospodarką komunalną

• Prezentacji i porównania proponowanych technologii dotyczących
zagospodarowania odpadów
• Stanu bieżącego i perspektyw tworzenia modeli gospodarowania
odpadami na przykładzie wybranych jednostek gminnych i prywatnych
• Dialogu ze społecznością lokalną, którą bezpośrednio dotykają zmiany
• Pozyskiwania środków ﬁnansowych na inwestycje związane z gospodarką
odpadami komunalnymi
Patronat Honorowy: Minister Środowiska Marcin Korolec, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.
Biuro Konferencji:
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów
www.europa.org.pl/odpady
Kontakt do rzecznika prasowego:
Anna Kubik
660 730 657
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Promocja Polski,
czyli poszukiwanie systemu
W Pałacu Staszica, siedzibie PAN, 6 grudnia 2011 roku odbyła się gala V edycji konkursu Teraz Polska
Promocja. Laureaci odebrali prestiżowe laury za najlepsze prace magisterskie dotyczące promocji
Polski. Ceremonię poprzedziła konferencja „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”,
która wpisała się w cykl wydarzeń w ramach programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”
czestników spotkania przywitał Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Po nim zabrał głos Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który wskazał na działania
prezydenta Bronisława Komorowskiego dotyczące promocji kraju poprzez aktywność na niwie dyplomatycznej i gospodarczej, między innymi współpracę na
tym polu z szefami resortów gospodarki, kultury i spraw zagranicznych. Omówił kwestie tzw. dyplomacji ekonomicznej, której przykładem jest uczestnictwo przedstawicieli biznesu w wizytach składanych przez głowę państwa (ostatnio w Azerbejdżanie, Gruzji i Armenii, w Chinach). Dziekoński dostrzega brak harmonijnej
współpracy na polu promocji Polski za granicą pomiędzy poszczególnymi organami
państwa. Pochwalił natomiast władze samorządowe, które dość efektywnie promują swe regiony. Zwrócił uwagę na istotną rolę promocji kultury, „która budu- Laureaci konkursu
je prestiż Polski”. Kończąc swe wystąpienie zadał pytanie, czy nie należałoby uchwalić odpowiedniej ustawy, by „wzmocnić ustawodawstwem” obecność naszego kraju za granicą.

U

Polska jako brand
Krzysztof Przybył wygłosił referat pt. „Promocja Polski – gdzie jesteśmy”, traktujący Polskę jako brand. Stwierdził, że „dobra promocja kraju prowadzi do wytworzenia wartościowej, docenianej w świecie marki państwa”. Marka Coca-Coli
jest wyceniana na ponad 70 mld dol. O sile marki kraju świadczą takie mierzalne wskaźniki makroekonomiczne, jak PKB, średnie wydatki turystów, wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wolumen eksportu itp. Marka i promocja
kraju powinny być rozumiane jako narzędzia wspierania jego konkurencyjności.
Wedle danych z badań pozycja Polski w rankingach konkurencyjności lokuje się Marta Jankowska – laureatka I miejsca
średnio w okolicach 25–28 proc. najlepiej ocenianych krajów. Nakłady na promocję
są żałośnie niskie – w 2010 roku wyniosły ponad 275 mln zł (budżet na ten cel ministerstw gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego i spraw
zagranicznych). Na promocję kultury wydano 151 mln, a turystyki – 13 mln zł. Zadaniem Fundacji PGP trzeba zdefiniować system promocji Polski, przejść z orientacji promocyjnej do marketingowej, tj. uporządkować organizacyjno-prawne, finansowe i programowe, merytoryczne podstawy działań promocyjnych. Brakuje koordynatora promocji Polski. Fundacja proponuje, by uwydatnić rolę prezydenta RP
jako osoby odpowiedzialnej za wspieranie wizerunku Polski w świecie. Do rozważenia pozostaje powołanie ministra bez teki ds. promocji
Polski.

Jak nas widzą za granicą?
O stanie Polski w kwestii postrzegania naszego kraju poza granicami mówił Jarosław Górski, członek zarządu Fundacji Best Place
– Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Prelegent przedstawił wyniki badań na temat postrzegania wizerunku Polski za granicą. Część spotkania poświęcona została na debatę moderowaną przez Romana Rewalda przewodniczącego koalicji Pro-Polska, w której udział wzięli:
poseł Adam Szejnfeld, senator Marek Rocki, członek zarządu NBP Małgorzata Zaleska, wiceprezes POT Bartłomiej Walas, wiceprezes Wyborowa SA Andrzej Szumowski, prezes Agencji Rynku Rolnego Władysław Łukasik, dyrektor Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Andrzej Faliński, Maciej Górski z PAIiIZ, Michał Polański z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krzysztof Przybył. Główne przesłania płynące z debaty dotyczyły zapewnienia ciągłości i koncentracji wszystkich działań w dziedzinie promocji Polski, zwłaszcza systemowych,
w długim horyzoncie czasowym.

Naukowo o promocji
Gala była zwieńczeniem kolejnej odsłony przedsięwzięcia, mającego na celu popularyzację tematyki marketingu terytorialnego i brandingu narodowego Polski, dla poprawy konkurencyjności naszego kraju, poprzez wzrost jakości jego promocji w świecie. Do tegorocznej
edycji konkursu „Teraz Polska Promocja” zgłoszono 50 prac magisterskich. Nagrodę główną otrzymała Marta Jankowska z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę „Kształtowanie wizerunku miasta w oparciu o elementy jego tożsamości – studium przypadków z wyróżnieniem Poznania”. Laureatką II nagrody została Anna Zioło, absolwentka kierunku Zarządzanie w Turystyce
Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę „Zabytkowe zamki województwa podkarpackiego jako obiekty hotelarskie”, a III nagrodę przyznano Malwinie Kołodziej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, autorce pracy „Szalet w przestrzeni miejskiej w przeddzień
EURO 2012”. Podczas gali wręczono także wyróżnienia oraz nagrody specjalne, przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
AU
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Uwolnić lekarzy od nadmiaru dokumentów
Zakład opieki zdrowotnej przez 5 lat musi zabezpieczać skierowania na badania lub zlecenia lekarza.
Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjetna należy archiwizować
10 lat, a 20 lat trzeba gromadzić większość dokumentacji medycznej. W przypadku zgonu pacjenta
na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumenty trzeba przechowywać aż przez 30 lat.
Co można zrobić aby ZOZ nie zamienił się w archiwum?
stawodawca nakłada na zakłady opieki zdrowotnej
poważne i odpowiedzialne obowiązki archiwistyczne. Oznacza to konieczność wygospodarowania odpowiedniej przestrzeni, w której gromadzone dokumenty będą
przechowywane we właściwych warunkach, zgodnych
z zasadami bezpieczeństwa i wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Realizacja tego zadania wiąże się
z zatrudnieniem specjalistów, którzy posiadają kwalifikacje do zarządzania dokumentacją. To rodzi poważne koszty i odciąga od podstawowego zadania ZOZ – leczenia
i opieki nad pacjentami. Aby uniknąć absorbującego obowiązku przechowania i administrowania dokumentacją,
można tę czynność powierzyć specjalistycznemu przedsiębiorstwu zewnętrznemu na zasadach outsourcingu. Ważne, aby podmiot wybrany do współpracy w tym zakresie
dysponował odpowiednimi warunkami przechowania
dokumentów i posiadał konieczne doświadczenie, a także spełniał wszystkie wymogi prawne.
OSG Polska Sp. z o.o. oferuje usługę i-Archiwum, dostosowaną do potrzeb jednostek opieki medycznej oraz OSG Polska Sp. z o.o. oferuje usługę i-Archiwum, dostosowaną do potrzeb
spełniającą wszystkie wymogi ustawowe. To nowoczesne, jednostek opieki medycznej
funkcjonalne i profesjonalnie chronione archiwum. Pozwala
na dowolne zagospodarowanie zwolnionej przestrzeni i redukuje koszty związane z samodzielnym prowadzeniem archiwum, a przy tym
ułatwia szybkie i bezbłędne znajdowanie precyzyjnych danych z dowolnego okresu. System archiwizacji, jaki posiada OSG, pozwala też na
poufne niszczenie dokumentacji po okresie, po którym jest to dopuszczalne, dzięki czemu nie dochodzi do sytuacji, że w archiwum zalegają zbędne materiały.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania faktycznie znosi zakaz outsourcingu obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej. W tym zakresie OSG również posiada ciekawą i atrakcyjną usługę e-Archiwum. Gdy ZOZ jest zainteresowany błyskawicznym dostępem do informacji, przygotowuje dokumenty, które chce umieścić w tzw. e-Archiwum. OSG rejestruje cyfrowe obrazy dokumentów i zapisuje je w postaci plików elektronicznych, dzięki czemu upoważnione osoby z zakładu opieki zdrowotnej, po zalogowaniu się, mają możliwość, w dowolnym czasie i miejscu, dostępu do swoich zasobów.
JD

U

FAKTY, LUDZIE, OPINIE

Wieczór z SES ASTRA i zmiany personalne
Koniec roku w SES ASTRA upłynął pod znakiem zmian kadrowych i atrakcji.
Wiodący światowy operator satelitarny zyskał nowych szefów marketingu,
a w grudniu pełnił rolę gospodarza pełnego niespodzianek spotkania
unkcję dyrektora ds. marketingu SES SA w regionie Europy Środkowo-Wschodniej objęła Barbara Uzunowa-Drymer, która wcześniej pracowała na podobnym stanowisku w Symantec Polska. Będzie ona bezpośrednio podlegać Marcinowi Ornass-Kubackiemu – wiceprezesowi i dyrektorowi regionalnemu ASTRA na
Europę Centralną i Wschodnią. Nowa dyrektor jest specjalistą od komunikacji i marketingu korporacyjnego,
menedżerem z dużym doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej, szczególnie w obszarze IT. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie,
gdzie uzyskała tytuł MBA w zakresie Marketingu Międzynarodowego. – Cieszę się z możliwości pracy dla SES,
szczególnie w tak przełomowym momencie dla firmy. Ewolucja SES realizowana poprzez zmiany w strukturze oraz wprowadzenie nowego wizerunku firmy – spójnej, globalnej marki SES, wymaga dużych starań i konsekwentnych działań komunikacyjno-promocyjnych. Jest to dla mnie duże wyróżnienie i jednocześnie fantastyczne wyzwanie – powiedziała Barbara Uzunowa-Drymer.
Zmiany zaszły nie tylko w Warszawie, lecz także w siedzibie SES w Luksemburgu. Niclas Friese-Greene Barbara Uzunowa-Drymer
został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. marketingu i komunikacji korporacyjnej w SES. Będzie on odpowiedzialny za globalną działalność marketingową, w tym komunikację rynkową i korporacyjną. Ma prawie 20-letnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania, marketingu i sprzedaży produktów, które zdobył w firmach z branży zaawansowanych technologii.
We wrześniu 2011 roku, podczas IBC w Amsterdamie, SES SA przedstawiła nową tożsamość marki oraz logo. Nowy brand skupia się
na konsekwentnym wykorzystaniu nazwy i logo SES na wszystkich światowych rynkach, na których firma funkcjonuje. To działanie wspierające wysiłki firmy związane z tworzeniem jednolitego interfejsu dla klientów, zarówno na rynkach istniejących, jak i wschodzących. Jest
to kolejny krok w rozwoju firmy jako wiodącego i innowacyjnego operatora satelitarnego.
1 grudnia 2011 roku odbył się „Wieczór z SES ASTRA” w restauracji Dom Polski w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele świata mediów, których w imieniu SES ASTRA powitali nowa dyrektor ds. marketingu na Europę Centralną i Wschodnią Barbara Uzunowa-Drymer oraz Leszek Bujak, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju na Europę Centralną i Wschodnią. W programie wieczoru znalazły się
takie atrakcje, jak degustacja luksemburskich win, którą poprowadził Tomasz Kolecki-Majewicz – czterokrotny Mistrz Polski Sommelierów, następnie odbył się fantastyczny koncert Stanisława Soyki oraz specjalny konkurs. Spotkanie poprowadził Marcin Prokop.
Flota ASTRA obejmuje obecnie 17 satelitów. Dociera z sygnałem telewizyjnym i radiowym do ponad 135 mln gospodarstw domowych,
nadając ponad 2600 kanałów – także w technologii wysokiej rozdzielczości HD. Cyfrowy sygnał telewizyjny i radiowy dostarczany jest bezpośrednio do domów (direct-to-home) lub poprzez nadawców kablowych. Od lat ASTRA wspiera też proces cyfryzacji w Europie. Rozwiązania oparte na technologiach satelitarnych stworzyły nowe możliwości rozwoju usług internetowych dla gospodarstw domowych znajdujących się poza zasięgiem infrastruktury naziemnej. Dzięki satelitom ASTRA w każdym miejscu w Europie można zapewnić dostęp do
kanałów telewizyjnych w najwyższej jakości, jak i do szerokopasmowego Internetu. SES ASTRA dostarcza usługi oparte na technologii satelitarnej (multimedia, Internet i usługi telekomunikacyjne) odbiorcom indywidualnym, przedsiębiorstwom prywatnym i instytucjom rządowym.
I
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Działalność fair play procentuje
2 grudnia 2011 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wręczono
certyﬁkaty „Gmina Fair Play”, które w X edycji konkursu otrzymało 66 samorządów,
oraz „Przedsiębiorstwo Fair Play”, którymi w XIV edycji programu szczyci się 15 laureatów
przedsiębiorstw, które zdobyły statuetkę, prowadzi szeroką działalność społeczną, propaguje zdrowy tryb życia oraz wyjątkowo angażuje się w pomoc lokalnej społeczności. To najlepsi z najlepszych, którzy zostali wyłonieni z grona 589 firm zakwalifikowanych do
dwustopniowej weryfikacji, najpełniej spełniając wymogi regulaminowe. Oprócz nich w XIV edycji programu 7 firm zdobyło wyróżnienia
za szczególną działalność proekologiczną, a 31 przedsiębiorstw zasłużyło na tytuł „Ambasadora Fair Play w Biznesie”. Ponadto przyznano liczne Brązowe, Srebrne, Złote i Platynowe Laury, Statuetki oraz Certyfikaty dla wielokrotnych zwycięzców rywalizacji.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” ocenia wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniając sposób i styl prowadzenia działalności, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Jego celem jest promowanie etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Program zmierza do zachęcenia wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy, lecz także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.
Konkurs „Gmina Fair Play” jest z kolei inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych, stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest
popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.
Organizatorem obu programów, afiliowanych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Projekty prowadzone są pod patronatem marszałków i wojewodów.
I

15

10 Fakty

FAKTY, LUDZIE, OPINIE

Karta dla Polski na 2012 rok
Karta żywieniowo-restauracyjna lunch+ Visa ﬁrmy Bonus Systems Polska zwyciężyła w konkursie
Karta dla Polski na 2012 rok, towarzyszącemu Konferencji Central European Electronic Card
– największej konferencji poświęconej kartom w Europie Środkowo-Wschodniej
odczas dwudniowych obrad ponad 300 gości z kraju i zagranicy miało okazję do wielu bezpośrednich spotkań oraz zapoznania się z kilkudziesięcioma specjalistycznymi prezentacjami.
Według raportu „Transakcje kartami przedpłaconymi w Polsce”, opublikowanego przez Euromonitor International w październiku 2011 roku, karty żywieniowo-restauracyjne stają się w Polsce coraz popularniejsze. Przedpłacone karty tego typu to nowoczesna, elektroniczna wersja kuponów żywieniowych, która podlega tym samym przepisom podatkowym co one. Rosnące zainteresowanie tymi kartami w Polsce tłumaczy się coraz większym dostępem konsumentów do
zróżnicowanej sieci lokali gastronomicznych.
Wyniki konkursu Karta dla Polski na 2012 rok ogłoszono 1 grudnia w Warszawie, podczas
Polskiej Kartowej Gali, czyli wieczornego spotkania środowiska osób i liderów związanych z polskim rynkiem kartowym. Jury, złożone
z reprezentantów Visa Europe, Związku Banków Polskich, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia „Komputer w Firmie”
oraz Medien Service – organizatora Konferencji CEEC 2011 i Polskiej Kartowej Gali, zadecydowało, że najlepiej kryteria regulaminowe
spełnia karta lunch+ Visa firmy Bonus Systems Polska.
Karty przedpłacone lunch+, oferowane przez Bonus Systems Polska w systemie Visa, są prostym narzędziem motywującym i wspierającym pracowników. – Jest nam miło, że jury konkursu doceniło zalety karty lunch+. Dzięki niej pracodawcy mogą zapewnić pracownikom spożywanie różnorodnych posiłków w dogodnej dla nich formie, miejscu i czasie. To jedyna tego typu karta przedpłacona na polskim rynku, z siecią akceptacji w kafeteriach firmowych, restauracjach, kawiarniach, punktach gastronomicznych i sklepach spożywczych na terenie całego kraju, oferująca także atrakcyjny program korzyści rabatowych – mówi Adam Kompowski, prezes zarządu Bonus Systems Polska.
Pracowniczy program motywacyjny lunch+, oferowany przez Bonus Systems Polska, znacznie upraszcza rozliczenia i księgowanie wydatków związanych z posiłkami dla pracowników. Zakup programu to także oszczędność czasu dla pracodawcy – karty można regularnie
doładowywać dowolną kwotą co miesiąc. Lunch+ oznacza również wzrost wynagrodzenia netto dla pracownika, a jednocześnie znaczącą redukcję kosztów osobowych – kwota do 190 zł miesięcznie na każdego pracownika jest wolna od składki ZUS. Ponadto wiąże się ona
z atrakcyjnymi konkursami, promocjami i rabatami nawet do 30 proc. dla użytkowników kart Visa.
I
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Loża Bielska BCC nagradza
9 grudnia poznaliśmy laureatów konkursu Pracodawca Podbeskidzia 2010, zdobywców tytułu
„Lidera Zmian” oraz laureatów Diamentu do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu
onkursy Loży Bielskiej Business Center Club objęła patronatem honorowym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz marszałek województwa śląskiego. Zgodnie z werdyktem kapituły najlepszy wynik punktowy i tytuł „Pracodawcy Podbeskidzia 2010” otrzymała ﬁrma Fenice Poland Sp. z o.o. Ponadto wyróżnienia w konkursie traﬁły do ﬁrm: Hutchinson Poland Sp. z o.o. Zakład nr 1 w Żywcu
w kategorii inwestowanie w rozwój zasobów ludzkich, Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w kategorii innowacyjność oraz PPG Polifarb Cieszyn SA w kategorii bezpieczeństwo pracy. Diamenty do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu otrzymały ﬁrmy AQUA SA
oraz Rekord Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Tytułem „Lider Zmian” uhonorowani zostali: Dariusz Arkuszyński, dyrektor zarządzający
Enersys Sp. z o.o., Andrzej Graboś, prezes zarządu Polmotors Sp. z o.o., oraz Krzysztof Skiba, prezes zarządu SKOFF Sp. z o.o. Honorowym członkiem Loży został Andrzej Baturo – artysta fotograﬁk, od 2005 roku będący współorganizatorem i dyrektorem generalnym FotoArtFestivalu – jednego z najbardziej liczących się festiwali fotograﬁcznych w Europie, odbywającego się co dwa lata w Bielsku-Białej.
FotoArtFestival trwale „zaznaczył” miasto Bielsko-Biała na kulturalnej mapie świata, dzięki czemu buduje jego pozytywny wizerunek.
Więcej o konkursie w następnym wydaniu magazynu „Fakty”.
I
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Uczestnicy gali
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Szanse i zasługi
w ekoenergetyce
Za sprawą III Forum Ekoenergetycznego Polkowice na jeden weekend stały się
centrum wiedzy na temat energooszczędnych rozwiązań i kopalnią praktycznych
przykładów ich zastosowania. Oprócz merytorycznych spotkań nie zabrakło atrakcji
dla uczestników i nagród dla najbardziej zasłużonych na polu ekoenergetyki
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

undacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”, powołana, by popularyzować wiedzę o odnawialnych źródłach energii i relacjach między energetyką a środowiskiem
naturalnym i społecznym, wspiera w swej
działalności organizacje zaangażowane we
wdrażanie nowoczesnych, energooszczędnych
rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł
energii, paliw alternatywnych, ekologicznej
utylizacji odpadów. Upowszechnianiu badań
naukowych, wdrożeń oraz inwestycji w tym
obszarze sprzyjają różne formy aktywności,
w tym prowadzenie portalu internetowego poświęconego problematyce zgodnej z celami
działania fundacji, organizowanie szkoleń oraz
doradztwa merytorycznego, współpraca ze
szkołami w zakresie edukacji ekoenergetycznej, opiniowanie technologii i produktów. Tradycją Fundacji stało się także coroczne wyróżnianie nagrodą Zielonego Feniksa szczególnych osiągnięć na płaszczyźnie ekoenergetyki.
W 2011 roku nagrody wręczono przy okazji trzeciej edycji Forum Ekoenergetycznego,
jakie miało miejsce 16–17 września w Polkowicach. Fundacja Zielony Feniks, będąca
partnerem gminy Polkowice w organizacji
Ekoforum, przyznała nagrody w czterech kategoriach: za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki, za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych, za osiągnięcia naukowe
i badawcze w zakresie ekoenergetyki oraz za
całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki. Zarówno nagrody główne, jak i wyróżnienia wręczono podczas uroczystej gali
odbywającej się w ramach III Forum Ekoenergetycznego.
Ubiegłoroczne wydarzenie pod wieloma
względami okazało się sukcesem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane
warsztaty, których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z trendami w ekoenergetyce i rozwiązaniami firm specjalizujących się w energooszczędnych technologiach. Oprócz warsztatów dobrych praktyk w auli Forum Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Techniki oraz warsztatów finansowych interesującą propozycją dla zainteresowanych

F

12 Fakty

Laureaci Zielonego Feniksa
w 2011 roku:

tematyką było seminarium dla producentów
biomasy, towarzyszące konferencji naukowej
„Energetyka rozproszona – partner samorządu lokalnego”. Specjalne forum dedykowane pracownikom urzędów gmin poświęcone było ocenie projektów z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii.
Główną atrakcją drugiego dnia Forum był
Eko Moto Show, odbywający się pod hasłem
„Od silnika spalinowego po nowoczesne
konstrukcje hybrydowe”. W ramach pokazu
zabytkowych pojazdów zaprezentowano ponad 40 aut, które wzbudzały zaciekawienie
i wiele emocji wśród fanów motoryzacji.
Przy okazji można było przyjrzeć się konwersji
silnika spalinowego na elektryczny. W ciągu
weekendu pod znakiem ekoenergetyki rozstrzygnięto także konkurs „Energia odnawialna w obiektywie”, w którym głosami
publiczności wybrano najlepsze zaprezentowane na ekspozycji fotografie o tematyce ekoenergetycznej.
I

za zasługi we wspieraniu
i upowszechnianiu idei ekoenergetyki
statuetka:
• PGE Energia Odnawialna SA
wyróżnienie:
• redakcja czasopisma „GLOBEnergia,
GEOSYSTEM”
za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań
i technologii ekoenergetycznych
statuetka:
• Benny Laursen Poldanor SA
• ZAMER Zdzisław Żuromski SK
wyróżnienie:
• Jan Bachleda
za osiągnięcia naukowe i badawcze
w zakresie ekoenergetyki
statuetka:
• zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż.
Władysława Nowaka, dr inż. Aleksandry
Borsukiewicz-Gozdur – Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
wyróżnienie:
• prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz
z zespołem – Instytut Maszyn
Przepływowych im. Roberta
Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
• dr inż. Jan Cebula – Politechnika Śląska
w Gliwicach, Wydział Inżynierii
Środowiska i Energetyki
za całokształt osiągnięć w rozwoju
polskiej ekoenergetyki
statuetka:
• Aleksandra Augustowska

ZIELONY FENIKS

Wkład w czyste środowisko
Przykład ﬁrmy ZAMER uświadamia, że spójny pomysł na biznes i przemyślana
strategia rozwoju mogą przynieść wyłącznie korzyści. Dla samego
przedsiębiorstwa uznanie i nagrody, dla klientów zadowolenie z usług,
a dla środowiska zalety, jakie stają się udziałem ekologicznych instalacji
AMER Spółka Komandytowa
działa w obecnej formie od 2006
roku, kiedy to nastąpiło przekształcenie prywatnego Zakładu
Mechanicznego ZAMER w Kraszewie,
świadczącego usługi od 1988 roku. Podstawowa działalność przedsiębiorstwa
ZAMER obejmuje urządzenia do modernizacji i remontów węglowych kotłów rusztowych, kotły wodne i parowe, narzędzia dla
zakładów poszukiwania nafty i gazu, konstrukcje ze stali węglowych i kwasoodpornych, zgazowarki pirolityczne – generatory
gazu.
Właściwy poziom oferowanych wyrobów
gwarantuje odpowiednie zaplecze techniczne: hale produkcyjne i kompleksowy park maszynowy, uwzględniający oprzyrządowanie
do obróbki skrawaniem, spawalnictwa, obróbki plastycznej i cieplno-chemicznej, oraz
dobrze zagospodarowane otoczenie zakładu, zapewniające odpowiednie warunki magazynowe. Zakład, zlokalizowany na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego, systematycznie rozwija swoją działalność, podnosi poziom techniczny. Dzięki temu stał się
znanym i cenionym w przedsiębiorstwem
swojej branży.
Zespół zakładu tworzą doświadczeni
specjaliści w swojej dziedzinie, legitymujący
się stosownymi kwalifikacjami zawodowymi,
jak również wymaganymi uprawnieniami
do wykonywania urządzeń i remontów podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru
Technicznego. Zakład posiada stosowne
uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego
do naprawy i modernizacji kotłów parowych
i wodnych oraz stałych zbiorników ciśnieniowych, jak również do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, a wdrożony system jakości w spawalnictwie, potwierdzony certyfikatem, jest
zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.
Starannie dobrany personel i dbałość o najwyższą jakość produkcji oraz usług zyskują
odzwierciedlenie w uznaniu dla działalności
firmy.
ZAMER z powodzeniem umacnia pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i w krajach Unii Europejskiej oraz w państwach
wschodnich. W Polsce wysoki poziom wyrobów i usług potwierdza długa lista referencji
ze strony dotychczasowych klientów, którzy
docenili profesjonalizm i solidność w wy-
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wiązywaniu się ze zobowiązań. Na zadowolenie ze zrealizowanych prac składają
się lata doświadczeń i kompleksowa znajomość dziedziny, którą firma obrała za swoją specjalizację. Od 2010 roku spółka uczestniczy w programie Rzetelna Firma, udostępniając szereg informacji świadczących
o jej transparentności i wiarygodności biznesowej, jako producenta, usługodawcy,
partnera gospodarczego.
Najnowszym potwierdzeniem wysokiej jakości, reprezentowanej przez spółkę
ZAMER, jest statuetka Złotego Feniksa – nagroda przyznana w ramach tegorocznego III
Forum Ekoenergetycznego, jakie miało miej-

sce we wrześniu w Polkowicach, za osiągnięcia
we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych.
www.zamer.com.pl

Generator gazu z komorą spalania

Palenisko do kotła 35 MW

Kocioł wodny 3 MW
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NAJLEPSZE W POLSCE – THE BEST IN POLAND

Konsumenci
rekomendują

W zalewie dostępnych na rynku usług i produktów oferować takie, które zasługują
na epitet „Najlepsze w Polsce”, to niemały sukces i duży powód do dumy.
Tych, którzy dzięki jakości oferty zyskują przewagę nad konkurencją i uznanie
klientów, po raz kolejny wyłonił Konsumencki Konkurs Jakości Produktów
owarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od lat wspiera rodzimą
przedsiębiorczość, promując wartościowe ﬁrmy krajowe i wskazując
produkty oraz usługi, których wysoka jakość
czyni je godnymi rekomendacji. Jednym z tak
ukierunkowanych działań Towarzystwa jest
organizacja cyklicznych Konsumenckich
Konkursów Jakości Produktów oraz Konsumenckich Konkursów Jakości Usług, w ramach których najlepsi producenci i usługodawcy zyskują prawo do posługiwania się godłem „Najlepsze w Polsce/The Best in Poland”.
Na przestrzeni lat wyróżnienie za wybitną jakość produktów otrzymało kilkaset firm,
zasługujących na oznakowanie ich wyrobów
godłem, które nie tylko daje satysfakcję, lecz
także rozliczne korzyści marketingowe. Stanowi bowiem narzędzie przydatne w promocji
i umacnianiu marki na tle rynkowej konkurencji.
Od czasu przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej godło „Najlepsze w Polsce/The
Best in Poland” cieszy się uznaniem Komisji Europejskiej, co pozwala polskim firmom
zaistnieć i wypromować ofertę również poza
granicami kraju, na rynkach europejskich, tym
samym przyczyniając się do budowania silnej marki polskiej gospodarki. Obszerne informacje o najlepszych firmach, produktach
i usługach dostępnych w Polsce, przybliżające docenione wyroby i usługi laureatów konkursu, są upowszechniane na stronach specjalnie stworzonego w tym celu portalu internetowego www.najlepsze-w-polsce.pl, co
służy utrwalaniu w opinii społecznej wizerunku najlepszych w Polsce producentów
i usługodawców.
21 października do wiadomości publicznej podano laureatów XVI edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów,
którzy dziś mogą poszczycić się nie tylko docenianymi przez społeczeństwo produktami,
lecz także chlubnym certyfikatem „Najlepsze
w Polsce/The Best in Poland”. Uroczystość
finałowa, jak zwykle, oprócz laureatów licznie zgromadziła zaproszonych gości, reprezentujących szeroko rozumiane kręgi go-
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Laureaci certyfikatów „Najlepsze w Polsce” w konkursie produktów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„NORDIS” Chłodnie Polskie Sp. z o.o. – za lody „Słodka rewia”
OKPOL Sp. z o.o. – za okna do poddaszy OKPOL z szybą samoczyszczącą
Przetwórstwa Ryb „MIRKO” Bogusław Krasnoborski SJ – za produkty z grupy rarytasów
Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne W. Legutko – za nasiona roślin ozdobnych
Przetwórstwo Warzyw Henryk Sondej – za kapustę i ogórki kwaszone nadnoteckie
Interdruk Corporation Sp. z o.o. – za zeszyty i kołozeszyty
TOP SC H.Huszczak, B.Humerczyk, A.Humerczyk – za sery smażone
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku – za jogurty owocowe
Emalia Olkusz SA – za garnki i naczynia emaliowane
Firma Cukiernicza „Solidarność – rok założenia 1952” Sp. z o.o. – za Śliwkę Nałęczowską
w czekoladzie
Cederroth Polska SA – za Soraya żele do higieny intymnej
Marmorin Sp. z o.o. – za umywalki łazienkowe w niepowtarzalnym stylu
Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o. – za hełm strażacki Calisia AK/10
Nestlé Polska SA – za sosy majonezowe Winiary
LIBELLA Sp. z o.o. – za aromaty spożywcze Libella
Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” – za parówki Paryżanki
Firma Handlowa „RATOS-NATURA” SC R.Z. Zdziebło – za naturalne miody pszczele
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spodarcze, przedstawicieli władz regionalnych
i środowiska naukowego oraz parlamentarzystów. Słowem, grono osób, które aktywnie uczestniczą i wywierają wpływ na polską
przedsiębiorczość.
Podsumowania XVI edycji i wręczenia
certyfikatów jej laureatom dokonano tradycyjnie w historycznej Sali Czerwonej Pałacu
Działyńskich w Poznaniu, gdzie zorganizowano uroczystą galę pod patronatem wojewody wielkopolskiego Piotra Florka. Godła
„Najlepsze w Polsce” uzyskało 17 firm, których produkty są najchętniej wybierane przez
konsumentów ze względu na ich sprawdzone i cenione walory. W bogatej oprawie finału
dyplomy Godności Lidera Pracy Organicznej i statuetki Honorowego Hipolita odebrały
wybitne osobistości z Wielkopolski, które
tym razem przyznano prof. dr. hab. Marianowi Goryni, rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, oraz posłowi Adamowi Szejnfeldowi.
9 grudnia 2011 roku Towarzystwo im.
Hipolita Cegielskiego oficjalnie zakończyło
także XVI edycję Konsumenckiego Konkursu
Jakości Usług o certyfikaty „Najlepsze w Polsce – The Best in Poland”. W 2012 roku konsumenci znów będą mogli wskazać konkursowemu jury najlepsze krajowe firmy, których oferta z powodzeniem służy polskiemu
społeczeństwu i wzmacnia markę rodzimej
gospodarki na rynkach zagranicznych. I

Henryk Sondej (z prawej), właściciel Gospodarstwa Rolno-Warzywnego, podczas odbierania nagrody w konkursie Najlepsze w Polsce

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
godło „Najlepsze w Polsce/The best in Poland”
cieszy się uznaniem Komisji Europejskiej,
co pozwala polskim firmom zaistnieć
i wypromować ofertę również poza granicami kraju

Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego
w Kaliszu Sp. z o.o. specjalizują się w produkcji hełmów ochronnych, przy czym są jedynym
w Polsce producentem hełmów strażackich.
Wysoką jakość wyrobów potwierdzają certyfikaty
oraz liczne prestiżowe nagrody, m.in. podczas wystawy EDURA 2011 hełm strażacki Calisia AK/10
otrzymał główną nagrodę w konkursie „Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa”
w kategorii ochrona i uzbrojenie osobiste
strażaka. Hełm Calisia AK-10 wykonany jest
z materiałów najwyższej jakości. Skorupa hełmu z kevlaru, wyposażenie wewnętrzne z naturalnych
skór, elementy wtryskowe z modyfikowanego
poliamidu wypełnionego włóknem szklanym.
Wyposażony jest w dwie osłony twarzy, z których
jedna pokryta jest filtrem promieniowania podczerwonego. Konstrukcja hełmu gwarantuje
maksymalną ochronę głowy strażaka oraz
wygodę użytkowania. Hełm Calisia AK-10
dorównuje, a niejednokrotnie przewyższa parametrami hełmy produkowane
przez europejską i światową czołówkę.

Kaliskie Zakłady Przemysłu
Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Przybrzeżna 37, 62-800 Kalisz
tel. (62) 767 20 16

www.kzpt.pl

Gospodarstwo Rolne Henryka Sondeja, mieszczące się
w Lipkach Wielkich, zajmuje się produkcją i przechowalnictwem warzyw oraz kwaszeniem kapusty
i ogórków.

Kapustę i ogórki kwaszone
charakteryzuje niepowtarzalny
smak, gdyż pochodzą z regionu ekologicznie czystej Puszczy Noteckiej.
Kwaszenie kapusty oraz ogórków
odbywa się według tradycyjnych receptur, co ma bezpośredni wpływ
na walory smakowe.

GOSPODARSTWO ROLNO-WARZYWNE HENRYK SONDEJ
Lipki Wielkie, ul. Szosowa 24, 66-431 SANTOK
tel./fax 95 731 23 97, biuro@henryksondej.pl,
www.henryksondej.pl
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Rozwój MSP
w pigułce
Temat ﬁnansów i innowacji w kontekście wyzwań i szans rozwoju, jakie stają
przed ﬁrmami sektora MSP, zdominował XVII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zorganizowane 18 listopada w Pałacu
Chodkiewiczów. Spotkanie było jednocześnie okazją do nagrodzenia laureatów
konkursu Lider Przedsiębiorczości 2011

odczas XVII Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zorganizowanego przez
Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca
na Mazowszu), we współpracy ze Związkiem
Rzemiosła Polskiego, Krajową Izbą Gospodarczą, Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu
i Usług oraz Mazowiecką Izbą Rzemiosła
i Przedsiębiorczości, wiodącym tematem były
dostępne formy wsparcia przedsiębiorstw reprezentujących sektor MSP w nowej perspektywie ﬁnansowej na lata 2014–2020 oraz
kwestie związane z budowaniem przez nie konkurencyjności na rynku europejskim.
W roli ekspertów, zabierających głos
w sprawie systemów wsparcia i ułatwień
w prowadzeniu działalności gospodarczej, wystąpili podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak oraz dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego Marcin Łata. Drugim
wiodącym, a zarazem szeroko dyskutowanym,
tematem konferencji była potrzeba innowacyjności w mikro i małej firmie oraz możliwości jej właściwego wykorzystania, które zaprezentowano na podstawie dobrych praktyk
wdrożonych w wybranych przedsiębiorstwach sektora MSP.

P
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Innowacje w praktyce
Przy okazji Forum, zatytułowanego „Finanse i innowacyjność w rozwoju MSP. Potrzeby inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw oraz źródła ich finansowania”, odbyły się warsztaty dla uczestników spotkania zainteresowanych pogłębieniem wiedzy
Laureaci konkursu Lider
Przedsiębiorczości Roku 2011:
• Edu & More Sp. z o.o.
• TransmisjeOnline Sp. z o.o.
• Prywatne Przedsiębiorstwo Obsługi
Regionów Zdzisław Kochanowicz Ośrodek
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
• Usługi Jubilerskie Paweł Waś
• PPHU „CEDAR” Cecylia Łysowska
• Zakład Cholewkarski Adam Cieślak
• w2m sp. z o.o.
• „SZYK” Konfekcja Damsko-Męska
Stanisław Wojtaś
• SOVPOL Krzysztof Stankiewicz
• Specjalistyczna Pracownia Obuwia
Tadeusz Januszkiewicz
• Think Poland Sp. z o.o.
• Pracownia Kaletnicza „DONAT”
• Futuro Finance Sp. z o.o.
• Euroimplant SA
• Holiday Travel Sp. z o.o.
• Manor House Sp. z o.o.
• Zakład Piekarsko-Ciastkarski Czesław
Dojutrek
• Polidea Sp. z o.o.
• BAUTECH Sp. z o.o.

z zakresu nowoczesnego zarządzania firmą,
rozwiązań wspierających innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw oraz metod finansowania i inwestowania w rozwój MSP.
Warsztaty poprowadzili specjaliści z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, Mazowieckiego Funduszu Porę-

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
czeń Kredytowych, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, FM Banku SA, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i firmy Innovatika
Sp. z o. o.
Z myślą o przedsiębiorcach biorących
udział w XVII Forum przygotowano specjalne
stoiska informacyjno-doradcze, gdzie można było zapoznać się z ofertą wsparcia proponowaną przez instytucje finansowe, firmy
ubezpieczeniowe i konsultingowe oraz instytucje okołobiznesowe, między innymi

go, rozstrzygnięto konkurs Lider Przedsiębiorczości Roku 2011, objęty patronatem honorowym marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, a jego laureatów uhonorowano statuetkami. W minionym
roku wyróżnienie, przyznawane od 1994
roku najaktywniejszym i najdynamiczniej
rozwijającym się firmom reprezentującym
MSP, trafiło do 19 firm handlowych, produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych sektora MSP. Statuetki wręczyli liderom 2011
Roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
RP Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu

Tytuł „Lidera przedsiębiorczości”, przyznawany dla
mikro, małych i średnich firm, jest wyróżnieniem
nadawanym za osiągnięcia w dziedzinie
przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności
na rynku krajowym i zagranicznym
bank BGŻ SA, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Enterprise European Network, Ecovis System Rewident Sp.
z o.o. oraz Krajowy System Usług dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą.

Liderzy MSP na podium
Ponadto w ramach Forum, odbywającego
się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskie-

w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak
i zastępca dyrektora w Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego Tomasz
Waźbiński.
Tytuł „Lidera Przedsiębiorczości”, przyznawany w trzech kategoriach: dla mikro, małych i średnich firm, jest wyróżnieniem nadawanym za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności
i konkurencyjności na rynku krajowym i za-

granicznym, niezależnie od branży i charakteru działalności. Kapituła konkursu
w ocenie kandydatów do nagrody bierze również pod uwagę umiejętne wykorzystanie
środków unijnych na rozwój firmy, wysoką
jakość wyrobów i usług oraz efekty zastosowania nowoczesnej techniki i technologii
produkcji.
I

Zakład Piekarsko-Ciastkarski Czesław Dojutrek
ul. J. Piłsudskiego 87, 05-600 Grójec
tel. (48) 664 24 26, dojutrek@dojutrek.pl

ul. Nowowiejska 10, 00-653 Warszawa,
tel. 22 210 06 00, fax 825 93 93,
info@holidaytravel.pl
www.holidaytravel.pl

Twoje zaufane biuro podróży od 20 lat !
 podróże motywacyjne
– Incentive Travel
 rezerwacja biletów
lotniczych i kolejowych
 rezerwacje hotelowe
 organizacja wyjazdów
służbowych
 wyjazdy weekendowe

 organizacja konferencji
i kongresów
 wypoczynek za granicą
– ŚWIAT ALA CARTE
 pobyty SPA & WELLNESS
 programy FLY & DRIVE
 ubezpieczenia
turystyczne

LIDERZY ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Wzorowy biznes to
odpowiedzialny biznes
W rywalizacji o tytuł „Lidera Odpowiedzialnego Biznesu”, zorganizowanej w 2011
roku po raz pierwszy, uczestniczyło 29 ﬁrm. 21 listopada, podczas gali w warszawskim
Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny, 5 najlepszych z nich odebrało nagrody,
stając się wzorem postawy biznesowej, której nieobca jest wrażliwość społeczna

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

Laureaci konkursu
konkursie uczestniczą wszystkie
zainteresowane ﬁrmy, bez
względu na skalę działalności.
Jedynym warunkiem udziału
jest zgodność z najwyższymi standardami odpowiedzialnego biznesu. Ich ocena odbywa
się z uwzględnieniem podziału na branże,
dzięki czemu wyłonieni zostali liderzy sektora paliwowo-energetycznego, ﬁnansowego,
FMCG oraz branży budowlanej. Dodatkowo wskazano najlepszą ﬁrmę w kategorii ogólnej, skierowanej do ﬁrm spoza tych ściśle określonych gałęzi gospodarki. Ponadto organizatorzy konkursu przyznali wyróżnienie
w branży teleinformatycznej. Oceniając kandydatów do tytułu, Rada Ekspertów oraz Kapituła Konkursu brały pod uwagę takie kryteria, jak wspieranie rozwoju gospodarczego
i społecznego, zapewnienie godnych warunków pracy oraz odpowiedzialność ﬁrmy
za środowisko naturalne.

W
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Konkurs stanowi część projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”,
będącego inicjatywą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz sześciu firm partnerskich: Telekomunikacji Polskiej SA, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
Laureaci konkursu Liderzy
Odpowiedzialnego Biznesu 2011:
branża paliwowo-energetyczna:
• PKN ORLEN SA
branża finansowa:
• Citi Handlowy
branża FMCG:
• Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
branża budowlana:
• CEMEX Polska Sp. z o.o.
kategoria ogólna:
• Rudpol-OPA Sp. z o.o.
wyróżnienie:
• Polkomtel SA

PZU, Danone, Hochtief Polska oraz GlaxoSmithKline, wspieranych przez partnera merytorycznego: PwC. Projekt, finansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności), obejmuje działania
nastawione na wsparcie przedsiębiorstw we
wdrażaniu standardów CSR (ang. Corporate
Social Responsibility).
Laureaci, zasługujący na tytuł Lidera
Odpowiedzialnego Biznesu” w swoich kategoriach, odebrali nagrody, które w imieniu
organizatora konkursu – Pracodawców
Rzeczpospolitej Polskiej – wręczyła wiceprezydent organizacji Grażyna Piotrowska-Oliwa. Poza oficjalną częścią gali na
przybyłych gości czekały liczne atrakcje,
w tym koncert muzyki filmowej w wykonaniu Kama Grott Ensemble oraz występ
Natalii i Pauliny Przybysz.
I
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Realizować cele gospodarcze,
działając odpowiedzialnie
Dzisiejsza gospodarka oczekuje od liderów branży nie tylko osiągania celów
biznesowych, ale także odpowiedzialności społecznej. To na nich spoczywa
tworzenie standardów funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa
zakładach przemysłowych obok
rozwijania działalności produkcyjnej ważną rolę powinna
odgrywać odpowiedzialność
społeczna. Taką postawę prezentuje CEMEX
Polska, który, jako jeden z czołowych producentów materiałów budowlanych na świecie
i w Polsce, doskonale zdaje sobie sprawę ze
znaczenia swojego oddziaływania na otoczenie
w zakresie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Od początku swojej działalności w Polsce w strategii biznesowej wyznaczył
długookresowe cele środowiskowe, m.in.
wspieranie zrównoważonego budownictwa,
zmniejszenie emisji CO2 oraz zwiększenie
udziału paliw alternatywnych.
Rosnące z roku na rok nakłady inwestycyjne w rozwój firmy są związane z ochroną
środowiska oraz zaangażowaniem CEMEX
Polska w minimalizowanie oddziaływania
przedsiębiorstw na otoczenie. Firma aktywnie włącza się w tworzenie gospodarki niskoemisyjnej poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
zmniejszających ślad węglowy, wskaźnik
klinkierowy i emisję gazów cieplarnianych.
Wspiera projekty budowlane z wykorzystaniem betonu ze względu na ich mniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Za kluczowy element strategii
CEMEX Polska przyjął zastępowanie w procesie produkcyjnym paliw kopalnych współspalaniem paliw alternatywnych, co wpływa
na eliminację odpadów ze środowiska, odzysk
energii, mniejszą skalę emisji i ochronę nieodnawialnych paliw naturalnych.
W tym roku firma wydała pierwszy
w branży cementowej i jeden z pierwszych
w branży budowlanej w Polsce „Raport
Zrównoważonego Rozwoju”, który stanowi
przejrzystą prezentację gospodarczych, środowiskowych i społecznych inwestycji rozwojowych firmy.
CEMEX Polska dąży do stałego doskonalenia procesu produkcji oraz zarządzania
ochroną środowiska. Za podejmowane działania proekologiczne Zakład Cementownia
Chełm został zarejestrowany w systemie
ekozarządzania i audytu EMAS, jako jedna
z zaledwie 30 organizacji dotychczas zarejestrowanych w systemie w Polsce i jako drugie przedsiębiorstwo z sektora produkcji ce-

W

Cementownia Chełm

mentu. Celem tego systemu jest wyróżnienie
organizacji, które dobrowolnie wychodzą
poza zakres podstawowych wymogów
prawa i stale doskonalą swoją działalność
w kontekście ochrony środowiska. Rejestracja w EMAS świadczy nie tylko o przemyślanym i kompleksowym podejściu CEMEX
Polska do zagadnień ochrony środowiska, ale
również gwarantuje prowadzenie działalności w sposób efektywny i przejrzysty.

W codziennej działalności CEMEX Polska bierze na siebie odpowiedzialność wobec
partnerów biznesowych, pracowników i społeczeństwa. W 2009 roku firma powołała Fundację „Budujemy Przyszłość”. Fundacja prowadzi działalność na rzecz dobra publicznego
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, edukacji, upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej. Organizuje coroczny konkurs grantowy dla inicjatyw
obywatelskich. W dotychczasowych czterech edycjach Fundacja przyznała 93 granty spośród 890 wniosków z ponad 120 miast
i gmin. Od roku 2011 firma rozpoczęła program wolontariatu biznesowego, aby zaangażować wszystkich pracowników w działania na rzecz lokalnych społeczności.
www.cemex.pl
www.budujemyprzyszlosc.org.pl
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Najwyższa Jakość
warta medalu
6 października w IBB Andersia Hotel w Poznaniu wręczono medale laureatom
V edycji programu Najwyższa Jakość Quality International 2011. Specjalne wyróżnienia
– Perły QI – traﬁły do tych, którzy na podium stanęli po raz trzeci
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

rogram Najwyższa Jakość Quality
International jest adresowany do
podmiotów, które realizują czytelną
politykę jakości w odniesieniu do
produktu, usługi lub systemu zarządzania
i szczycą się osiągnięciami na światowym poziomie.
Organizatorem Programu Najwyższa
Jakość Quality International jest redakcja „Forum Biznesu”, zaś od początku jego realizacji patronują mu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000
oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Inicjatywa zmierza do ukazania potencjału polskiego rynku i stymulowania nowych wzorów jego jakościowego rozwoju oraz
wzrostu konkurencyjności polskich instytucji,
producentów i usługodawców, a zwłaszcza
wytwarzanych przez nich wyrobów i usług najwyższej jakości, na rynkach europejskich
i światowych.
Laureaci programu są wyłaniani w trzech
kategoriach: QI product – produkt najwyższej jakości, QI services – usługi najwyższej
jakości, QI order – zarządzanie najwyższej jakości, w obrębie których ocena dokonywana
jest w grupach, w zależności od wielkości zatrudnienia w kandydujących do nagrody
podmiotach (do 10, do 100, do 500 i powyżej 500 pracowników). Werdykt jest ogłaszany

P

Laureaci konkursu
w oparciu o analizy przeprowadzone na
podstawie oficjalnych danych, a także opinii
organizacji biznesowych i gospodarczych, instytucji certyfikujących oraz powołanych
ekspertów.

Podczas gali finałowej podsumowującej
V edycję programu Najwyższa Jakość QI gości zgromadzonych w poznańskim IBB Andersia Hotel powitała w imieniu organizatorów Anna Biszkowiecka – redaktor naczelna

Jak rozumiane podejście do jakości stanowi gwarancję sukcesu firmy?
Zbigniew Nojszewski, właściciel Hotelu Zamek na Skale
– Jakość w każdej branży z pewnością rozumiana jest nieco inaczej. Zazwyczaj kojarzy się ze sztywnymi regułami oraz procedurami. W hotelarstwie, gdzie najistotniejszy jest gość oraz jego satysfakcja i zadowolenie, ujmowanie jakości w tak bezosobowej formie z pewnością nie zdałoby egzaminu.
Dlatego też procedury wynikające z wdrożonego przez nas ISO 9001/2008 oraz wymogi związane
z kategoryzacją hotelu stanowią jedynie niezbędną podstawę w kreacji polityki jakości stosowanej
przez nasz Hotel. Elastyczność oraz ciągłe dopasowywanie do potrzeb gości rozwiązań dotyczących
obsługi i funkcjonowania obiektu to główne działania stosowane przez Zamek na Skale od momentu
uruchomienia w nim 4-gwiazdkowego hotelu. O tych potrzebach dowiadujemy się z ankiet, rozmów
oraz z obserwacji naszych pracowników. Wdrażane procedury pozwalają na ustalenie punktu
odniesienia oraz umożliwiają wprowadzenia ulepszeń, korekt. Jak to się przekłada na sukces Hotelu?
O sukcesie możemy mówić wówczas, gdy goście do nas wracają oraz polecają nasz obiekt znajomym. Zamek na Skale
funkcjonuje już ponad 6 lat i może pochwalić się całkiem dużym zbiorem stałych gości, zarówno indywidualnych, jak też korporacyjnych. Tych pierwszych przyciąga indywidualne podejście, rodzinna atmosfera, szeroki wachlarz oferowanych usług, m.in.
autorskie zabiegi w SPA, dopasowywane do ich potrzeb i oczekiwań, oraz ciekawe propozycje kulturalne, wiele koncertów muzyki
na żywo. Dla gości biznesowych istotna jest profesjonalna i ciągła opieka, elastyczne podejście oraz otwartość na wszelkiego
rodzaju pomysły. O sukcesie Hotelu Zamek na Skale świadczy nie tylko stosowana polityka jakości, ale również indywidualne
podejście oraz pasja do prowadzenia tego biznesu.
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„Forum Biznesu”. Jako przedstawiciel władz
miasta głos zabrał sekretarz Miasta Poznania Stanisław Tamm, a ze strony partnera merytorycznego programu – Klubu Polskie Forum ISO – słowo do zebranych na uroczystości skierowała Grażyna Żarlicka, przewodnicząca Sekcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Klubu. Obie panie, wraz z Martą
Paciorek z Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
wręczyły zwycięzcom medale.
W ramach gali laureaci i zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać 4 wystąpień eksperckich, wygłoszonych przez przedstawicieli
nagrodzonych podmiotów. Prezes Zarządu
RTA Sp. z o.o. Lubomir Jurczak przedstawił
autorski system zarządzania jakością, a dyrektor gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Janina Liedtke-Jarema
omówiła innowacyjne działania w systemie zarządzania pomocą społeczną. Lesław Wojtas – prezes Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, a zarazem pięciokrotny laureat Programu QI, jako wicekanclerz Loży Business Center Club wygłosił prelekcję pt. „Postęp technologiczny jako
droga do jakości – zastosowanie biometrii
w Polsce i w Europie”. Głos zabrał także Jacek Grzybowski, pełniący funkcję zastępcy dyrektora Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Poznaniu.

Program Najwyższa Jakość Quality International 2012
To przedsięwzięcie skierowane do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do
produktu, usługi lub systemu zarządzania – organizacji mogących poszczycić się
osiągnięciami na najwyższym, światowym poziomie.
W tym roku odbywa się VI edycja Programu Najwyższa Jakość Quality International, organizowanego przez redakcję „Forum Biznesu” (cykl informacyjno-gospodarczy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”).
Od początku istnienia konkursu patronują mu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Klub Polskie Forum ISO oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Nagrodzone firmy posługiwać się mogą symbolem nagrody – godłem QI – we wszystkich przejawach działalności. Laureaci otrzymują dyplomy, certyfikaty i medale,
a trzykrotni zdobywcy medalu – wyróżnienie specjalne – Perłę QI. Nagrody wręczane
są podczas uroczystych Gal finałowych, odbywających się w różnych miastach
w Polsce (m.in. w Krakowie, Katowicach i Poznaniu).
Gala QI 2012 odbędzie się 28 września bieżącego roku w Poznaniu.

Wśród nagrodzonych medalami programu Najwyższa jakość QI 2011 znaleźli się
zarówno prezesi i członkowie zarządów nagrodzonych spółek oraz właściciele firm, jak
i włodarze miast i gmin. Po raz pierwszy
w gronie laureatów pojawił się powiat, który podczas gali reprezentowała wicestarosta
świdnicki Alicja Synowska. Szczególne wyróżnienie – Perły QI, będące wyrazem uznania dla trzykrotnych laureatów Programu Najwyższa Jakość, odebrali w Poznaniu przed-

stawiciele Banku BPH SA, firmy EkoWodrol
Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska, Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej „INWEX” Sp. z o.o., Olimp Laboratories Sp. z o.o., przedsiębiorstwa Plum
Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, firmy
SABEL – Biuro Wdrożeniowo-Projektowe
Roman Sabat, PPUH Voigt Sp. z o.o., Young
Digital Planet SA oraz Zamku na Skale (firma NEYA Sp. z o.o.).
I

Hotel Zamek na Skale

Hotel • Restauracja • SPA • Konferencje • Wesela

www.zameknaskale.com.pl

PRZEMYSŁ MIĘSNY

Polskie wędliny
trzymają poziom
W listopadzie tradycyjnie poddano złożonej ocenie i wybrano najlepsze krajowe
wyroby w ramach konkursu Produkty Najwyższej Jakości w Przemyśle Mięsnym
JESIEŃ 2011. Puchary najlepszym producentom wyłonionym w ostatniej edycji
wręczono w ramach XXXVI Dni Przemysłu Mięsnego

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (3)

Laureaci konkursu
listopada podczas Dni Przemysłu Mięsnego Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego tradycyjnie
ogłosił wyniki konkursu Produkty Najwyższej
Jakości w Przemyśle Mięsnym, objętego patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Do
XXXVI edycji konkursu, jak zwykle, zgłoszono
wyroby mięsne i wędliniarskie, pogrupowane na wędzonki, kiełbasy podsuszane, kiełbasy
suszone, wędliny surowe i surowe dojrzewające.
Łącznie w edycji JESIEŃ 2011 ocenie
poddano 62 próbki wędzonek, w tym szyn-
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www.zemat.wizytowka.pl
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ki, balerony, boczki, polędwice, różne rodzaje
wędzonek, 29 próbek kiełbas podsuszanych,
w tym kiełbasy średnio rozdrobnione i grubo rozdrobnione, 28 próbek kiełbas suszonych, w tym kiełbasy drobno rozdrobnione,
średnio rozdrobnione i grubo rozdrobnione,
7 próbek kiełbas surowych i surowych dojrzewających, w tym kiełbasy drobno rozdrobnione surowe i średnio rozdrobnione surowe, 8 próbek kiełbas średnio rozdrobnionych oraz 6 innych produktów. 21 zgłoszonych do konkursu próbek wędlin producenci zadeklarowali jako produkty wytwarzane
metodami tradycyjnymi.

www.krawczyk.net.pl

Eksperci, tworzący dwa dziewięcioosobowe zespoły rzeczoznawców, przeanalizowali 140 próbek z 32 zakładów mięsnych
i drobiarskich, przyjmując za podstawę konkursowej oceny jakościowej wędlin ocenę sensoryczną, a w drugim etapie selekcji najlepszych wyrobów dodatkowo analizę chemiczną, pozwalającą określić zawartość
wody, białka, tłuszczu, chlorku sodu, fosforanów dodanych jako P2O2, skrobi oraz pozostałości azotynów i azotanów w ocenianych
próbkach. Wymagania konkursowe spełniło
135 próbek wędlin. Uzyskały one ocenę jakości
całkowitej na poziomie 4,5–5 punktów, a żad-

www.zpm-kus.pl

www.smakgorno.pl
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Zakłady Mięsne HAGA PLUS Sp. z o.o.
w Jastrzębiu Zdroju. Puchar odebrał
Adam Gajdzik – współwłaściciel zakładu
na z cech jakościowych nie otrzymała noty niższej niż 4 punkty. Badania chemiczne potwierdziły zgodność próbek zakwalifikowa-

nych do tego etapu weryfikacji z obowiązującymi normami. Wszyscy producenci zostali
wyróżnieni dyplomami za Najwyższą Jakość
Produktu JESIEŃ 2011.
Podsekretarz stanu Andrzej Butra wręczył
puchar ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który otrzymały Zakłady Przetwórstwa Mięsnego
Henryk Kania SA z Pszczyny. Wiceminister
gratulował wszystkim laureatom konkursu
i życzył dalszych sukcesów, z pożytkiem
dla wizerunku branży, rozwoju gospodarki
i konsumentów, otrzymujących wyroby najwyższej jakości. Podkreślając wysoką jakość
wszystkich wyróżnionych produktów, przypomniał, że jest ona doceniana również
na rynkach obcych, gdzie żywność importowana z Polski cieszy się dużym uznaniem.
– Wyniki w handlu zagranicznym świadczą
o tym, że polski przemysł rolno-spożywczy
daje sobie doskonale radę na światowych rynkach – mówił.
Głos w dyskusji odbywającej się w ramach
XXXVI Dni Przemysłu Mięsnego, poświęconych nowym przepisom Unii Europejskiej
dotyczącym znakowania żywności, zabrały Jo-

Dyplom dla Zakładu Przetwórstwa Mięsa
MATTHIAS odbierał prezes firmy Andrzej
Banasik
anna Markowska z Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Alicja Walkiewicz z Instytutu Żywności i Żywienia.
I

www.zychowicz.pl

www.minwar.pl

www.matthias.com.pl

Firma (prowadzona)
ze smakiem
Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez Instytut
Przemysłu Mięsnego zbiegła się w czasie z obchodami XX-lecia
działalności Zakładu Przetwórstwa Mięsa „Matthias”
d początku istnienia ZPM „Matthias” właściciele obrali sobie za
cel dbanie o dobro klienta, jego
gusta i upodobania, co pociągnęło za sobą oparcie produkcji na tradycji
przy jednoczesnym wdrażaniu nowoczesnych technologii i systemów zarządzania. Nie
dziwi zatem fakt uzyskania nagród i specjalnych wyróżnień oraz sklasyﬁkowanie wyrobów ﬁrmy jako „produktów najwyższej jakości
w przemyśle mięsnym”.
W jesiennej edycji konkursu na szczególną uwagę komisji zasłużył sobie „Karczek
z lubelskiej zagrody”, który uznano za najlepszy produkt wytwarzany metodami tradycyjnymi. Jest to jeden z grupy produktów
„Z lubelskiej zagrody”, którego proces produkcji wzorowany jest na starych, regional-

O

Wyroby zaprezentowane podczas
konkursu „Produkty Najwyższej Jakości
w Przemyśle Mięsnym”

nych metodach przetwarzania mięsa. Aby
uzyskać taki wyrób, specjaliści z Matthiasa
rygorystycznie selekcjonują mięso pochodzące z trzody hodowanej wyłącznie w najbliższej okolicy, dobierają naturalne przyprawy i wędzą w tradycyjnych wędzarkach,
drewnem bukowo-olchowym. Wytworzona
w ten sposób wędzonka zachowuje charakter wyrobów sporządzanych w gospodarskich zagrodach Lubelszczyzny. Należy jednak zaznaczyć, że to zaledwie jeden z ponad
100 asortymentów znajdujących się w ofercie ZPM Matthias, których najwyższą jakość
potwierdzają klienci blisko 50 sklepów firmowych, a to dla właścicieli firmy najwyższe wyróżnienie.
www.matthias.com.pl
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DOBRA FIRMA

Firmy dobre, lepsze
i najlepsze, czyli 2000
filarów gospodarki
Rok 2010 – niezwykle trudny dla światowej gospodarki – dla polskich ﬁrm okazał się
stosunkowo dobry. Firmy, które przetrwały go w najlepszej kondycji, uzyskując
zadowalające wyniki, znalazły się na Liście 2000, po raz kolejny opracowanej przez
„Rzeczpospolitą”, zaś biznesowa śmietanka zasłużyła na tytuł „Dobrej Firmy 2011”
Zdobywcy tytułu
„Dobra Firma 2011”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AC SA, Białystok
Alumetal SA, Kęty
Apator SA, Toruń
Cyfrowy Polsat, Warszawa
Drutex SA, Bytów
Integer.pl SA, Kraków
Izolbet SJ, Gostyń
Kruszgeo PPKiUG SA, Rzeszów
NG2 GK SA, Polkowice
Ostóda Yacht Sp. z o.o., Ostróda
Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek SJ,
Gostyń
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• PHU Topaz, Sokołów Podlaski
• Przedsiębiorstwo Budowlane Górski,
Gdańsk
• PCO Bumar Żołnierz, Warszawa
• PiŚ EkoWodrol, Koszalin
• Solaris Bus&Coach SA, Owińska
• TFP Sp. z o.o., Kórnik
• TZUO Towimor SA, Toruń
• Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o., Elbląg
• Valeo Autosystemy Sp. z o.o., Skawina
Dodatkowo wyróżnienia dla najbardziej
innowacyjnych firm otrzymały:
• Comarch SA, Kraków
• DFME Damel SA, Dąbrowa Górnicza

istoria zestawienia najbardziej
efektywnych przedsiębiorstw
działających w Polsce sięga 2002
roku. Wówczas po raz pierwszy
sporządzono ranking 1000 ﬁrm. Rok później było ich 1500, a od 2004 roku w klasyﬁkacji znajduje się 2000 przedsiębiorstw uzyskujących najlepsze wyniki. – Spośród tych
ﬁrm staramy się wyłonić te najlepsze, najszybciej się rozwijające i najlepiej dostosowujące się do potrzeb rynku – mówi Paweł
Lisicki, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.
To one co roku otrzymują tytuł „Dobrej Firmy”.

H
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Polska gospodarka ma się dobrze
Regularnie sporządzana lista powstaje
w oparciu o wyniki z poprzedniego roku.
Z oceny ekspertów analizujących dane przedstawicieli krajowej gospodarki wynika, że
w sumie 2010 rok był dla polskich przedsiębiorców stosunkowo dobry. Mimo że ich kondycja była różna, to zasadniczo nieźle po-

dy osiągnęły 1,5 bln zł, a zysk netto – 81 mld
zł. Biorąc pod uwagę strukturę branżową,
w ścisłej czołówce przychodów ze sprzedaży znalazły się przedsiębiorstwa wydobywające i produkujące metale (wzrost o ponad
40 proc.), firmy zajmujące się produkcją
koksu oraz branża paliwowa, której zyski operacyjne odnotowały niemal trzykrotny wzrost.

Z oceny ekspertów analizujących dane
przedstawicieli krajowej gospodarki wynika,
że w sumie 2010 rok był dla polskich
przedsiębiorców stosunkowo dobry. Mimo że
ich kondycja była różna, to zasadniczo nieźle
pomnażały przychody. Na podstawie podanych
danych widać, że zyski operacyjne analizowanych
firm wzrosły w 2010 roku o 27 proc.
mnażały przychody. Na podstawie podanych
danych widać, że zyski operacyjne analizowanych firm wzrosły w 2010 roku o 27 proc.
Granica przychodów otwierająca furtkę do
rankingu uplasowała się na poziomie 106,1
mln zł. Rok wcześniej – 108,8 mln zł.
10. edycja Listy 2000 pokazuje, że w 2010
roku polskie firmy zwiększyły swoje łączne
przychody o 12 proc., co stanowi wynik lepszy niż w 2009 roku. W sumie ich przycho-

W przypadku branży chemicznej potrojeniu
zysków operacyjnych towarzyszył wzrost zysków netto o 720 proc.

Awanse i spadki, czyli dynamika pod
lupą
Co roku na Liście 2000 odnotowywane
są znaczące zmiany w klasyfikacji: imponujące awanse i spore spadki, obrazujące, że rotacje nie omijają gospodarki, niezależnie od

czasów i od tego, czy mowa o liderach, czy
małych, lokalnych podmiotach. W ostatniej
edycji 933 spółki poprawiły pozycję. Jedna firma spadła o ponad tysiąc miejsc, podczas gdy
jedna o ponad tysiąc miejsc awansowała.
Mniej spektakularny awans o ponad 100 pozycji odnotowało 461 przedsiębiorstw, zaś 110
uzyskało w klasyfikacji pozycję gorszą o co
najmniej 100 oczek niż w poprzedniej edycji.
W zestawieniu pojawiło się aż ponad 600 debiutantów.
Opublikowanej Liście 2000 towarzyszy
wybór przedsiębiorstw, stanowiących ścisłą
czołówkę, które dzięki uzyskanym wynikom
– nie tylko w 2010 roku, lecz także w latach
poprzednich – i dynamice rozwoju zasłużyły na tytuł „Dobrych Firm 2011”. Nominując kandydatów, kapituła brała pod uwagę
wskaźniki dynamiki sprzedaży, rentowności
oraz wzrost aktywów i kapitałów, jak również
potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa. Członkowie kapituły zwracali uwagę, że wśród laureatów znalazły się Dobre Firmy z lat ubiegłych, co obrazuje, że tytuł nie jest przyznawany przypadkowo, a wręcz stanowi zobowiązanie do utrzymywania wyników na odpowiednim poziomie i wysokiej pozycji.
Przedsiębiorstwa uhonorowane tym tytułem oraz laureatów nagrody dla innowacyjnych firm ogłoszono podczas spotkania, jakie zorganizowano 24 października w siedzibie
„Rzeczpospolitej”.
I

Przedsiębiorstwo Budowlane GÓRSKI Sp. z o.o. S.K.A. jest ﬁrmą rodzinną działającą na trójmiejskim
rynku już od 30 lat.W swojej ofercie posiadamy ponad 200 mieszkań, gotowych do odbioru, a także lokale użytkowe w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie całego Trójmiasta.

Aktualna oferta:

- Gdańsk Wrzeszcz – Osiedle Do Studzienki
- Gdańsk Centrum – Osiedle Pohulanka
- Gdańsk Centrum – Kamienice nad Motławą

Wkrótce w naszej ofercie pojawią się:
- Gdańsk Wrzeszcz – Browar Gdański
- Gdańsk Centrum – ulica Angielska Grobla
- apartamenty w Gdyni Redłowie

Przedsiębiorstwo
Budowlane GÓRSKI
Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Wita Stwosza 31A/31
80-312 Gdańsk
tel. (58) 340 79 00
fax (58) 340 79 09
sprzedaz@pbgorski.pl
www.pbgorski.pl

Budujemy na szczęście
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Efektywność
gwarancją sukcesu
Zakłady Kablowe Bitner to polski producent kabli i przewodów o 16-letniej
tradycji. Firma opiera swą działalność na innowacyjnych technologiach
oraz sprawdzonym zespole doświadczonych pracowników
irma Bitner do produkcji kabli i przewodów wykorzystuje nowoczesny
park maszynowy oraz surowce pozwalające uzyskać najwyższą jakość
produkowanych wyrobów. Procedury i wymagania określa wdrożony zintegrowany
System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, co potwierdzone jest uzyskanymi certyﬁkatami ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009

F

i ISO 14001:2004 oraz wymaganymi certyﬁkatami i homologacjami na wyroby.
Zakłady Kablowe Bitner to nowoczesny
zakład produkcyjny posiadający: 20 tys. mkw.
powierzchni produkcyjnej, magazynowej
i biurowej, tereny o powierzchni kilku hektarów, nowoczesny park maszynowy, doskonale wyposażone zakładowe laboratoria,
doświadczona 300-osobowa załoga, w tym

Zakłady Kablowe BITNER z lotu ptaka
Oferta handlowa firmy obejmuje następujące grupy asortymentowe kabli:
-

kable sterownicze i sygnalizacyjne
kable i przewody do układów napędowych
kable teleinformatyczne i do przesyłu danych koncentryczne, i symetryczne
kable telekomunikacyjne stacyjne, miejscowe, zakończeniowe
kable i przewody specjalne (np. do monitoringu)
przewody „słaboprądowe” (domofonowe, przeciwpożarowe, głośnikowe)
kable energetyczne o żyłach miedzianych i aluminiowych
kable energetyczne i przewody napowietrzne o żyłach aluminiowych
przewody instalacyjne
przewody warsztatowe i mieszkaniowe
kable i przewody górnicze
kable i przewody bezhalogenowe i ognioodporne
kable i przewody estradowe

dział wdrażania nowych technologii i rozwoju, certyfikaty jakości oraz certyfikaty dla
produktów, kilkanaście grup asortymentowych w ciągłej produkcji obejmujących pełen zakres kabli do 6/10 kV, o powłokach i izolacji z tworzyw sztucznych oraz
gumy.
Nowoczesny park maszynowy i doświadczenie załogi pozwalają na projektowanie i produkcję kabli na specjalne zamówienia, odpowiadających nawet najbardziej
wymagającym klientom. Firma tworzy rozwiązania dopasowane do konkretnych aplikacji, bardzo często oparte na konstrukcjach hybrydowych, gdzie jeden przewód łączy w sobie wiele funkcji, zastępując kilka kabli prowadzonych równolegle.
W ciągu ostatnich 16 lat Firma systematycznie poszerzała zakres swojej produkcji, kompleksowo i rzetelnie zaspokajając
rosnące potrzeby klientów, uczestnicząc w realizacji wielu inwestycji na terenie kraju i poza
jego granicami. Wyroby Zakładów Kablowych
Bitner znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi: petrochemicznym, energetycznym, wydobywczym,
chemicznym, spożywczym oraz w inwestycjach infrastrukturalnych, takich jak: dworce,
lotniska, budynki użyteczności publicznej, galerie handlowe i inne.
Przy tej okazji warto podkreślić, iż Zakłady
Kablowe Bitner mają swój udział w przygotowaniach święta sportu, jakim jest Euro 2012.
Kable Bitner zostały docenione przez wykonawców i inwestorów stadionów, na których
odbywać się będą przyszłoroczne zawody
sportowe.
Potwierdzeniem jakości i skuteczności
funkcjonowania firmy jest nie tylko stale rosnące grono klientów, ale również szereg nagród i wyróżnień. W bieżącym roku Firma została nominowana do prestiżowej nagrody
Dobra Firma 2011, przyznawanej corocznie
polskim przedsiębiorstwom. Fakt ten oznacza, iż według rankingu „Rzeczpospolitej” Zakłady Kablowe Bitner znalazły się pośród 50
najdynamiczniej i najefektywniej rozwijających
się polskich firm.
www.bitner.com.pl
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INNOWATOR 2011

Samorządowe zasługi
docenione
2 grudnia odbyła się jubileuszowa gala podsumowująca V edycję konkursu
Innowator, dedykowanego najaktywniejszym i najskuteczniejszym włodarzom
jednostek terytorialnych oraz projektom i spółkom samorządowym,
najistotniejszym dla rozwoju lokalnego
Sali Widowiskowej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie statuetki odebrali laureaci jubileuszowego
konkursu Innowator, za którego organizację
odpowiadają Central European Quality Institute oraz Centrum im. Adama Smitha.
Wyboru najlepszych – infrastrukturalnych,
kulturalnych, promocyjnych, sportowo-turystycznych i urbanistyczno-rewitalizacyjnych – projektów samorządowych, najlepiej
zarządzanych jednostek terytorialnych każdego szczebla oraz spółki samorządowej
roku dokonuje Akademia Samorządu, złożona z laureatów dotychczasowych edycji.
Członkowie kapituły w ocenie zgłoszeń biorą pod uwagę 4 główne kryteria: innowacyjność, kreatywność, przedsiębiorczość i użyteczność, przyznając za każde z tych kryteriów
od 0 do 5 punktów. Suma ocen cząstkowych
ostatecznie decydowała o zwycięstwie kandydatów, którzy zdobyli największy wynik
punktowy, a nad prawidłowością głosowań
czuwała firma audytorska KPMG.
Nieco inne reguły obowiązywały przy
wyborze laureatów statuetki Grand Innowator dla Człowieka Roku Polskiego Samorządu, którym wybrano prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, dla Najlepiej Zarządzanej
Jednostki 2011, którym to tytułem szczyci się
od grudnia Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z marszałkiem Adamem Struzikiem na czele, oraz dla Najlepszego
Projektu Samorządowego 2011, za który
uznano Międzynarodowy Festiwal Artystów
Ulicy „Ulicznicy”, zrealizowany przez miasto
Gliwice. Te nagrody mają szczególne znaczenie, gdyż o przyznaniu nagrody decydują
głosy całego środowiska samorządowego.
Partnerami V edycji konkursu Innowator
były poważne instytucje i organizacje, zaangażowane w kreowanie warunków rozwoju
i promocję Polski, w którym to obszarze rola
samorządów i ich strategii, podejmowanych
działań oraz otwartości i przedsiębiorczości
w pozyskiwania wsparcia na realizację zakładanych celów jest kluczowa. Odpowiedzialność tę wzięły na siebie Polska Agencja
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Unia
Metropolii Polskich oraz Związek Powiatów
Polskich.
I
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Laureaci konkursu

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

Laureaci V edycji konkursu Innowator:
Grand Innowator Człowiek Roku Polskiego Samorządu 2011:
• Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia
Grand Innowator Najlepiej Zarządzana Jednostka 2011:
• Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – marszałek Adam Struzik
Grand Innowator Najlepszy Projekt Samorządowy 2011:
• Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „ULICZNICY” (realizacja: miasto Gliwice)
Najlepiej Zarządzana Gmina 2011:
• gmina Tarnowo Podgórne – wójt Tadeusz Czajka
Najlepiej Zarządzane Miasto 2011:
• miasto Poznań – prezydent Ryszard Grobelny
Najlepiej Zarządzany Powiat 2011:
• powiat wrocławski – starosta Andrzej Szawan
Najlepiej Zarządzane Województwo 2011:
• Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – marszałek Adam Struzik
Najlepszy Projekt Infrastrukturalny 2011:
• Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (realizacja: Gdyńskie
Centrum Innowacji)
Najlepszy Projekt Promocyjny 2011:
• Pociąg do ekologii. Pociąg do Białowieży (realizacja: Przewozy Regionalne Sp. z o.o.)
Najlepszy Projekt Sportowo-Turystyczny 2011:
• PGE Arena Gdańsk – stadion w Gdańsku (realizacja: Biuro Inwestycji Euro Gdańsk Sp. z o.o.)
Najlepszy Projekt Urbanistyczno-Rewitalizacyjny 2011:
• Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
(realizacja: gmina miejska Sandomierz)
Najlepszy Projekt Kulturalny 2011:
• Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „ULICZNICY” (realizacja: miasto Gliwice)
Spółka Samorządowa Roku 2011:
• Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice Sp. z o. o. – prezes Jan Kosmol
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TARGI METAL

Kieleckie
święto odlewnictwa
Teren wystawienniczy Targów Kielce przy okazji XVII edycji targów METAL
i towarzyszących imprez stał się świętem odlewnictwa
Fot. TARGI KIELCE (3)

ysoki poziom targów i odpowiedni standard organizacyjny
oraz dobrą promocję targów
METAL gwarantuje przynależność do UFI – Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, zrzeszającego najbardziej prestiżowe imprezy
targowe na świecie. Stanowi ona wyraźny sygnał dla zagranicznych wystawców i gości zainteresowanych ofertą i sytuacją branży, że
udział w wydarzeniu jest opłacalny i przyszłościowo może przynieść efekty. Renomie
targów sprzyja również poparcie i honorowy
patronat ministra gospodarki. Towarzyszącym imprezie XV Targom Przemysłowej
Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH patronują z kolei Główny Urząd Miar, rektor Politechniki
Świętokrzyskiej oraz prezes Polskiego Centrum Badań i Certyﬁkacji SA, a w organizację włączyły się Odlewnicza Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników
Polskich oraz Instytut Odlewnictwa. X Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM
& NONFERMET współorganizuje Instytut
Metali Nieżelaznych z Gliwic. Status kieleckiej wystawy – największej imprezy targowej
branży odlewniczej w Polsce, uważanej jednocześnie za jedną z wiodących w Europie,
znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu
udziałem i we frekwencji.
XVII edycja Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL
zgromadziła w Kielcach ponad 300 firm z 29
krajów, które zaprezentowały swoje dotychczasowe osiągnięcia, aktualne oferty i wdrażane na rynek nowości na blisko 3 tys. mkw.
Zwiedzający mieli okazję zapoznać się nie tylko z produktami prezentowanymi na ekspo-
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zycji, lecz także obserwować działanie maszyny odlewniczej podczas pracy za sprawą
zorganizowanego przez firmę Frech pokazu
dla publiczności, będącego nowością w siedemnastoletniej historii targów.
Podczas targów nie zabrakło spotkań
branżowych, pozwalających zgłębić określone
zagadnienia z zakresu przemysłu odlewniczego i zapoznać się z możliwościami doskonalenia produkcji oraz tendencjami w zakresie stosowanych rozwiązań i technologii.
Wśród propozycji skierowanych do branży
znalazły się warsztaty i szkolenia tematyczne oraz konferencje i sympozja, w tym dotyczące krzepnięcia i krystalizacji metali oraz
bezpieczeństwa pracowników w styczności
z krzemionką krystaliczną. W sumie z propozycji skorzystało ponad 400 osób.
Targi METAL, ALUMINIUM & NONFERMET oraz CONTROL-TECH były też
okazją do przedstawienia i wyróżnienia najlepszych przedstawicieli branży, mogących
poszczycić się znaczącym wkładem w rozwój
odlewnictwa. Oficjalna ceremonia wręczenia
nagród dla produktów prezentowanych na
targach oraz wyróżnień i medali za aranżację stoisk odbyła się w auli Hotelu Kongresowego. W sumie komisje konkursowe trzech
imprez wystawienniczych przyznały ponad
30 nagród. Oprócz nagród targowych podczas XVII Targów METAL przyznano nagrody im. prof. Sakwy, tak zwane Orły Odlewnictwa, za najlepszą pracę magisterską
oraz inżynierską, przy czym w ich ocenie brano pod uwagę rozwiązania konstrukcyjne
i projektowe, czynnik aplikacyjny, recenzje
promotora i recenzenta oraz informację
o przebiegu egzaminu dyplomowego. Ponadto gala stała się tłem dla obchodzonego
jubileuszu 75-lecia Stowarzyszenia Tech-

nicznego Odlewników Polskich oraz 10-letniej obecności na targach ALUMINIUM &
NONFERMET dwóch firm: Instytutu Metali Nieżelaznych z Gliwic i Agencji Promocyjnej METALE z Wrocławia.
I
Medale i wyróżnienia targów
METAL i ALUMINIUM
& NONFERMET 2011:
Medale Targów Kielce:
• AGRATI SRL, ZINGONIA
• Odlewnia ELZAMECH Sp. z o.o.
• FRECH Polska Sp. z o.o.
• Hüttenes-Albertus Polska Sp. z o.o.
• Instytut Odlewnictwa oraz Odlewnia
Żeliwa i Metali Nieżelaznych „SPOMEL”
Spółdzielnia Pracy
• METIMPEX Sp. z o.o.
• Z.H.U. NORAM J. Maroń, K. Piontek,
J. Maroń SJ
• Spółdzielnia Usług Techniczno-Handlowych
i Wdrożeń „ORPEL”
• PLASTMET Sp. z o.o.
• REMIX SA
• Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa
SPECODLEW Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne
Technical Sp. z o.o.
• Filter-Service Sp. z o.o.
Wyróżnienia Targów Kielce:
• Guenther Polska Sp. z o.o.
• Heraeus Electro-Nite Polska Sp. z o.o.
• LAWA Sp. z o.o.
• Spółdzielnia Usług Techniczno-Handlowych
i Wdrożeń „ORPEL”
• SPECTRO Poland Maciej Szwedyc
• Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne
TECHNICAL Sp. z o.o.
• Zakłady Urządzeń Przemysłowych
ZAM KĘTY Sp. z o.o.

TARGI INFRASTRUKTURA

Infrastruktura od a do z
IX edycja Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej
„Infrastruktura” dowiodła, że wydarzenie ma liczne grono zwolenników,
zainteresowanych udziałem, wymianą informacji i doświadczeń oraz nawiązaniem
kontaktów biznesowych, zaś zaangażowanie wielu instytucji i organizacji
gwarantuje wysoki poziom merytoryczny tego wyjątkowego spotkania branży
minionym roku w ciągu trzech
dni, między 15 a 17 listopada,
w Centrum MT Polska w Warszawie, ofertę z zakresu infrastruktury miejskiej i drogowej przedstawiło
117 wystawców z Polski i zagranicy, łącznie
z 10 państw. Oprócz krajowych podmiotów
zwiedzający wystawę mogli zapoznać się z bogatym katalogiem rozwiązań zaproponowanych przez ﬁrmy z Czech, Litwy, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoch,
Rosji i Węgier. Gamę produktów promowanych
w ramach targów podzielono na pięć sektorów
tematycznych: ﬁrmy wykonawcze i usługowe,
maszyny i urządzenia budowlane, kruszywa
i materiały, bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem oraz wyposażenie obiektów użyteczności publicznej, co ułatwiło gościom poruszanie się po terenie wystawienniczym I i odnalezienie interesujących ich ekspozycji.
Po raz pierwszy przy okazji targów Infrastruktura odbył się I Salon Kolei Dużych
Prędkości w Polsce, któremu towarzyszyła
konferencja, przybliżająca koncepcję budowy
szybkich połączeń kolejowych w naszym
kraju. Takich spotkań, pozwalających branży zgłębić określone zagadnienia związane
z projektami infrastrukturalnymi, tendencjami w budownictwie i wyzwaniami, jakie
wiążą się z działalnością na rynku, było
znacznie więcej. Wysoki poziom cieszących
się dużą popularnością szkoleń, debat i seminariów z udziałem ekspertów zapewniła
współpraca merytoryczna z Ministerstwem Infrastruktury, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwem
Rozwoju Regionalnego, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą
Drogownictwa, Polską Akademią Nauk, Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Stowarzyszeniem
Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska, Polskim Kongresem Drogowym, Unią
Metropolii Polskich, Urzędem Transportu Kolejowego oraz Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Województw RP.
Ich przedstawiciele zadbali o dobór tematów odpowiadający oczekiwaniom bran-
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Uroczyste otwarcie targów

Ekspozycja targowa
ży oraz wysoki poziom dyskusji, obejmującej
najbardziej aktualne tematy dotyczące bieżącej
sytuacji i przyszłości środowiska związanego z tworzeniem infrastruktury. – Po raz kolejny mogliśmy u nas gościć zarówno przedstawicieli biznesu, jak i reprezentantów władz
państwowych i samorządowych. Dzięki zaangażowaniu merytorycznemu instytucji rządowych i organizacji branżowych odbyło się
wiele wartościowych konferencji i spotkań merytorycznych, które pozwoliły na poszerzenie
wiedzy z zakresu infrastruktury miejskiej i drogowej. Targi Infrastruktura jeszcze raz stały
się doskonałym miejscem do rozmów i wy-

miany doświadczeń dla osób działających
w branży – komentowała ostatnią edycję Urszula Potęga, prezes zarządu MT Targi, organizatora targów Infrastruktura.
W trakcie targów odbyło się Forum Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy „Zarządzanie drogami – nowe wyzwania” oraz
– zorganizowane po raz drugi – Forum
Moja Innowacja, w ramach którego przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego omówili na wybranych przykładach
innowacyjne działania w projektach transportowych, współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura

TARGI INFRASTRUKTURA
Laureaci konkursu na najlepszy
produkt IX Międzynarodowych
Targów Infrastruktury Miejskiej
i Drogowej INFRASTRUKTURA
2011
kategoria inwestycje infrastrukturalne:
• Koneckie Zakłady Odlewnicze SA
kategoria bezpieczeństwo ruchu drogowego:
• INTEGRA Sławomir Kamiński
kategoria maszyny i sprzęt budowlany:
• AsBud Sp. z o.o.
wyróżnienie:
• Trans-Masz SA
kategoria materiały i surowce dla
budownictwa drogowego:
• JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o.
kategoria technologia:
• Instytut Badawczy Dróg i Mostów
kategoria wyposażenie drogi i obiektów
użyteczności publicznej:
• LUG Light Factory Sp. z o.o.

i Środowisko, takie jak nowoczesne izolacje
natryskowe w technologii MMA, ciche nawierzchnie z granulatem gumowo-asfaltowym, kruszywa o zróżnicowanych parametrach do mieszanek SMA. Ogólnopolska
Izba Gospodarcza Drogownictwa zaproponowała dyskusję na temat realizacji robót budowlanych finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem takich aspektów
jak poprawa błędów w kosztorysie czy odpowiedzialność członków konsorcjum za

wyróżnienie:
• Kolejowe Zakłady Łączności

Laureaci konkursu na najlepszy
produkt IX Międzynarodowych
Targów Infrastruktury Miejskiej
i Drogowej INFRASTRUKTURA
2011 o Grand Prix Ministra
Infrastruktury
kategoria inwestycje infrastrukturalne:
• Bilfinger Berger Budownictwo SA
• MGGP SA
kategoria bezpieczeństwo ruchu drogowego:
• Volkmann & Rossbach Gmbh & Co. KG.
kategoria materiały i surowce dla
budownictwa drogowego:
• Dolnośląskie Surowce Skalne SA
kategoria technologia:
• Far Data Sp. z o.o. SK
kategoria wyposażenie drogi
i obiektów użyteczności publicznej:
• ELGO Lighting Industries SA

niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót budowlanych.
Implementacja Dyrektywy w sprawie
zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej była jednym z tematów seminarium „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej: kto, co, kiedy, jak, dlaczego?” z udziałem ekspertów z Polski, Austrii, Czech i Szwecji. Spotkanie zainaugurował wiceminister Radosław Stępień, pełniący funkcję zastępcy Przewodniczącego

Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podkreślając wagę wykonywania audytów BRD. Podczas debaty przewinęły się
też wątki identyfikowania i eliminowania błędów projektowych przy pomocy audytu
BRD, zasad klasyfikacji dróg o dużej wypadkowości i kryteriów kształcenia audytorów BRD. Z kolei Instytut Badawczy Dróg
i Mostów przygotował seminarium „Nowe metody diagnostyki nawierzchni dróg”
z udziałem polskich i zagranicznych specjalistów, a także zaprezentował wyniki nowatorskiego projektu „Aktywne Inteligentne
Bariery Drogowe i Mostowe”, zakładającego opracowanie i wdrożenie wyjątkowej
konstrukcji w postaci aktywnej inteligentnej
bariery, którą będzie można wykorzystać na
mostach, w tunelach i punktach niebezpiecznych na drogach, by zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu.
Tradycyjnie najlepsi wystawcy zostali
nagrodzeni. Uhonorowano najlepsze produkty zaprezentowane podczas targów oraz
najlepiej przygotowane stoiska. W tym roku
po raz drugi minister infrastruktury, sprawujący patronat honorowy nad IX edycją targów, wręczył wybranym firmom specjalne nagrody Grand Prix. – Liczę, że spotkamy się
również za rok na wyjątkowej, jubileuszowej
edycji imprezy, na którą już dziś wszystkich
serdecznie zapraszam – wyraziła nadzieję Urszula Potęga.
I

Sukces budowany na jakości
Coraz doskonalsze i trwalsze drogi, mosty, tunele i konstrukcje to cel,
do którego konsekwentnie, a przy tym z sukcesami, dąży doceniana
przez ekspertów ﬁrma Bilﬁnger Berger Budownictwo SA
espół specjalistów ﬁrmy Bilﬁnger
Berger Budownictwo SA potwierdza, że rzeczy zrodzone z pasji przynoszą najlepsze rezultaty. Co ważne, zaangażowanie specjalistów spółki idzie
w parze z szeroką wiedzą na temat bieżących
trendów w budownictwie i innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych, które składają się
na nowoczesny wizerunek miast i efekty doceniane zarówno przez użytkowników dróg,
jak i branżowych ekspertów.
Działając w segmencie szeroko rozumianych inwestycji budowlanych, firma specjalizuje się w budownictwie komunikacyjnym.
Dzięki doświadczeniu, wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu technicznemu
przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi w zakresie budowy i remontów dróg, lotnisk, mostów, tuneli, wiaduktów oraz innych
obiektów inżynierskich. Wysoki poziom usług
świadczonych przez 3 wyspecjalizowane oddziały firmy: drogowy, mostowy i inżynieryjny zaowocował uznaniem dla zrealizowanych

Z

prac i rzetelnego wywiązania się ze zobowiązań wobec klienta, a w efekcie szeregiem
referencji. O renomie firmy i jakości realizacji, jakich się podejmuje, świadczą również
zdobyte tytuły i nagrody, przyznawane przez
specjalistów i autorytety w dziedzinie budownictwa.
Do najnowszych osiągnięć Bilfinger Berger Budownictwo SA należy tytuł „Budowlanej Firmy Roku 2010”, jakim uhonorowano firmę w dowód uznania dla jej wkładu
w rozwój polskiej branży budowlanej. Powodem do dumy są też nagrodzone najnowsze realizacje. Przykładem może być
most przez rzekę Odrę w ciągu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, który zdobył I miejsce w konkursie mostowym im. Maksymiliana Wolfa za
obiekt o rozpiętości powyżej 50 m, i główną
nagrodę w kategorii obiekty inżynieryjne w XV
edycji konkursu firmy Bosch Platynowe Wiertło, promującego najlepszych wykonawców
budowlanych w Polsce. Budowa obwodnicy
południowej w Kędzierzynie Koźlu wraz

z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi krajowej nr 40 zdobyła również nagrodę II
stopnia w konkursie Budowa Roku 2010.
Ostatnio deszcz laurów spadł na zrealizowaną przez Bilfinger Berger Budownictwo SA
obwodnicę Gołdapi, ogłoszoną Realizacją
Roku 2010 i nagrodzoną główną nagrodą
„Wysoki Poziom” dla najlepszych realizacji infrastrukturalnych 2010 roku, w ramach targów AUTOSTRADA-POLSKA 2011. W listopadzie spółka zdobyła Grand Prix Ministra Infrastruktury w konkursie na najlepszy
produkt IX Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2011. Obwodnica Gołdapi,
której budowę rozpoczęto w 2008 roku, została uhonorowana w kategorii inwestycje infrastrukturalne. W ramach kontraktu poza
drogą główną wybudowano 3 skrzyżowania
obwodnicy z innymi drogami publicznymi,
3 wiadukty, most i przejazd gospodarczy pod
drogą, a także chodniki i ścieżki rowerowe przy
drogach krzyżujących się z obwodnicą. I

Fakty 31

NAGRODY IM. G. PALKI

Samorządność
warta zachodu
Jak pokazuje inicjatywa Ligi Krajowej, idea samorządności leży na sercu wielu osobom,
zaangażowanym w kontynuację, rozwój i popularyzację zmian zapoczątkowanych
reformą samorządową. Ci, których działania pokazują, że jest im wyjątkowo bliska,
23 października odebrali Nagrody im. Grzegorza Palki

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

Laureaci konkursu
iga Krajowa od 1993 roku działa na
rzecz decentralizacja państwa, w swoich działaniach rozwijając lobbing samorządowy. Jednym z przejawów tak
ukierunkowanej aktywności stowarzyszenia jest
przyznawana Nagroda im. Grzegorza Palki.
Wyróżnienie skierowane jest do tych, którzy
mogą poszczycić się wybitnymi zasługami na
rzecz samorządu terytorialnego, w myśl hasła,
jakim kieruje się Liga: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”.
Nagroda, która regularnie honoruje kontynuatorów reformy samorządowej i tych, którzy swą postawą i zaangażowaniem dają wyraz przywiązania do idei samorządności
oraz walczą o upowszechnienie jej zasad
w praktyce, jednocześnie upamiętnia postać
tragicznie zmarłego prezydenta Łodzi Grzegorza Palki, uznawanego za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego.
W 2011 roku po raz 14. wzięto pod lupę
dokonania na rzecz samorządu, nagradzając
tych z największym dorobkiem zasług, mających wpływ na środowisko. Patronat nad
XIV edycją objęły ogólnopolskie organizacje
samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:
Związek Miast Polskich, Związek Powiatów
Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP
i Związek Województw RP oraz Miasta
Łódź i Wrocław. Wsparcia dla organizacji
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przedsięwzięcia udzieliły również: Warszawa,
Estrada Warszawska i SKOK.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom
odbyło się 23 października 2011 roku w Muzeum im. Jana Pawła II w Warszawie. Wówczas oficjalnie ogłoszono nazwiska osób, których dokonania uznano za najistotniejsze dla
rozwoju samorządności, biorąc pod uwagę
m.in. opracowania naukowe i ustawodawcze,
które wyraźnie przyczyniają się do propago-

wania i ugruntowania idei samorządności
w Polsce.
Spotkanie w Galerii Porczyńskich wzbogacił koncert muzyki jazzowej, zatytułowany
„Poważna sprawa”, w ramach którego czas
wszystkim przybyłym gościom umilił występ
pięcioosobowego zespołu w składzie: Jacek Kotlarski – śpiew, Paweł Perliński – fortepian, Robert Kubiszyn – kontrabas, Cezary Konrad
– perkusja, Michał Kulenty – saksofon, flet. I

Laureaci nagrody im. Grzegorza Palki w 2011 roku
w dziedzinie ogólnopaństwowej:
• minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska
• poseł na Sejm RP, samorządowiec Tadeusz Woźniak
w
•
•
•
•

dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
prezydent Gdańska, prezes Unii Metropolii Polskich Paweł Adamowicz
Stanisław Bodys – burmistrz Rejowca Fabrycznego, wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
Józef Sebesta – marszałek województwa opolskiego
Marek Wójcik – zastępca sekretarza generalnego Związku Powiatów Polskich

w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
• Paweł Kozera – wydawca prasy lokalnej
• śp. Krzysztof Lipski – dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolskiego
Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie
wyróżnienia:
• Kazimierz Fudala – wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski
• Jan Grabkowski – starosta poznański
• Tomasz Kałużny – burmistrz miasta i gminy Września
• Józef Krzyworzeka – starosta krakowski
• Jan Olech – burmistrz miasta Ustka
• Władysław Pazdan – wójt gminy Limanowa
• Witold Stępień – marszałek województwa łódzkiego
• Jakub Świtkiewicz – przewodniczący zarządu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

NAGRODY IM. G. PALKI

Docenione zasługi
Rozmowa z Kazimierzem Fudalą, wójtem gminy Rzepiennik Strzyżewski
W konkursie o Nagrody im. G. Palki został pan uhonorowany wyróżnieniem za
działania na rzecz wzmocnienia roli samorządów terytorialnych w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Co konkretnie zyskało uznanie kapituły konkursowej?
– Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana
jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla
samorządu terytorialnego. Liga Krajowa
zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie
opiera swoją działalność o hasło: „Rodzina
– Wspólnota Lokalna – Ojczyzna” i promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.
Oprócz tego, że jestem wójtem gminy
Rzepiennik Strzyżewski, współpracowałem
z samorządami województwa tarnowskiego,
pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia Wójtów i Burmistrzów, a obecnie w województwie
małopolskim jestem już drugą kadencje prezesem Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Forum WBiPM zrzesza
w swoim gronie 90 proc. szefów gmin naszego
województwa. Głównym celem naszej orga-

Kazimierz Fudala (pierwszy z lewej) podczas
gali wręczenia Nagród im. G. Palki
nizacji jest doskonalenie poziomu i sprawności
funkcjonowania samorządu terytorialnego
a także prezentowanie opinii członków Forum
wobec administracji rządowej, parlamentu
oraz innych instytucji i organizacji.
A jakie działania świadczą o tym, że samorząd jest otwarty na potrzeby mieszkańców i inwestorów?
– Wszystkie działania samorządu gminy
Rzepiennik Strzyżewski, którą mam przy-

jemność reprezentować od ponad 20 lat, nakierowane są na rozbudowę i modernizację
infrastruktury technicznej i społecznej pod kątem poprawy i doskonalenia poziomu życia
miejscowej społeczności. Są to: budowa nowych odcinków dróg, budowa sal gimnastycznych i modernizacja budynków szkolnych, obiektów kultury i innych. W ramach
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” kontynuujemy kanalizację i wodociągowanie
gminy.
Czego dotyczą plany inwestycyjne gminy w bieżącym roku?
– Plany inwestycyjne na 2012 rok dotyczą zadań dofinansowanych ze środków UE
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich tj. remontu i modernizacji budynku kultury w Rzepienniku Suchym, dokończenie budowy sali widowiskowej dla potrzeb
Gminnego Ośrodka Kultury, a także budowy Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Rzepienniku Strzyżewskim.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.rzepiennik.pl

Opolskie liderem
W wyniku energicznych działań prowadzonych przez samorząd regionu
opolskie stało się krajowym liderem wykorzystania środków europejskich
riorytetem samorządu województwa
opolskiego jest zrównoważony rozwój regionu, którego podstawą są
efektywnie wykorzystywane fundusze europejskie. Efektywnie – czyli tak, by zainwestowane pieniądze były źródłem kolejnych
zysków i rozwoju gospodarczego regionu.
Na Opolszczyźnie z pomocy unijnej skorzystało bardzo wielu przedsiębiorców i organizacji okołobiznesowych – województwo opolskie jest tym, które w kraju przeznaczyło największą część swojego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój
przedsiębiorczości. W regionie zrealizowano
wiele kluczowych inwestycji, m.in. w sferze
rozwoju infrastruktury drogowej oraz kolejowej, rozwoju i wyposażeniu placówek
ochrony zdrowia, rozwoju instytucji kultury,
edukacji i infrastruktury naukowo-badawczej
opolskich uczelni.
Dzięki konsekwentnej pracy i zaangażowaniu wielu środowisk osiągnięto wymierny
sukces, którego owoce posłużą rozwojowi całego województwa. Blisko dwa lata trwał za-
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Opolska Wenecja

Jurapark Krasiejów

kończony w grudniu 2010 roku konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dodatkowe unijne pieniądze z tzw. Krajowej Rezerwy
Wykonania. Województwo opolskie w wyniku tej rywalizacji otrzymało dodatkowo prawie 111 mln euro tj. o około 19 proc. więcej
niż miało dotychczas w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego oraz Programu
Kapitał Ludzki.
W 2011 roku Zarząd Województwa prowadził negocjacje, jak najefektywniej wykorzystać te pieniądze. Komisja Europejska ma
określone priorytety, więc konieczne jest do-

pasowanie do nich propozycji nowych zamierzeń w regionie. A zatem zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską dodatkowe fundusze z KRW zostaną wydane przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, inżynierię finansową, regionalną sieć
transportową, a także na społeczeństwo informacyjne oraz energię odnawialną. Samorząd województwa będzie czynił starania,
by zostały one wydane równie sprawnie i efektywnie, jak dotychczas.
www.opolskie.pl
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Nie wystarczy
pohałasować
estem z pokolenia, które pamięta, jak zachęcano kobiety, żeby były traktorzystkami,
a także wykonywały inne męskie zawody. Tylko nieliczne były z tego zadowolone.
A całą akcję propagandową wymyślono zapewne dlatego, że po wojnie brakowało mężczyzn i ktoś ich musiał na stanowiskach pracy zastąpić.
Teraz takiej potrzeby nie ma. Rozpoczęła się jednak walka o równoprawne traktowanie
kobiet w polityce i biznesie. Ustalono, że na listach w wyborach parlamentarnych będzie 35
proc. kobiet. Tak też zrobiono. I co to dało? Prawie nic. Liczba kobiet w Sejmie wzrosła minimalnie. Wygląda na to, że jedne kobiety nie za bardzo chcą głosować na inne.
Podobna norma ma być ustalona dla obsady rad nadzorczych i zarządów w spółkach
Skarbu Państwa. Z jakim rezultatem? Na razie nie wiadomo. Prędzej chyba doczekamy się
zrównania wynagrodzeń za pracę, wykonywaną przez kobiety i mężczyzn na tych samych
stanowiskach.
Dyskryminacja wynika nie tylko z różnic fizycznych i psychicznych pomiędzy kobietami
i mężczyznami, ale również z przypisywania im pewnych stereotypowych cech, a co za tym idzie
narzucania określonych zachowań. Jeśli natomiast ktoś nie mieści się w ramach nakreślonych
przez społeczeństwo, tzn. przejmuje cechy i zachowania drugiej płci, postrzegany jest jako dziwak i odmieniec. Walka z dyskryminacją jest więc głównie walką ze stereotypami.
Ruch walczący o równość płci, zwłaszcza w państwach Europy Zachodniej, powstał wraz
z pojawieniem się sufrażystek w XIX wieku – informuje Wikipedia. Działania ruchu zaowocowały zmianami w prawodawstwie, dotyczącymi zarówno konkretnych problemów, jak i ogólnej walki z dyskryminacją płciową. Zaszły zmiany w społecznym pojmowaniu równości, w dostępie do edukacji chłopców i dziewcząt. Ewolucji uległy poglądy społeczne. Dotyczyło to wprowadzenia równej płacy za równą pracę, jak i zapewnienia równego dostępu kobietom i mężczyznom do wszystkich zawodów w wielu krajach. Poza tym, wzrasta liczba kobiet biorących
czynny udział w życiu politycznym i zajmujących wysokie stanowiska biznesowe.
Odwrotny proces zachodzi wśród mężczyzn. Coraz częściej pracują oni na stanowiskach,
które wcześniej uważane były za typowo damskie, na przykład pielęgniarstwo. Zmiany zachodzą także w relacjach domowych. Mężczyźni zmieniają stosunek do wypełniania obowiązków rodzinnych i wychowywania dzieci, nie traktując ich już jako wyłącznie kobiece zajęcie. Innym przejawem zmian w mentalności społecznej jest fakt, że coraz więcej kobiet po
ślubie pozostaje przy swoim nazwisku panieńskim i nie porzuca życia zawodowego. Wielu
ludzi uważa jednak, że cele ruchu feministycznego nadal nie zostały w pełni osiągnięte, zwłaszcza w państwach nienależących do Europy Zachodniej. Punktem spornym w osiągnięciu równości płci stała się pozycja kobiety w Kościele katolickim i kwestia kobiet księży. Problem ten
spowodował rozłam w wielu Kościołach.
Kibicuję paniom w ich walce o podmiotowe traktowanie, ale czasami miewam wątpliwości. Widzę na przykład kobiety w milicyjnych czy żołnierskich mundurach. Nawet ładnie
wyglądają. Ale jakoś niezręcznie by mi było, gdybym miał powiedzieć, że do służby dąży porucznik w ciąży. Zastanawiam się, czy nie jestem staroświecki.
Język polski nie sprzyja zresztą zawodowym ambicjom kobiet. Do tej pory nie rozstrzygnięto, czy Ewa Kopacz to marszałek Sejmu, czy marszałkini. Mój słownik ortograficzny,
zainstalowany w komputerze, podkreśla słowo „marszałkini” jako niepoprawne. A co zrobić z ministrem płci pięknej? Czy to ministerka, a może ministra, jak próbowały dowodzić
niektóre feministki. Podobny problem jest z maszynistą. Gdyby kobieta wzięła się za prowadzenie pociągu, kim by była? Maszynistką?
Język dostosuje się do rzeczywistości i znajdzie sposób na rozwiązanie tego problemu.
Może po prostu weźmiemy wzór z Brytyjczyków, którzy nie rozróżniają formy męskiej i żeńskiej w nazwach zawodów. Nie nastąpi to jednak szybko.
Widać z tego, że jesteśmy jeszcze daleko za krajami o wyższym stopniu rozwoju cywilizacyjnego. Dobrze jednak, że coś się w tej dziedzinie zaczyna dziać. Byłoby jednak lepiej, gdyby te działania okazały się bardziej skuteczne. Często cała para idzie w gwizdek. Zastanawiam
się na przykład, dlaczego Partia Kobiet wycofała się z gry już po pierwszej porażce.
W grudniu ubiegłego roku dotarła do mnie wiadomość, że feministki, które zbierały podpisy pod projektem ustawy mającej złagodzić przepisy antyaborcyjne, poniosły klęskę. Zamiast zebrać 100 tys. podpisów, zebrały 30 tys. Projekt nie trafi więc pod obrady parlamentu.
Natomiast ludzie dążący do zakazania aborcji zebrali podpisów aż 600 tys. Mają oni, co prawda, ułatwione zadanie, bo wystarczy postawić stoliki pod kościołami. Jednak feministki i inne
organizacje lewicowe też dysponują potencjałem, którego jednak nie umieją wykorzystać. Okazuje się, że nie wystarczy trochę pohałasować. Trzeba jeszcze coś zrobić.
I
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FELIETON

Medialny serial
z politykami
w tle
eśli ktoś czyta tę rubrykę, to być może pamięta, że wielokrotnie byłem krytyczny wobec stanu polskich mediów, ich tabloidyzacji, powierzchowności, bylejakości. Sprawa z poniedziałku 9 stycznia pokazuje jak bardzo się ten proces pogłębił. Prokurator
wojskowy Mikołaj Przybył postrzelił się w akcie protestu wobec szkalowania go oraz
jego kolegów przez media oraz planowanych zmian w prawie. Zaraz po konferencji płk. Przybył wyciągnął pistolet i strzelił do siebie. W jakim stanie psychicznym musiał być ten człowiek, by dopuścić się takiego czynu!
Moim zdaniem mogą to być skutki tak łatwego w dzisiejszych czasach wystawiania ocen,
przylepiania łatek, chwytliwych tytułów prasowych i lotnych bon motów. Jak pułkownik sam
mówił, był wielokrotnie oskarżany przez media o kłamstwa i uchybienia, i nie ważne, czy zarzuty te były prawdziwe – dopóki sąd nie uzna człowieka winnym, jest on czysty!
Zaraz po omawianym zdarzeniu włączyłem moją „ulubioną” stację informacyjną i oczom
nie wierzę. Od razu zaczęła nadawać poprzedzającą tragiczne zdarzenie konferencję. Zero
refleksji, cienia empatii. Nic. Po chwili rozgorączkowany reporter relacjonuje spod budynku prokuratury, że wyrzucono z niego dziennikarzy. Jasne, powinno się ich wpuścić do sali,
żeby w spokoju porobili zdjęcia, nakręcili materiał etc. Następnie stacja telewizyjna skupiła
się na ostatniej wypowiedzi pana pułkownika, mianowicie na omawianiu zmian w prawie
o prokuraturze wojskowej, zręcznie pomijając 75 proc. tematu konferencji dotyczącej powinności
zawodu dziennikarza. Przy okazji ze stacji zniknął natychmiast ostatni gorący temat, czyli
nowa ustawa o refundacji leków, problemy pacjentów, awantura lekarze versus NFZ. Ale co
tam pacjenci! Tymczasem minister Arłukowicz wreszcie odetchnął…
W najbliższych dniach zacznie się serial medialny z całego wydarzenia, do którego przyłączą się politycy – zwłaszcza PiS – stawiam dolary przeciw orzechom. Zacznie się powolne wałkowanie tematu, robienie materiałów o pułkowniku, analiza jego osobowości (w roli
głównej znani psychologowie). Będzie tak do momentu, aż się temat nie wyczerpie, bądź nie
wydarzy się coś równie „emocjonującego”.
Omawiana sprawa to tylko przykład, jakich wiele. Dziennikarze są niewykształceni – nie
mylić z wyszkoleniem, ich warsztat jest dzisiaj fenomenalny. Nauczeni są pięknie przemawiać (akcentują na pierwszą sylabę – sic!), kiwają się w tych przemówieniach, podkreślają,
wyjaśniają. Problem tkwi jednak w analizie, ocenie omawianych tematów. Dziś nie jest istotne, co się mówi, tylko jak się mówi. Liczy się przekaz, warunki techniczne etc. Najwięcej problemów dochodzi jednak w analizowaniu i przekazywaniu, tłumaczeniu wydarzeń. Pół biedy, kiedy dzieje się tak li tylko z braku kompetencji redaktora. Gorzej, jeśli jest to wykonywane z premedytacją. Przykładem choćby 24-godzinne relacje telewizyjne spod sławetnego „Krzyża” na Krakowskim Przedmieściu, zagrzewające bojówkarzy do zbierania się i walki. Redaktor naczelny Pieczyński z tvn24 bronił tej decyzji, twierdząc, że dziennikarz musi
na okrągło pokazywać „prawdę”. Nie rozumie chyba, że dziennikarz jest od opisywania,
a nie tworzenia wydarzeń. A do tego doszło w tym przypadku. Jeśli zachodzi pomylenie tych
ról, czy też obowiązków, to mówimy o końcu dziennikarstwa. Czy ewentualna próba samobójcza płk. Przybyła nie kwalifikuje się do takiego przypadku? Czy artykuły bądź materiały prasowe nie leżą u podstaw takiego czynu?
Ryszard Kapuściński w „Lapidariach”, wieńczących niejako jego karierę, mówi o powinnościach płynących z zawodu dziennikarza. To jest misja, pewne powołanie, które powinno przyświecać aktywności zawodowej do jej końca. Kluczowa była dla niego odpowiedzialność za słowo, przygotowanie do materiału, odrobienie pracy domowej. Dlatego tak
krytycznie odnosił się do mediów elektronicznych, a w zasadzie ich ograniczenia płynącego z braku czasu, który powinno się poświęcić analizie opisywanych wydarzeń.
Dzisiejsze media nie mają czasu. Ani na dogłębne zbadanie problemu, ani na porządną rozmowę. Teresa Torańska, przygotowując wywiad z Jerzym Urbanem, była u niego siedmiokrotnie. Siedem razy!!! W mediach elektronicznych nie byłoby to możliwe.
Chciałbym, aby poniedziałkowa tragedia czegoś nauczyła. Mówiąc krótko – dała do myślenia. Ale szczerze mówiąc, wątpię, patrząc na to, jak zaczęto komentować całe wydarzenie. Pozostaje mi tylko apelować do czytelników, widzów, słuchaczy. Bądźcie krytyczni. Nauczcie się kwestionować otaczającą rzeczywistość. Nie zawsze jest ona taka, jaką się wydaje. Zabrzmiało trochę patetycznie, więc będę kończył, życząc państwu wszystkiego dobrego w bieżącym roku.
I
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Na huśtawce
Strefa euro postanowiła, że wprowadzi większą dyscyplinę w ﬁnansach
krajów członkowskich. Do tego przedsięwzięcia mogą się przyłączyć także
inne kraje unijne. Polska zrobiła to natychmiast. Wahają się Czechy, Szwecja
i Węgry. Chcą sprawę skonsultować ze swoimi parlamentami. Wielka Brytania
natomiast odmówiła stanowczo. Nie zgadza się na poddanie nadzorowi swojego
rynku ﬁnansowego, gdzie skupiają się interesy światowej ﬁnansjery i skąd
płyną ogromne pieniądze do brytyjskiego budżetu

Czesław Rychlewski
ozmawiałem z premierami Czech,
Szwecji i Węgier – powiedział w rozmowie z tvn24 szef Parlamentu
Europejskiego Jerzy Buzek, podkreślając, że te trzy kraje prawdopodobnie
przyłączą się do paktu fiskalnego, ustalonego na szczycie w Brukseli.
– Oni są pozytywnie nastawieni. Będziemy więc pewnie mieli do czynienia z sytuacją, w której to będą wszystkie kraje UE
poza Wielką Brytanią – podkreślił z kolei wiceminister spraw zagranicznych ds. europejskich Mikołaj Dowgielewicz. Jego zdaniem,
podczas nocnych rozmów brytyjski premier
„przelicytował”.
W wyniku tego niezbędna dla ratowania
euro większa integracja fiskalna nie zostanie
wprowadzona za pomocą zmian w traktacie
UE, lecz poprzez międzyrządowy pakt fiskalny, który podpisze 17 państw strefy euro
oraz co najmniej 6 chętnych państw spoza eu-

R

36 Fakty

rolandu (Polska, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Rumunia i Dania).
Zmiany traktatowe dla całej Unii uniemożliwiło stanowisko Wielkiej Brytanii. Premier David Cameron zgodę na to uzależniał
bowiem od taryfy ulgowej dla brytyjskiego systemu finansowego, na co nie zgodziły się m.in.
Niemcy i Francja.
Miał to być szczyt przełomowy. Okazuje się jednak, że ostateczne decyzje zapadną
dopiero w marcu bieżącego roku. Nic więc
dziwnego, że rynki finansowe nie zareagowały
na odgłosy z Brukseli pozytywnie. Notowania akcji spadły, a oprocentowanie obligacji
krajów, pogrążonych w kryzysie, wzrosło.
Oznacza to, że za swój dług będą musiały płacić więcej. Czeka nas w tej sytuacji kilka miesięcy, jak nie dłużej, huśtawki nastrojów.

Ciężka atmosfera
Portal tvn24, powołując się na wypowiedź
szefa Rady Europejskiej Hermana van Rompuya, zapowiedział, że porozumienie fiskalne, które wprowadzi większą dyscyplinę bu-

dżetową i silniejszą integrację gospodarek UE,
ma zostać ratyfikowane przed połową 2012
roku. Premier Donald Tusk powiedział natomiast, że jest przekonany, iż w najbliższych
miesiącach uda się przełamać kryzys polityczny, mimo że sytuacja jest teraz skomplikowana, a atmosfera ciężka.
Pakt fiskalny jest projektem otwartym dla
krajów spoza strefy euro. Najpierw odbędą się
konsultacje w parlamentach narodowych, po
których poznamy dokładną liczbę krajów, które będą w porozumieniu uczestniczyć. Następnie na początku marca lub szybciej porozumienie zostanie podpisane. Jose Manuel
Barroso, szef Komisji Europejskiej, zapewnił,
że włączy się w prace nad paktem. To samo
zapowiada Parlament Europejski.

Wejście w drugi etap
Świat przygotowuje się do kolejnej fazy
kryzysu – twierdzi portal eGospodarka. – Poprzednio Polska zdała egzamin, przechodząc
kryzysową chorobę bez recesji. Uzyskaliśmy wówczas wyniki, które zaskoczyły wiele

DIAGNOZY – PROGNOZY
prestiżowych firm doradczych zajmujących
się gospodarką, jak i liczne grono znanych
analityków. To mogło uśpić czujność osób odpowiedzialnych za naszą przyszłość, które nie
palą się do kontynuacji reform. Uwierzyli
w silne podstawy naszej gospodarki. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, jak jesteśmy
przygotowani do nadchodzącej, nowej fali kryzysu. Patrząc na ostatnie trzy kwartały, można powiedzieć, że nasza gospodarka w dalszym ciągu jest w dobrej formie. Licząc rok
do roku, konsumpcja jest na wysokim poziomie i wzrasta. Firmy zwiększają inwestycje, chociaż ten wzrost nie jest taki, na jaki liczyliśmy. Także w dalszym ciągu wzrasta eksport. Według badań Krajowej Izby Gospodarczej, polscy przedsiębiorcy patrzą w przyszłość z optymizmem.
Według Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale nasza gospodarka wzrosła o 4,2 proc. To dobry wynik i można powiedzieć, że jest on kontynuacją tego, co działo się w II kwartale (wzrost 4,4 proc.) oraz
w I kwartale (wzrost o 4,4 proc.). To są wyniki znacznie lepsze niż wcześniejsze prognozy.
Można powiedzieć, że w trudniejszy etap
obecnego kryzysu w Europie mamy możliwość wejść w niezłej kondycji oraz mieć nadzieję, że może uda się nam uniknąć recesji,
a nawet utrzymamy wzrost gospodarczy.
Minister finansów Jacek Rostowski prezentuje umiarkowanie optymistyczną pro-

gnozę wzrostu na rok 2012 na poziomie 2,5
proc. Premier Donald Tusk twierdzi, że będzie lepiej.

Po serii szoków
Agencja ratingowa Moody’s uważa, że
wszystkie kraje Unii Europejskiej są zagrożone. Gwałtowne pogłębienie kryzysu powoduje spadek ich wiarygodności kredytowej.
W specjalnym komunikacie na temat krajów
europejskich agencja oświadczyła, że w przypadku braku znaczących inicjatyw politycznych w najbliższej przyszłości, które mogłyby w krótkim czasie ustabilizować rynki kredytowe, konieczna może być weryfikacja
ocen wiarygodności w strefie euro i być
może w innych krajach UE. Moody’s spodziewa się zakończenia takiej weryfikacji
w pierwszym kwartale 2012 roku – napisano
w komunikacie.
Jak podkreślono, choć według głównego
scenariusza agencji Moody’s w strefie euro nie
będzie kolejnych niewypłacalnych państw, nawet ten scenariusz pociąga za sobą bardzo negatywne konsekwencje ratingowe w okresie
przejściowym. Agencja sugeruje, że żaden kraj
– nawet z grupy uznawanych za najbardziej
wiarygodne, jak Holandia, Austria, Finlandia
czy Niemcy – nie jest całkowicie bezpieczny
jeśli chodzi o perspektywę obniżenia notowań.
Napęd polityczny w celu wdrożenia skutecznego rozwiązania może pojawić się do-

piero po serii szoków, które mogą sprawić, że
więcej krajów straci dostęp do rynków finansowych na dłuższy czas. Negatywny scenariusz agencji zakłada wzrost prawdopodobieństwo opuszczenia strefy euro przez jeden lub więcej krajów. Miałoby to negatywne konsekwencje dla wszystkich państw strefy euro i UE.
Wzrost gospodarczy w Polsce najpewniej
zauważalnie zwolni w okresie najbliższych
dwóch lat z powodu posunięć oszczędnościowych i kryzysu zadłużeniowego w strefie
– twierdzi Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Według niej, polski produkt
krajowy brutto zwiększy się o 2,5 proc. w latach 2012 i 2013 wobec 4,2 proc. w roku 2011.

A jednak rośnie
Produkt krajowy brutto w strefie euro
wzrósł w trzecim kwartale 2011 roku o 1,4 proc.
rok do roku – poinformował Eurostat (odpowiednik naszego GUS). Lokomotywą
wzrostu są nadal są Niemcy. Za Odrą gospodarka rozwijała się w tempie 0,5 proc.
kwartał do kwartału. Nie ma recesji także
w Stanach Zjednoczonych. Widać więc, że gospodarka realna, polegająca na wytwarzaniu
dóbr i usług, walczy dzielnie z tym, co zgotowały nam rynki finansowe. Dojrzewa przekonanie, że trzeba będzie poddać je ściślejszej
kontroli, żeby nigdy więcej nie pchały nas
w przepaść.
I
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Prognozy z obawami

Dramatyczne
wydarzenia
w streﬁe euro
od wczesnej jesieni
w ogromnej mierze
wpływają na opinie
zagraniczne o Polsce.
Dlatego w końcu
2011 roku
powtarzały się oceny,
według których
w 2012 roku
nasz kraj czeka
obniżenie tempa
rozwoju do 2,5 proc.
(Komisja Europejska)
czy 2,9 proc.
(Bank Światowy).
Do wyjątków
należy prognoza
brytyjskiego
ośrodka badawczego
Economist Intelligence
Unit (EIU) – 3,2 proc.
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Zygmunt Słomkowski
adal utrzymuje się jednak przekonanie, że mamy duże szanse uchronienia się przed
dramatycznym spadkiem rozwoju i katastrofą ﬁnansową. Znamiennym przykładem
jest analiza banku Morgan Stanley z 29 listopada 2011 roku. Według niej nasz wzrost
PKB obniży się w 2012 roku z prognozowanych wcześniej 3,2 proc. do 2,5 proc., ale
i tak Polska pozostanie „gwiazdą regionu”. Dynamika naszej gospodarki jest bowiem silniejsza
niż czeska i węgierska, a ponadto mniej podatna na czynniki zewnętrzne.
Morgan Stanley jednakże podkreśla, że kondycja biznesu i dane z rynku pracy wskazują oznaki hamowania, a do tego polityka fiskalna tym razem nie będzie bodźcem dla wzrostu, jak w latach 2008–2009. Poprawa wskaźnika rozwoju nastąpi dopiero w 2013 roku, choć niezbyt imponująco – do 3,3 proc, a dopiero potem do 4 proc. W raporcie wspomnianego brytyjskiego ośrodka EIU czytamy zaś: „Niższa zależność Polski od międzynarodowego handlu, niż w przypadku pozostałych państw regionu, zmniejsza jej podatność na wydarzenia w innych regionach. Jednak tempo wzrostu będzie niskie w zestawieniu ze standardami przed kryzysem, co będzie odzwierciedleniem wysokiego bezrobocia i niższych wydatków rządowych”.
Zdaniem ekspertów Komisji Europejskiej w pierwszej połowie 2012 roku wzrost gospodarczy będą jeszcze podtrzymywały m.in. inwestycje przed Euro 2012, ale już w drugiej połowie inwestycji publicznych będzie dużo mniej.

N

Skutki kłopotów strefy euro
Jednakże spowolnienie (trwające nawet do 2018 roku, jak uważa Morgan Stanley) to także następstwo spadku tempa rozwoju w strefie euro. Według listopadowych szacunków Komisji Europejskiej PKB w 17 krajach tej strefy wyniesie w 2012 roku 1,8 proc., a w 2013 roku – 1,3
proc. Zdaniem unijnego komisarza ds. monetarnych Olli Rehna, istnieje nawet ryzyko nowej recesji, jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania zapobiegawcze. Chodzi o zadłużenie, które dla całej strefy wyniosło w 2011 roku 88 proc. PKB, a w 2013 roku może wzrosnąć do 90,9
proc., oraz deficyt budżetowy – 4,1 proc. PKB w 2011 roku i 3,4 proc. w 2012 roku.
Inne niebezpieczeństwo dla Polski sygnalizuje raport Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Jest to skutek braku dostatecznych środków finansowych w wielkich bankach strefy euro, które mają swoje filie poza tym regionem lub są w inny sposób powiązane z tamtejszymi
bankami. Po prostu centrale mogą wysysać gotówkę z obszaru poza eurozoną, w tym z Europy Wschodniej. Zdaniem Petera Attarda Montaldo z Nomura International z centralą w Londynie, w grę wchodzi około 13 mld euro. Według EBOiR najbardziej narażone są Węgry, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Rumunia, a także Polska.
Podobnie raport EIU twierdzi, że obecnie banki strefy euro muszą zwiększyć własne środki, by zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności obligacji rządowych niektórych państw
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eurostrefy. Nastąpi to przez emisję akcji,
sprzedaż części aktywów i ograniczenie pożyczek. W następstwie zmniejszą się dźwignie
finansów zachodnich wobec regionu – konkluduje EIU. To właśnie z powodu m.in. takiej groźby w połowie listopada agencja ratingowa Moody’s Investors Service obniżyła perspektywę dla polskiego systemu bankowego ze „stabilnej” do „negatywnej”. Zaś
dwa tygodnie później ujawniła, że może obniżyć rating długu 87 banków z 15 krajów europejskich i na liście tej umieściła również
PKO BP. Analitycy agencji tłumaczyli, że
„słabszy rozwój w głównych krajach Europy
Zachodniej, które są handlowymi partnerami Polski, fiskalna konsolidacja i zmniejszające się możliwości pożyczkowe banków
osłabią tempo rozwoju gospodarczego w Polsce i dotkną jej system działań bankowych”.
Moody’s nie spodziewa się jednak gwałtownego pogorszenia wyników polskich banków. Dostrzega natomiast możliwość zwiększania presji na ich wyniki w okresie 12–18
miesięcy.
Na stan aktywów banków polskich wpłynie też spowolnienie wzrostu gospodarczego
oraz niższa konsumpcja gospodarstw domowych. Wprawdzie polscy eksperci uznali,
że w obu wypadkach oceny Moody’s nie mają
żadnego uzasadnienia. Prezes NBP Marek
Belka stwierdził, że przyczyn takiej oceny należy szukać w sytuacji systemu bankowego
w Europie. Jednak w świat poszła wiadomość,
na którą rynki finansowe mogą zareagować
w sposób przynoszący szkodę polskim finansom.
Na razie, w każdym razie w drugiej połowie listopada, podkopanie zaufania do
polskich finansów nie grozi. Wymienia się jednakże warunki, których spełnienie może
uchronić Polskę przed wspomnianymi trudnościami. Według Kaspara Richtera z Banku Światowego, chodzi o konsekwencję
w działaniach zmierzających do obniżenia deficytu do 3 proc. PKB. W październiku agencja Fitch oznajmiła wprost, iż bez nasilenia
przez rząd środków zaradczych zmniejszenie
tempa rozwoju grozi obniżeniem obecnego
polskiego ratingu (obecnie A). Do takich działań wezwał list Komisji Europejskiej, która
ostrzegła Polskę, jak również cztery inne
państwa unijne, że możemy nie spełnić kryteriów fiskalnych w 2012 roku. W ocenie komisarza UE Olli Rehna – Polska, jak również
Belgia, Cypr, Węgry i Malta, nie skorygowały deficytów na czas.

Realistyczny budżet
Praktycznie w każdej opinii niewykluczającej niebezpieczeństw dla Polski można
znaleźć przekonanie, iż jeśli rząd wprowadzi
zapowiadane reformy, obroni krajowe finanse. Taki ton przeważał w analizach zapowiedzi premiera Tuska, gdy rozpoczynał
drugą kadencję rządów PO i PSL. Po jego listopadowym wystąpieniu sejmowym anali-

tycy Moody’s Investors Sevice napisali, że
„ambitne plany reform są pozytywne dla kredytowej wiarygodności Polski. Jeżeli reformy
zostaną wdrożone bez zmian, to wesprą
potencjalny wzrost gospodarczy Polski i jej
konkurencyjność”. W tym duchu wypowiedziała się także agencja Fitch. Zapowiedziała nawet gotowość podniesienia ratingu Polski, jeżeli zapowiedzi w exposé będą skutecznie
realizowane. Nie wolno jednak pominąć
wątpliwości, jakie towarzyszą temu umiarkowanemu optymizmowi. Cytowany raport
Moody’s stwierdził: „Pakiet reform jest proaktywny. Ale istnieje ryzyko dotyczące wdrożenia reform, a pytaniem jest, czy partner koalicyjny będzie wspierał niepopularne decyzje”.
Tej ocenie analityków Moody's wtórowali
ich koledzy z Fitch Rating: – Zmiany znajdują
się obecnie na papierze. I nie wiemy, jaki będzie ich rzeczywisty wpływ na budżet. Za to
w grudniu, niemal jak prezent gwiazdkowy, zabrzmiały w komentarzu dla PAP słowa Matteo Napolitano, dyrektora działu finansów publicznych w agencji ratingowej Fitch: „Wewnętrzna siła polskiej gospodarki (w tym płynny kurs walutowy, stosunkowo zamknięta gospodarka, elastyczna linia kredytowa, a także dobrze zarządzany i nadzorowany sektor
bankowy) zrównoważy negatywny wpływ
otoczenia, co w sumie skutkuje stabilną perspektywą naszych ratingów”. Dodał też:
„Pozytywnie oceniamy fakt, że budżet został
oparty na bardziej realistycznych założeniach wzrostu gospodarczego”. Równie pozytywnie wypowiedzieli się 12 grudnia analitycy agencji ratingowej Moody’s. – Zacieśnienie fiskalne zaproponowane przez rząd
w nowym projekcie budżetu na 2012 rok
prawdopodobnie doprowadzi do ograniczenia deficytu fiskalnego, co jest pozytywne
dla oceny wiarygodności kraju.

Słowa otuchy
Ogólny obraz Polski końca 2011 roku
i jej najbliższe perspektywy w oczach zewnętrznych obserwatorów często mogą budzić obawy. Nie zaskakuje to, bowiem podobnie brzmią wypowiedzi rządowe. Mimo
to Polska nadal utrzymuje dobrą markę. Takim zachęcającym sygnałem jest wzrost indeksu PMI dla Polski do 51,7 pkt. w październiku 2011 roku. To lepiej od oczekiwań
analityków, którzy prognozowali 49,8 pkt. Odczyt PMI pokazuje, że polski przemysł jest
w dobrej kondycji.
Wkrótce potem firma analityczna Everest Group zaliczyła Polskę do kategorii
dojrzałych lokalizacji dla centrów usług biznesowych. W tym rankingu liczą się kraje,
w których działa ponad 50 centrów największych światowych koncernów. W Polsce
jest ich dziś – według Everest Group – 55. Do
grupy krajów dojrzałych należą także Indie,
Chiny, Filipiny i Brazylia. To właśnie te
cztery kraje plus Polska będą wyznaczały

standardy na globalnej mapie outsourcingu
w najbliższych latach.
Dobrą markę Polski podtrzymują odwiedzający nasz kraj dziennikarze zagraniczni i lepiej nas oceniają, niż czasem my mówimy i piszemy o sobie. Wysłannik rzymskiej
gazety „La Repubblica” Andrea Tarquini
stwierdził, że Polska na kilka miesięcy przed
mistrzostwami piłkarskimi przypomina wielki plac budowy. Nazwał Polskę „lokomotywą
nowej Europy”. Jego zdaniem Polska idzie za
przykładem kanclerz Niemiec Angeli Merkel
przed Mundialem w 2006 roku i burmistrza
Londynu Borisa Johnsona przed igrzyskami
olimpijskimi w 2012 roku, by – jak to ujmuje – zbudować „cool Poland”. To śmiałe zadanie – ocenia. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze
– pisze Tarquini – mistrzostwa Europy sprawią, że PKB wzrośnie o 7,6 mld euro.
Z kolei londyński dziennik „Financial Times” pisał w listopadzie 2011 roku, że europejska gospodarka jest u kresu sił, ale wygląda
na to, że nikt nie powiedział o tym Polakom.
W artykule zatytułowanym „Optymistyczni
Polacy wciąż wydają pieniądze” dziennik podkreśla, że sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła we wrześniu o 11,4 proc. rok do roku i że
to właśnie sektor detaliczny był jednym z głównych czynników, które zapobiegły recesji
w polskiej gospodarce w 2009 roku. „Wszystko wskazuje na to, że polscy nabywcy powtórzą
ten wyczyn w tym roku” – pisała brytyjska gazeta. Tłumaczy swą opinię tym, że Polska jest
bardziej odporna na zewnętrzne wstrząsy niż
reszta nowych państw UE, gdyż w przeciwieństwie do takich małych państw, jak Czechy czy Węgry, gdzie na eksport przypada
80 proc. PKB, u nas tylko 40 proc.
Dziennik wskazuje również, że w prognozach wzrost PKB w 2012 roku w Polsce
będzie niemal najwyższy wśród wszystkich
państw UE. Natomiast w grudniu niemiecka „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, przypominając, że w ciągu ostatnich kilku lat pozycja Polski wśród krajów UE umocniła się,
uznała: – Mimo powodów do obaw można
sądzić, że polska historia sukcesu jeszcze się
nie skończyła.
Jeszcze dalej poszedł komentator dziennika „New York Times” Jack Ewing, stwierdzając w wydaniu z 15 grudnia, że Polska ma
ostatnią zdrową gospodarkę w Europie oraz
stwarza wrażenie, że jest innym światem niż
większość jej sąsiadów, trapionych kryzysem
długów publicznych i widmem recesji. Według
Ewinga, Polska świeci również przykładem
stabilności politycznej w zestawieniu z turbulencjami w wielu krajach strefy euro, gdzie
zamieszanie wynikłe z kryzysu finansów publicznych doprowadziło do wymiany przywódców i gabinetów. Wprawdzie amerykański komentator dostrzega zagrożenie infekcją płynącą ze strefy euro, ale wyraża przekonanie, że trudna historia i 21 lat gospodarczej transformacji zahartowały Polaków
i polskie przedsiębiorstwa.
I
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Pora z tym skończyć
Premier przyznał w swoim exposé, że jego
rząd poniósł porażkę w uwalnianiu gospodarki
z biurokratycznych ograniczeń. Trudno
doprawdy zrozumieć, dlaczego
tak się dzieje. Prawdopodobnie
silny opór wobec deregulacji
istnieje w poszczególnych
branżach. Ministrowie często
nie są przedstawicielami
rządu w resortach, tylko
przedstawicielami resortów w rządzie.
Pora z tym skończyć. Ale czasu
na zdecydowane zmiany jest niewiele
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Jest rzeczą oczywistą, że w dzisiejszej sytuacji nie powinno się ograniczać wydatków
inwestycyjnych, na przykład na infrastrukturę, które mogą stymulować wzrost gospodarczy – mówią eksperci Pracodawców RP.
Rząd musi ograniczyć koszty funkcjonowania administracji, zreformować system pomocy społecznej i system emerytalny. Reformy te są niezbędne po to, by osiągnąć optymalną ścieżkę wzrostu gospodarczego bez
względu na stopień realizacji budżetu w tym
i w przyszłym roku.
Rada Ministrów przyjęła projekt przyszłorocznego budżetu, w którym Ministerstwo
Finansów urealniło nadmiernie optymistyczne we wrześniu prognozy przyszłorocznego wzrostu gospodarczego. Zdaniem
Pracodawców RP powyborczą ostrożność
w szafowaniu tempem wzrostu można tłumaczyć konsolidacją wydatków publicznych.
We wrześniu, niezrażony pogłębiającym się spowolnieniem gospodarczym w Europie, minister Jacek Rostowski przedstawił
rządowi pierwszy projekt budżetu państwa
na 2012 rok, zakładający wzrost PKB na poziomie 4,0 proc. rocznie. Tymczasem ekonomiści i instytucje finansowe przewidywali
znacznie wolniejsze tempo rozwoju – w granicach 3–3,5 proc. Obecnie to Ministerstwo
Finansów wykazuje się większą ostrożnością.
Skierowany na posiedzenie Rady Ministrów projekt zakłada 2,5 proc. wzrostu PKB,
co oznacza, że minister Rostowski swoje
przedwyborcze prognozy skorygował o ponad 1/3, podczas gdy Narodowy Bank Polski, który w lipcu przewidywał 3,2 proc.,

40 Fakty

w aktualnej projekcji obniżył tę prognozę zaledwie o 1/32.
Prognozy NBP uwzględniają tylko warunki makroekonomiczne, natomiast na
wrześniowy optymizm ministra Rostowskiego zapewne wpłynęły wybory, a nabyta po
nich ostrożność wiąże się pewnie z zaplanowanym równoważeniem finansów publicznych. Sam projekt stanowi przecież, że stało się to głównym priorytetem na najbliższe
lata. Wyjście z procedury nadmiernego deficytu w 2012 roku wymaga obniżenia go do
3 proc. PKB. W dłuższej perspektywie rząd
zamierza ustabilizować deficyt na poziomie
1 proc. oraz ograniczyć zadłużenie sektora finansów publicznych – także w stosunku do
PKB. Niższa prognoza wzrostu PKB będzie
stanowiła uzasadnienie dla ograniczenia wydatków, a lepsza od przewidywanej koniunktury pozwoli na lepsze od planu wykonanie budżetu.
Pojawiają się obawy, że to, z kolei, może
posłużyć za uzasadnienie porzucenia dalszych
reform w kolejnych latach. Pracodawcy RP liczą, że takie obawy okażą się płonne. – Konsolidacja finansów publicznych ma niewątpliwie kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Polski, czego dobitnym przykładem jest
doświadczenie Irlandii – mówią eksperci
Pracodawców RP. Istotne są także inne działania: reforma systemu ubezpieczeń społecznych, deregulacja gospodarki, ograniczenie przerostu administracji publicznej
oraz sposób, w jaki rząd zamierza zrealizować swój plan naprawy finansów publicznych.
– Z zadowoleniem przyjmujemy troskę
rządu o stan finansów publicznych. Przypo-

minamy też, że już we wrześniu zwracaliśmy
uwagę na przeszacowanie tempa wzrostu
PKB – podkreślają eksperci Pracodawców RP.
Konieczność korekty ustawy budżetowej nie
budzi wątpliwości. – Podkreślamy jednak, że
w obliczu nie najłatwiejszej sytuacji makroekonomicznej podmiotom prywatnym należy pozostawić środki finansowe umożliwiające im przetrwanie spowolnienia. Deficyt powinien zostać więc utrzymany na poziomie
3 proc. przez ograniczenie wydatków budżetowych.

Krajowa Izba Gospodarcza
Reforma finansów publicznych i ograniczanie deficytu budżetowego, uproszczenie
podatków, ograniczanie barier inwestycyjnych,
otwarcie rynku pracy – to tylko kilka z listy 10
postulatów do nowego rządu, przestawionych
przez Krajową Izbę Gospodarczą. – Od
wielu lat czekamy na ograniczenie prawnych
barier dla rozwoju przedsiębiorstw, przede
wszystkim małych i średnich. Oczekujemy, że
nowy rząd poważnie potraktuje postulaty polskiego biznesu – powiedział Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
Przedsiębiorcy toczą zaciętą walkę z globalnym spowolnieniem gospodarczym, którą pomimo sukcesywnie pogarszających się
warunków na razie wygrywają. Już kolejny rok
z rzędu Krajowa Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie nastrojów wśród polskich
przedsiębiorców co do oczekiwanych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz spodziewanych w kolejnym
roku obrotów, sprzedaży krajowej i eksportowej, zatrudnienia oraz inwestycji.

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW
Dobre perspektywy rodzimych przedsiębiorstw dotyczą w szczególności sprzedaży
krajowej, eksportu oraz inwestycji, gdzie dobre rezultaty za rok 2011 idą w parze z jeszcze lepszymi prognozami na rok 2012. Oznacza to, że w skali całej gospodarki można spodziewać się utrzymania tempa wzrostu produktu krajowego brutto na poziomie zbliżonym do obecnego.
W obszarze zatrudnienia sytuacja jest nieco trudniejsza. Większość firm planuje przeczekać trudny okres i nie dokonywać poważniejszych ruchów kadrowych, nie należy
się więc spodziewać zbyt dużych zmian w poziomie bezrobocia w roku 2012.
Z drugiej strony, klimat biznesowy w roku
2011 został oceniony bardzo negatywnie, co
w pewnym stopniu można wytłumaczyć
niepewnością, związaną z wyborami w kraju, jak i coraz mniej stabilną sytuacją gospodarczą w innych krajach unijnych. Oczekiwania na rok 2012 są już nieco lepsze, lecz
nadal odczucia przedsiębiorców pozostają
negatywne.
Powyższe badanie zostało przeprowadzone równolegle w 27 krajach europejskich
według tej samej metodologii. Porównując
oczekiwania polskich przedsiębiorców na
rok 2012 z tymi, jakie mają przedsiębiorcy
w pozostałych krajach, można odnieść wrażenie, że skutki kryzysu gospodarczego w dużym stopniu omijają Polskę.

W badaniu na temat wyników swoich firm
za miniony rok oraz perspektyw na rok 2012
wypowiedziało się 2315 przedsiębiorców.
Oceniali oni także bieżące warunki dla działalności gospodarczej, jak również podawali
swoje oczekiwania na rok 2012. W opracowaniu dodatkowo porównano rezultaty badania w Polsce w stosunku do wyników uzyskanych w innych krajach europejskich.

Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych Lewiatan
– Powinniśmy ratować wspólną walutę
i wspierać rozpoczętą budowę europejskiej
unii fiskalnej – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan. – Wierzę,
że prędzej czy później dojdzie do porozumienia w sprawie uratowania strefy euro. Takiego pozytywnego przełomu nie doczekaliśmy się podczas grudniowego spotkania
w Brukseli. Może to nastąpić jednak już na
kolejnym szczycie, bo w przeciwnym razie kraje unijne mogłyby ponieść zbyt duże straty
w następstwie załamania się europejskiego
systemu walutowego.
Poszkodowane byłyby wszystkie kraje, zarówno silne gospodarczo, jak i te słabsze. Problemy miałyby także Polska i Niemcy. Jeżeli
upadłaby wspólna waluta, a kurs przywróconej do życia marki poszybowałby w górę,
to niemiecki eksport stałby się absolutnie niekonkurencyjny. Niemcy dotknęłaby silna re-

cesja, a to natychmiast odbiłoby się na sytuacji gospodarczej Polski, ponieważ od gospodarki sąsiada zza Odry jesteśmy silnie uzależnieni.
Dlatego Europa nie może zatrzymać
się we wprowadzaniu w życie reform, dyscyplinujących finanse publiczne. Bruksela musi
znaleźć rozwiązanie, jak nawet w mniejszej
i ściślejszej Unii (23–26 krajów) wykorzystywać instytucje przewidziane dla pełnej unii 27
państw. Chodzi o stosowanie mechanizmu
prawie automatycznych sankcji wobec krajów
strefy euro za niedotrzymanie uzgodnionych i zaakceptowanych wskaźników finansowych, pod kontrolą Komisji Europejskiej
i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
W najbliższym czasie powstaną podwaliny nowej unii fiskalnej. Uporządkowanie
spraw statystyki, kontroli finansowej, procedur ostrożnościowych w finansach publicznych na szczeblu krajowym, środków dyscyplinujących (w tym sankcji finansowych) to
niezbędny pierwszy etap, który potrwa kilka
lat. Potem, po odzyskaniu równowagi finansów publicznych krajów UE, przyjdzie
czas na drugi etap: tworzenie, obok Europejskiego Banku Centralnego, wspólnej instytucji o charakterze budżetowym, mogącej
emitować wspólne obligacje. Polska powinna powiedzieć „tak” rozpoczętej budowie europejskiej unii fiskalnej.
Opr. Maciej Otrębski

PRAWO

Odpowiedzialność cywilna członków
zarządu w spółce z o.o.
Osoby wchodzące w skład zarządu spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą
szczególną i wielopłaszczyznową odpowiedzialność.
Przeniesienie odpowiedzialności na członków
zarządu wynika z kapitałowego charakteru spółki,
w której z odpowiedzialności, w przeciwieństwie
do spółek osobowych, co do zasady zwolnieni
zostali sami wspólnicy
Podstawa prawna
Główne regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności członków
zarządu spółki z o.o. uregulowane zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz.
1037 z późn. zm.). Kodeksowe regulacje dotyczą jednak odpowiedzialności wobec spółki i wobec wierzycieli spółki (odpowiedzialności
cywilnej) oraz odpowiedzialności karnej. Reguł odpowiedzialności
członków organu zarządzającego, m. in. z tytułu niedopełnienia obowiązków administracyjnych, należy natomiast szukać w ustawach regulujących daną dziedzinę (na przykład w ustawach podatkowych).

Odpowiedzialność za działania przy tworzeniu spółki
Na podstawie art. 292 KSH osoby, w tym członkowie zarządu,
jeśli brali udział również w tworzeniu spółki, odpowiadają za szkodę wyrządzoną spółce z własnej winy. Do zastosowania powyższej
odpowiedzialności konieczne jest wykazanie osobie ponoszącej odpowiedzialność faktu powstania szkody i jej wysokości, związku przyczynowego pomiędzy niezgodnym z prawem działaniem a zaistniałą szkodą oraz winy osoby odpowiedzialnej. Na zasadzie wyjątku od
osób działających w okresie tworzenia spółki na jej rzecz wymaga się
dochowania jedynie zwykłej staranności, podczas gdy od osób reprezentujących spółkę już istniejącą wymagane jest dochowanie szczególnej staranności wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność za fałszywe oświadczenie
Członkowie zarządu odpowiadają wobec wierzycieli spółki za złożenie nieprawdziwych oświadczeń dotyczących wniesienia wkładów
na pokrycie kapitału zakładowego. Odpowiedzialność za podstawie
art. 291 KSH może zostać zastosowana w związku z fałszywymi
oświadczeniami złożonymi na etapie tworzenia spółki, jak i dalszego funkcjonowania spółki już istniejącej (na przykład przy podwyższeniu kapitału zakładowego). Przewidziana w powyższym przepisie odpowiedzialność jest szczególnie dotkliwa, ponieważ jest niezależna
od powstania i ewentualnego rozmiaru szkody w majątku wierzyciela,
a może zostać zastosowana nawet w przypadku istnienia możliwości zaspokojenia wierzyciela z majątku spółki. Omawiana odpowiedzialność wszystkich członków zarządu ma charakter solidarny i może
być egzekwowana w ciągu 3 lat od dnia zarejestrowania spółki lub
od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Na marginesie warto zwrócić uwagę na szczególny rodzaj odpowiedzialności członka zarządu wobec spółki za przyzwolenie na wniesienie wkładu niepieniężnego o wygórowanej wartości w stosunku do wartości
zbywczej. Ten typ odpowiedzialności reguluje art. 175 KSH, który nie
przewiduje jak art. 291 KSH ograniczenia w czasie możliwości dochodzenia roszczenia.
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Odpowiedzialność za działania sprzeczne
z prawem lub umową spółki
Wobec spółki do odpowiedzialności może zostać również pociągnięty członek zarządu, który działał lub zaniechał działania w sposób sprzeczny z prawem lub z postanowieniami umowy spółki i wyrządził przez to spółce szkodę. W doktrynie podkreśla się, że odpowiedzialność wynikająca z art. 293 KSH przewiduje przeniesienie ciężaru dowodzenia winy tworząc tzw. odpowiedzialność na zasadzie winy
domniemanej. To bowiem nie spółka ma wykazać winę członka zarządu, ale członek zarządu musi wykazać brak swojej winy. Przy ocenie istnienia lub braku winy bierze się pod uwagę, czy członek zarządu działał z wymaganą starannością w interesie spółki. Zgodnie z art.
297 KSH, okres przedawnienia wynosi tu 3 lata i biegnie od momentu
dowiedzenia się przez spółkę o szkodzie i osobie obowiązanej do jej
naprawienia. Przedawnienie roszczenia następuje jednak z upływem
10 lat od dnia zdarzenia wyrządzającego szkodę. Ustawodawca umożliwił dochodzenie odszkodowania od członka zarządu nie tylko samej
spółce, ale również każdemu wspólnikowi w przypadku bezczynności spółki. Jeżeli bowiem spółka nie wytoczyła przeciwko członkowi zarządu stosownego powództwa w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, to z powództwem w interesie spółki może
na podstawie art. 295 § 1 KSH wystąpić każdy wspólnik.

Odpowiedzialność w przypadku bezskuteczności egzekucji
Formą ochrony wierzyciela, który nie może wyegzekwować od
spółki przysługującego roszczenia, jest możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu. Odpowiedzialność ta ma charakter
subsydialny, ponieważ wierzyciel musi najpierw skierować roszczenie przeciwko spółce, a dopiero w sytuacji braku możliwości jego zaspokojenia może dochodzić odszkodowania bezpośrednio od członków zarządu. Również w tym przypadku zastosowana została konstrukcja winy domniemanej członka zarządu, który może uwolnić się
od odpowiedzialności przez wykazanie, że w odpowiednim czasie podjął działania zmierzające do zabezpieczenia roszczeń wierzycieli.
W świetle art. 299 § 2 KSH w szczególności członek zarządu powinien wykazać, że w odpowiednim terminie wniesiono o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęto postępowanie układowe, lub że niepodjęcie tych działań nastąpiło bez winy członka zarządu oraz pomimo
ich niepodjęcia wierzyciel nie poniósł szkody.
Odpowiedzialność cywilna członka zarządu spółki z o.o. jest zatem wielopłaszczyznowa i obejmuje odpowiedzialność względem
wierzycieli i samej spółki. Sytuacja procesowa członka organu zarządzającego jest również utrudniona ze względu na występowanie odpowiedzialności domniemania winy i konieczności wykazania dochowania szczególnej staranności przy prowadzeniu spraw spółki.
Kazimierz Pawlik
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Nic nie jest pewne
O reformach rządu, potrzebie wspólnej Europy i problemach strefy euro
rozmawiamy z prof. Robertem Gwiazdowskim, adwokatem i ekspertem
w dziedzinie podatków z Centrum im. A. Smitha
Jak pan ocenia założenia polityki rządu
na najbliższe lata? Które proponowane
przez rząd reformy ocenia pan jako dobry
kierunek zmian?
– Dobry kierunek zmian to na przykład
podwyższenie wieku emerytalnego, o czym
mówiłem od dawna – szkoda, że pan premier
wcześniej nie posłuchał – to „oczywista
oczywistość”, od której nie uciekniemy, żebyśmy nie wiem jak zaklinali rzeczywistość.
Wydłuża się średnia długość życia – musi wydłużyć się okres pracy. Kwotowa, a nie procentowa waloryzacja emerytur, to także mój
stary pomysł. Tylko dlaczego ma to być
działanie „na jakiś czas”? Niech ten czas będzie jak najdłuższy – nastąpi spłaszczenie
emerytur, co jest sposobem dochodzenia do
emerytury obywatelskiej – czyli równej dla każdego. Bo emerytura jest świadczeniem ze strony państwa, więc nie ma powodu, żeby ją różnicować. To, że płacimy różne składki emerytalne, nie ma znaczenia – bo de facto to są
podatki celowe, a nie składki ubezpieczeniowe. Zresztą składki na ubezpieczenie zdrowotne też płacimy w różnej wysokości, a nikt
się nie domaga z tego powodu szybszego dostępu do lepszego lekarza albo tańszych lekarstw.
Ograniczenie przywilejów emerytalnych
dla „górników”, którzy nigdy nie byli pod ziemią – czyli różnych pracowników kopalń, których praca nie różni się niczym od pracy szeregu innych pracowników w innych fabrykach,
to kolejna oczywistość. Podobnie jak likwidacja ulg, w tym becikowego, dla osób które nie powinny być klientami państwa, bo są
wystarczająco zamożne. Próbowałem to wytłumaczyć w 2006 roku panu premierowi
Marcinkiewiczowi, ale bez skutku. Górę
wzięli „narodowcy”, twierdzący, że becikowe
nie powinno być uzależnione od dochodów.
Miałem okazję z niego skorzystać, ale nie skorzystałem. Jak kiedyś syn zapyta, skąd się wziął
na świecie, nie będę musiał mówić, że dlatego, że „tata miał ulgę podatkową”.
Te zapowiedzi to kolejne potwierdzenie
słynnego Prawa Murphy’ego, że „ludzie postępują rozsądnie dopiero jak wszystkie inne
możliwości zawiodą”.
Które propozycje rządu to „nietrafione
pomysły”, jak to pan sformułował w jednej
ze swoich wypowiedzi, „plusy ujemne”?
– Dla mnie „plusem ujemnym” jest zapowiedź stopniowej likwidacji KRUS i obej-
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mowanie rolników powszechnym systemem
emerytalnym i podatkowym oraz koniecznością prowadzenia przez nich rachunkowości. Nie jestem zawistny. Jestem w ZUS
i OFE i nie życzę tego samego nieszczęścia
rolnikom. A co do pomysłu objęcia ich podatkiem dochodowym ciekawy jestem, jaka
będzie stawka amortyzacji konia?
Twierdzi pan, że proponowane przez rząd
podniesienie składki rentowej tylko dla
pracodawców jest elementem klina podatkowego wbijanego sukcesywnie pomiędzy
pracodawcę i pracownika…
– Klin podatkowy to różnica między wynagrodzeniem netto, które otrzymuje pracownik „do kieszeni”, a ogólnym kosztem
jego zatrudnienia, który musi ponieść pracodawca – czyli płaca netto plus zaliczka na
PIT odprowadzana do urzędu skarbowego
i wszystkie składki odprowadzane do ZUS.
Pomysł podniesienia składki rentowej
– „oczywiście tylko dla pracodawców”, żeby
nie drażnić „pracowników”, którzy nie rozumieją, że bez względu na to, czy podatek
w części pracownika, czy w części pracodawcy – jest złym pomysłem. Proszę pamiętać, że ten klin był powiększany od 1990
roku przez wszystkie kolejne rządy, od rządu KLD, którego obecny premier był członkiem. A zwiększanie klina w czasach, gdy grozi zwiększenie bezrobocia, jest pomysłem
ekonomicznie szalonym.
Wygłupił się też pan premier, twierdząc,
że „podniesienie o 2 punkty procentowe
składki po stronie pracodawców (…) wydaje się, że w sposób niewielki spowoduje domknięcie strumienia pieniędzy, który mógłby
znaleźć się na rynku, ponieważ dzisiaj tak to
oceniamy i statystyki są tutaj dość jednoznaczne, dzisiaj firmy, przedsiębiorstwa, nie
są skłonne, ze względu na to kryzysowe zagrożenie wydawać pieniędzy. I dlatego jest
duże prawdopodobieństwo, że istotna część
środków, która wpłynie do budżetu państwa
z tytułu podwyższenia składki o 2 punkty procentowe, to są pieniądze, które w innym przypadku leżałyby raczej na lokatach, niż pracowały w gospodarce…”. Wychodzi na to, że
oszczędności są szkodliwe dla gospodarki!
Ciekawy jestem, kto podsunął panu premierowi taką szaleńczą myśl.
Mówi pan m.in., że „państwo ogranicza
popyt bo opodatkowuje w sposób barbarzyński pracę”, „politycy nie mają świado-
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mości, co jest prawdziwą zmorą przedsiębiorców”, „bogactwo narodów bierze się
z pracy, którą my opodatkowaliśmy jak
wódkę”. Jak i dlaczego należy zmienić system podatkowy w naszym kraju? Jak powinien wyglądać dobry system podatkowy?
– Jak pisał Jean Baptiste Say, nie ma dobrych podatków. Są tylko złe i jeszcze gorsze.
Najgorszym podatkiem są podatki nałożone
na pracę – podatek dochodowy od wynagrodzeń i składki ubezpieczeniowe – bo to też
podatki. Dziś już nawet eksperci OECD zaczynają dostrzegać ten problem, bo w opracowaniu Taxing Wages 2011 sugerują konieczność zmiany proporcji i zwiększenia podatków konsumpcyjnych, a zmniejszenia podatków bezpośrednich. W naszym modelu podatkowym w ogóle nie ma podatków dochodowych PIT i CIT ani składek na ZUS
w dzisiejszej postaci. Jest za to VAT – 22 proc.,
ale na wszystko, 25 proc. – podatek od ogólnego funduszu wynagrodzeń odprowadzany
do jednego urzędu skarbowego jednym przelewem, bez podziału na poszczególnych pracowników, i podatek przychodowy od spółek płacących dziś CIT w wysokości 1 proc.
Jakie inne działania powinien podjąć
rząd, aby stworzyć optymalne warunki dla
rozwoju polskiej gospodarki?
– Po pierwsze odbiurokratyzować gospodarkę. Każdy rząd to obiecuje, ale nie umie
tego zrobić. Należałoby po prostu zacząć od
przywrócenia ustawy Wilczka. Twierdzenia,
że jest to niemożliwe, są absurdalne – bo skoro udało się taką ustawę wprowadzić w komunizmie, a dziś miałoby się nie udać, to znaczy, że jest gorzej niż za komuny.
W różnych rankingach atrakcyjność
inwestycyjna Polski jest obniżana m.in. z powodu złego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Jakie kroki, w pierwszej kolejności, powinien pojąć rząd, aby uzdrowić ten
sektor gospodarki?
– To drugi najważniejszy obszar. Konieczna jest tu rewolucja. Nie ewolucja, tylko właśnie rewolucja. Bo to, co panuje w sądach i prokuraturach, to raczej jest wymiar
niesprawiedliwości. Drobnymi kroczkami
nic się nie da w tej dziedzinie zmienić. Przykładem jest reforma prokuratury – coś zmieniono, a prawie wszystko pozostało po staremu.
Czy minister sprawiedliwości, nie będący
prawnikiem, którego nominacja wzbudziła
tak wiele emocji, daje dobrą perspektywę poprawy funkcjonowania polskiego wymiaru
sprawiedliwości?
– Skoro wszyscy poprzedni ministrowie
byli prawnikami i udało im się doprowadzić
do takiej zapaści, z jaką mamy do czynienia,
to może potrzebny jest nie prawnik, który coś
zmieni, bo „nie wie, że nie można” i „że się
nie da”.
Jakie działania powinien podjąć rząd,
aby uzdrowić system ubezpieczeń zdrowotnych i służbę zdrowia?

– Trzeba zacząć od prywatyzacji szpitali, określenia koszyka usług medycznych finansowanych przez państwo i stworzenia systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.
Jeśli państwo ma finansować usługi medyczne, to nie potrzebuje być właścicielem
szpitala i skalpeli, których się w nim używa,
czy pracodawcą lekarzy i pielęgniarek, którzy
w nim pracują. Może natomiast zakontraktować w prywatnych szpitalach usługi medyczne dla obywateli.
Czy repolonizacja – tzw. „udomowienie”
banków przez polskie instytucje finansowe
– może pozytywnie wpłynąć na naszą gospodarkę?
– Z tego pomysłu to Andrzej Lepper by
się ucieszył. Co prawda pan premier chciał
banki znacjonalizować, a dziś się okazuje, że
mają one zostać „udomowione”, ale na
„chłopski” rozum to w zasadzie to samo.
Z pani pytania cieszyć się też powinien pan
premier Jarosław Kaczyński, który głosił
ideę „repolonizacji” banków w trakcie kampanii wyborczej. I tak nazywają ją dziennikarze, choć pomysłodawca – Stefan Kawalec – użył określenia „udomowianie”, ale się
nie przyjęło. Nie jest wykluczone, że pan prezes Belka, jak się dowie, że poparł pomysł
pana premiera Kaczyńskiego, postanowi
zmienić zdanie.
Na czym miałoby polegać to „udomowienie”? Pan wiceprezes NBP Witold Koziński
wyraził myśl, że „możliwym scenariuszem jest
zakup wystawionego na sprzedaż banku
przez krajową instytucję finansową, a następnie jego prywatyzacja”. Przełożenie tej
– na pewno mądrej – myśli na język bardziej
zrozumiały dla prostych ludzi nie jest proste.
Na „chłopski” rozum, żeby „następnie” sprywatyzować banki, które w tej chwili są już
przecież prywatne, trzeba „najpierw” sprawić,
żeby przestały być prywatne – czyli je znacjonalizować. Zastanawiam się tylko dlaczego
ci, którzy mają wziąć „następnie” udział
w „prywatyzacji”, nie mieliby „od razu” kupić banków od tych, którzy ewentualnie „wystawią je na sprzedaż”, tylko „następnie” je odkupić od „krajowej instytucji finansowej”
odpowiednio drożej.
Ten pęd do nacjonalizacji, repolonizacji czy udomowienia banków jest podyktowany z jednej strony brakiem jakichkolwiek
pomysłów na realną gospodarkę, z drugiej
strony zgubnym przeświadczeniem, że to
sektor finansowy i banki są najważniejsze
w gospodarce, a z trzeciej strony pewnością,
że „polski sektor bankowy ma się dobrze
i nic mu nie grozi”. Owszem – banki są potrzebne gospodarce. I to bardzo. Ale nie one
są najważniejsze! Owszem – sytuacja polskiego sektora bankowego jest na tle Europy świetna! Ale nie tak trudno ją popsuć.
Dotąd mieliśmy jakąś równowagę między
działającymi na polskim rynku bankowym
zagranicznymi inwestorami, na których
rząd nie miał politycznego wpływu, i nad-

zorem finansowym. Teraz mamy mieć kontrolę polskich polityków nad całym rynkiem
bankowym. Czy to wróży dobrze? Moim
zdaniem nie dobrze.
Analitycy Credit Suisse nawoływali Europejski Bank Centralny do „agresywnych
ruchów”, „dostarczenia bankom długoterminowych funduszy”. Zdaniem analityków
„pewne nadzwyczajne rzeczy będą musiały
się wydarzyć, aby mogła przetrwać unia walutowa”. „Nadzwyczajne rzeczy” – czyli
drukowanie euro… W grudniu EBC odmówił dodrukowania pieniędzy. Czy Wspólnota ma dobrą koncepcję na ratowanie
strefy euro? Od lat pisze pan, że „euro jest
projektem politycznym, a nie ekonomicznym”…
– I właśnie dlatego nie wytrzymuje konfrontacji z ekonomiczną rzeczywistością. Co
prawda Włodzimierz Lenin pisał o prymacie
polityki nad ekonomią – ale się mylił. Nie tylko zresztą w tym. Bogactwo narodów nie zależy od koloru farby, którą zadrukowany
jest papier będący oficjalnym środkiem płatniczym. A jedna waluta z jednolitymi stopami procentowymi dla gospodarek tak różnych,
jak Niemcy z jednej strony, Grecja z drugiej
i Polska pośrodku, nie mogła się sprawdzić
– i twierdziliśmy tak już w 2004 roku.
Czyli brak kalendarza wprowadzenia
euro w założeniach polityki rządu to dobre
posunięcie w czasach, kiedy strefa euro
przeżywa kryzys…
– W tym akurat pochwalę pana premiera. Niektórzy komentatorzy, który nalegali na
szybkie przystąpienie do strefy euro, uważają, że bycie w strefie euro, choćby nie wiem
jaki ona przeżywała kryzys – jest warunkiem
pozostawania w centrum Europy. Myśmy
przed tym ostrzegali. Pozwolę sobie przypomnieć, że Grecja jest dziś przecież w strefie
euro. Czyżby była „w centrum Europy”? Bo
ja słyszałem, że to kraj „peryferyjny”? Pan premier już się raz wygłupił w 2008 roku z zapowiedzią wprowadzenia euro w 2012 roku
– akurat na Euro, bo wydawało się to fajnym
trikiem marketingowym. Więc dobrze, że się
pan premier przestał wygłupiać, bo strefa euro
może się rozpaść zanim my do niej wejdziemy.
Czy w dobie kryzysu powinniśmy myśleć
globalnie? Czy można mówić o dobrym, efektywnym zarządzaniu finansami tak dużego
organizmu gospodarczego, jakim jest Unia
Europejska?
– Jak najbardziej, powinniśmy myśleć globalnie. Bez względu na to, czy w dobie kryzysu, czy w dobie koniunktury. Za sprawą
technologii świat się „skurczył”. Z jego jednego końca na drugi informacje wędrują w sekundy. Ale to wcale nie oznacza, że całej Europie potrzebny jest wspólny minister finansów. To nie jest myślenie globalne, tylko
imperialne.
Rozmawiała Ewa Ploplis-Olczak
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Europa dwóch prędkości
O ratowaniu strefy euro, szczycie Unii Europejskiej, zagrożeniach i potrzebie
głębokich zmian zarówno w Europie, jak i w kraju, rozmawiamy z Januszem
Wojciechowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczącym
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wiceprzewodniczącym Parlamentarnej Intergrupy
na rzecz Ochrony Zwierząt, członkiem Komisji Kontroli Budżetu, byłym
marszałkiem Sejmu i byłym prezesem Najwyższej Izby Kontroli
Obecnie w Europie najważniejszym problemem do rozwiązania jest ratowanie strefy euro. Jedni twierdzą, że bez wspólnej waluty nie będzie silnej Europy, inni, że euro nie
sprawdza się. Czy warto ratować strefę
euro? Jeśli ma ona tak wielkie problemy i nie
ma gwarancji, że te problemy nie powrócą
w przyszłości, może lepiej powrócić do koncepcji narodowych walut?
– Warto ratować strefę euro, ale powinna to czynić sama strefa euro. Nie uważam
za konieczne i celowe, aby miały się w to angażować kraje spoza strefy euro, w tym
zwłaszcza Polska.
Grudniowy szczyt Unii Europejskiej
nie przyniósł wielkiego przełomu. Wielu
wręcz rozczarował. Czy pakt fiskalny, który ma być podpisany w marcu bieżącego
roku, jest wystarczającym działaniem w walce z europejskim kryzysem?
– Propagandowo to wszystkie szczyty są
przełomowe, w tym roku mieliśmy już osiem
przełomowych szczytów. Dla wielu jest to
może i rozczarowanie, dla mnie żadne, bo
żadnych przełomów się nie spodziewałem.
Unia, jako organizacja, jest zbyt słaba ekonomicznie, żeby skutecznie działać. Budżet
Unii to mniej niż 1 proc. PKB. Przy tak szczupłych środkach finansowych nie można sprostać wielkim wyzwaniom. To państwa członkowskie muszą sobie poradzić z kryzysem,
Unia jest za słaba. To się zrobił moloch polityczny, który ma mnóstwo władzy, ale mało
pieniędzy. Myślę, że jest to wynik błędnej polityki, zwłaszcza niemieckiej – jak najwięcej
rządzić, jak najmniej płacić. 70 proc. prawa
pod dyktando Brukseli i niespełna 1 proc. PKB
w budżecie. To się musiało zawalić.
Czy realne jest zagrożenie, że zanim politycy zajmą się „robieniem porządku”, rynki finansowe mogą powiedzieć „dość”…
– Nie wiem, czy rynki powiedzą dość, ale
obawiam się się, że ludzie powiedzą – dość!
Polityka powinna widzieć rynki, ale przede
wszystkim powinna widzieć ludzi.
Czy ustalenia szczytu są potwierdzeniem
Europy dwóch prędkości?
– Europa dwóch prędkości od dawna jest
faktem, przy czym okazało się, że dotychczas
większą prędkość miała ta część Europy, która nie przyjęła euro. Kraje bez euro rozwija-
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ły się szybciej od tych, które euro wprowadziły.
Moim zdaniem od problemu Europy dwóch
prędkości znacznie poważniejszym jest problem Europy „dwóch równości”, co szczególnie uwidacznia się w rolnictwie.
Bogatsze kraje otrzymują większą pomoc
niż biedniejsze od nich, nowe kraje członkowskie. To jest polityka dzielenia rolników na
lepszych i gorszych, „równych i równiejszych”. Wskutek takiej polityki dysproporcje
rozwojowe między rolnictwem starej i nowej Unii zwiększają się zamiast zmniejszać
i grozi nam utrata bezpieczeństwa dostaw
żywności.

Kończy się polska prezydencja. Jak pan
ją ocienia? Co udało się osiągnąć, a czego nie
udało się zrealizować? Jaki obraz polski pozostanie po tej prezydencji?
– Polską prezydencję uważam za niewykorzystaną i straconą. Ta prezydencja była
świadomie „wyczyszczona” ze wszystkich
spraw, które są ważne dla Polski. Nie było priorytetem ani rolnictwo, ani sprawy tzw. pakietu klimatycznego. W trakcie prezydencji Polska nie osiągnęła nic w sprawach Wspólnej Polityki Rolnej, której reforma i zasady obowiązywania po 2013 roku mają dla Polski kluczowe znaczenie. Nie zostało nic zrobione
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w niezwykle ważnej sprawie wyrównania dopłat bezpośrednich. Nie podjęta została próba zawieszenia bądź złagodzenia pakietu
klimatycznego, który już wkrótce będzie kamieniem na szyi polskiej energetyki. Nie zostały zainicjowane żadne działania zmierzające do uwolnienia Europy od GMO – organizmów genetycznie zmodyfikowanych, choć
minister Sawicki takie działania zapowiadał.
W sumie była to prezydencja poprawnie
administrująca, ale politycznie bierna i bezbarwna. Choć pewnie dwa zdarzenia z tej prezydencji pozostaną zapamiętane w Europie.
Pierwsze to straszenie wojną ministra Rostkowskiego i sugestia ewakuacji do Ameryki,
a drugie to złożona w Berlinie prośba ministra Sikorskiego o federację europejską pod
przywództwem Niemiec. Takich deklaracji
i próśb nikt dotychczas nie składał. Nawet
Niemcy nie domagali się federacji i własnego w niej przywództwa.
Rośnie zniechęcenie do idei wspólnoty europejskiej w wielu społecznościach
i wśród elit politycznych. W kolejnych krajach pojawiają się lub wzmacniają skrajne
ugrupowania populistyczne, które poszukują
rozwiązań w odchodzeniu od solidarności
i zamykaniu się w narodowych twierdzach…
Może lepiej pozostać twierdzą na „zielonej
wyspie”?
– Europa zawala się od nadmiaru władzy,
od nadmiaru przywództwa. Unia ma za
dużo władzy, reguluje już niemal wszystkie
dziedziny życia, tego zabrania, tamto nakazuje, od haraczu w postaci pakietu klimatycznego po krzywiznę banana i kwaśność
ogórka. A powinna skupić się na wyrównywaniu różnic rozwojowych.
Unia nie powinna chcieć więcej władzy,
bo ma jej już za dużo i nie jest w stanie jej
udźwignąć. Powinna mieć natomiast więcej
pieniędzy, jej budżet powinien być dwukrotnie większy, wtedy dopiero można by zrobić
wspólnie wiele sensownych rzeczy w Europie,
na przykład uratować rolnictwo, które jest bardzo zagrożone.
A Polska powinna się skupić przede
wszystkim na tym, żeby nie została zjedzona. Bo to przecież premier Tusk mówił, że
w Unii są państwa siedzące przy stole i państwa serwowane w karcie dań. Nawet jak nie
będziemy siedzieli przy stole, to nie powinniśmy dać się zjeść.
We Wspólnocie mówi się o potrzebie głębokich reform gospodarczych i politycznych
i że jeśli one nie nastąpią, za kilka lat kryzys
gospodarczy powróci ze zdwojoną siłą. Jakie reformy powinny jeszcze zostać przeprowadzone?
– Unia powinna zwiększyć swój budżet,
żeby móc realizować wyzwania, które przed
nią stoją, zwłaszcza w zakresie rolnictwa oraz
polityki spójności. Reformowanie finansów
państw członkowskich to zadanie tych państw,
Unia może w tym pomóc, ale nie może dyktować poszczególnym państwom członkow-

skim ich ustaw budżetowych. Unia ma pomagać państwom członkowskim, a nie zastępować je w sprawowaniu suwerennej władzy państwowej.
Mówi pan, że lepiej byłoby dla sprawy
polskiej, abyśmy w polityce zagranicznej więcej czerpali z zachowań kota niż psa. Co to
oznacza w praktyce?
– Bardzo lubię i koty, i psy. W polityce europejskiej stawiam jednak na kota, który jest
niezależny, nie biegnie od razu na każde „kici
kici”, a czasem wręcz prycha i pokazuje pazury. To jest lepsza i skuteczniejsza postawa
niż merdanie ogonem, aportowanie i czekanie, aż nas poklepią i rzucą w nagrodę jakąś
ogryzioną już kość.
W budżecie europejskim na lata 2014–
2020 ważne są nie tylko pieniądze, ale także reguły. Pojawiają się głosy, że konieczne
jest odejście od filozofii poniesionych wydatków na rzecz filozofii osiągniętych efektów. Czy i w jaki sposób możliwa jest taka
zmiana?
– Znam tę filozofię, ale jestem co do niej
sceptyczny. Starsi ludzie w mojej wsi mówili na takie zamiary „wyłuda grosza”. Obawiam
się, że te budżety „projektowo-zadaniowe”
mają ukryty cel, którym jest przepompowanie jak największych pieniędzy z publicznej do
prywatnej kasy. Jestem konserwatystą i zawsze
sprawdzam, czy „lepsze” nie jest przypadkiem
wrogiem dobrego. W tym przypadku chyba
jest.
Jakie są największe zagrożenia dla Polski w kontekście tego, co dzieje się w Europie?
– Zagrożeniem jest utrata niepodległości.
Jeśli Unia stanie się federacją, taką jakiej chce
minister Sikorski, jeśli będzie to federacja, której formalna władza będzie w Brukseli, a sznurki do niej w Berlinie, to wtedy nie będzie miejsca na prawdziwą niepodległość Polski.
Tu trzeba rozróżnić suwerenność i niepodległość. Suwerenność to jest samodzielne decydowanie o sprawach państwowych,
która siłą rzeczy jest ograniczona przez
członkostwo w UE. Niepodległość zaś to posiadanie własnego państwa, z wszystkimi jego
atrybutami. Nie ma niepodległości w obrębie
federacji. Stan Kalifornia ani land Bawaria to
nie są państwa niepodległe. My, Polacy, zbyt
wiele wycierpieliśmy w walce o niepodległość,
zbyt wiele przelano o nią krwi, żeby z niej teraz ot tak sobie rezygnować.
Jak pan ocenia program gospodarczy
rządu?
– Nie wiem, czy ten rząd ma jakiś program gospodarczy. Jeśli programem jest wyprzedaż wszystkiego, co się da i zmuszanie ludzi do coraz dłuższej pracy, której to pracy dla
nich nie ma – jeśli to jest program gospodarczy
rządu, to oceniam go bardzo źle. Ten rząd już
drugą kadencję jest programowo bezprogramowy. Koalicjanci nawet umowy nie zawarli, w której by napisali, co i kiedy mają
wspólnie zrobić, a na exposé premiera i jego

pomysły atakowania wsi koalicjantom z PSL
szczęki opadły do podłogi, bo o tych planach
nie wiedzieli.
Myślę, że program obecnego rządu sprowadza się do hasła: byle do jutra, a po nas
choćby i potop. A pan premier zdaje się już
przymierzać do fotela przewodniczącego
Komisji Europejskiej w Brukseli, toteż bardziej
go Bruksela absorbuje, niż Warszawa.
W Polsce pracuje zaledwie 60 proc.
osób w wieku produkcyjnym. Niemal co trzeci absolwent nie ma pracy. Blisko pół miliona
osób poniżej 25. roku życia poszukuje pracy. Jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć zatrudnienie i ograniczyć bezrobocie
w kraju?
– Na przykład wspierać rolnictwo, wokół
którego wytwarzają się miejsca pracy, nie likwidować małych gospodarstw, dzięki którym
żyją rodziny wiejskie i nie powiększa się armia
bezrobotnych. Nie pozwolić rozkradać Polski,
bo każdy ukradziony milion to kilka miejsc pracy. Ułatwić życie przedsiębiorcom, i nie chodzi o to, żeby w jednym okienku rejestrować
firmę, tylko żeby w jednym okienku urzędu
skarbowego jej nie zlikwidować. Bo dziś kaprys urzędnika skarbowego może zniszczyć firmę stanowiącą dorobek pokoleń. Ludzie
boją się działalności gospodarczej, żeby ich
urzędnicy nie zniszczyli. To trzeba zmienić.
W jaki sposób rząd powinien dążyć do
równoważenia finansów publicznych?
– Zlikwidować niegospodarne wydatki,
o których wciąż słyszymy, choćby z raportów
NIK. O prawie sto tysięcy w ciągu ostatnich
lat wzrosła w Polsce armia urzędników, to pięć
dywizji urzędniczego wojska. Nie marnotrawić miliardów na niegospodarne wydatki, na
przykład na informatyzację, dokonywaną
bez ładu i składu. Informatyzacja systemu obsługującego dopłaty rolnicze kosztuje corocznie setki milionów złotych, a przecież nie
musi tyle kosztować. Z każdej złotówki przeznaczonej z Unii na pomoc dla rolników
10 groszy zjada polska biurokracja. W ograniczeniu marnotrawstwa tkwią naprawdę
ogromne rezerwy.
Mówi pan, że w Rzeczypospolitej jest
zwyczaj silniejszy niż prawo, że nie siedzi się
za korupcje powyżej miliona …
– No jakoś tak się składa, że znam przypadki skazania ludzi na więzienie za łapówkę wynoszącą 50, a nawet i 10 zł, a nie znam
ani jednego przypadku aresztowania kogoś
za korupcję liczoną w milionach złotych.
Ostatnio mamy zarzuty wielomilionowych łapówek w związku z prywatyzacją LOT-u i Stoenu, panowie wpłacają kaucje i wychodzą. Jakoś na te wielkie łapówki i prokuratura, i sądy
patrzą bardziej życzliwym okiem niż na
drobnych łapówkarzy. No cóż, nie wystarczy
prawo, potrzebna jest jeszcze sprawiedliwość,
a ta zazwyczaj jest surowa dla maluczkich,
a wobec wielkich łaskawa.
Rozmawiała Ewa Ploplis-Olczak
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Mniejsza dziura w kasie
Deﬁcyt państwa w 2011 roku był dużo mniejszy niż założono. – Po listopadzie wyniósł
21,6 mld zł, wobec 22,47 mld zł po październiku – powiedziała w Sejmie Hanna
Majszczyk, wiceminister ﬁnansów. – To niewiele ponad połowę deﬁcytu zapisanego
w budżecie. Taki wynik zawdzięczamy przede wszystkim dużo mniejszym wydatkom,
o około 10 mld zł. Wyższe też były dochody kasy państwa

Cezary Rybski
budżecie na rok 2011 zapisano
deﬁcyt na poziomie 40,2 mld zł.
Rząd i Ministerstwo Finansów
już kilka miesięcy temu informowały, że będzie on niższy, ale mówiło się,
że o około 10 mld zł. Z ostatnich danych wynika, że może być jeszcze lepiej.

W

A co w tym roku?
Sejm skierował do dalszych prac w komisjach projekt budżetu na 2012 rok. Podczas
pierwszego czytania trzy kluby opozycji złożyły wniosek o odrzucenie projektu. Wniosek
przepadł jednak w głosowaniu – poparło go
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Jeżeli w strefie euro nastąpi recesja, polski wzrost
gospodarczy będzie niższy, natomiast jeżeli
będzie tak, jak prognozujemy, wówczas deficyt
sektora finansów publicznych w przyszłym roku
obniży się do nieco poniżej 4 proc. PKB
199 posłów, a 232 było przeciw. Nikt nie
wstrzymał się od głosu. Debata nad projektem trwała prawie 11 godzin. Minister finansów Jacek Rostowski oraz koalicjanci z PO
i PSL tłumaczyli, że przygotowanie projektu, ze względu na kryzys w strefie euro, było
niezwykle trudne.

Rostowski mówił – jak poinformował portal tvn24 – że rząd przygotował po wyborach
nowy projekt, ponieważ we wrześniu, kiedy
powstała pierwsza jego wersja, nikt nie mógł
przewidzieć głębokości kryzysu w strefie
euro, zawirowań wokół referendum greckiego, czy upadku rządów Grecji i Włoch. Zda-
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niem ministra, gdyby nie to, co się dzieje
w strefie euro, zamiast obniżać prognozę przyszłorocznego wzrostu produktu krajowego
brutto z 4 proc. do 2,5 proc., można by ją podwyższyć. Przyznał, że ma świadomość, iż
w nieprzewidywalnych warunkach w gospodarce europejskiej można się mylić. – Dlatego nie zawahamy się nowelizować budżet
w ciągu roku, jeśli na skutek kryzysu euro nastąpi taka potrzeba – zaznaczył.
Dariusz Rosati (PO) mówił, że projekt jest
wyjątkowy, ponieważ wyjątkowa jest skala niepewności dotyczących uwarunkowań zewnętrznych. Wskazał, że budżet jest sprawiedliwy – przewiduje ochronę najuboższych i najsłabszych, a jednocześnie wzbudza
zaufanie rynków finansowych. Według niego,
wiarygodność na rynkach jest rzeczą bezcenną, a jej utrata jest początkiem katastrofy finansowej.
Także Jan Łopata (PSL) wskazał na skalę niepewności podczas przygotowania projektu. Zwrócił uwagę, że ma on na celu wywiązanie się przez Polskę ze zobowiązań wobec UE i zejście z deficytem do 2,9 proc. PKB
w 2012 roku.

Nie ma zgody
Inne zdanie miała opozycja. Według
PiS, projekt jest nierealny, nierzeczywisty, antyspołeczny i powinien zostać odrzucony już
w pierwszym czytaniu. Zdaniem posłanki Beaty Szydło, został on skonstruowany według
zasady: ludzie niech zaciskają pasa, byle Bruksela była zadowolona, byle rozwijała się
biurokracja oraz zadowolenie klubu PO.
O odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu apelował też Janusz Palikot, przewod-

Natomiast szef SLD Leszek Miller uważa, że procedura uchwalania ustawy budżetowej naruszyła prawo, ponieważ rząd nie
skonsultował jej z partnerami społecznymi.
– Została naruszona ustawa o Komisji Trójstronnej i, jak sądzę, wystąpiły wszystkie
przesłanki, aby odpowiedni wniosek wpłynął
do Trybunału Konstytucyjnego – powiedział.

Ostrożne założenia
Projekt budżetu przewiduje, że deficyt
w przyszłym roku nie przekroczy 35 mld zł.
Wydatki państwa mają wynieść nie więcej niż
328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł. Według
rządu, realizacja budżetu w przyjętym kształcie umożliwi obniżenie w 2012 roku deficytu sektora finansów publicznych poniżej poziomu 3 proc. PKB, do czego Polska się zobowiązała wobec Komisji Europejskiej.
Projekt zakłada zamrożenie płac w państwowej sferze budżetowej i waloryzację od
marca 2012 roku świadczeń emerytalno-rentowych o 4,8 proc. We wrześniu 2012 roku
podwyżkę w wysokości 3,8 proc. dostaną nauczyciele. Rząd założył, że w 2012 roku
wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc., inflacja 2,8 proc., a bezrobocie na koniec roku 12,3
proc. Gdyby nie było jakichś dramatycznych
wydarzeń w gospodarce światowej i europejskiej, można by uznać, że rządowe założenia
są realne, a nawet ostrożne. Sejm ma uchwalić ustawę 27 stycznia 2012 roku, a najpóźniej
6 marca ma ona trafić do prezydenta.

Jeżeli rząd wytrwa
Jeżeli polski rząd przeprowadzi reformy
fiskalne i będzie kontynuował konsolidację
fiskalną, możliwe jest podniesienie perspek-

Sejm skierował do dalszych prac w komisjach
projekt budżetu na 2012 rok. Podczas pierwszego
czytania trzy kluby opozycji złożyły wniosek
o odrzucenie projektu. Wniosek przepadł
jednak w głosowaniu – poparło go 199 posłów,
a 232 było przeciw
niczący Ruchu Palikota. Według niego, w dokumencie ukryto podstawowe kłamstwo – całkowicie zawyżone dochody z tytułu podatków.
Zarzucił rządowi, że nie zaproponował żadnych kluczowych reform. – W budżecie nie ma
śladu po jakichkolwiek reformach, poza zamrożeniem płac i podwyżką składki rentowej
– ocenił.

tywy ratingu ze stabilnej do pozytywnej – poinformowała dyrektor zespołu ratingów państwowych Standard & Poor’s Leila Butt. Dodała, że agencja prognozuje wzrost gospodarczy w Polsce w 2012 roku na 2,0 proc.
– Nasza opinia o budżecie i o zamiarach
rządu, takich jak reforma emerytalna, jest pozytywna – powiedziała Butt. – Są to jednak za-

gadnienia wrażliwe polityczne, więc powstaje pytanie, jak będzie przebiegał proces legislacji i implementacji. Jeżeli rząd przeprowadzi reformy i będzie kontynuował konsolidację fiskalną, możemy podnieść perspektywę ratingu do pozytywnej. Jeżeli w strefie euro nastąpi recesja, polski wzrost gospodarczy będzie niższy, natomiast jeżeli będzie tak, jak prognozujemy, wówczas deficyt sektora finansów
publicznych w przyszłym roku obniży się do
nieco poniżej 4 proc. PKB.

Mniej w portfelu
Rząd walczy o zbilansowanie dochodów
z wydatkami. Podobne problemy mają do rozwiązania poszczególne polskie rodziny. Według TNS OBOP, dwóm trzecim Polaków wystarcza pieniędzy jedynie na bieżące wydatki. Co piąta osoba przyznaje, że czasami lub
od dłuższego czasu nie jest w stanie opłacić
podstawowych świadczeń, a 15 proc. respondentów mówi, że może sobie pozwolić
na ekstra wydatki, poza bieżącymi potrzebami.
To niewielki spadek (o 2 pkt. proc.) w porównaniu z wynikami z sierpnia 2011 roku,
ale już w porównaniu do ubiegłego roku – to
spadek o 6 pkt. proc.
Zdaniem jednej trzeciej respondentów,
w ciągu ostatnich 12 miesięcy sytuacja finansowa ich gospodarstw domowych pogorszyła się, z czego 4 proc. badanych wyraziło tę opinię w sposób zdecydowany. Ponad połowa respondentów OBOP uważa, że
w ostatnim czasie ich sytuacja materialna nie
zmieniła się, natomiast 15 proc. ocenia, że nastąpiła poprawa.
17 proc. Polaków przewiduje, że kondycja
finansowa ich gospodarstw się poprawi. Co
drugi ankietowany uważa, że w tej kwestii nic
się nie zmieni. Natomiast co czwarty liczy się
z pogorszeniem sytuacji materialnej w ciągu
najbliższego roku. Odsetek osób uważających,
że ich sytuacja materialna pogorszy się, jest
większy o 5 pkt. proc. niż przed rokiem.
Może jednak nie będzie tak źle. Produkt
Krajowy Brutto Polski wzrósł w trzecim
kwartale 2011 roku o 4,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego
– podał Główny Urząd Statystyczny.
– Kondycja polskiej gospodarki na tle Europy jest po prostu rewelacyjna – skomentował publikację danych w TVN CNBC prezes
NBP prof. Marek Belka. Na dobre dane zareagowała też wyraźnie giełda w Warszawie.
Dane GUS pokazują, że polska gospodarka na razie nie odczuwa zbyt boleśnie skutków kryzysu.
I
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Zamiatanie deficytu
pod dywan
Opinia BCC do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok

rzyjęty przez Radę Ministrów 6 grudnia 2011 roku projekt ustawy budżetowej na 2012 rok jest trzecią wersją planu przyszłorocznych dochodów i wydatków państwa. Prace na budżetem
na 2012 rok rozpoczęły się w bieżącym roku
z wyjątkowym wyprzedzeniem. Już w kwietniu rząd przyjął założenia makroekonomiczne do projektu budżetu, a następnie na początku maja wstępnie zatwierdził projekt
ustawy budżetowej. Powodem takiego przyspieszenia prac budżetowych było rozpoczynające się 1 lipca przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej, a także jesienne wybory
parlamentarne. Uznając zasadność argumentów za zmianą terminów planowania budżetowego, BCC poparł wniosek strony rządowej w tej sprawie. Ostatecznie propozycja
ta nie doczekała się realizacji i projekt ustawy
budżetowej (wersja druga) został przyjęty
przez rząd we wrześniu, a więc w terminie przewidzianym ustawą o Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno-Gospodarczych.
Różnice podstawowych wielkości w obu
tych dokumentach nie były duże. Wprawdzie
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już w międzyczasie można było odnotować
zmiany perspektyw w sytuacji makroekonomicznej Polski oraz gospodarki europejskiej,
ale nie na tyle wyraźne, aby Ministerstwo Finansów musiało uwzględnić je w planowaniu
przyszłorocznego budżetu. Dopiero dalszy
rozwój wydarzeń w strefie euro, w tym jednoznacznie negatywne perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej u naszych najważniejszych partnerów handlowych, nie pozostawiły złudzeń co do konieczności rewizji
podstawowego wskaźnika makroekonomicznego, jakim jest wzrost PKB. W konsekwencji niezbędna stała się weryfikacja innych
wielkości makroekonomicznych wpływających
na wzrost dochodów budżetowych w 2012
roku.
BCC z satysfakcją odnotowuje, że kilka
naszych wcześniejszych krytycznych uwag
i opinii zostało uwzględnionych w najnowszej (trzeciej) wersji propozycji ustawy budżetowej. Dotyczy to przede wszystkim
znacznie zaniżonego, we wcześniejszych
projektach poziomu bezrobocia rejestrowanego na koniec 2012 roku (10 proc.) oraz

znacznie zawyżonych dochodów podatkowych ogółem (9 proc.), dochodów z podatku
CIT (prawie 20 proc.) oraz dynamiki inwestycji prywatnych (realny wzrost o ponad 14
proc.).

Sytuacja makroekonomiczna
W uzasadnieniu do obecnej wersji projektowanej ustawy budżetowej wskazano,
że perspektywy wzrostu gospodarki europejskiej, na którą przypada blisko 80 proc. polskiego eksportu, w II półroczu 2011 roku wyraźnie się pogorszyły. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, na przełomie
2011/2012 gospodarka UE wejdzie w okres
niemal stagnacji (spowolnienie tempa wzrostu do 0,6 proc.), przy spadku PKB w niektórych krajach. W dużym stopniu jest to reakcja na znaczące ograniczanie przez kraje UE
wysokich deficytów sektora finansów publicznych, które to ograniczanie jest niezbędne do przywrócenia stabilności fiskalnej.
Ale spowolnienie zapewne wynika też z obaw
przedsiębiorstw o stabilność makrofinansową, w tym kursową, w strefie euro.
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Zgodnie z przyjętymi założeniami, w najbliższych latach (począwszy od 2012 roku)
zmniejszy się wpływ wydatków publicznych na tempo wzrostu popytu krajowego.
W 2012 roku oczekiwana jest bowiem stabilizacja spożycia zbiorowego na poziomie
z 2011 roku oraz ograniczenie wolumenu inwestycji publicznych. W rezultacie wkład
sektora publicznego (rządowego i samorządowego) do tempa wzrostu ogólnego
popytu krajowego będzie bliski zeru.
Należy zgodzić się również z przewidywaniem projektu budżetu, że nakłady inwestycyjne sektora prywatnego będą rosły wolniej niż w roku bieżącym. Spowoduje to niższy przyrost zatrudnienia, a to z kolei będzie
ograniczać wzrost spożycia indywidualnego.
Przeciwdziałać temu w 2012 roku może dalszy spadek stopy oszczędności oraz Euro
2012, co w sumie powinno uczynić z popytu konsumpcyjnego główny czynnik wzrostu
popytu krajowego.
Prognozy tempa wzrostu spożycia zbiorowego na poziomie 1,2 proc., tempa wzrostu spożycia indywidualnego na poziomie 2,9
proc. (spadek z 3,6 proc. w 2011 roku) oraz
tempa wzrostu popytu krajowego na poziomie 2 proc. są założeniami zasadnymi. Z kolei osłabienie złotego powinno zmniejszyć import i wobec tego zwiększyć eksport netto.
Rząd zakłada wkład eksportu netto do tem-

alne założenie to inflacja średnioroczna o około 1 pp. wyższa niż założona w projekcie budżetu i utrzymanie stóp procentowych na
obecnym poziomie.
Z akceptacją przyjmujemy deklarację, że
priorytetem rządu na najbliższe lata będzie
dalsze ograniczanie nierównowagi fiskalnej.
Miarą tej nierównowagi w 2011 roku był deficyt sektora finansów publicznych, liczony według kryteriów Eurostat. Ten deficyt szacujemy
na około 6 proc. PKB, tj. około 90 mld zł, wobec 112 mld w 2010 roku. Deficyt budżetu
państwa, już od kilku lat, przestał być dobrą
miarą nierównowagi fiskalnej. Apelujemy
do rządu, aby przy okazji planowanej, kolejnej korekty ustawy o finansach publicznych,
w celu lepszej przejrzystości, przeszedł całkowicie z definicji krajowych na definicje Eurostatu dotyczące dochodów, wydatków i długu publicznego.

Podstawowe wielkości
budżetu państwa
W projekcie ustawy budżetowej na 2012
rok zaplanowano dochody na kwotę 293,7
mld zł, wydatki w wysokości nie większej niż
328,7 mld zł, deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 35 mld zł oraz ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 4,5 mld zł. Oprócz wskazanych już wyżej wskaźników makroekonomicznych, przy

Plan tegorocznych wydatków potwierdza, że
w finansach publicznych trudno mówić o znaczącej
poprawie. W dalszym ciągu wydatki sztywne stanowią
około 75 proc. ogółu wydatków. Wiele do życzenia
pozostawia racjonalność wydatków socjalnych
pa wzrostu PKB na poziomie 0,5 proc., co też
wydaje się zasadne.
W odniesieniu do sytuacji na rynku pracy, zakładana w projekcie stopa bezrobocia
w końcu 2012 roku na poziomie 12,3 proc.
oznaczałaby stabilizację na tym rynku. Taką
stabilizację mamy jednak zwykle dopiero
przy wzroście PKB o około 4 proc. Przy wzroście na poziomie 2,5 proc. należy oczekiwać
wzrostu stopy bezrobocia do około 13,5
proc.
Prognoza średniorocznego wzrostu inflacji CPI na poziomie 2,8 proc. ma też niewielką szansę realizacji. Tzw. efekt przechodzący wysokiej inflacji w 2011 roku spowoduje, że nawet przy niewielkim wzroście płac
inflacja średnioroczna będzie raczej w przedziale między 3 a 4 proc.
Inflacja i stopy procentowe będą pozostawać pod silnym wpływem kursu złotego.
Gdyby nastąpiło uspokojenie w strefie euro
i powrót kursu euro w okolice 4 zł, to inflacja CPI spadłaby być może do poziomu poniżej 3,5 proc., co pozwoliłoby RPP na obniżenie stóp procentowych. Przy obecnych nastrojach na rynkach finansowych bardziej re-

planowaniu wzrostu dochodów budżetu
uwzględniono także założenia, że w całej gospodarce narodowej realny wzrost wynagrodzeń wyniesie 1,1 proc., a wzrost zatrudnienia 0,8 proc., które to wielkości słusznie zostały znacząco obniżone w stosunku do
dwóch wcześniejszych wersji projektowanej
ustawy.
Według obecnego projektu dynamika
nominalna dochodów budżetowych ma wynieść 105,2 proc. (wzrost dochodów o 5,2
proc.), z czego dochody podatkowe mają
wzrosnąć nominalnie o 7,3 proc. (VAT o 7,4
proc., akcyza o 7,2 proc., CIT o 4,5 proc.,
a PIT o 5,1 proc.). Z kolei dynamika nominalna dochodów niepodatkowych ma wynieść
tylko 88,9 proc. (spadek dochodów o 11,1
proc.), pomimo znacznego (czterokrotnego)
zwiększenia do 8,1 mld zł dochodów z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz wpłat z zysku.
Oceniając powyższe szacunki, trzeba
stwierdzić, że są one dużo bardziej realistyczne
(może z wyjątkiem wpływów z dywidend) niż
w wyjściowej wersji ustawy z maja 2011
roku. W tym kontekście uwagę zwraca fakt,

że pomimo istotnego zmniejszenia prognozowanej dynamiki dochodów, ich wielkość
w wartościach bezwzględnych stosunkowo
niewiele odbiega od wcześniejszych projekcji. Wynika to ze wzrostu przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2011 roku. Dodać trzeba, że podobnie jak w ubiegłorocznym budżecie, również w 2012 roku nie
przewiduje się na tym etapie wpływów do budżetu z tytułu wpłaty z zysku NBP. Ta wpłata z racji słabego złotego może okazać się całkiem wysoka. To właściwie w tym projekcie
jedyna poważna rezerwa budżetowa. Ale
w przypadku zrealizowania się tzw. czarnego scenariusza ministra Rostowskiego (silny
spadek polskiego PKB, duża recesja w UE),
ta rezerwa byłaby oczywiście zupełnie niewystarczająca. Silne osłabienie złotego lub recesja gospodarcza, tym bardziej jedno i drugie, oznaczałoby prawdopodobnie przekroczenie przez relację długu publicznego do
PKB poziomu 55 proc.
Ustalony w projekcie ustawy budżetowej
limit wydatków w 2012 roku jest wyższy o 4,9
proc. w relacji rok do roku. Stosunkowo najwyższy wzrost wydatków (o 9,2 mld zł, tj.
o 6,2 proc.) dotyczy środków przeznaczonych
na dotacje i subwencje, co jest spowodowane m.in. zwiększeniem dotacji do FUS o 2,8
mld zł (ze względu na waloryzację świadczeń
emerytalno-rentowych) oraz wzrostem wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa
o ponad 4,5 mld zł do kwoty 43 mld zł (wzrost
o 12 proc.).
Wzrost dotacji do FUS następuje pomimo zmniejszenia z 7,3 proc. do 2,3 proc. części składki emerytalnej przekazywanej do
OFE oraz pomimo uzupełnienia przychodów
FUS o środki pochodzące z Funduszu Rezerwy Demograficznej w wysokości 2,9 mld
zł. Do tego negatywnego obrazu dodać trzeba, że dotacja z budżetu państwa do trzech
funduszy celowych (FUS, KRUS i PFRON)
została zaplanowana w łącznej wysokości 55,9
mld zł, z czego dotacja do FUS ma wynieść
prawie 40 mld zł, a do KRUS – 15,2 mld zł.
Plan tegorocznych wydatków potwierdza,
że w finansach publicznych trudno mówić
o znaczącej poprawie. W dalszym ciągu wydatki sztywne stanowią około 75 proc. ogółu wydatków. Wiele do życzenia pozostawia
racjonalność wydatków socjalnych. Niektóre wygospodarowane oszczędności (np. w ramach wydatków Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) powiększają środki pozostające w dyspozycji Ministra Finansów. Na przykładzie FUS widać, że stosowanie różnych
form wsparcia poza dotacjami, takich jak nieoprocentowana pożyczka budżetu, jest „zamiataniem deficytu pod dywan”. Podobna
praktyka manipulowania danymi statystycznymi w obszarze finansów publicznych
ma niestety miejsce przez wyłączenie Krajowego Funduszu Drogowego i Krajowego
Funduszu Kolejowego z sektora finansów
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publicznych oraz pominięcie zobowiązań
Skarbu Państwa na nowych subkontach
w ZUS (efekt przesunięcia części filaru II do
ZUS) w statystyce długu publicznego. Efekty finansowe zapowiadanych przez rząd reform emerytalnych odnoszą się niestety
głównie do długookresowej perspektywy i siłą
rzeczy nie mogą zmienić niekorzystnego obrazu bieżącego stanu finansów publicznych.

Deficyt i jego finansowanie
Wobec zakładanego w 2012 roku deficytu
budżetu państwa w wysokości 35 mld zł, deficytu budżetu środków europejskich w wysokości 4,5 mld zł oraz ujemnego salda
przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 5,6 mld zł planowane
w 2012 roku potrzeby pożyczkowe netto
kształtują się na poziomie 46,2 mld zł.
Poziom brutto tych potrzeb (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu
w 2012 roku długu) wynosi 176,1 mld zł, co
wynika głównie z wysokich wykupów długu,
w szczególności z tytułu obligacji emitowanych w okresie napięć na rynkach finansowych
w latach 2009–2010. Planowany poziom
potrzeb pożyczkowych brutto według standardów międzynarodowych (suma potrzeb
netto oraz przypadającego do zapłaty, zapadającego w 2012 roku, długu z tytułu obligacji i kredytów, pomniejszona o saldo bonów skarbowych) wynosi 154,8 mld zł, czyli około 10 proc. PKB. Taki poziom potrzeb
pożyczkowych brutto plasuje Polskę w grupie krajów z dużymi potrzebami w tym zakresie.
Na sfinansowanie deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie w łącznej
kwocie 45,1 mld zł złoży się saldo finansowania ze źródeł krajowych (27,5 mld zł) oraz
saldo finansowania zagranicznego (17,6 mld
zł). Zakładany w 2012 roku deficyt budżetu

państwa (maksimum 35 mld zł) oznacza, że
deficyt ten będzie (prawdopodobnie) wyższy
od przewidywanego wykonania w 2011 roku
(30,2 mld zł). Natomiast pozytywnym sygnałem jest przewidywany zwiększony dopływ
do budżetu środków unijnych. W rezultacie
ujemny wynik budżetu środków europejskich ma być 3-krotnie niższy w stosunku do
2011 roku. W celu ograniczenia przyrostu długu publicznego zasadne wydaje się zbadanie
możliwości zwiększenia przychodów z prywatyzacji w 2012 roku ponad obecnie założone 10 mld zł oraz podjęcie skutecznych kroków na rzecz poprawy stanu należności
Skarbu Państwa.
Zgodnie z aktualnymi planami przedstawionymi w Uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, deficyt kasowy sektora
finansów publicznych w 2011 roku zmniejszy
się do poziomu 63,3 mld zł z 84,7 mld zł
w 2010 roku. Z kolei w 2012 roku deficyt ten
miałby ulec dalszemu obniżeniu o 16,8 mld zł,
czyli do poziomu 46,5 mld zł, co oznacza, że
planowany deficyt kasowy sektora w relacji do
PKB wyniósłby 2,9 proc. PKB.
Chcielibyśmy wiedzieć, jaki deficyt sektora general government (GG), liczonego według kryteriów UE, przewiduje rząd w 2012
roku. Jeżeli różnica między deficytem GG, liczonym przez Eurostat, i kasowym byłaby
2012 roku, taka jak przewidywana w 2011
roku (22,2 mld zł), to deficyt w 2012 roku, liczony według ESA95, wynosiłby 68,7 mld zł,
czyli 4,2 proc. PKB.
Nawet jeśli różnica między obu tymi deficytami byłaby nieco mniejsza w 2012 roku,
to najwyraźniej rząd, w projekcie ustawy
budżetowej, wycofuje się ze swojego zobowiązania wobec UE – obniżenia deficytu GG,
liczonego według ESA95, do poziomu poniżej
3proc. PKB, zobowiązania potwierdzonego
jeszcze 18 listopada w exposé premiera Tuska. Jeśli ta interpretacja się potwierdzi, to powstałoby pole do kontynuowania konfliktu

między Polską a Komisją Europejską, co oczywiście może również skutkować wyższymi rentownościami skarbowych papierów wartościowych, więc także wyższymi kosztami obsługi długu publicznego.

Podsumowanie
Proponowany budżet państwa na rok
2012 w bardzo ograniczonym stopniu zbliża nas do trwałego ustabilizowania finansów
publicznych. Zejście z deficytem całego sektora do poziomu 2,9 proc. PKB na koniec tego
roku jest możliwe tylko w kontekście wyniku
kasowego. Niezależnie od tych zastrzeżeń,
z aprobatą odnotowujemy zapowiedziane
przez rząd zmiany ustawowe w obszarze emerytalnym, chociaż ze znacznymi skutkami dla
poprawy stanu finansów publicznych dopiero
w dość odległej przyszłości.
Wobec przekroczenia w 2010 roku przez
relację państwowego długu publicznego do
PKB progu 50 proc. zaistniała konieczność
przyjęcia w ustawie budżetowej na 2012 rok
relacji deficytu budżetowego do dochodów nie
wyższej niż założona w budżecie na 2011 rok.
Relację tę w ustawie na 2011 rok ustalono na
poziomie 14,7 proc., natomiast relacja założona w projekcie ustawy budżetowej na
2012 rok wynosi 11,9 proc.
Najogólniej oceniając, projektowany na
2012 rok budżet państwa jest bardziej realny niż jego dwie wcześniejsze wersje. Jednocześnie, wobec pogarszających się perspektyw gospodarki europejskiej, a w rezultacie także polskiej, bardziej wątpliwe – niż jeszcze wiosną 2011 roku – jest zejście w 2012 roku z deficytem całego sektora finansów publicznych, liczonym według definicji UE, do poziomu poniżej 3 proc. PKB.
Prof. Stanisław Gomułka,
główny ekonomista BCC
Janusz Zieliński,
ekspert BCC ds. ekonomicznych

Wynik sektora ﬁnansów publicznych Polski, 2006–2011, w mld zł
2006

2007

2008

2009

2010

2011 przewid.

ESA95

-38,5

-22,1

-46,9

-98,7

-111,0

-85,5

Kasowo

-22,6

1,0

-20,0

-51,1

-84,7

-63,3

Memo: OFE

14,9

16,2

19,9

21,1

22,3

13,4

Komentarz do tabeli: Dane kasowe za 2006-2010 pochodzą z raportów MF i projektu budżetu na 2012 rok, dane memoriałowe z Eurostatu (2011, z ostatniej notyfikacji MF). Wydaje się, że ujęcia kasowe i memoriałowe różnią się przez cały czas
z tych samych powodów. Istotną przyczyną zmniejszenia różnicy w 2011 roku są mniejsze transfery do OFE. Inne ważne przyczyny różnic kasa/memoriał to fundusz drogowy oraz przepływy z EU. Chociaż nie widać „manipulacji” MF ujęciami kasowym
i memoriałowym, to oczywiście potrzebne jest ujednolicanie metodologii krajowej z ESA95.
W obecnej sytuacji obiekcje MF co do szybkości tego procesu wynikają zapewne stąd, że przejście na metodologię ESA95 oznaczałoby poinformowanie społeczeństwa o przekroczeniu progu 55 proc. przez relację długu do PKB już w 2010 roku i kontynuacji tego przekroczenia także w 2011 roku.
Z tabeli powyższej wynika, że w latach 2008–2010 wynik kasowy deficytu pogorszył się o prawie 86 mld zł, z nadwyżki 1 mld
zł w 2007 roku do deficytu 84,7 mld zł w 2010 roku. Pogorszenie według definicji ESA95 było w podobnej skali, bo o 88,9 mld
zł. Jeżeli chcemy osiągnąć poziom deficytu 1 proc. PKB w 2015 roku według definicji ESA95, to potrzebne zmniejszenie deficytu w latach 2012–2015 powinno wynosić około 66 mld zł. W ostatnim expose premier potwierdził cel 1 proc., ale nie wyjaśnił, jak jego rząd zamierza ten cel osiągnąć.

52 Fakty

GOSPODARKA

Dylematy rozwoju
polskiej energetyki
Odkąd w 1972 roku pojawiła się koncepcja zrównoważonego rozwoju, państwa
członkowskie UE starają się wprowadzić ją do powszechnej praktyki. Jednym
z obszarów, w którym prowadzi się szereg działań w tym zakresie, jest sektor energetyczny.
Działania podejmowane w celu redukcji emisji dwutlenku węgla oraz oszczędności
energii stały się priorytetem zarówno dla kraju, jak i wielu przedsiębiorstw

Cezary Tomasz Szyjko
nergetyka jest służebna w stosunku
do całej gospodarki, stąd zmiany
w sektorze będą miały wpływ na
uwarunkowania makroekonomiczne. Wiążą się one z ryzykami ekonomiczno-technologicznymi. O konkurencyjności branży energii decydują dwa elementy poprawiające konkurencyjność: zmniejszenie kosztów, w tym kosztów sieci, oraz poziom obsługi klienta, a więc konkurencyjność
sprzedaży i jakości usług. Energetyka przyszłości będzie wywierać coraz większy wpływ
na decyzje odbiorcy końcowego. Technologie
inteligentne pozwolą przełamać asymetrię in-

E

formacyjną i będą musiały być dostarczone
regulatorowi online, co poprawi narzędzia regulacji. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania
na energię w szczytach sezonowych, w połączeniu z coraz większą presją na inwestycje w infrastrukturę, skłaniają branżę do poszukiwania inteligentniejszych sposobów zarządzania popytem.

Wyzwania elektroenergetyki
Światowy sektor elektroenergetyczny,
kluczowy dla konkurencyjności gospodarki
światowej, jest w okresie bezprecedensowych zmian. Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię w krajach rozwijających
się będzie dominującym czynnikiem wpły-

wającym na rozwój rynku. Niezbędność
energii we wszystkich procesach gospodarczych i konsumpcji przesądza o tym, że racjonalizacja kosztów jej wytworzenia i fizycznej
dostawy jest strategicznym wyzwaniem dla gospodarki każdego kraju. Polska jest jednym
z krajów, które posiadają największy potencjał oszczędności energii w całej Unii – nasza gospodarka jest 2,67 razy bardziej energochłonna niż gospodarki krajów EU-27. Poprawa efektywności funkcjonowania sektora
elektroenergetycznego powinna skutkować
względną obniżką cen energii, przy zachowaniu pewności i bezpieczeństwa jej dostaw.
Doświadczenia krajów europejskich (Włochy,
Niemcy, Norwegia), które radykalnie reformują

Fakty 53

«

GOSPODARKA

«

sektory energetyczne, dowodzą, że najskuteczniejszym sposobem wymuszającym poprawę efektywności jest wdrażanie nowoczesnych technologii, które optymalizują
proces podejmowania decyzji kluczowych
w równoważonym zarządzaniu energią.
W przedsiębiorstwach elektroenergetycznych zachodzą duże zmiany dotyczące
dynamiki generowania i konsumpcji energii.
Wynikają z dyrektyw Unii Europejskiej, dążenia do realizacji celów zawartych w pakiecie energetyczno-klimatycznym „3x20”, presji rządów na zwiększenie niezawodności sieci energetycznych zgodnie z wymaganiami gospodarki XXI wieku, przechodzenia na rozproszone wytwarzanie energii, a także coraz
szerszego zastosowania odnawialnych źródeł energii. Nie bez znaczenia jest również
ogólny wzrost zużycia energii przez systemy
klimatyzacyjne i wiele innych urządzeń oraz
zróżnicowanie tego zużycia w zależności od
pory dnia. Aby sprostać tym wyzwaniom,
przedsiębiorstwa inwestują w nowoczesne
technologie, a administracja państwowa
przygotowuje instrumenty prawno-instytucjonalne.

Efektywne zarządzanie energią
Polska chce zmian bilateralnej współpracy
w ramach polityki energetycznej między państwami członkowskimi na rzecz tworzenia regionalnej strategii rozwoju, na przykład w ramach Grupy Wyszehradzkiej czy współpracy w basenie Morza Bałtyckiego. W związku
ze skutkami kryzysu finansowego na świecie
obecny rząd przedstawił kolejną strategię, zakładającą realizację trzech głównych celów:
bezpieczeństwa energetycznego, konkuren-

energetycznego naszego kraju oznacza budowę nowych mocy wytwórczych. Od tego zależy stabilny wzrost gospodarczy Polski. Zaś
coraz surowsze przepisy UE w zakresie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery powodują konieczność zastąpienia wielu obecnie funkcjonujących jednostek wytwórczych
nowymi, o niższej emisji pyłów i CO2 – uważa Mariusz Swora, były prezes URE. Dotyczy to także rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych oraz produkcji biokomponentów
i biopaliw.

Carbon leakage
Wprowadzenie w 2013 roku opłat za prawa do emisji CO2 uderzy w polską energetykę oraz zakłady przemysłowe zużywające
dużo energii. W Unii Europejskiej tylko Polska i Finlandia mają wysokie zatrudnienie
w sektorach narażonych z tego powodu na
zamykanie fabryk. – Grozi nam zamykanie zakładów chemicznych, które zużywają dużo
ciepła w procesach przemysłowych. Najbardziej na emigrację narażona jest ciężka chemia, m.in. producenci nawozów – wskazuje
Jerzy Majchrzak, dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
Zdaniem ekspertów przemysł może otrzymać dotacje z budżetu na poprawę efektywności energetycznej, o ile nie będzie to
sprzeczne z wytycznymi Komisji. Polski budżet zyska z opłat za prawa do emisji CO2
przez energetykę od 1 mld euro w 2013 roku
do 3,5 mld euro w 2020 roku. Napływ do Polski w latach 2007–2013 środków na ochronę środowiska z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w ramach Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowi-

Polskie środowisko energetyczne czeka
w najbliższym czasie ogromne wyzwanie
– wprowadzenie w życie idei smart metering
– inteligentnych systemów pomiarowych oraz
smart grid – inteligentnych sieci energetycznych
cyjności gospodarki oraz ochrony środowiska przed negatywnym wpływem sektora
energetycznego. Zdaniem rządu cele te są
równorzędne i spójne z polityką Unii Europejskiej.
Polska gospodarka jest bardziej energochłonna w porównaniu z większością starych
i nowych państw Unii Europejskiej. Poprawa
energochłonności gospodarki to pierwszoplanowy warunek zrównoważonego rozwoju. Realizacja tych złożeń wymaga budowy
nowych, bardziej efektywnych elektrowni i nowych sieci elektrycznych. W przypadku budowy nowych elektrowni jest to konieczność
zwiększania ich mocy każdego roku o 1,5–2
tys. MW. Jeśli chodzi o budowę nowych linii
energetycznych, potrzeby te wynoszą rocznie
100–200 km. – Dziś definicja bezpieczeństwa
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sko” (i innych) powinien wesprzeć rządowy
plan realizacji zrównoważonej polityki energetycznej. Przede wszystkim dotyczy to rozwoju lokalnych systemów zaopatrzenia
w energię, gaz i ciepło.

Derogacje pakietu klimatycznego UE
Kiedy w 2005 roku rozpoczynał się
pierwszy okres europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji, część ekspertów
i uczestników systemu uważała, że to tylko kilkuletni program, mający na celu osiągnięcie
zobowiązań redukcyjnych państw-sygnatariuszy protokołów z Kioto. Jednak mimo braku międzynarodowych zobowiązań, odnoszących się do okresu po 2012 roku, Wspólnota Europejska zdecydowała się na podjęcie własnych działań dotyczących obniżania

emisji gazów cieplarnianych i uczyniła go jednym ze swoich priorytetów. Handel emisjami stał się ważnym i trwałym instrumentem
walki ze zmianami klimatu. Okazał się on najważniejszym elementem przyjętego w 2008
roku pakietu energetyczno-klimatycznego.
Pod koniec 2008 roku i na początku 2009
roku Polska aktywnie uczestniczyła w opracowaniu tzw. pakietu klimatycznego Unii Europejskiej. W porozumieniu z kilkoma innymi nowymi krajami Wspólnoty rządowi udało się uzyskać zgodę instytucji UE na przyjęcie zmodyfikowanej wersji tego pakietu.
Chodziło głównie o skalę obniżki emisji
CO2. W efekcie uzyskane przez Polskę (i siedem innych państw UE) ustępstwa obniżają koszt wprowadzenia pakietu. Kraje te dostały okres przejściowy na siedem lat i dopiero
od 2020 roku działające już elektrownie
będą musiały kupować 100 proc. zezwoleń na
emisję CO2. Ponadto ustalono, że biedniejsze kraje UE, w tym Polska, dostaną od 2013
roku 3 dodatkowe pule zezwoleń na emisję
CO2. Polska ma szczególny powód do zadowolenia z decyzji UE. Gdyby od 2013 roku
wszystkie elektrownie musiały kupować 100
proc. uprawnień do emisji CO2, jak poprzednio zakładano, Polska musiałaby wydać
około 60 mld zł na modernizację energetyki,
za co w efekcie zapłaciliby jej odbiorcy. Ponadto wynegocjowaliśmy zgodę UE na utworzenie specjalnego funduszu solidarności,
z którego będzie finansowana przebudowa
najgroźniejszych dla środowiska elektrowni
węglowych.
W kwietniu Sejm przyjął nowe prawo
o handlu gazami cieplarnianymi, dzięki czemu elektrownie mają szansę na dodatkowe
darmowe uprawnienia do emisji CO2. Według
wyliczeń rządowych ekspertów, ze sprzedaży od 2013 roku polskim i zagranicznym firmom dodatkowych zezwoleń na emisję budżet państwa może powiększyć się o prawie
60 mld zł w ciągu siedmiu lat, a zyski ze sprzedaży będą mogły być przeznaczone na cele
społeczne, inwestycje ekologiczne i na modernizację energetyki.

Smart grid
Polskie środowisko energetyczne czeka
w najbliższym czasie ogromne wyzwanie
– wprowadzenie w życie idei smart metering
– inteligentnych systemów pomiarowych
oraz smart grid – inteligentnych sieci energetycznych. To kompleksowe rozwiązania
energetyczne, pozwalające na łączenie, wzajemną komunikację i optymalne sterowanie
rozproszonymi dotychczas elementami infrastruktury energetycznej – po stronie producentów, jak i odbiorców energii, które
umożliwią wzajemną wymianę i analizę informacji, a w efekcie optymalizację decyzji
o zużyciu energii lub dystrybucji gazu.
W ostatnich 10 latach znacznie wzrosła
ilość produkowanej i dostarczanej energii, ale
coraz większe zapotrzebowanie w szczytach
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powoduje rosnący nacisk interesariuszy i organów regulacyjnych na efektywniejsze wykorzystywanie zasobów. W rezultacie elektroenergetyka jest jedną z niewielu branż,
w których nieograniczony wzrost zapotrzebowania zaczyna być aktywnie hamowany.
Jednym z narzędzi, za pomocą których proponuje się przekonywać użytkowników do bardziej świadomego wykorzystywania energii, są
inteligentne pomiary. W Polsce trwają dość intensywne przygotowania do wdrożenia inteligentnego opomiarowania. Ta nowa technologia jest już stosowana w fabrykach i innych miejscach, gdzie zużywa się dużo energii. Obecnie zaczyna docierać do mniejszych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Ruszyła też Platforma Informacyjna Inteligentnego Opomiarowania – pierwsza
w Polsce witryna internetowa poświęcona
wdrażaniu systemu Smart Metering w Polsce.
Dzięki zastosowaniom nowych technologii odbiorcy będą bardziej otwarci na inicjatywy dotyczące rozwiązań z obszaru zrównoważonej gospodarki energią. Jeśli uda się
połączyć wysiłki obu stron, mamy szanse na
uczynienie miast bardziej inteligentnymi, a zarazem przyjaznymi dla środowiska i społeczeństwa. Do równowagi między konkurencyjnością i zrównoważonym rozwojem przyczynią się rozwiązania dotyczące efektywności
energetycznej sieci grzewczych i sieci dostarczających energię elektryczną, a także technologie pozyskiwania i wykorzystania zielonej energii oraz inteligentna gospodarka
wodna i odpadowa. Wdrożenie Smart gridu
i Smart meteringu na poziomie lokalnym pomoże w wykorzystaniu aktualnie niedostępnych zasobów odnawialnej energii pierwotnej, w efekcie rewolucjonizując cały model.

Więcej zrównoważonej Europy
W komunikacie Energia 2020, przyjętym
10 listopada 2010 roku, wzywa się do zmiany sposobu podejmowania decyzji o planowaniu, budowaniu i eksploatacji infrastruktury energetycznej w UE. Infrastruktura
energetyczna zajmuje również czołowe miejsce w inicjatywie przewodniej nowej unijnej
strategii „Europa 2020”, pod nazwą „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. Odpowiednie, zintegrowane i niezawodne sieci
energetyczne to nie tylko podstawowy warunek realizacji celów polityki energetycznej UE,
lecz także warunek realizacji strategii gospodarczej UE. Rozwój infrastruktury energetycznej pozwoli UE zapewnić prawidłowo
funkcjonujący wewnętrzny rynek energii,
a przy tym zwiększy bezpieczeństwo dostaw, umożliwi integrację odnawialnych źródeł energii, zwiększy efektywność energetyczną
oraz zapewni konsumentom korzyści wynikające z uczestnictwa w wielokryterialnym procesie podejmowania decyzji o inteligentnym
wykorzystaniu energii.
Aby wzmocnić swe zaangażowanie
w proces reform, Europejski Komitet Eko-

nomiczno-Społeczny przekształcił działające w jego ramach Centrum Monitorowania
Strategii Lizbońskiej w grupę sterującą ds.
strategii „Europa 2020”, która będzie kontynuowała owocne prace CMSL. Grupa ta
wspomaga koordynację prac sekcji związanych ze strategią „Europa 2020”, a także
wzmacnia współpracę z krajowymi radami
społeczno-gospodarczymi i analogicznymi instytucjami w państwach członkowskich. W ten
sposób przyczyni się do postępu w realizacji
strategii oraz będzie stanowiła platformę
wymiany sprawdzonych rozwiązań, dokonywania analiz porównawczych i tworzenia
sieci z udziałem wszystkich zainteresowanych
stron.
W swoim przemówieniu na 476. sesji plenarnej 7 grudnia 2011 roku przewodniczący
podkreślił, że kompleksowa strategia „Europa 2020” na rzecz wzrostu nie może stracić
impetu. Trzeba zadbać o jej szersze rozpowszechnienie i uznanie. Będzie ona także wymagała odpowiedniego budżetu. Obecnie największym wyzwaniem dla UE jest brak zaufania obywateli, nie tylko rynków. Przywrócenie zaufania konsumentów i inwestorów jest
kluczowe dla popytu w sektorze prywatnym
i publicznym. Decyzje obecnie podejmowa-

winniśmy zastąpić wzajemnie stymulującymi
się korzyściami skali i stabilnym rozwojem inwestycji, możliwymi, gdy będziemy mieli
„więcej Europy”.

Wyzwania nie do pominięcia
Debata nad przyszłością zrównoważonego rozwoju wymaga rozważenia wyzwań,
przed którymi obecnie stoimy. Wypracowanie i praktyczne wdrożenie założeń, celów
i zadań mechanizmu wspierania rozwoju
w UE to długi i skomplikowany proces w kontekście wyzwań, jakie niesie proces globalizacji.
Na przykładzie UE widzimy, że regionalizm
i globalizacja wzajemnie się wspierają w tym
sensie, że regionalizm staje się często etapem
w dochodzeniu do globalizacji. Wspieranie ma
miejsce wtedy, gdy procesy regionalne przyczyniają się do wzmocnienia sił konkurencji
wewnątrz ugrupowania i w stosunku do
krajów trzecich. Regionalizm współczesny widziany jest przede wszystkim jako odpowiedź
na globalizację, tak, by lepiej dostosować się
do niej i ograniczać negatywne skutki. Może
on bowiem, poprzez stymulowanie rynku
i konkurencji w regionie, wzmocnić siły mikroekonomiczne niezbędne do podołania
wyzwaniom globalizacji.

W przedsiębiorstwach elektroenergetycznych
zachodzą duże zmiany dotyczące dynamiki
generowania i konsumpcji energii. Wynikają
z dyrektyw Unii Europejskiej, dążenia do realizacji
celów zawartych w pakiecie energetyczno-klimatycznym „3x20”, presji rządów na
zwiększenie niezawodności sieci energetycznych
zgodnie z wymaganiami gospodarki XXI wieku,
przechodzenia na rozproszone wytwarzanie
energii, a także coraz szerszego zastosowania
odnawialnych źródeł energii
ne – lub niepodejmowane – mają zasadnicze
znaczenie dla przyszłości obywateli Europy.
Konkludując, Staffan Nilsson zauważył,
że pomyślne wyjście z kryzysu i realizacja planów zakładających tworzenie miejsc pracy
i zrównoważony wzrost będą możliwe tylko
wówczas, gdy zaangażuje się w to całe społeczeństwo i wszystkie strony poczują się
w pełni odpowiedzialne. W chwili gdy podejmowane są ważne decyzje wpływające na
życie wszystkich obywateli, obywatelskie zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności za reformy jest potrzebne bardziej
niż kiedykolwiek. Dlatego strategia „Europa
2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu
społecznemu, jest sprawnym narzędziem
strategicznym, które oferuje spójne ramy i metody realizacji trwałych reform o dalekosiężnych skutkach. Koszty „braku Europy” po-

W najbliższym czasie ma też nastąpić
ustawowe wzmocnienie pozycji administracji samorządowej wobec przedsiębiorstw
energetycznych dla skutecznej realizacji
gminnych planów zaopatrzenia mieszkańców
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, propodażowa modyfikacja dotychczasowych sposobów promowania energii
z OZE, a także wdrożenie bardziej efektywnego systemu handlu certyfikatami pochodzenia energii. Przewidziano też równoważenie interesów przedsiębiorców energetycznych i odbiorców końcowych energii
w powiązaniu z poprawą jakości ich obsługi w zakresie dostaw paliw i energii oraz aktywne współkształtowanie struktur organizacyjno-funkcjonalnych sektora energetyki,
zarówno poprzez regulacje ustawowe, jak
i restrukturyzację własnościową, kapitałową,
przestrzenną i organizacyjną.
I
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Mądre działania
dają dobre efekty
O funkcjonowaniu samorządności na szczeblu powiatowym, wsparciu
ﬁnansowym zadań powierzonych powiatom, potrzebnych zmianach
legislacyjnych oraz planowanych na bieżącą kadencję działaniach rozmawiamy
z Markiem Tramsiem, prezesem Związku Powiatów Polskich
O kondycji gospodarczej Polski i Europy dyskutują dziś wszyscy: politycy, finansiści,
socjologowie. Jak owa wewnętrzna i globalna
sytuacja przekłada się na funkcjonowanie samorządności, zwłaszcza na szczeblu powiatowym?
– Takie dyskusje działają na nas wyłącznie stymulująco. Docierają do nas różne głosy i rozmaite prognozy, także pesymistyczne
i czasem wręcz katastroficzne. Wszystko to razem sprawia, że musimy być bardziej czujni,
bardziej skoncentrowani.
Nie możemy sobie pozwolić na nierozważne decyzje. Dokładnie tak samo, jak we
własnym domu, kiedy przychodzi trudniejszy
czas. Nie można przecież zamknąć domu na
kłódkę i wyjechać, zapowiadając że wrócimy,
kiedy się poprawi. Wszystko musi funkcjonować bez przerwy i tak, żeby ludzie mogli
czuć się możliwie jak najbardziej bezpiecznie.
Samorządność bowiem to jest coś, co – z racji definicji – działa od dołu, od skali mikro
w kierunku makro. Najpierw jest gospodarstwo domowe, potem gmina, a dalej powiat
i województwo. Z takiej kolejności widać, jak
bardzo ważne są dobrze zorganizowane instytucje gminne oraz powiatowe dla spokoju rodzin oraz pojedynczych osób.
Mówi się, że ciału bliższa jest koszula niż
płaszcz. Na tej samej zasadzie, to powiat jest
bliżej mieszkańców niż państwo. My w powiatach o tym pamiętamy.
W jakim stopniu sytuacja finansowa
w kraju wpływa na decyzje samorządowe
i determinuje działania uzależnione od finansów? Czy wsparcie zewnętrzne nadal jest
pomocą, która pozwala snuć plany i wykraczać w przyszłość przy okazji opracowywania wizji rozwoju?
– Przyznaję, że nie jest łatwo. Ale też nigdy łatwo nie było. Nie przypominam sobie
czasu, kiedy mogliśmy mówić, że w samorządach żyje się nam bezproblemowo.
Zawsze istniał rozziew pomiędzy zadaniami, które państwo zlecało samorządom do
wykonania, a ilością pieniędzy, które na ten
cel przeznaczało. I zawsze zadań tych było
z roku na rok coraz więcej, a pieniędzy
znacznie mniej. Pomimo to zadania realizowaliśmy. Robiliśmy to dla naszych miesz-
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kańców, dokonując czasem niemożliwego.
Państwo bardziej mogło polegać na odpowiedzialności samorządów, niż samorządy na
pieniądzach państwa.
Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Ale
też dobry krawiec radzi sobie lepiej od krawca kiepskiego. My w powiatach staramy się
być dobrym krawcem.
Jakich inicjatyw i przejawów aktywności najbardziej potrzebują dziś powiaty, zarówno ze strony starostów, jak i z punktu widzenia pożądanych zmian legislacyjnych?
– Starostów namawiałbym do większej
odwagi w podejmowaniu takich działań,
które są potrzebne mieszkańcom ich powiatów i przez nich oczekiwane.
Bardzo bym chciał, żebyśmy na koniec tej
kadencji samorządów mogli powiedzieć, że
o niektórych sprawach już nie musimy mówić jak o problemie do rozwiązania. Chodzi
o takie uregulowania systemowe, żeby problemy same się rozwiązywały. Dlatego właśnie ustawodawcę namawiałbym do większej

odwagi w stanowieniu takiego prawa, które
byłoby jednolite i spójne w swoich zapisach
oraz mniej związywało ręce samorządom,
a więcej dawało im swobody i możliwości
w podejmowaniu decyzji.
Chcę w tym miejscu podkreślić, że zasadą jest, iż nigdy nie mówimy w imieniu wyłącznie naszej korporacji. Bo dla nas nie sam
Związek Powiatów Polskich jako struktura jest
najważniejszy. Ani nawet starostwa i pracujący tam urzędnicy. W naszych działaniach
staramy się przede wszystkim myśleć o mieszkańcach powiatów. Jeśli więc mówimy, że jakieś rozwiązania organizacyjne czy finansowe są złe, to nie dlatego, że nam jest z nimi
niewygodnie. Ale dlatego, że w ostatecznym
rozrachunku te złe rozwiązania negatywnie
wpływają na sytuację społeczności powiatowych i pojedynczych osób mieszkających
w powiecie.
Jednak jako ZPP nigdy nie dążyliśmy do
takich zapisów prawa, które byłyby korzystne wyłącznie dla powiatów. Zawsze mówili-
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śmy o całym samorządzie – o gminach,
miastach, metropoliach. Bo tylko połączenie
mądrych działań może dać dobre efekty dla
wszystkich zainteresowanych.
Ostatnio po raz kolejny przyznano Innowatory dla najlepszych projektów samorządowych i włodarzy najefektywniej zarządzających podległymi jednostkami terytorialnymi. Co powinno być kluczem do właściwego rozpoznania lokalnych potrzeb i racjonalnego gospodarowania budżetem w dzisiejszej sytuacji gospodarczej?
– Lokalne potrzeby najlepiej można rozpoznać, kiedy jest się blisko danej społeczności. Samorządowcy zawsze są blisko i dlatego oni najlepiej wiedzą, czego chcą ludzie
na danym terenie.
Można by powiedzieć, że parlament
także doskonale to wie. Wszak ogromna
cześć posłów i senatorów tej oraz każdej kolejnej poprzedniej kadencji wywodziła się z samorządu. Jednak z przykrością muszę powiedzieć, że w momencie zaprzysiężenia
wielu z nich doznało dziwnej amnezji – zapomnieli hasła, z jakimi szli w swoich kampaniach wyborczych i w ogóle zapomnieli,
z jakimi problemami borykają się polskie samorządy. Od początku musimy im tłumaczyć,
o co nam chodzi.
Klucz do racjonalnego gospodarowania
budżetem? Myślę, że najbardziej sprawdza się
połączenie wyobraźni i empatii z rozsądkiem
i rozwagą.
Co kryje się dziś pod pojęciem przyjaznego powiatu, przyjmując perspektywę
jego mieszkańca, inwestora, turysty?
– Przyjazny człowiek to taki, który – najogólniej mówiąc – lubi ludzi. Myślę, że opisując przyjazny powiat, możemy powiedzieć
tak samo.
Lubi swoich mieszkańców i stara się im
ułatwiać życie na tyle, na ile może, a nie przeszkadzać biurokratycznymi rozwiązaniami.
Działa tak, żeby ludzie czuli się bezpiecznie
pod każdym względem. Żeby policjant, strażak, lekarz i ratownik zawsze byli dostępni
i chętni do pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Turyście dodatkowo zaoferuje wygodny
nocleg i rozrywkę, a inwestorom stabilne dobre prawo lokalne. Przyjazny powiat to rozsądne władze lokalne, które ponad partykularnymi własnymi interesami politycznymi potrafią ze sobą współpracować dla dobra
mieszkańców. I pragnę tu zaznaczyć z całą odpowiedzialnością, iż w Polsce jest wiele takich
powiatów.
Co uważa pan za najważniejsze dokonania ZPP w okresie pańskiej prezesury? Jakie dalsze działania postrzega pan za najpilniejsze i kluczowe dla poprawy funkcjonowania powiatów i wzrostu jakości zarządzania nimi?
– Ja i Zarząd, którym mam przyjemność
kierować, jesteśmy na początku drogi. Sprawujemy swoje funkcje niespełna rok. Z ogromnym szacunkiem mówimy o dokonaniach na-

szych poprzedników, bowiem w każdym
momencie funkcjonowania powiatów po ich
ponownej restytucji, problemów nie brakowało. Sukcesem obecnych władz jest na
pewno podjęcie działań w sprawie skutecznego rozwiązania problemów związanych
z „kartą pojazdu”, zmagania o skierowanie
przez rząd do samorządów odpowiedniej ilości środków na wejście w życie tzw. Ustawy
o pieczy zastępczej, ogromna aktywność
naszych przedstawicieli na posiedzeniach
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i w innych centralnych organach. Ponadto determinacja o zmiany w systemie ochrony zdrowia i sposobie funkcjonowania szpitali powiatowych i nie tylko powiatowych.
Zadania nałożone na Zarząd do realizacji
w tej kadencji określone zostały w stanowi-

skach końcowych naszego ostatniego Zgromadzenia Ogólnego. Zmiana struktury dochodów powiatów, ponowne zespolenie służb
i inspekcji, zabezpieczenie środków finansowych na realizację zlecanych zadań, dbałość
o jakość powstającego prawa na szczeblu centralnym i lokalnym, umożliwienie lokalnym
społecznościom poprzez budowanie struktur
społeczeństwa obywatelskiego, współdecydowania o sprawach naszych „małych ojczyzn”, czy wreszcie zmiany w sposobie wyboru starosty i jego odpowiedzialności wobec wyborców. To tylko niektóre z problemów
wymagające uregulowania, po to, aby poprawić jakość zarządzania i funkcjonowania
powiatów.
Rozmawiały Alicja Wejner
i Mirosława Myrna-Kudryk
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Razem czy osobno,
czyli liberalizacja
rynku gazu w Polsce
Od 3 marca 2011 roku ma nastąpić w Polsce implementacja III Pakietu Energetycznego
Unii Europejskiej, który ma zabezpieczyć przyszłość energetyczną Europy
oraz wprowadza w życie unijne przepisy zapewniające większą konkurencję
na europejskim rynku. Czy Polska, obejmując Prezydencję w UE, wystarczająco
wykazała się w postępie prac nad tworzeniem jednolitego rynku gazu ziemnego w UE?
Cezary Tomasz Szyjko
egulacja prawna rynku gazowego
jest formą przeciwdziałania negatywnym skutkom istnienia rynków
silnie zdominowanych, zaś jej podstawowymi celami są efektywność gospodarowania oraz ochrona interesów odbiorców.
Jaka jest alternatywa dla przygotowania oddzielnej ustawy dla sektora gazowniczego?

R

Projekt nowej ustawy
I Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego w 2008 roku zakończył się przyjęciem
uchwały określającej oczekiwania rządu RP
co do tworzenia regulacji prawnych odrębnie
dla rynku gazu ziemnego, a nie poprzez regulacje dotyczące elektroenergetyki, oraz
uwzględniania stanowisk sektora gazowego
w procesie tworzenia nowej Europejskiej
Dyrektywy Gazowej. Rządowy projekt ustawy Prawo Gazowe dotychczas nie ujrzał światła dziennego. Nadal trwają uzgodnienia
wewnątrzresortowe. Wydaje się, że jedynym
dostępnym projektem prawa gazowego jest
projekt przygotowany przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa, przekazany Ministerstwu Gospodarki.
Przepisy polskiej ustawy Prawo energetyczne ukazują niejasność rozwiązań ustawodawczych oraz konieczność ich dostosowania do dynamiki geopolitycznej. Celem kolejnej nowelizacji jest wdrożenie nowych
rozwiązań unijnych związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego rynku gazu ziemnego oraz wyłączenie z obecnej ustawy przepisów dotyczących zagadnień gazowych.
Rozwiązanie ma na celu transpozycję dyrektyw, uporządkowanie i uproszczenie przepisów oraz dostosowanie istniejących uregulowań do rozporządzeń unijnych. Polegać
będzie na opracowaniu projektów oddzielnych
ustaw: Prawo energetyczne, regulującej elektroenergetykę i ciepłownictwo, oraz Prawo gazowe, obejmującej przepisy odnoszące się do
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Według Ministerstwa Gospodarki gazownictwo
w krótkim czasie otrzyma pakiet rozwiązań
legislacyjnych, w tym nowe prawo gazowe
i odpowiednie do niego rozporządzenia,
które pozwolą się sektorowi rozwijać
sektora gazu ziemnego. Przemawia za tym
fakt, że w większości państw UE istnieje osobne prawo dla branży gazowej.
Zdaniem wiceministra gospodarki Macieja Kaliskiego, presja UE sprawi, że już
w najbliższym czasie będziemy musieli dać
wyraźne sygnały o liberalizacji rynku, w postaci tego, co nazywa się programem uwalniania gazu (PUG), czyli dobrowolnym odstępowaniem rynku zarówno w zakresie dostępu do mocy przesyłowych, jak i magazynowych. Na podstawie zatwierdzonych przez
Rządowy Zespół ds. Liberalizacji Rynku
Gazu Ziemnego rekomendacji prezes URE

przygotowuje PUG. Według Ministerstwa
Gospodarki gazownictwo w krótkim czasie
otrzyma pakiet rozwiązań legislacyjnych,
w tym nowe prawo gazowe i odpowiednie do
niego rozporządzenia, które pozwolą się
sektorowi rozwijać.

Liberalizacja rynku UE
Rynek wewnętrzny gazu ziemnego, od
1999 roku stopniowo realizowany w całej Unii,
ma zapewnić możliwość wyboru wszystkim
konsumentom we Wspólnocie, stworzyć
nowe możliwości gospodarcze oraz zwiększyć
poziom handlu transgranicznego, a tym sa-
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mym wpłynąć na wzrost wydajności, konkurencyjne ceny i wyższe standardy usług oraz
przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw i stabilności. Aby nie tylko przetrwać, ale też z sukcesem rozwijać swoją działalność w zmienionych warunkach, po przystąpieniu do
UE, firmy gazownicze będą musiały stawić
czoła nowym wyzwaniom.
Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003
roku, dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego, wniosła znaczący
wkład w tworzenie takiego rynku wewnętrznego gazu ziemnego, lecz ujęte w niej zasady dotyczące rozdziału prawnego i funkcjonalnego nie doprowadziły do wydzielenia operatorów systemów przesyłowych. W związku z tym w komunikacie Komisji z dnia 10
stycznia 2007 roku „Polityka energetyczna dla
Europy” zwrócono uwagę na zasadnicze
znaczenie dokończenia budowy rynku wewnętrznego gazu ziemnego oraz stworzenia
równych warunków działania dla wszystkich
przedsiębiorstw gazowych z siedzibą w UE.
Na posiedzeniach 8 i 9 marca 2007 roku Rada
Europejska wezwała KE do opracowania
wniosków legislacyjnych w zakresie „skutecznego oddzielenia działalności w zakresie
dostaw i produkcji od eksploatacji sieci”. Z kolei Parlament Europejski w rezolucji z dnia 10
lipca 2007 roku w sprawie perspektyw rynku
wewnętrznego energii elektrycznej i gazu
nawiązał do rozdziału własności na poziomie
przesyłu jako najskuteczniejszego narzędzia
promowania inwestycji w infrastrukturę w niedyskryminacyjny sposób, sprawiedliwego dostępu do sieci dla nowych podmiotów oraz przejrzystego rynku. 13 lipca 2009
roku Parlament Europejski i Rada uchwalili tak zwaną „nową dyrektywę gazową”, dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę
2003/55/WE. Ustanowiła ona wspólne zasady dotyczące przesyłu, dystrybucji, dostaw
i magazynowania gazu ziemnego oraz organizacji i funkcjonowania sektora gazu
ziemnego, dostępu do rynku, kryteriów i procedur mających zastosowanie do udzielania
zezwoleń na świadczenie usług przesyłowych, dystrybucyjnych, dostawy i magazynowanie gazu ziemnego oraz na eksploatację systemów.

Nowelizacja prawa polskiego
Ze względu na obowiązek implementacji do polskiego systemu prawnego tzw. trzeciego pakietu liberalizacyjnego oraz dyrektywy
w sprawie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych powstała konieczność
przygotowania nowych rozwiązań legislacyjnych. Główne założenia trzeciego pakietu liberalizacyjnego to oddzielenie działalności
obrotowej i wytwórczej od przesyłowej,
wzmocnienie uprawnień regulacyjnych, upowszechnianie inteligentnych systemów pomiarowych, a przede wszystkim wzmocnie-

nie praw konsumenta i ochrona najbardziej
wrażliwych odbiorców. Rozwiązania przewidziane w pakiecie mają prowadzić do liberalizacji rynku gazowego w Europie.
Obecnie obowiązującą podstawą prawną funkcjonowania rynku gazu w Polsce
jest Ustawa Prawo energetyczne, uchwalona
przez Sejm RP w 1997 roku, oraz powiązane z nią akty wykonawcze. Wraz z wstąpieniem Polski do UE polskie prawodawstwo dotyczące rynku energii zostało dostosowane do
prawodawstwa europejskiego, w tym Dyrektywy UE o zasadach wspólnego rynku
energii elektrycznej. Dyrektywy unijne stały się
podstawą do tworzenia krajowych uregulowań prawnych dotyczących rynku energii. Na
przestrzeni lat polskie prawo energetyczne ulegało wielu zmianom. W tym roku czeka nas
kolejna nowelizacja.

Zakres projektu ustawy
Projekt ustawy Prawo gazowe ma wprowadzić całościową regulację dla sektora gazowniczego oraz odbiorców gazu ziemnego.
Ustawa zastępuje dotychczas stosowaną
ustawę Prawo energetyczne oraz implementuje dyrektywę 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 roku,
dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 2003/55/WE. Ustawa Prawo gazowe zastępuje również dotychczas stosowaną
ustawę z 2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku naftowym.
Istotną zmianą wprowadzoną w Prawie
gazowym jest ograniczenie zakresu jego stosowania jedynie w stosunku do gazu ziemnego, który jest lub może być zatłaczany do
systemu gazowego. Gaz ziemny, zgodnie
z nową definicją, to gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz
ziemny, dostarczany za pomocą sieci gazowej. Inne rodzaje gazu palnego, w tym biogaz rolniczy, są gazem ziemnym na potrzeby ustawy w zakresie, w jakim możliwe jest
wprowadzenie ich do systemu gazowego
oraz transport systemem gazowym. Tym
samym zrezygnowano z regulacji gazu propan butan, jako produktu ropopochodnego
o innej charakterystyce chemicznej, którego
nie można wprowadzić do systemu gazowego. Zrezygnowano również z regulacji obrotu skroplonym gazem ziemnym, jeżeli nie jest
on przesyłany za pomocą systemu gazowego. Poza regulacją tej ustawy pozostaje także gaz ziemny, którego obrót i transport nie
odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury
gazowej.
Prawo gazowe szczegółowo reguluje zasady prowadzenia działalności przez operatorów systemów gazowych, ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa systemu
gazowego. Określenie precyzyjnych warun-

ków świadczenia usług powinno pozytywnie
wpłynąć na warunki konkurencji między
przedsiębiorcami gazowniczymi. Powstaje
bowiem przejrzysta sytuacja prawna, w której każdy przedsiębiorca ma sprecyzowane
prawa i obowiązki. Prawo gazowe precyzuje też zasady współpracy między nimi.

Krytyka prawa energetycznego
Zgodnie z założeniami projektu, ustawa nie
zmienia Prawa energetycznego, tylko je uchyla. Do uzupełnienia pozostają przepisy przejściowe i zmieniające. W uzasadnieniu do
projektu IGG zwraca się uwagę na wiele wad
prawa energetycznego i utrudnienia przy stosowaniu go przez przedsiębiorstwa gazownicze. Prawo energetyczne w obecnym kształcie
zostało skonstruowane w poszanowaniu zasady jednorodności sektora paliw i energii. Ponadto nie zakłada braku odrębności pomiędzy
poszczególnymi podsektorami i dopuszcza stosowanie pewnych odstępstw w przepisach. Istnieje niebezpieczeństwo, że przyszłe nowelizacje
mogą powodować pogłębianie się różnic w podejściu do tożsamych instytucji prawnych
wynikających z prawa europejskiego. Powodowałoby to konieczność wydzielenia również
innych części z prawa energetycznego, choćby ciepła i paliw ciekłych.
Rodzi się szereg pytań o losy ustawy Prawo energetyczne. Czy całkowicie zniknie? Czy
zostaną z niego wyłączone tylko przepisy dotyczące gazu i OZE? Czy powinno zostać
przeredagowane tak, by stanowić zbiór przepisów regulujących pewne zagadnienia ogólne, czyli „szkielet” regulacji sektora energetycznego? Czy może zostanie jako akt szczątkowy, w którym pozostaną przepisy niedające się zakwalifikować do któregokolwiek prawa sektorowego?
Bez skutecznego oddzielenia sieci od
działalności w zakresie produkcji i dostaw istnieje ryzyko dyskryminacji nie tylko w zakresie eksploatacji sieci, ale i w zakresie środków
zachęcających przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo do dokonywania stosownych inwestycji w swoje sieci. Rozdział własności, który należy rozumieć jako wyznaczenie właściciela sieci na operatora systemu i zachowanie
jego niezależności od wszelkich interesów
związanych z dostawami i produkcją, jest wyraźnie skutecznym i stabilnym sposobem na
rozwiązanie nieodłącznego konfliktu interesów
oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw.
W szybkim tempie muszą nastąpić zmiany
w rozporządzeniach w sprawie zasad funkcjonowania rynku, tak, aby uwzględniały
zmiany kształtu tego rynku. Reasumując,
bez szybkiego uchwalenia prawa gazowego
– najlepiej połączonego z ustawą o zapasach
i równoległego przyjęcia zmienionych kluczowych rozporządzeń: taryfowego i systemowego, a następnie możliwie szybko zmienionych „instrukcji ruchu i eksploatacji sieci”
– ogromnie trudno będzie liberalizować polski rynek gazu ziemnego.
I
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Mało prawdopodobny
wariant recesyjny
Prognoza sytuacji gospodarczej Polski w 2012 roku
kontekście prognoz na 2012
rok pojawiły się następujące
pytania: Czy dużej części gospodarki światowej zagraża ponownie recesja w skali zbliżonej do tej sprzed
2–3 lat? Czy streﬁe Euro zagraża rozpad,
a w konsekwencji recesja w skali raczej sporo większej niż 2–3 lata temu? Czy tym razem
Polska nie uniknie recesji w 2012 roku?
Duża niepewność dotycząca perspektyw
rozwojowych i wypłacalności niektórych krajów strefy euro oraz samej strefy pobudza teraz pesymizm wśród przedsiębiorców i gospodarstw domowych, a w konsekwencji zwiększa ostrożność w kreowaniu popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego. To stwarza ryzyko pojawienia się czegoś w rodzaju reakcji
łańcuchowej, której ostatecznym rezultatem
może być silna dekoniunktura, a nawet głęboka recesja.
Takiego rozwoju wydarzeń nie można całkowicie wykluczyć. Ale politycy, a szczególnie premierzy i ministrowie finansów, nie powinni swoimi działaniami lub ich brakiem,
a także wypowiedziami, zwiększać szansy realizacji takiego czarnego scenariusza. Z kolei ekonomiści powinni wykazać dużą ostrożność w swoich ocenach analitycznych i publicznych interpretacjach.
Sam podzielam ostatnie prognozy głównych międzynarodowych instytucji: Komisji
Europejskiej, OECD oraz MFW. Te prognozy
mówią, że to, co jest wysoce prawdopodobne w krajach wysokorozwiniętych w 2012
roku, to nie duża recesja, lecz spowolnienie
gospodarcze czy wręcz (niemal) stagnacja,
a następnie powrót do umiarkowanego tempa wzrostu w roku 2013 i później.
W odniesieniu do strefy euro ważne
działania stabilizacyjne już są podejmowane
przez pięć krajów najbardziej dotkniętych kryzysem: Grecję, Irlandię, Portugalię, Włochy
i Hiszpanię. Na dłuższą metę ten wysiłek jest
najważniejszy. Dużą pomocą w podtrzymaniu tych działań jest powołanie w tych krajach
nowych, bardziej odpowiedzialnych rządów.
Nowe kroki proponowane są na szczeblu
przywódców politycznych całej strefy euro
i w roku 2012 mogą być (powinny być) wprowadzone w życie. Najważniejszym z nich jest
unia fiskalna, w połączeniu z niemal automatycznym karaniem za przekroczenie kryteriów z Maastricht. Inne kroki stabilizacyjne to zwiększenie środków w dyspozycji
MFW, uruchomienie Europejskiego Fundu-
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szu Stabilizacyjnego, dokapitalizowanie banków, wsparcie EBC dla banków, a w przypadku dużego kryzysu zaufania – także krajów, programy pomocowe UE oraz MFW dla
krajów pod presją. Te kroki tworzą coś w rodzaju parasola ochronnego dla reform krajowych, które z konieczności muszą być rozłożone w czasie. Pomoc zewnętrzna jest
ograniczona i warunkowa, co ogranicza ryzyko pojawienia się dużych moral hazards
(pokus nadużycia) oraz podtrzymuje presję
w kierunku reform.
Moja odpowiedź na pytanie drugie jest
zatem taka, że ryzyko rozpadu strefy euro,
chociaż nie zupełnie zerowe, jest jednak na tyle
niewielkie, aby traktować je praktycznie jako
zerowe. Taki rozpad oznaczałby bowiem
ogromne koszty dla wszystkich krajów strefy euro, więc współpraca i działania stabilizacyjne powinny być – i najprawdopodobniej
będą – na odpowiednim poziomie. Ale realna unia fiskalna jeszcze przez wiele lat, a być
może zawsze, to nie to samo co unia monetarna. Polityka fiskalna będzie bowiem nadal
w rękach narodowych parlamentów i rządów,
a nie w rękach Parlamentu Europejskiego
i Komisji Europejskiej czy nawet Rady UE.
W takiej sytuacji rola dla międzypaństwowej,
fiskalnej solidarności jest i będzie mocno ograniczona. Natomiast duża rola przypadnie fiskalnemu dyscyplinowaniu, podporządkowanemu ścisłej realizacji Traktatu z Maastricht.
Kondycja banków w Europie jest teraz
dużo lepsza niż była trzy lata temu. Stosunkowo niewielkie dokapitalizowanie niektórych
z nich wystarczy. W skali globalnej trzy kraje i ich gospodarki pełnią nadal rolę bardzo
silnej kotwicy stabilizacyjnej: Stany Zjednoczone, Japonia i Niemcy. Wiarygodność tych

krajów na rynkach finansowych pozostaje wyjątkowo wysoka. Przekłada się ona na duże
zaufanie do ich walut, zdolności państwa do
obsługi ich długów publicznych oraz siły
i zdolności konkurencyjnej ich gospodarek.
Jeżeli w 2012 roku wzrost gospodarczy
w UE będzie w obszarze między -1 a +1
proc., oczekiwałbym, że wzrost PKB w Polsce wyniesie około 2 do 3 proc, może nawet
bliżej 2 niż 3 proc. Wariant recesyjny ministra
Rostowskiego jest, jak sądzę, bardzo mało
prawdopodobny. Znaczną rolę w podtrzymaniu wzrostu odegra silne osłabienie złotego.
Rezultatem będzie bowiem spadek importu
i znaczny wzrost eksportu netto. Innym rezultatem będzie dobra kondycja finansowa
przedsiębiorstw, która przełoży się z kolei na
utrzymanie lub nawet pewien wzrost inwestycji
prywatnych. Tym niemniej, przy założonym
w projekcie budżetu państwa na 2012 roku
tempie wzrostu PKB na poziomie 2,5 proc.,
oczekuję wzrostu stopy bezrobocia o około
1 pkt. poc. oraz tylko niewielkiego wzrostu płac
nominalnych, praktycznie zerowego wzrostu
płac realnych. Z kolei silne osłabienie złotego podtrzyma inflację na poziomie około 4
proc. średniorocznie, co może powstrzymać RPP przed pójściem w ślady EBC z obniżaniem stóp procentowych.
W drugiej połowie 2012 roku oczekiwałbym jednak odwrócenia trendu w kierunku
umocnienia złotego. Dobre wyniki w eksporcie
netto, duże transfery do Polski z budżetu unijnego, spadek jednostkowych kosztów pracy
oraz poprawa sytuacji fiskalnej powinny bowiem zostać zauważone przez inwestorów
międzynarodowych.
prof. Stanisław Gomułka
główny ekonomista BCC
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Cudze chwalicie,
Druteksu nie znacie
Rodzime ﬁrmy z reguły z podziwem spoglądają na zachodnie wzorce,
a obserwatorzy rynku nie stronią od porównań wypadających na niekorzyść
krajowego biznesu. Zasadzie tej wymyka się działalność ﬁrmy Drutex z Bytowa,
którą dynamiczna ekspansja i uzyskiwane wyniki stawiają w europejskiej
czołówce, a polską gospodarkę leczą z poczucia niższości
d czasu przemian gospodarczych
w latach 90. produkcja i sprzedaż
okien i drzwi w Polsce systematycznie rośnie, a podmioty z branży doskonale wykorzystują eksportowe szanse, jakie dało wstąpienie do UE. Roczna krajowa produkcja około 20 mln sztuk okien
i drzwi o wartości blisko 10 mld zł zapewnia
nam 6. miejsce w Europie. Mamy jednak swojego lidera na arenie międzynarodowej.
Wspinaczka firmy Drutex na pozycję
branżowego lidera, nie tylko w skali kraju, lecz
Europy, jest imponująca. Od początku działalności w 1985 roku strategia rozwojowa firmy, ukierunkowana na dynamiczną ekspansję rynkową, dzięki produkcji nowoczesnych
drzwi i okien, inwestycjom w innowacyjne rozwiązania i tworzeniu dynamicznej sieci sprzedaży, doprowadziła Drutex na sam szczyt, dając status największego producenta okien
i drzwi w Europie, wytwarzającego 5 tys. okien
na dobę.
Centrum logistyczne spółki, zlokalizowane na Pomorzu, dysponuje flotą ponad 145
nowoczesnych pojazdów, co sprzyja rozwojowi sprzedaży na rynku krajowym oraz eksportowi, sięgającemu 50 proc. z 326 mln zł
zysku, wypracowanych w 2010 roku. Drzwi
i okna z PVC, drewna i aluminium oraz rolety marki Drutex docierają do odbiorców
w większości krajów europejskich, a także
w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii oraz na
Daleki Wschód. W 2011 roku wysoka jakość
wytwarzanej stolarki, odpowiadająca standardom europejskim, pozwoliła na silniejszą
penetrację rynku węgierskiego oraz krajów
skandynawskich, Niemiec i Włoch, zaś pomyślna współpraca międzynarodowa z dilerami zaowocowała realizacją spektakularnych
kontraktów, m.in. na dostawę prawie 1000
okien do nowojorskiego hotelu Hilton.
Podsumowanie roku 2011 wypadło dla
firmy nad wyraz korzystnie. 20-procentowy
wzrost przychodów firmy w porównaniu
z 2010 rokiem i 15-procentowy wzrost eksportu ilustrują, że finansowe prognozy zostały
zrealizowane nadprogramowo. Zarząd cieszy też zwiększenie zatrudnienia do 1560 osób,
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Siedziba firmy Drutex
powiększenie sieci sprzedaży oraz nowe produkty i inwestycje w innowacyjność technologii, które nie pozostają bez wpływu na
umocnienie marki i uznanie ze strony klientów, branży oraz gospodarczych ekspertów.
Łączny koszt inwestycji zrealizowanych
w 2011 roku wyniósł około 18 mln zł.
– Rok 2011 to niewątpliwie kolejny rok rekordowego wzrostu przychodów naszej firmy. Stale pracujemy nad poszerzeniem naszej oferty, podniesieniem poziomu świadczonych usług i utrzymywaniem długoterminowych relacji z naszymi klientami – zapewnia Leszek Gierszewski, prezes Drutex SA, zapowiadając dalszą rozbudowę mocy produkcyjnych, wzrost zatrudnienia i poszerzenie asortymentu oraz powiększenie sieci dystrybucji w kraju i za granicą. Ponadto 2012 rok
upłynie pod znakiem dynamicznych inwestycji
w rozbudowę infrastruktury. Prognozowana
wartość planowanego obiektu, pozwalającego
rozwinąć dotychczasową produkcję stolarki
otworowej i własnych profili GL System
oraz szyb zespolonych, szacowana jest na
około 200 mln zł.
Budowa Europejskiego Centrum Stolarki o powierzchni 10 ha (drugie tyle co
obecnie) będzie oznaczała nie tylko wzrost
możliwości produkcyjnych firmy o minimum 100 proc., lecz także wzrost zatrudnienia

o co najmniej 1000 osób, co znacząco wpłynie na spadek bezrobocia w regionie. – Nie
jest sztuką wybudować nową fabrykę, ale zapewnić rynki zbytu dla rosnących mocy produkcyjnych. Analiza rynku wyraźnie wskazuje,
że zapotrzebowanie na nasze produkty stwarza nam ogromne szanse rozwoju. Decyzja
o zwiększeniu możliwości produkcyjnych
stanowi więc naturalny rezultat naszej ekspansji. Wierzę, że dzięki temu będziemy w stanie zwiększyć swoją rentowność, ale przede
wszystkim zapewnić klientowi jeszcze lepszy
produkt odpowiadający jego rosnącym wymaganiom – komentuje ambitne plany inwestycyjne na rok 2012 prezes Leszek Gierszewski.
W ciągu 7 lat Polska stała się okienno-drzwiową potęgą, prześcigając nawet eksporterów niemieckich, będących niegdyś wzorami dla krajowych przedsiębiorców. Polska
oferta okienno-drzwiowa jest obecna w 90 krajach świata, głównie na rynku UE, dokąd wysyłamy 93 proc. sprzedaży eksportowej. Paradoksalnie stagnacja w budownictwie europejskim sprzyja wzrostowi polskiego eksportu, gdyż cenione w Europie okna i drzwi rodzimych producentów reprezentują wysoką jakość za rozsądną cenę, dzięki czemu stanowią
doskonałą ofertę w czasach wzmożonej potrzeby oszczędności energii i pieniędzy. I
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Z warunkami lepiej
niż z pomysłami
Parki technologiczne jako jedna z dostępnych form wsparcia dla gospodarki
opartej na wiedzy dzięki zaangażowaniu wielu środowisk pomagają przełożyć
pomysł na globalny sukces rynkowy. – Często świetnie sobie radzimy jako
indywidualni gracze, ale mamy problem z partnerstwem, a tego wymaga
innowacyjna gospodarka – mówi Krzysztof Matusiak, prezes Stowarzyszenia
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
Coraz częściej mówi się o innowacyjności
w kontekście konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Jak wypada gospodarka oparta na wiedzy w krajowym wydaniu w zderzeniu z jej dynamiką i osiągnięciami w wymiarze globalnym?
– Nie ma co ukrywać, że według wszelkich wskaźników odbiegamy od światowej
czołówki państw, które dyktują reguły gospodarki opartej na wiedzy, jednak nadrabiamy zaległości. Istnieje zjawisko renty zacofania, obrazującej, że Stany Zjednoczone
i kraje zachodnie z różnych względów historycznych mają nad nami przewagę, wobec
czego w tym nadrabianiu zaległości bazuje się
raczej na efektach imitacyjnych niż o charakterze innowacji pionierskiej. Takich projektów faktycznie nie mamy, co się przekłada na wskaźniki. Gdy pada pytanie o patenty i spektakularne wyniki, trzeba przyznać, że
ich nie ma, ale kiedy popatrzymy, jak przekształca się krajowa gospodarka, to czapki
z głów. Oczywiście, owa renta zacofania
pomału wygasa wraz ze świadomością, że
trzeba być autentycznie innowacyjnym zamiast tylko podglądać i przenosić na rodzimy grunt obce dokonania. Niewątpliwie obserwujemy rosnące zainteresowanie poszukiwaniem pomysłów. Przy tym wspólny rynek
europejski i pieniądze unijne mają bardzo
duży wpływ na ich wykorzystanie, a w efekcie dynamikę zmian w naszym kraju.
W jakich sektorach gospodarki ta dynamika jest najbardziej widoczna? Czy
można mówić o jakiejś dziedzinie jako wiodącej pod względem innowacji?
– Takim obszarem są usługi. Mocno wykorzystujemy nasze predyspozycje w zakresie przedsiębiorczości arbitrażowej, nieźle sobie radzimy w całej sferze usług: informatyce, projektowaniu, choć szczególnych liderów
tu nie ma. Ciągle problemem polskiej gospodarki jest brak globalnych graczy, którzy
wyróżnialiby się na tle światowej konkurencji jako polskie perełki. Jednak w zalewie średniactwa widzimy sporo symptomów oży-
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wienia, pozwalających patrzeć w przyszłość
z optymizmem. Przykładem choćby produkty z pogranicza farmaceutyki i kosmetologii. W ujęciu statystycznym najlepiej wypada
bodajże przemysł tytoniowy, ale liczby nie do
końca oddają rzeczywisty obraz, a dynamika w biznesie niewątpliwie ma miejsce. W porównaniu z sytuacją gospodarczą sprzed
10 lat obserwowane zmiany są rewolucyjne.
Niestety często wskaźniki prowadzą do mylnych wniosków formułowanych publicznie.
Wypada tylko postawić pytanie: skoro jest tak
źle, to dlaczego jest tak dobrze? Oceniając sytuację, trzeba patrzeć na więcej czynników niż
statystyki: podłoże gospodarcze, nisze, naszą
specyfikę mentalnościową, bo trzeba pamiętać, że do pewnych rzeczy bardziej się nadajemy, a do innych mniej. Ponadto w naszym
społeczeństwie mało kto lubi się chwalić
swoimi osiągnięciami, żeby nie drażnić i nie
prowokować sąsiadów, konkurencji, więc
elementy sukcesu przechodzą bez echa, podczas gdy na Zachodzie byłby wokół nich rozgłos.
Ale jednak coraz częściej słychać o osiągnięciach Polaków za granicą, za sprawą kreatywnych studentów, innowacyjnych projektów…
– Oczywiście, dobrze, że coś się zaczyna
dziać. Docierają do nas niemałe środki europejskie, granty na projekty. To zupełnie nowa
jakość od czasu wejścia do UE. Patrząc w szerokim ujęciu, tych pieniędzy jest wręcz za
dużo. Wiele projektów realizowanych z ich
udziałem jest potężnie przewartościowanych. Przy czym ich jakość jest różna; są kiepskie i są imponujące. Pytanie, na ile z tych fajerwerków można zbudować potencjał gospodarczy. Historycznie mieliśmy masę fajnych pomysłów, ale wszystko kończyło się na
prototypie albo krótkiej serii, a sukces gospodarczy to efekt skali. Dlatego trzeba płynnie przechodzić od pomysłów do firm, które są w stanie sprawnie je poprowadzić, bo
zbyt wiele projektów z potencjałem zamiera
w fazie pomysłu, bez szans na przełożenie wiedzy technicznej, konstrukcyjnej i prototypu na
milionową produkcję.
Zatem wsparcie finansowe, mimo że dla
wielu niewystarczające, jest istotnym czynnikiem ożywienia w zakresie innowacyjnej
gospodarki. Jaką rolę w tym procesie mają
coraz popularniejsze parki technologiczne?
– Złota zasada homo economicus brzmi:
„Jeśli mogę mieć więcej niż mniej, to zawsze
chcę mieć więcej”, ale patrząc na pulę środków dostępnych w ramach unijnych dofinansowań, naprawdę nie możemy narzekać.
Oczywiście to nie jest łatwy pieniądz, ale większy problem jest z pomysłami, które mogą być
z tych mechanizmów finansowane. W ramach
innowacyjności istnieje masa elementów
związanych z ochroną własności intelektualnej, certyfikacją, oswajaniem rynku. I tu dochodzimy do sedna. Jeśli świetne pomysły nie

zaczną funkcjonować w pewnym środowisku,
gdzie pojawiają się specyficzne kompetencje
w budowie firmy, to kończy się na idei. Takich
przykładów jest wiele. Przejście od pomysłu
do produktu rynkowego to skomplikowany
proces, który często w swojej naturze odbiega od istoty pomysłu. Cała otoczka prawna,
organizacyjna, marketingowa, towarzysząca
wdrożeniom innowacji, jest z reguły słabą stroną wynalazców, pionierów, silnie osadzonych
w swojej idée fixe. Firmy zwykle nie upadają
ze względu na słabe pomysły, tylko dlatego że
ludzie nie umieją zorganizować tego przejścia
od koncepcji do biznesu. Sami najczęściej nie
są w stanie przeskoczyć ograniczeń i przebrnąć
przez złożony proces. Potrzebne jest otoczenie
wsparcia – z doradztwem, pomocą, mentoringiem. Słowem, środowisko innowacyjne,
które dostarcza specyficznych zasobów, aby
efektywnie przejść od pomysłu do firmy, będącej aktywnym graczem globalnym, bo
w przypadku innowacyjności to de facto
warunek konieczny. Często przedsiębiorcom
brakuje odwagi. Problemem jest powszechne myślenie, że trzeba przejść przez wszystkie etapy: od działalności lokalnej, przez regionalną, po globalną. Gdy mowa o innowacjach, od razu trzeba celować globalnie,
żeby utrafić w bieżącą potrzebę rynku. Inaczej nic z tego nie wyjdzie. Właśnie park technologiczny jest namiastką takiego środowiska, gdzie przedsiębiorca znajdzie odpowiednie warunki i wiedzę jak urynkowić swój
pomysł. Dobry park technologiczny jest nieocenionym wsparciem dla kreatywności w biznesie. Wielu autorów innowacyjnych idei
uważa, że już złapało pana Boga za nogi. Warto, by ktoś ostudził ich entuzjazm, bo dobrymi
pomysłami, tak jak chęciami, wybrukowane
jest piekło. Dlatego takie miejsca są potrzebne. Tyle że trzeba być świadomym różnicy między samą nazwą a realnym matecznikiem, który się za nią kryje, obejmującym
usługi, kompetencje, ludzi, którzy są w stanie
ogarnąć całokształt działań związanych
z wdrożeniem. Park technologiczny ma być
zaczynem dla kompleksowego rozwoju innowacyjnych pomysłów. Oczywiście nie mówimy tu o miejscach, które dostały środki na
stworzenie parku, mają szyld, ale nic z tego
nie wynika.
Jeśli zatem spojrzeć na sytuację w skali kraju, jak dużo jest parków z prawdziwego zdarzenia, oferujących realne wsparcie,
a ile jedynie stwarza pozory zainteresowania
ożywieniem rozwoju innowacyjnej gospodarki?
– Tu trzeba być ostrożnym w opiniach, bo
wspominany matecznik wymaga czasu. Wiele przedsięwzięć parkowych jest na wstępnym
etapie tworzenia innowacyjnego matecznika.
Projekty te koncentrują się na tworzeniu infrastruktury i pewnych ram, napotykających
na drodze procesu inwestycyjnego szereg
przeszkód i komplikacji, z którymi trzeba się
uporać. Kiedy już te warunki techniczne

mamy, trzeba zadbać o zespół ludzi, którzy
będą budować i rozwijać kompetencje dla innowacyjności, pomagając, by innowacyjne pomysły faktycznie stawały się realnymi gospodarczymi bytami. Łącznie mamy w Polsce około 50 inicjatyw parkowych, w których
pojawiają się pierwsze firmy i zaczyna się działalność operacyjna. Takich dobrze funkcjonujących parków mamy około 20, z czego
5–10 rozwija się naprawdę dynamicznie.
Jest też grupa, którym niewiele brakuje, i nieliczna grupa takich, którym powinno się
szyld zabrać. Pod tym względem kluczowa jest
świadomość, że w tworzeniu warunków do
rozwoju innowacyjności nie chodzi o mury,
bo często ciekawe przyszłościowe inicjatywy
są rozwijane w bardzo skromnych warunkach.
W odpowiedniej, dobrze skomunikowanej
przestrzeni łatwiej się pracuje, ale to jedynie
punkt wyjścia dla idei parku, oferującego
przede wszystkim wsparcie w wymiarze intelektualnym. Gdy zabraknie duszy innowacyjności, park staje się tylko miejscem wynajmu nieruchomości.
Istnieją regiony dominujące pod względem wsparcia dla innowacji w formie parków technologicznych, czy rozkłada się ono
równomiernie w skali kraju?
– Bardzo aktywny w obszarze innowacji
jest Dolny Śląsk, przy czym w samym Wrocławiu działa kilka parków technologicznych, w tym największy w kraju, skupiający
ponad 100 przedsiębiorstw, którego nie powstydzimy się w wymiarze europejskim, a nawet światowym. Dużo dzieje się w Wielkopolsce, a właściwie w wielkim Poznaniu,
gdzie na etapie powstawania jest 5–6 parków.
Śląsk ma swoją specyfikę i nieco projektów robionych na siłę, ale jest parę ciekawych pomysłów. Fajny park funkcjonuje w Rzeszowie,
dobrze rozwija się otoczenie Krakowa i Trójmiasto, a zwłaszcza park w Gdyni – jeden
z większych w Polsce, a zarazem jedyny komunalny, prowadzony przez miasto. Poza
Mazowszem białych plan na mapie nie ma.
Ciekawe projekty realizowane są w Białymstoku i Olsztynie. Jeden z lepszych parków ma
szansę powstać w Kielcach, gdzie profesjonalny projekt w szybkim tempie nabiera realnych kształtów.
Samorządy lubią się chwalić, że na ich
terenach rozwijają się strefy ekonomiczne,
parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości. Czy promocji jednostek przez
pryzmat tego typu przedsięwzięć towarzyszy rzeczywiste wsparcie różnych form
wsparcia dla biznesu, począwszy od etapu
przygotowań?
– Przede wszystkim byłbym ostrożny
we wrzucaniu stref i parków do jednego
worka. W Polsce często miesza się oba pojęcia, co jest nieporozumieniem i intelektualnym wykroczeniem. Park technologiczny
nastawiony jest na wykrzesanie potencjału
ze „swoich”: studentów, wynalazców, kreatywnych przedsiębiorców, aby ułatwić im
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założenie innowacyjnej firmy i osiągnięcie sukcesu. Specjalna strefa ekonomiczna z założenia jest zorientowana na firmy zewnętrzne
– inwestorów, którzy nie są zbyt innowacyjni, raczej mają przynieść zysk dzięki sprawdzonym rozwiązaniom. To z natury odmienne konstrukcje, choć bywają łączone, czego przykładem Kraków, a szereg parków dąży
do osiągnięcia statusu strefy. Daje to pewne
przewagi, związane z ulgami, zwolnieniami
od podatku, ale często jest zabójcze dla samej idei parku. W ten sposób zabijamy możliwość pewnych działań, które służą wydobyciu i wykorzystaniu potencjału gospodarki wiedzy. Niezależnie od tego trendu, powstające warunki dla rozwoju innowacji są
istotną formą działań marketingowych i promocji przestrzeni, utożsamianej z nowoczesnym, otwartym myśleniem. Jest zatem uzasadnione, że władze lokalne wykorzystują idee
parkowe do utrwalenia pozytywnego wizerunku zarządzanych terenów. Fakt, że potem
można się pokazać, jest dobrą motywacją do
zainicjowania parku, a jak mądrze poprowadzimy projekt, efekt staje się kapitalną wizytówką dla samorządu. Większość tych
przedsięwzięć jest w fazie wstępnej aranżowana przez władze lokalne, choć poziom zaangażowania jest różny. Mimo że mamy parę
parków prywatnych, to zasadniczo trzeba
stwierdzić, że bez władz lokalnych trudno rozwinąć ideę. Skrajnym przykładem jest dobrze
rozwijający się park komunalny w Gdyni.
W tym kontekście Gdynia i Wrocław – należące do pierwszej trójki parków w kraju – potwierdzają, że za efektywnością poparcia
i wsparcia dla tego typu inicjatyw idą wyniki wyborcze, bo akurat w tych miastach prezydenci wygrali dużą przewagą głosów. Dynamika
rozwoju tych miast pokazuje, że myślenie samorządowe ukierunkowane na innowacyjność
i wspomniane przedsięwzięcia to opłacalna inwestycja i znaczący bodziec dla sukcesu.
Co stanowi największe ograniczenia
w stymulowaniu innowacyjnej gospodarki?
– Pod względem warunków tworzonych
dla rozwoju innowacyjności Polska zmienia
się dynamicznie. Jednak wciąż jest masa ograniczeń, mentalnych, instytucjonalnych. Dziś
śmiało można powiedzieć, że pieniądze są najmniejszym problemem w tym obszarze. Wiele pól zostało ruszonych, ale realne zmiany
wymagają czasu. Środowisko naukowe musi
lepiej zrozumieć swoją rolę. Nie wystarczy bowiem nakłaniać studentów, by zakładali firmy. Uczelnie i ośrodki badawcze muszą się
aktywnie włączyć w kompleksową obsługę
przedsiębiorczych młodych ludzi z pomysłem,
aby mieli otwartą drogę na rynek globalny. Jest
wiele pozytywnych zmian, mamy fundusze,
inkubatory, coraz większą otwartość środowisk akademickich, ale wszystkie te elementy funkcjonują niezależnie, a brakuje punktów,
w których by się stykały. Zbyt często w polskiej rzeczywistości każdy sobie rzepkę skrobie.
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Co może zmienić sytuację, żeby powstał
powiązany system wsparcia?
– Przede wszystkim nikomu nie dałbym
pieniędzy na indywidualne projekty, a jedynie na projekty partnerskie, zwłaszcza w przyszłym okresie programowania. Wymuszałbym
większą współpracę między instytucjami reprezentującymi finanse, naukę, biznes. Potrzebne wsparcie polega na działaniach integrujących zatomizowany system. W różnych
miejscach powstają wartościowe projekty
i profesjonalne zaplecze dla ich rozwoju. Teraz trzeba myśleć, jak najskuteczniej je zbliżać, żeby się uzupełniały. Wtedy pojawią się
efekty. Dziś często świetnie sobie radzimy jako
indywidualni gracze, ale mamy duży problem
z partnerstwem, a tego wymaga – w przeciwieństwie do tradycyjnej – innowacyjna gospodarka. Klasyczny przedsiębiorca może być
samotnym wilkiem, który ogrywa wszystkich
wokoło; innowacyjny musi budować wokół
siebie sieć współpracy. Parki sprzyjają partnerstwu i rozwojowi kultury współdziałania. Taki model koncentracji przedsiębiorców może przynieść zaskakujące rezultaty,
pod warunkiem że będzie dobrze poprowadzony i nie ugrzęźnie w marazmie administracyjnym.

wciąż raczej zakonserwowany system i potrzeba czasu, żeby to środowisko dojrzało do
potrzeb wsparcia dla gospodarki. W wielu kręgach model przedsiębiorczości akademickiej
jest uważany za zabójczy dla uczelni, bo odciąga od doktoratów, habilitacji, prac naukowych.
Jakie wyzwania dla podmiotów reprezentujących otoczenie biznesu rodzą się na
styku coraz powszechniejszej innowacyjności i przedsiębiorczości w kontekście dotychczasowych doświadczeń istniejących
parków i kiełkujących projektów?
– W sensie merytorycznym wyzwaniem
nieustannie jest kompetentne budowanie
matecznika dla innowacji, gdzie projekty
trafiają na podatny grunt do rozwoju. Dużo
do zrobienia jest w obszarze budowania
kompetencji w zakresie internacjonalizacji, bo,
jak mówiłem, innowacyjny biznes od razu wymaga rynku światowego, a kompetencje oferowane przez parki w tym zakresie dopiero
raczkują. Warto odejść od myślenia projektowego na rzecz trwałych działań. Ponadto
zadaniem dla środowiska jest pokazywanie
efektów, bo poprzez konkretne sukcesy firm
najbardziej widać, że idea parku ma sens. Co
więcej, trzeba mądrzej wykorzystywać me-

W odpowiedniej, dobrze skomunikowanej
przestrzeni łatwiej się pracuje, ale to jedynie punkt
wyjścia dla idei parku, oferującego przede
wszystkim wsparcie w wymiarze intelektualnym.
Gdy zabraknie duszy innowacyjności, park staje
się tylko miejscem wynajmu nieruchomości
Partnerstwo wymaga wzmocnienia. Czy
sama idea parku jako środowiska sprzyjającego rozwojowi innowacji też wymaga
forsowania wśród przedsiębiorców, biorąc
pod uwagę odzew i zainteresowanie funkcjonowaniem w ramach parku?
– Posługując się ideą złotego trójkąta rozwoju gospodarki wiedzy, gdzie na wierzchołkach mamy naukę, administrację i biznes,
to biznes ma największe zdolności dostosowawcze. Najszybciej się uczy i rozumie potrzebę kooperacji. Najsłabszym ogniwem
w tym układzie jest administracja.
Czy w takim razie gorzej niż z warunkami rozwoju i możliwościami wsparcia
jest z pomysłami przedsiębiorców?
– Warunki związane z infrastrukturą i finansami rozwijają się dużo szybciej niż zdolność do wzrostu kreatywności i przyrostu projektów. Przyspieszenie w zakresie tworzenia
dogodnych warunków jest na tyle dynamiczne, że fizycznie nie ma szans, żeby w takim tempie przyrastała zdolność do generowania pomysłów. W myślenie urzędnicze zbyt
silnie wdziera się polityka. Wbrew pozorom
stosunkowo szybko zmienia się nauka, ale to

chanizmy pomocy publicznej, często z natury
antyinnowacyjne.
Prawo również nie sprzyja innowacjom?
Czy w wymiarze legislacji, obejmującej patenty, własność intelektualną, też przydałyby się istotne zmiany?
– Przede wszystkim prawo powinniśmy
odchudzić, bo jest go zdecydowanie za dużo.
Większym problemem aniżeli prawo jest
jego egzekucja. Wiedza o prawie kuleje, bo
nadmiar prawa powoduje, że nie sposób go
znać. W ocenie aktualnego prawa czekam na
siłę polityczną, która zapowiedzi kolejnych
projektów ustaw zastąpi pomysłami, jak wyrzucić dziesiątki ustaw. Prawo trzeba uporządkować, wzmacniając elementy dotyczące innowacyjności. Nasze prace pokazały, że
polskie prawo własności intelektualnej jest jednym z lepszych na świecie. Tyle że najłatwiej
krytykować i oceniać negatywnie coś, czego
się nie zna. Problem stanowi właściwe wykorzystanie prawa. Żeby to zmienić, trzeba
prawo poznać, a to będzie możliwe, jeśli regulacji będzie mniej.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

BEŁCHATOWSKO-KLESZCZOWSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o.
jest realizatorem projektów współﬁnansowanych przez EFRR:
I. Projekt „Innowacja kluczem do sukcesu”
Realizowany w ramach działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” POIG 2007–2013

MAMY KAPITAŁ NA INNOWACJE – POTRZEBUJEMY TWOICH POMYSŁÓW!
Dla kogo?
Dla osób poszukujących kapitału na realizację swojego pomysłu
System wsparcia:
- Przeprowadzenie dla każdego pomysłu niezbędnych badań i analiz oraz opracowanie biznes planu
- Zapewnienie infrastruktury oraz usług dla nowopowstałych ﬁrm
- Dokapitalizowanie do 200 000 EURO!
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.innowacja-sukces.pl
Osoba do kontaktu:
Ewelina Miszta tel: 512 981 622
e.miszta@ppt.belchatow.pl

„DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
Projekt współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

II. Projekt „Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie”
Realizowany w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” POIG 2007–2013
W ramach projektu oferujemy dla przedsiębiorców z terenu całego kraju bezpłatne usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, między innymi:
1. Audyt technologiczny pod kątem zastosowania wytypowanej przez Politechnikę Łódzka, inną uczelnię lub jednostkę
badawczo-rozwojową lub inny podmiot technologii do komercjalizacji / Audyt technologiczny pod kątem możliwości
zastosowania innowacyjnych zmian w obecnie stosowanych procesach technologicznych
2. Analiza opłacalności technologiczno-ekonomicznej wdrożenia nowej technologii lub zmiany aktualnie stosowanego rozwiązania
technologicznego
3. Analiza szczegółowa technologicznych możliwości uzyskania założonych parametrów nową lub zasadniczo zmodyﬁkowaną
technologią – ekspertyza
4. Analiza opłacalności wdrożenia zaproponowanego nowego lub zasadniczo zmodyﬁkowanego rozwiązania technologicznego,
wskazówki/wytyczne do wykonania partii próbnych, monitorowania przebiegu badań eksploatacyjnych, weryﬁkacji efektów wdrożenia
5. Wydanie opinii o innowacyjności
6. Audyt technologiczny dotyczący wdrożenia innowacji w ﬁrmie (procesowa, organizacyjna, marketingowa)
7. Opracowanie założeń do wdrożenia innowacji procesowych.
W ramach projektu przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do bazy technologii gotowych do komercjalizacji lub skorzystać z wiedzy doświadczonych ekspertów z danej dziedziny.
Współpracujemy z renomowanymi Jednostkami Badawczo-Rozwojowymi tj. Politechniką Łódzką, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Centrum Transferu Technologii Politechniki Śląskiej oraz Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.uslugiproinnowacyjne.pl
Osoby do kontaktu:
Aleksandra Poborska tel. 512 981 440
Krzysztof Kubicki tel. 601 205 377.

BEŁCHATOWSKO-KLESZCZOWSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
97–400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 4
tel. (44) 733 11 20, 733 01 12, tel./fax (44) 733 11 65, bkppt@ppt.belchatow.pl, www.ppt.belchatow.pl
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Aeropolis – inwestycyjna
wyspa Podkarpacia
W 2003 roku podpisane zostało porozumienie, którego
celem było utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis. Jego sygnatariuszami byli:
samorząd województwa podkarpackiego, powiat rzeszowski,
gmina miasto Rzeszów, Politechnika Rzeszowska oraz
Uniwersytet Rzeszowski, a w 2006 roku dołączyły: gmina
Głogów Małopolski oraz gmina Trzebownisko. Od tamtej pory
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, która zarządza
PPNT, przekształciła puste tereny łąk i pól w jeden z najszybciej
rozwijających się Parków Technologicznych w kraju
eropolis jest obecnie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w Południowo-Wschodniej Polsce. Już na wczesnym etapie funkcjonowania Parku wiele znaczących,
zagranicznych i krajowych ﬁrm zdecydowało się na inwestycje w Aeropolis, na przykład:
MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o., Borg
Warner Turbo Systems Polska Sp. z o.o. oraz
Zelmer PRO Sp. z o.o.
Jednym z najważniejszych czynników,
który wpłynął na sukces PPNT i przyciągnął
przedsiębiorców na te tereny jest doskonała lokalizacja Parku. W jego pobliżu znajduje
się międzynarodowy Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” oraz węzeł komunikacyjny,
w skład którego wchodzi m.in. autostrada
A4 oraz budowana droga ekspresowa S19
„Via Baltica”, która ma łączyć kraje bałtyckie z południową częścią Europy. W ramach
I etapu tworzenia Aeropolis powstały 3 strefy o łącznej powierzchni około 118 ha.
Dwie z nich S1 (około 70 ha) oraz S2 (około 48 ha) zostały w całości objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec. Na terenie tych stref działki wykupiło
i otrzymało zezwolenia na działalność w SSE
już 27 firm, które deklarują łącznie utworzenie niemal 1600 nowych miejsc pracy,
a wartość ich inwestycji wyniesie prawie
900 mln zł. Strefę S3 stanowi Preinkubator
Akademicki PPNT o powierzchni około
1000 mkw. Jest on przeznaczony dla studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych podkarpackich uczelni wyższych,
którzy chcą zrealizować własne pomysły na
założenie działalności o charakterze innowacyjnym.
Naturalnym krokiem w rozwoju Parku
stała się realizacja przez RARR SA drugiego
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Na terenie Strefy S1
trwa budowa Inkubatora
Technologicznego
wraz z Centrum
Obsługi PPNT. Pierwszy
z trzech obiektów
planowanych do
utworzenia w ramach
tego kompleksu
zostanie udostępniony
inwestorom już
w lipcu 2012 roku

Krzysztof Kłak, prezes RARR

Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Obsługi PPNT
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projektu pod nazwą: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
(PPNT) – II etap”. Projekt ten prowadzony
jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Priorytet
I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3
Wspieranie innowacji, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Zadania do realizacji w ramach tego projektu to: uzbrojenie strefy S1-3 o powierzchni około 48 ha oraz
wybudowanie tzw. magistrali wodno-kanalizacyjnej o długości około 7 km, zasilającej
nowe tereny inwestycyjne; wybudowanie Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT; utworzenie 4 laboratoriów badawczo-rozwojowych w ramach
2 obiektów: Laboratorium Biotechnologii dla
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej.
Strefa S1-3 o powierzchni około 48 ha
została już w pełni uzbrojona w infrastrukturę techniczną i we wrześniu 2011 roku włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Euro-Park Mielec. Zachętą dla przyszłych
inwestorów do lokowania działalności w tej
właśnie strefie jest bardzo dobra dostępność
komunikacyjna (autostrada, lotnisko). W ramach strefy mogą inwestycje prowadzić
przedsiębiorstwa z branży m.in.: lotniczej, informatycznej, elektromaszynowej oraz biochemicznej. Powstaną korzystne warunki do
tworzenia sieci kooperantów i poddostawców. Na uwagę zasługuje również fakt, że
przedsiębiorcy kupujący działki na terenie
Parku mogą ubiegać się o zezwolenie na
działalność w SSE Euro-Park Mielec, a dzięki temu uzyskać ulgi w podatku dochodowym (nawet do 70 proc.) z tytułu kosztów
nowej inwestycji lub utworzenia nowych
miejsc pracy.
Na terenie Strefy S1 trwa budowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum
Obsługi PPNT. Pierwszy z trzech obiektów
planowanych do utworzenia w ramach tego
kompleksu zostanie udostępniony inwestorom
już w lipcu 2012 roku. W budynku o powierzchni około 5300 mkw. będzie swoją działalność prowadzić kilkadziesiąt firm, które
będą mogły na preferencyjnych warunkach
wynająć pomieszczenia biurowe i produkcyjno-usługowe oraz skorzystać z dostępnego zaplecza konferencyjnego.

Strefa S1 – Przylotniskowa

Strefa S2 – Podwyższonej Aktywności Gospodarczej

Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Centrum Obsługi Inwestora
tel. (17) 852 43 76
www.coi.rzeszow.pl
Centrum Zarządzania PPNT
tel. (17) 867 62 06
www.aeropolis.com.pl

Strefa S 1-3
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Efektywna
wymiana doświadczeń
Park technologiczny jest tworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy
i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.
Wykorzystującym nowoczesne technologie przedsiębiorcom oferowane są tam
usługi m.in. w zakresie transferu technologii, przekształcania wyników badań
naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne i tworzenia
korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej
68 Fakty
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Jerzy Bojanowicz
rekursorem był Poznański Park Naukowo-Technologiczny powołany
w maju 1995 roku, ale… pierwsze
polskie inkubatory innowacji i przedsiębiorczości powstały w latach 1990–1991.
Były to lokalne inicjatywy wspierane przez władze uczelni, instytuty naukowe, miasta i województwa. Duże znaczenie miało wsparcie
ze strony ówczesnego Urzędu Postępu Naukowo Technicznego i Wdrożeń oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
– W parkach technologicznych początkujący przedsiębiorcy mogą zacząć swój biznes – dostają miejsce, laboratorium i sprzęt
oraz wsparcie kadrowe, administracyjne,
księgowe i prawne. Zdejmuje się z nich całą
papierkową robotę, pracę związaną z zapoczątkowaniem działalności firmy, jej rejestracją. Dostają do dyspozycji nowoczesny
sprzęt, na którym mogą pracować, a na
który przeważnie nie byłoby ich stać. Spotykają ludzi podobnie myślących, spotykają naukowców. Mogą wymieniać się doświadczeniami, próbować wspólnie promować pewne pomysły bądź technologie. W parku technologicznym przedsiębiorca może się skupić
na swoje bazowej działalności – nie walczyć
z administracją, a zająć się wynalazczością,
innowacyjnością. Dzięki temu pomysły są lepsze, pojawiają się nowe idee, produkty, wzory. Łatwiej też przedsiębiorcy kontaktować się
z naukowcem. Niestety, naukowcy z reguły nie
mają zmysłu przedsiębiorczości, a przedsiębiorcy – naukowego. Dzięki takim miejscom
mogą się oni spotkać i wymienić doświad-

P

słowo-technologicznym to przede wszystkim
zapełnienie oferowanej powierzchni rynkowo
skutecznymi firmami wykorzystującymi nowoczesne technologie, przyciąganie inwestorów i tworzenie miejsc pracy.

Wykorzystanie
„lokalnego” potencjału
Mimo podobnej misji, celów, form działania i organizacji, każdy z parków ma indywidualny charakter, wynikający z regionalnych uwarunkowań społecznych, kulturowych
i ekonomicznych oraz dostępnych czynników
wzrostu. Poszczególne inicjatywy odzwierciedlają specyfikę lokalnego środowiska naukowego i biznesu, typ gospodarki i tradycje przemysłowe oraz kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości. Przykładem Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny – wspólne przedsięwzięcie miasta Płock i PKN
Orlen SA.
Profil PPPT określa podstawowa działalność tego koncernu oraz Basell Orlen
Polyolefins Spółka z o.o. i PCC Rokita SA,
a także istniejący lokalny potencjał produkcyjno-przemysłowy i naukowo-badawczy w
zakresie szeroko pojętej gospodarki związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi,
ochroną środowiska, gospodarką odpadami
i recyklingiem, logistyką, usługami finansowymi i naukowymi czy informatyką i telekomunikacją.
Obecnie, według danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
(PAIiZ), w Polsce działa 57 parków, najwięcej w województwach śląskim (15), kujawskopomorskim (7), zachodniopomorskim (6)

Mimo podobnej misji, celów, form działania
i organizacji, każdy z parków ma indywidualny
charakter, wynikający z regionalnych uwarunkowań
społecznych, kulturowych i ekonomicznych
oraz dostępnych czynników wzrostu
czenia, a lokalna gospodarka zyskuje innowacyjne przedsiębiorstwa – mówił Michał
Zientara z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Powstawaniu parków technologicznych
w Polsce patronuje Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu.
Natomiast park przemysłowo-technologiczny to najczęściej zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz ze znajdującą się
na nich infrastrukturą pozostałą po restrukturyzowanych lub likwidowanych przedsiębiorstwach oraz inne dołączone do nich
nieruchomości. Tego typu parki tworzone są
przy udziale władz samorządowych w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cele wyznaczane parkom przemy-

wielkopolskim (5). W październiku 2011
roku białą plamą przestało być warmińskomazurskie, gdy w suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód rozpoczął produkcję pierwszy zakład spółki
Achtel, producent m.in. kosmetyków samochodowych, płynów do spryskiwaczy i chłodnic. – Decyzja o tym, by rozpocząć produkcję także w Suwałkach była dla firmy bardzo korzystna. To miejsce innowacyjne, dające możliwość dalszego rozwoju produkcji
– tłumaczy prezes Leszek Gawarecki.
Historia tego Parku jest typowa. W 2003
roku jego utworzenie zainicjował Józef Gajewski, prezydent Suwałk, a list intencyjny sygnowali rektorzy Uniwersytetu w Białymstoku
i Politechniki Białostockiej oraz dyrektor
Państwowego Instytutu Geologicznego i prezes Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej
Rynków Wschodnich. W 2004 roku powoła-

no Park Naukowo-Technologiczny PolskaWschód w Suwałkach Sp. z o.o. Celem parku jest wspieranie rozwoju gospodarczego
makroregionu Polski Północno-Wschodniej
– ma łączyć biznes z nowoczesnymi technologiami, a jego lokalizacja daje możliwość
współpracy międzynarodowej z państwami
ościennymi.
Budowę Parku podzielono na dwa etapy. W pierwszym, zrealizowanym w latach
2005–2008, przygotowano niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną oraz
podłączenia do mediów. Etap drugi to realizowany w latach 2009–2012 projekt „Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku
Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód
w Suwałkach”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007–2013. Wartość projektu – 66,7 mln zł,
w tym dofinansowanie z UE – 41,8 mln zł.
Nowa siedziba wraz z wyposażeniem zostanie oddana do użytku w połowie roku.
– Będą to: laboratorium chemiczne ratownictwa medycznego, platforma multimedialna i laboratorium odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo w obiekcie znajdzie
się hala procesów technologicznych, centrum
konferencyjne, centrum wystawiennicze i inkubator technologiczny, w którym młode firmy będą mogły skorzystać z ulg oraz profesjonalnego doradztwa przez okres od roku do
3 lat – deklaruje Wiktor Raczkowski, dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód.
W 2010 roku beneficjentem tego samego programu i działania została gmina miasto Puławy. Na realizację projektu „Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych” wartości 78 mln zł otrzyma z UE
dofinansowanie w wysokości 70,2 mln zł.
W 2004 roku powstał Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.,
którego udziałowcami są miasto Łódź, województwo łódzkie, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny,
ŁRH „Zjazdowa” SA i Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. Obecnie w łódzkim
Technoparku trwa budowa jednego z najnowocześniejszych i największych w Polsce
centrów bionanotechnologicznych wraz z niezbędnym zapleczem biurowo-konferencyjnym
dla innowacyjnych firm.
– BioNanoPark jest jedną z ważniejszych
inwestycji, jakie współfinansowane są ze
środków Programu Innowacyjna Gospodarka. Liczę, że firmy, jakie znajdą się w BioNanoParku, zyskają nie tylko atrakcyjne,
komfortowe, dobrze przygotowane powierzchnie biurowe, ale przede wszystkim będą
miały zapewniony dostęp do szeregu specjalistycznych usług, kompleksowego doradztwa,
które pozwolą im na rozwinięcie potencjału innowacyjnego – powiedziała Iwona
Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego,
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28 marca 2011 roku podczas uroczystości
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę BioNanoParku (pół roku później odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy na
jego budynku). Zakończona w 2013 roku inwestycja wartości 76 mln zł, która otrzymała ponad 53,4 mln zł z Programu Innowacyjna
Gospodarka, będzie budynkiem o powierzchni
około 4,5 tys. mkw.
– BionaNonoPark będzie podzielony na
część laboratoryjną – laboratoria biotechnologii przemysłowej oraz biofizyki molekularnej i nanostrukturalnej, z których usług będą
mogły korzystać m.in. firmy farmaceutyczne,
kosmetyczne, spożywcze i wojskowe. Natomiast druga część jest przeznaczona na rozwój małych i średnich firm w zakresie innowacji, co oznacza rozbudowę istniejącego już
Łódzkiego Inkubatora Technologicznego
– mówi Andrzej Styczeń, prezes zarządu
ŁRPN-T, na terenie którego działa jedyna
w Polsce pracownia umożliwiająca konstruowanie i wytwarzanie implantów medycznych
wykonywanych na miarę dla konkretnych pacjentów.
Czy następny obiekt powstanie pod kątem potrzeb sektora IT? Na początku grudnia 2011 roku ponad 100 specjalistów z branży IT wzięło udział w konferencji „Szanse i bariery rozwoju sektora IT w Łodzi”, która została zorganizowana na terenie Technoparku Łódź.

Wsparcie ARP SA…
Poza lokalnymi inicjatywami, spore zasługi w tworzeniu parków naukowo-technologicznych ma Agencja Rozwoju Przemysłu SA,
która we współpracy z gminą Stalowa Wola
i Regionalną Izbą Gospodarczą w Stalowej
Woli, utworzyła Inkubator Technologiczny
w Stalowej Woli. Na realizację projektu „Od
COP-u do innowacji i rozwoju – Inkubator
Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski
Wschodniej” wartości 18,1 mln zł, gmina Stalowa Wola uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013
w wysokości 16,3 mln zł. Oficjalna inauguracja działalności Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli odbyła się 15 kwietnia
2011 roku. Partnerem projektu jest też Politechnika Rzeszowska.
ARP SA włączyła do terenów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Euro-Park Wisłosan obszar zlokalizowany
w Stalowej Woli o powierzchni 1,12 ha
wraz z nieruchomością, która została całkowicie zmodernizowana i zaadaptowana na
potrzeby inkubatora. Powierzchnia budynku (około 4 tys. mkw.) może być wykorzystywana dla funkcji konferencyjno-dydaktycznych, biurowych, laboratoryjnych oraz
usługowych. Nakłady na modernizację i adaptację budynku wyniosły 11 mln zł. W drugim budynku (własność gminy Stalowa
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Wola) jest część produkcyjna. Łączne nakłady
inwestycyjne, związane m.in. z adaptacją obu
budynków, wyposażeniem w maszyny i urządzenia oraz infrastrukturę badawczą przeznaczoną dla początkujących przedsiębiorstw wyniosły 38 mln zł.
Obecnie na terenie inkubatora działają już
Targetix Sp. z o.o. – o profilu działalności call
center, i Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.
– powołana w celu obsługi głównych założeń
projektu inkubatora. A w celu umożliwienia
inkubowanym firmom rozszerzenia działalności ARP SA planuje budowę zespołu hal na
terenie Podstrefy TSSE Euro-Park Wisłosan
– Stalowa Wola.
Wśród kilkunastu Parków, których tworzenie współfinansowane było z funduszy
strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, znalazł się Podkarpacki
Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis”.
Porozumienie o jego utworzeniu, dzięki inicjatywie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, podpisali w maju 2003 roku
Samorząd Województwa Podkarpackiego,
Urząd Miasta Rzeszów, Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie oraz Politechnika Rzeszowska
i Uniwersytet Rzeszowski. Celem „Aeropolisu” jest stymulowanie wielofunkcyjnego roz-

zyki, biologii, medycyny, biotechnologii oraz
nauk rolniczych. Inwestycja obejmuje budowę 4 budynków, w sumie blisko 20 tys. mkw.
powierzchni laboratoryjnej. Projekt zakłada
integrację poznańskiego środowiska naukowego i stworzenie zaawansowanej infrastruktury badawczej, która będzie dostępna
dla naukowców i przedsiębiorców, przede
wszystkim małych i średnich. W Centrum
przewidziana jest ścisła współpraca badaczy
z przedsiębiorcami, m. in. Centrum Transferu Technologii.
Jednym z największych przedsięwzięć
i jednocześnie jedną z największych w Polsce
inwestycji infrastrukturalnych w obszarze
badań i rozwoju jest „Dolnośląskie Centrum
Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie
Centrum Badań (EIT+)” – Wrocławskie
Centrum Badań EIT+ (wartość projektu
– 612 mln zł, dofinansowanie z UE – 427,6
mln zł). W kompleksie budynków o łącznej powierzchni użytkowej około 20 tys. mkw. znajdą się laboratoria wyposażone w nowoczesną, unikatową w skali kraju aparaturę do prowadzenia badań podstawowych i aplikacyjnych z dziedziny biotechnologii, zaawansowanych technologii medycznych oraz kompleksowej charakteryzacji materiałów, w tym
nanomateriałów.

Akcesja do Unii Europejskiej oraz dostęp
do europejskiego rynku miały ogromny wpływ
na wzmocnienie pozycji polskich firm. Duże
znaczenie ma też pula środków europejskich
woju województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego,
m.in. we współpracy z powstającymi klastrami, a w szczególności ze Stowarzyszeniem
Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego
„Dolina Lotnicza”.

… uczelni…
Przykładem innowacyjnego projektu jest
realizowane przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, które z UE zyskało ponad 250 mln zł dofinansowania.
– W ramach Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii powstanie nowoczesna infrastruktura przeznaczona do
realizacji badań, których wyniki znajdą zastosowanie w gospodarce – powiedziała
1 czerwca 2011 roku Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, podczas wmurowania aktu erekcyjnego.
Powstanie multidyscyplinarny ośrodek
badawczy w zakresie nowoczesnych technologii materiałów, biomateriałów i nanomateriałów opartych na najnowszych osiągnięciach chemii i technologii chemicznej, fi-

W Krakowie działają Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (obszar life science) i Krakowski Park Technologiczny, który powstał w 1997 roku w wyniku starań przedstawicieli władz miasta, województwa małopolskiego oraz Politechniki Krakowskiej,
Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. KPT zarządza specjalną
strefą ekonomiczną o powierzchni 523,39 ha
i ma status parku technologicznego. Do połowy 2011 roku zainwestowały w nim 92
przedsiębiorstwa. Małe i średnie (Car Technology i Unipress) oraz duże i znane (Comarch, RP Donnelly, Motorola, Shell i MAN
Trucks).

… samorządu…
Ale nie trzeba być dużym ośrodkiem akademickim, by utworzyć park technologiczny.
Przykładem miasto Ruda Śląska, które ma
100 proc. udziałów w Rudzkim Inkubatorze
Przedsiębiorczości – spółce, którą powołano
uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska z 11 grudnia 2003 roku. Trzeba jednak dodać, że patronat nad projektem utworzenia RIP objęli
również Instytut Systemów Przestrzennych
i Katastralnych (Gliwice), Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw (Katowice), Śląska Akademia Medyczna (Katowice)

i Politechnika Śląska (Gliwice). Natomiast ponad 97 proc. udziałów
miasto ma w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, który
powstał na terenach pokopalnianych na mocy porozumienia podpisanego w czerwcu 2004 roku przez miasta Ruda Śląska i Świętochłowice, Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. i działające w Rudzie Śląskiej PPUH „Rudpol – OPA” Sp. z o.o. i Zespół
Ciepłowni Przemysłowych „Carbo Energia” Sp. z o.o.

… i Unii Europejskiej
Powstające i działające już parki otrzymują wsparcie unijne najczęściej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
którego budżet na lata 2007–2013 wynosi 9,71 mld euro, z tego 8,25
mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na zaktualizowanej 31 sierpnia 2011 roku liście projektów indywidualnych
dla PO IG jest 121 przedsięwzięć o łącznej wartości 11,99 mld zł:
116 projektów na liście podstawowej (w sumie 11,45 mld zł) i 5 na
liście rezerwowej (około 0,54 mld zł) – już podpisano 111 umów
o dofinansowanie.
Ale lista projektów indywidualnych to nie wszystko, bo 8 listopada 2011 roku podpisano 8-tysięczną umowę. Beneficjentem jest
firma DataConsult Spółka z o.o., realizująca w ramach Działania
6.1 Paszport do eksportu projekt „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla DataConsult Sp. z o.o. na lata 2012–2013” (koszt 12,5 tys. zł,
dofinansowanie – 10 tys. zł, z czego 8,5 tys. zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
Wartość wszystkich umów o dofinansowanie zawartych w ramach
Programu Innowacyjna Gospodarka wynosi 28,7 mld zł (71,1 proc.
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na realizację Programu). Jednocześnie Instytucja Zarządzająca Programem zatwierdziła do tej pory blisko 9,5 tys. wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 32,5 mld zł, zagospodarowując tym samym 80,4 proc. budżetu Programu. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów wynoszą 9,5 mld zł. Beneficjenci
otrzymali w formie zaliczek na poczet realizacji projektów blisko
6,5 mld zł. Spośród 8 tys. dofinansowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka projektów, zakończonych zostało 2 786 przedsięwzięć, na łączną wartość ponad 1,8 mld zł.
– Przyglądając się postępującej w ostatnich latach transformacji polskiej gospodarki, obserwuję, jak zmienia się Polska. Akcesja do
Unii Europejskiej oraz dostęp do europejskiego rynku miały ogromny wpływ na wzmocnienie pozycji polskich firm. Duże znaczenie ma
też pula środków europejskich, przyznanych Polsce na lata 2007–2013,
bez których wiele inwestycji nie miałoby szans na powodzenie.
Obserwując realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który wspiera wykorzystywanie wiedzy, badań
naukowych, nowych technologii, a przede wszystkim – innowacyjnych pomysłów, jesteśmy świadkami tego, że polscy przedsiębiorcy i naukowcy są pełni pasji i nowatorskich pomysłów.
Program ten przynosi polskiej nauce i biznesowi wsparcie, jakiego
oczekiwano. Z dotacji korzystają zarówno doświadczeni naukowcy
i biznesmeni, jak i młode osoby, dopiero rozpoczynające swoją przygodę z biznesem i nauką. Fundusze, wspierając rozwój gospodarki, pobudzają kreatywną przedsiębiorczość na poziomie lokalnym
oraz ponadregionalnym. Program odpowiada na zidentyfikowane
potrzeby polskiej gospodarki, dotyczące m.in. wzmocnienia współpracy nauki i biznesu, budowy społeczeństwa informacyjnego,
wzmocnienia innowacyjnego potencjału przedsiębiorstw czy też wsparcia powiązań międzynarodowych polskiej gospodarki.
Polacy pokazali, że potrafią skorzystać ze wsparcia Unii Europejskiej i wykorzystać daną im szansę. Budują Polskę innowacyjną
i nowoczesną – napisała Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, we wstępie do wydanego przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego albumu fotograficznego „Polska innowacyjna. Projekty realizowane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka”.
I
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Polski biznes
na miarę Europy
9 listopada w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie grupę
201 przedsiębiorców uhonorowano Medalami Europejskimi, które Business Centre
Club corocznie przyznaje za produkty i usługi spełniające standardy europejskie,
zasługujące na wsparcie promocyjne i szersze zaistnienie na rynku UE
Fot. BCC (3)

edal Europejski od lat wyróżnia polskie produkty i usługi
wysokiej jakości, wspierając
ich promocję na rynku Unii
Europejskiej, a zarazem oswaja polskich
przedsiębiorców z ideą i regułami działalności w ramach wspólnoty. Nagroda jest wyrazem uznania za wysoki poziom, zgodny ze
standardami unijnymi, a zarazem cenną rekomendacją dla producenta lub usługodawcy, sygnowaną przez Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli, uważany za najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
oraz Business Centre Club.
Od nominowanych wyrobów i usług
wymaga się, by spełniały obowiązujące normy, posiadały wymagane licencje, patenty, certyfikaty. Ponadto firma oferująca dany produkt lub usługę powinna odnotowywać dynamikę rozwoju i jak najlepiej wykorzystywać
możliwości płynące z członkostwa Polski
w Unii Europejskiej, uczestnicząc w dostępnych szkoleniach, seminariach poświęconych gospodarce unijnej, korzystając z konsultacji i analiz prawnych, realizując projekty i badania rynku.
Medal Europejski jest przyznawany od
11 lat, a przez otwartą formułę szansę na jego
uzyskanie mają wszyscy przedsiębiorcy, którzy na wyróżnienie zasługują, ponieważ nie
ma z góry określonej puli nagród, jak w przypadku konkursów komercyjnych. Laureaci reprezentują różne branże i segmenty usług,
a także zróżnicowaną skalę działalności,
wśród nagrodzonych firm są bowiem zarówno najwięksi polscy producenci, jak
i mniejsze przedsiębiorstwa, działające na lokalnym rynku. Dotychczas w 21 edycjach
przyznano ponad 3 tys. medali.
W ostatniej edycji medal zdobyło 201
firm, których przedstawiciele odebrali wyróżnienia w Salach Redutowych Opery Narodowej w Warszawie. W uroczystej oprawie
Teatru Wielkiego ogłoszono też laureatów Honorowych Medali Europejskich, przyznawanych osobom spoza środowiska przed-
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Marek Goliszewski, prezes BCC

Uczestnicy gali
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MEDAL EUROPEJSKI
siębiorców, które angażują się w promocję idei
Unii Europejskiej i z powodzeniem szerzą zainteresowanie rynkiem europejskim. Wśród
dotychczasowych zdobywców tego wyjątkowego wyróżnienia są między innymi: Władysław Bartoszewski, prof. Jerzy Buzek, prof.
Norman Davies, ks. bp Piotr Jarecki, Marek
Kondrat, Adam Michnik, Janusz Onyszkiewicz, prof. Henryk Samsonowicz, Krzysztof
Zanussi, Rafał Ziemkiewicz, Jacek Żakowski,
ks. bp Józef Życiński.
W XXII edycji Honorowym Medalem Europejskim odznaczeni zostali: prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz (za wprowadzenie
europejskich idei w polskich instytucjach samorządowych oraz propagowanie zasad
przedsiębiorczości w regionie), główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka (za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz umacniania polskiej gospodarki i przedsiębiorczości w Unii Europejskiej), były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław
Kluza (za wprowadzenie w polskich instytucjach nadzoru finansowego standardów europejskich i światowych) oraz prezes Gdańskiej
Fundacji Kształcenia Menedżerów prof. Wojciech Rybowski (za determinację w budowaniu europejskich wartości w środowisku przedsiębiorców oraz działania organizacyjne na
polu nauki według standardów europejskich).
Laureaci odebrali Medale z rąk: prezesa
BCC Marka Goliszewskiego, podsekretarz

Medale dla laureatów
stanu ds. polityki europejskiej i praw człowieka
w MSZ Grażyny Bernatowicz, przewodniczącego Rady Głównej BCC Macieja Grelowskiego oraz członka Rady Organizatorów
BCC gen. Leona Komornickiego, a uroczystość prowadził przewodniczący Konwentu
BCC Wojciech Warski. Prezes BCC dziękował zdobywcom Honorowych Medali Europejskich za ich wkład w przecieranie drogi do Europy swoją pozabiznesową działalnością. Gratulował też wszystkim laureatom
medalu, że mają podstawy i odwagę podbijać rynki europejskie. – Jestem przekonany, że

jeżeli będziecie działać tak, jak do tej pory, to
Unia Europejska przetrwa i będzie jeszcze silniejsza – mówił z uznaniem do wszystkich wyróżnionych Marek Goliszewski. W pochwałach wtórowała mu Grażyna Bernatowicz, kierując do laureatów słowa będące wyrazem,
że ich dokonania nie pozostają bez echa i odgrywają istotną rolę w kształtowaniu gospodarczych wzorców. – Dzięki państwa zaangażowaniu Polska w mniejszym stopniu doświadcza skutków kryzysu europejskiego.
Jesteście państwo najlepszą wizytówką Polski – mówiła.
I
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20 lat kopalni Ząbkowice
„Kiedy na początku lat 90. kopalnia miała dwa rozwiązania:
likwidacja lub prywatyzacja, zdecydowaliśmy się na odważny
ruch, przekształcając zakład w spółkę akcyjną. Wszyscy
przepowiadali nam rychły upadek, ale już niebawem okazało
się, że dokonaliśmy trafnego wyboru” – powiedział podczas uroczystego jubileuszu
Janusz Kmiecik, prezes PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice SA

Osoby uhonorowane przez zarząd kopalni
statuetkami za zasługi i współpracę
iemniej historia ząbkowickiej kopalni nie była usłana różami. Na
początku lat 90. ubiegłego wieku
drastycznie spadło zapotrzebowanie na nawozy i kruszywa dolomitowe. Pomimo tego w stosunkowo krótkim czasie uzyskano koncesje na wydobycie dolomitu,
zmieniono i powiększono o 32 ha obszar górniczy, wykonano od podstaw całą dokumentację górniczo-geologiczną. Równocześnie z własnych środków inwestycyjnych
modernizowano istniejące wyposażenie techniczne i dokonywano zakupu nowych maszyn.
W miarę postępującego ożywienia gospodarczego zwiększało się zapotrzebowanie
na wyroby dolomitowe. Aby znacząco zwiększyć produkcję w kopalni, podjęto decyzję
o zakupie kolejnych maszyn. Dokonania inwestycyjne i modernizacyjne umożliwiły
zwielokrotnienie zdolności produkcyjnych
firmy. W chwili przejęcia kopalni w 1992 roku
jej zdolność produkcyjna wynosiła 65–70 tys.
ton głównie nawozów wapniowo magnezowych, natomiast w roku 2010 było to już
około 960 tys. ton kruszywa dolomitowego,
w tym 60 tys. ton nawozu wapniowo magnezowego
Przemiany jakie następowały w ząbkowickiej kopalni były efektem zarówno przemyślanej strategii rozwojowej firmy, jak i determinacji załogi i jej kierownictwa w realizacji
wytyczonych zadań. Podjęto odpowiednie
przedsięwzięcia w zakresie ilości i jakości produkowanych w kopalni wyrobów, ograniczenia
kosztów produkcji, wymiany parku maszynowego na urządzenia nowej generacji speł-

Prezes Janusz Kmiecik wręczajacy
stopnie górnicze pracownikowi kopalni

Występ Orkiestry Górniczej PPUH Dolomit
Kopalnia Ząbkowice

Prezes Janusz Kmiecik, przewodniczący
Rady Nadzorczej Manfred Grabowski oraz
zastępca prezesa Zbigniew Grochalski

szyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki dolomitu. Zakupiono trzy ciągi kruszącosortujące typu „Finlay”, nowe ładowarki i koparki, wybudowano nowa wagę samochodową, myjnie podwozi i kół dla samochodów
ciężarowych.
Wszystkie wdrażane w minionym dwudziestoleciu zadania realizowane były w kopalni zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Uwzględniały one nie tylko wzrost
produkcji przez wprowadzenie nowych technologii i nowej generacji maszyn i urządzeń,
ale również przez uwzględnienie uwarunkowań w zakresie ochrony środowiska.
Ząbkowicka kopalnia utrzymuje i pogłębia ścisłe związki z regionem: z lokalnymi samorządami, przedstawicielami środowisk
biznesu, szkolnictwa, służby zdrowia, instytucji kultury, jednostek straży pożarnej, policji i klubów sportowych. Firma sponsoruje
różne przedsięwzięcia lokalne oraz bierze
udział w projektach o zasięgu ogólnokrajowym. Udziela wsparcia finansowego na
określone cele lub rzeczowego, ofiarując beneficjantom potrzebny sprzęt lub wyposażenie.
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niające wymogi Unii Europejskiej, zmiany
technologii urabiania, wydobycia i przeróbki dolomitu na kruszywa i nawozy oraz na dolomit hutniczy. Przyjęte założenia programowe
uwzględniały oczywiście także dalszą poprawę
warunków pracy załogi, wymogi BHP i przeciwpożarowe oraz ochrony środowiska.
Śmiało można stwierdzić, że troska o sprawy socjalno-bytowe pracowników jest
„oczkiem w głowie” zarządu kopalni.
O efektach dokonań minionej dekady
świadczą następujące fakty: w latach 2000–2011
przedsiębiorstwo wymieniło w 100 proc. ma-

www.dolomit.com.pl

PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice SA jest czołowym producentem kruszywa
dolomitowego, nawozu wapniowo magnezowego w kraju. Zakład stoi w przededniu
otwarcia nowej kopalni w miejscowości Chruszczobród. Ta ogromna inwestycja pozwoli ożywić lokalną społeczność, gdyż powstanie docelowo 150–200 nowych miejsc
pracy. Złoża dolomitu szacowane są na 250 mln ton, co ma zagwarantować pracę
czterem pokoleniom. Przedsiębiorstwo prowadzi również rozmowy z przedstawicielami Indii o wzajemnej współpracy w następnych latach.

MEDAL EUROPEJSKI

Doceniona innowacyjność
Rozmowa z Józefem Siwcem, prezesem zarządu,
dyrektorem generalnym Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” SA

Panie prezesie, jakie czynniki zadecydowały o uhonorowaniu ZM „Ropczyce” SA
Medalem Europejskim?
– Przede wszystkim ogromnie cieszy nas
uhonorowanie kolejnym, tak prestiżowym wyróżnieniem. Wszystkie otrzymane wyróżnienia potwierdzają, że wysoki poziom nowoczesności naszych produktów i technologii
oraz innowacyjność, jako główne wyznaczniki
realizowanej przez nas strategii rozwoju, są
na świecie dostrzegane i cieszą się uznaniem.
Strategia ta przynosi wymierne efekty w postaci wzrostu sprzedaży wysokojakościowych produktów o innowacyjnym charakterze. Jej efektem jest miedzy innymi dynamiczny wzrost sprzedaży eksportowej, która
w ostatnich latach zwiększyła się prawie pięciokrotnie. Obecnie udział eksportu w strukturze naszej sprzedaży osiągnął poziom
50 proc.
Nasze innowacje produktowe i technologiczne znajdują uznanie w oczach ekspertów za granicą i u krajowych kontrahentów
już od wielu lat, czego wyrazem jest kilkukrotne uhonorowanie nas Medalem Europejskim oraz wsparcie finansowe na realizację jednego z naszych projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i tym samym stanowi potwierdzenie innowacyjności naszych produktów na
skalę światową.
Jeśli zaś chodzi o produkt uhonorowany nagrodą w bieżącej edycji, to jest on
efektem pracy naszego działu badawczo-rozwojowego. Nagrodzony produkt jest elementem funkcjonalnym, mającym spełniać
określoną rolę w procesie metalurgicznym.
O naszym sukcesie zdecydowała przede
wszystkim bardzo wysoka jakość produktu,
w którym udało się nam uzyskać innowacyj-

ne połączenie precyzyjnego doboru materiału,
technologii i rozwiązania konstrukcyjnego.
Dzięki temu otrzymaliśmy produkt o wysokich parametrach wytrzymałościowych i użytkowych, co jest wyznacznikiem jego przydatności w bardzo trudnych warunkach pracy, tj. przy temperaturze przekraczającej
1600 ºC i w kontakcie z poruszającą się z dużą
szybkością płynną stalą.
Jaki wpływ na aktualny kształt firmy ma
prawie 40-letnie doświadczenie? Które z wydarzeń w historii firmy miały pana zdaniem
największe znaczenie dla jej rozwoju?
– Historia nasza obfitowała w wiele
ważnych dla naszego rozwoju wydarzeń.
Jednak chyba jednym z najistotniejszych
naszych sukcesów była umiejętność dostosowania się do dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym, najpierw
w okresie restrukturyzacji polskiego przemysłu, w tym hutnictwa, później zaś w warunkach postępującej globalizacji gospodarki i systematycznie wzrastającej konkurencji
ze strony firm światowych.
Jak ważną rolę w sukcesach firmy odgrywa prowadzona polityka jakości, środowiska i BHP?
– W naszej firmie, w każdym aspekcie
funkcjonowania staramy się doskonalić jakość,
wpływać korzystnie na środowisko i usprawniać funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa

pracy. Od wielu lat posiadamy certyfikaty potwierdzające wysokie standardy pracy w obszarach systemu zarządzania jakością, środowiska i BHP. Jest to bowiem niezwykle istotne aby Zakład, obok wysokiej klasy produktów, potrafił również zapewnić ich stałą i powtarzalną jakość, aby projektować technologie
z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i wreszcie realizować proces produkcyjny
bezpiecznie. Obszary te należą do strategicznych aspektów naszego funkcjonowania.
Jak przedstawiają się najbliższe plany
rozwojowe spółki?
– Zamierzamy przede wszystkim kontynuować politykę wspierania innowacyjności
i doskonalenia naszej technologii produkcji.
Służyć temu będą m.in. inwestycje jakie
obecnie są realizowane w ramach programów
unijnych. Przygotowujemy w tym zakresie do
realizacji kolejne projekty, w tym związane
z rozwojem centrum badawczego w naszej
Spółce, a także w zakresie alternatywnych surowców do produkcji. Zamierzamy także dokończyć inwestycję związaną z uruchomieniem zakładu produkcyjnego w Rosji, co stworzy dodatkowe bodźce dla dalszego dynamicznego wzrostu eksportu. Rozwój eksportu będzie w dalszym ciągu jednym z głównych
celów naszej strategii.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz

Charakterystyka nagrodzonego produktu:
Kształtki dolnego dmuchu do konwertorów tlenowych BOF zabudowane są w dnie
urządzenia i służą do wprowadzania do roztopionej stali argonu, który mieszając
kąpiel intensyfikuje procesy rafinacyjne, wyrównuje temperaturę stali w całej objętości konwertora oraz skraca czas wytopu. Mieszanie kąpieli metalowej poprzez
wdmuchiwanie przez dno konwertora gazu obojętnego zapobiega miejscowemu
przegrzewaniu obmurza ogniotrwałego dzięki czemu wydłuża się żywotność wyłożenia ogniotrwałego konwertora. Opracowana w ZM „Ropczyce” SA kształtka dolnego dmuchu posiada szereg wprowadzonych innowacji konstrukcyjnych,
poprawiających żywotność oraz efektywność dmuchu gazem obojętnym. Zwiększenie trwałości eksploatacyjnej osiągnięto poprzez zastosowanie tworzywa
ogniotrwałego odpornego na korozyjne i erozyjne oddziaływanie stali i żużli stalowniczych oraz wprowadzenie specjalnego rozłożenia i ukierunkowania rurek przewodzących gaz, które powodują dodatkowe zbrojenie tworzywa ogniotrwałego oraz
jego równomierne chłodzenie. Poprawę parametrów eksploatacyjno-technicznych
osiągnięto również poprzez zastosowanie zmodyfikowanego układu rurek
wprowadzających gaz, który powoduje uzyskanie większej
powierzchni właściwej wdmuchiwanego gazu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się zwiększenie
obszaru aktywności procesu
rafinacji ciekłej
stali poprawiając
tym samym jego
skuteczność.
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Biznesowe szanse
wobec kryzysu
Tradycją stały się zróżnicowane tematycznie, ale niezmiennie reprezentujące
wysoki poziom merytoryczny, konferencje na Zamku Królewskim w Warszawie,
połączone z galą wręczenia nagród przyznanych w ramach Międzynarodowego
Programu Promocji EuroCertyﬁkat 2011
listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się
ogólnopolska konferencja, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, we
współpracy ze spółką EuroFirma Media,
w której wiedzą i doświadczeniem podzielili się z przedsiębiorcami eksperci w swoich
dziedzinach. Zróżnicowana tematyka konferencji, obejmująca szereg zagadnień dostosowanych do potrzeb odbiorców, przyciągnęła ponad 300 uczestników. Szeroki zakres poruszanych kwestii, od klasteringu,
poprzez źródła ﬁnansowania inwestycji i systemy zarządzania, po zatory płatnicze, spotkał się z dużym zainteresowaniem gości. Wysoki poziom debaty zapewnił udział najlep-
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szych specjalistów w swojej dziedzinie, w tym
prezesa Krajowego Rejestru Długów Adama
Łąckiego, Igora Mitroczuka z Ministerstwa
Gospodarki, prezesa spółki Rzetelna Firma
Waldemara Sokołowskiego, doradcy Zarządu Kredyt Banku Krzysztofa Kokota.
W programie spotkania znalazły się
dwie główne debaty. Pierwsza koncentrowała
się na sytuacji polskiej gospodarki w obliczu
kolejnej fazy kryzysu – towarzyszącym jej obawom oraz perspektywom na przyszłość,
w tym możliwościom inwestycyjnym, nowym
źródłom finansowania inwestycji, innowacyjnym rozwiązaniom i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Dyskusje w ramach
drugiej debaty poświęcone były roli organizacji otoczenia biznesu w rozwoju polskich
przedsiębiorstw i instytucji w dobie kolejnej
fali kryzysu i nadchodzących zmian na europejskich rynkach, a także rosnącemu znaczeniu klastrów jako innowacyjnej formie
wsparcia biznesu. – Mam nadzieję, że nasza
konferencja wskazała rozwiązania, które
pomogą firmom nie tylko przetrwać w tych
trudnych czasach, ale także umożliwią im
rozwój. Właściwym kierunkiem rozwoju jest
wspieranie powiązań kooperacyjnych, czyli
klastrów, które mogą podnieść innowacyjność
polskiej gospodarki – podsumował konferencję Tomasz Kozłowski, prezes Polskiego
Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego.

Po wielowątkowej dyskusji nad kondycją
krajowej gospodarki i szansami na przezwyciężenie kryzysu, w której udział wzięli praktycy i eksperci Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, specjaliści z zakresu funduszy Unii Europejskiej i źródeł pozyskiwania dofinansowania inwestycji oraz windykacji należności,
a także liczne grono przedsiębiorców, w tym
kadry zarządzającej, oraz przedstawicieli instytucji medycznych i samorządowych, nadszedł czas na Wielką Galę wręczenia złotych
statuetek i dyplomów EuroCertyfikat 2011.
Wyróżnienie, jak co roku, przyznano podmiotom gospodarczym, samorządom i jednostkom medycznym mającym szczególne
osiągnięcia na tle konkurencji. Spośród kilkuset firm, instytucji i jednostek terytorialnych
kapituła wyłoniła ponad 90 laureatów w 8 ka-

tegoriach, z których część odebrała wyróżnienia po raz kolejny, tym samym dowodząc
swej wiarygodności i profesjonalizmu.
Laureaci mogą poszczycić się efektywną
organizacją pracy i skutecznym zarządzaniem,
przestrzeganiem norm jakościowych oraz
wypracowaną polityką rozwoju, która przynosi pożądane rezultaty. Zdobyta statuetka
i uczestnictwo w Europejskim Programie Promocji Jakości sprzyjają promocji firmy na polskim i europejskim rynku, umocnieniu pozycji
w skali kraju oraz poza granicami, jak również nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych na forum międzynarodowym, ponieważ EuroCertyfikat stanowi sygnał, że jego
posiadacz to podmiot odpowiedzialny, przestrzegający biznesowych standardów i europejskiego prawa.
I

W turystyce siła
Gmina Narewka zdobyła główną nagrodę jako najlepsza gmina turystyczna
w konkursie Gmina Fair Play 2011. Trudno się dziwić – jej walory naturalne
są niepodważalne, a władze lokalne z zaangażowaniem inwestują w rozwój turystyki
mina Narewka usytuowana w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, graniczy
z Białorusią, gminą Białowieża
i gminą Hajnówka. Na powierzchni 339 km kw.
dominują lasy, użytki rolne i tereny objęte
ochroną. Cała gmina zajmuje obszar chronionego krajobrazu Puszcza Białowieska,
a w jej obrębie leżą cztery rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 1979,15 ha oraz ponad 4,5 tys. ha Białowieskiego Parku Narodowego.
W granicach gminy znajduje się też
Zbiornik Wodny „Siemianówka”, zajmujący
obszar 3250 ha, zaliczany do największych
akwenów w kraju. To właśnie wokół niego
koncentrują się główne wysiłki samorządu
gminy Narewka, zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania potencjału gminy i
wzrostu atrakcyjności jej terenów dzięki posiadanym atutom. Posiadane walory naturalne i atrakcyjne położenie gminy sprzyjają
rozwojowi różnorodnych form rekreacji, od

G

Zbiornik Wodny „Siemianówka”
turystyki krajobrazowej, przez specjalistyczną, po agroturystykę i wypoczynek pobytowy
urozmaicony możliwościami, jakie oferują
miejscowe lasy i wody.
Zbiornik Wodny „Siemianówka” zlokalizowany w Dolinie Górnej Narwi powstał
w latach 1977–1990, doskonale wkomponowując się w okoliczny krajobraz, a powstanie
akwenu stało się impulsem do rozwoju świata roślinnego i zwierzęcego, w tym 50 ga-

tunków ptaków zagrożonych w skali globalnej i europejskiej. Zbiornik wodny wraz z otoczeniem stał się atrakcyjnym, chętnie odwiedzanym miejscem wypoczynku dla mieszkańców i gości spoza regionu. Jest on „rajem”
zarówno dla wędkarzy, jak i miłośników
windsurfingu i żeglarstwa. Aby dobrze wykorzystać potencjał terenu, gmina Narewka
przy udziale środków unijnych zaangażowała
się w realizację projektu: Budowa Ośrodka Turystyczno-Rekreacyjnego i Kulturalnego na
Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym
„Siemianówka”.
Ponadto w ofercie inwestycyjnej gminy są
atrakcyjne, uzbrojone działki o zróżnicowanej wielkości przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe, letniskowe, pensjonatowe i hotelarskie, co z pewnością wpłynie na rozwój
bazy noclegowej, a w efekcie na atrakcyjność
turystyczną gminy, która już teraz jest doceniana i nagradzana w ogólnopolskich konkursach, czego przykładem jest statuetka
Gminy Fair Play i Eurocertyfikat.
I
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Trafianie
w potrzeby klientów
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości pomaga osobom i organizacjom
w rozwoju ich kompetencji, potencjału oraz możliwości. Wsparciem obejmuje
zarówno sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jaki i osoby bezrobotne
ako cele i obszar działania Stowarzyszenia określono m.in. wspomaganie
rozwoju przedsiębiorczości, pomoc
osobom zakładającym działalność gospodarczą w jej uruchomieniu, tworzenie możliwości podnoszenia kwaliﬁkacji, działania
w kierunku ograniczania bezrobocia oraz
działanie na rzecz innowacyjności mikro, małych i średnich ﬁrm. Powyższe cele są osiągane poprzez udzielanie pożyczek osobom
otwierającym własną działalność gospodarczą oraz pożyczek na rozwój ﬁrmy, organizowanie kursów i szkoleń, współpracę z organami samorządowymi, jednostkami administracji rządowej, organizacjami lokalnymi
oraz placówkami naukowymi.
Fundamentem firmy jest uczciwość wobec klientów oraz ciągłe dążenie do rozwoju, dlatego też postęp i zmiana na lepsze, stały się strategicznymi elementami umacniania
pozycji firmy na tle konkurencji. Świadcząc
usługi szkoleniowe, finansowe, informacyjne
oraz doradcze KSWP skupia się na przyjmowaniu punktu widzenia klientów, patrząc
na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak
i własnej.
Stowarzyszenie dąży do skutecznego realizowania celów statutowych w oparciu o poszukiwanie nowych możliwości, rozwiązań
i sposobów rozwoju firmy. Od 1995 roku
KSWP stale poszerza zakres działania oraz
rozbudowuje struktury. Z 4-osobowego zespołu przez lata wykształciła się dobrze przygotowana kadra, blisko 40 osób, zatrudnionych w siedzibie Stowarzyszenia oraz 6 biurach zamiejscowych.
Jak podkreśla zarząd KSWP, największą
wartością firmy są pracujący w niej ludzie,
gdyż to dzięki nim społeczność obdarza ją zaufaniem. Z tego też powodu zarząd kładzie
duży nacisk na poszerzanie wiedzy i kompetencji pracowników, aby w profesjonalny
sposób sprostać wymaganiom stawianym
przez klientów. Za inwestycję w kapitał ludzki KSWP zostało wyróżnione nagrodą „Primus Inter Pares 2007”.
Głównym czynnikiem sukcesu KSWP
jest trafne określanie potrzeb oraz spełnianie
oczekiwań klientów. Jednym z podstawowych narzędzi służących diagnozowaniu zapotrzebowania, wspierających proces po-
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Zespół pracowników KSWP – Razem można więcej

Zarząd KSWP
dejmowania decyzji i wyznaczania kierunków działań, jest funkcjonujący od 2000
roku system zarządzania jakością zgodny
z wymaganiami normy ISO 9001. Utrzymanie certyfikowanego sytemu i dobre wyniki firmy zostały docenione przez instytucje zewnętrzne – w roku 2008 KSWP otrzymało EuroCertyfikat wiarygodności firmy,
a w roku 2011 EuroCertyfikat zarządzania firmą. Wkład jaki Stowarzyszenie wnosi w rozwój lokalny został zauważony i doceniony również przez władze powiatu.
Zarząd powiatu w Końskich nadał Koneckiemu Stowarzyszeniu Wspierania Przed-

siębiorczości tytuł „Marki Koneckiej” oraz
przyznał symboliczną statuetkę Koła Wodnego.
Przez 16 lat działalności KSWP przyczyniło się do podniesienia kwalifikacji 5975
osób (zorganizowano ponad 500 szkoleń),
a dzięki 1213 pożyczkom udzielonym przez
Stowarzyszenie powstało 390 nowych firm
i utworzono 655 nowych miejsc pracy. Wysokość kapitału funduszu pożyczkowego, jakim dysponuje Stowarzyszenie, klasyfikuje
KSWP na 9. miejscu w Polsce w rankingu
funduszy pożyczkowych. Poza główną działalnością KSWP bierze udział w wielu lokalnych i regionalnych przedsięwzięciach, organizując zajęcia dla dzieci i młodzieży
podczas ferii, wspierając szkoły, inicjatywy
sportowe, itp.
Skuteczne pozyskiwanie i wykorzystanie
środków finansowych na wdrożenie projektów i realizację misji KSWP, jaką jest wspieranie wszechstronnego rozwoju przedsiębiorczości w regionie, nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie pracowników i Zarządu
KSWP.
www.kswp.org.pl
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W gronie liderów
O sukcesie w konkursie EuroCertyﬁkat, aktualnie realizowanych inwestycjach oraz
sposobach ich ﬁnansowania rozmawiamy z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin

Jakie czynniki zadecydowały o uhonorowaniu gminy Borzęcin EuroCertyfikatem?
– Otrzymaliśmy EuroCertyfikat w kategorii Dobrych Praktyk Obsługi i Usług, co potwierdza dobre funkcjonowanie i sprawną organizację Urzędu. Od lat budujemy dobrą
markę gminy, której potwierdzeniem są liczne wyróżnienia i wysokie miejsca w różnego
rodzaju rankingach. Wyróżnikiem gminy
jest przyjazny inwestorom i mieszkańcom
samorząd, dla którego priorytetem jest jakość i komfort obsługi petenta. To tworzy
pozytywny klimat, który przynosi wymierne
i oczekiwane efekty.
Gmina realizuje szereg inwestycji. W jakie sfery życia publicznego samorząd aktualnie najwięcej inwestuje?
– Uchwalony na 2012 rok budżet zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie
42,5 proc. wydatków budżetu ogółem, przy
czym wskaźnik ten zapewne wzrośnie w trakcie roku przekraczając 50 proc. wydatków.
Ten wynik stawia nas w gronie liderów rozwoju w Małopolsce.
Realizujemy kluczowe inwestycje związane z odbudową i modernizacją dróg, budową chodników, wodociągów, infrastruktury
sportowej, kulturalnej, społecznej, sieci bezpłatnego internetu. Najważniejsze projekty to:
budowa Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie z 110
miejscami całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej, przebudowa obiektu sportowego „Sokoła” w Borzęcinie oraz budowa
nowych kompleksów sportowych przy Zespołach Szkół w Przyborowie i Bielczy, odbudowa i modernizacja dróg na terenie gminy – w tym w Borzęcinie – wraz z zabezpieczeniem powodziowym, budowa terenów
rekreacyjnych i placów zabaw w centrach miejscowości, modernizacja obiektów komunalnych służących celom kulturalno-społecznym

w Przyborowie i Borzęcinie Dolnym, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców.
Jak przedstawia się kwestia finansowania tych inwestycji?
– Gros środków finansowych pochodzi
z zewnątrz, zarówno z funduszy unijnych, jak
i krajowych. W 2011 roku była to rekordowa
kwota 16 milionów 702 tysięcy złotych. Rok
2012, dzięki kolejnym pozyskanym środkom, może być równie dobry, gdyż już na starcie w uchwale budżetowej zapisano dotacje
w wysokości 8 milionów 205 tysięcy złotych,
a środki te ulegną znacznemu zwiększeniu
w trakcie roku dzięki podpisaniu kolejnych
umów na dofinansowanie.
Jakie źródła wsparcia są dla gminy najcenniejsze?
– Zdecydowanie te, które zapewniają najwyższy wskaźnik współfinansowania zadań
inwestycyjnych rzędu 75–85 proc. ich wartości.
W przypadku gminy Borzęcin to środki z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Co decyduje o skuteczności w aplikowaniu o te środki?
– Dobrze przygotowane wnioski wpisujące się w cele programu. Poza tym aktywność
aplikacyjna samorządu, która przekłada się
wprost na skuteczność w pozyskiwaniu środków. Im więcej dobrze napisanych, złożonych
do funduszy wniosków, tym większe wpływy
z dotacji inwestycyjnych do budżetu jednostki
samorządu.
A jakie działania samorządu mogą
świadczyć o tym, że jest on nie tylko otwarty na potrzeby mieszkańców i inwestorów, ale
również turystów?

– Przykładem otwartości samorządu na
mieszkańców jest realizacja wielu postulatów
społecznych przekładających się na poprawę
infrastruktury społecznej tak, aby mieszkańcom w gminie Borzęcin żyło się zdrowo, bezpiecznie i komfortowo. Inwestorom tworzy się
jak najlepsze warunki do inwestowania poprzez tworzenie stref aktywności gospodarczej oraz budowę infrastruktury w postaci
m.in. dróg przystosowanych do transportu
o wysokim tonażu. Turystom gmina oferuje
szereg atrakcji w postaci obiektów sportoworekreacyjnych, akwenów wodnych z łowiskami
specjalnymi, ścieżek rowerowych, gościnnych gospodarstw agroturystycznych, licznie
występujących w gminie, pełnych runa leśnego
i zwierzyny lasów oraz… plenerowych imprez,
wśród których przoduje przyciągające kilkudziesięciotysięczne tłumy, bogate w koncerty gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej Borzęckie Święto Grzyba.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.borzecin.pl

Wizualizacja Regionalnego Centrum
Rehabilitacji i Pomocy Społecznej

Borzęcin z lotu ptaka
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Krakowski przewoźnik
z EuroCertyfikatem
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie podczas
Wielkiej Gali w Zamku Królewskim w Warszawie otrzymało
prestiżowe, europejskie wyróżnienie EuroCertyﬁkat

Pętla tramwajowa „Mały Płaszów”
uroCertyﬁkat jest przyznawany
podmiotom gospodarczym szczególnie wyróżniającym się na tle
konkurencji sprawną organizacją
i zarządzaniem, doskonałą polityką rozwoju oraz spełnianiem wymagań norm ISO
w obszarze zarządzania jakością świadczonych usług i ochrony środowiska.
Krakowski przewoźnik odebrał statuetkę
EuroCertyfikatu w kategorii „Dobrych Praktyk Obsługi i Usług” przede wszystkim za wysoki poziom świadczonych usług przewozowych, nowoczesny tabor i spełnianie europejskich norm, m.in. w zakresie ekologii.
MPK SA w Krakowie jest jedynym w Polsce
miejskim przewoźnikiem, który w tym roku
otrzymał EuroCertyfikat. – Przyznanie tego
wyróżnienia jest kolejnym potwierdzeniem, że
MPK świadczy usługę na europejskim poziomie – podkreśla Julian Pilszczek, prezes
MPK SA w Krakowie.
Zanim jednak statuetka EuroCertyfikatu trafiła do MPK, funkcjonowanie krakowskiego przewoźnika zostało dokładnie
sprawdzone przez Polskie Stowarzyszenie
Doradcze i Konsultingowe. Po wstępnej
ocenie i nominacji do tego wyróżnienia, eksperci przeprowadzili dokładny audyt, któ-
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ry miał potwierdzić wysoki poziom świadczonych usług. Dopiero pomyślne przejście
tego audytu gwarantowało, że MPK SA
otrzyma EuroCertifikat. Zdobycie tego
wyróżnienia daje MPK SA prawo do wzięcia udziału w Europejskim Programie Promocji Jakości.
Krakowska komunikacja została już
doceniona przez zagranicznych ekspertów
i uznana za jedną z 10 najlepszych na świecie (ranking magazynu Forbes). Bardzo pozytywnie MPK SA ocenili także pasażerowie. Badanie, które zleciła firma Deloitte
a wykonał instytut badawczy Millward Brown
SMG/KRC w grudniu ubiegłego roku wykazało, że funkcjonowanie krakowskiej komunikacji miejskiej jest oceniane przez pasażerów bardzo wysoko. Jak wynika z raportu,
spośród 7 największych polskich miast najbardziej zadowoleni z transportu publicznego są właśnie mieszkańcy Krakowa. Ale to nie
jedyne dowody uznania jakie są udziałem
MPK SA w Krakowie.
W konkursie „Kraków bez barier” pętla
tramwajowa Mały Płaszów otrzymała wyróżnienie w kategorii przestrzeń publiczna.
Jury doceniło inwestycję zrealizowaną przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA

w Krakowie za konsekwentną realizację przestrzeni publicznej pod kątem dostępności dla
osób niepełnosprawnych.
Ponadto spółka począwszy od 2001 roku nieprzerwanie uzyskuje prestiżowy tytuł
„Przedsiębiorstwa Fair Play”, w tym również
nagrody dodatkowe, tj. Złoty Certyfikat
„Przedsiębiorstwo Fair Play” – przyznawany
trzykrotnym laureatom programu, Złota
Statuetka – nagroda specjalna dla pięciokrotnego laureata oraz Brązowy Laur – za
szósty z rzędu tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
– Jesteśmy przekonani, że korzystając
z uprawnienia do posługiwania się logo
Fair Play w naszej działalności, sygnalizujemy klientom, kontrahentom, społeczeństwu,
iż jesteśmy zweryfikowani jako firma kierująca się rzetelnością i zasadami etyki, stosująca normy uczciwego postępowania, dotrzymująca podjętych zobowiązań, a współpraca z nami nie jest obciążona ryzykiem.
Zwiększa to zaufanie do przedsiębiorstwa zarówno kontrahentów, klientów, jak i pracowników – mówi Julian Pilszczek, prezes
MPK SA w Krakowie.
www.mpk.krakow.pl

EUROCERTYFIKAT

Kompleksowo
i innowacyjnie
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
może poszczycić się długą tradycją w dziedzinie rehabilitacji psychiatrycznej,
a działający obecnie system rehabilitacji należy do najnowocześniejszych w kraju
amodzielny Publiczny Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu ma już ponad 100
lat. Pierwsze oddziały psychiatryczne uruchomiono w październiku 1904 roku,
w tym samym czasie oddano do użytku kościół i przyjęto pierwszych chorych.
Szpital do chwili obecnej zlokalizowany
jest na obrzeżach miasta, wśród lasów, w sąsiedztwie jezior. Otoczenie Szpitala tworzy
aurę spokoju i bezpieczeństwa. Malowniczy
park działa kojąco i sprzyja rekreacji, a na jego
terenie usytuowane są secesyjne pawilony chorych, budynki mieszkalne i gospodarcze oraz
kościół. Kompleks szpitala wpisany jest w całości do rejestru zabytków konserwatora.
Misją Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych jest
zapewnienie kompleksowych świadczeń w zakresie lecznictwa psychiatrycznego, odwykowego i rehabilitacji neurologicznej.
W 23 budynkach szpitalnych funkcjonują:
Całodobowy Oddział Psychiatrii Sądowej
o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży; Całodobowe Oddziały Psychiatryczne Ogólne; Całodobowy Oddział Rehabilitacji
Psychiatrycznych; Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu; Całodobowy Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych;
Całodobowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej; Całodobowy Oddział Leczenia
Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych;
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W szpitalu wykonywane są usługi diagnostyczne w zakresie: Laboratorium Analitycznego; Diagnostyki
obrazowej; Pracowni EEG.
W strukturze szpitala funkcjonuje Zakład
Fizjoterapii, który świadczy usługi kontraktowane przez NFZ. Pacjenci mogą także skorzystać z Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni
Neurologicznej dla dzieci. Szpital posiada
również Aptekę, nowoczesne Centrum Terapii, w którym wiele uwagi poświęca się terapii poprzez sztukę (malarstwo, muzykę, teatr,
taniec i literaturę), oraz dysponuje infrastrukturą sportową w postaci sali gimnastycznej, stadionu i kortu tenisowego.
W Szpitalu zatrudnionych jest 400
osób. Wiele z nich to utalentowani, do-
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Budynek Administracji Szpitala

Pracownia tomografii komputerowej
świadczeni i zaangażowani w swą pracę lekarze, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i pielęgniarki. Szpital ściśle współpracuje z niemieckim Klinikami z Langenfeld, Schleswig,
Frankfurt (Oder) oraz z Berlina. Efektem
podjętej współpracy jest coroczna wymiana personelu medycznego oraz organizacja
wspólnych konferencji i sympozjów. Ponadto
szpital jest członkiem Międzynarodowej
Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie – działającej pod auspicjami WHO – i corocznie realizuje kilka
autorskich programów z zakresu profilaktyki zdrowia.

Szpital funkcjonuje zgodnie z systemem
zarządzania jakością w oparciu o Normę ISO
9001:2008. W 2011 roku, w ogólnopolskim
rankingu „Rzeczpospolitej” – Bezpieczny
Szpital, w kategorii szpitali niezabiegowych,
zajął wysokie IV miejsce. W tym samym roku
został uhonorowany Eurocertyfikatem w kategorii Dobrych Praktyk Obsługi i Usług.
Wszystkie te osiągnięcia są potwierdzeniem
najwyższej dbałości o dobro pacjenta oraz wypełniania w każdym aspekcie działalności międzynarodowych standardów zarządzania
obsługą i usługą medyczną przez wykwalifikowany personel.
Dyrekcja szpitala realizuje swoją wizję rozwoju poprzez zabieganie o środki na ciągłą modernizację, oddając kolejno do użytku pacjentów wyremontowane, nowoczesne pomieszczenia, poszukuje szans rozwoju w sukcesywnym inwestowaniu w wiedzę i doskonalenie pracowników, rozwój rynków, nowych technologii, nowych produktów/usług,
nowoczesnego wyposażenia. W ostatnich
4 latach szpital pozyskał ze źródeł zewnętrznych ponad 14 mln zł.
www.psychiatria.miedzyrzecz.pl
www.obrzyce.eu
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Zdrowe
reguły biznesu

Laureaci konkursu

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

XIV edycja konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców była wyjątkowa.
Po raz pierwszy bowiem formuła rywalizacji zyskała ogólnopolski zasięg,
dopuszczając do oceny ﬁrmy działające poza Warszawą. Nagrody dla najlepszych
ﬁrm wręczono podczas Wielkiej Gali, jaka miała miejsce 10 grudnia
onkurs, organizowany przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców,
przy wsparciu Związku Powiatów Polskich, zgodnie z założeniami ma promować najlepsze ﬁrmy w Polsce, stanowiąc o jakości, rzetelności i wiarygodności laureatów. Służy również upowszechnianiu zasad etyki w biznesie, których
muszą przestrzegać laureaci, oraz służy
jako narzędzie promocji, otwierając przedsiębiorcom wiele możliwości rozwoju i budowania marki, a przez to wzmacniania konkurencyjności.
Podczas grudniowej Wielkiej Gali w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie oficjalnie ogłoszono zwycięzców XIV edycji
konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców i wręczono nagrody jego laureatom, wyłonionym przez kapitułę 16 października. Nominacji i oceny podmiotów
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Tomasz Panabażys, członek zarządu JW Construction Holding SA, odbiera statuetkę
w konkursie Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców z rąk posła na Sejm RP Adama
Szejnfelda oraz prezesa Warszawskiej Izby Przedsiębiorców Waldemara Piórka

WIKTORIA – ZNAK JAKOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW
Laureaci konkursu
WIKTORIA Znak Jakości
Przedsiębiorców 2011:
• Aleksandra PPHU Ola Voyna TM (Łódź)
• Autobox Advertising Sp. z o.o. (Olsztyn)
• Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
BCJ A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec SJ
(Tarnobrzeg)
• Browar Lwówek Sp. z o.o. (Lwówek Śląski)
• Consonni Bartelak Sp. Jawna (Kamyk koło
Częstochowy)
• CPU – Service A. i Z. Maryniak SJ
(Warszawa)
• Clarena Sp. z o.o. (Wrocław)
• Cronimet PL Sp. z o.o. (Inowrocław)
• Domikon Sp. z o.o. (Czerniewice koło
Tomaszowa Mazowieckiego)
• Euro Clean-Air Sp. z o.o. (Warszawa)
• Family House Sp. z o.o. (Poznań)
• JAS-FBG SA (Katowice)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J.W. Construction Holding SA (Ząbki)
Korporacja Radex SA (Warszawa)
Lasermax Sp. z o.o. (Warszawa)
Manta Multimedia Sp. z o.o. (Warszawa)
„Metal Kop” Marian Kopała Zakład
Wyrobów Metalowych (Busko Zdrój)
Mikrobit Sp. z o.o. (Lublin)
„Pod Tężniami” – Klinika Uzdrowiskowa
im. Jana Pawła II (Ciechocinek)
Piekarnia WACYN Ewa Brzezińska, Andrzej
Karczewski (Radom)
Poldent Sp. z o.o. (Warszawa)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
w Lublinie (Lublin)
Stalpol P.W. Paweł Okoński (Białe Błota
koło Bydgoszczy)
Sun&Snow Sp. z o.o. (Warszawa)
„U Zbója” – ośrodek wczasów
zdrowotnych (Gołubie)
Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki
i Hotelarstwa w Warszawie (Warszawa)

gospodarczych ubiegających się o godło promocyjne WIKTORII dokonuje kapituła, złożona z parlamentarzystów oraz osobistości ze świata kultury i mediów, którym przewodzi prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców Waldemar Piórek.
W 2011 roku organizatorzy konkursu wysłali pięćset nominacji do konkursu. Spośród 120 nadesłanych zgłoszeń kapituła wyłoniła 38 laureatów, w tym 10 Ambasadorów Marki. Dodatkowo
jurorzy zadecydowali o przyznaniu 2 Super WIKTORII za szczególne zasługi. Wyróżnienie to trafiło do dr hab. Agnieszki Wierzbickiej, pełniącej funkcję kierownika projektu badawczo-wdrożeniowego „ProOptiBeef” oraz do Towarzystwa Historycznego im.
Szembeków.

W 2011 roku organizatorzy konkursu
wysłali pięćset nominacji do konkursu.
Spośród 120 nadesłanych zgłoszeń
kapituła wyłoniła 38 laureatów,
w tym 10 Ambasadorów Marki
Ogólnopolski charakter Wiktorii nie był jedyną nowością ubiegłorocznej edycji. Po raz pierwszy 10 firmom – które w latach ubiegłych
były laureatami konkursu, a dziś mają popularyzować celu konkursu:
zasady etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, a także aktywnie włączać się w różne formy wspieranie przedsiębiorczości
i inicjatyw gospodarczych – nadano tytuł „Ambasadora Marki”.
Podczas uroczystości wręczono też Nagrodę im. St. Wokulskiego dla przedsiębiorcy, kierującego się w swej działalności gospodarczej zasadami bliskimi pozytywistycznemu wzorcowi kupiectwa. Wyróżnienie to przyznano Krzysztofowi Koltermanowi, prezesowi zarządu firmy ARKOL Sp. z o.o. Ponadto Warszawska Izba Przedsiębiorców odznaczyła dyrektora Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Mokotów Waldemara Albińskiego nagrodą Solidnego Partnera Samorządu Gospodarczego. Po raz ostatni
wręczono z kolei Fotel Lidera dla najlepszej firmy na Mazowszu, który trzeci raz z rzędu stał się chlubą firmy Sita Sp. z o.o.
Wielka Gala licznie zgromadziła laureatów i ich gości oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, parlamentarzystów
oraz ludzi kultury. Podczas tego dorocznego święta przedsiębiorczości
nie brakuje okazji do rozmów kuluarowych, wymiany informacji i doświadczeń biznesowych oraz integracji i nawiązywania kontaktów. Organizatorzy zapewnili też gościom grudniowej uroczystości wiele atrakcji kulturalnych, w tym występy perkusisty Przemka Knopika – półfinalisty programu ,,Mam Talent” z 2009 roku, absolwentów Mu-

• „Zajazd pod Piękną Górą Rudziewicz”
Handel Transport Usługi Eksport Import
Mirosław Rudziewicz (Gołdap)

Ambasadorzy Marki 2011:
• PHPU ARKOL Sp. z o.o. (Warszawa)
• Browar Ciechan Sp. z o.o. (Ciechan)
• Centrum Handlowe Szembeka Sp. z o.o.
(Warszawa)
• Dekorglass Działdowo SA (Działdowo)
• Elektoralna Dental Clinic i Villa Nova
Dental Clinic (Warszawa)
• Lechpol Zbigniew Leszek (Miętne)
• Natalia Gold Józef Czerniejewski
(Piaseczno)
• Odent Prywatna Praktyka Stomatologiczna
lekarz stomatolog Barbara Obłoj
(Warszawa)
• Sita Sp. z o.o. (Warszawa)
• Służew nad Dolinką” Spółdzielnia
Mieszkaniowa (Warszawa)

zycznej Klasy BGŻ przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st.
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku oraz chóru kameralnego Varsoviae Regii Cantores pod dyrekcją Joanny Malugi. Goście mieli również okazję obejrzeć pokaz bielizny, ekskluzywnych futer i diamentów.
Przedsięwzięciu WIP rangi przydaje patronat honorowy wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania,
wojewody mazowieckiego, marszałka województwa mazowieckiego,
prezydenta m. st. Warszawy, prezesa Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, posła Adama Szejnfelda.
I
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Promocja
modelowego biznesu
Kolejne edycje corocznej rywalizacji o Wiktorię uświadamiają, że przykładów modelowej
postawy biznesowej nie brakuje, choć o ﬁrmach działających efektywnie, a zarazem
etycznie, rzadko się słyszy. Konkurs pomaga im wyjść z cienia. O kondycji krajowego
środowiska biznesu i zasadach, jakie powinny przyświecać wzorom działalności
gospodarczej, mówi Waldemar Piórek, prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców
Fot. WOJCIECH ŁUCZAK

Jak wypadają polscy przedsiębiorcy, jeśli wziąć pod uwagę postawę biznesową
zgodną z zasadami fair play?
– Konkurs Wiktoria jest ewenementem
w skali kraju, jeśli chodzi o sposób wyróżniania firm. Wyniki przedsiębiorstw mogą być
różne. My patrzymy na całokształt ich działań, weryfikując, czy nie zalegają ze zobowiązaniami wobec ZUS, czy mają pozytywną opinię bankową. Umożliwiamy im też wylegitymowanie się referencjami i kontaktami
z partnerami handlowymi. Wreszcie, analizujemy, jak firma jest postrzegana w rejonie,
w którym działa – czy udziela się społecznie,
angażuje w rozwój wspólnoty lokalnej; słowem, czy ma serce.
Ekonomia musi iść w parze z etyką?
– Tak. W preambule regulaminu konkursu
jest zapisane, że podstawową zasadą wyróżniania firm jest przestrzeganie przez nich
zasad etyki w prowadzonej działalności biznesowej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. W tym roku podjęliśmy współpracę ze
Związkiem Powiatów Polskich, która przyniosła bardzo dobre efekty. Starostowie mogli nominować firmy na równi z organami samorządu gospodarczego i organizatorem
konkursu. To spowodowało, że wśród uczestników znalazły się firmy wiarygodne. Wysłaliśmy nominacje do prawie 1000 firm, z których 112 nadesłało zgłoszenie do konkursu.
Z tego grona wyłoniliśmy 38 laureatów.
Co zmieniło się w tegorocznej formule
konkursu Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców i jakie wnioski nasuwają się panu po
podsumowaniu ostatniej edycji?
– Poziom zgłoszeń był różny, ale mam
poczucie, że wyłonieni przez kapitułę laureaci stanowią modelowe przykłady prowadzenia działalności gospodarczej. Najwięcej
firm, które zgłosiły się do rywalizacji, reprezentowało kategorię zdrowie i uroda. Duża
grupa uczestników działa w sektorze budownictwa i transportu. W zasadzie wśród
kandydatów do statuetki pojawiło się całe
spectrum gałęzi gospodarki. Cieszymy się, że
mimo mazowieckich korzeni konkurs po
raz pierwszy przybrał wymiar ogólnopolski.
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Chociaż było to novum w formule konkursu, zmiana ta przyciągnęła wiele firm z całej Polski. W tym roku po raz pierwszy skierowaliśmy zaproszenie do kapituły do pełnomocnika rządu ds. równego traktowania,
żeby firmy prowadzone przez kobiety też za-

istniały na szerszą skalę, bo jest wiele przykładów, że takie przedsiębiorstwa są doskonale zarządzane.
Podczas gali jak zwykle wręczono także nagrodę im. Wokulskiego dla najlepszego kupca. Jaka jest idea tego wyróżnienia
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i kto może się nim szczycić dzięki swoim dokonaniom?
– Nagroda Wokulskiego jest powrotem do
tradycji Dnia Kupca, który przed wojną był
obchodzony 8 grudnia, kiedy to kupcy świętowali rangę swojego zawodu, cieszącego się
wówczas dużym uznaniem. Kilka lat temu
przywróciliśmy to święto, przyznając nagrodę im. Wokulskiego, będącego postacią silnie kojarzoną z kupiectwem. W tym roku dzięki wyróżniającej się działalności i postawie laureatem został Krzysztof Kolterman z firmy Arkol, produkującej meble.
Po raz pierwszy nadano też tytuł „Ambasadora Marki”.
– To z kolei nagroda dla tych firm, które były laureatami Wiktorii w poprzednich latach i w tym roku również poddały się kon-

morządu Gospodarczego. Tę nagrodę otrzymał Waldemar Albiński, dyrektor Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Mokotów, który od lat angażuje się
w różne projekty z udziałem przedsiębiorców
z dzielnicy, a współpracę tę można uznać za
modelową.
Do patronatu zostały zaproszone znane
osobistości medialne, w tym politycy, przedstawiciele rządu i instytucji państwowych. Łatwo było ich przekonać?
– Nigdy nie jest to zadanie łatwe, bo są
to ludzie bardzo zajęci, natomiast cel był szlachetny, a to silny argument. Ponadto konkurs
jest niekomercyjny, skierowany do różnych
branż, a co więcej, po raz pierwszy został zorganizowany na skalę ogólnopolską. Myślę, że
wszystkie te elementy przekonały zaproszo-

W tym roku powołamy Klub Wiktorii, w ramach
którego odbywać się będą spotkania dla firm
wyróżnionych godłem, służące integracji
środowiska przedsiębiorców, wymianie
doświadczeń i nawiązaniu kontaktów
kursowemu situ. Te firmy od tego roku będą
twarzami konkursu, jak również zasilą kapitułę i radę programową konkursu. Wręczyliśmy też ważną dla środowiska przedsiębiorców nagrodę Solidnego Partnera Sa-

ne osobistości, że warto wziąć udział w inicjatywie Izby, promującej biznes oparty na solidnych fundamentach.
Co oprócz dyplomu i statuetki skłania
firmy do konkursowej rywalizacji?

– Na pewno prestiż, który wiąże się z wygraną, ale też możliwości, jakie daje przyznane laureatom godło promocyjne, którym
mogą się posługiwać w materiałach reklamowych, kampaniach i działaniach marketingowych. W tym roku powołamy Klub Wiktorii, w ramach którego odbywać się będą
spotkania dla firm wyróżnionych godłem, służące integracji środowiska przedsiębiorców,
wymianie doświadczeń i nawiązaniu kontaktów. Na przestrzeni 14 lat nagrodziliśmy
łącznie około 400 firm i jak dotąd nie dotarły
do nas żadne informacje, że straciły one na
wartości. Pamiętajmy, że na renomę konkursu
wpływa fakt, że jest on szeroko komentowany
i relacjonowany w mediach ogólnopolskich,
w tym wielu stacjach telewizyjnych, co zapewnia laureatom pożądany rozgłos, wpływający na znajomość ich firmy i promocję
działalności.
Warszawska Izba Przedsiębiorców docenia firmy za działalność społeczną, ale
sama też angażuje się w akcje charytatywne.
– To prawda. Przykładem może być
choćby zorganizowana podczas ostatniej
gali licytacja artystycznej biżuterii, ofiarowanej
organizatorom przez jednego z laureatów,
z której pieniądze zostaną przekazane na cele
wskazane przez zaprzyjaźnione fundacje,
zgodne z najpilniejszymi potrzebami.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Oferujemy niepowtarzalny wypoczynek połączony z poprawą zdrowia i regeneracją sił witalnych organizmu. Jesteśmy pierwszym ośrodkiem w Polsce, który wprowadził dietę warzywnoowocową, wskazaną w celach proﬁlaktycznych dla osób zdrowych oraz dla osób cierpiących na
takie choroby, jak m.in.: nadwaga lub otyłość, nadciśnienie, wysoki cholesterol, miażdżyca
serca i naczyń, alergie skórne, pokarmowe, astma, choroba zwyrodnieniowa stawów, zaparcia
i inne. Proponujemy także inhalacje w Kryształowej Komnacie Solnej, wspomagające leczenie
wielu schorzeń oraz liczne zabiegi na twarz i ciało w gabinetach kosmetycznych.

Ośrodek Wczasów Zdrowotnych
„U Zbója”
83-316 Gołubie, ul. Wczasowa 29
tel. (58) 684 36 57
uzboja@uzboja.pl
www.uzboja.pl
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Stabilny zysk
bez fajerwerków
Rozmowa z Bogdanem Wicińskim, prezesem zarządu Manta Multimedia Sp. z o.o.

Sukcesy marki Manta dowodzą, że jakość
nie musi oznaczać wygórowanej ceny. Czy
właśnie wyważenie właściwych proporcji
między jakością a czynnikiem ekonomicznym można uznać za podwaliny powodzenia firmy i zadowolenia klientów?
– Naszym zadaniem jest znalezienie jak
największej liczby klientów, którzy zdecydują się na zakup produktów marki Manta, a zarazem wygenerowanie zysku, który pozwoli
nam się dalej rozwijać dzięki inwestowaniu zarobionych środków. W ciągu 13 lat istnienia
firma przeszła wzloty i upadki. Na szczęście
udaje nam się wyciągać wnioski i nie powielać raz popełnionych błędów. Ponadto do życia i pracy warto podchodzić oportunistycznie, wykorzystując pojawiające się okazje.
Równie ważna jest edukacja, bez której firma
nie jest w stanie się rozwijać. Tyko szkoła poparta ciężką pracą i doświadczeniem jest w stanie zagwarantować dalszy postęp i sukces.
Trzeba mieć pewne wrodzone przymioty, ale
też umieć je rozwijać oraz otaczać się profesjonalistami i mądrzejszymi od siebie ludźmi,
jednocześnie sięgając po szkolną edukację. Ten,
kto się nie rozwija, nie ma szans na zaistnienie ani osiągnięcie sukcesu. Gdy rozwinąłem
ścieżkę edukacji na szczeblu studiów podyplomowych i menedżerskich, w firmie pracowało 108 osób, dziś zespół liczy 27 pracowników. Przez ten czas przychody pozostają
na tym samym poziomie albo rosną. Biorąc
przykład z góry, kadra też stawia na edukację,
przez co wzrasta jej fachowość i świadomość
celowości pracy. W efekcie nasze wydatki na
serwis stanowią poniżej 2 proc. przychodów.
Tak niskie statystyki awaryjności są wybitnym
wynikiem w skali międzynarodowej.
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Co zatem kryje się za tak wysoką jakością? Większe wymagania względem podwykonawców?
– Jakość nie powinna być łączona z małą
awaryjnością, bo decyduje o niej cała gama
elementów, które powodują, że klient jest zadowolony. Przez 13 lat nauczyliśmy się produkować po mistrzowsku i pilnować jakości produktu finalnego. Pewnych procedur
i mechanizmów nie wypracowuje się w 5 minut, a opowieści o wyborze najlepszych
rozwiązań czy wykonawców są tylko pustym
sloganem. My od banalnych haseł wolimy
proste rozwiązania, które stosujemy z pełną
świadomością. Mamy 4 certyfikaty ISO nie
po to, żeby powiesić dyplom na ścianie, ale
dlatego, że rozumiem ideę i sens ich posiadania.
Co zapewniło firmie rozpoznawalność?
– Nie da się ukryć, że marka jest łączona przede wszystkim z dvd. Sprzedaliśmy ponad 5 mln odtwarzaczy, co obrazuje, że w co
drugim domu użytkownicy korzystają ze
sprzętu Manta, a więc połowa Polaków jest
zaznajomiona z naszą marką. W tym segmencie dobrze wykorzystaliśmy swoje 5 minut. Od początku atutem naszych dvd była
zdolność odtwarzania praktycznie wszystkich
formatów. To pomogło nam wykreować
markę. Ludzie, zadowoleni z naszego sprzętu, z pełną świadomością wracają po inne produkty, bo po pierwszym sceptycznym zakupie kolejne uważają za dobrą inwestycję.

Jeden z produktów firmy Manta

Dzięki naszym produktom klient robi dobry
interes, bo korzystając z rozwiązania Manty
oszczędza na inne dobra. W naszych urządzeniach stosujemy komponenty najwyższej jakości wiodących poddostawców i kooperantów, a ich cena jest niższa niż sprzętu producentów klasy A. Manta jest cenną alternatywą, oferującą produkt o tych samych
możliwościach, a często wręcz lepszy jakościowo, za znacznie mniej.
Manta przywołuje na myśl skojarzenia
z asortymentem RTV i multimediami, ale
oferta jest znacznie szersza. Czy przewiduje pan nowy hit, który powtórzy sukces odtwarzaczy dvd?
– Hitem jest dla mnie to, że firma, którą
w 100 proc. tworzy polski kapitał, bez inwestora zagranicznego i wsparcia finansowego
przez 13 lat istnieje, rozwija się i jest marką,
z która liczy się konkurencja. Przykładem poruszenie, jakie wywołaliśmy na rynku produkcją telewizorów 3D. Nie nastawiam się na
znalezienie hitu, który zmiecie z rynku konkurencję, bo taki sukces trwa krótko i może
przynieść więcej szkody niż pożytku. Dla mnie
najważniejsze jest, żeby firma się rozwijała
i przynosiła stabilny zysk, bez fajerwerków.
Dzięki zdywersyfikowanej ofercie udaje nam
się utrzymać dobre wyniki, mimo że dziś
sprzedajemy marginalne ilości dvd. Hitem ma
szansę stać się wszystko, co klienci zechcą kupić.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Natalia Gold
znów na podium
W XIV ogólnopolskim konkursie Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców ﬁrma
Natalia Gold uzyskała główną nagrodę w postaci kampanii reklamowej wyświetlanej
na ekranach elektronicznych w warszawskim metrze. Wielka Gala odbyła się
10 grudnia 2011 roku w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie

iktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców to konkurs niekomercyjny, a ﬁrma Natalia Gold
do udziału w nim została zaproszona w wyniku wcześniej osiągniętych sukcesów w konkursie Mazowiecki Znak Jakości.
W latach 2003, 2004 i 2006 Natalia
Gold otrzymała główne nagrody w konkursie Mazowiecki Znak Jakości – czyli „Fotel Lidera”. W 2007 roku zdobyła tytuł „Lider Liderów”, a statuetkę Wiktorii odebrała na Zamku Królewskim w Warszawie. Kolejnymi
uzyskanymi wyróżnieniami były tytuł „Kupiec
Roku” – nagroda im. Wokulskiego w 2008
roku oraz Diamentowa Odznaka WIP w 2010
roku.
Podczas tegorocznej Gali dotychczasowych laureatów Wiktorii uhonorowano po raz
pierwszy zaszczytnym tytułem „Ambasadora Marki”. Jego celem jest promowanie i po-

pularyzacja zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, a także
wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych. Taki też tytuł uzyskała 10 grudnia 2011 roku Natalia Gold, a nagrodę z rąk
przewodniczącego Sejmowej Komisji Skarbu Państwa Adama Szejnfelda oraz prezesa WIP Waldemara Piórka odebrał jej właściciel Józef Czerniejewski.
– Nasza firma zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i sprzedażą biżuterii artystycznej. Do dziś uzyskaliśmy przeszło
130 nagród na płaszczyźnie artystycznej i gospodarczej. Niemniej jednak mam dystans do
wielu z nich, ale nie do nagród zdobytych
w konkursach organizowanych przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców – mówi Józef
Czerniejewski, właściciel firmy Natala Gold.

W

Józef Czerniejewski podczas Gali Wiktoria

www.nataliagold.pl
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Jakość i bezpieczeństwo
Zakład Wyrobów Metalowych METAL-KOP to jedno z największych
przedsiębiorstw w powiecie i zarazem wizytówka gminy Busko-Zdrój.
Jest ﬁrmą rodzinną, która działa nieprzerwanie od 40 lat

Nowy Zakład Produkcyjny w miejscowości Młyny
dy w 1971 roku Marian Kopała
otwierał małą ﬁrmę rzemieślniczą
w Busku-Zdroju nikt nie przypuszczał, że wkrótce METAL-KOP
zyska jedną z czołowych pozycji na gospodarczej mapie powiatu, a produkowany tam
asortyment wyrobów metalowych znajdzie odbiorców nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach Europy. Dziś ﬁrmą rodzinną
METAL-KOP zarządza właściciel Marian
Kopała wraz z synem, synową i córką.
Od blisko 20 lat METAL-KOP specjalizuje
się w produkcji kontenerów stalowych do
transportu wszelkiego rodzaju odpadów. Kontenery o pojemności od 1–47 m3 produkowane są według indywidualnych wymogów klientów i przystosowane swą konstrukcją do
transportu na tzw. hakowcach, które poprzez
zamontowany w kontenerze zaczep wciągają
go na swoje podłoże. Roczna produkcja kontenerów to około 3500 sztuk o łącznej wadze
8000 ton. Oprócz kontenerów METAL-KOP
zajmuje się również produkcją różnego rodzaju
skrzyń stalowych, pojemników, palet transportowych wielorakiego przeznaczenia oraz zabudową naczep na samochody ciężarowe.
Charakteryzuje je najwyższa jakość, trwałość
i – co najważniejsze – bezpieczeństwo ich użytkowania. To dlatego zdecydowana większość
produkcji (około 80 proc.) skierowana jest do
krajów Unii Europejskiej, głównie do Belgii,
Niemiec, Francji, Włoch, Holandii, Szwajcarii, Norwegii i Danii.

G
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Kontener wzmocniony do transportu
złomu o poj. 33 m3

W imieniu właściciela firmy Mariana Kopały
nagrodę odebrali jego syn i synowa
– Monika i Jarosław Kopała
Konsekwencją rosnącego zapotrzebowania rynku na kontenery, zarówno europejskiego, jak i krajowego, było otwarcie jesienią 2008 roku nowego zakładu produkcyjnego METAL-KOP w miejscowości Młyny. Powstała tu imponująca inwestycja spełniająca wszelkie europejskie standardy, dla-

tego też firma ta stała się dumą regionu. Na
terenie ponad 8 ha wybudowana została hala
produkcyjna o powierzchni 10 000 mkw. zatrudniająca 120 pracowników, a planowany
jest dalszy wzrost zatrudnienia, co zapewni
utrzymanie wielu rodzinom w regionie. Firma METAL-KOP posiada własne Biuro
Konstukcyjno-Projektowe, w którym pracują wykwalifikowani projektanci, uczestniczący w szkoleniach dotyczących najnowszych
rozwiązań technicznych. Do dnia dzisiejszego Biuro ma na swoim koncie ponad 500 modeli kontenerów, które realizowane są zgodnie z indywidualnymi wymogami klientów.
W procesie produkcji firma wykorzystuje nowoczesne maszyny i urządzenia, m.in.:
wypalarkę gazowo-plazmową sterowaną
CNC, kabinę śrutowniczą, w której kontenery
przed malowaniem zostają poddane obróbce strumieniowo-ściernej, co znacznie wydłuża
trwałość powłoki lakierniczej. Proces produkcji
zostaje zakończony w profesjonalnej kabinie
lakierniczej, gdzie produkowane kontenery zabezpieczane są dwoma warstwami farby
podkładowej oraz wysokiej jakości lakierem
nawierzchniowym.
METAL-KOP to przede wszystkim nowoczesne technologie oraz specjalistyczny
park maszynowy, dzięki któremu firma może
realizować indywidualne wymagania swoich
klientów.
www.metal-kop.pl
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Doświadczenie i jakość
JAS-FBG SA – jako operator logistyczny – zapewnia kompleksową
obsługę logistyczną, obejmującą usługi transportu i spedycji
drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej oraz dystrybucję
przesyłek drobnicowych na terenie Europy
półka akcyjna JAS-FBG to jedna
z nielicznych ﬁrm w branży transportowo-spedycyjno-logistycznej
z wyłącznie polskim kapitałem. Rozpoczynała działalność przed dwudziestu laty
jako agencja celna, uzupełniając w miarę upływu czasu ofertę o usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. To również jedna z największych ﬁrm na rynku TSL, zatrudniająca
obecnie ponad 850 osób i osiągająca przychody niemal 400 mln zł rocznie.
JAS-FBG SA dysponuje blisko 40 tys.
mkw. magazynów w okolicach Warszawy, Łodzi, Gdańska, Wrocławia, Poznania i Katowic. Spółka posiada także największą w kraju sieć agencji celnych, liczącą ponad 70 placówek oraz gęstą sieć terminali logistyczno-spedycyjnych, przez co jest obecna w ponad
100 miejscach na terenie całej Polski. Flota
spółki, w tym tabor należącej do grupy kapitałowej firmy Transbud-Katowice SA, obejmuje około 160 nowoczesnych ciągników wyposażonych w system zarządzania pojazda-

S

mi umożliwiający monitorowanie trasy przejazdu i stanu realizacji zlecenia.
Doświadczona kadra firmy jest w stanie
zrealizować nawet najtrudniejsze zadania
transportowo-spedycyjne, oferując szeroki wachlarz usług zgodnie z filozofią ,,one stop
shopping”, szczególną uwagę poświęcając przygotowaniu nietypowych, nowoczesnych i ,,szytych na miarę”, zgodnie z oczekiwaniami klientów, rozwiązań logistycznych. Spółka funkcjonuje również w Niemczech (JAS-FBG GmbH) i na Węgrzech
(JAS-FBG Kft.).
JAS-FBG SA dużą wagę przykłada do
polityki jakości oraz polityki środowiskowej.
Troska o środowisko naturalne oraz jakość
świadczonych usług stanowi dla spółki jeden
z filarów strategii działania. Potwierdza to uzyskany w roku 2005 certyfikat ISO 14001:2004
wydany przez TÜV Rheinland Polska. W firmie wdrożono w 2000 roku system zarządzania jakością ISO 9001, a zakres certyfikacji i stałego auditu obejmuje wszystkie usłu-

Fot. PAWEŁ BILCZYŃSKI

Magazyn Działu Krajowej Spedycji Pojazdowej w Bielanach Wrocławskich

Magazyn JAS-FBG SA w Będzinie

gi oferowane w placówkach JAS-FBG SA
na terenie całego kraju. Ponadto każdy magazyn logistyczny JAS-FBG SA posiada certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO
22000:2005 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem żywności.
Spółka jest członkiem międzynarodowych
stowarzyszeń branżowych FIATA i IFA oraz
Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.
W ciągu 20 lat działalności JAS-FBG SA
została laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. trzykrotnie otrzymała tytuł „Spedytora Roku”, wyróżnienie w konkursie
,,Operator Logistyczny Roku” w kategorii potencjał konkurencyjny, godło „Teraz Polska”
oraz wyróżnienie Medalem Europejskim i statuetką Złotego Pegaza za kompleksową obsługę logistyczną.
JAS-FBG SA w ramach swojej misji społecznej sponsoruje wiele przedsięwzięć służących pożytkowi publicznemu – m.in. Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz
najmłodszych sportowców. Koszykarki Klubu
JAS-FBG Sosnowiec zdobyły w tym roku
w różnych kategoriach wiekowych 6 tytułów
Mistrzyń Śląska. Klub był jednocześnie organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Koszykówki Dziewcząt w którym uczestniczyły
42 zespoły z całej Europy. Natomiast koszykarze Uczniowskiego Klubu Sportowego Wojan Pawłowice zdobyli w pierwszym roku istnienia Klubu m.in. Puchar Żyliny, który po raz
pierwszy od 20 lat opuścił Słowację. Z kolei
Unia Racibórz dzięki m.in. pomocy spółki zorganizowała Mistrzostwa Świata Weteranów
w Zapasach, podczas których Polacy zdobyli 17 medali, w tym 4 złote. W Mistrzostwach
uczestniczyło 400 zawodników powyżej 35 roku
życia, w tym wielu byłych Mistrzów Olimpijskich i Mistrzów Świata.
www.jasfbg.com.pl
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Unikalne atrakcje
Rozmowa z Anną Rudziewicz, właścicielką Zajazdu pod Piękną Górą w Gołdapi
Jaka idea towarzyszyła podjęciu inwestycji i powołaniu do życia Zajazdu pod Piękną Górą?
– W 2009 roku odkupiliśmy od syndyka
masy upadłościowej Zajazd pod Piękną
Górą. Obiekt był w opłakanym stanie. Olbrzymim nakładem pracy i wysiłkiem finansowym zmodernizowaliśmy salę restauracyjną
oraz pokoje hotelowe. Uznaliśmy, że nie należy burzyć istniejącej tradycji. Utrzymaliśmy
nazwę obiektu, lecz zaproponowaliśmy radykalnie zmieniony, wyższy standard obsługi. W 2011 roku uruchomiliśmy nową kawiarnię z płaszczyzną obrotową. Usytuowanie na szczycie Pięknej Góry, widok na przepiękną panoramę Puszczy Rominckiej oraz
obrót kawiarni wzbudza zainteresowanie
gości. Wyśmienita kawa, unikalne menu,
składające się między innymi z dań z dziczyzny sprawiają, że jest to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc w Polsce.
2011 rok to prawdziwy deszcz nagród dla
Zajazdu, w tym chlubny tytuł „Najlepszego
zajazdu w Polsce” i Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców. Co sprawia, że obiekt
turystyczny spod Gołdapi jest rozpoznawalny
nie tylko w regionie, lecz szybko zapisał się
pozytywnie w skali kraju?
– Tytuły „Najlepszego zajazdu w Polsce”
przyznany przez 100 Best Restaurant in Poland i „Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców” przyznany przez Warszawską Izbę
Przedsiębiorców potwierdzają wysoki standard obsługi naszych gości. Wiemy, że jesteśmy na początku drogi, szkolimy naszych pracowników, poszukujemy innowacyjnych rozwiązań. Zajazd pod Piękną Górą i kawiarnia
obrotowa stały się rozpoznawalne dzięki
swej unikalności. Kawiarnia obrotowa jest jedyna w swoim rodzaju w promieniu kilkuset
kilometrów. Ponadto Zajazd serwuje najlepsze dania z dziczyzny, co potwierdzają sławy
polskiej gastronomii, a przede wszystkim goście naszych lokali. Szczególnym przysmakiem jest stek z daniela. Goście uwielbiają także lokalną, regionalną potrawę – kartacze.

Nowa kawiarnia z płaszczyzną obrotową
na szczycie Pięknej Góry
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Anna i Mirosław Rudziewicz, właściciele Zajazdu pod Piękną Górą w Gołdapi
Warto do nas przyjechać. Leżymy tuż przy
granicy polsko-rosyjsko-litewskiej i jedzie się
do nas bez korków!
Dobrą wróżbą dla podróżnych jest wyróżnienie przyznane państwu w Sejnach za
najciekawszą ofertę turystyczną na 2012 rok.
Jakie atrakcje najlepiej dopełniają pobyt
w Pięknej Górze, decydując o trafności wyboru miejsca i zwiastując zadowolenie gości?
– O atrakcyjności naszej oferty turystycznej świadczy jej różnorodność, o co
dba mój mąż Mirosław. W sezonie wiosenno-letnio-jesiennym zapraszamy na Bezkrwawe
Safari. Na potężnym obszarze żyje ponad dwa
tysiące zwierząt. Przepiękne jelenie, daniele, dorodne dziki, highlandy, muflony, jaki, zebry,
wielbłądy oraz wiele innych gatunków możemy podziwiać podczas ponad dwugodzinnej
podróży specjalnymi samochodami. Woliera
z unikalnymi gatunkami ptaków dopełnia
atrakcyjności wyprawy. Na wyspie, na życzenie gości przygotowujemy unikalną rybę z własnych stawów. Organizujemy przejażdżki
jeepem i quadami, a zimą skuterami śnieżnymi
i ratrakiem. Z naszej oferty skorzystały nawet
finalistki konkursu Miss Polonia. Ponad 300 ha
stawów oddajemy we władanie wędkarzom.

50-kilogramowy sum czy kilkunastokilogramowy szczupak nie jest czymś wyjątkowym.
A nad wszystkim czuwa orzeł bielik. Na terenie Safari jest kilka jego gniazd.
Latem oferujemy miejsca do plażowania
i wypoczynku. Organizujemy oryginalne
koncerty gwiazd nie tylko polskiej sceny.
Rozgrywamy turnieje brydżowe w kawiarni
obrotowej.
Ścieżki rowerowe i spacerowe na Pięknej
Górze zapraszają sympatyków aktywnego wypoczynku. Natomiast zimą jesteśmy najatrakcyjniejszym miejscem w Polsce Północno-Wschodniej do uprawiania narciarstwa.
Trasy do 750 m są naśnieżane, ratrakowane
i oświetlone. Posiadamy jedyną w tej części
Polski kolej linowo-krzesełkową. Organizujemy unikalne zawody narciarskie w slalomie
równoległym oraz cieszący się dużym zainteresowaniem zjazd na „byle czym”.
Warto dodać, że jesteśmy ulokowani na
terenie o najczystszym powietrzu w Polsce.
Myślę, że już samo to, jest doskonałym powodem żeby skorzystać z naszych atrakcji.

Stacja narciarska jest jedną z głównych
atrakcji w regionie

W okolicy Zajazdu żyje ponad
dwa tysiące zwierząt

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Liczy się
jakość i doświadczenie
Spółka JW Construction Holding SA, działająca w sektorze mieszkań popularnych,
od prawie 20 lat oferuje lokale o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych,
dopasowanych do możliwości nabywczych klientów. Najlepszym dowodem
uznania są liczne wyróżnienia i nagrody przyznawane w prestiżowych konkursach,
jak Laur Klienta – Top Marka 2011, Mieszkaniowa Marka Roku 2011
czy Wiktoria 2011 – Znak Jakości Przedsiębiorców
ata 90. przyniosły rozkwit budownictwa. Głód własnego „M” był
ogromny, szczególnie w stolicy.
W tym czasie działalność w Warszawie i okolicach rozpoczyna J.W. Construction. Mieszkania mają być przede
wszystkim dostępne cenowo, a każda zainteresowana kupnem młoda rodzina może liczyć na pomoc w rozmowach z bankiem.
Deweloper świetnie wyczuwa potrzeby rynku zyskując zaufanie klientów i staje się jedną z najbardziej rozpoznawanych marek
w Polsce. Debiut na Giełdzie Papierów
Wartościowych w 2007 roku przyczynia się
do dalszego rozwoju ﬁrmy i umocnienia jej
znaczenia dla branży.
Dziś spółka JW Construction Holding SA
to jeden z liderów polskiego rynku nieruchomości, obecny przede wszystkim w Warszawie, ale także w Katowicach, Łodzi, Gdyni oraz za granicą. Firma, oprócz realizowania
projektów deweloperskich, zajmuje się także
działalnością budowlaną, będąc generalnym wykonawcą większości inwestycji.
Spółka jako pierwsza firma deweloperska
w Polsce otrzymała certyfikat ISO 9001:2001.
W 2010 roku uznana za jedną z najlepiej zarządzanych firm zdobyła Złote Godło w kategorii „QI order – zarządzanie najwyższej jakości”. W kolejnym roku zwyciężyła w największym w Polsce programie konsumenckim
„Laur Klienta” oraz w plebiscycie opracowanym przez instytut badawczy Millward
Brown SMG/KRC na zlecenie firmy Nowy
Adres SA, otrzymując tytuł „Mieszkaniowej
Marki Roku 2011”. W ostatnim czasie do grona nagród dołączyła statuetka Wiktorii, która od 1998 roku jest symbolem jakości, rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu
działalności gospodarczej.
W ciągu 20 lat wolnego rynku nastąpiło
wiele pozytywnych zmian. Wzrosły wymagania klientów, dla których oprócz ceny,
istotna stała się estetyka inwestycji. Architektoniczne realizacje typowe dla starego
systemu już się nie zdarzają, zmienili się pro-
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Osiedle Górczewska Park projektu biura JEMS Architekci

Zespół JW Construction podczas gali
rozdania nagród Wiktoria 2011
jektanci, podwykonawcy, materiały i technologie. Portfolio spółki stanowią atrakcyjne
obiekty własnej pracowni, bądź projekty renomowanych warszawskich biur Kuryłowicz & Associates czy JEMS Architekci. Realizacja inwestycji Górczewska Park według
projektu drugiej pracowni została doceniona
i wyróżniona nagrodą roku 2010 przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. To swego
rodzaju świadectwo dojrzałości dla dewelopera, który zna psychologię rynku i z dużym
wyczuciem implementuje nowe rozwiązania.

Plany na przyszłość to z jednej strony
wzmacnianie części mieszkaniowej, stąd
wyjście poza rynek warszawski, z drugiej rozwój części komercyjnej, która ma odgrywać
coraz większą rolę w strukturze przychodów.
W portfolio dewelopera znajduje się 7 projektów komercyjnych: w tym kompleksy biurowe i powierzchnie handlowo-usługowe. Jak
wynika z raportów, rok 2011 minął pod znakiem powrotu koniunktury na rynku obiektów
biurowych, co potwierdza słuszność obranego
kierunku.
Każdy sukces ma swojego autora. O zasługach Józefa Wojciechowskiego – właściciela JW Construction Holding SA – można
by napisać książkę. Biznesmen, wizjoner,
twórca jednej z najcenniejszych polskich
marek według rankingu „Rzeczpospolitej”, miłośnik futbolu. Poprzeczkę stawia zawsze wysoko, potrafi zarażać ludzi swoimi pomysłami i stać go na podejmowanie odważnych decyzji. Więcej o sobie samym opowie w wywiadzie dla magazynu „Fakty” już w marcu.
www.jwconstruction.pl
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Certyfikat
Wiarygodności Biznesowej
Dun & Bradstreet Poland
W trudnym czasie dla polskich przedsiębiorców niezwykle ważne jest
potwierdzenie swojej wiarygodności w biznesie. Jednym ze sposobów
jest Certyﬁkat Wiarygodności Biznesowej, przyznawany przez międzynarodową
wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Poland Bisnode Group.
W 2010 roku certyﬁkatem zostało uhonorowanych blisko 600 ﬁrm
ertyﬁkat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie
nadawane od początku czerwca
2010 roku przez Dun & Bradstreet
Poland. Do grona uhonorowanych należą wyłącznie ﬁrmy o najwyższej ocenie stabilności
wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni
certyﬁkatem to ﬁrmy o danych ﬁnansowych
dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności ﬁnansowej,
których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.
Ocena wiarygodności i stabilności firmy,
przygotowywana przez analityków D&B Poland, wystawiana jest na podstawie: analizy
moralności płatniczej według programu
DunTrade oraz analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, co potwierdza jej doskonałą
kondycję finansową, jak również wysoki stopień rentowności.
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
może zostać przyznany firmom, które otrzymały najwyższą ocenę stabilności według
D&B.

C

Moralność płatnicza podstawą
otrzymania certyfikatu
W dobie powszechnego stosowania odroczonych płatności problemem stają się
zatory płatnicze. Zjawisko jest szczególnie niebezpieczne dla małych i średnich firm. Ogółem w Polsce w 2010 roku zaledwie 30 proc.
faktur płaconych było w terminie. Na przestrzeni ostatnich trzech lat moralność płatnicza w naszym kraju spadła o ponad 17 proc.
Tym samym zaledwie 55 proc. należności
opłacanych jest w uzgodnionym czasie. Dodatkowo, blisko 8 proc. należności regulowanych jest po 120 dniach. Tak wysoki odsetek plasuje nasz kraj w ogonie Europy.
Dane statystyczne pokazują, że w naszym
kraju niezależnie od wielkości wszystkie firmy w jednakowym stopniu opóźniają swoje zobowiązania finansowe. Jednak faktem

92 Fakty

jest, że to szczególnie te małe firmy najbardziej narażone są na zatory płatnicze, gdyż
odpowiadają całym swoim majątkiem. Dlatego też, w przypadku kiedy przedsiębiorca
nie wypłaci na czas należności, początkuje
falę, narażając swojego kontrahenta na ryzyko
utraty płynności finansowej. Ponadto należy zauważyć, że wszelkie opłaty ponoszone
z tytułu ZUS, wynagrodzeń dla pracowników
oraz innych świadczeń muszą być ponoszone
przez przedsiębiorcę regularnie. W przypadku opóźnień winą obarcza się przedsiębiorcę, a nie nierzetelnego kontrahenta, który nie wywiązał się ze swoich zobowiązań
płatniczych.
Polscy przedsiębiorcy pod wieloma względami w kontekście terminowości w regulowaniu swoich zobowiązań wobec kontrahentów zajmują jedno z ostatnich miejsc. Gorzej od nas wypadają tylko Portugalczycy.
Szczególnie istotny jest fakt, że Polska wraz
z Hiszpanią i wspomnianą Portugalią zajmują
niechlubne trzy ostatnie pozycje z przeterminowaniem faktur powyżej 120 dni. Oznacza to, że w naszym kraju, podobnie jak i na
półwyspie Iberyjskim, na wpłatę swoich należności nierzadko musimy czekać powyżej
czterech miesięcy.

Prestiżowe wyróżnienie dla wiarygodnego kontrahenta
Otrzymanie Certyfikatu to zaszczytne wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel jest wiarygodnym
kontrahentem, z którym warto nawiązywać
kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane
przez Dun & Bradstreet Poland honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do
zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy.
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
jest doskonałym narzędziem dla działów
promocji i marketingu. Pomaga w kreowaniu
pozytywnego wizerunku na rynku. Ponadto
stanowi gwarancję rzetelności i wiarygodności

certyfikowanego przedsiębiorstwa, wzbudza
zaufanie partnerów biznesowych i jest niepodważalnym argumentem w prowadzonych rozmowach z kontrahentami.

Otrzymanie certyfikatu
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
jest grawerowanym dyplomem. Na specjalne życzenie może zostać przygotowany
w trzech językach obcych: rosyjskim, angielskim, niemieckim. Dzięki temu przedsiębiorca może poszczycić się swoją wiarygodnością przed kontrahentami z zagranicy.
W 2011 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, D&B przygotowało pakiet narzędzi do promocji firmy w Internecie. Wespół
z otrzymaniem certyfikatu laureat może
otrzymać logo certyfikatu, potwierdzające jego
wiarygodność z możliwością wykorzystania
w materiałach promocyjnych. Dodatkowo
uzyskuje specjalny „przycisk” na własną
stronę internetową.
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
nadawany jest za uzyskanie najwyższej oceny wiarygodności w skali D&B Poland. Ocena D&B wystawiana jest na podstawie danych
sprawozdania finansowego firmy za miniony rok rozrachunkowy. Wyróżnione firmy
mają rating kształtujący się na poziomie 1, która w czterostopniowej skali D&B oznacza, że
dane finansowe firmy dają gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, a ich poziom zadłużenia
oraz zarejestrowanych przeterminowanych
płatności jest znikomy.

Dun & Bradstreet
D&B to czołowa wywiadownia gospodarcza. Już od ponad 170 lat dostarcza
usługi i wiedzę niezbędne do podejmowania
pewnych i bezpiecznych decyzji biznesowych. Rozwiązania D&B w zakresie zarządzania ryzykiem wykorzystywane są w celu
zwiększania rentowności oraz minimalizowania ryzyka w obrocie gospodarczym. Rozwiązania D&B w zakresie sprzedaży i mar-
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Certyfikat Wiarygodności Biznesowej jest
doskonałym narzędziem dla działów promocji
i marketingu. Pomaga w kreowaniu pozytywnego
wizerunku na rynku. Ponadto stanowi gwarancję
rzetelności i wiarygodności certyfikowanego
przedsiębiorstwa, wzbudza zaufanie partnerów
biznesowych i jest niepodważalnym argumentem
w prowadzonych rozmowach z kontrahentami

ketingu umożliwiają zwiększanie przychodów
poprzez wyszukiwanie potencjalnych partnerów handlowych i nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami.
Produkty i usługi D&B oparte są na największej na świecie bazie danych tego typu,
zawierającej informacje o 200 mln firm z całego świata. W celu zapewnienia dokładności i kompletności informacji D&B stosuje zaawansowane narzędzia zbierania danych i aktualizuje bazę danych prawie milion razy
dziennie. Troska firmy o jakość oznacza, że
otrzymują państwo najświeższe i najbardziej użyteczne informacje, na podstawie których podejmowane są decyzje biznesowe.
Polskie biuro D&B powstało w Warszawie w 1992 roku. Po piętnastu latach działalności D&B Poland Sp. z o.o. zatrudnia
30 osób w biurze warszawskim i 30 w płockim centrum operacyjnym, 6 przedstawicieli regionalnych oraz blisko 100 korespondentów w całej Polsce. Obecnie w swoich bazach danych posiada ponad 200 tys. informacji o firmach polskich, dostępnych w każdej chwili w systemie bezpośredniej łączności komputerowej on-line. Liczby te wzrastają
z każdym dniem.
Jako wiodąca wywiadownia gospodarcza,
D&B dostarcza informacje niezbędne do podejmowania decyzji z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz sprzedaży i marketingu.
I

P.U.P. KANN® Sp. z o.o., ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
tel. (61) 843 38 03, fax (61) 843 38 04, sekretariat@kann.pl
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne KANN®
jest jednym z wiodących ośrodków szkolenia zawodowego w Wielkopolsce. Od ponad 20 lat świadczy
usługi szkoleniowe dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw regionu.
Naszym celem jest kształcenie na najwyższym poziomie i przekazywanie rzetelnej wiedzy zawodowej odpowiadającej wymaganiom rynku pracy. W celu
utrzymania wysokiej jakości prowadzonych szkoleń
ﬁrma wdrożyła system zarządzania jakością ISO
9001:2008.

widłowych oraz żurawi i dźwignic. Ponadto organizujemy kursy energetyczne, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy
przedmedycznej. Ważnym elementem działalności jest
realizacja szkoleń dla osób bezrobotnych we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz Miejskimi
Ośrodkami Pomocy Rodzinie z całego kraju.

W naszej ofercie znajduje się ponad 250 kursów. Największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia operatorów maszyn budowlanych i drogowych, wózków

www.kann.pl

Zasięgiem działalności obejmujemy głównie trzy województwa zachodniej Polski: wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie. Naszymi klientami są
przedsiębiorstwa wszystkich branż.
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Siła etyki
i wszechstronności
Firma ZAM Kęty Sp. z o.o. działa na rynku od 1966 roku.
O tym, co stoi za rozpoznawalnością marki w kraju i za granicą
i jakością oferty, mówi prezes zarządu Kazimierz Iskierka
Już powstaniu firmy kilkadziesiąt lat
temu przyświecała idea innowacyjności.
Jaki wymiar praktyczny przybiera dziś i jakim wyzwaniom musi sprostać?
– Kiedyś na rynku elektrotermicznym
praktycznie nie było konkurencji ani problemów ze zbytem. Obecnie na rynku globalnym
działa wiele podmiotów, a duża konkurencja,
zarówno polska, jak i zagraniczna, wymusza
konieczność śledzenia trendów w branży i częstego wdrażania zmian w przedsiębiorstwie.
Aby skutecznie prowadzić działalność gospodarczą, należy doskonalić funkcjonowanie firmy poprzez wprowadzenie innowacji
w sferze organizacji, projektowania konstrukcji i technologii wytwarzania oraz w obszarze obsługi klientów. W ciągu 45 lat prowadzenia działalności w zakresie wyposażania odlewni w piece indukcyjne do topienia
żeliwa, staliwa oraz metali nieżelaznych
znacznie rozszerzyliśmy asortyment i przeprowadziliśmy szereg inwestycji wspierających
rozwój firmy. Od początku ZAM Kęty stawia
na innowacje. Naszym najnowszym osiągnięciem jest pionierskie w skali kraju wdrożenie do produkcji indukcyjnego podgrzewania cynku w wannie ocynkowniczej o pojemności 70 ton. Stałe dążenie do innowacyjności jest – obok terminowości, konkurencyjnych cen i mobilnego serwisu – największym atutem, jakim szczyci się firma.
Utrzymanie szerokiego asortymentu i oferty
usług na wysokim poziomie jest możliwe dzięki fachowej kadrze inżynieryjno-technicznej, zatrudnionej we własnym biurze projektowym, oraz współpracy z Instytutem Metali
Nieżelaznych w Gliwicach, wspierającym
nas w realizowanych pracach badawczych.
Co najbardziej cenią odbiorcy państwa
produktów, biorąc pod uwagę potrzeby docelowych gałęzi przemysłu, nowatorstwo i jakość produkcji?
– Nasi odbiorcy cenią przede wszystkim
wysoką jakość i niezawodność naszych wyrobów i usług, potwierdzoną certyfikatem ISO
90001/2009, oraz nowoczesne, innowacyjne
rozwiązania technologiczne, gwarantujące
długoletnią eksploatację. Nie bez znaczenia
jest czynnik ekonomiczny, dający nam przewagę nad konkurencją, oraz terminowość,
dzięki której jesteśmy postrzegani jako rzetelny
producent i partner handlowy. Ważnym
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O naszym solidnym przygotowaniu do działalności
świadczą też własne zaplecze projektowo-konstrukcyjne, wysoki potencjał techniczny oraz
wszechstronność usług, obejmująca projekt
i doradztwo, produkcję, mobilny serwis krajowy
i zagraniczny, części zamienne
z punktu widzenia klienta atutem naszego zakładu jest kompleksowość usług. Odbiorcy naszych wyrobów mogą liczyć na doradztwo
techniczne, jak również kompetentną obsługę w języku angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.
Co świadczy o solidności Zakładów
ZAM Kęty jako partnera biznesowego dla poważnych przedsiębiorstw reprezentujących
takie sektory gospodarki, jak hutnictwo, odlewnictwo, przemysł wydobywczy czy ceramiczny?
– Wskazałbym przede wszystkim na zdobywaną przez lata wiedzę i doświadczenie,
które skutkują nie tylko rozszerzanym asortymentem, lecz także systematycznie rosnącą liczbą zleceń i referencji. O naszym solidnym przygotowaniu do działalności świadczą też własne zaplecze projektowo-konstrukcyjne, wysoki potencjał techniczny oraz
wszechstronność usług, obejmująca projekt
i doradztwo, produkcję, mobilny serwis krajowy i zagraniczny, części zamienne. Ponadto wyróżnia nas wysoka kultura organizacyjna
oraz etyczna postawa biznesowa, co nie

uchodzi uwadze klientów, jak również dobra
sytuacja płatnicza firmy, wpływająca na pozycję rynkową i wizerunek firmy jako stabilnego podmiotu.
Jaką rolę obok doskonalenia wyników
i technologii zajmuje w polityce firmy i strategii rozwoju czynnik ekologiczny i elementy wpisujące się w założenia odpowiedzialnego biznesu?
– Odpowiedzialny biznes rozumiem jako
osiągnięcie trwałego zysku przy jednoczesnym
mądrym kształtowaniu relacji ze wszystkimi
interesariuszami. Zależy nam na prowadzeniu biznesu w taki sposób, aby wypracowując zysk, uwzględniać wartości etyczne, prawo, szacunek dla pracowników, społeczeństwa
i środowiska. Przy tym odpowiedzialny biznes to całościowy styl zarządzania, a nie tylko prowadzenie działalności charytatywnej.
Kierowanie się zasadami etycznymi w prowadzonej działalności sprzyja sukcesom
w biznesie poprzez podnoszenie kultury organizacyjnej wewnątrz firmy i reputacji na zewnątrz.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Uzdrawianie firm
Rozmowa z Adamem Konopką, prezesem AK Inwestor
Specjalizują się państwo w realizacji
procesów restrukturyzacji i naprawy finansowej firm oraz doradztwie gospodarczym.
Na ile obrany profil wynikał z rynkowej niszy i jak oceniają państwo dzisiejsze zapotrzebowanie na tak określone usługi?
– Nasze zainteresowanie sanacją firm wynikało z oceny sytuacji rynkowej. Stwierdziliśmy, że jest bardzo dużo firm doradczych
i specjalistów działających samodzielnie,
którzy są w stanie opracować program naprawczy, uzyskujący nawet akceptację zleceniodawcy, lecz jest bardzo mało firm doradczych, które oferują dodatkowo przeprowadzenie takiego programu w przedsiębiorstwie
podlegającym naprawie. Staramy się te programy realizować z pozycji władz spółki, to
jest jako członkowie zarządu lub rady nadzorczej. Oczywiście są wybrane branże, w których posiadamy doświadczenie i w których
czujemy się specjalistami. Również nasze wynagrodzenie zależy od efektu, czyli od stanu
firmy po zakończonym procesie, a mianowicie
jej kondycji finansowej i pozycji rynkowej – tak
zwany success fee.

AK Inwestor Sp. z o.o.
Jakiej konkretnie pomocy oczekują
przedsiębiorstwa korzystające z państwa
usług?
– Przedsiębiorstwa potrzebujące pomocy to przedsiębiorstwa, w których aktualne
władze nie są w stanie samodzielnie dokonać
realistycznej oceny sytuacji bądź – nawet jeżeli takową posiadają – przeprowadzić bolesnej terapii szokowej. Dlatego też naszą
współpracę z przedsiębiorstwem rozpoczynamy od diagnozy sytuacji, jej omówienia
z władzami przedsiębiorstwa i jego właścicielem, w celu uzgodnienia rodzaju działań
niezbędnych do jego uzdrowienia. Po dokładnym ustaleniu zakresu restrukturyzacji
przystępujemy do realizacji programu na-

prawczego, wspólnie z dotychczasowym zarządem, z nowym zaproponowanym przez
nas zarządem lub samodzielnie. Zakres naszych działań obejmuje kompleksową restrukturyzację, zaczynając od kosztowej,
w tym zatrudnieniowej, przez majątkową i finansową, biznesową, na kapitałowej kończąc.
W jakiej mierze certyfikaty „Przejrzysta
Firma” i Wiarygodności Biznesowej wspierają państwa w budowaniu marki? Czy ich
przyznanie można rozpatrywać w kategorii
opłacalności?
– Certyfikaty „Przejrzysta Firma” i dwukrotnie zdobyty „Certyfikat Wiarygodności
Biznesowej” traktujemy jako element nobilitacji i docenienia naszej dotychczasowej
działalności wyłącznie w wymiarze niematerialnym. Nie przekładają się one na ocenę naszej firmy w wymiarze opłacalności czy też finansowym, na przykład w procesach pozyskiwania finansowania dla realizowanych
projektów.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
www.akinwestor.com

Prawo bez tajemnic
Kancelaria Radców Prawnych JGA oraz Spółka Doradztwa Podatkowego JGA,
działające w ramach Firmy Prawno-Podatkowej JGA, oferują obsługę prawną, podatkową
i księgową dla przedsiębiorstw, które liczą na profesjonalizm i kompleksowość
ziałające pod jednym katowickim
adresem, w ścisłej współpracy,
podmioty zatrudniają specjalistów w swoich dziedzinach, których wiedza i kompetencje doskonale się
uzupełniają, zapewniając fachową i rzetelną
obsługę ﬁrm reprezentujących różnorodne
dziedziny, w szczególności przemysł okołogórniczy i spożywczy, produkcję armatur, wyrobów metalowych i ceramicznych, dystrybucję farmaceutyczną, obrót i zarządzanie nieruchomościami, inwestycje budowlane, świadczenia zdrowotne.
Kancelaria Radców Prawnych JGA działa nieprzerwanie od 2000 roku, a siedmioro
partnerów zapewnia najwyższy poziom obsługi w takich dziedzinach, jak prawo pracy,
prawo farmaceutyczne, prawo własności
przemysłowej, prawo spółek, prawo zobowiązań, prawo administracyjne, prawo rzeczowe, publiczny obrót papierami wartościowymi, fuzje i przejęcia, restrukturyzacja
grup kapitałowych, obrót i gospodarka nie-
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ruchomościami, obrót papierami wartościowymi, prawo handlowe, prawo bankowe,
prawo cywilne, prawo zamówień publicznych,
prawo rodzinne. Oferowana pomoc prawna
i doradztwo obejmuje między innymi opracowywanie i opiniowanie umów, sporządzanie dokumentów i regulacji obowiązujących w strukturach firmy klienta, prowadzenie spraw spornych przed sądami lub reprezentowanie klienta w postępowaniach administracyjnych, udział w negocjacjach, doradztwo w profesjonalnym i prywatnym obrocie nieruchomościami oraz w procesach inwestycyjnych, sądową windykację należności,
realizację due diligence.
Równolegle dopełnieniem tak szerokich usług prawnych kancelarii jest doradztwo w zakresie problematyki podatkowej, księgowej i kadrowej, jakie od 2007 roku
proponuje JGA Doradztwo Podatkowe Sp.
z o.o., utworzona przez partnerów Kancelarii JGA oraz licencjonowanego doradcę podatkowego. Szczególnym obszarem zainte-

resowania doradców podatkowych pracujących w Spółce jest problematyka planowania oraz wdrażania krajowych i międzynarodowych struktur podatkowych, optymalizacji podatkowej, strukturyzowania połączeń, przejeć i przekształceń gospodarczych
z perspektywy podatkowej . Spółka zatrudnia i współpracuje z wieloma specjalistami
z dziedziny prawa podatkowego materialnego, procedur postępowania podatkowego oraz rachunkowości, a także z Kancelarią Radców Prawnych JGA i biegłymi rewidentami w zakresie badań sprawozdań finansowych.
Wieloletnia praktyka i zdobywane z każdym zleceniem doświadczenie przekładają się
na bogate portfolio oraz uznanie rynkowe,
którego potwierdzeniem jest zdobyty w 2011
roku Certyfikat Wiarygodności Biznesowej,
przyznany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2010.
www.jga.com.pl
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Koło zamachowe gospodarki
O korzyściach dla laureatów wynikających z posiadania Certyﬁkatu
Wiarygodności Biznesowej, warunkach jego przyznania oraz sytuacji
polskich przedsiębiorstw na postawie prowadzonych analiz mówi
Tomasz Starzyk z Dun & Bradstreet Poland Bisnode Group
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
jest przyznawany od dwóch lat, a legitymuje się nim ponad 1000 firm. Czy tak duża liczba certyfikowanych podmiotów odzwierciedla dobrą sytuację w sferze przedsiębiorczości? Co gwarantuje przynależność do
grona posiadaczy CWB?
– W polskim rejestrze REGON zarejestrowanych jest blisko 3,9 mln firm. Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie są firmami aktywnie działającymi, tzn. takimi, które
regularnie płacą podatki. Tych jest około
1,8 mln. Przy uwzględnieniu rzeczywistej
liczby przedsiębiorstw działających w Polsce
należy wziąć pod uwagę fakt, że w definicję
firmy wpisywane są także jednoosobowe
działalności gospodarcze: lekarze, prawnicy,
taksówkarze czy agenci ubezpieczeniowi.
Dlatego też przyjmuje się, z pewnym marginesem błędu, że przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby, które są w stanie twórczo
rozwijać swoją działalność i zatrudniać pracowników, jest w Polsce około miliona.
W 2011 roku Certyfikatem Wiarygodności
Biznesowej zostało nagrodzonych blisko
1000 przedsiębiorstw, które mają bardzo
dobrą kondycję finansową. To niewiele, biorąc pod uwagę rzeczywistą liczbę wszystkich
działających firm w Polsce. Jednak analizując dane finansowe przedsiębiorstw w ostatnich latach, dochodzimy do wniosku, że
większość polskich firm odczuła skutki światowej recesji. Mimo to, w ostatnim roku
znaczna część poprawiła swoją sytuację finansową, co odzwierciedla zwiększona liczba przyznanych Certyfikatów Wiarygodności Biznesowej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. To jednak
nie pozwala na hurraoptymizm. Dlatego też
nagrodzone przedsiębiorstwa stanowią swego rodzaju koło zamachowe polskiej gospodarki. Są podmiotami, które z całą pewnością można nazwać rzetelnymi, stabilnymi i wiarygodnymi. Wiodą prym w polskim
biznesie.
Jaki obraz polskiej gospodarki wyłania
się na podstawie analiz przeprowadzonych
w procesie certyfikacji? Pod jakim względem
wyróżnione firmy można uznać za śmietankę
polskiego biznesu?
– Główną miarą przyznania przez wywiadownię gospodarczą D&B Poland Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej są dane
finansowe. To one decydują, czy dany pod-
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miot znajdzie się w gronie laureatów. Określają siłę finansową przedsiębiorstwa, która
jest zależna od wartości netto firmy, obliczanej
jako różnica kapitałów własnych, wartości niematerialnych i prawnych na podstawie bilansu
za ostatni rok obrachunkowy. Dodatkowym
kryterium są informacje o moralności płatniczej badanego podmiotu, płynące z programu monitorowania przeterminowanych
płatności DunTrade. Dlatego też certyfikat jest
nie tylko potwierdzeniem siły finansowej
przedsiębiorstwa oraz jego rzetelności w wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec kontrahentów, lecz także stanowi gwarancję minimalnego ryzyka współpracy z nim.
Co przekonuje firmy do tego, że warto
ubiegać się o certyfikat? Jakie korzyści najbardziej docenili ubiegłoroczni laureaci programu i co mogą zyskać firmy certyfikowane w tym roku?
– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
wykorzystywany jest głównie przez strategiczne działy rozwoju przedsiębiorstwa oraz
przez komórki marketingu, promocji czy public relations. Tym pierwszym certyfikat pomocny jest przy uwiarygodnieniu swojej
kondycji finansowej, ale również świadczy

o rzetelności, wiarygodności i solidności.
Pomaga w negocjacjach z kontrahentami,
wzbudza zaufanie i pozwala wygrywać konkursy i przetargi. Działy marketingu i public
relations Certyfikat Wiarygodności Biznesowej wykorzystują w procesie budowania pozytywnego wizerunku firmy na rynku. Ponadto
pozwala on na dodatkową reklamę w Internecie, stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania przedsiębiorstwa na łamach prasy. Tym samym ułatwia dotarcie do szerokiego
grona odbiorców komunikatu.
W jakiej mierze formalne poświadczenie dobrej kondycji i płynności finansowej firmy wpływa na jej konkurencyjność
i umocnienie rynkowej pozycji poprzez
wzmożone partnerstwo biznesowe? Na ile
certyfikat ma wymiar prestiżowy i wizerunkowy, a na ile pozwala poprawić wyniki
na dalszym etapie rozwoju?
– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
nadawany jest przed wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Poland. Wyróżniane
są nim firmy z najsilniejszą kondycją, która
w czterostopniowej skali D&B oznacza, że
dane finansowe firmy dają gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, a ich poziom zadłużenia
oraz zarejestrowanych przeterminowanych
płatności jest znikomy.
Idea nadawania Certyfikatu pojawiła się
w czasie, gdy w raportach handlowych przygotowywanych przez analityków D&B zaczęło
przybywać firm z coraz niższą oceną kondycji finansowej. Na rynku narastającym problemem stały się zatory płatnicze i brak
płynności, który zmniejsza poczucie bezpieczeństwa w nawiązywaniu współpracy z firmami zewnętrznymi. Głośne stały się przypadki ogłoszenia upadłości przez duże i zaufane podmioty rynkowe. Pojawiła się potrzeba potwierdzenia przez przedsiębiorstwa, że współpraca z nimi nie grozi upadkiem
firmy.
Nadanie Certyfikatu jest poświadczeniem, że firma wykazuje wysoki poziom
płynności finansowej, a jej funkcjonowanie na
rynku nie jest zagrożone. Ułatwia w ten sposób zdobycie nowych kontrahentów i utrzymanie dotychczasowych. Z drugiej strony, stanowi sygnał, że firma nim wyróżniona jest zaufanym podmiotem do współpracy.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Stabilna pozycja
Rozmowa z Zarządem Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Heleną Pietrzyk
oraz Tadeuszem Kosiorem, laureatami Certyﬁkatu Wiarygodności Biznesowej
Jakie kluczowe wyzwania i zobowiązania narzuca na zarządcę współczesny rynek
nieruchomości? Co prowadzi do ugruntowania pozycji na tle konkurencji i zaufania
ze strony klientów?
Helena Pietrzyk: Podstawowym założeniem zarządzania nieruchomościami jest
realizacja celu właściciela nieruchomości
oraz działania dla podnoszenia wartości nieruchomości. Profesjonalny zarządca dokonuje czynności z wielu interdyscyplinarnych
dziedzin w oparciu o posiadaną oraz na bieżąco poszerzaną wiedzę o zmianach w prawie, nowych technologiach, z jednoczesnym
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
optymalizujących pracę. Dla Zarządu Wspólnoty i właścicieli to doradca, finansista,
opiekun prawny, który pomaga podejmować
decyzje w zakresie zarządzania nieruchomościami. Inwestycje podnoszące wartość
nieruchomości, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości, właściwe
zarządzanie kosztami, a także sprawne zarządzanie informacją oraz oprogramowaniem wspierającym relacje z klientami, gwarantują stabilną pozycję na tle konkurencji.
Tadeusz Kosior: Najwyższa dbałość o dobro, bezpieczeństwo i komfort użytkowania
zarządzanych przez nas nieruchomości sprawia, że nasi klienci, widząc każdego dnia profesjonalizm i zaangażowanie naszych pracowników, utwierdzają się w przekonaniu, że
podjęli słuszną decyzję, nawiązując współpracę
z Zespołem Zarządców Nieruchomości.
Zajmując się księgowością obsługiwanych nieruchomości, wciąż muszą państwo
czuwać nad finansami. Jak wyważyć właściwe
proporcje między własnym zyskiem a satysfakcją klientów, która w przypadku administracji i zarządzania nieruchomościami silnie wiąże się z czynnikiem ekonomicznym?
H.P.: Faktycznie, wyważenie właściwych
proporcji między własnym zyskiem a satysfakcją naszych klientów jest zadaniem niezwykle trudnym. Znając potrzeby, ale i możliwości naszych klientów, przedstawiamy im
zalety współpracy z naszą firmą, zwłaszcza
wiarygodność finansową i rzetelność prowadzenia księgowości. Dbamy przy tym
o zbudowanie pozytywnych relacji, opartych
na poszanowaniu potrzeb i interesów naszych
przyszłych klientów. Jako duża firma mamy
możliwość inwestowania w rozwój nowoczesnych technologii przetwarzania informacji, zakup sprzętu i oprogramowania
umożliwiającego mieszkańcom szybki i bez-

Tadeusz Kosior – prezes zarządu

Helena Pietrzyk – wiceprezes zarządu
pośredni dostęp do indywidualnego konta lokalu, podstawowych danych o sytuacji finansowej nieruchomości, zapewniamy kontakt i informacje we wszelkich sprawach za pośrednictwem strony internetowej i drogą e-mailową.
Co skłoniło państwa do zabiegania o Certyfikat Wiarygodności Biznesowej i jak
traktują państwo przyznane firmie wyróżnienie w świetle przyjętej polityki i planów
rozwojowych?
T.K.: Zespół Zarządców Nieruchomości
WAM Sp. z o.o. jako członek Business Centre Club dokłada wszelkich starań, by nieustannie potwierdzać najwyższą jakość oferowanych usług, czego dowodem certyfikat
ISO 9001:2008, przejrzystość prowadzonej
działalności – co potwierdza certyfikat „Przejrzysta Firma”, rzetelność – certyfikat „Rzetelna

Firma” – oraz wiarygodność biznesową,
czego efektem jest przyznanie przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą
Dun&Bradstreet Poland „Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej”. Otrzymanie tak
prestiżowego wyróżnienia jest dla nas czynnikiem motywującym do podejmowania dalszych wysiłków w celu nie tylko utrzymania
wysokiego poziomu rentowności oraz płynności finansowej, ale także ciągłego doskonalenia każdej sfery naszej działalności. Misją naszej Spółki jest nowoczesne i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami. Utrzymanie pozycji lidera na rynku usług zarządzania nieruchomościami wraz z jednoczesną maksymalizacją wartości Spółki stało się
naszym głównym wyzwaniem strategicznym, które zamierzamy realizować w ciągu
najbliższych lat.
Co stoi za owocnym partnerstwem i bezkonfliktową współpracą w przypadku reprezentowanego przez państwa segmentu
usług?
H.P.: Specyfika branży zarządzania nieruchomościami wymaga codziennych kontaktów z klientami o bardzo różnych cechach
osobowości. Problemy dnia codziennego, pośpiech, stres, powodują różne zachowania,
czasem nerwowe, nieraz wręcz agresywne.
Nasi administratorzy i zarządcy, muszą wykazywać spokój, posiadać umiejętności interpersonalne, by zapobiegać zbędnym nieporozumieniom i konfliktom.
T.K.: Klienci też nie zawsze właściwie rozumieją obowiązujące przepisy prawa w zakresie gospodarki nieruchomościami, co często powoduje pretensje niesłusznie adresowane do zarządcy. Zawsze w takich sytuacjach
rzeczowo i spokojnie wyjaśniamy naszym
klientom wszelkie niuanse prawne. Dlatego
też, oprócz wysokich kwalifikacji merytorycznych, wymagamy od wszystkich naszych pracowników rozwiniętych umiejętności
komunikacyjnych, m.in. otwartości, opanowania, asertywności oraz konstruktywnego
podejścia do wszelkich kwestii związanych
z zarządzaną nieruchomością. Właściwie
dobrani oraz na bieżąco szkoleni pracownicy gwarantują partnerstwo oraz bezkonfliktową
współpracę z naszymi klientami, co jest podstawą zarządzania nieruchomością w sposób
zgodny z oczekiwaniami właścicieli.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.zzn.pl
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Ograniczenie miejsca,
ale nie wyobraźni
O działalności ﬁrmy, ofercie, wymogach klientów oraz wiarygodności
biznesowej rozmawiamy z Barbarą Szymurą, dyrektor ﬁrmy
Cowan-Möbel Sp. z o.o., zatrudniającej 145 osób
Jaka jest zasadnicza różnica w wykonawstwie tradycyjnych mebli i wyposażenia
mieszkań mobilnych, czyli samochodów
kempingowych?
– Przede wszystkim wielkość i przekrój samej technologii. W budynkach mieszkalnych mamy o wiele większą przestrzeń do dyspozycji. Tradycyjne meble do mieszkań są wytwarzane na bazie stelaży, czyli składają się
z masywnych elementów. Produkując wyposażenia do mieszkań mobilnych, czyli aut
kempingowych, mamy co prawda ograniczenie miejsca, ale nie wyobraźni. W tej
branży liczą się szczegóły: zaakcentowanie elementów tapicerskich odpowiednim kolorem
oraz różnorodnością łączenia tkanin o różnej gramaturze, podkreślenie delikatności
tkanin stosowanych na małych okienkach, aby
były wykwintne, delikatne i potrafiły urzec.
Jak ważną częścią państwa działalności
jest renowacja tapicerki i usługi promowane hasłem: „Ze starego zrobimy nowe”?

nego klienta polskiego, myślę że w dalszym
ciągu ta dziedzina motoryzacji nie jest jeszcze wystarczająco popularna na krajowym
rynku. Tak czy inaczej, bazując na naszym
dwunastoletnim doświadczeniu, mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy w stanie przerobić i odświeżyć ze smakiem wnętrze każdego auta.
Jak przedstawia się oferta firmy, biorąc
pod uwagę wymogi jakościowe, oczekiwania
klientów i dostosowanie do potrzeb docelowych odbiorców na różnych rynkach?
– Od dwunastu lat wyposażamy przyczepy i auta kempingowe dla wiodących na
rynku firm, takich jak: Dethleffs, Capron,
Bürstner. Otrzymujemy podstawową dokumentację techniczną wraz z opisem konfekcji, czyli zastosowaniem poszczególnych tkanin na elementy tapicerki, zasłonek, firan, kotar, narzut, poduszek, pledów i innych.
Każdy rok działalności jest dla naszej firmy wyzwaniem. Od momentu powstania do

Bazując na naszym dwunastoletnim
doświadczeniu, mogę śmiało powiedzieć,
że jesteśmy w stanie przerobić i odświeżyć
ze smakiem wnętrze każdego auta
– Renowacja aut czy przyczep kempingowych jest bardzo specyficzną częścią działalności, gdyż każdy klient jest wyjątkowy. Na
przestrzeni lat, jak i obecnie, większość odwiedzających nas klientów pochodzi spoza
granic naszego państwa, co wynika między
innymi z faktu, że firma usytuowana jest
w niewielkiej odległości od granicy z Niemcami. Jeśli natomiast chodzi o indywidual-

chwili obecnej sukcesywnie powiększaliśmy
dział technologiczny, który jest podstawą
opracowania produktów, park maszynowy
kroju i szycia, inwestowaliśmy w doszkalanie
pracowników. Naszym największym atutem
i dumą jest jakość, która znajduje się pod stałym nadzorem, oraz punktualność dostaw, za
co jesteśmy doceniani przez naszych odbiorców.

We wszystkich dziedzinach, w których oferujemy usługi, pomogą doświadczeni projektanci i inżynierowie, co pozwoli na zmniejszenie kosztów i uniknięcie nieporozumień. Jednocześnie nasi specjaliści pomogą wybrać projekt zgodny z najnowszymi
trendami.
Wszystkie oferowane przez firmę materiały posiadają właściwości doskonale
sprawdzające się w każdym mieszkaniu. Spełniają również normy hotelowe, są
plamoodporne, nie wchłaniają wody i długo zachowują kolor. Tapicerki są opracowywane w tworzywie, prawdziwej skórze, imitacji skóry lub w dowolnej ich kombinacji ze sobą.
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Wyposażenie i renowacja
MOBILNE MIESZKANIA
• meble wyścielane
• łóżka, materace
• firanki, zasłony
• dywany podłogowe
• pokrowce
• przesłony i przybrania
MIESZKANIA NA WODZIE
– ŁODZIE, JACHTY, STATKI
• zestawy mebli do siedzenia nad
i pod pokładem
• łóżka
• przykrycia
HOTELE, PENSJONATY
• aranżacje okien
• fotele, krzesła, poduszki
• materace, narzuty, pledy
• projekt i kolor

Co w państwa branży najsilniej świadczy
o wiarygodności biznesowej i czyni z państwa
godnego zaufania partnera?
– „Wiarygodność biznesowa” – duże
słowo, które w naszej firmie jest odzwierciedlone w czynach. Po pierwsze: w swojej
branży jesteśmy profesjonalistami, zachowując wysoki poziom jakości. Po drugie: każdy klient, mały czy duży, jest dla nas jednakowo ważny. Nikogo nie odsyłamy z kwitkiem,
przyjmujemy każde wyzwanie. Potwierdzeniem tych słów niech będzie fakt, że jeżeli chodzi o konfekcję, to oprócz carawaningu, wyposażamy również łodzie, hotele, pensjonaty, obiekty publiczne. Ponadto jesteśmy firmą
stabilną finansowo, realizującą projekty z własnych środków bez potrzeby kredytowania, co
w dzisiejszej dobie spekulacji kryzysowych stanowi najlepszą rekomendację dla firmy.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
Cowan Möbel
Krzywaniec 4
68-020 Nowogród Bobrzański
tel. (68) 457 88 42
fax (68) 457 88 43
sekretariat@cowan.pl
www.cowan.pl
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Stuletnie doświadczenie
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Czempiniu aktualnie zatrudnia
17 osób oraz zrzesza 32 członków, wydzierżawia piekarnię, około 3 tys.
powierzchni magazynowej, placówki handlowe i prowadzi usługi spedycyjne
minna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Czempiniu
może się poszczycić ponad 100letnią tradycją – powstała bowiem
we wrześniu 1909 roku. Od 1997 roku Zarząd
Spółdzielni jest jednoosobowy, a funkcję
prezesa sprawuje Adam Szymalak. Spółdzielnia jest członkiem Wielkopolskiej Spółdzielni „Rolnik” w Poznaniu, Banku Spółdzielczego w Poniecu, Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego „Lech” w Kołobrzegu
i Handlowo-Usługowej Spółdzielni Osób
Prywatnych w Warszawie.
GS w Czempiniu prowadzi działalność
handlową na bazie obrotu rolnego. Zajmuje się sprzedażą detaliczną i hurtową nawozów potasowo-magnezowych importowanych
z firmy Kali Und Salz GmbH w Kassel, cementu oraz opału. Ponadto oferuje usługi dotyczące magazynowania soli spożywczej i nawozów specjalistycznych COMPO. Spółdzielnia prowadzi sprzedaż na terenie całe-

G

go kraju, a łącznie w ciągu roku przez jej magazyny przechodzi blisko 40 tys. ton różnych
towarów.
Poprzez uczestnictwo w wielu targach
branżowych, organizację szkoleń dla rolników oraz współuczestnictwo w uprawach doświadczalnych i pokazowych czempińska
Spółdzielnia ma możliwość promocji oferowanych przez siebie towarów.
– Dbamy o nasz majątek i systematycznie prowadzimy inwestycje remontowe. Angażujemy się także w działalność lokalną
w naszej gminie, przykładowo poprzez przekazywanie dotacji na organizację imprez
kulturalnych – mówi Adam Szymalak, prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Czempiniu.
Za swoją działalność Spółdzielnia została
wielokrotnie nagrodzona. Posiada certyfikat
konsumenckiego konkursu jakości usług
„Najlepsze w Polsce” za import nawozów potasowo-magnezowych produkcji firmy Kali

Wyróżnieni działacze Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
podczas jubileuszu 100-lecia
Und Salz GmbH Kasel, statuetkę im. Hipolita Cegielskiego, Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, została wyróżniona w III edycji konkursu Gepardy Biznesu 2008 za dynamiczny wzrost
wartości rynkowej, a ostatnio została uhonorowana Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej.
I

Gospodarstwo Rolne Bronów Sp. z o.o. powstało ze sprywatyzowanego Zakładu Rolnego
w Bronowie, należącego do Kombinatu PGR Taczanów.
Gospodarstwo posiada 515 ha, z tego 321 ha stanowi własność spółki, a pozostała część to dzierżawa.
Spółka powstała z inicjatywy pracowników Zakładu Rolnego w Bronowie. Obecnie prezesem zarządu spółki jest Bronisław Kiżewski.
Gospodarstwo stosuje nowoczesne
technologie upraw i ochrony roślin. Zajmuje się hodowlą bydła mięsnego rasy Limusine. Roczna sprzedaż to około 250 szt.
Poza produkcją zwierzęcą i roślinną świadczy usługi rolnicze, między innymi omłot
zbóż i kopanie buraków.

Gospodarstwo Rolne
BRONÓW Sp. z o.o.

Bronów 36; 63-300 Pleszew
tel./fax (62) 741 87 84

CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ

Z kim mamy do czynienia?
Wywiadownie gospodarcze to wyspecjalizowane ﬁrmy, zajmujące się
odpłatnie pozyskiwaniem informacji, które dotyczą przedsiębiorstw,
a zwłaszcza wypłacalności partnerów w interesach
ywiadownie gospodarcze na
zlecenie przygotowują raporty
gospodarcze (handlowe, o moralności płatniczej ﬁrm itp.),
których celem jest zminimalizowanie ryzyka,
związanego ze współpracą z niesolidnym
przedsiębiorcą. Raporty mogą zawierać również analizy ﬁrm na tle branży, powiązania ich
z innymi podmiotami lub osobami, a także
wskaźnik prawdopodobieństwa upadku, czy
indeks zdolności płatniczej.
Wywiadownia gospodarcza pozyskuje
dane, stosując zwykle biały wywiad. Nie ma
to nic wspólnego ze szpiegostwem gospodarczym. Wywiadownie prowadzą działania
w celu zdobycia informacji o podmiotach gospodarczych zgodnie z prawem, ze źródeł
ogólnie dostępnych, np. rejestrów sądowych

W

wnętrznych informacji. Działają one na podstawie ogólnodostępnych źródeł. Zaliczyć do
nich można: Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencje działalności gospodarczej, izby gospodarcze, ogólnopolską i lokalną prasę,
monitory sądowe i gospodarcze, sprawozdania finansowe, Internet, wywiady z kierownictwem zakładów, rejestry dłużników oraz
własne bazy danych.
Bardzo często jest tak, że – poza przygotowaniem raportów o firmach – wywiadownie proponują swoim klientom dodatkowe usługi, takie jak np.: pomoc w dochodzeniu należności czy tworzenie planów i strategii marketingowych.
W raportach zawarte są dane teleadresowe sprawdzanych firm, informacje o kierownictwie, kto jest udziałowcem, powiąza-

Wywiadownie, podpisując umowę z klientem,
zastrzegają sobie, że nie odpowiadają za pełną
wiarygodność wykorzystanych źródeł oraz
przekazanych klientowi informacji. Jest to
w pełni oczywiste, gdyż zdarza się, że firma,
co do której wywiadownia nie znalazła żadnych
zarzutów, w późniejszym okresie może się
okazać niesolidnym partnerem
i ewidencji przedsiębiorstw, publikatorów
urzędowych, prasy, katalogów branżowych itp.
W przypadku szpiegostwa gospodarczego
mamy natomiast do czynienia z łamaniem
prawa.
Za najstarszą oficjalną wywiadownię
należy uznać firmę noszącą dziś nazwę Dun
& Bradstreet, która powstała w 1841 roku
w Stanach Zjednoczonych. W 1879 roku
w niemieckiej Moguncji uruchomiono jedną
z największych międzynarodowych wywiadowni gospodarczych – Creditreform, która
posiada ponad 170 biur na świecie (od 1992
roku także w Polsce). Pierwszą polską wywiadownią gospodarczą była założona w 1990
roku firma InfoCredit.

Źródła informacji
Z usług wywiadowni gospodarczych korzystają firmy, które chcą wiedzieć, z kim mają
do czynienia – informuje portal eioba.pl. –
Wywiadownia to nie jest firma, która zatrudnia
szpiegów, zajmujących się wykradaniem we-
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nia kapitałowe, dane rejestrowe, historia firmy, forma prawna oraz kapitał zakładowy, nieruchomości należące do firmy, bilans i rachunki wyników czy kierunki sprzedaży. W zasadzie każda wywiadownia ocenia sprawdzaną firmę inaczej. Na ocenę składa się np.:
czy firma wywiązuje się z terminów płatności, jaką opinię o niej mają dostawcy, czy jest
wiarygodnym partnerem.
Wywiadownie, podpisując umowę z klientem, zastrzegają sobie, że nie odpowiadają za
pełną wiarygodność wykorzystanych źródeł
oraz przekazanych klientowi informacji. Jest
to w pełni oczywiste, gdyż zdarza się, że firma, co do której wywiadownia nie znalazła
żadnych zarzutów, w późniejszym okresie
może się okazać niesolidnym partnerem.

Jak wybierać?
Szanująca się wywiadownia gospodarcza nie wykonuje raportu o swojej konkurencji. Jak zatem można sprawdzić, czy trafiliśmy pod właściwy adres? Przede wszyst-

kim należy pytać o zasięg działania, czyli
z jakich państw bądź regionów Polski dana
wywiadownia może zebrać informacje. Innym
istotnym argumentem jest szybkość, z jaką
przygotuje raport. Wiadomo, że im szybciej,
tym lepiej, ale jeśli poinformują klienta, iż
szczegółowy raport przygotują w ciągu jednego dnia, należy się zastanowić, czy będzie
on w pełni rzetelny. Trzeba także sprawdzić
wiarygodność wywiadowni. Jeśli jej przedstawiciel nie będzie chciał ujawnić informacji o swojej działalności, może to oznaczać,
iż ma coś do ukrycia. Ważną wskazówką jest
także, jak długo dana wywiadownia działa
na rynku. Pamiętajmy, że im dłużej, tym lepiej. Prawdopodobnie ma lepszą bazę danych
i większe doświadczenie.
– Postanowiliśmy przetestować w praktyce działanie wywiadowni gospodarczych
i sprawdzić, czy rzeczywiście ostrzegą przedsiębiorcę przed ryzykownymi kontrahentami
handlowymi, a polecą tych o dobrym standingu finansowym – czytamy na portalu Bankier.pl. – Staraliśmy się przy tym wcielić w rolę
przedsiębiorcy, zainteresowanego rozpoczęciem działalności gospodarczej na zagranicznych rynkach i znalezieniem zagranicznego kontrahenta.
Na warsztat poszły więc serwisy gospodarcze polskich ambasad, portal Ministerstwa
Gospodarki, a także oferty zamieszczone
w „Rynkach Zagranicznych”. Wyszukaliśmy
oferty 25 firm zainteresowanych współpracą
z polskimi przedsiębiorstwami i wysłaliśmy
je do największych działających w Polsce wywiadowni.
W zestawieniu firm do prześwietlenia
znalazły się zarówno te, będące niewielkimi
rodzinnymi przedsięwzięciami, jak i giganci na skalę europejską. Wśród kandydatów
do sprawdzenia znalazły się firmy z różnych
branż, takich jak inwestycje energetyczne,
handel jachtami, tekstylia czy sprzedaż żywności. W zadaniu obowiązkowym umieściliśmy między innymi włoskiego producenta wieszaków, poszukującego dostawców
drewna bukowego, a także holenderskiego
pośrednika w handlu jachtami oraz niemiecką firmę, realizującą inwestycje w energetyce.
Kolejną kategorią były rynki nowej Europy, gdzie wywiadownie dostały zadanie
sprawdzenia m.in. firmy z Malty, poszukującej
artykułów żywnościowych czy dystrybutora
soków, oferującego wprowadzenie nowych
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Podstawowy raport o firmie
zawiera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dane teleadresowe
dane rejestrowe, forma prawna
przedmiot działalności
struktura własności
skład rady nadzorczej
skład kierownictwa, uprawnienia
do reprezentacji
kapitał, nieruchomości
obroty, import, eksport
dostawcy i odbiorcy
bilans, wskaźniki
wypłacalność, ocena płatności,
postępowanie windykacyjne
banki obsługujące
ocena możliwości kredytowania
i wiarygodności płatniczej
zatrudnienie
inwestycje
historia

marek na rynek węgierski. W zadaniu na
szóstkę poprosiliśmy o prześwietlenie najbardziej zadziwiających pomysłów biznesowych, na jakie trafiliśmy wśród ofert oraz
egzotycznych firm. Do sprawdzenia wystawiliśmy więc: Egipcjanina poszukującego
30 śmigłowców na platformy wiertnicze, firmę handlową z Meksyku oraz przedsiębiorcę z Mongolii oferującego wynajem robotników z tego kraju.
Zastawiliśmy tych kilka pułapek, w które wywiadownie gospodarcze nie dały się jednak złapać. Ich pracownicy to nie armia Jamesów Bondów, ani wróżek, przewidujących,
komu za kilka miesięcy przydarzy się biznesowa wpadka. To niezbędne źródło rzetelnych
informacji, pomagających w podjęciu właściwych decyzji.
CZR

Ile to kosztuje?
W prawie wszystkich większych
wywiadowniach
obowiązują
dwa
rodzaje cenników. Pierwszy jest podawany dla tylko jednej sprawdzanej
firmy, drugi obejmuje abonament
miesięczny przy sprawdzaniu kilkunastu (lub więcej) firm. Cena za
sprawdzenie jednej firmy to koszt
rzędu kilkuset złotych, a abonament
od jednego tysiąca do nawet kilku
tysięcy złotych. Należy pamiętać, iż
wywiadownie swoim stałym klientom
oferują znacznie niższe opłaty. Bardzo
często firmy windykacyjne także oferują usługi w zakresie wywiadu gospodarczego. Ich ceny są mniejsze od firm
zajmujących się profesjonalnie wywiadem, a bardzo często ich raporty
niewiele różnią się merytorycznie od
raportów firm wywiadowczych.
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Z ekologią za pan brat

15 Liderów Polskiej Ekologii – takim wynikiem zakończyła się kolejna rywalizacja
o zaszczytny tytuł, przyznawany przez ministra środowiska samorządom, ﬁrmom,
wyrobom oraz stowarzyszeniom i fundacjom, których zaangażowanie w poprawę
stanu środowiska, a tym samym jakości życia społeczeństwa, jest niepodważalne
Liderzy Polskiej Ekologii 2011
kategoria jednostka samorządu terytorialnego
podkategoria gmina miejska:
• Miasto Gdańsk, woj. pomorskie
– za kompleksowe działania na rzecz
ochrony środowiska
podkategoria gmina miejsko-wiejska:
• Gmina Karlino, woj. zachodniopomorskie
– za realizację zadań proekologicznych
w gminie
podkategoria gmina wiejska:
• gmina Duszniki, woj. wielkopolskie
– za aktywną ochronę środowiska w gminie
• gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie
– za działania na rzecz ochrony
środowiska
podkategoria związek gmin:
• Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle,
woj. podkarpackie – za program poprawy
czystości zlewni rzeki Wisłoki
kategoria przedsiębiorstwo
podkategoria przedsiębiorstwo
produkcyjne:
• Tauron Wytwarzanie SA Oddział
Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie,
woj. śląskie – za modernizację IOS,
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budowę III ciągu odsiarczania spalin dla
bloków nr 3 i 4 oraz budowę osadnika
żużla
podkategoria przedsiębiorstwo usługowe:
• SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
w Dąbrowie Górniczej, woj. śląskie
– za rozbudowę i modernizację instalacji do
termicznego unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych i przemysłowych
podkategoria przedsiębiorstwo świadczące
usługi komunalne:
• KOM-EKO SA w Lublinie, woj. lubelskie
– za przedsięwzięcie „Odzyskujemy czysty
Lublin”
• Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w Tychach, woj. śląskie
– za modernizację oczyszczalni ścieków
w Tychach-Urbanowicach
podkategoria przedsiębiorstwo leśne,
rolnicze, przyrodnicze:
• Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
we Wrocławiu, woj. dolnośląskie – za ochronę
przyrody na użytku ekologicznym jako
element zrównoważonego rozwoju
regionu

kategoria wyrób
podkategoria technologie:
• Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o.
w Zabrzu, woj. śląskie – za nowoczesną
technologię oczyszczania gazu koksowniczego
z zastosowaniem innowacyjnych
i ekologicznie skutecznych rozwiązań
• Nadleśnictwo Bytnica, woj. lubuskie
– za wzbogacenie bioróżnorodności
w lasach Nadleśnictwa Bytnica przez
zastosowanie metody Sobańskiego
podkategoria urządzenia:
• APATOR SA w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie – za urządzenia tworzące
przedpłatowo-kredytowe systemy
pomiarowe
kategoria stowarzyszenia i fundacje:
• Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
w Giżycku, woj. warmińsko-mazurskie – za
działania w trosce o środowisko naturalne
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
• Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska
im. hr. Stefanii Raczyńskiej w Żarkach
Letnisku, woj. śląskie – za program
„Czysty Las, Czyste Letnisko”
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listopada w warszawskim teatrze Capitol goście gali
ﬁnałowej 13. edycji konkursu ministra środowiska Lider Polskiej Ekologii poznali piętnastu laureatów, których postawa i działalność na rzecz ochrony środowiska
może być uznana za wzorzec.
W ostatniej odsłonie cieszącego się dużym uznaniem konkursu,
który objął honorowym patronatem prezydent Bronisław Komorowski,
do rywalizacji zgłoszono 80 przedsięwzięć, które poddano ocenie
w 4 kategoriach. Najliczniej reprezentowane były jednostki samorządu
terytorialnego (35) i przedsiębiorstwa (31). Oceniono również 11 wyrobów i 3 zgłoszenia stowarzyszeń i fundacji. Spośród nich, czuwająca nad przebiegiem konkursu, Rada Programowa, złożona z przedstawicieli publicznych instytucji zajmujących się ochroną środowiska,
na podstawie oceny merytorycznej zakwalifikowała do ostatecznej wizytacji 23 kandydatury. Podstawowymi kryteriami oceny przedsięwzięć
realizowanych przez jednostki ubiegające się o tytuł „Lidera Polskiej
Ekologii” są wysoki efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność
ekonomiczna. Ponadto liczą się: skuteczność zarządzania środowiskiem, edukacji ekologicznej, współpraca ze społeczeństwem, podnoszenie kwalifikacji pracowników z zakresu ochrony środowiska.
W drodze ostatniego etapu weryfikacji wybrano finałową piętnastkę laureatów, godnych miana „Lidera Polskiej Ekologii”. To oni zaprezentowali najciekawsze rozwiązania techniczne, technologiczne
i organizacyjne oraz działania w sferze usług.
Liczba innowacyjnych projektów, inicjatyw i propozycji działań
ekologicznych wartych upowszechnienia w takich dziedzinach, jak ograniczenie zużycia wody, surowców naturalnych i odpadów, likwidacja emisji zanieczyszczeń, rekultywacja i rewitalizacji terenów zdegradowanych, zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni, adaptacja do zmian klimatu czy ochrona różnorodności biologicznej,
świadczy nie tylko o rosnącym zainteresowaniu sprawami środowiska, obserwowanym w różnych kręgach, lecz także o coraz większym
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www.apator.eu
APATOR – lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury
pomiarowej oraz aparatury łącznikowej
Apator to ﬁrma z ponad 60-letnią historią. Od początku swojego
istnienia stawiała na projektowanie i rozwój nowoczesnych
urządzeń elektrotechnicznych. Przełomowe wydarzenia, takie
jak wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO
9001, przekształcenie w spółkę akcyjną i notowanie na GPW
spowodowały jeszcze większy rozwój i unowocześnienie ﬁrmy.
Przedmiotem wniosku na konkurs Lider Polskiej Ekologii w kategorii wyrób były „Przedpłatowo-kredytowe systemy pomiarowe”, które dzięki swojej innowacyjności w zaawansowany Janusz Niedźwiecki,
sposób pozwalają zarządzać każdym rodzajem energii poprzez prezes Apator SA
jej pomiar licznikiem energii elektrycznej, gazomierzem, wodomierzem czy ciepłomierzem. System pomiarowy to nie tylko urządzenia pomiarowe, to
również warstwa oprogramowania, dzięki której możemy na bieżąco monitorować, zarządzać i wizualizować pomiar danego medium.
Systemy pomiarowe Apator SA to zaangażowanie w nowoczesną ideę Smart Metering.
Technologie, dzięki którym powstają urządzenia pomiarowe, są przyjazne dla środowiska.
Od kilku lat Apator stosuje bezołowiowe technologie lutowania, selektywne lakierowanie
lakierami „Low VOC”, a odpady towarzyszące produkcji w dużej mierze poddaje recyklingowi.
Kolejnym przełomowym wydarzeniem dla Apator SA będzie przeniesienie produkcji systemów pomiarowych do nowoczesnego, przyjaznego środowisku i nastawionego na zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych zakładu zlokalizowanego w PSSE
w Ostaszewie. Zastosowane tam technologie rekuperacji ciepła, odzysku wody deszczowej
oraz wykorzystania naturalnego światła do oświetlania biur jeszcze bardziej przyczynią się
do zaangażowania Apator SA w ochronę środowiska i zasobów naturalnych.
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Instytut
Metali
Nieżelaznych
Oddział
w Legnicy
www.imn.legnica.pl

www.apator.eu
doświadczeniu Polski i wiedzy w zakresie czystych technologii, technologii oczyszczania
środowiska oraz zarządzania środowiskiem.
Realizatorom najlepszych działań prośrodowiskowych, uhonorowanym przez ekspertów tytułem „Lidera Polskiej Ekologii
2011”, statuetki wręczył podsekretarz stanu
w MŚ Janusz Zaleski, piastujący urząd
Głównego Konserwatora Przyrody, a zarazem
pełniący funkcję przewodniczącego Rady
Programowej konkursu. W imieniu wszystkich
laureatów podziękowanie za docenienie działań finałowej piętnastki liderów wygłosiła Wio-

leta Kowalik, realizatorka programu „Czysty
Las, Czyste Letnisko” w Żarkach Letnisku,
uhonorowanego statuetką w kategorii projektów realizowanych przez stowarzyszenia
i fundacje. Galę finałową, poprowadzoną
przez Macieja Orłosia, uświetnił barwny,
widowiskowy program artystyczny Grupy Tanecznej Volt, w którym goście mieli okazję podziwiać tańce tematyczne, obrazujące żywioły:
ziemię, ogień, powietrze.
W dotychczasowych edycjach konkursu,
to jest w latach 1996–2011, spośród 1434
zgłoszonych przedsięwzięć wyłoniono 133

laureatów, najbardziej zasłużonych dla środowiska i jakości życia Polaków, a przez to
najbardziej godnych tytułu „Lidera Polskiej Ekologii” oraz towarzyszącej mu statuetki, umożliwiających zwycięzcom szeroką promocję i udział w eliminacjach do Europejskiej Nagrody Biznes dla Środowiska.
Jednocześnie uhonorowanie laureatów ma
służyć upowszechnieniu dobrych praktyk
i modelowego podejścia do ekologii oraz
sprawdzonych metod osiągania sukcesów
gospodarczych poprzez zrównoważony rozwój.
I

Konkurencyjne rozwiązania
Misją Oddziału Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy jest zagospodarowanie
trudnych w przerobie odpadów i doskonalenie oraz poszukiwanie nowych
technologii otrzymywania i odzysku metali nieżelaznych, na wszystkich etapach
procesu przeróbki koncentratów i odpadów
ddział Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy istnieje od 1 kwietnia 1974 roku. Historia tej jednostki badawczej sięga jednak
głębiej w przeszłość i jest ściśle związana
z Hutą Miedzi „Legnica”. Powstała ona w roku 1959, a więc w roku uruchomienia huty,
w celu prowadzenia badań i prób na potrzeby przemysłu miedziowego.
Działalność Oddziału Instytutu Metali
Nieżelaznych prowadzona jest w czterech zakładach: Zakładzie Doświadczalnym Hutnictwa (odzysk ołowiu w postaci ołowiu surowego i stopów ołowiu), Zakładzie Doświadczalnm Chemii (odzysk cynku i miedzi
w postaci soli – chlorki cynku, siarczan miedzi – i metali szlachetnych – koncentraty), Zakładzie Produkcji Małotonażowej (wytwarzanie mineralnych uzdatniaczy wody pitnej
Hydrocleanit i Aquacleanit) oraz Zakładzie

O
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Instalacja odsiarczania gazów
technologicznych
Materiałów Ściernych (produkcja materiałów
ściernych PolGrit).
Dzięki bogatemu wyposażeniu w różnorodne instalacje i urządzenia hutnicze
oraz chemiczne, a także laboratorium ana-

litycznemu, Oddział w Legnicy stanowi jednocześnie bazę badawczo-doświadczalną
Instytutu Metali Nieżelaznych do realizacji
własnych i zlecanych prac naukowo-badawczych oraz prowadzenia prób w skali technicznej.
Wieloletnia współpraca naukowa z czołowymi polskimi jednostkami badawczorozwojowymi, w tym z IMN w Gliwicach,
oraz wieloletnie doświadczenie stwarzają
kadrze naukowej warunki do stałego doskonalenia, a Instytutowi możliwości oferowania klientom konkurencyjnych i innowacyjnych
rozwiązań. Poziom usług i technologie wykorzystane w nowoczesnych instalacjach pilotowych Oddziału IMN w Legnicy zostały
docenione przez wiodące firmy przemysłu metali nieżelaznych w Polsce.
www.imn.legnica.pl
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Ekologiczna inwestycja
z Jaworzna wygrywa
25 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie już po raz piętnasty wręczono
nagrody dla najlepszych w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2010.
Modernizacja układu gospodarki wodnej – instalacja odzysku wód odpadowych
w aspekcie wodochłonności procesu produkcyjnego w TAURON Wytwarzanie Spółka
Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie zdobyła pierwszą nagrodę
w kategorii obiekty przemysłowe i inżynieryjne

Ekologia to nasz priorytet
onkurs cieszy się sporym zainteresowaniem, ﬁrmy z całego kraju
zgłosiły w sumie ponad 800 modernizacji. Otrzymaniem tej statuetki zainteresowanych jest wielu projektantów, inwestorów i wykonawców modernizacji. Ranga konkursu i jego zasięg rośnie
nieprzerwanie od 13 lat. Coraz większa liczba nadsyłanych zgłoszeń świadczy o tym, jak
korzystnie zmienia się nasze otoczenie i udowadnia nasz wkład w rozwój cywilizacji.
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie jest częścią TAURON Wytwarzanie
S.A., drugiego pod względem wielkości producenta energii w kraju, wchodzącego w skład
Grupy TAURON. Misją tej jednej z największych elektrowni w Polsce (moc zainstalowana
1535 MWe, moc cieplna 390,2 MWt) jest

K

działalność zapewniająca odbiorcom produkty najwyższej jakości, a głównymi wyznacznikami są: energia, ekonomia i ekologia. Firma zabiega o wzrost wartości marki,
traktując ją, jako bardzo ważny element
swojej tożsamości, czego wyrazem jest zdobycie wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.
Priorytetem TAURON Wytwarzanie
Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie jest ciągłość oraz niezawodność produkcji energii, jak też bezpieczeństwo pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego. Firma osiąga to m.in.
dzięki funkcjonującemu od 2000 roku zintegrowanemu systemowi, opartemu na polskich
i międzynarodowych normach. System ten
pozwala identyfikować i nadzorować wszystkie obszary działalności, jest też potwierdzeniem dbałości o jakość produkcji, troski o śro-

dowisko naturalne oraz BHP. TAURON
Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział
Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie kieruje
się zasadą zrównoważonego rozwoju, łączy
swe działania organizacyjne, techniczne i ekonomiczne z dążeniem do utrzymania wiodącej
roli w TAURON Wytwarzanie S.A. Polityka
firmy to produkcja energii elektrycznej i „taniego ciepła”.
W 2008 roku w celu dostosowania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział
Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie do Dyrektywy Unii Europejskiej oddano do użytku
ostatnią „nitkę” instalacji odsiarczania spalin,
kończąc w ten sposób pełne odsiarczenie Elektrowni. Obecnie wszystkie spaliny TAURON
Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie są wyprowadzane do atmosfery przez chłodnie kominowe, a charakterystyczny 300-metrowy komin, stanowiący element lokalnego krajobrazu,
został całkowicie wyłączony z eksploatacji.
Od 2010 roku w TAURON Wytwarzanie
Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie funkcjonuje wspólnotowy system ekozarządzania i auditu
EMAS. Jest to kolejne narzędzie ułatwiające aktywniejsze zarządzanie oddziaływaniem Elektrowni na środowisko naturalne, potwierdzające wiarygodność wśród klientów
i inwestorów oraz przejrzystość „ekologicznego wizerunku”.
Znaczący wpływ na pozytywną działalność środowiskową TAURON Wytwarzanie
Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie mają także przyszłe
i obecne inwestycje. Wymienić tu należy inwestycję mającą na celu obniżenie emisji tlenków azotu w spalinach odprowadzanych do
powietrza z kotłów bloków energetycznych,
a także budowę kotła fluidalnego opalanego
biomasą o wydajności 195 t/h.
Trzecią, największą z planowanych inwestycji, jest budowa bloku energetycznego
o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne.
www.ej3.tauron-wytwarzanie.pl
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Dostosowywanie do
wysokich standardów
O działalności proekologicznej polskich przedsiębiorców, wpływie znaków
i certyﬁkatów ekologicznych na budowanie przewagi konkurencyjnej ﬁrm oraz
dotacjach unijnych na realizację przedsięwzięć w obszarze ekologii rozmawiamy
z Joanną Maćkowiak-Panderą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska

W jakim stopniu działania proekologiczne wpisują się w biznesowe praktyki na
krajowym gruncie i jak ocenia pani ich zastosowanie w wymiarze efektywności oraz
powszechności?
– Wyniki przeprowadzanej przez Ministerstwo Środowiska akcji „Praca na czysto”
(przyp. red. http://www.mos.gov.pl/kategoria/1973_praca_na_czysto/) pokazują, że
przedsiębiorcy coraz częściej decydują się
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na oszczędzanie energii, papieru i wody
oraz recykling. Pracodawcy promują takie
rozwiązania, ponieważ im się to opłaca
– mniej płacą za energię, odpady i artykuły
biurowe.
Urzędy i firmy w Polsce coraz częściej dostrzegają potrzebę zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, które jest
efektem podejmowanych przez nich działań.
Wynika to z rosnącej świadomości społe-

czeństwa na temat malejących zasobów naturalnych oraz coraz bardziej restrykcyjnych
regulacji prawnych.
Istnieją zachęty w postaci działań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach, ale są
też wymogi. Aktywność prośrodowiskowa
przedsiębiorców, zwłaszcza tych decydujących
się na wdrożenie systemu EMAS, ISO 14001
lub dołączających do Programu „Odpowiedzialność i Troska” bądź przyjmujących strategię Czystszej Produkcji, organizacji z dłuższą historią działań z zakresu CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – wykracza poza minimalne wymogi z zakresu
ochrony środowiska. Konsumenci i partnerzy biznesowi coraz częściej wybierają produkty i usługi, które nie zanieczyszczają niepotrzebnie środowiska.
Firmy coraz częściej wprowadzają systemy zarządzania środowiskowego, na przykład Wspólnotowy System Ekozarządzania
i Audytu EMAS – jeden ze sposobów na potwierdzenie prowadzenia działalności w sposób zgodny z wymogami prawa z zakresu
ochrony środowiska. W Polsce zarejestrowano
w nim już 29 organizacji, w tym Ministerstwo
Środowiska – jako pierwsze ministerstwo
w Polsce. Ekozarządzanie, potwierdzone
przyznaniem certyfikatu EMAS, pozwala
na kompleksowe wykorzystanie wszystkich obszarów, w ramach których instytucja może
oszczędzać środowisko, a przy okazji również
pieniądze.
Jak pomocnym narzędziem kształtowania jakości w gospodarce oraz budowania
przewagi konkurencyjnej są systemy, znaki
i certyfikaty ekologiczne? Czy ich popularność wśród polskich przedsiębiorców oraz
przełożenie na praktykę można uznać za zadowalające?
– Ministerstwo Środowiska wspiera inicjatywy prośrodowiskowe przedsiębiorców,
współorganizując i propagując akcje promocyjno-informacyjne, projekty i programy
dotyczące tego zakresu. Dobrymi przykładem
tego typu działań jest projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, przygotowany po to, żeby wspierać rozwój firm w obszarze technologii środowiskowych poprzez
ich promocję za granicą.

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII
Warto wspomnieć również o wprowadzanym właśnie certyfikacie ETV – Environmental Technology Verification, który
będzie jednym z ważniejszych narzędzi do
promocji technologii za granicą. Jest to program wdrażany teraz w Unii Europejskiej
przez KE, w którym Polska bierze udział na
etapie pilotażu.
Ponadto, MŚ aktywnie uczestniczy w procesie nominacji polskich organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS do Europejskich Nagród EMAS, będących najbardziej
prestiżowymi i pożądanymi nagrodami
w dziedzinie zarządzania środowiskowego, przyznawanymi najprężniejszym w tym
obszarze przedsiębiorstwom oraz władzom lokalnym zarejestrowanym w systemie
EMAS. Tegoroczna edycja tego konkursu odbyła się w Krakowie, w ramach kalendarza
Przewodnictwa Polski w Radzie UE. Polska
nominowała pięć organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania
i audytu.
Pewnym wsparciem dla konkurencyjności może też być ustanowiony przez Komisję Europejską program oznakowania ekologicznego – EU Ecolabel. System ten jest bardzo wymagający, dlatego – jak dotąd – stosunkowo ograniczona liczba wyrobów uzyskała certyfikaty. Biorąc pod uwagę aktualne
trendy i rozwój tego systemu, można jednak
zakładać, że będzie on zyskiwał na znacze-

niu, zachęcając kolejne firmy do wytwarzania wyrobów mniej szkodliwych dla środowiska, a przez to podnosząc ich konkurencyjność.
W jakiej mierze programy unijne i europejskie źródła finansowania wspierają jakość w obszarze ekologii i w jakich obszarach
gospodarki ich wykorzystanie jest szczególnie zasadne, biorąc pod uwagę potrzeby biznesu i środowiska?
– Na inwestycje przyczyniające się do poprawy jego stanu przeznaczane są znaczące
środki z funduszy unijnych. Ministerstwo Środowiska uczestniczy we wdrażaniu Programu Infrastruktura i Środowisko, największego w historii Unii Europejskiej programu operacyjnego pod względem zakresu działań
i środków przeznaczonych na jego realizację. Na priorytety środowiskowe przewidziano tu blisko 5 mld euro, które będą wydatkowane do 2015 roku. Środki te trafiają
do podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami komunalnymi, czyli do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i spółek działających w ich imieniu, a także będą
wspierać przedsięwzięcia w obszarze bezpieczeństwa powodziowego oraz ochrony
przyrody. Można śmiało pokusić się o stwierdzenie, że wysokość środków przeznaczonych
na wsparcie dla samorządów może przesądzić o dokonaniu przez nasz kraj rzeczywi-

stego skoku cywilizacyjnego – z punktu widzenia Ministerstwa Środowiska najważniejsze jest, aby poprawa standardu życia
mieszkańców szła w parze z poprawą stanu
środowiska naturalnego.
O fundusze w ramach tego programu
mogą się również ubiegać przedsiębiorcy.
W ramach IV osi priorytetowej na „Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do
wymogów ochrony środowiska” zarezerwowano kwotę 200 mln euro. Dzięki tym środkom realizowane są inwestycje, których realizacja powoduje zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska,
w tym emitowanych do powietrza, odprowadzanych ze ściekami, oraz redukujące
ilość wytwarzanych odpadów i zwiększające
udział odpadów poddawanych procesom
odzysku. Wspierane są również projekty polegające na wdrożeniu systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskaniu ekoznaków dla produktów.
Celem nadrzędnym wszystkich działań,
o których wspomniałam jest wsparcie przedsiębiorców w procesie dostosowania do wysokich standardów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Przewidujemy, że w nowej perspektywie finansowej i nowym budżecie
Unii Europejskiej znajdzie się jeszcze więcej
środków na ochronę środowiska.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Czynna ochrona
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych został uhonorowany
tytułem „Lidera Polskiej Ekologii 2011”
becnie jako jednostka samorządowa DZPK administruje dwunastoma parkami krajobrazowymi na terenie województwa dolnośląskiego, których łączna powierzchnia wynosi ponad 206 tys. ha.
DZPK w ciągu 10 lat działalności, realizując innowacyjny program w zakresie czynnej ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju, wykonał wiele kompleksowych przedsięwzięć na rzecz środowiska przyrodniczego. Przejęcie terenu w trwały zarząd zapewniło także uzyskiwanie środków w ramach
programów rolnośrodowiskowych, które to
środki przeznaczano na prowadzenie edukacji
przyrodniczej dzieci i młodzieży Dolnego Śląska oraz czynną ochronę przyrody.
W ramach działań zachowano ostoje ptaków o randze europejskiej E052; przebudowano system ogrzewania z tradycyjnego na
ekologiczny (biomasa) w siedzibie DZPK
i wiejskiej szkole podstawowej w Wysokiej;
wprowadzono wieloletnie instrumenty aktywizujące, przeciwdziałające wykluczeniu,

O

Piotr Śnigucki (w środku), dyrektor DZPK,
wśród laureatów konkursu
marginalizacji i peryferyzacji mniejszości etnicznej; pozyskano biomasę do ogrzewania
obiektów użyteczności publicznej; zastosowano skuteczne zabezpieczenia przeciwpożarowe obszarów chronionych; przebudowano tereny byłego poligonu radzieckiego na
łąki wilgotne na obszarze 500 ha; zachowano użytkową funkcję obszaru chronionego
(poldery); przywrócono lęgowiska ptaków

wodno-błotnych; wyremontowano kładkę
dydaktyczną (850 m); zachowano zbiorowiska łąk trzęślicowych i rajgrasowych; przeciwdziałano sukcesji wierzby w ramach programów rolnośrodowiskowych, wprowadzając wypas bydła, owiec i koni, oraz przywrócono użytkowanie łąkarsko-pastwiskowe
dla zachowania otwartego terenu torfowiska
niskiego, tym samym podnosząc bioróżnorodność obszaru.
W działania włączano także samorządy
terytorialne, stowarzyszenia oraz społeczności
lokalne. Do prac w ramach czynnej ochrony
ekosystemów nieleśnych (kośnego i pastwiskowego użytkowania łąk) zaangażowano
miejscowych rolników. Zyski finansowe
DZPK przeznaczał i wciąż przeznacza na dofinansowanie edukacji przyrodniczej dzieci
i młodzieży Dolnego Śląska oraz czynną
ochronę przyrody. Każdego roku z zajęć przyrodniczych korzysta ponad 30 tys. osób, zaś
wszystkie zajęcia są nieodpłatne.
www.dzpk.pl
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Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

Opłacalna inwestycja
w bezpieczeństwo

Konkurs Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej, wyróżniając corocznie ﬁrmy
wykazujące się wzorową postawą pod względem dbałości o warunki pracy, promuje
najlepsze praktyki, warte upowszechnienia, a zarazem inspiruje pracodawców do
wzmożonej aktywności ukierunkowanej na poprawę bezpieczeństwa w zakładzie
pracy i eliminację zagrożeń
onkurs Państwowej Inspekcji Pracy kierowany jest do wszystkich
pracodawców, niezależnie od formy własności i wielkości ﬁrmy. Ze
względu na różnorodność ocenianych zakładów pracy oraz nieporównywalną skalę
problemów, jakim muszą sprostać, zwłaszcza
w zakresie działań podejmowanych na rzecz
ochrony pracy, pracodawcy są oceniani
w trzech kategoriach: zakłady pracy do 50 zatrudnionych, od 51 do 250 zatrudnionych
oraz powyżej 250 zatrudnionych.

K

Zakładowe warunki pracy pod lupą
Pozytywna ocena stanu warunków pracy w zarządzanych przez nich firmach jest wy-

108 Fakty

nikiem pomyślnego przejścia przez dwuetapową procedurę analizy zgłoszeń. Wstępnej
weryfikacji dokumentacji przygotowanej
przez kandydatów do nagrody dokonują komisje powołane przez okręgowych inspektoratów pracy. Najlepsi pracodawcy wyłonieni
na tym szczeblu otrzymują nagrody honorowe
od okręgowego inspektora pracy, a laureaci
pierwszego miejsca są typowani do etapu centralnego. Na tym etapie Główny Inspektor
Pracy powołuje kapitułę konkursu, w której
skład wchodzą: zastępca Głównego Inspektora Pracy, pełniący funkcję przewodniczącego, dyrektorzy Departamentów: Nadzoru
i Kontroli, Prawnego, Prewencji i Promocji,
Współpracy z Parlamentem i Partnerami
MECENAS PUBLIKACJI

Społecznymi oraz przedstawiciele Business
Centre Club, Konfederacji Pracodawców
Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych „Lewiatan” i Związku Rzemiosła Polskiego.
Ocena dokonywana jest z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów, które pozwalają zweryfikować przestrzeganie przepisów prawa i zasad BHP oraz stosowanie rozwiązań systemowych dotyczących zarządzania BHP. W ostatecznej punktacji liczy się
też liczba wypadków przy pracy, jakie miały
miejsce w przedsiębiorstwie, oraz dodatkowe
elementy ochrony pracy, takie jak realizacja
zaleceń i decyzji organów nadzoru nad warunkami pracy, popularyzacja wiedzy o ochro-
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nie pracy, udział pracowników w tworzeniu
bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych
warunków pracy, ekonomiczne aspekty bez-

pieczeństwa pracy w zakładzie i nakłady inwestycyjne na ten cel oraz posiadane certyfikaty. W sumie do zdobycia jest 100 punktów,

Laureaci konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 2011
w
•
•
•

kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników:
P.P.H. Bogusz SC Bogumiła i Wiesław Bogusz
IZYBAR Piekarnia Cukiernia
Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski

w
•
•
•

kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników:
Eaton Automotive Components Sp. z o.o.
MCD Electronics Sp. z o.o. z Żywca
Orion Engineered Carbons Sp. z o.o.

w
•
•
•

kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników:
Johnson Controls International Sp. z o.o., Oddział Bieruń
Grupa LOTOS SA
Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Zakład Żary

Pracodawcy wyróżnieni w XVIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARK TON Sp. z o.o.
• GZELLA Sp. z o.o. Zakłady Mięsne
• Zakład Pracy Chronionej Rexam Home & Personal Care Łódź Sp. z o.o.
• Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o.

www.remak.com.pl

www.zwik-myszkow.pl

www.groupe-lacroix.com
MECENAS PUBLIKACJI

a o nagrodach i wyróżnieniach dla nominowanych pracodawców z najlepszymi notami
decyduje Główny Inspektor Pracy, przyznając liderom bezpieczeństwa statuetki, zaś
wyróżnionym dyplomy. Ponadto zwycięzcy są
wpisywani na „Złotą Listę Przedsiębiorców”.
– Chciałabym, aby tak, jak ważna w prowadzeniu biznesu jest dla przedsiębiorców rozpoznawalna marka, utożsamiana z jakością
produktu, tak samo ważne były gwarancje bezpiecznej pracy, przypieczętowane statuetką
MECUM TUTISSIMUS IBIS. Jej nazwa wyraża przesłanie naszego konkursu: ze mną będziesz najbezpieczniejszy – mówi o symbolicznym wymiarze nagrody Anna Tomczyk,
Główny Inspektor Pracy.

Wzorowi pracodawcy
świecą przykładem
W 18. edycji konkursu wyłoniono 9 laureatów i przyznano 4 wyróżnienia. Jak twierdzą eksperci z PIP oraz przedstawiciele organizacji pracodawców, wspierający organizatora w ocenie kandydatów, na przestrzeni

www.piekarniawodnicki.pl

www.pwikgizycko.pl
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ostatnich kilku lat widać wyraźną tendencję
wzrostową w zakresie warunków w zakładach
pracy. Coraz wyższy poziom bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz coraz powszechniej
stosowane systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem, zwłaszcza w dużych
i średnich firmach, jak również rosnące zaangażowanie pracowników w systematyczne
kształtowanie kultury bezpieczeństwa, pozwalają sądzić, że warunki pracy będą się poprawiać, zaś ryzyko związane z czynnikami
niebezpiecznymi będzie eliminowane.
– Zwycięzcy konkursu każdego roku poszerzają elitę przedsiębiorców, których cechuje
nowoczesność, rzetelność, profesjonalizm
w działaniu, a zwłaszcza odpowiedzialność.
Przejawia się ona w traktowaniu z najwyższą
uwagą spraw związanych z bezpieczeństwem
pracy – pisze w liście do laureatów Anna Tomczyk i dodaje: – Zainteresowanie, jakie towarzyszy konkursowi, wskazuje, że pracodawcy polscy coraz lepiej rozumieją zależności
między warunkami pracy a sytuacją ekonomiczną firmy. Powszechnie wiadomo bowiem,
że wypadek przy pracy, nawet w przypadku
znakomicie prosperującej i znanej firmy,

www.cymes.pl

Wacław Stępień, właściciel firmy EKOSIGMA HP
Przyjętej przed laty i realizowanej z powodzeniem
przez właścicieli misji firmy, która zamyka się w sformułowaniu: „Dostarczać Najnowocześniejsze, Bezpieczne i Ekologiczne Produkty, wytwarzane w bezpiecznym i przyjaznym środowisku”, sprzyja całokształt działań zespołu, w których szczególną wagę
przykładamy do spraw BHP i bezpieczeństwa pracy
zatrudnionych pracowników. Troska o tworzenie warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami,
a zarazem uwzględniających zapewnienie odpowiedniego sprzętu i środków ochrony pracy w poszczególnych gniazdach technologicznych oraz planowego
wypoczynku w trakcie pracy to dla nas priorytety
zarówno krótko-, jak i długofalowej strategii działania,
skonstruowanej w oparciu o system wartości ściśle skorelowanych z misją firmy.
Nasza aktywność, której wyróżnikiem jest troska o ludzi i ich potrzeby oraz
środowisko naturalne, przekłada się na pozytywny wizerunek firmy w otoczeniu
wewnętrznym i zewnętrznym, a prowadzone działania wpływają bezpośrednio na
dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, decydując o znaczącej przewadze rynkowej
nad konkurencją.

oznaczać może nie tylko straty finansowe, ale
też utratę prestiżu i pozycji rynkowej. Stawiając
na bezpieczeństwo, ergonomię i komfort
pracy, pracodawcy inwestują w pracownika,
co w efekcie zwraca się im po wielokroć. Pra-

www.vanstar.pl

www.akcentstudio.pl

cownik odwzajemnia takie podejście dobrą,
wydajną pracą, przywiązaniem do firmy,
szacunkiem dla szefa. W nagrodzonych w naszym konkursie firmach wspomniana postawa
jest normą.
I

www.anitex.czest.pl

www.libro.lubawa.pl

Z troską o środowisko
Doskonalenie usług i organizacji pracy jest godne pochwały. Dobrze, gdy
zaangażowanie w poprawę oferty i zarządzania idzie w parze z troską
o warunki pracy kadr i zapewnieniem personelowi ochrony na wysokim poziomie
akład Wodociągów i Kanalizacji
w Myszkowie działa jako spółka od
1999 roku. Właścicielem spółki jest
gmina Myszków, a zadania statutowe ﬁrmy obejmują odbiór i oczyszczanie
ścieków oraz produkcję, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom. Spółka eksploatuje 6 głębinowych ujęć wody, około 200 km
sieci wodociągowej z przyłączami do budynków oraz sieć kanalizacji ściekowej wraz
z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią
ścieków w Myszkowie. Dodatkowo realizuje prace związane z sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Zarząd ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie
systematycznie podnosi jakość usług, dbając
o środowisko naturalne, czego najlepszym
przykładem modernizacja oczyszczalni ścieków, przeprowadzona w ramach Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, jak również wdrożony System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z wy-

Z
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maganiami normy ISO 14001 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Doskonaleniu zarządzania i codziennych praktyk towarzyszy zaangażowanie
w tworzenie optymalnych warunków pracy
dla wszystkich członków zespołu. Aktywność
w tym obszarze przynosi efekty w postaci zadowolenia personelu oraz uznania ze stro-

ny ekspertów. Podczas gali podsumowującej XVIII edycję konkursu Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej, organizowanego przez Powiatową Inspekcję Pracy,
prezes zarządu ZWiK w Myszkowie Ryszard
Woszczyk odebrał nagrodę za 3. miejsce, będące wyrazem uznania dla wzorowych
praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy.
I

Czas na trwałość i funkcjonalność
CENTRUM ZAOPATRZENIA BHP
POLSKA ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA
- ergonomia i komfort użytkowania
- przewaga bawełny w składzie tkanin
- pełna dostępność rozmiarowa
- szycie na miarę
- modyﬁkacja wzorów na życzenie
- atrakcyjne ceny

EKOSIGMA HP Wacław Stępień
ul. Tuwima 6, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 75 30
fax (18) 353 65 11
ekosigma@ekosigma.pl
www.ekosigma.pl

MAZOWIECKA FIRMA ROKU

Powoli się wspinamy
O narzędziach wsparcia przedsiębiorczości, roli instytucji otoczenia biznesu,
osiągnięciach polskich ﬁrm w skali międzynarodowej oraz czynnikach
hamujących rozwój biznesu rozmawiamy z Bożeną Lublińską-Kasprzak,
prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Przykłady laureatów konkursów Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu
i Usług pokazują, że wiele firm dobrze wykorzystuje swoją szansę. Jaki udział w ich
sukcesie mają rządowe narzędzia wsparcia
i projekty instytucji otoczenia biznesu?
– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 11 lat wspiera rozwój firm. Pieniądze z funduszy unijnych, które przekazujemy przedsiębiorcom, wpisują się w nasz cel
strategiczny, którym jest tworzenie korzystnych
warunków dla zrównoważonego rozwoju
polskiej gospodarki. Do tej pory PARP wypłaciła przedsiębiorcom i innym beneficjentom około 8,5 mld zł, natomiast wartość podpisanych umów zbliża się do 21 mld zł.
„Inwestujemy” publiczne pieniądze w jeden z najistotniejszych obecnie dla Polski celów: w rozwój przedsiębiorstw. Programy te
realizujemy przede wszystkim poprzez
wspieranie działalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw.
Wspomagamy też rozwój regionów, wzrost
eksportu, inwestycje w zasoby ludzkie oraz
wykorzystywanie nowych technologii.
W perspektywie finansowej obejmującej lata
2007–2013 Agencja jest odpowiedzialna za
wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski
Wschodniej.
PARP z zasady dofinansowuje projekty
o niższej stopie zwrotu niż fundusze VC.
Z naszych badań wynika, że najpopularniejsze dotacje z programu „Innowacyjna gospodarka” są kierowane na projekty o wysokim stopniu innowacyjności. Zbadaliśmy
projekty 288 firm, z którymi podpisaliśmy
umowy w ramach tzw. działania 4.4 Programu Innowacyjna Gospodarka. Analizie poddano wnioski o dotacje z dwóch pierwszych
konkursów. W 85 proc. przedsięwzięć wykorzystano technologię stosowaną na świecie
krócej niż rok i stopień jej rozprzestrzenienia
nie przekraczał 5 proc.
Oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju innowacyjności
i przedsiębiorczości jest bardzo kompleksowa. Wspieramy nie tylko inwestycje twarde,
skoncentrowane na rozwoju innowacji technologicznych. Dużo uwagi w naszych działaniach poświęcamy niwelowaniu barier świadomościowych, w zakresie postaw i wzorców
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zachowań. Prowadzone przez PARP badania wskazują na wciąż ogromne braki w zakresie informacji, wiedzy i kwalifikacji przedsiębiorców oraz ich pracowników, dlatego tak
wiele projektów PARP ma na celu zmianę tej
sytuacji.
W Polsce działa coraz więcej instytucji
otoczenia biznesu: parków technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów technologicznych czy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Według raportów wydawanych przez PARP, tego typu
instytucji w 2004 roku funkcjonowało 94,
w 2007 roku już 167, zaś w 2010 roku – 217.
Instytucje te są ważnym elementem systemu
innowacji, jednakże – aby móc skutecznie pomagać przedsiębiorcom w rozwoju, a naukowcom w komercjalizacji wyników prac badawczych – muszą one nie tylko dysponować
infrastrukturą oraz działać w dobrym systemie prawnym, ale muszą także – a może
przede wszystkim – posiadać dobrą ofertę dla
przedsiębiorców, która poparta będzie odpowiednimi kompetencjami pracowników
tych instytucji.
Instytucje otoczenia biznesu pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju innowacyjnych firm,
m.in. stymulują powstawanie nowych podmiotów gospodarczych. Przykładem działalności instytucji otoczenia biznesu w tym zakresie są efekty pracy Wrocławskiego Centrum
Badań EIT+ – beneficjenta Działania 3.1
POIG. Zacieśniana jest współpraca pomiędzy
sektorem nauki, innowacyjnego biznesu i lokalnego samorządu, w wyniku której powstają nowe spółki technologiczne oparte na
krajowych pomysłach innowacyjnych w dziedzinach: nanotechnologii, biotechnologii i medycyny, klimatu i energii oraz telekomunikacji i informatyki. Inkubator w ramach EIT+
działa poprzez wyszukiwanie osób lub zespołów, które posiadają zdolność do ciągłego generowania innowacyjnych pomysłów
i wyrażają chęć do ich opracowywania i wdrażania do praktyki gospodarczej. We wszystkich projektach realizowanych przez Centrum
szczególny nacisk kładzie się na urynkowienie wyników prac badawczych.
Przykładami spółek, które otrzymały
wsparcie Inkubatora, są m. in.: Lipid Systems
Sp. z o. o., która we Wrocławiu prowadzi prace badawcze w obszarze nanotechnologii farmaceutycznych – pierwszym realizowanym
przedsięwzięciem jest opracowanie nowej
postaci generycznego leku onkologicznego,
oraz Simply User – spółka, która w Krakowie
prowadzi profesjonalne laboratorium specjalizujące się w badaniach i projektach ergonomicznych oraz marketingowych w oparciu o badania neuropsychologiczne.
Instytucje otoczenia biznesu także tworzą i świadczą specjalistyczne usługi dla
przedsiębiorców, chcących rozwijać innowacyjny biznes. Ich oferta skierowana do
przedsiębiorców obejmuje szeroki zakres
usług wspierających prowadzenie innowa-

cyjnej działalności gospodarczej. Pomoc ta dotyczy nie tylko wynajmu powierzchni czy
umożliwiania dostępu do specjalistycznych
laboratoriów, ale także: usług doradczych
w zakresie m.in. pozyskiwania źródeł finansowania, ochrony własności intelektualnej,
efektywnego transferu technologii itp.; usług
pomiarowo-kontrolnych, polegających na
badaniu innowacyjności firmy – np. audyt innowacji, który służy ocenie innowacyjnych
działań realizowanych w przedsiębiorstwie;
organizowania szkoleń na tematy związane
z innowacyjną działalnością, np. metodyki
zrządzania projektami innowacyjnymi czy
specjalistycznych szkoleń branżowych; inkubacji nowo powstałych przedsiębiorstw, tzw.
start-up’ów, której celem jest merytoryczne
i nierzadko finansowe przygotowanie do
rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Kolejną rolą instytucji otoczenia biznesu jest zacieśnianie i wspieranie współpracy
sfery nauki i biznesu, co przyczynia się do efektywniejszego wdrażania nowych technologii
do gospodarki. Współpraca ośrodków innowacji zarówno ze środowiskiem biznesowym, jak i ze środowiskiem naukowym,
sprawia, że stają się one łącznikiem pomiędzy obiema sferami, dzięki czemu umożliwiają
ich wzajemne zrozumienie i nawiązanie skuteczne współpracy.
Ośrodki innowacji świadczą usługi wspierające nie tylko przedsiębiorców, ale również
naukowców, pracowników uczelni czy jednostek badawczo-rozwojowych, np.: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny udzielił zespołowi naukowców Akademii Morskiej
w Szczecinie wsparcia, które przyspieszyło
procedury podpisania z uczelnią umów licencyjnych umożliwiających komercjalizację
ich innowacyjnego pomysłu – nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji na statkach
morskich. W ramach współpracy z Parkiem
naukowcy otrzymali nie tylko indywidualne
doradztwo prawne przy prowadzeniu negocjacji z uczelnią oraz wsparcie promocyjne
i merytoryczne, obejmujące szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, ale także przeprowadzony został audyt technologiczny zespołu
oraz przygotowana została oferta biznesowa
i edukacyjna zespołu. Profesjonalni doradcy
biznesowi przeprowadzili również prace nad
planem rozwoju przedsięwzięcia, a pracownicy Parku podjęli się organizacji spotkań naukowców z przedsiębiorcami, którzy byliby zainteresowani wynalazkiem.
Kolejnym przykładem jest Krakowski
Park Technologiczny – beneficjent Działania
5.3 POIG – który w ramach współpracy
z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera stworzył nową specjalizację „Zarządzanie wiedzą i innowacjami”, która ma
przygotowywać młodych studentów do pracy w innowacyjnych organizacjach. Park zaangażował się we współtworzenie programu
specjalizacji, a ponadto jest odpowiedzialny
za organizację zajęć, w tym gościnnych wy-

kładów prowadzonych przez wykładowców
z zagranicznych uczelni i jednostek naukowych, a także w organizację warsztatów i praktyk, w ramach których studenci będą mieli
praktyczny kontakt z przedsiębiorcami.
Ponadto Instytucje Otoczenia Biznesu
wnoszą nową jakość do rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie
efektu synergii nie tylko pomiędzy samymi
przedsiębiorcami, ale również pomiędzy
przedsiębiorcami i naukowcami, profesjonalnymi doradcami biznesowymi czy przedstawicielami lokalnych władz.
Parki i inkubatory technologiczne są
miejscami, w których koncentrują się przedsiębiorstwa o dużych potrzebach wymiany
wiedzy, networkingu i kontaktów z ekspertami naukowymi. Na terenie tych obiektów swoje siedziby mają bowiem nie tylko młode, innowacyjne firmy, ale także organizacje branżowe, doradcy biznesowi, prawnicy itp. Usługi ośrodków innowacji są elastycznie dopasowane do potrzeb firm i obejmują nie tylko
pomoc indywidualną, ale także organizacje
spotkań branżowych, konsultacji, dostęp do
informacji i wszelkiego rodzaju pomocy oferowanej przez inne instytucje otoczenia biznesu czy instytucje publiczne. W ten sposób
nawiązywana jest współpraca, z której korzyści
czerpią wszyscy partnerzy biznesowi.
Jak na przestrzeni ostatnich lat kształtują się osiągnięcia polskich firm w skali międzynarodowej? Czy można mówić o poprawie wyników i wizerunku krajowych firm,
postrzeganych coraz częściej jako wiarygodny
partner w wymianie handlowej, profesjonalny producent i usługodawca?
– Wiele branż polskiej gospodarki cieszy
się światową renomą i wytwarza produkty,
które dzięki swojej innowacyjności i doskonałemu wzornictwu nie mają problemów ze
znalezieniem nabywców na rynkach międzynarodowych.
Należą do nich np.: sektor farmaceutyczny – szczególnie promowany podczas
trwającej polskiej Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej – w którym przykładem polskiej
myśli technologicznej są: modularna proteza ręki człowieka firmy ProManus czy Neutraceutyki z Wrocławskiego Parku Technologicznego SA, czyli nowoczesne technologie pozwalające na wytwarzanie naturalnych produktów – suplementów diety nowej
generacji; branża rolno-spożywcza – tutaj jabłko reprezentuje symbol ekologicznej żywności, dodajmy przy tym, że w 2010 roku było
w Polsce 519 tys. ha upraw ekologicznych,
a więc ponad sześć razy więcej niż w roku
2004; polskie wzornictwo – przykładem dywan firmy Moho wykonany z żywej, czystej
wełny czy sukces polskiego pawilonu na
Expo 2010 w Szanghaju; rozwiązania ICT,
szczególnie podbijająca ostatnio świat branża gier komputerowych; dynamicznie rozwijające się innowacje w sektorze ekologicznym
i energii: kolektory słoneczne firmy WATT
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o wysokiej sprawności energetycznej, niewielki,
trójkołowy samochód elektryczny SAM produkowany w pruszkowskiej fabryce Impact
Automotive Technologies, Solaris – autobus
miejski z elektrycznym układem napędowym, które można spotkać w wielu miastach
Europy, aż 60 proc. produkcji idzie na eksport;
branża lotnicza – którą reprezentuje np.
Avio Splot – firma zajmująca się projektowaniem, rozwojem i produkcją kompletnych
modułów turbin niskiego ciśnienia, w tym silnika turbowentylatorowego do zastosowań
komercyjnych – silnik samolotu czy Dolina
Lotnicza z Rzeszowa.
Powtórzę słowa prezesa warszawskiej firmy Transition Technologies, która jest laureatem konkursu PARP Polski Produkt
Przyszłości. To spółka zajmująca się m.in.
tworzeniem oprogramowania do optymalizacji procesów produkcyjnych, która ostatnio otworzyła w Łodzi centrum badawcze,
gdzie będzie opracowywane oprogramowanie do Airbusa 2A380, czyli największego samolotu pasażerskiego świata. Konrad

60 proc. dużych firm jest innowacyjna. Gorzej jest z małymi.
Przyglądając się dwóm okresom: 2004–
2006 i 2006–2008, w których prowadziliśmy
badania na temat innowacyjności polskich
przedsiębiorstw, można zaobserwować pozytywne tendencje. Pomimo spadku odsetka
innowacyjnych firm między badanymi okresami w 2008 roku wysokość przeciętnych nakładów na innowacje w tych przedsiębiorstwach wzrosła o blisko 44 proc. w stosunku do nakładów poniesionych w 2006 roku.
Wzrosła również średnia wartość sprzedaży
wyrobów nowych lub ulepszonych oraz nakłady na B+R. Powyższe wskaźniki zostały
osiągnięte również przy mniejszym odsetku
firm wprowadzających tego typu wyroby na
rynek oraz prowadzących działalność B+R.
Może to wskazywać na ugruntowywanie się
pozycji grupy firm prowadzących działalność
innowacyjną, choć dokonanie rzetelnej oceny wymagałoby prześledzenia losów poszczególnych przedsiębiorstw w omawianych okresach.

Przedsiębiorcy w Polsce podejmują współpracę
z innymi firmami, jednak ogranicza się ona do
podstawowej kooperacji w zakresie
zakupu/sprzedaży. Stosunkowo rzadko
dochodzi do rozwoju współpracy w zakresie
podejmowania wspólnych projektów rozwojowych,
w tym badawczo-rozwojowych
Świrski, prezes tej firmy, wyraził ważną
myśl: jego firma nie robi prostych i tanich
rzeczy. Dużo i tanio w dzisiejszym świecie robią Chińczycy.
Patrząc na długoterminowe tendencje,
liczba MSP w Polsce systematycznie rośnie
– według danych Eurostatu w latach 2003–
2009 liczba MSP w Polsce zwiększyła się
o 7,4 proc., jednak tempo tego wzrostu jest
wyraźnie niższe niż w UE-27, gdzie wynosi
11,6 proc. Pomimo trendu wzrostowego,
obserwowanego od 2005 roku, w 2009 roku
nastąpił silny spadek liczby firm w UE – o 6,4
proc., a w nieco mniejszym stopniu w Polsce
– o 5,6 proc. do 1,67 mln z 1,79 mln w 2008
roku. Tak silne zmniejszenie liczby MSP w naszym kraju i całej UE wywołane było skutkami
kryzysu finansowego dla gospodarki światowej. W efekcie liczba przedsiębiorstw w Polsce spadła do poziomu nienotowanego od
2005 roku. Zgodnie z szacunkami Cambridge
Econometrics dla Komisji Europejskiej, liczba firm w Polsce ma zacząć znów rosnąć
w 2011 roku, podobnie jak w Unii Europejskiej jako całości.
Z raportu Ministerstwa Gospodarki wynika, że już teraz przechodzimy z ogona rankingów innowacyjności do grupy umiarkowanych innowatorów. Powoli się wspinamy.
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Jakie czynniki hamujące rozwój biznesu wydają się pani konieczne do ingerencji
i wdrożenia stosownych zmian w pierwszej
kolejności? Jak na sferę ekonomiczną wpływa obowiązująca w Polsce legislacja, a z drugiej strony mentalność i projakościowa postawa samych przedstawicieli krajowego
przemysłu i sektora usług?
– W PARP mamy świadomość codziennych problemów w prowadzeniu i rozwijaniu
działalności gospodarczej, najbardziej doskwierających przedsiębiorcom w Polsce,
m.in.: barier w dostępie do finansowania
– czego przejawem są ograniczone zasoby
własne, niska zdolność kredytowa, niedostosowanie oferty banków do potrzeb MSP
i możliwości spełnienia kryteriów związanych
z regulacjami dotyczącymi udzielania kredytów; barier infrastrukturalnych – niewystarczającego w odniesieniu do potrzeb rozwojowych przedsiębiorców stanu infrastruktury transportowej i ICT, infrastruktury otoczenia biznesu, infrastruktury B+R, dydaktycznej i naukowo-badawczej; barier w rozwoju kapitału ludzkiego – czyli niepełna
zgodność profili kwalifikacyjnych pracowników i przedsiębiorców z potrzebami rynku
pracy, niewystarczające umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego, niepełna

informacja o otoczeniu konkurencyjnym czy
informacja technologiczna, niedostateczna
świadomość konieczności i korzyści związanych z podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji, rzadkość stosowania polityki personalnej przez pracodawców; barier prawnych
i administracyjnych – nieprzejrzystych i skomplikowanych przepisów oraz nadmiernych obciążeń biurokratycznych, niejednoznacznego
i skomplikowanego systemu podatkowego, przeregulowanego obszaru stosunków
pracy, co utrudnia zwiększanie zatrudnienia,
barier związanych z realizacją inwestycji,
rozstrzygania sporów i dochodzenia należności, kosztów związanych z rejestracją i upadłością firmy. Do tego trzeba dodać negatywny stosunek do przedsiębiorczości – w społeczeństwie wciąż dominują negatywne opinie i stereotypowe postrzeganie przedsiębiorczości.
Znając codzienne problemy przedsiębiorców z jednej strony, a z drugiej obserwując, badając i wyprzedzając nadchodzące trendy, jako wkład do dyskusji o wyzwaniach
w perspektywie 2020 roku, zgłaszam kilka kluczowych kwestii, które uznaliśmy za istotne,
by nie stracić impetu rozwojowego.
Po pierwsze – dobre zarządzanie. Zarządzanie przedsiębiorstwem jest jednym
z kluczowych działań zwiększających szansę na odniesienie sukcesu w procesie prowadzenia działalności gospodarczej. Na proces
zarządzania strategicznego składa się informowanie, podejmowanie decyzji, planowanie,
a także organizowanie i kontrolowanie.
Aktualne wyniki badań PARP dotyczące
zastosowania zarządzania strategicznego
przez przedsiębiorców w Polsce wskazują, że
niewielki odsetek przedsiębiorców planuje rozwój działalności gospodarczej w ogóle, a tym
bardziej w sposób sformalizowany, np. w postaci spisanej strategii rozwoju.
Efekty działalności instytucji wspierających przedsiębiorczość w Polsce, m.in. PARP,
w 2020 roku powinny być widoczne we
wzroście umiejętności zarządczych oraz
większym wykorzystywaniu planowania strategicznego przez przedsiębiorców.
Wobec tych wyzwań w PARP podjęliśmy
decyzję o ogłoszeniu roku 2012 „Rokiem Dobrego Zarządzania”. W 2012 roku zostaną
zintensyfikowane działania informacyjne,
promocyjne oraz bezpośrednie wsparcie skierowane do MSP i będą miały na celu wskazanie wymiernych korzyści płynących z planowania strategicznego, a także wspieranie
przedsiębiorców w tym procesie za pomocą
będących w dyspozycji PARP narzędzi.
Dobre zarządzanie firmą, w tym zasobami ludzkimi, jest szczególnie ważne wobec
wielkich wyzwań, w tym starzejącego się
społeczeństwa, a co za tym idzie zmianami
w obszarze zasobów ludzkich. Agencja swoimi działaniami zwraca uwagę przedsiębiorców na konieczność nowych metod zarządzania zmianą, wiedzą, informacją i wiekiem.
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Kolejną kwestią jest rozwój i umacnianie współpracy. Brak zaufania i niechęć do głębszej współpracy to aktualnie charakterystyczne
bariery rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy w Polsce podejmują współpracę z innymi firmami, jednak ogranicza się ona do
podstawowej kooperacji w zakresie zakupu/sprzedaży. Stosunkowo rzadko dochodzi do rozwoju współpracy w zakresie podejmowania wspólnych projektów rozwojowych, w tym badawczo-rozwojowych, co wynika z badania PARP z 2010 roku „Strategia niszy rynkowej, jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw”.
Przedsiębiorcy w Polsce nie są skłonni do działania w ramach formalnych struktur, poprzez które mogłyby być reprezentowane ich interesy. Rozwijanie świadomości i skłonności do samoorganizacji przyniesie korzyści w postaci budowy silnych instytucji przedstawicielskich,
reprezentujących drobnych przedsiębiorców, co zwiększy ich oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne.
Podsumowując, zadania jakie stoją przed instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie 2020 roku
w zakresie rozwoju współpracy są następujące: niwelowanie bariery poziomu zaufania wśród przedsiębiorców, promowanie otwartości na kooperowanie w różnych wymiarach: lokalny – regionalny
– międzynarodowy oraz z partnerami z różnych środowisk np. nauka – biznes, wspieranie rozwoju klastrów jako miejsca jednoczesnego
współdziałania – w obszarach wspólnych interesów – i konkurowania – w innych obszarach, rozwój współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki, budowanie postaw proinnowacyjnych oraz budowanie
postaw proprzedsiębiorczych.
Nie mniej ważną kwestią jest rozwój poziomu innowacji w Polsce. Chodzi nam nie tylko o wzrost liczby innowacyjnych przedsiębiorstw, ale także wzrost liczby innowacyjnych produktów, wytworzonych przez innowacyjne firmy, również z zastosowaniem nowych procesów, co na poziomie statystyki powinno wyrazić się zmianą następujących wskaźników: wzrost nakładów na działalność badawczą i rozwojową w stosunku do PKB – wskaźnik GERD: obecnie: 0,6 proc., 2020: 1,7 proc., w tym należy wspomnieć o konieczności odwrócenia niekorzystnego obecnie stosunku nakładów
prywatnych do publicznych, który stopniowo powinien się zwiększać po stronie prywatnej (wskaźnik BERD), by doprowadzić do
2/3 udziału nakładów prywatnych w stosunku do 1/3 nakładów publicznych; udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki
w produkcji sprzedanej w przemyśle, który obecnie kształtuje się
na poziomie 31,7 proc., w roku 2020 powinien osiągnąć poziom
40 proc.; odsetek przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje technologiczne w przemyśle wyniósł 18,1 proc., a w usługach 14 proc.;
odsetek przedsiębiorstw wdrażających innowacje nietechnologicznie w przemyśle wynosi 9,3 proc. i tyle samo w usługach.
I ostatnią kwestią, na którą chciałabym zwrócić uwagę, jest umiędzynarodowienie. Na zwiększanie poziomu otwartości polskiej gospodarki kluczowy wpływ ma poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Internacjonalizacja jest jednym z najbardziej zaawansowanych etapów rozwoju przedsiębiorstwa. Globalizacja wywiera silny wpływ na wszystkie podmioty gospodarcze, w tym mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa. Dla większości przedsiębiorców konkurencyjność na rynku oznacza także konieczność umiędzynarodowienia
swojej działalności.
Umiędzynarodowienie działalności nie tylko umożliwia rozwój
działalności eksportowej firmy, ale pozwala też na śledzenie światowych trendów w danej branży, wymianę doświadczeń, transfer wiedzy i technologii oraz otwieranie nowych firm za granicą.
Z najnowszych analiz PARP – badanie „Procesy inwestycyjne
i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu” – wynika, że to właśnie firmy obecne na rynkach zagranicznych i doświadczeni eksporterzy są najbardziej dynamiczni, jeśli chodzi o działania prorozwojowe, mają największą świadomość konkurencji i wyzwań, jakie stoją przed firmą oraz w większym stopniu niż firmy niewychodzące poza
rynek krajowy opracowują i realizują swoje plany strategiczne.

Dynamiczny wzrost wartości bezpośrednich inwestycji lokowanych za granicą przez polskie przedsiębiorstwa jest obserwowany
w ciągu ostatnich 5–6 lat. Głównym czynnikiem decydującym o ekspansji kapitałowej polskich firm jest poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz niższych kosztów pracy – dotyczy to przede wszystkim krajów Europy Wschodniej. Niemal 95 proc. z 3,7 mld euro polskich inwestycji zagranicznych stanowią zakupy akcji i udziałów w podmiotach
zagranicznych. Struktura geograficzna polskich BIZ wskazuje na ich
koncentrację w krajach europejskich – 94,6 proc. w ujęciu wartościowym w 2009 roku, co wskazuje na to, że odległość i bliskość kulturowa odgrywają decydującą rolę przy podejmowaniu decyzji o miejscu lokalizacji inwestycji zagranicznych.
W podziale na rodzaj działalności w 2009 roku inwestycje o największej wartości zostały ulokowane w sektorze usługowym – 1886
mln euro – oraz w przetwórstwie przemysłowym – 1495 mln.
Na wzrost innowacyjności gospodarki pozytywnie wpływać będzie także w kolejnych latach dalszy napływ inwestycji zagranicznych
do Polski. Z danych Ministerstwa Gospodarki i Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wynika, że w 2011 roku napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski zwiększył się
w stosunku do poprzedniego roku o ponad 14 proc.
Kluczowe dla rozwoju gospodarczego będzie jednak nie tylko utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji, ale ich ukierunkowanie w coraz większym stopniu na inwestycje BPO – Business Process Outsourcing i inne inwestycje w kapitał intelektualny Polski oraz stworzenie mechanizmów utrzymania tych inwestycji w Polsce, szczególnie
po 2020 roku – termin na zamknięcie specjalnych stref ekonomicznych.
Utrzymanie inwestycji musi polegać na stworzeniu odpowiedniego
zaplecza kooperantów i firm współpracujących – może do tego służyć np. polityka klastrowa rozwijana przez PARP we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

KOŁO ŻARSKIE
TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA
organizacja pożytku publicznego

W Żarach trwa budowa hospicjum im. św. Brata Alberta, mającego
na celu sprawowanie wszechstronnej opieki medycznej, psychologicznej i duchowej nad osobami w terminalnym okresie choroby
nowotworowej oraz ich rodzinami.
Przekaż 1 % podatku na budowę Hospicjum w Żarach.
Wystarczy w PIT podać naszą nazwę i nr KRS 316460
Możesz również wspomóc wpłacając darowiznę na konto:
Bank Zachodni SA o/Żary
Nr 50 1090 2561 0000 0006 4200 1064
z dopiskiem: „Na budowę hospicjum w Żarach”

www.bratalbert.zary.pl

MAZOWIECKA FIRMA ROKU

Mazowieckie orły
ze statuetkami
Przygotowana z rozmachem Wielka Gala Przedsiębiorczości 2011 była doskonałym
tłem dla ceremonii wręczenia nagród najlepszym ﬁrmom i samorządom działającym
z największym zaangażowaniem i najlepszymi efektami na rzecz rozwoju Mazowsza

Laureaci konkursu w kategorii medycyna
odczas uroczystości, zorganizowanej 29 października w warszawskim hotelu Gromada, w obecności
ponad 600 osób, reprezentujących
różne środowiska, między innymi polityki, biznesu, kultury, samorządy, ogłoszono wyróżniające się przedsiębiorstwa i jednostki terytorialne, które dzięki swej pracy, przemyślanej strategii rozwoju i działaniom przynoszącym rezultaty zasłużyły, by znaleźć się
w gronie laureatów IX edycji konkursu Mazowiecka Firma Roku oraz III edycji konkursów Mazowiecki Powiat Roku i Mazowiecka Gmina Roku.
Zdobywcami statuetek i dyplomów zostały mazowieckie firmy i samorządy, które
zdecydowały się poddać ocenie kapituły i spróbować sił, przedstawiając swoje atuty i dokonania. Konkurs Mazowiecka Firma Roku
od samego początku objęty jest honorowym
patronatem marszałka województwa mazowieckiego, co dowodzi, że administracja samorządowa jest żywo zainteresowana po-
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stępami przedsiębiorców działających na
rzecz gospodarki regionu i docenia ich wkład
w budowę wizerunku i pozycji Mazowsza. Ini-

cjatywa od ośmiu lat wskazuje i wyróżnia oraz
wspiera promocję firm, które najskuteczniej
dążą do kreowania najwyższej jakości usług,

Laureaci konkursu w kategorii handel i dystrybucja

«

POWIAT GRÓJECKI

– Mam zaszczyt zaprezentować Państwu walory powiatu
grójeckiego – laureata tegorocznego konkursu Mazowiecki Powiat Roku.
Powiat grójecki położony
jest na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Równiny Warszawskiej, 45 km na południe od

Warszawy i zajmuje powierzchnię 1268,82 km kw., przy liczbie
ludności 97 tys. Naturalne granice administracyjne wytyczają
od wschodu rzeka Wisła, a od
południa rzeka Pilica.
Powiat grójecki administracyjnie podzielony jest na dziesięć gmin: Grójec, Warka, Nowe
Miasto n. Pilicą, Mogielnica,
Belsk Duży, Błędów, Chynów,
Jasieniec, Goszczyn, Pniewy
– cztery pierwsze to gminy miejsko-wiejskie, a sześć pozostałych to gminy wiejskie.
Powiat grójecki cieszy się zasłużoną renomą wśród inwestorów polskich i zagranicznych. Atutem powiatu jest atrakcyjne położenie i sieć drogowa
umożliwiająca dogodną komunikację krajową i międzynarodową, co z kolei sprzyja lokalizacji wszelkiego rodzaju inwestycji. Gminy powiatu dysponują

wolnymi terenami inwestycyjnymi, oferują lokalizacje nowych zakładów produkcyjnych
i usługowych. W Słomczynie
(gmina Grójec) od lat działa
największa giełda samochodowa w Polsce, zlokalizowany jest
tam tor rally crossu na którym
odbywają się Mistrzostwa Polski
i Europy.
Podstawową dziedziną gospodarki na terenie powiatu
grójeckiego jest rolnictwo, przy
czym należy podkreślić specyfikę powiatu, która wynika z tradycji sadowniczych na tym terenie. Dzięki wysokiemu poziomowi sadownictwa i nowoczesnym formom upraw, grójeckie
jabłka należą do najlepszych
w Polsce i Europie.
Głównymi obszarami atrakcyjności turystycznej powiatu
grójeckiego są dolina rzeki Pilicy (południowa granica gmin:

Nowe Miasto n. Pilicą, Mogielnica i Warka) oraz rezerwaty
przyrody zlokalizowane w gminach Belsk Duży, Pniewy, Grójec, Mogielnica. Na terenie powiatu grójeckiego znajduje się
szereg obiektów wpisanych do
rejestru zabytków, są to: kościoły, zespoły dworsko-parkowe i pałacowo-parkowe, zabytki przemysłowe i stanowiska
archeologiczne. Za czynniki
atrakcyjności powszechnie
uznaje się również placówki
muzealne i miejsca związane
z upamiętnieniem wydarzeń historycznych.
Serdecznie zapraszam do
odwiedzin przyjaznego dla
mieszkańców i inwestorów, pięknego i gościnnego dla turystów
powiatu grójeckiego.
Marian Górski
Starosta Grójecki

MAZOWIECKA FIRMA ROKU

«

profesjonalnie podchodzą do klientów, tworzą przyjazne środowisko
dla swoich pracowników i systematycznie angażują się w działania
ukierunkowane na rozwój przedsiębiorstwa i regionu.
Z kolei po raz trzeci organizowane w 2011 roku konkursy Mazowiecka Gmina Roku i Mazowiecki Powiat Roku promują samorządy, które mogą poszczycić się najlepszymi warunkami tworzonymi pod kątem przedsiębiorców i inwestorów, profesjonalnym podejściem do ochrony środowiska naturalnego, otwartością względem
mieszkańców i ich problemów, zaangażowaniem w tworzenie oferty edukacyjnej i turystycznej na wysokim poziomie. Rywalizacja, zarówno firm, jak i samorządów, daje szansę na wygraną, będącą sprawdzonym sposobem na ugruntowanie pozycji i marki laureata oraz cennym wsparciem w kształtowaniu wizerunku. Przyznany przez kapitułę certyfikat świadczy o wysokiej jakości oferowanych produktów
i usług, a w przypadku gmin o rzetelności, otwartości i zaangażowaniu
w rozwój jednostki oraz przychylności względem społeczności lokalnej,
inwestorów zewnętrznych i turystów. Dzięki nagrodzie laureaci
mogą wzmocnić i utrwalić dobrą opinię o firmie, gminie lub powiecie, jak również zwiększyć zaufanie wobec realizowanych i planowanych
działań.
Nagrody edycji 2011 konkursów Mazowiecka Firma Roku, Mazowiecki Powiat Roku i Mazowiecka Gmina Roku, czyli statuetki Orła
Mazowieckiego Biznesu i Orła Mazowieckiego Samorządu, wręczył
zwycięzcom sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, który osobiście otworzył Galę Polskiej Przedsiębiorczości 2011,
poprowadzoną przez doświadczonych prezenterów: Krzysztofa Ibisza i Tomasza Kammela. Po ceremonii wręczenia nagród najlepszym
firmom i samorządom Mazowsza przyszedł czas na atrakcje, jakie
organizatorzy zapewnili gościom. Gwiazdami wieczoru byli Michał
Wiśniewski z zespołem Ich Troje oraz Joanna Bartel. Jak co roku, podczas uroczystości odbyła się aukcja charytatywna, z której dochód przeznaczono na wsparcie stowarzyszenia „Budzimy Nadzieję” z Drzewicy, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.
I

Gostynin

Laureaci konkursu Mazowiecka Firma Roku 2011
w 11 kategoriach:
budownictwo, infrastruktura inżynieryjna i drogowa
I nagroda: „AGRO-MAN” Sp. z o.o.
II nagroda: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„TECHPOL” Kruk Sławomir
III nagroda: Zakład Usług Budowlanych
Pol-Met Piotr Polkowski
działalność kulturalna
I nagroda: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
II nagroda: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
handel i dystrybucja
I nagroda: Firma Księgarska Olesiejuk Sp. z o.o. S.K.A.
II nagroda: Verona Products Professional Sp. z o.o.
III nagroda: Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowo-Detalicznego JUREX
wyróżnienie: Koperfam Sp. z o.o.
informatyka i telekomunikacja
I nagroda: ARTEX IT Artur Gregorczyk
medycyna
I nagroda: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie
II nagroda: Samodzielny Zespól Publicznych Zakladów Opieki
Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim
III nagroda: Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.
wyróżnienie: ESTEDENT Małgorzata Dworak
ochrona środowiska
I nagroda: Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN Sp. z o.o.
II nagroda: Nadleśnictwo Płońsk
III nagroda: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Siedlcach
wyróżnienie: REBA Organizacja Odzysku SA
przemysł spożywczy
I nagroda: „ASTRA” Centrum Logistyczne
II nagroda: Zakład Mięsny LENARCIK Sławomir Lenarcik
transport, spedycja, motoryzacja, logistyka
I nagroda: Miejskie Zaklady Autobusowe Sp. z o.o.
II nagroda: „ASTRA” Centrum Logistyczne
III nagroda: Kongsberg Automotive Sp. z o.o.
usługi deweloperskie
I nagroda: Dozbud Development Zbigniew Zalewski
II nagroda: Grupa Inwest – HM Inwest Sp. z o.o.
III nagroda: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „Corner” Sp. z o.o.
usługi finansowe
I nagroda: Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
zarządzanie nieruchomościami
I nagroda: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wolska
Żelazna Brama”
II nagroda: Polski Holding Nieruchomości SA

Gostynin to prastary gród mazowiecki, stolica pięknego zakątka
Mazowsza – Ziemi Gostynińskiej.
W ostatnich latach w mieście zrealizowano wiele ważnych inwestycji, między innymi odbudowano Zamek Gostyniński oraz
zrekonstruowano wzgórze zamkowe z przeznaczeniem na zespół hotelowo-szkoleniowy, utworzono trzy boiska typu „Orlik”,
Miejskie Przedszkole nr 4 i Miejskie Centrum Handlowe oraz
nowoczesną zabudowę mieszkaniową z 90 lokalami. A największą i najważniejszą w historii Gostynina inwestycją jest budowa Centralnego Parku Rekreacji Balneologii Turystyki
i Wypoczynku „Termy Gostynińskie” z różnego rodzaju Burmistrz Miasta Gostynina
usługami towarzyszącymi, powstającego na bazie wód Włodzimierz Śniecikowski
termalnych.
Za kompleksowe działania w zakresie budownictwa, ekologii, rozwoju infrastruktury technicznej, gospodarki, kultury, turystyki i promocji samorząd Gostynina został wielokrotnie
uhonorowany w ogólnopolskich i regionalnych konkursach, takich jak Gmina Atrakcyjna Turystycznie czy Mazowiecka Gmina Roku, a burmistrz gminy Włodzimierz Śniecikowski został dwukrotnie laureatem konkursu Najlepszy Burmistrz Roku.

www.gostynin.pl

Laureat konkursu Mazowiecki Powiat Roku 2011
I nagroda: powiat grójecki

Laureaci konkursu Mazowiecka Gmina Roku 2011
gminy miejskie, miejsko-wiejskie:
I nagroda: gmina Grodzisk Mazowiecki
II nagroda: gmina Tarczyn
III nagroda: gmina miasta Gostynina
gminy wiejskie:
I nagroda: gmina Lesznowola
II nagroda:
gmina Michałowice
gmina Nieporęt
III nagroda: gmina Klwów
wyróżnienie: gmina Nadarzyn

Dokładnie rok temu, na tych łamach, miałem
możliwość przedstawić krótką historię powstania i rozwoju ﬁrm wchodzących w skład
Grupy Inwest. Wówczas inspiracją dla wywiadu było otrzymanie w 2010 roku przez
HM Inwest, wiodącą spółkę z Grupy, wyróżnienia w konkursie Mazowiecka Firma Roku
w kategorii usługi developerskie, które otrzymaliśmy w ramach Gali Polskiej Przedsiębiorczości, odbywającej się pod patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Dzisiaj, po kolejnym, trudnym roku działalności, z dumą muszę powiedzieć, że ta sama
Kapituła, po ponownym zweryﬁkowaniu naszych spółek, uhonorowała nas II miejscem
w kategorii usługi developerskie w konkursie
Mazowiecka Firma Roku 2011, przyznając
Srebrnego Orła Przedsiębiorczości. Ponadto również w listopadzie 2011 roku Business Centre Club, organizacja, do której należymy, wyróżniła nas Medalem Europejskim. To dla nas
ogromny zaszczyt i nobilitacja. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że to również zasługa wszystkich pracowników, współpracowników i osób zawodowo związanych z Grupą Inwest.
Lata 2010 i 2011 to okres bardzo niestabilny i pełen nowych,
nieznanych dotąd, sytuacji dla całej gospodarki, a w szczególności dla branży, którą reprezentuję, czyli działalności deweloperskiej w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Tym bardziej
znaczący jest fakt, że HM Inwest za swój wkład i udział w rozwoju budownictwa mieszkaniowego w województwie mazowieckim został tak wspaniale doceniony. Bowiem obecnie przed
działalnością deweloperską w budownictwie mieszkaniowym
stoją niespotykane dotąd wyzwania, a ﬁrmy z tej branży ulegają
coraz większej konsolidacji i profesjonalizacji.
Dzisiaj już nie ma miejsca na „dewelopera z przypadku”. Sytuacja wymusza nowe podejście do dotychczasowych, wypracowanych sposobów realizacji inwestycji. Wchodząca właśnie w życie
regulacja prawna, tzw. ustawa deweloperska, zmusza nas do
wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie realizacji i sprzedaży inwestycji. Radykalne ograniczenie przez banki dostępności kredytów dla naszych klientów – nabywców mieszkań,
ograniczenie i przyszła likwidacja programu Rodzina na Swoim,
a co prawdopodobnie najistotniejsze – kryzys gospodarczy w streﬁe euro i wciąż niestabilna sytuacja w USA, to tylko te najważniejsze czynniki, które pokazują, że najbliższe lata będą dla branży
bardzo trudne. Wymagać będą wielu zmian i często głębokiej reﬂeksji nad dotychczasowym kierunkiem i strategią działań biznesowych.
Spółki Grupy Inwest są jednak już dzisiaj dobrze przygotowane na
nadchodzące zmiany i trudności. Analizując nasz krajowy rynek
mieszkaniowy oczywistym jest, że nadal mamy zdecydowaną
przewagę potencjalnego popytu nad rzeczywistą podażą. Dzisiej-

szy popyt został w dużej mierze zablokowany
przez brak dostępu klientów do kredytowania
i niestety nieposiadanie przez ogromną większość jakichkolwiek oszczędności. Nie zmienia
to faktu, że kilkaset tysięcy polskich gospodarstw
domowych jest zainteresowanych już teraz lub
będzie w najbliższej przyszłości zakupem nowego mieszkania. W zależności bowiem od szybkości rozwoju gospodarczego, a w tym rynku
mieszkaniowego, dogonić możemy średnią zachodnioeuropejską ilość mieszkań na gospodarstwo domowe przypuszczalnie za 10 lat. Czyli
– co najważniejsze – jest dla kogo budować nowe
mieszkania!
Zdajemy jednak sobie sprawę, że nasze mieszkania muszą dzisiaj odpowiadać możliwościom nabywczym potencjalnego klienta i to jest dla nas
najważniejsze. Oczekiwania rynku zmierzają do obniżania ceny
1 mkw mieszkania przy jednoczesnym podnoszeniu standardu
jego wykonania, co wydaje się pozornie nierealne. Jednak właśnie
dzięki wypracowanemu przez nas 15-letniemu doświadczeniu na
mazowieckim rynku deweloperskim gotowi jesteśmy podjąć się
tych wyzwań.
Najważniejsze jest, jak w każdym biznesie, oparcie się na profesjonalnej i sprawdzonej kadrze zarządzającej oraz na odpowiedzialnych i utożsamiających się z działaniami podejmowanymi
przez ﬁrmę pracownikami. Dzięki takiej grupie ludzi jesteśmy
w stanie sprostać wszystkim kolejnym wyzwaniom.
W najbliższych naszych projektach położymy wielki nacisk na dopasowanie struktury mieszkań, wielkość i ilość pokoi do siły nabywczej, którą reprezentują nasi klienci. Grupa Inwest specjalizuje
się w realizacji małych, kameralnych budynków wielorodzinnych
poza centrum Warszawy, specjalizuje się w projektach dla ludzi
młodych, rozpoczynających swoje życie zawodowe i rodzinne.
Potencjał kredytowy naszych klientów jest zatem mocno ograniczony. Aby spełnić ich oczekiwania, analizujemy bardzo dokładnie rynek usług i materiałów budowlanych oraz technologii
projektowych tak, aby móc znaleźć rozwiązania, które podniosą
standardy, a nie podwyższą ceny wykonania.
Mimo pojawiających się trudności patrzymy więc spokojnie
w przyszłość, mając nadzieję, że kolejny rok będzie dla naszych
ﬁrm rokiem dalszego rozwoju. Działalność deweloperska w zakresie budownictwa mieszkaniowego jest niewątpliwie w Polsce
bardzo istotną dziedziną gospodarki i zarówno organy ustawodawcze, jak i każdy przedsiębiorca z tej branży, powinni mieć
świadomość, że tworzenie dobrego klimatu i warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego pozwoli podnosić standardy
życia każdej polskiej rodziny.
Piotr Hofman,
prezes zarządu HM Inwest Sp. z o.o.

GRUPA INWEST
ul. Wąchocka 3, 03-934 Warszawa
tel./fax (22) 616 31 94
biuro@grupainwest.pl
www.grupainwest.pl
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Marki, które
warto promować
Rozmowa z Robertem Składowskim, prezesem zarządu
Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług
Organizowane przez państwa konkursy
dedykowane są przedstawicielom różnych
branż: zarówno firmom, ale także jednostkom ochrony zdrowia, samorządom, które
najlepiej wspierają biznes, i tym, które mają
najlepszą ofertę turystyczną. Co łączy tak
różne środowiska, gdy mowa o sukcesie
w skali kraju i wygranej w konkursie?
– Każdy z beneficjentów organizowanych
przez nas przedsięwzięć dąży do tego, by zarządzać w taki sposób, który pozwoli na dalszy rozwój. Sądzę, że to jest główna cecha łącząca uczestników naszych konkursów – efektywne „zarządzanie poprzez rozwój” z wykorzystaniem posiadanych zasobów, jak również z wykorzystaniem szans stwarzanych
przez otoczenie. W pojęcie to jest również wpisana etyka, rzetelność, prowadzenie działalności w oparciu o powszechnie przyjęte zasady i normy. Oczywiście nie wolno zapominać o tym, że są to reprezentanci wielu różnych branż. Każda z nich ma swoją specyfikę, a tym samym składowe przekładające się
na skuteczne zarządzanie.
Jakie czynniki, składające się na konkurencyjność, są najmocniejszą stroną
uczestników państwa projektów? Co decyduje o tym, że pozytywnie wyróżniają się na
rynku i z powodzeniem stawiają czoła wyzwaniom?
– Dbałość o swoich klientów, kontrahentów czy partnerów biznesowych poprzez
stawianie na jakość produktów i usług to ważny element decydujący o sukcesie. Jeżeli dodamy jeszcze do tego respektowanie zasad
etycznych, terminowe wywiązywanie się z zobowiązań, profesjonalizm w działaniu, wówczas otrzymamy te cechy, które określają naszych laureatów. Bez wątpienia to dobre polskie marki, które trzeba nagradzać i promować.
Jak zmienia się podejście do jakości: produkowanych wyrobów, oferowanych usług,
obsługi inwestorów, pacjentów i petentów, patrząc na minione edycje organizowanych
przez państwa konkursów?
– Uważam, że zdobyta nagroda zobowiązuje. Nakłada to na uczestników naszych konkursów obowiązek dążenia do
jeszcze lepszego świadczenia usług czy oferowania produktów. Byłoby nie fair, gdyby laureat spoczął na laurach. Zdobyta nagroda
mobilizuje. Jest informacją, że to, co firma,
placówka ochrony zdrowia czy samorząd ro-
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bią – jest dobre, a dodatkowo ocenione
przez instytucje zewnętrzne. My, jako organizatorzy, widzimy te zmiany na plus podczas
wizyt u laureatów, jak również przez pryzmat
ankiet. Wierzymy, że podmioty, na rzecz
których świadczone są usługi czy oferowane
produkty, również widzą te zmiany i doceniają
fakt, że mają do czynienia z partnerem godnym zaufania.
Co jest największym powodem do dumy
po wielu przeprowadzonych edycjach konkursu z punktu widzenia organizatora? Co
przesądza o wartości i powodzeniu tego typu inicjatyw promujących dobre praktyki
i wzorowe postawy?
– Dla nas największym powodem do
dumy jest przede wszystkim rozpoznawalność
naszych inicjatyw wśród branżowych instytucji i podmiotów oraz kojarzenie ich z doskonałą promocją. Cieszy nas dodatkowo fakt,
że oprócz uznania uczestników naszych konkursów obdarzeni zostaliśmy zaufaniem
przez wiele znaczących podmiotów. Nasze inicjatywy popiera Kancelaria Prezydenta RP,
Parlament Europejski, a także władze rządowe
i samorządowe. To jest niezwykle cenny element podnoszący rangę i znaczenie naszych
inicjatyw.
Czy na podstawie niektórych kategorii
konkursowych obok coraz doskonalszych
działań projakościowych i skutecznych strategii rozwojowych można zaobserwować
postępy na płaszczyźnie współpracy władz

lokalnych z biznesem i placówkami ochrony zdrowia?
– O tak. Na bazie naszych konkursów
możemy doskonale zobaczyć, jak przebiega
współpraca na płaszczyźnie samorząd–
przedsiębiorca czy placówka medyczna. Samorządy mają świadomość, iż niezwykle
ważne jest tworzenie warunków sprzyjających
prowadzeniu działalności, gdyż w dalszej perspektywie przekłada się to na rozwój danego samorządu – bądź co bądź odpowiedzialnego za zapewnienie jego mieszkańcom
odpowiedniego standardu życia.
Co nadal reprezentuje poziom pozostawiający wiele do życzenia, jeśli zebrać wnioski płynące z oceny podmiotów biorących
udział w ostatnich edycjach konkursów organizowanych przez MZHPiU?
– Oceniając uczestników, bierzemy pod
uwagę jedynie pewien zakres z ich działalności.
Odpowiedź na zadane pytanie wynika raczej
z rozmów, jakie przeprowadzamy z naszymi
laureatami. Niestety – na sprawne funkcjonowanie podmiotów w każdej z branż mają
wpływ regulacje prawne, a także nadmierna
biurokracja. Te przeszkody powodują, że
niejednokrotnie uczestnicy mają problemy
przekładające się na ich codzienne funkcjonowanie. Są to bariery niejednokrotnie ciężkie do ominięcia.
Jakie działania mają największy oddźwięk i okazują się najskuteczniejszym
działaniem nastawionym na poprawę funkcjonowania najważniejszych sfer życia publicznego, czyli szeroko rozumianej gospodarki?
– Wierzę, że inicjatywy organizowane
przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług są już same w sobie działaniem
mającym wpływ na funkcjonowanie polskiej
gospodarki. Od samego początku przyświeca nam idea promocji polskiej przedsiębiorczości, która – co jest niezwykle ważne – jest
bardzo ceniona na świecie. Poprzez nasze
konkursy chcemy promować dobre polskie
marki, ale równocześnie wskazywać problemy, z którymi podmioty prowadzące działalność borykają się na co dzień. Nie od dziś
wiadomo, iż rozwój polskiej przedsiębiorczości
to także rozwój polskiej gospodarki, a my naszymi projektami choć w niewielkim stopniu
możemy się do tego przyczynić.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Tradycja i nowoczesność
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. są największym w Polsce
przewoźnikiem realizującym usługi miejskiego transportu publicznego
iejskie Zakłady Autobusowe
powstały 1 marca 1994 roku
w wyniku podziału Miejskich
Zakładów Komunikacyjnych
na MZA i TW, ale kontynuowana obecnie
przez spółkę tradycja publicznego transportu autobusowego w stolicy sięga 1920 roku,
kiedy na ulice wyjechały pierwsze autobusy
marki Saurer i Benz Gagenau. Od kilkudziesięciu lat warszawiaków woziły i wożą pojazdy z fabryk tak znanych koncernów, jak:
Somua, Mercedes, Chevrolet, Chausson,
Berliet, MAN czy Solaris.
Dziś Miejskie Zakłady Autobusowe stawiają na nowoczesność i rozwój, należą do
przodujących firm miejskiego transportu
publicznego w Europie. W ostatnich pięciu
latach nastąpiła znacząca odnowa taboru.
Spółka wprowadziła do eksploatacji ponad
500fabrycznie nowych, nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów. Obecnie realizowany jest największy w tym roku w Europie kontrakt na dostawę 168 pojazdów marki Solaris i Solbus. W kolejnych latach prze-
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Liczba autobusów – 1322
• niskopodłogowe – 1093
• w ruchu miejskim – 1090
• obsługiwane linie dzienne –147
• obsługiwane linie nocne – 36
Codziennie autobusy MZA przejeżdżają
około 250 tysięcy kilometrów.

(stan na 1 września 2011)

widywane są dostawy po około 100 autobusów rocznie.
Nowy tabor MZA to autobusy o niskiej
podłodze na całej długości pojazdu i bardzo
wysokim standardzie wyposażenia, często
wyższym niż w krajach zachodniej Europy.
Wnętrza pojazdów są w pełni klimatyzowane (w najnowszej dostawie jest to już klimatyzacja typu śródziemnomorskiego), wyposażone w miękkie fotele z tapicerką we wzorze warszawskim, elektroniczny system informacji wewnętrznej i zewnętrznej, dodatkowy system monitorów informacyjnych,

monitoring wizyjny, a także udogodnienia dla
osób niewidomych w postaci przycisków
z oznaczeniami języka.
Firma coraz odważniej stawia na rozwiązania chroniące środowisko naturalne.
Nowe autobusy spełniają niezwykle restrykcyjną normę emisji spalin EEV, zaś po testach
MZA Sp. z o.o. zdecydowała się na zakup
pierwszych czterech pojazdów o napędzie hybrydowym czyli spalinowo-elektrycznym (w tej
chwili w całym kraju jeździ ich zaledwie trzy).
www.mza.waw.pl

Funkcjonująca na rynku od 2006 roku ﬁrma Pol-Met jest jednym z czołowych producentów hal o konstrukcji stalowej w Polsce i Europie. Dysponuje ona trzema halami produkcyjnymi wyposażonymi
w wysokiej jakości sprzęt, a także magazynami oraz wykwaliﬁkowaną kadrą pracowniczą, dzięki czemu
jest w stanie szybko i sprawnie spełnić oczekiwania klientów.
Pol-Met oferuje hale namiotowe, zaczynając od małych namiotów sprzedażowych, zadaszeń i innych niewielkich konstrukcji, a na wielkich halach magazynowych i produkcyjnych kończąc.
Dzięki rzetelnej obsłudze, precyzyjnemu wykonaniu oraz wysokiej jakości materiałom ﬁrma rozwija się
dynamicznie, zyskując uznanie klientów, a tym samym wprowadza regularnie coraz to nowe technologie, produkty oraz usługi.

Pol-Met
Piotr Polkowski
Leśniczówka 6/8
08-140 Mordy

Biuro:
Czuryły, 08-106 Zbuczyn
tel./fax (25) 631 44 09, tel. kom. 508 316 730
biuro@pol-met.com
www.pol-met.com
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Mazowsze
potrzebuje działań
Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przyjmując budżet
na 2011 rok, ustalili, że do wydania jest 3,1 mld zł, z czego ponad
1,1 mld zł przeznaczone zostanie na inwestycje
Fot. BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW M. ST. WARSZAWY

a przebudowę bocznicy kolejowej
ze stacji Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie i budowę samych stacji poszło 70,4 mln zł.
30 mln zł miała kosztować rozbudowa drogi nr 724 między Warszawą a Górą Kalwarią. 11,4 mln zł przeznaczono na modernizację
Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej w Warszawie.
4,63 mln zł pochłonęła przebudowa drogi
Warszawa-Kamion, a 3,6 mln zł zabytkowej
siedziby Teatru Polskiego. „Janosikowe”,
czyli kwota przekazywana dla biedniejszych
regionów, pochłonęła w ubiegłym roku 628
mln zł.
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W wielu kierunkach
Wojewoda mazowiecki zakwalifikował 26
inwestycji drogowych do realizacji w 2012
roku w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Chodzi
o program budowy i przebudowy dróg gminnych i powiatowych, zwanych potocznie
schetynówkami. Inwestycje są współfinansowane z pieniędzy budżetowych i środków
samorządów. Władze powiatowe i gminne
mogą liczyć na wsparcie z budżetu państwa
w wysokości do 30 proc. wartości projektu.
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Zaakceptowane przez wojewodę mazowieckiego wnioski obejmują łącznie ponad 77
km dróg. Łączny koszt przebudowy wyniesie około 77 mln zł. Na ten cel przeznaczono ponad 19 mln zł dofinansowania rządowego.
Drugi etap Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jest kontynuacją rządowego programu, realizowanego w latach
2008–2011, którego celem jest poprawa
standardu sieci drogowej oraz bezpieczeństwa
jej użytkowania. Podczas trzech edycji programu w województwie mazowieckim wybudowano lub zmodernizowano 782 km
dróg – 368 km w gminach oraz 414 km w powiatach. Na 231 inwestycji jednostek samorządu terytorialnego (90 powiatowych i 141
gminnych) wojewoda przekazał 240 mln zł.
Mazowsze daje na inwestycje w Radomiu
i okolicach 112 milionów złotych – poinformowało echodnia.eu. W planie samorządu
województwa mazowieckiego znalazły się drogi, mosty, ale także przedsięwzięcia kulturalne.
Największą inwestycją w regionie była rozbudowa drogi wojewódzkiej numer 732 relacji
Stary Gózd–Przytyk, na której realizację zaplanowano – po dofinansowaniu z Unii – blisko 28,5 mln zł. Całość inwestycji wyniosła

ponad 55 mln zł. Wśród inwestycji drogowych
znalazła się również rozbudowa mostu na Wiśle w Kamieniu, na co zarezerwowano w budżecie Mazowsza 10 mln zł.
Największą inwestycją kulturalną jest
realizacja projektu „Zdarzyło się kiedyś nad
wodą” w Muzeum Wsi Radomskiej. Całkowity koszt inwestycji razem z dofinansowaniem przez Unię Europejską to 24,8 mln zł.
Trwają także inwestycje w melioracji.
Jedna z najważniejszych to rozbudowa wału na rzece Kamiennej w Woli Pawłowskiej
w gminie Solec nad Wisłą. Na ten cel przeznaczono 4,2 mln zł.
Samorząd województwa mazowieckiego
postanowił również m.in. przeznaczyć z funduszy europejskich na promocję gospodarczą Sierpca i Ostrołęki, a także na inwestycje
w Grójcu, Nieporęcie i Ostrowi Mazowieckiej 25 mln zł.
Marszałek województwa mazowieckiego
Adam Struzik wyraził ogromne zadowolenie,
że Mazowsze rozwija się w wielu kierunkach,
korzystając z unijnych funduszy. W tym regionie władze samorządowe nie tylko modernizują infrastrukturę, ale także mocno
wspierają przedsiębiorczość.

Zielona energia
Czy Mazowsze może stać się regionem
odnawialnych źródeł energii? – zastanawia się
Mazowiecka Agencja Energetyczna. Jak się
okazuje, jest duży potencjał do wykorzystania. Biomasa, energia słoneczna, biogaz rolniczy – to tylko niektóre z nich. Ich efektywne wykorzystanie mogłoby nie tylko poprawić
bilans energetyczny regionu, ale i pozytywnie
wpłynąć na środowisko. Promocja tego typu
rozwiązań to podstawowy cel Mazowieckiej
Agencji Energetycznej. MAE powstała 26
marca 2009 roku. Większość udziałów w spółce posiada samorząd województwa mazowieckiego. Pozostali udziałowcy to miasta
i gminy regionu, organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa oraz ośrodki naukowe.
Marszałek Adam Struzik zwraca uwagę
na korzyści, jakie wynikają z wykorzystania
energii odnawialnej dla samorządów lokalnych. – MAE jest doskonałym partnerem i doradcą przede wszystkim dla samorządów, które chciałyby postawić na nowoczesne, inno-
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wacyjne i, co bardzo ważne, proekologiczne
rozwiązania – podkreślił.
– Na Mazowszu mieszka ponad pięć milionów ludzi, mamy największy ośrodek
miejski w kraju, a równocześnie największą populację wiejską – dodał Marek Palonka, prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej. – Zapewnienie skutecznego ekonomicznie i zgodnego z ekologią zaspokojenia potrzeb energetycznych w tak zróżnicowanym regionie to
nie lada wyzwanie. Mazowsze potrzebuje
działań poprawiających efektywność energetyczną oraz wspierających wykorzystanie lokalnych zasobów.

Szybciej na torach
Jak wynika z informacji portalu plksa.pl, wartość inwestycji Polskich Linii Kolejowych SA na terenie województwa mazowieckiego w 2011 roku sięgnęła 2,5 mld zł.
Ponad połowa sieci zapewnia prędkość 80–
160 km/h, choć zdarzają się ograniczenia
prędkości. Aktualnie realizowana jest modernizacja linii E 65 Warszawa–Gdynia. Powstaje kilkadziesiąt wiaduktów, gwarantujących bezkolizyjne skrzyżowanie toru i drogi.
Planowane jest w obecnej perspektywie unijnej opracowanie studium wykonalności na
modernizację linii Warszawa–Lublin.
Na trasie Warszawa Służewiec–Radom
trwają prace projektowe. W tym roku będzie
wyłoniony wykonawca, a prace – prawdo-

podobnie bez mostu na Pilicy – powinny się
zakończyć w 2014 roku. Sprawnie przebiegają
roboty na trasie Warszawa–Skierniewice.
Wąskim gardłem okazują się tu możliwości organów administracji w wydawaniu niezbędnych decyzji.
Ważną dla Mazowsza inwestycją jest połączenie Warszawa Służewiec–Port Lotniczy
Okęcie. Powstaje dokumentacja na linię średnicową. Pełna modernizacja – ze względu na
nasycenie trasy obiektami inżynieryjnymi i zintegrowanie z miastem – może potrwać 8–10
lat. Jeszcze przed zasadniczą modernizacją
niezbędne są działania dotyczące sterowania ruchem kolejowym, aby mogło poruszać
się tą trasą więcej pociągów. Koszt modernizacji szacowany jest na ponad półtora miliarda zł.

Obcy mile widziany
– Atuty inwestycyjne województwa mazowieckiego dostrzegło już wielu inwestorów
zagranicznych – twierdzi Centrum Obsługi
Inwestora i Eksportera. Jak wskazują dane
Głównego Urzędu Statystycznego oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, obce firmy najczęściej inwestują
w województwie mazowieckim. Jest to około 23 proc. przedsięwzięć ulokowanych
w Polsce.
Największy kapitał pochodzi z takich
krajów, jak: USA, Niemcy, Holandia, Włochy,

CHCEMY BYĆ DOBRZY, LEPSI, NAJLEPSI
Firma DOZBUD Zbigniew Zalewski powstała w 1991 roku, a w roku 2008
została przekształcona w DOZBUD DEVELOPMENT Zbigniew Zalewski. Jej
wiodącą działalnością są usługi deweloperskie, wykonawstwo budowlane
i zarządzanie nieruchomościami. Firma posiada także własny transport oraz
własny ciężki sprzęt budowlany.

SŁONECZNE OSIEDLE III
oferta specjalna
ceny już od 4280 zł/mkw.
SŁONECZNE OSIEDLE III składa się z dwóch zespołów mieszkaniowych, z których każdy to budynki cztero- i pięciokondygnacyjne. Te ostatnie wyposażono w windy od poziomu garaży znajdujących się pod częściami
mieszkalnymi. W budynkach wykorzystano nowoczesne rozwiązania architektoniczne z myślą o spełnieniu oczekiwań klientów.
Biuro Handlowe
ul. Kopernika 38 lok. 1, 05-091 Ząbki
tel./fax (22) 762 82 69, mobile 609 536 647
biuro@dozbud.pl, sprzedaz@dozbud.pl

Francja, Korea Południowa, Wielka Brytania,
Chiny. Według danych PAIiIZ, na Mazowszu
obecnych jest około 660 firm zagranicznych, które zainwestowały w Polsce przynajmniej po 1 mln dolarów. Cechą charakterystyczną jest skupienie ich aktywności
w bezpośrednim otoczeniu Warszawy. Zdecydowana większość najważniejszych inwestycji miała miejsce w samym mieście lub powiatach bezpośredniego otoczenia.
Największy rozwój inwestycji zagranicznych na terenie Mazowsza można zauważyć
w takich sektorach, jak: IT, elektroniczny, motoryzacyjny, chemiczny, biotechnologia. Region, a w szczególności Warszawa, ma szansę stać się stolicą polskiego BPO, czyli usług
księgowych, realizowanych w sieci. W ostatnich latach można zauważyć również zainteresowanie inwestorów związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Napływ inwestycji zagranicznych spowodował rozwój gospodarczy regionu oraz
zmniejszenie poziomu bezrobocia (obecnie
poniżej 10 proc.). Dostrzega się też wzrost aktywności małych i średnich przedsiębiorstw,
powstawanie klastrów, aktywność ośrodków badawczo-rozwojowych, zakładanych
przez inwestorów zagranicznych. Mazowsze
jest liderem polskich przemian, na co niewątpliwy wpływ mają inwestycje krajowe i zagraniczne.
CR
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Nowa strategia Mazowsza
Samorząd województwa mazowieckiego rozpoczął konsultacje w sprawie aktualizacji
strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego tego regionu
Igor Stokłosa
o konsultacjach aktualizacja strategii i planu zagospodarowania przestrzennego powinna być gotowa
w połowie 2012 roku. Marszałek
chce, żeby cele strategii wpisały się w przyszłą
perspektywę ﬁnansową Unii Europejskiej
na lata 2014–2020. Liczy na to, iż budżet UE
na lata 2014–2020 będzie przekraczał 1 bln
euro, a Polska uzyska z tego około 70 mld
euro. Dodał, iż możliwość pozyskania dla regionu mazowieckiego odpowiednich środków
unijnych w ramach przyszłej perspektywy jest
bardzo ważna także ze względu na rosnące
obciążenia wynikające z tzw. janosikowego,
które w opinii władz regionu powinno być
mniejsze.
Nowe cele strategii województwa mazowieckiego zostały wyznaczone m.in. na podstawie badań przeprowadzonych w ramach
projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” na
zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania
Regionalnego w Warszawie. Zgodnie z tymi
wytycznymi, celem rozwojowym regionu jest
wzrost zdolności konkurencyjnej przemysłu
poprzez stymulowanie zmian strukturalnych, pobudzanie aktywności innowacyjnej
oraz efektywne wykorzystanie zasobów. Chodzi m.in. o rozwój produkcji, tworzenie warunków przyjaznych dla inwestorów i przedsiębiorców oraz wsparcie w tworzeniu miejsc
pracy w przemyśle.

P

Wzrost innowacyjności
Zwiększenie poziomu konkurencyjności
województwa mazowieckiego ma przyczynić
się do rozwoju wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego, a w konsekwencji do poprawy poziomu życia mieszkańców. Jednocześnie rozwój ten musi mieć charakter rozwoju zrównoważonego, uznającego komplementarność rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska naturalnego.
Oznacza to również politykę równoważenia
rozwoju regionu i harmonizowania celów gospodarczych i społecznych z celami ochrony
środowiska.
Niezmienione zapewne pozostaną natomiast intencje Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego z 2006 roku zakładające przekształcenie województwa w region, który będzie się cechował dużą konkurencyjnością w stosunku do innych regionów
europejskich; zachowa spójność społeczną,
gospodarczą oraz przestrzenną; wysoką jakość zasobów ludzkich oraz polepszy warunki
życia mieszkańców. A to dlateg że w najbliż-
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szych latach na Mazowszu nadal dokonywać
się będą zapewne liczne zmiany w sferze społecznej i gospodarczej.
Województwo do 2020 roku rozwijać będzie w dalszym ciągu zaawansowaną gospodarkę rynkową, z dominującą pozycją sektora usług i dorówna pod względem sektorowej struktury zatrudnienia wysoko rozwiniętym regionom europejskim. I to właśnie da
podstawę do uznania Mazowsza za jeden
z ważniejszych biegunów wzrostu Europy
Środkowo-Wschodniej.
Podstawą przyszłej struktury gospodarczej województwa staną się dziedziny obsługujące gospodarkę opartą na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego. W regionie powstaną też centra zaawansowanych
technologii z wyraźnie zarysowaną specjalizacją na bazie wiodących gałęzi gospodarki
oraz infrastruktury badawczo-rozwojowowdrożeniowej. Tym samym region wpisze się
w europejską przestrzeń badawczą i europejski
obszar wiedzy. Równolegle rozwijać się będą
dziedziny gospodarki zaspokajające potrzeby i aspiracje lokalnych społeczności. Będą
miały miejsce przeobrażenia w sektorze rolnym i obszarach wiejskich, powodujące wyraźne zmniejszenie się udziału rolnictwa w dochodach ludności. Nastąpią dwukierunkowe,
uwarunkowane czynnikami demograficznymi i sytuacją na rynku pracy, zmiany w rolnictwie, uwzględniające zarówno wiodącą rolę

specjalistycznych działów produkcji rolnej, jak
i gospodarstw nastawionych na ekorozwój.
Zachodzące w regionie procesy dyfuzji impulsów rozwojowych przyczynią się do aktywizacji obszarów wiejskich, czego efektem
będą nowe miejsca pracy poza rolnictwem.
Zachowana spójność przestrzenna województwa pozwoli na rozwój miast subregionalnych oraz pozostałych ośrodków miejskich,
a przez to przyczyni się do aktywizacji i modernizacji obszarów peryferyjnych, w tym
o recesywnych cechach rozwoju.
W przełamywaniu barier rozwojowych
istotną rolę odegra proces modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej, zwłaszcza
transportowej. Umocni się też rola Warszawy jako metropolii europejskiej, która stanie
się wiodącą metropolią w części ŚrodkowoWschodniej Europy. Warszawa będzie umacniała swoje funkcje metropolitalne, jako wiodący ośrodek naukowy, uniwersytecki oraz innowacyjny w kraju, skutecznie konkurujący
i współpracujący z najbardziej rozwiniętymi
ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Warszawa ma też utrzymać rolę centrum politycznego, dyspozycyjno-administracyjnego
i gospodarczego, obsługującego gospodarkę
rynkową, pośrednicząc w kontaktach zagranicznych z racji choćby geopolitycznego położenia. Dla stolicy Mazowsza przewidziane
jest też utrzymanie roli centrum kulturowego o znaczeniu europejskim.
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Zwiększenie spójności
Intensywny rozwój Mazowsza spowoduje
wzrost konkurencyjności gospodarki regionu,
która będzie odpowiadać wyzwaniom cywilizacyjnym, takim jak kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy i wysokich technologiach oraz społeczeństwa informacyjnego.
Mazowsze będzie regionem nowoczesnej
nauki i technologii.
Dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu regionu towarzyszyć będą przemiany w sferze społecznej i rozwój społeczeństwa kreatywnego. Wyedukowane, świadome
i otwarte społeczeństwo włączy się czynnie
w zachodzące przeobrażenia, stymulując
dalszą transformację. Wyższa jakość życia
mieszkańców, będąca pochodną tych przemian, pobudzi aktywność społeczną w wymiarze ogólnym, grupowym i jednostkowym. Kapitał społeczny, w wyniku realizacji
celów strategicznych, stanie się podstawą do
dalszego rozwoju regionu.
Dążenia i aspiracje władz województwa
w urzeczywistnieniu nakreślonej wizji rozwoju
regionu oddaje sformułowana misja strategiczna. Za nadrzędny cel rozwoju Mazowsza
przyjmuje się wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społecznogospodarczego w regionie jako podstawę poprawy jakości życia mieszkańców. A to dlatego, że według autorów strategii rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy
przyczyni się do szybszego wzrostu gospodarczego regionu. Jego osiągnięcie, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, będzie implikowało poprawę warunków życia ludności.
Realizacja celu nadrzędnego będzie możliwa poprzez następujące trzy cele strategiczne:
budowę społeczeństwa informacyjnego i poprawę jakości życia mieszkańców województwa; zwiększanie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym; oraz
poprawę spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach
zrównoważonego rozwoju.
Dualizm Mazowsza, przy braku równowagi potencjałów rozwojowych Warszawy i terenów sąsiednich, skutkuje obecnie przewagą migracji z terenów uboższych nad procesami „rozprzestrzeniania” rozwoju z Warszawy
na otoczenie. Zapewnienie wewnętrznej integracji regionu, przy optymalizacji wykorzystania przestrzeni i zachowania funkcji ekologicznych środowiska kulturowego i przyrodniczego, jest celem kierunkowo zgodnym
z polityką regionalną Unii Europejskiej.
Osiągnięcie celów strategicznych rozwoju
Mazowsza będzie oczywiście możliwe tylko
poprzez realizację tzw. celów pośrednich, wyznaczających jednocześnie kierunki działań
w poszczególnych obszarach. Tych celów jest
pięć, a uszczegóławiają one ogólny plan. Chodzi o rozwój kapitału społecznego; wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu; stymulowanie rozwoju funkcji me-

tropolitalnych Warszawy; aktywizację i modernizację obszarów pozametropolitalnych;
rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz
kształtowanie wizerunku regionu.

Wyzwania globalizacji
W zakresie rozwóju kapitału społecznego przewiduje się rozbudowę infrastruktury
upowszechniania wiedzy w oparciu o technologie informatyczne, co ma zwiększyć
możliwość kształcenia i dokształcania w systemie e-learning, tak by stało się to kluczem
do podjęcia pracy i szerszej partycypacji w sferze edukacji i kultury. Taki model ułatwi też
nowe formy świadczenia pracy, jak telepraca, praca na odległość itp.
W tym celu zostaną podjęte m. in. działania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom województwa powszechnego dostępu
do usług on-line na całym obszarze regionu,
w tym zwłaszcza świadczonych przez administrację lokalną i regionalną oraz inne podmioty realizujące zadania publiczne. Poprawie ma ulec także wyposażenie szkół i placówek oświatowych oraz urzędów administracji publicznej w sprzęt komputerowy i łącza internetowe.
Istotnym czynnikiem rozwoju gospodarki Mazowsza będzie też wzrost innowacyjności. – Realizacja tego celu powinna następować poprzez wykorzystanie wysokiego
potencjału badawczo-rozwojowego Mazowsza, skoordynowanie programów badań naukowych i tematyki prac badawczych
z potrzebami przedsiębiorstw oraz poprzez
włączenie instytucji sektora B+R w podejmowanie działań istotnych dla regionu
i wzrostu jego konkurencyjności – czytamy
w strategii. Dlatego konieczne jest utworzenie zaplecza gospodarczego zdolnego do absorpcji i komercyjnego wykorzystania osiągnięć naukowych.
Wszelkie dostępne instrumenty wsparcia
finansowego będą wykorzystywane dla przedsięwzięć mających na celu rozwój nowoczesnych technologii i innowacyjnych sektorów
gospodarczych, a także dla podniesienia poziomu infrastruktury naukowej i informatycznej.
Realizacji tego celu sprzyjać mają natomiast działania ukierunkowane na: wspieranie przedsiębiorczości oraz działań organizacji
samorządu gospodarczego, stowarzyszeń
oraz innych instytucji biznesowych i okołobiznesowych; tworzenie regionalnych sieci
współpracy i trwałych powiązań instytucjonalnych pomiędzy uczestnikami regionalnego systemu innowacji: (sektorem B+R,
przedsiębiorstwami, władzami regionalnymi
i lokalnymi oraz instytucjami otoczenia biznesu); czy też podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
Przewiduje się m.in. zintensyfikowanie
działań na rzecz tworzenia i rozwoju przestrzeni wysokiej technologii, w tym m.in.: Centralnego Okręgu Wiedzy, Edukacji, Nauki, Wy-

sokich Technik i Technologii w Płocku oraz
Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Centrum Zaawansowanych Technologii (CZT BioInfoMed), Warszawskiego
Parku Technologicznego, Południowo-Mazowieckiego Okręgu Wiedzy, Nauki, Wysokich
Technik i Technologii w Radomiu w oparciu
o potencjał naukowy Politechniki Radomskiej
oraz Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu.
Skuteczne podejmowanie wyzwań globalizacji, innowacji i konkurencji przyspieszyć
ma natomiast cel trzeci, czyli szybszy proces
metropolizacji Warszawy. – Obszar Metropolitalny Warszawy będzie biegunem wzrostu i ośrodkiem innowacyjności, który stanie
się „kołem zamachowym” rozwoju całego regionu. Metropolia stołeczna, jako ośrodek
akademicki i dyspozycyjno-administracyjny, obsługujący gospodarkę rynkową oraz pośredniczący w kontaktach zagranicznych,
stanowić będzie źródło bodźców rozwojowych dla otoczenia regionalnego – czytamy
w strategii.
Warszawa w nowym układzie będzie
pełnić funkcję „gateway city”, będąc tzw. „bramą wjazdową” od strony wschodniej do
UE. I tu są pewne problemy. Niewystarczająca przepustowość sieci drogowej i kolejowej oraz zły stan techniczny systemu powoduje słabą dostępność Warszawy, która jest
jednocześnie jednym z największych węzłów
transportowych Polski. Stopniowo wyczerpuje
się przepustowość terminali obsługujących
Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie,
a system powiązań lotniska z układem drogowo-kolejowym charakteryzuje się niską
wydolnością i sprawnością. Realizacja celu będzie koncentrować się więc na: poprawie jakości i bezpieczeństwa połączeń transportowych pomiędzy Warszawą a metropoliami europejskimi, głównymi ośrodkami gospodarczymi w Polsce i pozostałymi obszarami województwa; czy rozwoju infrastruktury lotniczej. Przewiduje sie więc m.in. połączenia drogowo-kolejowe portu lotniczego z centrum
miasta i układem zewnętrznym oraz przystosowanie lotniska w Modlinie do przejęcia
funkcji odciążających lotnisko w Warszawie
(tanie loty, transport towarów, czarter, loty
nocne).
Dostosowanie sieci drogowo-kolejowej
znaczenia międzynarodowego do standardów
europejskich wymaga natomiast przyspieszenia budowy autostrady A2 i dróg ekspresowych; czy budowy układów tras obwodowych, usprawniających połączenia w Warszawie („Ekspresowa Obwodnica Okołowarszawska”, „Obwodnica Miejska”, „Obwodnica Śródmiejska”) i obszarze metropolitalnym („Duża Obwodnica Warszawy”). Poprawie mają też ulec powiązania drogowokolejowe z ośrodkami subregionalnymi (Radomiem, Siedlcami, Płockiem, Ostrołęką
i Ciechanowem) oraz w obszarze metropolitalnym Warszawy.
I
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Laureaci konkursu w kategorii usługi deweloperskie

Marki na solidnych
fundamentach
Przykłady działalności laureatów konkursu Orły Polskiego Budownictwa pokazują,
że sukces jest budowany na solidnych fundamentach. Jedynie dobra jakość
materiałów, profesjonalizm usług i etyka towarzysząca realizacji inwestycji
i projektów prowadzą do uznania dla silnej i trwałej marki
gólnopolski konkurs Orły Polskiego Budownictwa cieszy się
dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, których profesjonalizm i wysoki poziom realizowanych prac,
świadczonych usług i oferowanych materiałów budowlanych może przynieść im
szansę na wzmocnienie pozycji rynkowej
i promocję ﬁrmy dzięki zdobytej nagrodzie
i statuetce Orła. Konkurs przekłada się nie
tylko na popularyzację chlubnych osiągnięć
uhonorowanych ﬁrm. Stanowi również wartościowe źródło informacji i cenną pomoc
w selekcji wiarygodnych podmiotów działających w obrębie branży budowlanej, których wysoki poziom wykonawstwa i obsługi czynią ich producentami i usługodawcami godnymi zaufania ze strony kontrahentów, potencjalnych nabywców i użytkowników obiektów. – Orzeł Polskiego Budownictwa to nie tylko docenienie sposobu za-

O

126 Fakty

rządzania przedsiębiorstwem, determinacji
i codziennego wysiłku pracowników, ale
przede wszystkim to nagroda za uczciwość,
rzetelność i za godną naśladowania postawę biznesową – deklaruje Robert Składowski, prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług, współorganizującego konkurs.

Kompleksowa ocena branży
W 2011 roku Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada
Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa 2000
Consulting Sp. z o.o. po raz 5. oceniły firmy
działające na krajowym rynku budowlanym.
O statuetkę Orła, łączoną z sukcesem na rynku budowlanym, w 14 kategoriach konkursowych walczą inwestorzy i inwestorzy zastępczy, deweloperzy, zarządcy nieruchomości, generalni wykonawcy, biura architektoniczne, projektowe i geodezyjne, producenci

i dystrybutorzy materiałów budowlanych,
podmioty specjalizujące się w budownictwie
mieszkaniowym, przemysłowym, komercyjnym, sportowym i użyteczności publicznej,
przedsiębiorstwa działające w obszarze infrastruktury inżynieryjnej, drogowej, kolejowej i energetycznej oraz specjaliści od wyposażania wnętrz.
Wybierając najlepszych reprezentantów
szeroko rozumianej branży, eksperci kierowali
się jakością i innowacyjnością realizowanych przez nie projektów, estetyką budowanych obiektów i zagospodarowywanych przestrzeni oraz ostatecznym efektem realizacji.
Równolegle weryfikowali rzetelność uczestników konkursu, oceniając na ile są oni wiarygodnymi partnerami dla podwykonawców
i klientów oraz przyszłych użytkowników inwestycji. Zgodnie z założeniami konkursu, laur
przyznawany jest firmom z sektora budownictwa, które w codziennej pracy i realizo-
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Laureaci konkursu w kategorii infrastruktura inżynieryjna, drogowa, kolejowa i energetyczna
wanych projektach najlepiej łączą wymogi nowoczesności i bezpieczeństwa, a zarazem odznaczają się solidnością i etyczną postawą.
Dzięki sumie tych elementów zyskują zadowolenie klientów i partnerów biznesowych, renomę i przewagę konkurencyjną, a w efekcie
rynkowy sukces.

Laury i finałowe atrakcje
Najbardziej profesjonalnych przedstawicieli branży budowlanej, którzy dzięki
kompetencjom, dobrej organizacji pracy i determinacji odnoszą indywidualne sukcesy,
a jednocześnie z powodzeniem budują i utrwalają pozytywny wizerunek rodzimego budownictwa, ogłoszono podczas Wielkiej Gali
„Polska Przedsiębiorczość 2011”, podsumowującej V edycję Orły Polskiego Budownictwa oraz innych konkursów wyróżniających
wiarygodne, rzetelne i dobrze zarządzane podmioty, osiągające wymierne efekty prowadzonej działalności.
Na uroczystość wręczenia nagród, zorganizowaną 29 października w hotelu Gromada w Warszawie, przybyło ponad 600 gości, w tym – oprócz przedstawicieli zwycięskich
firm – znane, wpływowe osobistości ze świata polityki i kręgów biznesu. Po oficjalnej części gali, poprowadzonej przez Krzysztofa Ibisza i Tomasza Kammela, zwycięzcy oraz
wszyscy ci, którzy w mniejszym lub większym
stopniu przyczyniają się do gospodarczego
wzrostu, integrowali się przy zapewnionych
atrakcjach, wśród których entuzjazm wzbudziły między innymi występy gwiazd: Michała
Wiśniewskiego z zespołem Ich Troje oraz Joanny Bartel.
I

Laureaci konkursu w kategorii inwestor i inwestor zastępczy

Laureaci konkursu w kategorii materiały budowlane
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Biznes i społeczna
odpowiedzialność
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane GWARANT Eugeniusz
Zieliński działa na otwockim rynku od 1984 roku. Do chwili
obecnej ﬁrma wybudowała na terenie Otwocka wiele osiedli
z towarzyszącą im infrastrukturą, budynki handlowo-usługowo-mieszkalne, sportowo-rekreacyjne oraz hotel
realizowane przez PIB GWARANT Eugeniusz Zieliński osiedla
stanowią miejsca zamieszkania
dla blisko 700 rodzin. Firma wybudowała także budynki handlowo-usługowo-mieszkalne, handlowo-usługowe oraz
sportowo-rekreacyjny GWARANTsport. Są
to nowoczesne obiekty z rozległymi parkingami, zrealizowane z myślą o komforcie
i bezpieczeństwie klientów, usytuowane na
zamkniętym, chronionym terenie, w otoczeniu sosnowych lasów. Doceniają to
mieszkańcy Otwocka i okolic, o czym świadczy fakt, że chętnie korzystają z rozwijających
się tu usług i handlu.
PIB GWARANT E. Zieliński, działający
do tej pory jako deweloper, postanowił wyjść
naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na
usługi hotelarskie. Najnowsza i najbardziej
okazała inwestycja – czterogwiazdkowy obiekt
Z-Hotel Business & Spa – zrealizowana
jest z myślą o ludziach poszukujących komfortowego miejsca do aktywności biznesowej
i relaksu. Całkowita prywatność, unikalność
oferty i najwyższa jakość to najbardziej cenione cechy tego miejsca.
Z-Hotel Business & Spa oddał do dyspozycji gości 50 pokoi dwuosobowych,
w tym 2 apartamenty i 2 pokoje dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pokoje utrzymane zostały w nowoczesnej aranżacji i ciepłych barwach. Ponadto hotel przystosowany
jest do organizacji szkoleń, konferencji oraz
spotkań biznesowych. Infrastruktura obiektu pozwala również na organizację imprez
z wykorzystaniem terenu zewnętrznego.
Zaplecze konferencyjne obejmuje 4 sale
wyposażone w rzutnik multimedialny, ekran,

Z
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flipchart oraz klimatyzację, ma także dostęp
do światła dziennego, z możliwością pełnego
zaciemnienia.
W zależności od potrzeb klientów, spotkania mogą być zorganizowane w sali bankietowej, kameralnej lub Restauracji Verbena. Do dyspozycji gości jest również nowoczesny Lobby Bar, który stwarza niezapomnianą atmosferę. Cisza i spokój sprzyjają organizacji przyjęć okolicznościowych,
a doświadczona i profesjonalna kadra dopracuje wszystkie szczegóły tych niecodziennych wydarzeń.
Z-Hotel Business & Spa oferuje również
relaks i możliwość odzyskania energii w ekologicznym świecie Z-Spa, które opiera się na
tradycji otwockich letnisk. Znaleźć tam
można bogactwo zmysłowych wrażeń podczas ceremonii spa i wellness, kojącą ciszę,
powolność i uzdrawiający mikroklimat

otwockich lasów sosnowych. Klienci mogą
się tu zrelaksować po ciężkim dniu.
Istotną część działalności PIB GWARANT Eugeniusz Zieliński stanowi działalność charytatywna na terenie Otwocka
i okolic. Firma wsparła m.in. okoliczne
szkoły, hospicja, szpitale oraz zaangażowała
się we współtworzenie filmu „Otwock – tradycja i współczesność”. Przedsiębiorstwo
propaguje zdrowy styl życia, nie tylko prowadząc halę sportową, siłownię i salę cardio w budynku GWARANTsport, ale również
wspierając finansowo Otwocki Klub Sportowy „Start” oraz młodych sportowców
z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Józefovia”. To wszystko jest możliwe dzięki
ogromnemu zaangażowaniu właściciela firmy Eugeniusza Zielińskiego.
www.z-hotel.com

BAROSZ-GWIMET Sp. z o.o.
44-321 Marklowice, ul. Zana 67
tel. (32) 455 00 33-34, fax (32) 455 00 35
sekretariat@baroszgwimet.pl
www.baroszgwimet.pl

Rekultywacja
terenów poprzemysłowych
techniczna, biologiczna,
odbiór odpadów powęglowych

Produkcja kruszyw
do budowy: dróg, skarp,
nasypów, placów, obwałowań,
niwelacji terenów itp.

Usługi budowlane
osadniki wód dołowych,
zbiorniki retencyjne i inne

BLISKO KLIENTA, CZŁOWIEKA I NATURY
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Wyniki branży
lepsze niż nastroje
O kondycji krajowego budownictwa i zachodzących w obrębie sektora
zmianach, na podstawie obserwacji rynku i analizy zgłoszeń w konkursie
Orły Polskiego Budownictwa, mówi Zdzisława Rodak-Wędzina,
naczelnik Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Jako przewodnicząca kapituły konkursu Orły Polskiego Budownictwa zapoznała
się pani z całym przekrojem krajowego budownictwa. Do jakich refleksji nad kondycją branży i tworzonej z jej udziałem infrastruktury skłania przegląd dokonań przedsiębiorców z ostatniego roku?
– Chciałabym podkreślić fakt, że ideą
konkursu Orły Polskiego Budownictwa jest
zdrowa rywalizacja oraz promocja jakości, solidności, terminowości i innowacyjności firm
budowlanych, usługowych i projektowych.
Laureaci byli wyłaniani przez kapitułę konkursu w 16 kategoriach. Na podstawie szerokiej analizy, uwzględniającej wiele aspektów, należy uznać, że wyniki firm budowlanych, które poddaliśmy ocenie w tegorocznej edycji konkursu, są lepsze niż nastroje panujące w tym sektorze gospodarczym. Niewątpliwie trudna sytuacja w gospodarce
światowej, a w szczególności tej najbliższej
– europejskiej, powoduje uczucie zagrożenia
i niepewności. Nasz rynek budowlany w aktualnych realiach doświadczył pewnych ograniczeń i przez to stał się bardziej wymagający dla przedsiębiorstw. Podczas analizy dało
się zauważyć, iż trochę mniej środków finansowych firmy przeznaczały na rozwój i inwestycje własne. Jednak w dużych firmach,
pomimo widocznego spowolnienia gospodarczego, udało się utrzymać poziom poprzedniego roku. Oczywiście medal ma zawsze dwie strony i pozytywną stroną tej sytuacji jest podniesienie konkurencyjności
firm poprzez obniżenie kosztów usługi, skrócenie czasu realizacji inwestycji czy podniesienie jakości usług. I to jest bardzo pozytywna
strona tej sytuacji dla inwestora. Natomiast
zawsze istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia granicy, poza którą firmy stracą
rentowność. Należy również zaznaczyć, że
w większej części zakładów wielkość zatrudnienia zmniejszyła się. Pamiętajmy, że do konkursu przystępują firmy, które doskonale
sobie poradziły z wszystkimi problemami
i przeszkodami na rynku budowlanym, stąd
też trudno jest ocenić koniunkturę, biorąc pod
uwagę jedynie uczestników tego konkursu, po-
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Co może przynieść oczekiwane zmiany w sferze infrastruktury drogowej, będącej przedmiotem wiecznych skarg i utyskiwań?
Stanowisko Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:
Aby możliwa była realizacja działań inwestycyjnych oraz działań związanych z utrzymaniem i sprawną administracją siecią dróg
publicznych w Polsce, potrzebne są przede wszystkim jasno określone ramy prawno-administracyjne. Obywatel powinien
wiedzieć, od kogo ma oczekiwać działań w tym zakresie, zaś organy odpowiedzialne powinny mieć możliwość sprawnego działania. Bardzo istotną sprawą jest również kwestia źródeł finansowania. Należy bowiem pamiętać, że projekty infrastrukturalne
są bardzo kapitałochłonne, a ich realizacja, oprócz sprawnych ram prawnych oraz kompetentnych i rzetelnych wykonawców,
wymaga bardzo intensywnych nakładów pieniężnych.
Jeśli chodzi o podział odpowiedzialności za drogi, to wynika on z podziału administracyjnego kraju – mamy podział dróg publicznych na drogi krajowe i drogi samorządowe. Drogi krajowe (z wyjątkiem dróg krajowych w miastach na prawach powiatu)
są zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Nad drogami pozostałych kategorii zarząd sprawują
właściwe szczeble władz samorządowych (wójt/burmistrz/prezydent miasta – dla dróg gminnych; odpowiednie zarządy: powiatu
lub województwa – dla dróg powiatowych i wojewódzkich). W miastach na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg, niezależnie od kategorii, z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad, jest prezydent miasta.
Bariery legislacyjne, w tym bariery instytucjonalne, w finansowaniu nowych projektów zostały w dużym stopniu wyeliminowane.
Do kluczowych zmian ostatnich 4 lat w tym zakresie należały:
a. Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 25 lipca
2008 roku, która uprościła procedurę administracyjną (połączenie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzji o pozwoleniu na
budowę w jedną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) oraz wprowadziła dodatkowe przepisy przyspieszające
nabywanie gruntów pod budowę dróg (ustalenie terminu na wydanie decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejmowaną nieruchomość, a także bonusy pieniężne za wcześniejsze wydanie nieruchomości przez ich właścicieli). Zmiany te doprowadziły do
przyspieszenia procesu powstawania nowych dróg. Przepisy są skuteczne, czego dowodem jest m.in. ilość oddanych dróg (od
16 listopada 2007 roku oddano do ruchu 1440 km dróg krajowych), a także ilość km obecnie powstających dróg krajowych
(1380 km).
b. Implementacja dyrektywy Rady Nr 85/337 EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku, dotyczącej kwestii ocen oddziaływania na
środowisko, uregulowała kwestię powstawania infrastruktury z poszanowaniem środowiska naturalnego, a tym samym usprawniła procesy inwestycyjne na drogach publicznych. Do polskiego porządku prawnego, poprzez ustawę z dnia 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wprowadzono tak zwaną decyzję środowiskową, której wydanie poprzedza wydanie zezwolenia na inwestycję drogową.
c. Ustawa z dnia 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych, o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw przeniosła ciężar finansowania inwestycji zawartych w Programie Budowy Dróg Krajowych
z budżetu państwa na Krajowy Fundusz Drogowy. Obecnie środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone są na remonty,
utrzymanie, zarządzanie siecią dróg krajowych oraz prace przygotowawcze do momentu otwarcia tytułu inwestycyjnego, zaś
środki Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczone są na budowę i przebudowę dróg krajowych, z wyjątkiem dróg krajowych
w miastach na prawach powiatu. Wprowadzony mechanizm finansowania inwestycji drogowych, opierający się na środkach
z Krajowego Funduszu Drogowego, zadziałał zgodnie z przewidywaniami i okazał się optymalnym sposobem na pozyskanie
w sposób płynny niezbędnych środków na realizację zadań drogowych. Dywersyfikacja źródeł przychodów KFD zapewnia dostosowanie strony przychodowej do zmiennych warunków ekonomicznych. Fundusz spełnił swoje zadanie, zabezpieczając
odpowiednią ilość środków na pokrycie potrzeb inwestycyjnych oraz zapewnił prawidłowe i szybkie ich wydatkowanie, zgodnie
z zapotrzebowaniem.

nieważ są to przedsiębiorstwa, które doskonale radzą sobie w tej trudnej sytuacji rynkowej. Nagradzając tych, którzy odnieśli
sukces w ostatnich latach, możemy promować wzory godne naśladowania. Naszym życzeniem jest, aby dobra kondycja finansowa
firm budowlanych była regułą.

– Na pytanie, czy poziom analizowanych
zgłoszeń był na tyle wyrównany, że trudno
było podjąć decyzję, muszę odpowiedzieć
niejednoznacznie. W dużej mierze zależało
to od kategorii. Niektóre zgłoszenia były bardzo zbliżone i tylko wydawałoby się mało
znaczące elementy zdecydowały o zostaniu

Na podstawie szerokiej analizy, uwzględniającej
wiele aspektów, należy uznać, że wyniki firm
budowlanych, które poddaliśmy ocenie
w tegorocznej edycji konkursu, są lepsze niż
nastroje panujące w tym sektorze gospodarczym
Co najbardziej zwraca uwagę, jeśli oceniać profesjonalizm oraz jakość usług i wyrobów budowlanych, oferowanych na krajowym rynku? Czy poziom analizowanych
zgłoszeń w kategoriach dających pełny obraz branży był na tyle wyrównany, że trudno było podjąć decyzję?

laureatem konkursu. Były też kategorie,
gdzie kapituła uznała, że dokonania kandydata to za mało, żeby nagrodzić go tytułem „Orła Polskiego Budownictwa”. Przyznano jedynie wyróżnienie, podkreślając
fakt, iż tego typu inicjatywy inwestycyjne
w Polsce są niezbędne.

Co do pytania związanego z profesjonalizmem oraz jakością usług i wyrobów budowlanych, należy zwrócić uwagę, iż bezpieczeństwo, jakość i trwałość obiektów budowlanych, będących finalnym efektem procesu budowlanego, w znacznym stopniu zależą od właściwości użytkowych i własności
technicznych wyrobów stosowanych przy
wznoszeniu tych obiektów. W tym kontekście
oczywiste jest, że państwo, mając na uwadze
szeroko rozumiane bezpieczeństwo obiektów
budowlanych, tworzy odpowiednie regulacje
prawne kształtujące system dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania
w budownictwie. Przepisy tworzące system legalizacji wyrobów budowlanych określają zasady i procedury dokonywania ocen przydatności wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie. W Polsce system taki
tworzą przepisy ustawy z dnia 16 kwietna
2004 roku o wyrobach budowlanych. Najistotniejszym elementem tego systemu jest generalna zasada, że do obrotu mogą być
wprowadzane wyłącznie wyroby budowlane
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spełniające określone w tej ustawie wymagania, przy czym wyroby takie powinny być
odpowiednio oznakowane – oznakowaniem
CE lub znakiem budowlanym – oraz powinna
być do nich dołączona informacja, która między innymi identyfikuje producenta wyrobu,
deklarowane właściwości użytkowe i zakres
zastosowania. Nadzór nad rynkiem wyrobów
budowlanych sprawują organy nadzoru budowlanego: wojewódzcy inspektorzy nadzoru
budowlanego i Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego. W szczególności kontrolują
one wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w aspekcie spełniania przez nie wymagań wynikających z przepisów oraz rzetelności
deklarowanych przez producentów właściwości użytkowych. W tym celu organy nadzoru budowlanego prowadzą między innymi
badania kontrolne wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. Jeżeli weźmie się
pod uwagę, że art. 10. ustawy Prawo budowlane wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyłącznie wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku wyrobów
budowlanych zgodnie z przepisami ustawy
o wyrobach budowlanych, to profesjonalizm
rynku wyrobów budowlanych powinien przejawiać się tym, że znajdują się na nim wyroby budowlane spełniające wymagania wynikające z przepisów, oznakowane CE lub
znakiem budowlanym oraz z rzetelnie określonymi przez producenta właściwościami
użytkowymi.
Jak ma się cena do jakości, gdy mowa
o opłacalności inwestycji i możliwościach
przeciętnego nabywcy?
– Ministerstwo nie prowadzi szczegółowych własnych analiz rynku deweloperskie-

go. Jednak opierając się na analizach prowadzonych na przykład przez Narodowy
Bank Polski, wydaje się, że istnieje pewna przestrzeń do obniżek cen na rynku. Potwierdzają
to zresztą publikowane dane dotyczące przeciętnych cen transakcyjnych i ofertowych na
rynkach w największych polskich miastach,
według których od 2007 roku nastąpiły około 10-procentowe spadki cen. Należy podkreślić, że skłonienie sprzedających do większych obniżek cen na rynku nieruchomości
było jednym z celów ustawy z dnia 15 lipca
2011 roku o zmianie ustawy o finansowym
wsparciu rodzin w nabywaniu własnego
mieszkania oraz niektórych innych ustaw. Po-

bodnie funkcjonujący mechanizm rynkowy,
a powyższe relacje mogą być korygowane w
wyniku działalności regulacyjnej państwa
jedynie w ograniczonym zakresie.
W bieżącym roku sejm przyjął dokument
„Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”. Co oznacza ów
krok dla gospodarczego ożywienia na rynku budowlanym? Jakie metody rządowego
wsparcia najsilniej wiążą się z poprawą sytuacji i wyników branży oraz obrazu rynku
nieruchomości?
– Dokument ten został przyjęty przez
Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2011

Przyjęty przez Radę Ministrów dokument zakłada
zmianę priorytetów polityki mieszkaniowej i większą
koncentrację środków w sektorze budownictwa
socjalnego, komunalnego i społecznego.
Przewidziane jest również wprowadzenie nowej
formy realizacji inwestycji mieszkaniowej,
zakładającej stopniowe nabywanie pełnego
prawa własności poprzez najem
wyższa ustawa obniżyła limity cenowo-kosztowe kwalifikujące dane nieruchomości do objęcia preferencyjnym kredytem w ramach programu „Rodzina na swoim”. Forsując takie
rozwiązanie, rząd z jednej strony wycofywał
się z finansowania w ramach programu
mieszkań o cenach przewyższających średnią
rynkową, z drugiej strony – liczył na obniżki
cen na rynku. Należy przy tym podkreślić, że
o popycie, podaży i cenach decyduje swo-

roku. Powyższy materiał jest próbą kompleksowego ujęcia zagadnień związanych ze
wspieraniem mieszkalnictwa. Należy jednak
podkreślić, że jego celem nie było bezpośrednie oddziaływanie na branżę budowlaną.
Dokument koncentruje się na zagadnieniach
związanych z polityką mieszkaniową, rozumianą jako wsparcie dla pewnych wyodrębnionych segmentów budownictwa mieszkaniowego, adresowanych do osób, których do-

Jak należy oceniać aktualną sytuację na rynku nieruchomości w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę i stan oddawanych inwestycji, rzetelność deweloperów i wykonawców oraz popyt na lokale? Czy aktywność w tym segmencie wymaga ożywienia?
Stanowisko Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:
Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce niewątpliwie został dotknięty skutkami kryzysu. Nałożyły się na to dwie główne
przesłanki. Po pierwsze – zaostrzenie warunków kredytowania przez banki komercyjne, co przełożyło się negatywnie na popyt
rynkowy. Po drugie, wielu deweloperów, niepewnych przyszłych wydarzeń na rynku, wstrzymało nowe inwestycje. Było to
szczególnie widoczne w 2009 roku, kiedy gwałtownie spadła liczba nowo rozpoczynanych mieszkań i liczba wydawanych pozwoleń na budowę. Jednak już w 2010 roku na rynku nastąpiło odbicie, kontynuowane w 2011 roku. Paradoksalnie, patrząc tylko
na liczbę oddawanych do użytkowania mieszkań, lata 2008–2009, kiedy oddawano do użytkowania odpowiednio 165 tys. i 160
tys. mieszkań, były najlepsze pod tym względem w całym okresie transformacji. Należy jednak pamiętać o typowych na rynku
nowych inwestycji mieszkaniowych opóźnieniach, wynikających z długiego i skomplikowanego cyklu inwestycyjnego. Dlatego
spodziewamy się, że obecne pozytywne trendy dotyczące nowo rozpoczynanych przedsięwzięć mieszkaniowych przyczynią się
do zwiększenia podaży rynkowej w najbliższych latach. Oczywiście, na rynku nieruchomości zdarzają się pewne nieprawidłowości,
które mogą mieć miejsce w każdym segmencie rynkowym. Na szczęście Ministerstwo nie dostaje zbyt wielu sygnałów
o szczególnie rażących nieprawidłowościach. Biorąc jednak pod uwagę, że zakup mieszkania jest często najważniejszą decyzją
inwestycyjną w życiu człowieka, należy szczególnie dbać o bezpieczeństwo i przejrzystość transakcji na rynku i szukać metod
wyrównania asymetrii informacji pomiędzy stronami transakcji. W tym celu przyjęto ustawę z dnia 16 września 2011 roku
o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377), która określa między innymi
środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę, zasady i tryb zawierania umów deweloperskich, obowiązki przedkontraktowe dewelopera, treść umowy deweloperskiej, prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej oraz zasady postępowania ze
środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera. Wpływ powyższych przepisów na działanie rynku nieruchomości mieszkaniowych i na funkcjonowanie relacji deweloper–klient będzie na bieżąco monitorowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z udziałem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
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chody nie pozwalają na samodzielne nabycie mieszkania na rynku lub wynajem na komercyjnych zasadach. Ważnym elementem
dokumentu jest także zapowiedź dalszej deregulacji rynku najmu, zwiększającej bezpieczeństwo lokowania kapitału w sektorze prywatnych mieszkań na wynajem. Zagadnienia
związane z regulacją procesu inwestycyjnobudowlanego zostały w dokumencie jedynie
zasygnalizowane, ze wskazaniem na konieczność uproszczenia oraz zwiększenia
spójności i jednoznaczności całego systemu
przepisów prawnych związanych z realizacją
inwestycji budowlanych. Przyjęty przez Radę
Ministrów dokument zakłada zmianę priorytetów polityki mieszkaniowej i większą
koncentrację środków w sektorze budownictwa socjalnego, komunalnego i społecznego.
Przewidziane jest również wprowadzenie
nowej formy realizacji inwestycji mieszkaniowej, zakładającej stopniowe nabywanie pełnego prawa własności poprzez najem. Budownictwo własnościowe będzie wspierane
głównie przez instrumenty podatkowe. Rząd
zadeklarował bowiem utrzymanie preferencyjnej stawki podatku VAT w budownictwie
społecznym; preferencje obejmują mieszkania o powierzchni do 150 mkw. i domy jednorodzinne o powierzchni do 300 mkw.
Wsparcie będzie kierowane także na utrzymanie istniejącego zasobu technicznego w odpowiednim stanie technicznym, ze szczegól-

nym naciskiem na wspieranie inwestycji termomodernizacyjnych, mających na celu
zmniejszenie zużycia energii w budynkach
mieszkalnych.
Jakie metody finansowania inwestycji infrastrukturalnych można uznać za najbardziej przyszłościowe i korzystne dla branży?
Jak wobec potrzeb przedsiębiorców sytuuje
się formuła PPP – współpraca inwestorów
i firm budowlanych z samorządami?
– Moim zdaniem, co wynika również
z obserwacji i analizy firm budowlanych
w konkursie Orły Polskiego Budownictwa pod
względem ekonomicznym, najlepszą metodą
płatności wydatków już poniesionych i udokumentowanych jest posiadanie środków
własnych, a w przypadku PJB znalezienie krajowego źródła finansowania, na przykład z budżetu państwa. System zaliczkowy jest rzadziej wykorzystywany przez beneficjentów
z uwagi na jego konkretne przeznaczenie oraz
konieczność przejrzystego i terminowego
rozliczenia. Finansowanie inwestycji to temat
złożony. Przygotowując jakikolwiek projekt
i jego inżynierię finansową, należy wziąć pod
uwagę bardzo wiele czynników. Niejednokrotnie prawidłowy wybór źródła finansowania decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia. A możliwości mamy wiele. W toku
oceny firm zwrócił moją uwagę fakt, że bardzo atrakcyjną formą finansowania inwestycji
są fundusze unijne. Jeżeli spełniamy określone

kryteria, możemy uzyskać do 50 proc. dofinansowania projektu, a w pewnych przypadkach nawet więcej. Dobrze przygotowana inżynieria finansowa projektów wykorzystujących środki z funduszy UE pozwala na
przeprowadzenie inwestycji z minimalnym
wkładem własnym lub nawet całkowicie bez
niego. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest
uzupełniającym modelem finansowania
przedsięwzięć infrastrukturalnych. Powinno
być stosowane tam, gdzie dokonane uprzednio analizy dowiodą przewagi tej formuły nad
realizacją przedsięwzięcia w systemie tradycyjnym. Rozwój i doskonalenie ram prawnych
dla PPP spowodowało wzrost zainteresowania tą formułą realizacji inwestycji nie tylko ze strony administracji rządowej, ale również samorządowej. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą prace nad projektami
PPP z wielu branż, między innymi komunikacji miejskiej, parkingów, przetwarzania
odpadów, czy też mieszkań komunalnych. Pojawiają się również projekty w nowej formule – długoletnich kontraktów utrzymaniowych,
co stwarza nowe perspektywy dla firm z branży facility management. Rolę PPP dostrzega
także Komisja Europejska, która pracuje
obecnie nad rozwiązaniami upraszczającymi
wykorzystanie w przedsięwzięciach PPP
środków UE z perspektywy finansowej 2014–
2020.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

TRASKO-INWEST Sp. z o.o.
Al. Wolności 13, 63-500 Ostrzeszów
tel. (62) 732 20 00, fax (62) 730 14 40
inwest@trasko.pl, www.trasko.pl

TRASKO-INWEST jest ﬁrmą budowlaną działającą na rynku od 1999 roku. Wykonuje usługi na rynku polskim, a także poza granicami kraju (m.in.: Rosja, Ukraina, Białoruś). Specjalizuje się w generalnym wykonawstwie obiektów w sektorze budownictwa ogólnego i przemysłowego. Z sukcesem realizuje wszystkie
etapy inwestycji budowlanych, rozpoczynając od koncepcji, projektu budowlanego oraz wykonawczego, przez fazę realizacji, aż do oddania gotowego obiektu
„pod klucz”.
Zaufali nam tacy klienci, jak: Auchan, Kronospan Grupa Polska, Classen, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polska Grupa Farmaceutyczna, Decathlon, Black
Red White, Panattoni, Tesco, LG, DHL.
Nasi klienci oczekują od nas profesjonalizmu. Od lat konsekwentnie budujemy zespół fachowców. Specjalistyczne kompetencje łączymy z bogatym doświadczeniem. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty. Zdobyte doświadczenie oraz stabilna kondycja ekonomiczna
ﬁrmy wzmacnia naszą wiarygodność i pozwala nam oferować najwyższy poziom usług oraz konkurować z innymi czołowymi ﬁrmami z branży budowlanej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kontrahentów do współpracy.
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Walka o rynek
Firmy budowlane, oceniając koniunkturę na rynku, są najbardziej krytyczne od
ponad pięciu lat – stwierdził Bartłomiej Sosna, starszy analityk rynku budowlanego
PMR Research. – Budowlańcy zapowiadają pozyskiwanie nowych kontraktów
głównie poprzez konkurencję cenową, czego skutkiem może być deﬂacja
w budownictwie. Najbardziej atrakcyjnymi segmentami w najbliższych latach
będą budownictwo drogowe, sportowe oraz energetyczne

adanie, przeprowadzone przez
PMR na potrzeby raportu „Sektor
budowlany w Polsce I połowa 2009
– prognozy na lata 2009–2011”, potwierdziło wyraźne pogorszenie nastrojów
wśród największych ﬁrm budowlanych w Polsce. Jednocześnie zauważyć można duże
rozbieżności, jeśli chodzi o przewidywania
przedsiębiorstw budowlanych na najbliższe
12 miesięcy. Jedynie 9 proc. największych ﬁrm
budowlanych, działających w Polsce, ocenia
sytuację w sektorze jako pozytywną, podczas
gdy rok wcześniej takiego zdania było aż
82 proc. respondentów.

B

Wojna cenowa
Jak pokazują wyniki badania, w obliczu
kryzysu firmy budowlane zamierzają konkurować na rynku głównie na poziomie cenowym. Ponad połowa ankietowanych dużych przedsiębiorstw deklaruje poszukiwanie tańszych dostawców materiałów i podwykonawców, a ponad 40 proc. z nich planuje renegocjacje cen z obecnymi kontra-
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hentami. W rezultacie powyższych działań aż
44 proc. badanych firm zamierza pozyskiwać
nowe zlecenia, przedstawiając niższe niż dotychczas ceny ofertowe. Zdecydowanie
mniejszy odsetek przedsiębiorstw budowlanych planuje oszczędności poprzez redukcję
kosztów administracyjnych, zmniejszenie
zatrudnienia czy lepsze zarządzanie parkiem
maszynowym.
Wyniki te pokazują, że presja na spadek
cen usług budowlanych w najbliższych miesiącach będzie się nasilała, w związku z czym
wskaźnik inflacji w budownictwie, który
w marcu ub. r. wyniósł jedynie 1,3 proc., w najbliższym czasie może przybierać wartości
ujemne. Co ważne, deflacja w budownictwie
będzie miała także wpływ na niższą wartość
produkcji budowlano-montażowej, gdyż
dana ilość prac zostanie wykonana niższym
kosztem.

Mała stabilizacja
Firma doradcza KPMG widzi sytuację
nieco bardziej optymistycznie. Analizując ry-

nek budowlany w Polsce z perspektywy
uczestnika, zarówno sprzedawcy materiałów
budowlanych, jak i kupującego nieruchomości, uważa ona, że rynek budowlany
w Polsce ustabilizował się. W 2007 roku galopujące ceny materiałów budowlanych,
usług i nieruchomości powodowały szaleńcze, często nieprzemyślane, zakupy. Ludzie zaczęli się obawiać, że za chwilę nie będzie ich stać na własne lokum. Banki pozwalały na taki przebieg wydarzeń, przyznając kredyty nawet do 110 proc. wartości
domu czy mieszkania. W roku 2008 osiągnęliśmy ekstremum cenowe. Nie było już na
rynku nieruchomości w realnej cenie. Wkrótce jednak rynek budowlany zaczął zwalniać, nieruchomości tanieć, waluty drożeć,
a banki się bać. Wiele z nich zupełnie wycofało się z rynku budowlanego (stosując np.
bardzo wysokie marże lub znikomą akceptowalność wniosków).
Banki wolały sprzedawać inne produkty (np. kredyty gotówkowe i karty kredytowe).
Jednak szybko się okazało, że kredyt hipoteczny jest najpewniejszym i najlepszym
produktem. Obecnie doszliśmy do takiego
etapu rozwoju rynku, który można porównać do spokojnego spaceru po parku (to już
nie jest bieg na przełaj, jak w 2007 roku).
Klienci spokojnie wybierają nieruchomości
przed zakupem, banki zmniejszyły zdolność kredytową, a deweloperzy, wykonawcy
i hurtownicy zmuszeni są podnosić jakość.
Klienci przed zakupem materiałów budowlanych dokładnie porównują oferty, korzystając z internetu, np. z innowacyjnego serwisu mam-skład, na którym zrzeszonych jest
120 składów budowlanych z całej Polski. To
doprowadziło do równowagi na polskim rynku budowlanym. Taka sytuacja jest korzystniejsza dla wszystkich uczestników rynku.
Taki stan rzeczy może się utrzymać do końca 2012 roku.

Postawa wyczekująca
Wrzawa medialna wokół kryzysu zrobiła swoje – czytamy na portalu wielkiebudowanie. – Jeżeli inwestorzy słyszą ze wszystkich stron, że idzie kryzys, to przyjmują postawę wyczekującą. Podobnie było w 2009

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA
roku. W Polsce nikt nie odczuwał spadku
popytu, ale media tak nagłośniły kryzys
w USA, że polski inwestor również zwątpił
w swoje możliwości. Można powiedzieć, że
w naszym budownictwie nałożyły się pod koniec 2011 roku dwie przyczyny spadku popytu.
Pierwsza to strach inwestorów przed kryzysem, a druga to autentyczny spadek zamówień publicznych. Jednak rynek prywatny
nadal jest dość chłonny, ale nie trzeba go straszyć i należy o niego walczyć, tak jak to się
dzieje w innych branżach.
Popyt na usługi budowlane w Polsce
w skali makro spadnie prawdopodobnie
w roku 2012 do poziomu z 2009 roku. Głównie za sprawą mniejszej liczby zamówień publicznych. Najbardziej odczują to miasta
związane z Euro 2012, ale także regiony, które dotychczas miały większe dotacje na rozwój. Natomiast nie powinien zmniejszyć się
popyt na prywatnym rynku (liczba pozwoleń
na budowę własnego domu nadal jest najwyższa od 4 lat), chyba, że będziemy nadal
straszyć inwestorów kryzysem, a banki założą na kredyty poprzeczki nie do pokonania.
Mimo niewielkiego wzrostu popytu na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku nadal
spadały ceny usług głównie w tzw. ciężkim budownictwie.
Zachęca się firmy do większej aktywności w sieci internetowej. Tym bardziej, że budowa strony www i pozycjonowanie jej w re-

gionie to jest proces, który trzeba rozpocząć
teraz, a nie w momencie, kiedy nastąpi wyraźne załamanie w budownictwie. Wszystkie
firmy, których strony www zyskały taką wartość, że znajdują się na pierwszych pozycjach
w swoich miastach, na brak pracy nie narzekają. Okres zimowy sprzyja przeglądaniu
internetu i poszukiwaniu materiałów budowlanych na przyszły sezon.

Rekord pobity
Niektóre sygnały dowodzą, że w branży
budowlanej jednak się kręci. W ciągu jedenastu miesięcy 2011 roku wyprodukowano
17,42 mln ton cementu – wynika z danych
Stowarzyszenia Producentów Cementu. To
oznacza, że został pobity najwyższy roczny
poziom produkcji od momentu transformacji ustrojowej, który zanotowano w 2008
roku.
Panuje też opinia, że infrastruktura będzie
ciągnąć inne działy produkcji. – Prawdopodobnie ten rok będzie lepszy od ubiegłego dla
producentów konstrukcji stalowych – powiedziała portalowi wnp.pl prof. Zofia Bolkowska z Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Dodała, że w kolejnych latach budownictwo infrastrukturalne nadal powinno napędzać ten dział produkcji oraz że
według danych europejskich instytucji, Polska przesuwa się na coraz wyższe miejsce
wśród producentów konstrukcji w Europie.

Jesteśmy ﬁrmą o ugruntowanej pozycji na rynku, która z roku na rok zwiększa swoją konkurencyjność w sferze usług budowlanych. Działamy od 1995 roku. W grupie znajdują się wyspecjalizowani pracownicy budowlani, którzy bardzo dobrze
znają swój fach i z zaangażowaniem podejmują stawiane przed nimi zadania. Oprócz doświadczenia posiadamy dużą wiedzę i praktykę, służymy również radą w doborze materiałów, rozwiązań technologicznych oraz zagospodarowaniu przestrzeni. Nasi klienci to zarówno liczne przedsiębiorstwa, osoby prywatne, jak również inwestorzy sieciowi. Jednym z atutów
ﬁrmy, który zawsze pomaga w negocjacjach z odbiorcą, jest konkurencyjna cena. Jednakże konkurencyjne ceny nie zwalniają
nas z obowiązku realizacji najwyższej jakości usług. Proponujemy pełen zakres prac budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych oraz adaptacji wnętrz. Obecnie realizujemy roboty budowlane w charakterze Generalnego Wykonawcy według
nowoczesnych technologii, korzystając z materiałów renomowanych ﬁrm. W połączeniu z długoletnim doświadczeniem pozwala nam to sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Obszar naszej działalności to Polska południowa i centralna.

JAEKEL BUD-TECH Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 23, 41-500 Chorzów
tel. (32) 249 91 93, fax (32) 249 91 77
sekretariat@jaekel.com.pl, www.jaekel.com.pl

W jej opinii, zakładany spadek nakładów na
budowę dróg krajowych oraz zakończenie inwestycji związanych z Euro 2012 nie powinny znacząco wpłynąć na poziom produkcji
konstrukcji stalowych w Polsce. Budownictwo
infrastrukturalne nadal będzie napędzało
ten rynek.

Czas na zakupy
Kiedy sezon jesienny dobiega końca,
wielu inwestorów zastanawia się, czy warto
kupić potrzebne materiały właśnie teraz.
Branża budowlana w sezonie zimowym lekko zamiera, a to powoduje obniżki cen wielu produktów. Budowa domu charakteryzuje się tym, że większość etapów można wykonywać tylko w temperaturach dodatnich.
Dzięki temu niektóre potrzebne materiały budowlane warto kupić właśnie zimą. Dlaczego? Producenci wprowadzają promocje i obniżki, żeby nie robić przestojów produkcyjnych. Składy budowlane wyprzedają towar po
kosztach, żeby nie magazynować nadmiernych ilości przez kilka miesięcy. Oczywiście
powodów obniżek cen materiałów zimą jest
więcej, ale te są najważniejsze. Dlatego jeżeli ktoś planuje budowę domu za kilka miesięcy
i ma wolne środki finansowe, to zakup materiałów budowlanych zimą będzie bardzo
opłacalną inwestycją (dużo bardziej niż np.
lokata bankowa czy obligacje).
CZR
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Rynek budowlany
– konstrukcja
nader delikatna
Już podstawowa wiedza ekonomiczna pozwala mieć sporo wątpliwości chcąc pobawić
się w jasnowidza i odpowiedzieć na pytanie, jak gospodarka będzie kształtować się za
pół roku, za rok, czy za kilka lat. Mimo to nastroje wśród inwestorów budowlanych są
dobre. Będą się dalej rozwijać. Nie mają co do tego pewności, ale wierzą, że tak będzie
Paweł Jagoda
lobalna gospodarka to specyﬁczny, bardzo czuły zespół powiązanych ze sobą naczyń. To rzecz
jasna wynik podstawowej zasady
w świecie: jeżeli jest akcja, to zawsze będzie
na nią odpowiedź. Ale nie tylko. Do tego dochodzą chociażby ruchy spekulacyjne na
największych giełdach świata, dokonywane
przez największych graczy, co powoduje, że
niepewna do tej pory obecność na giełdzie stała się jeszcze bardziej ryzykowna. I jeszcze kilka elementów, których pojawienie się ma spory, może nawet decydujący, wpływ na ogólnoświatowy rynek, między innymi ciągnące
się już od wielu miesięcy przygotowania do
opracowania budżetu unijnego na lata 2013–
2020. Chociaż teraz jeszcze trudno mówić
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o najważniejszych założeniach, to można być
raczej pewnym (zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia), że nie będzie już
mowy o takim podziale środków unijnych, jak
miało to miejsce przy okazji opracowania ﬁnansowania europejskiej wspólnoty na lata
2007–2013.
Polska jest w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu pieniędzy z Brukseli zdecydowanym
liderem. Widzą to też inni, m.in. rolnicy z Grecji i Włoch, przedsiębiorcy z Hiszpanii, czy
bezrobotni z Irlandii. Nie ma możliwości, by
rządy tych krajów (innych także) godziły się
na taki, a nie inny podział środków finansowych, biorąc wtedy automatycznie pod uwagę ryzyko społecznych protestów – prawdopodobnych i tak i tak.
Poważniejszym czynnikiem zewnętrznym, który bez wątpienia będzie miał (a może

już ma) wpływ na europejską – a w tym polską – gospodarkę, są ostatnie ustalenia szczytu unijnego, gdzie 26 państw (oprócz Wielkiej Brytanii) zdecydowało się podpisać pod
nowym paktem finansowym, który zawiera
m.in. obligatoryjne kary finansowe dla krajów
nieradzących sobie zbytnio z własnym deficytem.
Już teraz niektórzy, na szczęście jednak
będący w mniejszości, hurraoptymiści zawyrokowali, że kłopoty UE tym samym zakończą się w marcu 2012 roku, kiedy ów pakt
ma być ratyfikowany.

Przedwczesna radość
I znowu podstawowa wiedza pozwala
nieco stonować te przedwcześnie radosne komentarze. Abstrahując bowiem od samej merytorycznej oceny paktu i wpływu jego za-
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pisów na polską gospodarkę oraz tutejsze poszczególne rynki, należy pamiętać o skomplikowanej drodze wprowadzenia owych
wszystkich zapisów w poszczególnych krajach. Nie chodzi tylko o te państwa (trzy),
które zapowiedziały jeszcze przeprowadzenie wewnętrznej dyskusji i podjęcie do marca 2012 stosownej – jak wierzy Paryż i Berlin, ale także Warszawa – decyzji. A przecież
nikt w Brukseli nie gwarantuje, że pozostałe 23 kraje gładko przyjmą nowe ustalenia.
Tutaj zaś może dojść do pewnych niespodzianek.
Chociażby w Belgii, gdzie nastroje społeczne po 18-miesięcznym okresie poszukiwania rządu nie są jeszcze najwyższych lotów.
Przedstawienie tamtejszej opinii publicznej
nowych wytycznych, z jednej strony niezbędnych dla ratowania strefy euro, a z drugiej oznaczających po prostu większe obciążenia dla kieszeni przeciętnego Belga, może
okazać się bardzo ryzykowne i co najmniej
wątpliwe co do ostatecznego rezultatu. Podobnie jest w innych krajach (m.in. w Słowacji), co tylko wskazuje, że droga ratyfikowania paktu będzie z pewnością wyboista
i nieco wydłużona w czasie. Eksperci (ci zdecydowanie mocniej stąpający po ziemi) mówią, że przyjęte przepisy będą mogły najwcześniej obowiązywać w drugiej połowie 2012 roku – co z kolei wydłuży w konsekwencji niepewność rynkową, także w kraju
nad Wisłą.
U nas zaś domniemania o zielonej wyspie,
rzekomo odpornej na gospodarcze wstrząsy,
straciły już na aktualności. Wszyscy, niezależnie od barw politycznych i populistycznych
haseł powtarzanych w świetle fleszy, doskonale wiedzą, że dzisiaj – także w dobie kryzysu – po prostu nie można stać z boku. Nie
da się. Podobnie więc, jak na całym świecie,
tak i u nas rynek i poszczególne jego gałęzie
reagują bardzo szybko na pojawiające się tendencje i rozwiązania.
Rynek budowlany jest tego doskonałym
przykładem. Z jednej strony wszak pokazuje kondycje samych przedsiębiorców, z drugiej samych klientów – mieszkańców. Przecież od zasobności ich portfela, a też możliwości kredytowych zależy, czy się decydują na zakup nowego domu, remont mieszkania, czy jedynie np. wymianę stolarki
okiennej.

Zmienne nastroje
W tym miejscu warto chwilę poświęcić na
krótką analizę polskiego rynku budowlanego,
który bardzo odczuł zmiany ustrojowo-gospodarcze, jakie nastąpiły w naszym kraju po
1989 roku. Po kilku latach dostosowywania
się do nowej sytuacji rynek zaczął się jak najbardziej prawidłowo rozwijać. W 1995 roku
oddano do użytku przeszło 67 tys. mieszkań
(około 32 tys. – domy jednorodzinne). Nie
zmienił tego kryzys gospodarczy z przełomu
XX i XXI wieku. W 2000 roku do użytku od-

dano niespełna 88 tys. mieszkań (około 36 tys.
– domki jednorodzinne).
Z biegiem kolejnych lat rosła też liczba Polaków, którzy decydowali się (w czym pomagała im własna dobra sytuacja finansowa)
na zakup własnego mieszkania lub remont.
W 2009 roku wybudowano 160 tys. mieszkań
(prawie 72 tys. – domki jednorodzinne). Tak
więc od co najmniej kilku lat polski rynek budowlany zachowuje stały wzrost. I to w każdym segmencie. Nawet większa jest przeciętna
powierzchnia oddawanych do użytku domów:
między rokiem 1995 a 2009 różnica wyniosła 22 mkw.
Ostatnio jednak ów wzrost uparcie idzie
w parze z niepewnością inwestorów, którzy
dalej wierzą, że ich sektor będzie się w 2012
roku rozwijał. – Ale już w nieco mniejszym
tempie – 1,5 proc. Wskaźniki te wynikają właśnie ze sporej niepewności panującej na rynku. Dla porównania: przed 2011 rokiem blisko 11 proc. badanych nie było w stanie podać prognoz gospodarczych. Teraz ten odsetek wśród respondentów wzrósł do 21 proc.
– mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu
doradczego dla sektora budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce, istniejącej
w 150 krajach sieci firm audytorsko-doradczych. – Nasze biuro KPMG wraz z CEEC
Research, agencją badawczą Norstat przygotowało raport „Budownictwo w Polsce.
Pierwsza połowa 2011 roku”.
Jak się okazuje, gracze na rynku budowlanym doskonale definiują swoje zmienne nastroje. – Pracuję już w firmie przeszło 20
lat i naprawdę nie przypominam sobie tak
trudnego okresu, zwłaszcza pod względem zaplanowania wydatków i w ogóle budżetu na
przyszły rok. Rzecz jasna, wpływa na to sytuacja globalna na świecie: niepewność i gospodarcza, i polityczna. Ale nie tylko. Nie brakuje wewnętrznych instrumentów, które podsycają ową niepewność. To chociażby kwestie związane z wysokością VAT w 2012
roku – czy będzie na poziomie 23 proc., czy
może większy; na jakim poziomie utrzyma się
eksport; co z aspiracjami do strefy euro; jak
będzie wyglądał dostęp do kredytów. Pytań
jest zdecydowanie więcej – przekonuje Lidia
Mikołajczyk, dyrektor generalny Velux Polska.
Ale nasi budowlańcy dalej wierzą, że ich
sytuacja w najbliższych 12 miesiącach się poprawi. Przynajmniej większość z nich. – Poprawy swojej sytuacji rynkowej w 2012 roku
spodziewa się blisko 56 proc. wszystkich respondentów. To najmniej spośród państw
Grupy Wyszehradzkiej – zauważa Steven Baxted.

Wstrzymanie oddechu
Kondycja finansowa poszczególnych
przedsiębiorstw (lub jedynie dobre mniemanie o niej) determinuje także inne zachowania, jak najbardziej korzystne dla rynku rozpatrywanego całościowo. Okazuje się, że na
przestrzeni lat wzrasta zarówno liczba za-

wieranych umów między firmami budowlanymi a podwykonawcami, czy też samymi
klientami, jak i okres obowiązywania spisywanych umów.
O dziwo, gospodarcza rzeczywistość
przełożyła się także na akceptację takich, a nie
innych rozwiązań stricte prawnych. Z raportu
pn. „Budownictwo w Polsce. Pierwsza połowa 2011 roku” jednoznacznie wynika, że dla
polskich budowlańców najskuteczniejszą
metodą pozyskiwania nowych zamówień są
przetargi. I nagle zamówienia publiczne wyłoniły się z chmur nienawiści i niechęci. Powód jest prosty: biurokratyczne dłużyzny
i skomplikowane procedury swobodniej przełknąć, jak się ma pewność, że za dane zlecenie będą z pewnością pieniądze. A więc decydująca jest płynność finansowa.
– Tylko że na to mogą się decydować firmy już z jakimś dorobkiem, jakimś kapitałem.
Startując w przetargach, trzeba najpierw
mieć gotówkę. Pomalowanie dwóch klatek
schodowych to, licząc wszystko, koszt około 40 tys. zł, które trzeba mieć teraz, a nie po
zakończeniu roboty – nie ukrywa Marcin Nowak, właściciel firmy budowlano-remontowej
„Nowak” z Siemianowic Śląskich.
Tak więc można przypuszczać, ze sporą
dozą prawdopodobieństwa, że popularność
przetargów bierze się właśnie z pewności, że
za zlecenie będzie wypłata. Wszak trudno, by
nagle zbankrutowały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.
Fakt, że budowlany biznes (pewnie w podobnym stopniu jak każdy inny) determinuje kolejne tendencje. – Ze względu na poprawę
perspektyw sektora spada odsetek przedsiębiorstw skłonnych do przyjmowania zleceń
z zerową lub ujemną branżą. W czasie największego nasilenia kryzysu takie zlecenia były
zdecydowanie częściej akceptowane. Przedsiębiorstwa robiły wszystko, aby nie przerywać swoje działalności. Kiedy tylko gospodarka wróciła na właściwe tory, przedsiębiorstwa muszą ponownie zacząć zarabiać,
stąd coraz rzadziej godzą się na niekorzystną dla siebie marżę – tłumaczy Steven Baxted.
Takie wstrzymanie oddechu było zauważalne przez całą branżę. – Wiele firm
w 2011 roku podeszło asekuracyjnie do niestabilnej sytuacji w gospodarce. Dlatego
część z nich wstrzymała bądź ograniczyła inwestycje – mówi Jacek Patykowski, prezes
Grupy Amber, w skład której wchodzą m.in.
takie firmy, jak Stabilhaus czy Amber Budownictwo.
Niezależnie jednak od wewnętrznej odwagi, a może zbytniego asekuranctwa polskich
budowniczych, niezmiennie denerwują od lat
te same rzeczy. I chyba nikogo to nie zdziwi
(a wręcz spowoduje uczucie solidarności z budowlańcami), że najbardziej sen z powiek spędza im biurokracja. Z raportu pn. „Budownictwo w Polsce. Pierwsza połowa 2011
roku” wynika, że stanowi ona problem
dla wszystkich przedsiębiorstw. I tych dużych,
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i tych małych. W następnej kolejności rynkowi
gracze wskazują wysokie koszty pracy, silną
konkurencję oraz trudności związane z popytem ze strony inwestorów prywatnych.
Z kolei jako cechy o najmniejszym wpływie na
branżę respondenci wskazali warunki pogodowe oraz brak wykwalifikowanej kadry.

Zapowiedź zmian
Taka a nie inna sytuacja gospodarcza
– w prosty sposób przekładająca się na kondycję finansową danej firmy – nieco pogłębiła
także obowiązujące od co najmniej kilku lat
trendy, mówiące o nieuchronnej konsolidacji, wchłanianiu (najpierw trochę wymuszonymi działaniami, ale potem już naturalnie)
mniejszych przez większych. Teraz być może
jedynie pojawiły się dodatkowe warunki całego zjawiska. Otóż, nie ma już monopolu tylko jeden warunek: pieniądz. Teraz na szalę stawia się m.in. osiągnięcie wspólnego celu,
wspólne działania mające na celu jak najefektywniejszą walkę z kryzysem.
– Coraz więcej przedsiębiorstw myśli
o rozwoju przez pozyskanie partnera strategicznego – potwierdza Steven Baxted
z KPMG Polska. – Obecnie zainteresowanie aliansami deklaruje 79 proc. badanych
firm. Warto przy tym zauważyć, że chęć pozyskania partnera strategicznego deklaruje
81 proc. małych i średnich przedsiębiorstw
oraz trzy na cztery firmy z budownictwa inżynieryjnego. Być może jest to zapowiedź
pierwszych zmian w sektorze w zakresie
konsolidacji.
Wśród znawców często można usłyszeć
inny temat rozmów dotyczących branży. To
zbliżający się do nas wielkimi krokami europejski czempionat, który już w czerwcu zagości
na ukraińskich i polskich stadionach piłkarskich. Z oczywistych względów Euro 2012
wpływa (de facto od czasu ogłoszenia) na polskie budownictwo. Co do oceny tegoż wpływu – już nie wszyscy są zgodni.
Nie będzie żadną tajemnicą, że po ogłoszeniu wyboru Polski i Ukrainy na gospodarzy europejskiej batalii piłkarskiej przynajmniej więksi gracze budowlani z radości zaczęli
zacierać ręce. Było jasne, że trzeba będzie budować drogi, stadiony, całe zaplecza logistyczne, bazę hotelową etc. Jak czytamy w raporcie PMR Consulting: wartość wszystkich,
planowanych projektów budowlanych związanych z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Polsce szacowana jest na około 95 mld zł, niemal
dwukrotnie więcej niż projekty na Euro 2012
na Ukrainie.
– Wśród 250 największych firm budowlanych w Polsce aż 71 proc. ankietowanych
przedsiębiorstw liczy na realizację projektów
związanych z przygotowaniami do Euro
2012. Jednocześnie jednak firmy wykazują
umiarkowany optymizm w sprawie możliwości realizacji zakładanego planu inwestycyjnego: niecałe 60 proc. respondentów spo-
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dziewa się, że uda się zrealizować więcej niż
połowę planu, natomiast 22 proc. oczekuje
skuteczności jego realizacji w ponad 75 proc.
– wskazuje w raporcie Bartłomiej Sosna
z PMR. – Cały czas nie brakuje jednak polskich firm budowlanych, które spodziewają
się, że zakończenie inwestycji związanych z
Euro 2012 nieco spowolni ich rozwój – zauważa Steven Baxted.
Tak czy inaczej, zarówno najpotężniejsi
gracze, jak i prężnie rozwijający się przedstawiciele sektora MSP, zdają sobie sprawę,
że najbliższy czas z pewnością do łatwych nie
będzie należeć. Co gorsza, wszystkich przytłacza świadomość, że samemu ma się bardzo ograniczony wpływ na całą sytuację.
– Uważam, że miniony rok był dosyć stabilny. Bez dużych wzrostów, ale też bez
spadków. Jak będzie w najbliższych 12 miesiącach? Tak naprawdę to zagadka. My
mamy gotowe trzy scenariusze: wzrostowy,
zerowy i spadkowy. Ten pierwszy, z oczywistych względów dla nas najlepszy, opieramy

proc. w 2010 roku). Ci, którym absolutnie nie
trzeba tłumaczyć siły reklamy (jakiejkolwiek), także chętniej korzystają z Internetu.
73 proc. firm reklamujących się w ogóle – coraz więcej przy tej okazji korzysta z sieci (68
proc. w 2010 roku). Z kolei ilość biznesów,
które opierają promocję np. na ulotkach
– spada: 37 proc. w stosunku do 45 proc.
w 2010 roku.
– Firmy coraz bardziej dostrzegają korzyści płynące z reklamy, handlu i usług online. Polski handel elektroniczny rośnie najszybciej w Europie, a polskie firmy rozwijają się dynamicznie dzięki zdobytej wiedzy i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji – przekonuje Sebastian Christow,
dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki.
– W Polsce, jak wskazują badania, niezbędna jest dalsza edukacja przedsiębiorców.
Przed małymi i średnimi firmami bardzo ważny rok, w którym do naszego kraju przyjadą
tysiące turystów. Chcemy, aby Internetowa Re-

Tak czy inaczej, zarówno najpotężniejsi gracze,
jak i prężnie rozwijający się przedstawiciele
sektora MSP, zdają sobie sprawę, że najbliższy
czas z pewnością do łatwych nie będzie należeć.
Co gorsza, wszystkich przytłacza świadomość,
że samemu ma się bardzo ograniczony wpływ
na całą sytuację
na wzrostach na rynku remontów i renowacji. Mimo że jest to związane z kosztami, Polacy coraz częściej decydują się na modernizacje własnych mieszkań czy domów. Koszty mediów rosną i taka inwestycja jest po prostu oszczędnością w dłuższej perspektywie
czasu – twierdzi Lidia Mikołajczyk.
Optymistyczne podejście w ocenie najbliższej przyszłości branży prezentują też inni.
– Pomimo niepewnej sytuacji na rynkach finansowych branża budowlana trzyma się nieźle – nie ma wątpliwości Jacek Pytakowski.
– Perspektywy są raczej korzystne, tym bardziej że jest ogromne zapotrzebowanie na nieruchomości rodzinne. Mieszkania z rynku
pierwotnego cieszą się dużym zainteresowaniem w tym trudnym okresie – dodaje.

Siła sieci
Jedną z recept dla branży budowlanej
(chociaż dzisiaj nie można też mieć pewności co do wcześniej podjętych działań) jest obligatoryjne szukanie swojej pozycji w Internecie. Okazuje się bowiem, że obecność w sieci wreszcie jest doceniana w kraju nad Wisłą;
bynajmniej nie jako gadżet, ale jako bardzo
istotny element strategii rozwoju firmy.
Jak wynika z badań przeprowadzonych
przez SMG/KRC reklama internetowa jest
traktowana jako najpopularniejsza forma promocji przez 48 proc. respondentów (44

wolucja pomogła im aktywnie zaistnieć i dotrzeć nie tylko do polskich, ale także zagranicznych klientów. Dzisiaj te firmy, które nie
zaistnieją w Internecie, mogą zacząć tracić
klientów na rzecz tych polskich i zagranicznych firm, które sprawnie korzystają z możliwości dotarcia do osób szukających ich ofert
– twierdzi Marcin Karnowski, dyrektor marketingu w Google Polska.
Sieciowy potentat wraz z portalem
Home.pl oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” pod patronatem Ministerstwa Gospodarki organizuje
Internetową Rewolucję. Akcja trwa już dwa
lata, a przystąpiło do niej przeszło 50 tys. firm.
Przed polskim (ale nie tylko) rynkiem budowlanym trudny okres i sporo wyzwań. Teraz trudno o gotową poradę jak – najlepiej bez
szwanku – przez to wszystko przejść, a może
przy okazji (jakimś cudem) jeszcze poprawić
swoje wyniki.
Już nie ma co narzekać na przepisy,
utrudnione procedury. To przeszłość. Nawet
jak prawo nieco utrudnia życie, to i tak wiadomo, że nie ma sensu się gorączkować. Lepiej skoncentrować się na własnym rozwoju, skonstruowaniu odpowiedniej strategii,
najlepiej w kilku scenariuszach, tak by każdy odpowiadał sytuacji, która już niedługo
może zaistnieć na Starym Kontynencie. I nie
tylko.
I
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Zarządca musi być
socjologiem
Rozmowa z Wiesławem Cyzowskim, prezesem zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi
Wielu zarządców mogłoby państwu
pozazdrościć sukcesów w realizacji wytyczonych celów i stanu inwestycji, które SM
ma za sobą. Co konkretnie udało się dokonać i co pozwoliło wygospodarować budżet, by dziś cieszyć się dobrym stanem
technicznym i estetycznym zarządzanego
osiedla?
– Zrobiliśmy wszystko, co niezbędne, żeby
osiągnąć pożądany stan osiedla. Proces modernizacji rozpoczęliśmy w 1997 roku, kiedy
ceny były niższe, a w spółdzielniach obowiązywała zasada solidaryzmu. Dzięki temu,
umiejętnie gospodarując popeerelowskimi
lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, udało
nam się wygenerować środki. Ponadto mamy
swoją powierzchnię użytkową, która również
kreuje zysk. To pozwoliło nam zrealizować poważne inwestycje bez konieczności zaciągania kredytu. Angażując własne środki spółdzielcze, przeprowadziliśmy kompleksową termomodernizację, łącznie z wymianą okien na
klatkach schodowych i modernizacją instalacji c.o. Postawiliśmy na docieplenie jako
priorytetową potrzebę, gdyż, jak wykazały ówczesne analizy, udział tego obszaru wydatków
w kosztach eksploatacji wynosił aż 71 proc.
Do tego doszły remonty kapitalne dachów,
wymiana domofonów. Nauczeni złym doświadczeniem, podjęliśmy decyzję o podgrzewaniu wejść do klatek schodowych w warunkach zimowych, by uniknąć konieczności
wypłaty odszkodowań poszkodowanym
mieszkańcom. Do 2007 roku, kiedy to weszła
w życie sejmowa uchwała narzucająca obowiązek indywidualnego rozliczania się każdej
nieruchomości, udało nam się zrobić wszystko, co planowaliśmy, aby podnieść standard
osiedlowych obiektów, a tym samym poprawić warunki mieszkaniowe. W tym czasie zlikwidowaliśmy całą lukę remontową, którą
w 1997 roku określiliśmy jako min. 27 mln zł,
a na termomodernizację wydaliśmy porównywalną kwotę. W związku z obniżeniem
kosztów ogrzewania cały koszt inwestycji
zwrócił nam się w ciągu 6 lat. Dziś zasoby są
odrestaurowane, osiedle wyróżnia się wysokim stanem bezpieczeństwa, a przy tym
opłaty eksploatacyjne są znacznie niższe niż
w innych spółdzielniach. Została nam w zasadzie estetyzacja osiedla, choć i w tej sferze
termomodernizacja zrobiła swoje: mamy
nowe, kolorowe elewacje, które cieszą obec-

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi z lotu ptaka

Prezes Wiesław Cyzowski odbiera nagrodę
w konkursie Orły Polskiego Budownictwa
nych mieszkańców i przyciągają nowych.
Dzięki inwestycjom w stan techniczny i wizerunek osiedla nie mamy problemów ze zbyciem wolnych mieszkań, które mimo zastoju rozchodzą się jak świeże bułeczki. Z myślą o wygodzie mieszkańców na niezagospodarowanych placach budujemy właśnie
parkingi, aby liczba miejsc postojowych odpowiadała potrzebom lokatorów.
Mieszkańców cieszą inwestycje w bezpieczeństwo, komfort życia i estetykę otoczenia, ale zarząd SM. im. Jagiełły dba równolegle o rozrywkę oraz sprawy społeczne.
Jakie inicjatywy w tym obszarze najbardziej
doceniają członkowie?
– Nasi mieszkańcy korzystają z atrakcyjnej cenowo własnej sieci telewizji kablowej
i Internetu. W zasobach spółdzielni działa Jagielloński Ośrodek Kultury, oferujący bogatą gamę darmowych zajęć dla naszych miesz-

kańców. Chodzą na fitness i siłownię, spotykają się przy szachach i brydżu, uczą się tańczyć, mogą nawet zasięgnąć porad ekspertów,
jak się ubierać czy stylowo urządzić mieszkanie. W 2001 roku powstał pierwszy teatr
„Na Wspólnej”, z czasem pojawiły się 3 kolejne, a nasza SM organizuje w okresie międzyświątecznym cykliczne międzynarodowe Teatralia, w ramach których zmieniają się
uczestniczące kraje, ale zawsze na pamiątkę
Unii z czasów Jagiełły będą reprezentacje
z Polski i Litwy. Nasze spektakle zawsze odbywają się przy pełnej sali, a rocznie ośrodek
odwiedza 16 tys. osób. Wszystkie atrakcje
i możliwość udziału w imprezach zapewniamy w ramach opłaty 5 gr z 1 m. Przy tak niskim koszcie oferta jest ogromna, podobnie
jak odzew samych zainteresowanych.
Co z 15 lat działalności spółdzielni postrzega pan jako największy powód do
dumy, a zarazem źródło dobrego wizerunku
SM Jagiełły na rynku?
– Zawsze gdy trzeba wybrać między interesem SM a zgodnością z prawem, wybieramy prawo, co potwierdzają postępowania
sądowe, będące wynikiem donosów i zarzutów nielicznych niezadowolonych członków.
Ponadto liczymy się ze zdaniem naszych
członków i nigdy nie działamy wbrew ich woli.
Właśnie zrozumienie i umiejętność rozmów
z ludźmi wyróżnia efektywne zarządzanie. Dobry prezes musi być przede wszystkim dobrym
socjologiem i uczciwym człowiekiem.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Wypracowana marka
Rozmowa z Henrykiem Małyszem, prezesem Przedsiębiorstwa
Remontów Ulic i Mostów SA w Gliwicach

Za co zostali państwo docenieni przez
ekspertów kapituły konkursu Orły Polskiego Budownictwa?
– Przede wszystkim chciałbym podkreślić,
że bardzo cieszy nas ta nagroda, ze względu
na jej prestiżowy i ceniony w branży charakter. Sądzę, że kapituła konkursu doceniła nasze Przedsiębiorstwo za utrzymywaną od wielu lat i potwierdzoną przez inwestorów wysoką jakość i terminowość wykonywanych robót oraz dynamikę wzrostu obrotów w ubiegłym roku, które – mimo coraz trudniejszej
sytuacji na rynku – wzrosły aż o 70 proc.
Chciałbym przy tym podkreślić, że obroty te
rosną głównie na skutek zwiększającej się
z roku na rok liczby i wartości kontraktów, które udaje nam się zdobyć i zrealizować. Zostaliśmy więc docenieni jako wykonawcy.
Wielka w tym zasługa naszej załogi oraz szeregu firm z nami współpracujących.
Co decyduje o sukcesie marki i jej rozpoznawalności na rynku?
– Jak już wspomniałem, czynnikiem decydującym o sukcesie jest wysoka jakość i terminowość wykonywanych robót. Ale to nie
wystarczy. Praktycznie w każdym przypadku
rozstrzyganych przetargów zamawiający jako
jedyne kryterium stosują cenę. Te trzy elementy
decydują więc o sukcesie.
Na jakość i terminowość realizowanych
robót ma wpływ wiele czynników, a najważniejsze z nich to wysokie i cały czas dosko-

Węzeł DK 88 – Arena 2006
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nalone kwalifikacje pracowników, elastyczność
w podejmowaniu decyzji, a przede wszystkim
odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników oraz ich identyfikacja z celami firmy.
Ogromne znaczenie ma także wyposażenie
w nowoczesny sprzęt i maszyny, stosowanie
wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych
technologii oraz dostosowanej do zmieniających się warunków organizacji pracy.
Troska o wysoką jakość w naszym Przedsiębiorstwie znajduje potwierdzenie w posiadanym certyfikacie ISO 9001:2009, a także
w szeregu nagród i wyróżnień uzyskanych
w ogólnopolskich i regionalnych konkursach,
takich jak: „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2011”, „Solidny Pracodawca”, „Rzetelni w biznesie”. Wyróżnienia, nagrody oraz
certyfikaty są świadectwem wiarygodności i rzetelności w prowadzonej działalności gospodarczej. Świadczą również o terminowym regulowaniu przez spółkę zobowiązań wobec dostawców i podwykonawców oraz przestrzeganiu zasad etyki w stosunkach gospodarczych.
Jak widać, na sukces firmy składa się wiele elementów, a zaniedbanie któregokolwiek
z nich może zmienić sukces w porażkę.
PRUiM realizuje specjalistyczne prace
z zakresu budownictwa drogowego, mostowego oraz inżynierskiego. W której z tych
dziedzin aktualnie jest największy popyt na
państwa usługi? Jakie są perspektywy w tym
zakresie?
– Jeżeli chodzi o najważniejsze potrzeby
w zakresie budownictwa drogowego dla regionu, to największym problemem jest brak
obwodnic. Wiadomo, że Śląsk jest specyficznym regionem. Mamy tu do czynienia ze
szkodami górniczymi, czego efektem jest
degradacja dróg w przyspieszonym tempie.
Pracy na wiele kolejnych lat wystarczy nie tylko dla nas. Rzecz w tym, czy samorządy lokalne oraz budżet państwa znajdą wystarczającą ilość pieniędzy na sfinansowanie

potrzeb. Perspektywy są złe. Zapowiada się
ograniczenia inwestycji drogowych po Euro
2012. Nakłada się na to także kryzys. Jeżeli
do tego dodamy bardzo złą ustawę o zamówieniach publicznych, która powoduje, że pieniądze są wydawane nieracjonalnie, to otrzymamy pełny obraz nie najlepszej sytuacji.
Natomiast jeśli chodzi o nasze zamierzenia w tej trudnej rzeczywistości – na czas
kryzysu albo znacznie obniża się koszty
działalności, albo poszukuje się nowych obszarów aktywności. My zamierzamy wykorzystać oba te warianty. Jestem przekonany,
że wypracowana przez nas marka będzie elementem sprzyjającym w walce o przetrwanie
na rynku.
Które z ostatnio zrealizowanych projektów uznałby pan za wizytówkę firmy?
– Do przedsięwzięć nie największych, ale
za to takich, które zmieniły nasze miasto, należy niewątpliwie przebudowa ulic Wieczorka, Dolnych Wałów i Górnych Wałów w Gliwicach, która zdobyła nagrodę w konkursie
„Modernizacja Roku 2010”, a także zagospodarowanie przestrzeni wokół zabytkowej
Radiostacji Gliwickiej.
Do największych realizacji naszej spółki
w ostatnich latach należą m.in. wybudowanie węzła drogowego na drodze krajowej
nr 88 w rejonie hipermarketu Carrefour oraz
budowa zewnętrznego układu drogowego
przy Centrum Handlowym Auchan w rejonie ulicy Rybnickiej w Gliwicach. Wspominam
o tych przedsięwzięciach nie tylko ze względu na ich skalę, ale i z tego powodu, że inwestycje te sfinansowali właściciele centrów
handlowych. Władze samorządowe Gliwic
prowadzą w tym względzie bardzo klarowną
i korzystną dla miasta politykę, polegającą na
tym, że duzi inwestorzy współfinansują rozwiązania komunikacyjne. Ponadto przez nas
została wykonana część obwodnicy miasta
Żory. Ważna była również budowa obwodnicy
Grębowa, bowiem w tym przypadku zostaliśmy w pewnym momencie sami na placu boju
– wycofał się lider konsorcjum – a mimo to poradziliśmy sobie bez problemu.
Dla mnie osobiście ważne są nie tylko duże kontrakty, ale często mniejsze inwestycje, takie jak wspomniana przebudowa
ul. Wieczorka. To nie była łatwa ani najbardziej zyskowna praca – trzeba było ułożyć setki metrów kwadratowych kostki brukowej
– ale efekt cieszy i sprawia, że po naszych miastach spaceruje się z większą przyjemnością.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Zamieszkaj
w najpiękniejszym miejscu
- w Piekarach Śląskich
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach
Śląskich, będąca inwestorem, prezentuje
osiedle „Na Lipce” jako nowoczesny
kompleks mieszkaniowy.
Do tej pory na osiedlu wybudowano
24 domki jednorodzinne i 10 budynków
wielorodzinnych, w których lokale
mieszkalne posiadają powierzchnię
od 60,40 – 79,80 m2.

W chwili obecnej
posiadamy jeszcze
wolne mieszkania.
Cena m2 netto wynosi 3750,00 zł.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie:
www.mieszkania.slask.pl
W roku 2012 planowana jest budowa kolejnych
budynków, w których dostępne będzie kolejnych
18 mieszkań. Zainteresowanych prosimy
o kontakt.

www.mieszkania.slask.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
ul. Leśna 22, 41-940 Piekary Śląskie
tel. (32) 287 16 04, (32) 380 50 01
inwestycje@smpiekary.pl
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Na ziemi oraz
pod i nad nią
31 listopada prezydent RP Bronisław Komorowski uroczyście otworzył
105,9-kilometrowy odcinek autostrady A2: Nowy Tomyśl–Świecko. Jego historia
jest najlepszą egzempliﬁkacją problemów z realizacją w Polsce liniowych inwestycji
infrastrukturalnych: drogowych i kolejowych, energetycznych i gazowych
Jerzy Bojanowicz
dcinek zrealizowano w ramach
niemającego w Polsce dobrej prasy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Koncesjonariuszem jest
Autostrada Wielkopolska SA – obowiązująca do 10 marca 2037 roku umowa koncesyjna na budowę A2 została zawarta 30 sierpnia 2008 roku. Prace budowlane rozpoczęły
się 16 lipca 2009 roku, ale… ich rozpoczęcie
poprzedziły kilkunastoletnie przygotowania.

O

Drogie drogi
W 1997 roku minister transportu i gospodarki morskiej (na ironię losu zakrawa fakt,
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iż w nowym rządzie Ministerstwo Infrastruktury zastąpiło Ministerstwo Transportu,
Budownictwa (takie też już było) i Gospodarki
Morskiej) udzielił wyłonionemu w drodze
przetargu koncesjonariuszowi trzy koncesje
na budowę i eksploatację Autostrady A2: od
Świecka do Strykowa (359,76 km). Ponieważ
AW SA nie pozyskała sfinansowania dla całego przedsięwzięcia, w Umowie Koncesyjnej podzielono je na odcinki Nowy Tomyśl–
Konin (eksploatowany od 2004 roku), Świecko–Nowy Tomyśl i Konin–Stryków. W 1999
roku koncesję na budowę tego ostatniego odcinka – na wniosek koncesjonariusza – minister uchylił. Po oddaniu do eksploatacji odcinka Nowy Tomyśl–Konin podjęte zostały

szczegółowe negocjacje dotyczące odcinka
Świecko–Nowy Tomyśl, ale rząd PiS przez
2 lata wstrzymywał budowę. Dopiero przyznanie Polsce prawa organizacji Euro 2012
zmieniło nastawienie ekipy rządzącej. I wreszcie, po kilku miesiącach negocjacji, już z nową
ekipą, 30 sierpnia 2008 roku rozpoczęto
prace. Generalnym wykonawcą jest firma
A2Strada (Kulczyk Holding) i Strabag AG
(Austria). Inwestycja kosztowała 1 298 mld
euro, to jest 12,2 mln euro za 1 km autostrady.
Środki finansowe pochodziły z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny,
kredytów udzielonych przez 11 międzynarodowych banków komercyjnych i wpłat akcjonariuszy koncesjonariusza.
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Świecko–Nowy Tomyśl to pierwszy w Polsce tak długi odcinek autostrady wybudowany
w technologii betonowej, która charakteryzuje
się większą trwałością (powinna wytrzymać
bez dodatkowego wzmocnienia około 40 lat).
Zgodnie z umową jeszcze do 20 maja 2012
roku mogą być wykonywane dodatkowe roboty, zlokalizowane poza jezdnią, na przykład
prace wykończeniowe przy stacjach i punktach poboru opłat, nasadzenia roślin, poprawki na przepustach dla zwierząt czy odwodnieniu. Dlatego pobór opłat na tym odcinku autostrady rozpocznie się 20 maja 2012
roku. Prawdopodobnie będzie to 0,20 zł/km.
Inwestycję zrealizowano z zachowaniem
wszelkich norm i standardów dla budowy
dróg i autostrad w krajach Unii Europejskiej.
Znaczną część budżetu, bo aż 25 proc., stanowią koszty przeznaczone na ochronę środowiska, gdyż autostrada w 85 proc. przebiega
przez tereny leśne, w tym obszary chronione
programem Natura 2000. Dlatego wzdłuż odcinka, poza wybudowaniem ponad 80 mostów i wiaduktów oraz 6 pełnych węzłów autostradowych, powstało blisko 200 przejść
i przepustów dla zwierząt, co czyni koncesyjną
autostradę A2 największym obecnie projektem ekologicznym w Europie.
Kiedy oficjele (prezydentowi asystowali
między innymi Jan Kulczyk, były minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, za którego
kadencji ruszała budowa, i premier Brandenburgii Matthias Platzeck) kolejno podświetlali dotykiem dłoni wielkie kostki symbolizujące etapy budowy autostrady, minister
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak wizytował budowę autostrady A2 Stryków–Konotopa. 91-kilometrowy odcinek został podzielony na 5 odrębnych kontraktów (pododcinków): odcinek
A (29,2 km), który buduje konsorcjum firm
Eurovia Polska SA i Warbud SA; odcinek B
(17 km) – Mostostal Warszawa SA, Acciona
Infraestructras SA i Polimex–Mostostal SA;
odcinek C (20 km) – Dolnośląskie Surowce
Skalne SA, Bögl a Krỳsl Polska Sp. z o.o., Bögl
a Krỳsl; odcinek D (17,6 km) – Strabag Sp.
z o.o., Mota-Engil Polska SA, Mota-Engil Engenharia e Construcao SA i odcinek E (7,1
km) – Budimex SA i Ferrovial Agroman SA.
Umowy na budowę odcinków B, D i E
w formie „Projektuj i Buduj” podpisano we
wrześniu 2009 roku, a odcinków A i C, po wyrzuceniu z placu budowy chińskiej firmy, na
przełomie lipca i sierpnia 2011 roku. Dlatego planowany termin zakończenia robót na
trzech odcinkach to 5.06.2012 roku, a na pozostałych – 15.10.2012 roku, czyli już po Euro
2012, przy czym wykonawcy zobowiązani są
zapewnić przejezdność trasy do 31 maja 2012
roku.
Kilka tygodni przed otwarciem odcinka
A2 oddano do ruchu odcinek autostrady A1:
Grudziądz–Toruń (62 km), która jest jedną
z najważniejszych tras komunikacyjnych Polski i Europy, bo droga E75 jest częścią

Trans-Europejskiego Korytarza Transportowego Północ–Południe, łączącego Skandynawię z krajami basenu Morza Śródziemnego. W ramach inwestycji wybudowano między innymi 49 obiektów mostowych,
w tym najdłuższy w kraju (1 954 m) most na
Wiśle pod Grudziądzem (z najdłuższym,
bo 180-metrowym przęsłem, rozpostartym na
podporach zanurzonych w nurcie rzeki) oraz
dokończono budowę mostów przez Drwęcę
i Wisłę koło Torunia.
Rozpoczęta w sierpniu 2008 roku inwestycja kosztowała 3,1 mld zł (50 mln zł/km).
Została zrealizowana w systemie Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego przez spółkę Gdańsk
Transport Company, która koncesję na budowę autostrady A1 i jej eksploatację ma od
1997 roku. W konsorcjum GTC udziały
mają też Skanska Infrastructure Development
(30 proc.), John Laing Infrastructure Ltd.
(29,69 proc.), NDI Autostrada Sp. z o.o.
(25,31 proc.) i Intertoll Infrastructure Developments BV (15 proc.). Generalnym wykonawcą było konsorcjum Skanska – NDI Joint Venture.
Teraz przejazd 152 km autostrady z Torunia do Gdańska zgodnie z przepisami zajmie zaledwie 70 min., ale budowie tego odcinka A1 też towarzyszyły zawirowania. Negocjacje pomiędzy ówczesnym ministrem
transportu i gospodarki morskiej a GTC rozpoczęły się niezwłocznie po udzieleniu tej spółce koncesji, czyli na przełomie 1997/1998 roku
i zakończyły się podpisaniem 31 sierpnia 2004
roku umowy, w której ustalono warunki budowy pierwszego odcinka Gdańsk–Grudziądz (oddany do ruchu w 2008 roku). Ale
w czerwcu 2006 roku minister transportu Jerzy Polaczek podczas konferencji prasowej
oświadczył: „Poinformowałem dzisiaj firmę
Gdańsk Transport Company SA, że Rada Ministrów przyjęła, przedłożoną przez ministra
transportu 19 marca br., „Informację dotyczącą autostrady A1 etap II Grudziądz Toruń”. Oznacza to, że budowa autostrady A1
na odcinku Grudziądz–Toruń będzie realizowana przez stronę rządową. Jest to potwierdzenie, że państwo odzyskuje kontrolę
nad budową autostrad w Polsce. Cena wybudowania autostrady wraz z obiektami inżynieryjnymi przez państwo wyniesie ponad
5 mln euro za km, podczas gdy koszt jej budowy przez firmę GTC to 7 mln euro za km.
Gdyby koncesja z GTC trwała – jak przewiduje umowa – do 2039 roku, to w tym okresie z budżetu państwa musielibyśmy wypłacić tej firmie 2,2 mld euro”.
Na tę decyzję GTC poskarżyło się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, który 3 października 2007 roku uchylił decyzję ministra transportu o wygaśnięciu
koncesji. GTC będzie zarządzać całym, 152kilometrowym odcinkiem autostrady z Gdańska do Torunia do 2039 roku. Później zostanie on przekazany nieodpłatnie i w określonym standardzie stronie publicznej.

Pozostając przy drogach, 6 grudnia 2011
roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad podpisała umowy na budowę blisko 67-kilometrowego odcinka S17 od węzła
Sielce k. Kurowa do początku obwodnicy
Piask, który podzielono na 5 kontraktów. Za
wybudowanie dwóch odcinków drogi ekspresowej S17 (między węzłami Dąbrowica–
Lubartów i Lubartów–Witosa), stanowiących
północno-wschodnią obwodnicę Lublina,
hiszpańska firma Dragados otrzyma nieco ponad 1,1 mld zł. Natomiast cały odcinek Kurów–Lublin–Piaski będzie kosztować 3,56 mld
zł, z czego 2,62 mld zł (85 proc. kosztów kwalifikowanych) dofinansuje unijny Fundusz
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Po oddaniu do ruchu odcinka Nowe Tomyśl–Świecko łącznie inwestycje drogowe zrealizowane od 16 listopada 2007 roku obejmują 1528 km dróg krajowych, w tym 404 km
autostrad, 4381 km dróg ekspresowych, 154
km obwodnic (28 listopada 2011 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu oddała do ruchu 8,1-kilometrowy fragment Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11 między węzłami Swadzim i Dąbrówka) oraz 547 km dróg krajowych po
gruntownych przebudowach. Jednocześnie od
16 listopada 2007 roku do 14 października
2011 roku podpisano umowy na budowę
1950 km dróg krajowych, w tym na 783 km
autostrad (615 km w systemie tradycyjnym
oraz 168 km w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego) oraz 1167 km dróg
ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów
dróg. W budowie i przebudowie jest 1380 km
dróg krajowych. Trwają prace przy budowie
nowych tras, w tym 643 km autostrad (29 odcinków), 631 km dróg ekspresowych (43
odcinki) i 86 km 12 obwodnic.

Kolej na kolej
– W centrum mojego zainteresowania będzie transport kolejowy, szczególnie podnoszenie jakości świadczonych usług. Dużą wagę
będę przywiązywał do przyspieszania procesów modernizacyjnych, unowocześniania
taboru i skracania czasu przejazdu. Jest to zadanie, które stawiam przed sobą oraz przed
państwem – powiedział Sławomir Nowak
podczas uroczystości z okazji Święta Kolejarza 2011.
Tymczasem polski rząd zwrócił się do
Komisji Europejskiej z wnioskiem o przesunięcie kwoty 1,2 mld euro, powstałej
z oszczędności poprzetargowych na projektach kolejowych, na projekty drogowe. Bo
choć od 16 listopada 2007 roku do końca
września 2011 roku podpisano umowy na
modernizację ponad 3 tys. km torów na liniach kolejowych (do użytku oddano 1502
km), to prace toczą się dość ślamazarnie,
a czas przejazdu między dużymi miastami
niepomiernie się wydłużył.
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Podczas posiedzenia 7 listopada 2011 roku
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie
ustanowienia „Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015”. Objęte programem inwestycje wynikają z zapisów „Strategii dla
transportu kolejowego do roku 2013” i „Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030”. Są priorytetowe na szczeblu krajowym lub wynikają z zawartych
przez Polskę umów i porozumień międzynarodowych. To pierwszy dokument kompleksowo prezentujący infrastrukturalne
przedsięwzięcia kolejowe, uwzględniający
nowe regulacje dotyczące wieloletniego planowania wydatków inwestycyjnych ze środków publicznych. Jego wdrożenie zapewni
spójność działań inwestycyjnych prowadzonych na polskich liniach kolejowych. Program
zakłada budowę nowej infrastruktury kolejowej oraz modernizację i odtworzenie (rewitalizację) istniejącej. Uwzględnia też prace przygotowawcze dla kolejnych inwestycji,
w tym dla kolei dużych prędkości.
Do ważniejszych przedsięwzięć objętych programem należą: modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 z Warszawy do Trójmiasta, pilotażowe wdrożenie systemu sterowania
ruchem ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R
na odcinku Legnica–Węgliniec–Bielawa
Dolna, modernizacja 335 km torów Centralnej Magistrali Kolejowej między Warszawą
a Katowicami i Krakowem, umożliwiająca zwiększenie prędkości jazdy pociągów
do 200 km/h, realizacja wielu projektów
istotnych dla poszczególnych województw
oraz modernizacja przejazdów kolejowych
tworzących największe zagrożenie dla bez-
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pieczeństwa komunikacji lądowej w całym
kraju.
Do programu włączono projekty, których
realizacja odpowiada zapotrzebowaniu na
przewozy oraz zwiększa dostępność transportową, poprawia też spójność terytorialną
kraju i europejskiej przestrzeni kolejowej.
Zapewnia również zwrot środków finansowych w postaci wymiernych efektów rzeczowych, a więc zmodernizowania i odtworzenia 2,3 tys. km linii, oraz korzyści społecznych
i rynkowych wynikających z możliwości ich
użytkowania. Program nie obejmuje zadań
dotyczących eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, natomiast zakłada realizację ponad 100 projektów, na które w latach
2011–2013 trzeba będzie przeznaczyć 20,44
mld zł. Na tę kwotę złożą się między innymi
środki unijne, publiczne środki krajowe (z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego) oraz
środki własne PKP Polskich Linii Kolejowych.
W programie ujęto wszystkie kolejowe inwestycje infrastrukturalne przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko”, Regionalnych Programów Operacyjnych i innych
programów, ale wykorzystanie środków unijnych wymaga wkładu krajowego. Dlatego
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, które zarządzają liniami kolejowymi o długości 22 tys.
km (w dobrym stanie technicznym jest 36
proc., w dostatecznym – 35 proc., a niezadowalającym – 29 proc.), będą musiały pozyskać około 910 mln euro kredytu z EBI
z gwarancją Skarbu Państwa. Przewidywane
efekty programu to między innymi skrócenie
czasu przejazdu między największymi polskimi miastami przez podwyższenie na 595

km torów maksymalnej prędkości jazdy pociągów ze 160 km/h do 200 km/h, zakończenie
do 2013 roku prac przygotowawczych do budowy pierwszej w Polsce linii dużych prędkości
Warszawa–Łódź–Poznań/Wrocław, co stworzy warunki do rozpoczęcia jej budowy w 2014
roku.
– Budowa kolei dużych prędkości będzie
naturalną konsekwencją modernizacji linii
kolejowych – powiedział Andrzej Massel,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podczas Kongresu Kolejowego
2011, w którym uczestniczyło prawie 500
przedstawicieli branży kolejowej. Marek Pawlik, wiceprezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe, stwierdził, że sukces programu budowy
kolei dużych prędkości jest możliwy tylko w połączeniu z modernizacją konwencjonalnych linii kolejowych. Również prof. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej zwrócił uwagę na potrzebę zachowania równowagi
pomiędzy kolejami dużych prędkości a przewozami na liniach tradycyjnych. Bo koleje dużych prędkości to nie tylko linie dostosowane do 350 km/h, ale także umożliwiające podróżowanie z prędkościami 200–250 km/h.
Podczas otwarcia seminarium „Koleje dużych prędkości – szansą dla Polski i Europy
Centralnej” Andrzej Massel uznał, że do
systemu kolei dużych prędkości należy zmierzać drogą ewolucyjną i aby ich trasa była gotowa po roku 2020, pierwsze kroki w kierunku jej powstania należy zrobić już teraz. I PKP
Polskie Linie Kolejowe SA zgłosiły do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” projekt „Przygotowanie budowy linii dużych prędkości”, łączącej Wrocław, Poznań, Łódź i Warszawę (tak zwana linia
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„Y”), którego orientacyjny całkowity koszt wynosi 290,98 mln zł (szacunkowa kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 247,33 mln
zł), a czas realizacji – lata 2012–2015. Jednak,
jak na początku grudnia 2011 roku powiedział
minister Nowak, wielkie projekty wizjonerskie
zostawiamy na przyszłość, i ten dotyczący kolei dużej prędkości rząd odłożył ad acta.
Inne projekty zgłoszone do tego programu to „Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E65 Południe, odcinek
Grodzisk Mazowiecki–Kraków/Katowice–
Zebrzydowice/Zwardoń– granica państwa

Wysokim ryzykiem obarczono także elementy Wrocławskiego Węzła Kolejowego: Stacja Wrocław Główny, natomiast krytycznym
– dwutorową łącznicę Warszawa Służewiec–
Lotnisko Okęcie długości 1990 m. Umowę
podpisano w październiku 2009 roku. Na jej
wykonanie konsorcjum, którego liderem jest
Bilfinger Berger Budownictwo SA, miało 20
miesięcy. Z prostego wyliczenia wynika, że termin minął w czerwcu 2011 roku. Natomiast
w III kwartale 2011 roku minął termin, kosztującej 56 mln zł, przebudowy przystanku osobowego Warszawa Stadion.

Polski rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej
z wnioskiem o przesunięcie kwoty 1,2 mld euro,
powstałej z oszczędności poprzetargowych
na projektach kolejowych, na projekty drogowe.
Bo choć od listopada 2007 roku do września 2011
roku podpisano umowy na modernizację ponad
3 tys. km torów na liniach kolejowych, to prace
toczą się dość ślamazarnie
– faza II” (23,80 mln zł, dofinansowanie z UE
– 20,23 mln zł), „Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku
Grodzisk Mazowiecki–Kraków/Katowice–
Zwardoń/Zebrzydowice–granica państwa,
stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice i Zwardoń” (7 mln zł/5,95 mln zł).
Natomiast na liście rezerwowej są projekty:
„Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na
odcinku Katowice–Czechowice Dziedzice–
Zebrzydowice” (1,95 mld zł/1,27 mld zł),
„Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na
odcinku Czechowice Dziedzice–Bielsko Biała–Zwardoń–granica państwa” (1,51 mld
zł/0,98 mld zł), „Dostosowanie Centralnej
Magistrali Kolejowej do prędkości 250 km/h
na odcinku Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie”
(3,28 mld zł/2,13 mld zł).
Realizację tych projektów, które mają być
zakończone do 2015 roku, czarno widzę, ale
– jako jeżdżący pociągami – trzymam kciuki. Dlaczego jestem czarnowidzem? Z opublikowanego przez resort w październiku
„Stanu przygotowań polskiej infrastruktury
kolejowej do Euro 2012” wynika, że w ramach
przygotowań do mistrzostw zaplanowano 50
inwestycji o łącznej długości 1126,6 km, z których zakończono 30 (661,8 km). Ale… realizacje kontraktów na Lokalne Centra Sterowania Ciechanów ( 60,4 km) i Działdowo
(53, 70 km), które mają zostać oddane do
użytku w maju 2012 roku, obarczone są wysokim ryzykiem. Są one fragmentem linii kolejowej E 65 Warszawa–Gdynia o długości
349,34 km. Do maja 2012 roku planowane jest
zmodernizowanie około 232 km linii. Reszta w 2013 roku.

Energia i Internet
Problemy mają też inwestorzy planujący budowę linii przesyłowych bądź gazociągów. A PSE Operator ma ambitne plany. I tak,
do końca 2015 roku zamierza otworzyć
„most” Polska–Litwa, który umożliwi import
600 MW (w 2020 roku – 1200 MW), ale
wcześniej trzeba wybudować linie dwutorowe (2 x 400 kV): stacje Alytus–Ostrołęka–
Łomża–Warszawa. Uruchomienie Elektrowni
Opole wymaga wzmocnienia połączenia stacji Dobrzyń z węzłem wrocławskim (2 x 400
kV), na realizację czeka wyprowadzenie 400
kV z Elektrowni Skawina do stacji Skawina,
a także dalsza modernizacja zachodniej części systemu: 220 kV linii Kromolice–Pątnów
na 400 kV. Myśli się o budowie trzeciego połączenia transgranicznego z Niemcami na wysokości Poznania.
– Główną bolączką jest jednak brak dla
naszych inwestycji pozwolenia na budowę.
Przede wszystkim pozyskiwania prawa drogi. Przygotowywane są ustawy usprawniające ten stan rzeczy, m.in. trochę na wzór przyjętej w 2009 roku w Niemczech o korytarzach
infrastrukturalnych, które pokrywają się z planami inwestycji liniowych operatorów. Ustawa upraszcza też ścieżkę pozyskiwania
tzw. służebności gruntowej. Przypomnę, że
w Kamionkach prawa do uzyskania pozwolenia na budowę spowodowały wydłużenie
czasu budowy linii Plewiska–Ostrów o ponad
10 lat – mówił mi latem 2010 roku ówczesny
wiceprezes PSE Operator SA Jerzy Andruszkiewicz.
Pierwsze półrocze 2011 roku charakteryzowało się też ożywieniem na rynku infrastruktury gazowniczej, a więc rozbudowy in-

frastruktury przesyłowej, magazynowej i wydobywczej gazu. – W styczniu Izostal podpisał
umowę ramową z Gaz-System SA, która zakwalifikowała go jako lidera jednego z czterech konsorcjów do uczestnictwa w dostawach
izolowanych zewnętrznie i wewnętrznie rur
stalowych przewodowych DN700 do mediów
palnych o całkowitej wartości powyżej 787 mln
zł netto. Z tej olbrzymiej puli prawie 1000 km
rurociągów rozstrzygnięto przetargi na dostawę 126,1 km rur DN700 i 40 km DN800
– Izostal ma do wykonania 45 km odcinek gazociągu Odolanów–Gustorzyn pod Włocławkiem i 44 km odcinka Rembelszczyzna–
Gustorzyn, ale do 2014 roku zostaną rozstrzygnięte przetargi na dostawy rur na budowę m.in. gazociągów Szczecin–Gdańsk
(267 km) i Szczecin–Lwówek(189 km) – mówi Jerzy Bernhard, prezes zarządu, dyrektor
generalny Stalprofil SA, w którego grupie kapitałowej jest przejęty w 2005 roku Izostal SA
– producent rur izolowanych i polietylenowych.
W perspektywie długoterminowej (do
2020 roku) Gaz-System zakłada realizację nowych projektów, między innymi w ramach Korytarza Północ–Południe (rozbudowa połączenia z Czechami, budowa połączenia ze
Słowacją) oraz połączenie polskiej sieci gazociągów z systemami przesyłowymi Danii
i Litwy. Pod uwagę brane są też zwiększenie
stopnia zintegrowania systemu Polski z UE
i budowa infrastruktury przystosowanej do
potencjalnego przesyłu gazu łupkowego.
Podobnie jak gazociągi, pod ziemią
umieszczane są kable tworzące infrastrukturę telekomunikacyjną. 10 listopada 2011
roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
uzyskało formalną zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w pierwszym
w Polsce projekcie sieci szerokopasmowej
– największej inwestycji teleinformatycznej
w Europie finansowanej ze środków UE (ponad 1,4 mld zł). Projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” będzie realizowany w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Efektem będzie wybudowanie pięciu regionalnych światłowodowych sieci szkieletowo-dystrybucyjnych o łącznej długości 10,5 tys. km, spełniających wymogi stawiane tak zwanym sieciom następnej generacji (NGN). Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich
przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących oferować usługi szerokopasmowe lub
ich nowoczesne zastosowania wszystkim
mieszkańcom regionu, łącznie z tymi, którzy w oparciu o tę infrastrukturę będą rozbudowywać własne systemy dostępu szerokopasmowego.
I znów czarno widzę, bo Polska Wschodnia to obszar o dużych walorach środowiskowych. Już słyszę protesty ekologów, którzy zwoływać się będą za pomocą… Internetu!
I
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SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Gminy frontem do biznesu
W działalność Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług od lat wpisuje się
upowszechnianie dobrych praktyk i zdrowych zasad współpracy między środowiskiem
biznesu a władzami samorządowymi. Gminy najbardziej sprzyjające takiej kooperacji
nagrodzono w ramach konkursu Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości

Laureaci konkursu w kategorii gmina miejska i miejsko-wiejska
nicjatywa Mazowieckiego Zrzeszenia
Handlu Przemysłu i Usług, aktywnie
uczestniczącego w procesie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi
przedsiębiorczości w Polsce, jest realizowana we współpracy z Naczelną Radą Zrzeszeń
Handlu i Usług oraz Europy 2000 Consulting Sp z o.o., zaś patronat nad konkursem
sprawuje Ministerstwo Infrastruktury i Związek Powiatów Polskich. Wyniki konkursu
Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2011
podano do wiadomości publicznej podczas
Wielkiej Gali Samorządu i Przedsiębiorczości, jaka miała miejsce 29 października w hotelu Gromada w Warszawie. Oprócz laureatów ceremonia wręczenia nagród samorządom najbardziej sprzyjających przedsiębiorcom licznie przyciągnęła zaproszonych
gości. Po części oﬁcjalnej wieczór uświetnił
występ artystyczny.
Konkurs Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości stawia sobie za cel wskazanie samorządów, które wykazują największe zainteresowanie utrzymaniem dobrych relacji
między władzami lokalnymi a przedsiębiorcami, wpływającymi na rozwój gospodarki

I
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w gminie, a przez swoje działania przychylne przedsiębiorcom stwarzają dogodne warunki dla biznesu, tym samym ograniczając
bezrobocie w regionie i przyczyniając się do
podnoszenia standardu życia mieszkańców.
– Konkurs Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości potwierdza, jak ważna jest harmonijna współpraca miedzy przedsiębiorcami a władzami samorządowymi i jak pozytywne przynosi efekty. Polskie gminy mają
Laureaci konkursu Samorząd
Przyjazny Przedsiębiorczości
2011
gminy miejskie, miejsko-wiejskie:
I nagroda: gmina miejska Mielec
II nagroda: gmina Grodzisk Mazowiecki
III nagroda: gmina miasto Puławy
wyróżnienie: gmina Aleksandrów Łódzki
gminy wiejskie:
I nagroda:
• gmina Tarnowo Podgórne
• gmina Lesznowola
II nagroda: gmina Raszyn
III nagroda: gmina Klwów

w tym obszarze pokaźne doświadczenia,
coraz sprawniej też radzą sobie w budowaniu odpowiednich warunków do prowadzenia aktywności biznesowej na swoim terenie
– wylicza prezydent Bronisław Komorowski.
Konkuts od początku wzbudza zainteresowanie gmin, które poprzez uczestnictwo
mają szansę zaistnieć w szerszej świadomości jako jednostki, które realizowaną polityką lokalną z powodzeniem stymulują rozwój
przedsiębiorczości i wpływają na wzrost
atrakcyjności gminy w oczach inwestorów,
którzy skuszeni oferowanymi terenami inwestycyjnymi i wysokim poziomem obsługi
wiążą działalność z dobrze zarządzanym obszarem, którego włodarze efektywnie kierunkują rozwój gospodarczy. Popularność samorządowej rywalizacji dowodzi, że przejrzyste zasady działania urzędu oraz wysoki
standard obsługi przedsiębiorców to elementy znaczące nie tylko z punktu widzenia
petentów zainteresowanych działalnością
gospodarczą w gminie, lecz także władz lokalnych, które dzięki dobrej współpracy
mogą wiele zyskać dla wizerunku i rozkwitu
jednostek oraz lepszego życia miejscowych

SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
społeczności. – Rywalizacja samorządów
o pozyskanie inwestorów jest z roku na rok
coraz bardziej zacięta, bowiem nominowani przygotowują doskonałe programy inwestycyjne i oferty terenów. Coraz częściej wyróżnikiem staje się wysoki standard obsługi
przedsiębiorców i doskonała organizacja
pracy samorządowych urzędów – komentuje Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury.
Dzięki udziałowi i wygranej w konkursie
gminy, które stwarzają wzorcowe warunki do
rozwoju przedsiębiorczości na ich terenie, zyskują szerokie możliwości promocji. Złote,
srebrne i brązowe statuetki dla samorządów,
które zdobyły trzy pierwsze miejsca w swojej kategorii, stanowią czytelną informację
o zaangażowaniu władz lokalnych w tworzenie korzystnej oferty dla przedsiębiorców
i ich trosce o wysoki poziom obsługi podmiotów gospodarczych, a zarazem zapewniają pożądany prestiż i rozgłos, który ma
szansę wzmocnić markę gminy i przełożyć się
na wzrost zainteresowania jej terenami ze strony inwestorów.
Statuetka i tytuł zdobyte w konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości świadczą o innowacyjności i rzetelności w zarządzaniu, pozwalają utwierdzić się we własnej
sile i szerzej spojrzeć na własne możliwości.
To istotna cegiełka pod budowanie wzajemnego zaufania na płaszczyźnie przedsiębior-

Laureaci konkursu w kategorii gmina wiejska
ca–samorząd. Dyplom laureata konkursu, jaki
otrzymują wszyscy uczestnicy II etapu, dowodzi profesjonalizmu w zarządzaniu jednostką terytorialną oraz otwartości na potrzeby i problemy lokalnej społeczności, w tym
znaczącego środowiska biznesu. Możliwości
inwestycyjne gmin, ich potencjał i oferty

skierowane do inwestorów są przedstawione
w Księdze Laureatów, publikowanej w nakładzie 20 tys. egzemplarzy, która stwarza
możliwość szerokiej prezentacji możliwości
rozwoju, a przy tym jest bodźcem do nawiązania kontaktów i zainicjowania nowych
przedsięwzięć inwestycyjnych.
I

Gmina z klimatem
Atrakcyjne tereny inwestycyjne, bliskie sąsiedztwo stolicy i przyjazny
samorząd – to tylko niektóre z atutów podwarszawskiej gminy Lesznowola
mina Lesznowola zajmuje powierzchnię 69 km kw., mieszka tu
ponad 20 tys. osób. Na jej terenie
zarejestrowało się ponad 4,5 tys.
ﬁrm. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze 12 lat
temu była gminą typowo rolniczą. Lesznowola przekształciła się w gminę o charakterze mieszkaniowo-usługowym. To niewątpliwie zasługa konsekwentnej polityki samorządu gminy, który postanowił w pełni wykorzystać jeden z jej największych atutów, jakim jest bliskie sąsiedztwo Warszawy i dobra
komunikacja ze stolicą.
Firmy, które są zainteresowane ulokowaniem swojego biznesu w Lesznowoli, mogą liczyć na duże ułatwienia na etapie organizacji
i prowadzenia działalności. Jednym z nich jest
aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, którym objętych jest aż 98,5 proc. obszaru
gminy. Potencjalni inwestorzy mogą samodzielnie sprawdzić interesującą ich lokalizację,
jej położenie i sąsiedztwo za pomocą „Internetowego Systemu Prezentacji Miejscowych
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Panorama gminy
Gmina Lesznowola to dobre miejsce
do rozwijania przedsiębiorczości, atrakcyjne dla inwestorów, ekologicznie
czyste, wygodne, ciekawe i przyjazne
dla mieszkańców.

Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Lesznowola”, który jest dostępny na
stronie internetowej Urzędu Gminy.
W gminie przybywa również nowych
mieszkańców. Przyciąga ich dobrze rozwinięta
infrastruktura techniczna i społeczna. Gmina dołożyła wszelkich starań, aby w sposób
maksymalny powiększyć uzbrojenie swoich terenów w media (wodociąg 100 proc. i kanalizacja 87,5 proc.). Samorząd jako jeden
z pierwszych w Polsce przekształcił publiczną służbę zdrowia, stale inwestuje w budowę
dróg, gminną oświatę i bazę sportowo-rekreacyjną.
W gminie Lesznowola można również
wspaniale wypocząć. Do rekreacji najlepiej nadają się lasy w okolicach Magdalenki, Władysławowa i Wilczej Góry oraz doliny rzeki
Utraty. Miłośnicy czynnego wypoczynku
mają do dyspozycji ścieżki rowerowe, stadiony
i hale sportowe oraz okoliczne stadniny koni.
www.lesznowola.pl
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Pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna funkcjonuje od 1995 roku

Przemyślana strategia
O atrakcyjności inwestycyjnej miasta, współpracy samorządu z inwestorami
oraz działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju turystyki i podnoszenia jakości
życia mieszkańców rozmawiamy z Januszem Chodorowskim, prezydentem Mielca
Gmina Miejska Mielec została uhonorowana I miejscem w ogólnopolskim konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości. Jakie działania podejmuje samorząd w celu stworzenia przyjaznego klimatu inwestycyjnego?
– Bogate tradycje przemysłowe Mielca
sprawiają, że my, jako samorząd, doskonale
znamy wymagania i potrzeby przedsiębiorców. Zarówno tych, którzy poszukują nowych
lokalizacji swoich działalności, jak i tych, którzy od lat już funkcjonują w naszym mieście.
Dla nowych inwestorów mamy ofertę uzbrojonych terenów inwestycyjnych, które dzięki
swojemu położeniu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i Mieleckim Parku Przemysłowym,
umożliwiają im skorzystanie z systemu ulg.
Dzięki naszemu doświadczeniu możemy z dużym, nawet 10-letnim wyprzedzeniem, przygotować takie tereny dla potrzeb inwestorów.
Rozwijane jest szkolnictwo zawodowe dla potrzeb przemysłu, a od dwóch lat funkcjonuje tu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Instytucje otoczenia biznesu, korzystając z unijnych dotacji, przygotowały dla przedsię-
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biorców bardzo bogatą ofertę szkoleń zawodowych dla obecnych i przyszłych kadr. Ponadto oferują wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów umożliwiających rozwój, np.
poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii.
Realizując strategię zrównoważonego rozwoju
samorząd miasta prowadzi sporo inwestycji
przydatnych biznesowi. Budowana i moder-

nizowana jest sieć ulic łączących tereny przemysłowe z siecią dróg wojewódzkich. Oddano
do użytku oczyszczalnię ścieków i zmodernizowaną kanalizację. Powstaje Inkubator Nowoczesnych Technologii. Przygotowywane są
tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Jak
wykazały badania naukowców z Uniwersytetu
Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego wymienione czynniki są najbardziej
atrakcyjne dla inwestorów, stąd do Mielca
przybywają kolejni chętni do inwestowania.
Prezydent koncernu „Husqvarna” przy otwarciu mieleckiej fabryki w 2011 roku powiedział
m.in. „Nie udałoby się nam, gdyby nie wsparcie ze strony mieleckich autorytetów i fantastyczna robota tu na miejscu. W Mielcu znaleźliśmy wysoko wykwalifikowaną kadrę”. Te
słowa, a także wyróżnienia i nagrody, jakimi
w ostatnich latach może poszczycić się nasze
miasto, a wśród nich tytuł „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” oraz Godło Promocyjne „TERAZ POLSKA”, zdają się potwierdzać strategię współpracy i wsparcia biznesu działającego na terenie Mielca.
Mielec jest liderem pod względem pozyskiwania inwestorów. Co jeszcze, oprócz
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korzystnej współpracy z władzami gminy, doceniają inwestorzy lokujący tu swój biznes?
– Dla inwestorów chcących ulokować
w Mielcu swoją działalność bardzo ważna jest
możliwość sprawnego załatwienia wszystkich
formalności związanych z uruchomieniem
produkcji. Słynne „jedno okienko”, czyli
punkt, jedno miejsce, w którym można załatwić wszelkie niezbędne sprawy, w Mielcu
funkcjonuje juz ponad 15 lat.
Dla przedsiębiorców niezwykle istotna
jest także rzetelność w dotrzymaniu wszelkich zobowiązań i sądzę, że także z tego powodu jesteśmy cenieni, jako samorząd. Warte podkreślenia jest także to, że umowy, które podpisujemy z inwestorami, dotyczą wielu płaszczyzn, nie tylko sprzedaży lub dzierżawy terenów. W takich porozumieniach zawieranych z przedsiębiorcami jest także
mowa o zapewnieniu odpowiednio przygotowanej kadry do pracy w powstającym zakładzie. To jest niezwykle ważne, ponieważ
można szybko wybudować mury fabryki, ale
żeby prowadzić produkcję na odpowiednim
poziomie potrzeba wykwalifikowanych pracowników.
Atutem Mielca jest także duża liczba firm
z różnych gałęzi przemysłu, co daje możliwość
nawiązania współpracy między poszczególnymi zakładami. Dzięki temu, tu na miejscu,
można znaleźć kooperantów i dostawców, co
znacznie zmniejsza koszty funkcjonowania
firm. Inwestorzy cenią sobie także duże tradycje przemysłowe Mielca, co pozwala
usprawnić proces uruchomienia działalności.
Jak przedstawia się aktualna oferta inwestycyjna?
– Wciąż naszą ofertę inwestycyjną budujemy w oparciu o pierwszą w Polsce Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK
Mielec, a uzupełnieniem są tereny w Mieleckim Parku Przemysłowym, których jesteśmy właścicielem. Tereny te, czyli kilkadziesiąt hektarów, są świetnie uzbrojone i przygotowane do szybkiej realizacji inwestycji.
Dzięki temu przedsiębiorca jest w stanie
uruchomić produkcję nawet w ciągu roku od
nabycia działki. Ponadto jesteśmy w końcowej fazie budowy Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH, gdzie swoją działalność
mogą prowadzić przedsiębiorcy wykorzystujący w produkcji lub procesie badań nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Mielec to także lider w Polsce Południowo-Wschodniej pod względem produkcji sprzedanej. Jakie branże rozwijają się
najbardziej dynamicznie?
– Podobnie jak w całym kraju koniunktura sprzedaży i popytu warunkuje rozwój
przedsiębiorstw niemal w każdej branży.
W tej chwili w Mielcu bardzo dobrze rozwija się przemysł lotniczy, którego głównym
przedstawicielem są Polskie Zakłady Lotnicze, produkujące m.in. śmigłowce wielozadaniowe Black Hawk. Rozwój odnotowują
także branże elektroniczna, metalowa i me-

Mielecka starówka
blarska. Ta ostatnia, mimo chwilowych problemów na rynku, wciąż jest znaczącą gałęzią mieleckiego przemysłu. Ponadto na naszym „podwórku” działają firmy produkujące
m.in. zabawki, lody, a nawet elementy do budowy pociągów. Działalność tych przedsiębiorców także jest znacząca i ma przed sobą
coraz lepsze perspektywy.
Rozwój gospodarczy często pociąga za
sobą rozwój turystyki. Jak państwo zapatrują
się na tę strefę?
– Miasto Mielec niestety nie może poszczycić się znakomitymi obiektami o znaczeniu architektonicznym i historycznym zarazem. Dlatego też stawiamy na rozwój turystki rekreacyjnej, którą chcemy zainteresować mieszkańców naszego regionu. Dbamy
o ciągłe powiększanie sieci tras rowerowych
na terenie miasta. Ponieważ Mielec jest
„przytulony” do Puszczy Sandomierskiej
w tej kwestii z powodzeniem współpracujemy z Nadleśnictwem Mielec, na terenie którego wyznaczane są ciekawe szlaki wycieczek
pieszych i rowerowych. Atrakcją tych okolic
są m.in. bobrowiska, stada wolno żyjących koników polskich i inne miejsca, które warto odwiedzać. Ponieważ nasze miasto może poszczycić się bogatymi tradycjami przemysłowymi, stawiamy na ten, nieco niedoceniany
element turystyki, tym bardziej, że Mielec ma
czym się pochwalić.
A w jaki sposób samorząd dba o poprawę jakości życia mieszkańców?
– Kilka lat temu postanowiliśmy poprawić wizerunek miasta, a zarazem jego funkcjonalność. Pierwszym elementem tych działań była poprawa i rozbudowa sieci dróg.

W tej chwili zbliżamy się do końca tych działań i jestem przekonany, że ich efekty doceniają nie tylko mieszkańcy miasta, ale także
nasi goście.
Wspominałem już o ścieżkach rowerowych, których co roku przybywa. Teraz na ternie miasta możemy się cieszyć z ponad 40 kilometrów takich tras, które służą zarówno do
rekreacji, jak i codziennej komunikacji. Jesteśmy w trakcie modernizacji infrastruktury samorządowej, czyli m.in. szkół, przedszkoli
i żłobków, a głęboką przebudowę przechodzi
miejski stadion sportowy. Na terenie miasta
powstają place zabaw dla najmłodszych.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie koniec
wyzwań inwestycyjnych, ale najważniejsze już
udało się osiągnąć. Poprzez poprawę wizerunku otrzymujemy nowe funkcje terenów,
które dla mielczan są bezpiecznym miejscem
pracy i wypoczynku.
Jakie najważniejsze inwestycje czekają
Mielec w bieżącym 2012 roku?
– Najważniejszym przedsięwzięciem
roku 2012 jest budowa obwodnicy Mielca,
która z pewnością zdecydowanie poprawi komunikację w mieście. Zbliżamy się także do
zakończenia jednej z większych inwestycji
w ciągu ostatnich lat, czyli modernizacji stadionu. Ponadto będą kontynuowane prace
termomodernizacyjne w obiektach oświatowych, przebudowane również będą parki
miejskie, które znacząco wpłyną na wizerunek Mielca.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.mielec.pl
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Turystyczna siła
polskich gmin
Po raz czwarty do rywalizacji o tytuł „Gminy Atrakcyjnej Turystycznie” stanęły
samorządy świadome potencjału zarządzanych terenów i umiejętnie go wykorzystujące.
Laureaci, uhonorowani podczas październikowej gali w hotelu Gromada, mają szansę
zaistnieć w społecznej świadomości jako miejsca, gdzie warto żyć i wypoczywać

Laureaci konkursu (od lewej): burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz, burmistrz Gostynina Włodzimierz Śniecikowski, wójt gminy
Postomino Janusz Bojkowski
onkurs Gmina Atrakcyjna Turystycznie, za którego organizację
odpowiadają: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług,
Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
oraz Europa2000 Consulting Sp z o.o.,
wskazuje, nagradza i promuje jednostki samorządowe najbardziej zaangażowane w rozwój turystyki, przyczyniając się do lepszego
wykorzystania walorów turystycznych i agroturystycznych oraz popularyzacji uhonorowanych przez kapitułę gmin jako miejsc
wyjątkowo atrakcyjnych turystycznie. Inicjatywa, a szczególnie status laureata, stanowi
przyczynek do potwierdzenia wysokiej jakości obsługi ruchu turystycznego oraz szczególnej troski o czystość środowiska, umocnienia pozycji gminy wśród innych gmin posiadających potencjał turystyczny, a zarazem
przyciągnięcia osób zainteresowanych wypoczynkiem na obszarze wyróżnionych gmin
i inwestorów gotowych związać swój kapitał
z rozwojem infrastruktury i warunków do rekreacji.

K
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Konkurs wiąże się z korzyściami dla samorządu, przedsiębiorców inwestujących
w turystykę oraz społeczności lokalnej. Najwięcej zyskują jednak same gminy, które
podnoszą swój prestiż, mogą efektywniej
budować markę i z większym rozmachem
oraz zaangażowaniem inwestować w atrakcyjność regionu. Laureaci konkursu otrzymują
statuetkę i certyfikat „Gminy Atrakcyjnej Turystycznie”, oraz możliwość prezentacji w
Księdze Laureatów, która wspiera rozwój gospodarczy i turystyczny zwycięskich jednostek,
a przy tym sprzyja nawiązaniu kontaktów i realizacji korzystnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Obecność na łamach wydania pozwala wypromować walory naturalne nagrodzonych gmin, ich bogactwo kulturowe
oraz ofertę rekreacyjną.
Gminy z największym potencjałem i najlepszymi pomysłami na wykorzystanie korzystnego położenia oraz naturalnych zasobów z myślą o wzroście atrakcyjności nagrodzono 29 października 2011 roku, przy
okazji Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość

2011”, zorganizowanej w warszawskim hotelu Gromada. Uroczystość, będącą okazją
do poznania biznesowych i samorządowych
liderów oraz integracji obu środowisk, zaszczyciło obecnością ponad 600 gości, a spotkanie poprowadzili Krzysztof Ibisz i Tomasz
Kammel.
Po części oficjalnej, podczas której najlepszym gminom i firmom wręczono statuetki i wyróżnienia, laureaci oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele kręgów politycznych,
naukowych i biznesowych bawili się przy muzyce gwiazd wieczoru: Michała Wiśniewskiego
z zespołem oraz Joanny Bartel. Jak co roku,
w ramach uroczystości odbyła się aukcja,
z której dochód przeznaczony został na cele
charytatywne.
I
Laureaci konkursu Gmina
Atrakcyjna Turystycznie 2011:
• gmina Postomino
• gmina Choroszcz
• gmina miasta Gostynina
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Choroszcz
– przyjazna inwestorom,
atrakcyjna dla turystów
Różnorodność posiadanych przez gminę Choroszcz atutów
– przyrodniczych, kulturalnych, architektonicznych, środowiskowych
i gospodarczych – sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie
mina Choroszcz położona jest na
malowniczych terenach przecinanych rzeką Supraśl i rozlewiskami rzeki Narew. Szczególnie
drugi ciek wodny nadał niezwykłego charakteru tutejszym terenom. Narew jako rzeka anastomozująca, płynąca gęstą siecią
różnej szerokości i długości koryt rzecznych,
które naprzemiennie łączą się i rozdzielają,
tworzy bardzo skomplikowany swoisty labirynt wodny „polskiej Amazonii”.
Gmina Choroszcz wchodzi w skład obszaru „Zielonych Płuc Polski” – fragmentu kraju o najmniej zmienionym i zanieczyszczonym
środowisku naturalnym, a częściowo swoim
zasięgiem obejmuje obszar Narwiańskiego
Parku Narodowego. Głównym walorem przyrodniczym parku jest unikatowy charakter rzeki Narew oraz bogactwo awifauny. Stwierdzono tu występowanie 203 gatunków ptaków,
w tym 28 zagrożonych w skali światowej lub
europejskiej. Narwiański Park Narodowy
wraz z otuliną jest wyznaczony jako Obszar
Specjalnej Ochrony Ptaków w ramach europejskiej sieci Natura 2000 – PLB200001 – Bagienna Dolina Narwi.
Okoliczne tereny obfitują również w liczne walory historyczne i turystyczne. Do najważniejszych atrakcji gminy Choroszcz można zaliczyć: późnobarokowy kościół pw. św.
Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika z 1756 roku; barokowy klasztor podominikański z II połowy XVIII wieku; cerkiew prawosławną pw. Opieki Matki Bożej w stylu neobizantyjskim z II połowy XIX wieku; zespół
pałacowo-parkowy Branickich: barokowy
pałac hetmana Jana Klemensa i Izabeli Branickich z połowy XVIII wieku, spalony przez
Rosjan w 1915 roku, odbudowany według
projektu Stanisława Bukowskiego w latach 60.
XX wieku, obecnie Muzeum Wnętrz Pałacowych, filia Muzeum Okręgowego w Białymstoku, dawny park pałacowy; kładkę
turystyczno-edukacyjną Śliwno–Waniewo
o długości 1050 m; budynki po fabryce włókienniczej Christiana Augusta Moesa z połowy XIX wieku; zerwany most nieopodal
miejscowości Kruszewo; rynek obudowany
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Letnia Rezydencja Branickich
parterowymi domami z XIX wieku; „Szubienicę” – miejsce straceń powstańców; kapliczkę z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII
wieku; kapliczki i krzyże przydrożne; pomniki przyrody w miejscowościach: Złotoria,
Kościuki, Śliwno i w mieście Choroszcz; Babią Górę i rzeźbę Światowida nieopodal wsi
Kościuki; stadnina koni w miejscowości
Mińce, która rokrocznie organizuje Otwarte
Regionalne Zawody Jeździeckie w Ujeżdżaniu i Skokach.
Atrakcyjne jest także położenie gminy na
trasie Warszawa–Białystok, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Białystok oraz liczne
szlaki piesze, rowerowe, wodne i konne, które zapewniają łatwy dostęp do wszystkich
atrakcji.
Przez teren gminy Choroszcz biegną:
szlak pieszy im. Zygmunta Glogera, szlak pieszy nadnarwiański, szlak pieszy włókniarzy,
szlak rowerowy Światowida, obwodnica rowerowa Narwiańskiego Parku Narodowego,
szlak kajakowy „Spływ Narwią”, szlak kajakowy „Spływ Supraślą”, szlak konny Doliny
Górnej Narwi. Na bazie Narwiańskiego
Ośrodka Narciarskiego w miejscowości Dzikie opracowane są nieznakowane trasy dla
nart śladowych. Ponadto przez gminę Choroszcz biegną ścieżki rowerowe zapoczątkowane w Białymstoku, oddzielone pasem zie-

Kładka Śliwno–Waniewo
leni od ruchu pojazdów mechanicznych.
W planach jest także stworzenie „Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej”, która biegłaby
przez 5 województw ściany wschodniej Polski i objęłaby swoim zasięgiem m.in. gminę
Choroszcz. Obecnie trwają prace nad studium
wykonalności projektu.
Wielowymiarowa atrakcyjność Choroszczy to także imprezy cykliczne, wypracowane w toku długiej, bo ponad 500-letniej
historii miasta: Dni Choroszczy (pod koniec
czerwca), Ogólnopolski Dzień Ogórka (pierwsza niedziela września), Międzynarodowy
Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych, organizowany w połączeniu z Dniami Choroszczy, Jarmark Dominikański (sierpień).
www.choroszcz.pl
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Potencjał białego przemysłu
Dzisiaj, kiedy termin „turystyka” stał się wielowątkową, pofałdowaną strukturą,
trudno o jednolitą deﬁnicję. Teraz nawet w najbardziej uprzemysłowionym regionie
Polski powstają centra informacji turystycznej, chociaż jeszcze kilka lat temu było
to zarezerwowane jedynie dla nadmorskich kurortów
Paweł Jagoda
zasy się zmieniają. I na samą turystykę przyjdzie czas. Już teraz,
powoli, ale systematycznie jest
ona zastępowana nowym, coraz
popularniejszym zjawiskiem, jakim jest marketing miejsc.
Rzeczywistość dosłownie co kilka dni rozbłyska coraz to nowymi wybuchami. Tutaj na
rynku pojawił się superlek, tam koreański potentat pokazuje giętki tablet, a chleb i masło
bez problemu można już kupić, nawet siedząc
w wannie. Jeżeli zewnętrzne czynniki tak bardzo się modyfikują, to ów proces nie może pozostać dla nas bez znaczenia. I nasza chęć lub
jej brak nie mają tu nic do rzeczy. Rozwój cywilizacyjny w prosty sposób determinuje
rozwój człowieka, który chętnie korzysta z nowych rozwiązań. Dotyczy to wszystkich dziedzin życia, jak i wszystkich grup społecznych.
Nie tylko w odniesieniu do samych ludzi. Swoista ewolucja zauważalna jest w mentalności.
Doskonale wiedzą o tym pracownicy wydziałów promocji polskich miast. Zwłaszcza
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teraz, kiedy minister Rostowski sukcesywnie
odciąża (przynajmniej stara się) budżet
centralny kosztem jednostek samorządu terytorialnego. Z jednej strony to nowa ustawa o finansach publicznych i tak zwany wzór
Rostowskiego, spędzający sen z powiek
wielu skarbnikom gminnym; z drugiej, ustawa śmieciowa i konieczność organizowania
gospodarki odpadami przez same gminy, co
w oczywisty sposób uderzy w kieszenie
mieszkańców. Ponadto, tak jak wcześniej
było jasne, że negocjacje dotyczące unijnego budżetu na lata 2013–2020 będą wyjątkowo trudne, tak teraz nikt już nawet na ten
temat się nie wypowiada. Co z tego wynika
dla polskich gmin? Otóż, nie ma nawet cienia szansy, żeby w następnej siedmiolatce
Polska otrzymała tak duże pieniądze z UE,
jak miało (i jeszcze ma) to miejsce w latach
2007–2013.

Nowe strategie pilnie potrzebne
To zaś powoduje konieczność wypracowania nowej strategii – również w jednostkach
samorządu terytorialnego, chociażby pod

względem promocyjnym. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie doskonale wiedzą, że
w dzisiejszych czasach tym bardziej w cenie
jest inwestor zewnętrzny. Trzeba go tylko skutecznie zachęcić do zostawienia części swojej gotówki u nas, broń Boże u sąsiada.
Nie od dziś także wiadomo, że marketing
i turystyka to pojęcia uzupełniające się, trochę też z siebie wynikające. Wystarczy przyjrzeć się, jak na przestrzeni ostatnich zaledwie kilkunastu lat ewoluował termin „turystyka” – kiedyś kojarzony wyłącznie z wakacjami albo zagranicznymi podróżami,
których podstawowym celem było coś przywieźć, najlepiej przy okazji zarabiając w markach niemieckich, czy węgierskich forintach. Teraz sytuacja zmieniła się diametralnie i nie tylko ze względu na nową postać rynków walutowych. Czy jeszcze 5–6 lat temu
nie wydawałoby nam się co najmniej dziwne, gdybyśmy zobaczyli centrum informacji
turystycznej na górniczym osiedlu Nikiszowiec w Katowicach? Wtedy pewnie odebralibyśmy to jako żart albo grube nieporozumienie i efekt urzędniczej niepoczytalności.
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A teraz? – Wbrew pozorom pod względem
turystycznym każde miasto w Polsce ma coś
do zaoferowania. Także te gminy, które
przez dziesięciolecia kojarzone były bardziej z przemysłem niż wykorzystywaniem
swojego wolnego czasu. Na przykład, czy ktoś
spodziewa się w Polsce, że w samym centrum
aglomeracji śląskiej, w Siemianowicach Śląskich, jest 18-dołkowe pole golfowe, jedna
z najpiękniejszych strzelnic myśliwskich w Europie, boisko ze sztuczną trawą, liczne stawy, lasy, parki? To właśnie nic innego, jak nasze walory turystyczne, których po prostu
grzechem byłoby nie wykorzystywać – uważa Jacek Guzy, prezydent Siemianowic Śląskich.
Turystyka jest jednym z elementów, z pewnością bardzo istotnym, w całym wachlarzu
narzędzi, jakie do dyspozycji mają JST. Poszczególne instrumenty powinny tworzyć
zgrabną całość, ujętą w jedną, fundamentalną strategię. – W obecnych czasach mało kogo
stać na inwestycje turystyczne, nie mam tutaj na myśli jedynie małych miast – twierdzi
Elżbieta Harbacewicz, sekretarz gminy Sudziałowo (woj. podlaskie). – Mimo to stwarzamy i podejrzewam, że pozostałe gminy czynią podobnie, takie warunki, które mają do
tego zachęcić inwestorów zewnętrznych.
A więc w kontekście turystyki myślimy już nie
tylko o kliencie, czyli mieszkańcu, który przyjeżdża z drugiego końca Polski, ale też właśnie o inwestycjach i to najlepiej z jak największym obcym kapitałem – dodaje.
Trzeba więc proponować jak najefektywniejsze rozwiązania. Najpierw jednak należy zacząć – tak jak w przypadku każdej innej dziedziny, niekoniecznie powiązanej z turystyką – od scharakteryzowania własnego
miejsca, jego potrzeb, zalet, wad, co z kolei
prowadzi nas do podwalin strategii. Czy z taką
strategią – swoistym scenariuszem poszczególnych działań rozciągniętych w czasie
– w ręku jest łatwiej? Najlepiej odpowiedzieć
przykładem. Otóż pierwszym polskim miastem, które stworzyło, a następnie zrealizowało strategię promocji (z oczywistych względów zawierającą rozwiązania stricte turystyczne), był Kraków. Spójna promocja wykorzystywała z jednej strony dziedzictwo historyczne grodu Karaka, a z drugiej rozrywkową, niekiedy wręcz chilloutową atmosferę
miasta. Efekt? Kraków wykorzystał dobrą koniunkturę na turystykę i stał się po prostu rozpoznawalna marką, czego przez pewien czas
zazdrościły największe miasta Starego Kontynentu.
To nie są w żadnym przypadku profity
osiągalne tylko dla tych najlepszych, największych, najbardziej znanych. Potencjał turystyczny kraju nad Wisłą cały czas zadziwia resztę Europy. Tylko w tym roku nasza gospodarka
wzbogaci się o prawie 5 mld zł, właśnie dzięki zagranicznym turystom. Szacuje się, że
liczba zwiedzających Polskę obcokrajowców zwiększy się z 12,4 mln do 13,1–13,2 mln.

Tempem wzrostu ruchu turystycznego powinniśmy prześcignąć Europę. Tam liczba
podróży turystycznych zwiększy się średnio
o 2–4 proc. W Polsce o około 6 proc. – zapowiada Światowa Organizacja Turystyki.
W Polsce największą grupą turystów są
Niemcy. W 2011 roku przyjechało ich do nas
około 4,8 mln.

Klucz do skutecznej promocji
Potencjał jest – to nie podlega dyskusji.
Szkopuł tkwi w odpowiedzi na zasadnicze pytanie. Nie chodzi bowiem o to, czy promować swoje walory turystyczne, tylko jak to robić. W tym przypadku globalizacja nieco
utrudnia zadanie. Owszem, możemy bardzo
łatwo, nie ruszając się zza biurka, sprawdzić,
jak swój turystyczny potencjał wykorzystują
we Wrocławiu, jak w Gdyni, a jak w Chicago. Takie natężenie przeróżnych rozwiązań
promocyjnych nastarcza jednak podstawowy
kłopot: jak w tej masie być rozpoznawalnym,
jak spowodować, by czytelnik, internauta odwiedzili nasze miasto. I tutaj zaczynają się
schody.
Niestety, na polskiej mapie nie brakuje takich miast, w których pieniądze na promocję
wydawane są dla samego wydawania, bo ktoś
zapisał w uchwale budżetowej takie a takie
środki, które teraz trzeba wydać. W takim
przypadku nawet największa świeca nie pozwoli nam znaleźć innowacyjności. Na szczęście na tej samej mapie nie brakuje pozytywnych przykładów, potwierdzających to, że
polskie miasta się rozwijają, zauważają zmieniające się światowe trendy.
Teraz trzeba wykonać kolejny krok, najlepiej do przodu. Fundament jest. Polska Organizacja Turystyki lata temu zachęcała do
tworzenia w całym kraju lokalnych i regionalnych organizacji kultury, które działają na
zasadzie stowarzyszeń. I rzeczywiście, owe
centra powstały i mają się bardzo dobrze. Różni je przede wszystkim forma działalności.
Miejskie centra informacji turystycznej mogą
działać przy PTTK, mogą (chociaż rzadko)
być oddzielnym komórkami organizacyjnymi danych urzędów miast; mogą wreszcie być
wyodrębnioną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ze 100-procentowym udziałem gminy. – Każdy stara się, by było jak najlepiej, ale też nigdy nie jest aż tak dobrze, by
nie mogło być lepiej – przekonuje Janusz
Haszcz, wiceprzewodniczący komisji turystyki,
kultury fizycznej i sportu przy Związku Miast
Polskich, który także prowadzi Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Częstochowie. – Trzeba organizować wewnętrzne burze mózgów i starać się ciągle cos poprawiać,
ulepszać. Swego czasu takim boomem były
info-kioski. W Częstochowie mamy ich bodaj najwięcej w kraju, bo 55. Ale dzisiaj przecież zmiana goni zmianę i na info-kioski też
przyjdzie czas – dodaje.
Wyznacznikiem innowacyjności w promowaniu walorów turystycznych danego

miejsca powinna być właśnie różnorodność.
I – jak podkreśla prof. Andrzej Szromnik
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
– traktowanie turystyki jako sposobu na
ogólny rozwój. – Różnorodność form turystyki i motywów jej uprawniania stwarzają
szanse rozwojowe dla wszystkich powiatów
i gmin, a zwłaszcza tych, które świadomie
i celowo stawiają na ten „biały przemysł”, inwestując w szeroko rozumianą infrastrukturę współczesnej turystyki, organizując jej zaplecze personalne, organizacyjno-techniczne,
transportowo-komunikacyjne, noclegowożywieniowe oraz informacyjno-marketingowe – mówi.
Jak widać, turystyka to zagadnienie bardzo złożone i trudne. Nie wystarczy posiadanie pięknych jezior, lasów i innych atrakcji. Na nic się zdadzą nawet największe cuda
natury, jak nie będziemy ich potrafili efektywnie wykorzystać. Turystyka stała się nauką
i cały czas nie brakuje zapotrzebowania na
specjalistów od marketingu miejsc. Prężnie
rozwijają się kierunki studiów o profilu turystycznym, łączone z kierunkami marketingowymi. Nie miałoby to wszystko miejsca,
gdyby nie fakt, że przed turystyką nie ma innej drogi, jak rozwój, poszerzanie horyzontów. Przy dzisiejszej globalizacji to najzwyczajniej w świecie niewykonalne.

Ile rozwiązań i pomysłów, tyle szans
W walce o klienta (gościa) potężnym orężem stał się Internet. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać „turystyka”, a „wyskoczy” nam
spora lista portali zajmujących się właśnie tą
tematyką. Są już strony, gdzie po wpisaniu interesującego nas miasta pojawi się pełna informacja o miejscach noclegowych, atrakcjach, a nawet życiu nocnym. Co ciekawe, za
tymi projektami coraz częściej stoją prywatni inwestorzy, którzy widzą w turystyce możliwość zarabiania pieniędzy. Przykładem jest
chociażby oczekiwany na przełom lutego
i marca 2012 roku debiut portalu gdziebytu.pl,
który ma ciekawie promować obiekty Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki, ale także
miasta na terenie województwa śląskiego.
– Chcemy, by internauta mógł w jednym miejscu dowiedzieć się gdzie może iść na piwo,
a gdzie z dzieckiem, gdzie jak jest słonecznie,
a gdzie jak pada deszcz. Mamy plany rozwijać
naszą usługę, docelowo na całą Polskę – twierdzi Paweł Brzenczek, jeden ze współzałożycieli portalu gdziebytu.pl.
Istnieje też wiele form możliwości wymiany własnych doświadczeń, dzielenia się
pomysłami. Do tego najlepiej służą przeróżne konkursy, festiwale miast. Już na początku 2012 roku – miedzy 27 a 29 stycznia,
w Centrum Expo XXI w Warszawie, odbędzie
się II edycja Międzynarodowych Targów
Turystycznych ITM Warsaw, pod patronatem
portalu IP:tourism. Kilka tygodni później, na
przełomie marca i kwietnia, trwać będzie kolejna edycja prestiżowych Międzynarodowych
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Targów Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego. Nie ma też kłopotu, by czerpać z doświadczeń zagranicznych, zwłaszcza że przed nami nie lada okazja. Wystartowała warta 30 mln euro kampania promocyjna mająca propagować turystyczne walory Polski za granicą. Zacznie
się na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie, największych tego typu
na świecie. – Obecność na takich imprezach
urzędników z wydziałów promocji i turystyki poszczególnych miast jest po prostu obowiązkiem – uważa Marcin Horczyk z biura
marketingowo-turystycznego „Eden”. – Przyczyna jest prozaiczna. Jeżeli chcemy, by do nas
ludzie przyjechali, to najpierw my musimy
wyjść do nich. Działania promocyjne prowadzone zza biurka poszły na szczęście w niepamięć. Teraz nie wystarczy mieć pomysł, trzeba go odpowiednio sprzedać, zaistnieć z nim
na rynku, pamiętając przy okazji, że konkurencja nie śpi. Dlatego uważam, że na tego
typu targach czy festiwalach promocji obecność stosownych urzędników powinna być
obligatoryjna – podkreśla.
Będąc aktywnym, także podczas takich
spotkań, można jedynie zyskać, na przykład
podpatrując sprawdzone rozwiązania. Na targach często wszak dochodzi do debiutów propozycji innowacyjnych rozwiązań. Przykładem
są chociażby instrumenty proponowane
przez e-MediaSystems. Dzięki nim można
monitorować działania firm i inwestorów, którzy planują ekspansję na rynku. Dają także
możliwość monitoringu forów i mediów
społecznościowych. Śledząc wpisy internautów według haseł „gdzie pojechać na wakacje?”, „co jest ciekawego w Lublinie?”, czy
„co robić w długi weekend?”, można online
promować ofertę kulturalną i turystyczną gminy. Efektem będzie wzrost liczby turystów odwiedzających dane miejsce i wzmocnienie
marki miasta.
Z turystyką jest jak z dentystą, czy z pogrzebem. Ludziom zawsze będą psuć się zęby
i zawsze będziemy umierać. I też zawsze człowiek będzie chciał podróżować, poznawać ciekawe miejsca, a przy okazji ludzi. Trzeba mu
tylko w tym pomóc, odpowiednio go nakierować. Jeżeli mamy cały czas założoną nogę
na nogę i w ten sposób najchętniej spędzamy czas w pracy, to z turystyką w gminach
i jej wypromowaniem dajmy sobie lepiej
spokój. Tu potrzebny jest otwarty umysł, skoncentrowanie się na innowacyjności i skupienie się na końcowym efekcie: by do naszego
miasta (niezależnie, czy tak znanego, jak Kraków, czy nie) przyjechało jak najwięcej turystów. Wtedy wszyscy będą zadowoleni: goście, bo przekazane informacje, zachęcające
do odwiedzenia danego miejsca, były prawdziwe i rzeczywiście miło udało się zagospodarować wolny czas; marketingowcy, bo
więcej turystów to, siłą rzeczy, więcej pieniędzy w miejskiej kasie. A to teraz wszak potrzeba nadrzędna.
I
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Magda Krawczyk, dyrektor marketingu portalu IM:tourism:
– Polska ma fantastyczne warunki turystyczne. Gminy polskie od kilku lat nauczyły
się wykorzystywać potencjał, który mają. Obserwujemy wyraźną intensyfikację działań marketingowych podejmowanych przez jednostki terytorialne każdego szczebla.
Promocja miast, opracowywanie strategii marketingowych produktów turystycznych, budowanie marek regionów stały się faktem. Media coraz częściej
przekazują relacje z wydarzeń w miastach, informują o kampaniach promocyjnych,
poddają krytyce aktywności promocyjne jednostek terytorialnych. Tworzone są
gminne infrastruktury specjalnie dla turystów.
Zmiany są zdecydowanie na lepsze. Jakie są ich przyczyny? Najkrócej mówiąc,
wymogi rynku i coraz większa świadomość turystów. Kilkanaście lat temu
dostawało się wczasy z przydziału i miało się niewielki wpływ na to, gdzie się jedzie.
Dzisiaj jest wybór. Logicznym jest, że turysta nie wróci do miejsca, które nie
spełniło jego wymagań. A tajemnicą nie jest fakt, że zadowolony klient jest najlepszą reklamą. Gminy i samorządy wychodzą naprzeciw potrzebom turystów. Czy
wystarczająco? Wszystko zależy od gminy i jej gospodarzy. Jedne wykorzystują
swój potencjał w pełni, inne nie. Czy będzie lepiej? Myślę, że tak. Turystyka dla większości gmin powinna być branżą kluczową. Co zrobić, żeby było lepiej? Samorządy
powinny zintensyfikować działania w obszarze marketingu internetowego. Strony
samorządowe powinny zawierać informacje o atrakcjach turystycznych, ciekawostkach przyrodniczych i bazie noclegowej regionu. Z tym bywa różnie.

PERŁY MEDYCYNY

Medyczna elita
z Eskulapami
Najlepsze zakłady opieki zdrowotnej i przedsiębiorstwa działające
na krajowym rynku medycznym po raz 5. odebrały Perły Eskulapa.
Laureaci ogólnopolskiego konkursu Perły Medycyny, szczególnie przywiązani
do codziennej troski o jakość i dobro pacjenta, zyskali uznanie ekspertów
kapituły, a w efekcie status lidera i szereg narzędzi promocji

Laureaci konkursu w kategorii szpitale wielospecjalistyczne – poniżej 400 łóżek
rganizatorzy konkursu: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada
Zrzeszeń Handlu i Usług oraz
Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. od 5 lat
nagradzają Perłą Eskulapa podmioty szczególnie zaangażowane w kreowanie jakości
w krajowym systemie ochrony zdrowia, a tym
samym wyróżniające się na tle konkurencji
i cieszące się uznaniem pacjentów oraz
klientów. Na nagrodę szansę mają – świadome wysokiego poziomu usług i gotowe
poddać się dobrowolnej ocenie – szpitale,
przychodnie, gabinety, kliniki, producenci
sprzętu medycznego – podmioty z sukcesami działające na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków lecznictwa, na każdym
jego etapie.

O
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Rywalizacja o zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie Perły Medycyny co roku licznie przyciąga placówki medyczne, liczące na
potwierdzenie przez kapitułę jakości oferowanych usług, a przy tym związany z nagrodą
i pozycją medycznego lidera prestiż i rozgłos,
utrwalający ich renomę. – Perła Eskulapa
– nagroda w konkursie – to symbol wysokiej
jakości świadczonych usług i forma uhonorowania ogromnego wkładu pracy, poświęcenia i starań wszystkich pracowników mających na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów – opisuje nagrodę Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
W ocenie kapituły konkursu liczy się
efektywne zarządzanie placówką opieki zdrowotnej lub firmą działającą na rynku medycznym oraz skuteczność w tworzeniu do-

godnych warunków pracownikom i pacjentom, a także skuteczność w realizacji strategii rozwoju i w procesie systematycznego podnoszenia jakości. – Dotychczas w konkursowe szranki stanęło wiele znakomitych placówek i firm, które udowodniły, że polska służba zdrowia przechodzi poważne, pozytywne
zmiany. Dla nas – organizatorów – jest to powód do dumy, gdyż poprzez konkurs Perły Medycyny mamy swój mały wkład w promocję
wzorców godnych naśladowania. Główna
nagroda w konkursie – Perła Eskulapa – to już
dziś symbol rzetelności, profesjonalizmu oraz
zaangażowania w pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują – komentuje ideę konkursu
i zainteresowanie rywalizacją Robert Składowski, prezes zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

PERŁY MEDYCYNY
W 5. edycji kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Bożenny Gutkowskiej, reprezentującej Polskie Towarzystwo
Farmaceutyczne, a zarazem stojącej na czele Oddziału Warszawskiego PTFarm, oceniła zakłady opieki zdrowotnej i firmy aktywne na rynku medycznym, biorąc pod uwagę
całokształt pracy zespołu na rzecz ochrony
ludzkiego życia i zdrowia, ze szczególnym
uwzględnieniem rezultatów podejmowanych
działań i realizowanych inwestycji.
Eksperci zasiadający w kapitule, reprezentujący instytucje i organizacje patronujące konkursowi, akademie medyczne i środowisko lekarskie na podstawie złożonej analizy zgłoszeń uczestników przyznali złote,
srebrne i brązowe statuetki oraz wyróżnienia
w postaci dyplomów w 14 kategoriach konkursowych. Dodatkowo, jak co roku, nagrodzono instytucje non-profit. W 2011 roku statuetka i dyplom „za szczególną wrażliwość na
ludzkie potrzeby oraz nieocenioną pomoc
w ratowaniu życia” przypadła Fundacji Ewy
Błaszczyk „AKOGO?” i Fundacji Spełnionych
Marzeń Małgorzaty i Tomasza Osuchów. Listę laureatów, którzy – w ocenie ekspertów
– najlepiej dbają o jakość polskiego lecznictwa i odnoszą na rynku medycznym najbardziej warte odnotowania sukcesy, ogłoszono
podczas Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość 2011”, jaka odbyła się w warszawskim
hotelu Gromada.
I

Laureaci konkursu w kategorii szpitale wielospecjalistyczne – powyżej 400 łóżek

Laureaci konkursu w kategorii Niepubliczne Zakłady Lecznictwa Zamkniętego

NZOZ „EURODENT”

zaprasza do swoich placówek www.eurodent.pro
GLIWICE, ul. Piastów 6A, tel.: (32) 238 80 45
zakres usług stomatologicznych:
• leczenie zachowawcze
• chirurgia stomatologiczna
• endodoncja mikroskopowa
• protetyka w pełnym zakresie
• stomatologia estetyczna
• radiologia stomatologiczna
– zdjęcia wewnątrzustne,
panoramiczne, cefalometryczne

proﬁlaktyka:
• usuwanie kamienia
nazębnego
• lakowanie zębów
• wybielanie zębów

ZDZIESZOWICE, ul. Filarskiego 19, tel.: (77) 463 53 16
zakres usług stomatologicznych:
• leczenie zachowawcze
• chirurgia stomatologiczna
• endodoncja mikroskopowa
• protetyka w pełnym zakresie
• stomatologia estetyczna
• radiologia stomatologiczna
- zdjęcia wewnątrzustne

proﬁlaktyka:
• usuwanie kamienia nazębnego
• lakowanie zębów
• wybielanie zębów

KĘDZIERZYN-KOŹLE, pl. Gwardii Ludowej 1, tel.: (77) 481 05 92
zakres usług:
• radiologia stomatologiczna
• radiologia ogólnodiagnostyczna
• mammograﬁa

• USG
• densytometria
• poradnia endokrynologiczna

Posiadamy wdrożony system zarządzania
jakością zgodny z normą ISO 9001:2008
oraz otrzymaliśmy Perłę Medycyny 2011
w kategorii „Stomatologia i protetyka”.

PERŁY MEDYCYNY

Motywacja i zaangażowanie
Rozmowa z Lucyną Kęsicką, dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Jak rozumiana jakość przyświeca misji
jednostki i jakie przełożenie mają założenia
w tym obszarze na codzienną praktykę zespołu Pogotowia?
– Zdrowie i życie to najwyższe wartości
dla każdego człowieka. Rosnące wymagania
pacjentów w tym zakresie przy jednoczesnym
wzroście zagrożeń oraz starania o utrzymanie wypracowanej pozycji na rynku ukierunkowały nas na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością opartego na międzynarodowej normie ISO 9001. Konsekwencją tych
działań było sprecyzowanie misji SPZOZ
WSPRiTS w Płocku, jaką jest: „Skuteczne ratowanie życia i zdrowia pacjentów w sytuacjach ich zagrożenia, uzyskanie zadowolenia pacjentów z otrzymanych świadczeń i satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy”.
W Stacji przyjęto nowoczesne metody zarządzania zakładem, ustanowiono przejrzyste procedury świadczenia usług – bowiem jak
dotychczas nie ma legislacyjnie ustalonych,
szczegółowych procedur postępowania dla ratownictwa medycznego. Efektem tych działań jest oferowanie usług medycznych o najwyższym poziomie, zapobieganie powstawaniu usług niezgodnych z wymaganiami
oraz tworzenie wzajemnego zaufania i poszanowania wśród naszych partnerów handlowych i współpracujących.
W przypadku ratowania życia w sytuacjach zagrożenia szczególnie liczy się nie tylko profesjonalizm kadry medycznej, lecz także adekwatne do potrzeb zasoby ambulansów, odpowiednio wyposażonych w sprzęt
medyczny. Czy baza transportowa jest zadowalająca pod względem liczebności i jakości oraz wystarczająca do obsługi terenu
działań ZOZ-u?
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– Stacja swoim zakresem działania obejmuje teren czterech powiatów z liczbą mieszkańców około 340 tys. Z Narodowym Funduszem Zdrowia mamy zakontraktowanych
13 zespołów ratownictwa medycznego, w tym
karetkę neonatologiczną i wodny zespół ratownictwa medycznego oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Realizujemy także
umowy zawarte z innymi zakładami opieki
zdrowotnej, w szczególności w zakresie
transportu sanitarnego, oraz zabezpieczamy
pod względem medycznym różnorodne imprezy kulturalne. Posiadamy nowoczesne
ambulanse wyposażone w profesjonalny
sprzęt medyczny. W 2011 roku zakupiliśmy
także łódź ratunkową. We wcześniejszych latach przy zakupach ambulansów mieliśmy
spore wsparcie instytucji zewnętrznych, również dofinansowanie ze środków unijnych.
W chwili obecnej nie ma już takiej możliwości. Zakupy będziemy musieli realizować z
własnych środków.
Jak pogodzić potrzeby inwestycyjne,
pozwalające budować markę i pozycję,
z ograniczeniami budżetowymi i kontrolą
nad korzystną sytuacją finansową zarządzanej jednostki?
– Głównym źródłem finansowania są dla
nas środki pochodzące z umów zawieranych
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z niepokojem oczekujemy na propozycje stawek
na rok 2012. Prognozy nie są optymistyczne.
Musimy bardzo ostrożnie opracowywać plany finansowe na lata następne, mając na uwadze pogodzenie konieczności bieżącej reali-

zacji potrzeb inwestycyjnych z oczekiwaniami pracowników.
Jakie działania ukierunkowane na ochronę ludzkiego życia i zdrowia najbardziej przekładają się na efekty realizowanej misji, potwierdzone nagrodami i wysoką oceną ekspertów?
– Wspomnianą wcześniej misję i politykę jakości spełniamy realizując różnorodne
cele, z których najważniejsze to profesjonalna organizacja pracy i nowoczesne zarządzanie na wszystkich szczeblach organizacji
oraz stosowanie nowoczesnego sprzętu, zatrudnianie wykwalifikowanej kadry medycznej, podwyższanie kwalifikacji i umiejętności
naszych pracowników.
Mam nadzieję, że nasza silna motywacja
i zaangażowanie wszystkich pracowników
pozwolą utrzymać silną pozycję na rynku usług
medycznych oraz osiągnąć zamierzone efekty umożliwiające dalszy rozwój naszej Stacji
z korzyścią dla pacjentów i pracowników.
Oprócz certyfikatu systemu zarządzania
jakością możemy pochwalić się także Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej, nagrodami i wyróżnieniami w konkursach takich jak
Mazowiecka Firma Roku czy w ogólnopolskim konkursie Perły Medycyny, w którego
V edycji w 2011 roku zdobyliśmy 3. miejsce
w kategorii ratownictwo medyczne i transport
sanitarny.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

„Dar Mazowsza” – łódź ratunkowa na rzece Wisła w Płocku

www.wspritsplock.pl

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER
04-564 Warszawa; ul. Strusia 4/8
tel./fax (22) 812 07 96
sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

„Zdrowie pacjenta naszym najwyższym celem”
Zakład świadczy usługi zdrowotne dla mieszkańców Dzielnicy Warszawa
Wawer i okolic, obejmując stałą podstawową opieką zdrowotną około 51
tys. osób. Liczba osób objętych opieką stale rośnie, średnio po około 2000
osób rocznie.
SZPZLO świadczy także usługi w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej. Prowadzi poradnie, takie jak: Alergologiczna, Chirurgiczna Ogólna, Chirurgiczna Naczyniowa, Chirurgiczna Urazowo-Ortopedyczna, Dermatologiczna, Diabetologiczna, Ginekologiczna, Kardiologiczna, Neurologiczna,
Okulistyczna, Otolaryngologiczna, Urologiczna, Endokrynologiczna, Proﬁlaktyki Chorób Piersi, Okresu Przekwitania, Leczenia Osteoporozy, Gastrologiczna, Rehabilitacyjna. W roku 2011 poradnie te udzieliły około 390 tys.
porad. Ponadto w strukturze szpitala funkcjonują Poradnie Stomatologiczne, które świadczą usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, periodontologii, protetyki i chirurgii stomatologicznej komercyjnie i w ramach
umów z NFZ.
Zakład prowadzi następujące Pracownie Diagnostyczne: ultrasonograﬁczną, rentgenowską, mammograﬁczną, densytometryczną, audiometryczną oraz pełnoproﬁlowe laboratorium analityczne.
SZPZLO Warszawa-Wawer współpracuje z 112 zakładami pracy, którym
świadczy usługi w zakresie medycyny pracy, specjalistyki ambulatoryjnej
i diagnostyki medycznej. Ponadto prowadzi pozaszpitalną opiekę medyczną
w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej i Hospicjum Domowego.
Zakład wykonuje Programy proﬁlaktyczne ﬁnansowane przez NFZ oraz
Urząd m.st. Warszawy, takie jak: Zdrowy Uczeń, Szczepienia dzieci p/żółtaczce WZW A, Proﬁlaktyka stomatologiczna dla uczniów, Proﬁlaktyka wad
postawy uczniów, Proﬁlaktyka raka piersi, Proﬁlaktyka raka szyjki macicy,
Proﬁlaktyka chorób układu krążenia, Zdrowie, mama i ja, Szkoła rodzenia,
Szczepienia p/grypie.
Nagrody i wyróżnienia
•
•
•
•
•
•
•

III miejsce w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2005
Wawerczyk Roku 2005
Wyróżnienie w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2006
Wyróżnienie w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2007
II miejsce w konkursie Perły Medycyny 2007
Wyróżnienie w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2008
Wyróżnienie w konkursie Perły Medycyny 2008

•
•
•
•

EutoCertyﬁkat 2009
Certyﬁkat Firma Roku Prima Inter Pares 2009
Certyﬁkat Solidna Firma 2009
Certyﬁkat Programu Rozwoju Przedsiębiorczości – Mazowsze
Perspektywy Rozwoju 2009
• Ogólnopolski Certyﬁkat Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2011
• I miejsce w konkursie Perły Medycyny 2011
Innowacyjność
(wprowadzone nowe usługi, technologie, badania naukowe)
• Budowa nowego budynku o powierzchni ok. 2005 mkw.
• Budowa sieci wewnętrznej internetowej („prywatnej”) w technologii
radiowej
• Rozszerzenie działalności poradni specjalistycznych: ginekologicznej,
chirurgicznej oraz pracowni endoskopowej
• Wprowadzenie technologii cyfrowej we wszystkich posiadanych
pracowniach diagnostyki obrazowej w tym: RTG, mamograﬁa,
densytometria, pantomograﬁa – uruchomienie teleinformatycznego
przesyłu zdjęć między gabinetami medycznymi ze zdalnym opisem zdjęć
• Uruchomienie kompleksowego systemu teleinformatycznego w całości
zakładu zarówno w administracji, jak i na stanowiskach medycznych
– uruchomienie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym
rejestracji medycznej
• Zaprojektowanie sytemu kart elektronicznych ubezpieczenia
zdrowotnego dla pacjentów SZPZLO Warszawa-Wawer do istniejącego
w zakładzie systemu teleinformatycznego
• Wykonanie Call Center sytemu telefoniczno-elektronicznej rejestracji
pacjentów SZPZLO Warszawa-Wawer w istniejącym w zakładzie
systemie teleinformatycznym
• Zakwaliﬁkowanie się Zakładu do systemu szkoleń medycznych lekarzy
w trakcie staży podyplomowych i staży specjalizacyjnych w medycynie
rodzinnej
• Uruchomienie badań klinicznych we współpracy z Instytutem Kardiologii
• Uruchomienie badań klinicznych we współpracy z Centrum Zdrowia
Dziecka
• Zaprojektowanie i uruchomienie budowy pawilonu rehabilitacji
z krioterapią ogólnoustrojową

www.zoz-wawer.waw.pl
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Ciężkie czasy i wyzwania
dla ochrony zdrowia
Rynek usług medycznych tworzą podmioty publiczne i prywatne. O ich bieżącej
sytuacji i dążeniu do jakości mówi Renata Jażdż-Zaleska, prezes zarządu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych

Czy osiągnięcia podmiotów reprezentujących prywatny i publiczny sektor ochrony zdrowia, zarówno w ramach konkursu
Perły Medycyny, jak i szerzej – na rynku
usług medycznych, są porównywalne?
– Na rynku usług medycznych w Polsce
funkcjonują SP ZOZ-y, szpitale prywatne,
spółki samorządowe oraz szpitale, których
właścicielami są organizacje kościelne. Poza
tym samorządy wydzierżawiają szpitale, którymi zarządzają podmioty prywatne. Dla mnie
osiągnięcia szpitala ocenia przede wszystkim
pacjent. A żeby pacjent ocenił pozytywnie prowadzony proces leczenia pacjenta, lecznica
musi być wyposażona w nowoczesny sprzęt
medyczny, zatrudniać lekarzy mających wysokie kwalifikacje i umiejętności oraz życzliwy personel pielęgniarski, a także dobrego menedżera, dbającego o finanse i proces zarządczy w placówce. Obecnie na rynku widać, że placówki medyczne oferują swoim pacjentom coraz to nowsze technologie medyczne w zabiegach wysokospecjalistycznych, szczególnie na rynku usług komercyjnych. Wiadomo, że sprawniej rozwija się taki
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szpital, który ma płynność finansową i środki na inwestycje.
Co zmienia forma spółki prawa handlowego w funkcjonowaniu placówki ochrony zdrowia i głównym przedmiocie jej działalności?
– Zmiana formy prawnej z SP ZOZ na
spółkę prawa handlowego daje zarządowi
większą swobodę i krótszą drogę podejmowania decyzji, a właścicielowi lepszy nadzór
i kontrolę nad placówką. Jednak należy zaznaczyć, że ważna jest też duża odpowiedzialność zarządzania swoim majątkiem za
zarządzanie spółką. Dlatego też zarządy
często podejmują decyzje w oparciu o opinie
ekspertów czy też wykonywane na ich zlecenie ekspertyzy.
Jakie czynniki są dziś głównym wyznacznikiem jakości świadczeń medycznych, docenianym zarówno przez kapitułę
ekspertów, jak i pacjentów, najbardziej zainteresowanych poziomem leczenia?
– Wśród tych czynników wskazałabym na
wysoką jakość leczenia, sympatyczną obsługę personelu, a ponadto dobrą i czytelną in-

formację oraz krótki okres oczekiwania na
przeprowadzenie zabiegu, jak również krótki pobyt w szpitalu.
Jakie działania, leżące w gestii środowisk
samorządowych, są wskazane w obecnej sytuacji, aby jak najefektywniej realizować dążenie do osiągnięcia powszechnej dostępności
i wysokiej jakości, mającej zastosowanie
nie tylko w przypadku laureatów Pereł Medycyny, lecz wszystkich placówek ochrony
zdrowia?
– Środowiska samorządowe powinny
stwarzać warunki do poprawy dostępności
usług medycznych w swoim zasięgu regionalnym. A zadanie to w chwili obecnej – przy
złej kondycji finansów publicznych, nakładania na jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych zadań w ślad, za którymi nie
idą pieniądze – spowoduje, że samorządy nie
będą mogły inwestować w swoje szpitale, ponieważ nie będą miały pieniędzy. Biorąc pod
uwagę to, że ceny na przykład ropy naftowej
idą w górę, należy spodziewać się w bieżącym
roku wzrostu cen wielu artykułów, co spowoduje również złą sytuację w lecznicach,
związaną choćby z podwyżką kosztów mediów. Minister Rostkowski zapowiedział
w Sejmie, że rok 2012 będzie najtrudniejszym
rokiem do przetrwania.
Czego najbardziej wymaga dziś system
ochrony zdrowia, biorąc pod uwagę aspekty prawne oraz zaangażowanie i wysiłki
jednostek świadczących usługi na rzecz pacjentów?
– Dzisiaj w systemie mamy uporządkowanych kilka ważnych spraw w ustawie
o działalności leczniczej, ale należy zdać sobie sprawę, że ustawę należy nowelizować.
Przed szpitalami bardzo ważna ustawa o jakości, jeszcze w projekcie, która powodować
będzie zwiększone nakłady na zrealizowanie wymagań w zakresie jakości w szpitalu.
Za chwilę ukaże się kilka rozporządzeń do
ustawy o działalności leczniczej, które spowodują zwiększenie kosztów funkcjonowania szpitali. Czy samorządy i ich lecznice poradzą sobie z tym problemem, w czasach,
gdy wszystkie media na dzień dobry informują o kryzysie gospodarczym, jest dziś wielką niewiadomą.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitale Tczewskie SA
Tegoroczny konkurs Perły
Medycyny dla Szpitali Tczewskich SA był szczególny, ponieważ Szpital zdobył statuetki aż w dwóch kategoriach: Brązowa Perła Medycyny traﬁła w ręce zarządu spółki w kategorii
„szpitalnictwo zamknięte”,
a Złota Perła w kategorii
„rehabilitacja i opieka długoterminowa”.
Zdobyte w ogólnopolskim
konkursie Perły Medycyny
statuetki,
to
ogromne
wyróżnienie dla zarządu
i wszystkich pracowników.
Cieszymy się, że jesteśmy
tak wysoko oceniani. Wiele
pracy jeszcze przed nami,
ale cieszymy się, że kierunek, który obraliśmy, został pozytywnie oceniony
przez tak znakomitą Kapitułę. To dla nas niezwykle
ważne i cenne wyróżnienie.
Motywacja do dalszej pracy
i duma z tego, co udało się
nam osiągnąć, to niewymierne korzyści, jakie dają nam
osiągane przez nas nagrody
i wyróżnienia.
Wiemy już, że musimy realizować założone przez nas
plany i dążyć do obranych
celów. Musimy każdego dnia
dokładać wszelkich starań,
aby nasza opieka nad pacjentem była coraz lepsza.
Chcemy każdy dzień w pracy
rozpoczynać z przeświadczeniem, że wszystko co robimy,
służy polepszeniu jakości
świadczonych usług.
Wiele szpitali boryka się
z problemami ﬁnansowymi,
które skutecznie utrud-

niają rozwój. Nasz szpital
od kilku lat osiąga dodatnie
wyniki ﬁnansowe, a każda
złotówka przeznaczana jest
na poprawę infrastruktury
i lepsze wyposażenie Szpitala. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ głównym
źródłem naszych przychodów jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Dlatego tak bardzo cieszymy się z każdego sukcesu, który uda się nam
osiągnąć.
W 2012 roku zrealizujemy
kolejne z naszych zamierzeń. Przygotowujemy się
do ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest remont Oddziału Rehabilitacji. W planach jest remont wszystkich pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, remont wejścia głównego do budynku, dobudowanie części budynku z salami terapii zajęciowej i rehabilitacji. W przyszłym
roku Oddział Rehabilitacji zostanie doposażony
w sprzęt o wartości ponad
250 tys. zł. Te wszystkie inwestycje spowodują, że rehabilitacja w Tczewie, będzie rehabilitacją na naprawdę wysokim poziomie.
Nie udało by się to wszystko, gdyby nie personel
Szpitala, który jest ogromnie zaangażowany w swoją
pracę. Szpital w Tczewie,
z każdym rokiem swej działalności przeobraża się
w placówkę o coraz wyższych standardach.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitale Tczewskie SA
(dawniej Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew
tel./fax (58) 531 38 30
sekretariat@nzoztczew.pl

www.nzoztczew.pl
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Motywujące sukcesy
Złota „Perła Medycyny” 2011 dla Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii
i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
linika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
w Gdańsku zajęła pierwsze miejsce
i zdobyła prestiżową złotą statuetkę „Perłę
Eskulapa” w kategorii „kliniki i odziały kliniczne” w konkursie Perły Medycyny 2011.
Nagroda jest uhonorowaniem ogromnej
pracy, starań wszystkich pracowników i kierownictwa Kliniki, niosących pomoc medyczną małym pacjentom i dbających o stworzenie im rodzinnej atmosfery w czasie pobytu
w szpitalu.
Klinika, dotychczas kierowana przez
prof. dr hab. Annę Balcerską, zatrudnia wielu wybitnych specjalistów, pasjonatów, ludzi,
dla których zawodową ambicją jest osiągnięcie
sukcesu w walce z chorobą, jak również
stworzenie warunków prawidłowego rozwoju dziecka w tym jakże trudnym dla małego pacjenta okresie.
Klinika leczy dzieci zmagające się z ciężkimi chorobami wieku rozwojowego, do
których należą choroby nowotworowe, cukrzyca i inne choroby endokrynologiczne,
wady wrodzone i metaboliczne oraz zaburzenia odporności. Stosowane metody leczenia tych chorób są stale unowocześniane
i porównywalne ze standardami światowymi.
Mali pacjenci mogą tu liczyć nie tylko na opiekę medyczną na najwyższym poziomie, ale
także na wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, które zapewniane jest też ich rodzicom
i rodzeństwu.
Choroby, które leczone są w Klinice, wymagają częstych hospitalizacji, stałego i wieloletniego nadzoru specjalistów, dlatego system sprawowanej opieki medycznej jest systemem trójstopniowym. W systemie tym, w zależności od potrzeb terapeutycznych i stanu
chorego, mały pacjent trafia do poradni specjalistycznej, może być leczony w systemie oddziału dziennego lub w razie konieczności jest

Prof. dr hab. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska odbiera złotą „Perłę Eskulapa”
hospitalizowany na oddziale stacjonarnym. Na
oddziale dziennym i stacjonarnym personel
stara się stworzyć atmosferę, w której mali chorzy czuliby się jak w domu, mieli miejsce w oddziałach na zabawę, odpoczynek, naukę i prowadzili życie jak najbardziej zbliżone do życia ich zdrowych rówieśników.
Działalność Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii wpisuje się ściśle w filozofię Centrum: „Otwarte umysły.
Najlepsza medycyna. UCK to więcej niż
Szpital. To społeczność…” Społeczność,
którą tworzą zarówno pracownicy, jak i pacjenci oraz ich rodziny. To społeczność, która wspólnie walczy z chorobą i jej skutkami.
Jako szpital publiczny, Uniwersyteckie
Centrum Kliniczne stara się realizować ambitne cele: zapewnienia najlepszej diagnostyki,
terapii i dydaktyki, zgodnie z misją: „Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce”.

Docenianie wysiłków jest bardzo ważnym
czynnikiem motywującym w osiąganiu tych
celów.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku szczyci się posiadaniem kilku statuetek
„Perła Eskulapa” zdobytych w poprzednich
edycjach konkursu Perły Medycyny. Takie nagrody otrzymały uprzednio: 2010 – Klinika
Neonatologii, 2009 – Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, 2008 – Klinika Kardiochirurgii
i Chirurgii Naczyniowej. Zdobyte przez wyżej wymienione Kliniki Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego nagrody, to znaczący
sukces zawodowy pracowników Klinik i potwierdzenie zaufania pacjentów, a tym samym
stanowią zobowiązanie i motywację do zapewnienia pacjentom świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie.

Ściany pomieszczeń Kliniki zdobią
kolorowe obrazy

Dyrektor UCK Ewa Książek-Bator
z nagrodzonym zespołem

Budynek Kliniki Pediatrii, Hematologii,
Onkologii i Endokrynologii UCK w Gdańsku

K
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Spójna wizja rozwoju
Inwestycje warte około 200 mln zł, najnowocześniejszy w województwie oddział
ratunkowy, onkoterapia stworzona dzięki porozumieniu z inwestorem prywatnym
– koszaliński Szpital Wojewódzki aspiruje do miana placówki XXI wieku
statnie lata to dynamiczny rozwój
koszalińskiej placówki, która swoim zasięgiem obejmuje obszar
wschodniej części województwa
zachodniopomorskiego, zamieszkały przez
około 650 tys. ludzi.
– To jeden z największych zakładów
pracy na Pomorzu Środkowym, ale także jednostka zaufania publicznego, której rozwój
w sposób bezpośredni przekłada się również
na poprawę jakości życia w regionie. Inwestujemy w pracowników, sprzęt, budynki – opisuje Andrzej Kondaszewski, dyrektor koszalińskiego szpitala.
Teren wokół szpitala to obecnie wielki plac
budowy. Pieniądze płyną nie tylko z funduszy
państwowych,czy unijnych. Prywatni inwestorzy, widząc rozwój koszalińskiej placówki,
decydują się tu zainwestować. Dyrektor doprowadził do szczęśliwego finału negocjacje
z holenderską spółką Euromedic, która za
60 mln zł postawiła supernowoczesne Cen-

O

Szpitalny Oddział Ratunkowy
trum Onkoterapii. Inwestycja oparta na
współpracy z inwestorem prywatnym to
przedsięwzięcie wyjątkowe na skalę kraju! Pomimo że jest to ośrodek prywatny, leczenie finansowane jest przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Po dwunastu latach stanie się on własnością szpitala. W ten sam sposób szpital ma
wzbogacić się o nowoczesną stację dializ.
– Kierowanie placówką medyczną
w obecnych czasach to nie tylko stworzenie

spójnej wizji jej rozwoju, ale przede wszystkim znalezienie sposobu jej sfinansowania
– mówi dyrektor. Jeszcze w tym roku zostaną zakończone inne inwestycje: najnowocześniejszy i największy w województwie oddział ratunkowy wraz z izbą przyjęć oraz OIT
dla dorosłych. Łączna wartość tej realizacji
to 22 mln zł. W najbliższych miesiącach rozpocznie się też budowa szpitalnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych.
– Zamierzamy osiągnąć wysoki standard higieny i warunków pobytu w szpitalu,
zapewnić właściwą atmosferę i kontakt z personelem. Wysokie kompetencje personel winien udowodnić udokumentowaną efektywnością procesów leczniczych i wykonywanych
zabiegów. Pytamy pacjentów o ich oczekiwania, wprowadzamy zmiany jakościowe.
Wiemy, czego chcemy i do tego dążymy – podsumowuje dyrektor Andrzej Kondaszewski.
www.swk.med.pl

TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O.O.
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie
Mazowieckim rozpoczęło działalność w dniu 1 lipca 2009 roku
po przekształceniu SP ZOZ w ramach rządowego Planu B.
Szpital dysponuje 452 łóżkami rozmieszczonymi w 15 oddziałach szpitalnych. W 2010 roku było w nim hospitalizowanych 24 446 pacjentów, a czas hospitalizacji zmniejszył się z 8
do 6 dni.
Przed przekształceniem szpital miał ponad 50-milionowe zadłużenie. W latach 2009 i 2010 uzyskał dodatni wynik ﬁnansowy, realizując jednocześnie nadwykonania – około 10 proc. w stosunku
do zawartego kontraktu. W tym czasie inwestuje w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczy. Doposażono szpital w nowoczesną aparaturę medyczną: artroskop, PCNL do nieinwazyjnego kruszenia kamieni nerkowych, laparoskop, dwa aparaty USG, aparat cyfrowy RTG, platformę elektrochirurgiczną Valleylab do
śródoperacyjnej hemostazy naczyń. Ponadto w latach 2009–2010 przeznaczono własne środki na modernizację gospodarki cieplnej, montując kolektory słoneczne. Dokonano termomodernizacji dachów szpitala, zmodernizowano zakład diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35, tel. (55) 725 71 34, fax (55) 725 72 51, sekretariat@tomaszow.org.pl

www.tomaszow.org.pl
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Cel: chorować normalnie
Mimo że czas na dostosowanie polskich placówek zdrowia do unijnych
standardów jakościowych i sanitarnych wydłużono o trzy lata – do końca
2015 roku – to już teraz trzeba się spieszyć, żeby ze wszystkim zdążyć.
Paweł Jagoda
iestety, polski szpital cały czas kojarzony jest z dziurawą poszewką,
brakiem sztućców i grzybem na
ścianie w sali chorych. Rzecz jasna, nie brakuje przykładów zgoła odmiennych, zwłaszcza w placówkach prywatnych.
To jednak nie zmienia faktu, że nawet pod
względem estetycznym przed naszą służbą
zdrowia sporo pracy. Nadchodzące zmiany
nie powinny przerażać, zwłaszcza białego personelu. Wszak nasze przychodnie i szpitale
modernizują się de facto bez przerwy.

N

Wyczekiwane decyzje na szczycie
Pierwsze ministerialne zarządzenie dotyczące dostosowania placówek zdrowotnych
do sanitarnych wymogów pochodzi z 1992
roku. Na przestrzeni tych prawie 20 lat warunki dostosowawcze były wiele razy nowelizowane. Tyle samo razy wydłużano ostateczne terminy. Powód wydaje się banalny:
mimo że prawie co cztery lata mieliśmy
nowy rząd, nowego premiera i nowego ministra zdrowia, to z szeregu nie wyszedł nikt
odważny i nie przeprowadził reform całego
systemu z prawdziwego zdarzenia. Nie chodzi tu jedynie o kwestie przepływu pieniędzy,
ale m.in. właśnie standardów jakościowych
i sanitarnych.
Ewentualne decyzje ministra Arłukowicza lub jego następcy z pewnością będą
mało popularne i nieobliczone na polityczny
zysk. Trzeba podobnej odwagi, którą prezentowała Żelazna Dama, rozprawiając się
w latach 80. ubiegłego stulecia z górniczymi
związkami zawodowymi w Wielkiej Brytanii.
Najpierw podniósł się harmider, odezwała się
nawet scena międzynarodowa, jednak Margaret Thatcher nie uległa panice i konsekwentnie zrealizowała swój plan. Jeszcze
teraz wielu brytyjskich ekonomistów podkreśla, że zaniechanie wtedy takich działań
z pewnością miałoby dziś negatywny wpływ
na krajową gospodarkę.
W przypadku polskiej służby zdrowia potrzeba podobnej determinacji. Tutaj jednak
problem może być ciut większy, bowiem
oprócz niezbędnych zmian systemowych
(zwłaszcza w obrębie płatnika) konieczna jest
zmiana mentalna społeczeństwa. Polak musi
w końcu zrozumieć, że czasy, kiedy coś się po
prostu należało, dawno odeszły, zaś globalna sytuacja gospodarcza wpływa na polity-
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kę poszczególnych państw, których najzwyczajniej nie będzie w najbliższym czasie stać
na prowadzenie pomocy społecznej na dotychczasowym poziomie. Polska nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Innymi słowy: i zmiany determinowane przez UE, i ogólne trendy, jak również sytuacja na rynkach, powodują, że sama ochrona zdrowia i zasady nią
kierujące ulegają głębokim zmianom.

Przeciekający system
Pacjent powinien wiedzieć, jakie badania
i w jakim terminie może wykonać z pieniędzy
wkładanych za niego do systemu. Można też
wykonywać dane badania prywatnie – wtedy
jednak dobrze gdybyśmy dostali od lekarza
rachunek, co dalej jest bolączką dla białych
kitli, podobnie jak dla adwokatów, czy jeszcze nie tak dawno taksówkarzy, kiedy w życie wszedł przepis nakazujący montaż w samochodach kas fiskalnych. To tylko kwestia
czasu, kiedy wreszcie pojawią się w systemie
skuteczne plastry, które zniwelują wyciek
pieniędzy, za co winę ponosi nie tylko sam system, ale też często lekarze, którzy wykorzystują liche przepisy i dorabiają sobie w prywatnych gabinetach, piastując funkcję w publicznym szpitalu, tylko tak dla zasady, dla etatu i ZUS-u. Chory ma wybór kiepski: albo odczeka swoje na badanie w ramach NFZ
(dochodzi rzecz jasna do absurdów powodujących, że naprawdę schorowani ludzie czekają np. na endoprotezę kilka lat), albo pójdzie od razu do prywatnego lekarza, będzie
przebadany często lepszym sprzętem i – co

najważniejsze – od razu, bez zbędnego czekania, otrzyma informację dotyczącą swojego schorzenia i dalszego z nim postępowania. Szkopuł w tym, że będzie musiał sięgnąć
głębiej do swojej kieszeni; taki „luksus” bowiem kosztuje, przy okazji „pompując” w szarą strefę. Przecież pieniądze lekarzowi dajemy bez jakiegokolwiek rachunku, bez jakieś
adnotacji, czyli za plecami fiskusa.
Co z tego, że zgodnie z rozporządzeniem
kasy fiskalne powinny być w lekarskich gabinetach już od pół roku? Ktoś to sprawdza,
weryfikuje? To niestety tylko i wyłącznie pozorne działania, które mogą uzdrowić sytuację, ale na bardzo krótki okres, a potem dalej będzie źle, albo jeszcze gorzej. Czy rynek
jakoś zareagował na zmiany z maja? – Nie zauważyliśmy szczególnego wzrostu sprzedaży kas fiskalnych, chociaż przyznam, że po cichu liczyłem na jakiś bardziej natężony ruch.
Może nie coś takiego, co miało miejsce przy
okazji wprowadzania podatku VAT, ale jednak. A tu nic z tego – mówi Łukasz Piekarczyk z łódzkiej firmy Glorex.
Rzecz jasna, nowe przepisy nie są w smak
samym lekarzom, dla których tak naprawdę
– jak przynajmniej przekonują – nic się nie
zmieni. – To prowizorka i nabijanie klientów
dla handlarzy kas fiskalnych. A dla samego
pacjenta i tak się nic nie zmieniło i się nie zmieni. Aż ktoś mądry nie pomyśli o refundacji za
usługi – uważa pan Tomasz (prosił o niepodawanie jego nazwiska), endokrynolog
z Krakowa. Pan doktor zapomniał chyba dodać, że pojawienie się kas fiskalnych w le-
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karskich gabinetach spowoduje większy
wpływ do budżetu centralnego i automatyczne
zmniejszenie szarej strefy – jednego z groźnych przeciwników państwowych finansów.
Tak czy inaczej, polski rynek usług medycznych wymaga zmian i korekt, nie tylko ze
względu na ponaglenia Brukseli, ale także
(a może przede wszystkim) dla samych polskich pacjentów, by mogli wreszcie, po kilkudziesięciu latach bezowocnego wyczekiwania, być leczeni w normalnych warunkach
i nie musieli czekać na swoją kolej kilka lat.

Dogonić Europę
Polska ochrona zdrowia to coraz bardziej
łakomy kąsek dla inwestorów, także tych zagranicznych. Nasz rynek usług medycznych
rozwija się obecnie prawie najszybciej w Europie. Polacy wydają też na zdrowie coraz więcej pieniędzy. Owe wydatki rosną w tempie
6,1 proc. – Z kolei rynek abonamentów medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych rozwija się w tempie kilkudziesięciu procent rocznie. Nadal jednak jest znacznie mniejszy niż
w innych krajach Unii Europejskiej – zauważa
Szymon Goc, starszy menedżer w dziale rozwiązań aktuarialnych i ubezpieczeniowych
Deloitte. – Wraz z bogaceniem się społeczeństwa, wydatki Polaków na usługi medyczne będą rosły. Natomiast system opieki
zdrowotnej będzie potrzebował coraz więcej
prywatnych pieniędzy, m.in. ze względu na starzejące się społeczeństwo oraz nowe, kosztowne technologie medyczne – dodaje.
Można więc przypuszczać, że przy takim
tempie koniec końców dogonimy uciekającą
nam do znudzenia Europę. Fachowcy są
z pewnością zgodni co do jednego: wskaźniki
są nieubłagane i społeczeństwo polskie staje się coraz bogatsze. Równolegle publiczna
służba zdrowia staje się coraz bardziej niewydolna, mało elastyczna. Polacy, mając
w kieszeniach (przynajmniej statystycznie) więcej pieniędzy, w naturalny sposób coraz bardziej będą pochylać się w kierunku prywatnej
służby zdrowia. – W przyszłości największy potencjał na rynku dodatkowych ubezpieczeń
zdrowotnych będzie w segmencie szpitalnym
oraz w ambulatoryjnym. Ten pierwszy obecnie pozostaje domeną sektora publicznego
i tylko niewielki odsetek wpływów – 3 proc.,
co daje kwotę 358 mln zł – pochodzi z prywatnych kieszeni. Aby rozwinąć ten rynek
i zwiększyć dopływ prywatnych pieniędzy, konieczne będzie uwzględnienie interesów wielu stron: decydentów politycznych, szpitali
i ich właścicieli oraz samych pacjentów. Paradoksalnie, na zmianie systemu mogą skorzystać wszyscy – twierdzi Szymon Goc.
Zmiany z jednej strony są konieczne,
a z drugiej – nieuniknione. „Bat” Wspólnoty Europejskiej – z obligatoryjnym terminem
do końca 2015 roku – ma nam w tym tylko
pomóc. UE wszak nie zależy przez to na stworzeniu jednego, spójnego systemu dla wszystkich państw członkowskich. Jak karkołomne

mogłoby być takie rozwiązanie, pokazały
ostatnie wydarzenia i trudności ze znalezieniem kompromisu w sprawach rynkowo-gospodarczych. Podobne próby przy systemie
ochrony zdrowia są raczej skazane na porażkę.
Od czerwca 2006 roku znane są wspólne zasady (przyjęte w strategii zdrowia UE
w 2008 roku), na jakich – zdaniem Rady Europejskiej – winny opierać się poszczególne
systemy ochrony zdrowia. Można byłoby się
spodziewać, że to tylko słowa, a papier przecież jest cierpliwy. Jednak w tym przypadku
jest inaczej. Politycy z Brukseli doskonale wiedzą, że grzebiąc w ochronie zdrowia, muszą
być wyjątkowo ostrożni. Badania Eurobarometru nie pozostawiają złudzeń: zdrowie jest
jedną z najcenniejszych wartości dla obywateli państw członkowskich. Teraz – w dobie
nerwowej sytuacji na rynkach wielu krajów
– wzbudzanie niepokojów społecznych w ramach ochrony zdrowia byłoby oczywistym
błędem.

Czas na zmiany
Rewolucja w systemie ochrony zdrowia
będzie zadaniem wyjątkowo trudnym. Z jak
złymi rozwiązaniami mamy cały czas do czynienia, pokazuje przykład Szpitala Śląskiego
w Cieszynie. Tutejszy oddział intensywnej terapii posiada 12 łóżek, wcześniej przeznaczono na modernizację OIOM-u spore pieniądze, zakupiono nowy sprzęt. W całym kraju słychać głosy, że ogólna liczba łóżek na in-

dardów europejskich już w Polsce następują. W naturalny sposób pobudziło to rynek budowlano-remontowy. – Rzeczywiście, na
brak zainteresowania naszą ofertą nie musimy narzekać. Dyrektorzy szpitali po prostu
już nie mają czasu – mówi Dominik Orczykowski z firmy budowlanej Med-Bud.
Najmądrzej zrobili ci, którzy zaczęli prace najwcześniej. Szpitalne wymogi są bowiem
bardzo ostre. To chociażby zbilansowanie liczby łóżek na oddziałach intensywnej terapii.
Bruksela chce, by stanowiły one od 2 do 7
proc. wszystkich łóżek. Nawet w tych małych,
gdzie ogólna liczba łóżek wynosi 50, powinno być przynajmniej jedno łóżko dla OIOM-u.
Na tym nie koniec. Na jedno takie łóżko, jak
czytamy w wytycznych UE, musi przypadać
16 mkw., jeżeli zaś jest to jedyne takie łóżko
na cały szpital – to musi to być 18 mkw.
Dlatego szpitalne remonty najczęściej rozpoczynają się właśnie od oddziałów intensywnej opieki medycznej. Tak się stało chociażby w Elblągu, Gnieźnie, Wejcherowie, czy
Ostrowcu Świętokrzyskim.
Kolejnym przykładem wyśrubowanych
przepisów unijnych są te dotyczące pracowni radiologicznych. Nie jest przecież tajemnicą, że pracujący tam ludzie niejako z definicji narażeni są na inne, groźniejsze niebezpieczeństwa, niż pozostały personel szpitala. – Skracanie czasu pracy radiologów nie
jest do końca rozwiązaniem samym w sobie,
ale rzecz jasna, można to też przeprowadzić

Polacy, mając w kieszeniach (przynajmniej
statystycznie) więcej pieniędzy, w naturalny
sposób coraz bardziej będą pochylać się
w kierunku prywatnej służby zdrowia
tensywnych terapiach jest w Polsce niewystarczająca i tworzenie dodatkowych powinno być teraz priorytetem. W Cieszynie tego
kłopotu nie ma. To jednak w żaden sposób nie
przeszkodziło śląskiemu NFZ, by przeznaczyć
na leczenie w tutejszym OIOM-ie 625 zł na
cały rok. – Taka propozycja kontraktu brzmi
jak ponury żart. Pod względem standardów
leczenia na intensywnej terapii moglibyśmy
konkurować z niejedną kliniką. Ale chodzi także o to, że w powiecie cieszyńskim nie ma innego takiego oddziału poza naszym, bo
w ogóle nie ma innego szpitala – mówi
Anna Bednarska-Czerwińska, dyrektor szpitala. Druga strona asekuruje się i twierdzi, że
to tylko pierwsza część negocjacji i jeszcze nic
nie jest ostatecznie ustalone. – Szpitale otrzymały tylko wstępne propozycje, końcowy
efekt negocjacji będzie znany w chwili rozstrzygnięcia całego konkursu – tłumaczy Jacek Kopocz, rzecznik śląskiego NFZ.
Takich przykładów co roku jest niestety
zdecydowanie za dużo. Pokazują one, jak niezbędna jest zmiana systemu, gdyż dochodzi
do absurdów godzących w samych pacjentów. Zmiany dotyczące dostosowania do stan-

– uważa prof. Andrzej Urbanik, wiceprzewodniczący Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Podstawową zmianą będzie przede wszystkim przejście na cyfrową obróbkę zdjęć, co zapewni zdecydowane zmniejszenie promieniowania jonizującego oraz wpłynie na jakość zdjęcia i czas
jego wykonania. Abstrahując więc od czasu
pracy polskich radiologów, należałoby się skupić na samym sprzęcie i zabezpieczeniach.
Idea tych wszystkich zmian – a jest ich
zdecydowanie więcej – jest bardzo prosta:
otóż, obywatel Unii Europejskiej, kiedy przyjdzie taka konieczność, ma mieć opiekę medyczną na odpowiednim poziomie i w odpowiednich warunkach. Niezależnie, czy zachoruje we Francji, w Polsce, czy w Bułgarii.
I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego elementu, który z roku na rok ma coraz większy
wpływ na poszczególne rynki usług medycznych. Rzecz dotyczy turystyki medycznej.

Nad Wisłę na leczenie
Kraje członkowskie już wcześniej zgodziły się, by Komisja Europejska monitorowała i oceniała, czy działania (w tym przede
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wszystkim nakłady) danych państw na służbę
zdrowia są na tyle wystarczające, by obywatel
UE był pod tym względem bezpieczny. Okazuje się, nieco paradoksalnie, że turystyka medyczna staje się powoli znakiem firmowym kraju nad Wisłą. Jak można w to uwierzyć, skoro
sami Polacy zazwyczaj nie zostawiają suchej nitki, oceniając naszą służbę zdrowia? Może tak,
że na zachodzie Europy, odartym dosyć brutalnie z jedynego słusznego mitu o krajach pełnych dobrobytu, warunki do „zdrowienia”
nie są wcale lepsze; podobnie rzecz się ma
z oczekiwaniem na terminy operacji.
Do Polski przyjeżdżają korzystać z usług
medycznych Brytyjczycy, Belgowie, Niemcy,
Norwegowie, Szwedzi, Duńczycy. Najbardziej
cenione są u nas usługi z dziedziny chirurgii
plastycznej i stomatologii. Ogólnych trendów
nie zmienił też skandal w Pomorskim Centrum Traumatologii. Przypomnijmy: Szwedka zapadła w śpiączkę po wykonanym tam zabiegu. Późniejsza kontrola wykazała w placówce liczne nieprawidłowości. Na przyszłość najlepiej takich incydentów się wystrzegać i rzeczywiście promować swoją turystykę medyczną. Można przy okazji podpatrywać bardziej doświadczonych w tym
względzie, na przykład Węgrów, którzy jako
pierwsi otworzyli rynek usług medycznych dla
obcokrajowców. Coraz częściej słychać opinie, że ów rynek nad Balatonem powoli
osiąga rozmiary przemysłu.

Nieprzypadkowo Izba Gospodarcza Turystyki Medycznej złożyła w Ministerstwie Gospodarki wniosek, by uznać turystykę medyczną
za specjalność eksportową naszego kraju. – Nasza turystyka medyczna ma się coraz lepiej.
Tymczasem w krajach rozwiniętych stale rosną koszty leczenia, pogarszają się standardy
i wydłuża się lista oczekujących na operacje
– przekonują w IGTM. I jeszcze jeden kłopot
przy analizowaniu naszego rodzimego rynku
usług medycznych. Niestety, nadal w Polsce niczym płachta na byka działa słowo „prywatyzacja” (nie mówiąc już o myleniu pojęć, np.
z komunalizacją). Tymczasem prywatnych
placówek medycznych jest u nas coraz więcej,
a dla ekspertów jest oczywiste, że bez pomocy ze strony prywatnych inwestorów publiczny sektor, prędzej czy później, skapituluje. Nie
będzie zresztą miał wyboru.
Owa pomoc prywatnych pieniędzy już
trwa, w różnych wymiarach, co jednak w żaden sposób nie wpływa na rzekome gorsze
warunki leczenia. Przykładem jest chociażby
ostatnia pomoc firmy Elstan dla Szpitala
Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. – Złożyliśmy się na karetkę ratunkową, wykonaliśmy wyjścia przeciwpożarowe i teraz wreszcie jest wyodrębniona klatka schodowa. Ale
to nie znaczy, że szpital jest prywatny. Nadal
jest publiczny, co jednak nie przeszkadza, by
siemianowiccy przedsiębiorcy raz na jakiś czas
nie łożyli na służbę zdrowia, która przecież jest

dla wszystkich – twierdzi Stanisław Papierkowski, prezes Elstanu.
Ochrona zdrowia to skomplikowany organizm, tutaj operacje na otwartym sercu są
jeszcze bardziej ryzykowne niż standardowo.
Potrzebna też jest odpowiednia dieta, sporo
dobrej woli i szczypta logicznego myślenia (im
więcej tych szczypt – tym lepiej). Z pewnością
kogo byśmy nie zapytali: polityka, inwestora,
czy zwykłego mieszkańca – każdy z nich chce,
żeby w szpitalach było schludnie i przyjemnie,
a lekarze żeby byli najlepszymi fachowcami.
I żeby nie trzeba było długo czekać na wizytę. Tylko że nie wszyscy chcą do tego celu dojść
tą samą drogą. I to jest największa bolączka.
Wszyscy chcąc iść, ale każdy w swoją stronę.
Zamiast wziąć się mocno pod ręce i chociaż
raz zrobić coś wspólnie, dla dobra ogółu. Ta
harmonia mogłaby być realizowana, gdyby nie
jeden szkopuł. Chodzi o pieniądze.
Rynek usług medycznych, podsycany
często przez lobby farmaceutyczne, to przepływ potężnych sum pieniędzy. Niestety, dla
niektórych kontrola nad nimi przeważa nad
kontrolą nad samym systemem. W efekcie
chorzy nie mają pieniędzy na lekarzy prywatnych, a do tych „państwowych” nie potrafią się dostać. Czy to się zmieni? Zawsze
warto mieć nadzieję, chociaż w tym przypadku
optymizm najlepiej – przynajmniej na razie
– schować do kieszeni i wyciągnąć dopiero
w lepszych czasach. O ile nadejdą.
I

Niestabilne finansowanie
O tym, jak pogodzić troskę o poziom świadczeń medycznych z potrzebą
wypracowania zysków mówi Eunika Adamus, dyrektor Powiatowego
Centrum Medycznego NZOZ w Wieruszowie
ój szpital stara się wypełniać
misję, jaką jest przede wszystkim dobro pacjenta. Mamy
świetnych lekarzy i pielęgniarki. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, wyremontowane zostały wszystkie pomieszczenia szpitalne i poradnie.
Muszę jednak przyznać, że sytuacja staje się coraz trudniejsza. Nawet najlepiej zarządzany szpital nie jest w stanie sprostać ciągle zachodzącym zmianom kryteriów, których
zachowanie jest wymagane do otrzymania kontraktu z NFZ. Finansowanie jest zatem niestabilne i nieprzewidywalne. Do tego dochodzą zmiany przepisów i ich niespójność. Co
może zrobić menedżer, który zainwestuje w drogi sprzęt, a po pół roku okazuje się, że przegrał konkurs z firmą wchodzącą na rynek i oferującą ewidentnie zaniżoną cenę usług, przy
której o jakimkolwiek zysku można zapomnieć.
Według byłej minister zdrowia Ewy Kopacz spółki miały być lekiem na całe zło. Oka-

M

166 Fakty

Eunika Adamus, dyrektor PCM NZOZ
w Wieruszowie
zało się jednak, że spółki też popadają w długi. Poza wymienionymi wyżej powodami,
przyczyna leży we wzroście cen za media,
usługi, żywność i leki oraz w żądaniach płacowych. Skąd na to brać pieniądze przy niskich kontraktach i wycenach punktów,
zwłaszcza że na przychody z działalności komercyjnej w ogóle nie możemy liczyć.
Często pada argument, że corocznie na
zdrowie wydaje się większe środki. Zgoda, ale

czy to dotyczy wydatków na leczenie szpitalne
i w przychodniach? Dobrze wiemy, że nie.
Ciągle toczymy boje o nadwykonania. Kontrole zarzucają lekarzom niekompetencję i złą
wolę, kwestionując ich sposób leczenia. A pacjent musi być przyjęty i właściwie leczony. Teraz każdy lekarz ma w głowie widok sali sądowej, na której może odpowiadać za błąd.
Problemów jest dużo więcej. Liczę na nowego ministra. Bartosz Arłukowicz zapowiedział „deregulację”, likwidację zbędnych
przepisów i postawienie wielu spraw na
nogi. Chętnie porozmawiałabym z ministrem o trudnej sytuacji w powiatach i małych
miastach, o wpływie polityki na naszą działalność i innych, dalekich od Warszawy problemach.
Czwarty rok z rzędu osiągam zysk. Czy
będzie on możliwy do osiągnięcia w 2012
roku? Nie wiem. W każdym razie nie tyle kosztem pacjentów, ile dostępności do świadczeń,
którą przecież spółki miały zapewnić.
I
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Zastrzyk dla ochrony zdrowia
Tegoroczny budżet Ministerstwa Zdrowia ma wynieść 3,94 mld zł, z czego 2,5 mld zł
zostanie przeznaczone na ochronę zdrowia. Według resortu, oznacza to wzrost
o 7,1 proc. w porównaniu do budżetu z roku 2011 (3,6 mld zł)
Igor Stokłosa
rzyjęty przez rząd projekt ustawy budżetowej zakłada, że najwięcej pieniędzy – 2,5 mld zł – traﬁ do ochrony zdrowia, z czego większość środków zostanie przeznaczona na ﬁnansowanie
szpitali klinicznych (655 mln zł), programów
polityki zdrowotnej (727 mln zł) oraz świadczeń wysokospecjalistycznych (318 mln zł).
Projekt przyszłorocznego budżetu przewiduje, że na ratownictwo medyczne przeznaczone będzie 80 mln zł, publiczną służbę krwi
– 91,2 mln zł, lecznictwo psychiatryczne – 39
mln zł, inspekcję sanitarną – 33,4 mln zł,
urząd rejestracji produktów leczniczych,
wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 47,2 mln zł, inspekcję farmaceutyczną
– 13,3 mln zł.
9,5 mln ma trafić na zwalczanie narkomanii, 6 mln zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a 5,8 mln zł – na zapobieganie i zwalczanie AIDS. Z puli, jaką będzie dysponował
resort zdrowia, 1,36 mld zł to środki przeznaczone na szkolnictwo wyższe, w tym 1,26 mld
zł na działalność dydaktyczną, a 96,3 mln zł
na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. Przyszłoroczne wydatki na administrację publiczną w ramach budżetu MZ
wyniosą 65 mln zł. W ramach budżetu MZ
na obronę narodową zaplanowano 11,5 mln
zł. W środkach przeznaczonych na rezerwy
celowe 400 mln zł zabezpieczono na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jeżeli chodzi o planowane środki na
realizację programów wieloletnich, w 2012
roku, 250 mln zł przeznaczone zostanie na realizację Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych, 45 mln zł – na Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, 559,2 mln zł – na programy
wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia.

P

Taryfikacja w rękach Agencji
Zdaniem wiceministra zdrowia Jakuba
Szulca, nowe przepisy mają wprowadzić
znaczące zmiany w systemie ochrony zdrowia, w tym system oceny jakości świadczeń
medycznych i dodatkowe ubezpieczenia
zdrowotne. Zakładają też powstanie konkurencji dla NFZ. Zgodnie z propozycją, prywatne podmioty mogłyby starać się o to, by
gospodarować publiczną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Chodzi między innymi

o ustawy: o dodatkowych dobrowolnych
ubezpieczeniach zdrowotnych, badaniach
klinicznych, zdrowiu publicznym, o jakości
w ochronie zdrowia oraz przepisy zakładające utworzenie Agencji Taryfikacji. Przygotowała je była minister zdrowia Ewa Kopacz.
Jeden z projektów pakietu przewiduje
utworzenie Agencji Taryfikacji. Na podstawie
jej ustaleń wyceniane byłyby świadczenia
medyczne. Z kolei system kontroli jakości ma
premiować te lecznice, które będą wykonywały
świadczenia na odpowiednim poziomie,
określanym na podstawie wskaźnika efektywności. Obecnie wycenę świadczeń wskazuje NFZ. W przyszłości taryfę ma ustalać
Agencja w oparciu o zestawienie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych oraz wykaz
przypisanych im stawek. Przy kontraktowa-

niu świadczeń NFZ będzie musiał uwzględniać wytyczne Agencji.
MZ podkreśla, że taryfikacja świadczeń
zdrowotnych nie jest możliwa do przeprowadzenia bez wiarygodnych informacji
o kosztach uzyskanych od świadczeniodawców, czyli na przykład szpitali. Takie dane ma
zbierać Agencja. Według resortu zdrowia
Agencja Taryfikacji powinna być samodzielną strukturą, która przeprowadzałaby taryfikację świadczeń zdrowotnych w sposób niezależny, opierając się na fachowych kryteriach.

Nowe szanse i możliwości
W MZ jest także projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Przepisy przygotowane przez resort określają ogólne warunki funkcjonowania dodatkowych
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ubezpieczeń oraz mechanizmy mające gwarantować dostępność do świadczeń finansowanych przez NFZ dla osób, które nie będą
korzystały z dodatkowych ubezpieczeń. Projekt, w wersji przedstawionej dziennikarzom
w marcu zeszłego roku, przewidywał ulgę podatkową dla wykupujących polisę. Zgodnie
z zapowiedziami MZ, miałaby ona być odliczana od podstawy opodatkowania. Na takie rozwiązanie nie zgodził się minister finansów Jacek Rostowski. Ustawa przeszła
konsultacje społeczne, ale nie trafiła do Sejmu.
W projekcie przewidziano możliwość finansowania polis w ramach Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzono obowiązek realizacji przez świadczeniodawcę kontraktu z NFZ na poziomie
90 proc. – to zabezpieczenie dostępu dla pacjentów bez dodatkowego ubezpieczenia.
Na ubezpieczycieli nałożono obowiązek
przygotowania standardów świadczeń, które będą wykonywane w ramach dodatkowego leczenia. Chodzi o dokładną ofertę dotyczącą specjalizacji lekarzy, sprzętu, badań diagnostycznych i zabiegów. W ramach dodatkowego ubezpieczenia dostępne miałyby być
świadczenia z zakresu medycyny pracy.
Projekt ustawy o jakości w ochronie
zdrowia zakłada, że najlepsze lecznice będą
premiowane większymi kontraktami z NFZ.
Z kolei projekt ustawy o badaniach klinicznych zakłada publikowanie w Internecie informacji o prowadzonych badaniach, umożliwienie ich uczestnikom dochodzenia roszczeń oraz wprowadzenie przejrzystych procedur związanych z wydawaniem pozwoleń.
Wprowadzone mają zostać też przepisy
nakładające obowiązek publikowania na
ogólnodostępnym portalu internetowym informacji na temat prowadzonych na terytorium Polski badań klinicznych. W projekcie
zawarta została definicja „głównego badacza”,
jako podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie badania klinicznego w danym
ośrodku oraz sprawującego nadzór nad zespołem badawczym. Ma to umożliwić uniknięcie wątpliwości dotyczących odpowiedzialności poszczególnych osób za prowadzenie badania.

Finansowanie z różnych źródeł
Obecnie ochrona zdrowia zasilana jest
z kilku źródeł środków finansowych, tak publicznych, jak i prywatnych. Największym
z nich są przychody ze składki na ubezpieczenie zdrowotne, która ma charakter podatku
celowego. Środki gromadzone są w Narodowym Funduszu Zdrowia. Drugim pod
względem wielkości źródłem publicznego zasilania w środki jest budżet państwa, gromadzony przy zastosowaniu zróżnicowanych instrumentów fiskalnych, a przede wszystkim
z podatków ogólnych. Także budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz w niewielkim stopniu ze środków organizacji, do-
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starczają środków systemowi ochrony zdrowia. Wśród prywatnych źródeł finansowania
istotne znaczenie mają środki gospodarstw domowych, fundusze zakładów pracy, prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz organizacji charytatywnych (niedotowanych z funduszów publicznych). Niewielką rolę odgrywają fundusze pochodzące z pomocy zagranicznej przeznaczanej na ochronę zdrowia.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od
1999 roku są głównym i silnie dominującym
źródłem dopływu środków do sektora ochrony zdrowia i z tego względu zasługują na
szczególną uwagę. Średniookresowe prognozy składek umożliwiają dynamiczne podejście do bieżących problemów finansowych
i ocenę perspektyw ich rozwiązania. Składki
są ważnym elementem finansowania ochrony zdrowia także z tego względu, że są
uznawane za najbardziej elastyczny, a więc decyzyjny, parametr całego systemu. Każdy przejaw trudności finansowych w ochronie zdrowia prowadzi nieuchronnie do wskazywania
rozwiązań polegających na wzroście składki. Składce przypisuje się zatem funkcję
czynnika dostosowującego stronę przychodową do stosunkowo sztywnych ograniczeń
systemu po stronie wydatków. Stopa składki przejmuje zatem główną odpowiedzialność
za równowagę w systemie. Przeciwstawny pogląd przypisuje znaczną sztywność stopie
składki, co prowadzi do wniosku, że równowaga wymaga dostosowania innych źródeł
zasilania systemu i przede wszystkim dostosowania po stronie wydatków.
Wprowadzenie składki na ubezpieczenie
zdrowotne było oczywistą konsekwencją
ustanowienia systemu Kas Chorych. Nie
było również kontrowersji dotyczących utrzymania składki w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, mimo że nie pełni już ona
funkcji alokacyjnej, tak istotnej w układzie Kas
Chorych. Składka realizuje formułowany od
wielu lat postulat uniezależnienia przychodów
ochrony zdrowia od arbitralnych, doraźnych i trudno przewidywalnych decyzji o podziale środków w budżecie państwa i innych
funduszach publicznych.
Dr Jacek Nowak, adiunkt w Katedrze
Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, przypomina, że reformy w zakresie administracji, finansów publicznych
oraz organizacji i finansowania ochrony
zdrowia z końca lat 90. zmieniły istotnie sposób funkcjonowania placówek i ich powiązań
z jednostkami samorządu terytorialnego.
– Ideą zmian – jak można oceniać – było zracjonalizowanie kosztów działalności i skupienie się na restrukturyzacji publicznych placówek ochrony zdrowia w dążeniu do dostosowywania usług medycznych do potrzeb społecznych i możliwości budżetowych państwa – uważa Jacek Nowak.
Jednak zmiany nie spowodowały istotnej
ewolucji w sposobie finansowania placówek.
Wiele z nich również obecnie boryka się z pro-

blemami finansowymi, a jedną z przyczyn jest
przepływ środków między placówkami medycznymi a Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednak stopniowo model pozyskiwania
źródeł finansowania w opiece zdrowotnej ulega zmianom.
Publiczny zakład opieki zdrowotnej,
utworzony przez ministra, wojewodę oraz jednostkę samorządu terytorialnego, może bowiem prowadzić działalność w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego,
jeżeli prowadzenie tego zakładu w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej byłoby niecelowe lub przedwczesne. W tym przypadku publiczny zakład
opieki zdrowotnej działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,
nie posiadając osobowości prawnej. Aktywność finansowa oparta jest o roczny plan,
w myśl którego zakład budżetowy może
otrzymywać z budżetu dotację przedmiotową oraz dotację na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji, przy uwzględnieniu
ograniczonej skali. – Jednak negatywne skutki funkcjonowania publicznego zakładu opieki zdrowotnej związane są z ograniczeniem
możliwości zasilania finansowego, nieskrępowanego przez organ właścicielski, tym
bardziej w przypadku kłopotów finansowych
samego organu założycielskiego – twierdzi Jacek Nowak.
Zwraca uwagę, że odmienne relacje charakterystyczne są dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, tworzonych m.in.
przez osoby prawne lub fizyczne, a także spółki niemające osobowości prawnej, jak spółki cywilne i spółki osobowe prawa handlowego. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej to organizacyjnie wyodrębniony zespół
osób i środków majątkowych, utworzony
i utrzymany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia. Sam niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie posiada osobowości prawnej, przy czym posiada
ją podmiot, który tworzy tę działalność.
Ograniczenia prawne właściwe dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie mają
w tym przypadku zastosowania. Dotyczy to
również źródeł finansowania od strony kapitału właścicielskiego (od właściciela) lub poprzez zasilanie od pozostałych podmiotów.
Decyzje w tym przypadku podejmuje kierownictwo, orzekając o przeznaczeniu środków i stosując się do regulacji statutowych.
Co istotne, NZOZ może wykorzystywać
dostęp do dotacji unijnych nie tylko przeznaczonych dla podmiotów ochrony zdrowia, ale
dla szerokiej rzeszy przedsiębiorców. Środki finansowe mogą zatem w tym przypadku być
pozyskiwane z wielu źródeł – w tym ze źródeł
własnych, czyli od właściciela, a także ze źródeł obcych, w tym od banków, spółek leasingowych, innych pożyczkodawców. Istnieje
także strumień pozyskiwania środków pieniężnych z tytułu wykonywanych usług bezpośrednio od pacjentów indywidualnych, pra-
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codawców (np. z tytułu abonamentu) oraz
– co oczywiste – z tytułu refundacji świadczeń
zdrowotnych na bazie umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
Na każdym etapie organizacyjnym przedsiębiorcy towarzyszy problem pozyskiwania
kapitałów, oceny ich efektywności oraz wpływu na kontynuację rozwoju. Możliwość pozyskania źródeł finansowania przedsiębiorstwa ma ogromny wpływ na przyszłą działalność. Podczas wyboru należy brać pod
uwagę między innymi: formę prawną, sytuację finansową, relacje z usługobiorcami, dostawcami, wierzycielami, a także branżę,
wielkość działalności, otoczenie konkurencyjne, czynniki mikro- i makroekonomiczne
oraz warunki gospodarcze, regulacje prawne
oraz polityczne. Jednak nie każdy podmiot
może sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu czy finansowanie swojej działalności emisją akcji na rynku kapitałowym.

Wpływy z zewnątrz i od wewnątrz
Finansowanie wewnętrzne oznacza, że
środki pozyskiwane są przez transformację
majątku oraz akumulację kapitału, co może
polegać na przemianie kapitału rzeczowego
na środki pieniężne, czyli sprzedaży usług.
W finansowaniu wewnętrznym ważna jest
również funkcja finansowa amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne stanowią bowiem koszt
uzyskania przychodów, dzięki czemu obniża
się podstawę opodatkowania i zmniejsza
obciążenie z tytułu opodatkowania przedsiębiorcy. Istotnym źródłem finansowania wewnętrznego jest także samofinansowanie,
które w literaturze nie zostało jednoznacznie
zdefiniowane. Przyjmuje się jednak, iż stanowi
ono kapitalizację zysku, a zatem zatrzymanie części zysku z przeznaczeniem na finansowanie działalności.
Finansowanie zewnętrzne charakteryzuje się tym, iż wykorzystany kapitał należy

do innych podmiotów, które udostępniają
przedsiębiorstwu nadwyżki własnych środków
finansowych lub też środki rzeczowe na z góry
ustalony okres. Wyróżnia się finansowanie zewnętrzne własne i obce. Finansowanie zewnętrzne własne wiąże się ze zwiększeniem
kapitału własnego poprzez dostarczenie
środków przez akcjonariuszy.
Podwyższenie kapitału zakładowego
spółki akcyjnej wykonywane jest przede
wszystkim poprzez emisję nowych akcji. Formy objęcia nowej emisji akcji przez akcjonariuszy dotyczą przeprowadzenia subskrypcji
prywatnej – przejęcie emisji przez określonego
przedsiębiorcę, subskrypcji zamkniętej – oferta skierowana wyłącznie do istniejących akcjonariuszy lub subskrypcji otwartej w formie
oferty publicznej. Przeprowadzenie emisji akcji nakierowane jest zwykle na pozyskanie
środków finansowych na rozwój działalności
oraz finansowanie inwestycji.
I

Nadmiar biurokracji
Rozmowa z Maciejem Hamankiewiczem, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

Laureaci konkursu Perły Medycyny reprezentują różne obszary działalności na rynku usług medycznych. Co stanowi wspólny
mianownik ich sukcesu, będący zarazem wyznacznikiem wysokiej jakości?
– W każdym z tych podmiotów leczniczych pracują zespoły ludzi, a w tych zespołach oddani swej pracy lekarze i lekarze dentyści. Żaden podmiot nie może funkcjonować
bez ludzi, którzy zajmą się przyjmowanymi
chorymi i zadbają, aby leczenie odbywało się
na wysokim poziomie. Wysoka jakość to efekt
zaangażowania zespołu.
Jakie wnioski nasuwają się panu wobec
trwającej debaty publicznej o kondycji służby zdrowia i proponowanych zmian jej
kształtu?
– Samo słowo debata publiczna wskazuje
na jej charakter. Bardzo często odnosimy wrażenie, że mówił chłop do obrazu, a obraz ni
razu... Słowo debata sugeruje, że strony

rozmawiają, starając się wypracować jak
najlepsze rozwiązania omawianego problemu. Niestety debata na temat ochrony zdrowia przypomina budowę polskich autostrad.
Każdy buduje swój kawałek w swoją stronę,
a pacjent nigdzie dojechać nie może. Mamy
wrażenie, że tak naprawdę opinie dla władzy
są potrzebne jedynie po to, by móc później
oświadczyć: „konsultowaliśmy ze społeczeństwem”. A w razie potrzeby stwierdzić:
„przecież z nimi debatowaliśmy, więc czego
oni chcą?”. Tymczasem wsłuchanie się w głos
środowiska lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących swój zawód i stąd wiedzących najlepiej jak powinna funkcjonować ochrona
zdrowia jest niezbędne.
Jakie rozwiązania wydają się najkorzystniejsze dla ochrony zdrowia z punktu
widzenia samorządu lekarskiego?
– Przede wszystkim złamanie monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia i pozwolenie wreszcie lekarzom leczyć. Polityka
NFZ została bowiem błędnie określona,
a obietnica naszego rządu, że powstanie system ubezpieczeń alternatywnych, nie została zrealizowana. Już teraz lekarze i lekarze
dentyści są zarzuceni czynnościami biurokratycznymi, co powoduje, że administracja
zabiera im czas, który powinien być przeznaczony na leczenie chorych. Tymczasem
ustawa refundacyjna nakłada obowiązki
w jeszcze większym stopniu. Najkorzystniejszy dla ochrony zdrowia z punktu widzenia
samorządu byłby model, kiedy pacjent dostanie poradę lekarską, receptę i wtedy zgłosi się do urzędnika po należną refundację. Powinno się zapewnić jednolity dokument

ubezpieczenia w postaci elektronicznej karty pacjenta, zamiast zmuszania lekarza do
sprawdzania różnych dokumentów.
W jakiej mierze osiągnięcia i pozytywne wyniki placówek ochrony zdrowia, niezależnie od ich własności, są zasługą personelu medycznego, a w jakim stopniu o sukcesie i zadowoleniu pacjentów decyduje
talent menedżerski zarządu? Czy można
w ogóle rozpatrywać te płaszczyzny w oderwaniu?
– To wynika z jednego i drugiego, ale talent menedżerski to również możliwość zapewnienia dobrej organizacji pracy warunkującej efektywność tej pracy. Ważnym czynnikiem jest zapewnienie pracownikom medycznym dobrych warunków pracy i płacy.
Niestety istnieją ogromne rozbieżności w poziomie płac lekarzy. Wyrównać mogłoby to
zgodne z uchwałami zjazdu ustalenie minimalnych wynagrodzeń dla lekarzy lub określenie minimalnych zarobków rozporządzeniem ministra w przedsiębiorstwach działalności leczniczej – skomercjalizowanych
ZOZ-ach. Doświadczenia dotychczasowe
wskazują, że w spółkach przejmujących szpitale, nieodparta chęć cięcia wynagrodzeń lekarskich jest urzeczywistniana. Boje się, że ministerstwo nie doceniające wagi tych wydarzeń w ostatnim momencie wymyśli stan wyjątkowy dla takiego a takiego szpitala. Doświadczenia w tym zakresie zbiera koleżeńskie sąsiednie ministerstwo zdrowia na Słowacji i w ramach ćwiczeń byłego Układu Warszawskiego wsadzono lekarzy w kamasze.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Szpitalne wzloty i upadki
Centrum Monitorowania
Jakości oraz dziennik
„Rzeczpospolita” po raz
kolejny opracowały
rankingi najlepszych
szpitali w Polsce.
W sporządzonych
zestawieniach brano pod
uwagę całokształt działań,
począwszy od jakości
opieki medycznej
i warunków stwarzanych
pod kątem pacjentów, po
efektywność zarządzania

specjalnym dodatku do wydania „Rzeczpospolitej” z 17 października 2011 oraz na stronie
internetowej CMJ ukazały się
4 zestawienia szpitali za 2011 rok.

W

Kompleksowa ocena szpitali
Największy ranking prezentuje wyniki
100 wielospecjalistycznych zabiegowych szpitali publicznych. Poza „Złotą Setką” opracowano ranking szpitali monospecjalistycznych, obejmujący 12 placówek, ranking zabiegowych szpitali niepublicznych, obejmujący 23 jednostki oraz ranking szpitali niezabiegowych, zestawiający 10 jednostek. Ponadto powstały rankingi wojewódzkie, prezentujące wyniki w poszczególnych regionach, z uwzględnieniem miejsca uzyskanego
w wyżej wymienionych rankingach.
Łącznie w ubiegłorocznej edycji na rozesłaną ankietę odpowiedziały 234 jednostki, których wyniki przeanalizowano pod kątem całokształtu działań, pogrupowanych na
3 główne obszary, będące przedmiotem oceny: zarządzanie, jakość opieki i opieka medyczna. Najwięcej punktów – 390 – było do
zdobycia za opiekę medyczną, na którą składały się takie elementy, jak system sterylizacji, diagnostyka, polityka lekowa, personel
i jego kwalifikacje oraz blok operacyjny. Nieco mniej, bo maksymalnie 360 punktów,
przypadało za skuteczność praktyk na płaszczyźnie zarządzania. Tu pula punktów, wpływających na ostateczną pozycję w rankingu,
uwzględniała takie aspekty, jak finanse, zarządzanie majątkiem, zasilanie w media i in-
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stalacje, systemy informatyczne, budynki.
W dalszej kolejności trzeba było dowieść wysokiej jakości opieki oferowanej pacjentom.
W tym zakresie brano pod uwagę jakość
usług, posiadane certyfikaty, komfort pobytu pacjenta oraz analizę zdarzeń i skarg. Za
spełnienie wymogów w obszarze jakości
można było uzyskać 250 punktów. Szpitale
z największą liczbą z maksymalnej sumy 1000
punktów, możliwych do zdobycia, mogą być
dumne z osiągniętej pozycji w skali ogólnopolskiej, zaś ich pacjenci – spokojni o właściwą
opiekę.

Czołówka 2011 roku
Pozycję lidera i przewagę nad innymi publicznymi wielospecjalistycznymi szpitalami
zabiegowymi wywalczył – z wynikiem 910
punktów – Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, który po wieloletniej obecności w czołówce wreszcie wyprzedził weteranów. 2. i 3.
miejsce w „Złotej Setce” zajęły kolejno Centrum Onkologii Im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy i ubiegłoroczny
laureat – Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
Wśród placówek monospecjalistycznych
miejscami zamienili się liderzy z 2010 roku.
Na pozycję lidera awansował Instytut Hematologii z Warszawy, za którym uplasował

się, spadając na drugie miejsce, Szpital Urazowy z Piekar Śląskich. Pierwszą trójkę liderów zamknęło Centrum Leczenia Oparzeń
w Siemianowicach Śląskich. Pozycję zwycięzcy wśród 23 niepublicznych szpitali obroniło samorządowe Pleszewskie Centrum
Medyczne, a za nim uplasowały się: Szpital
Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Dzieci i Dorosłych
Szpital im. I. Mościckiego w Chorzowie.
W zestawieniu 10 szpitali niezabiegowych najlepiej wypadł Samodzielny Publiczny Zespół
Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, który rok
wcześniej jako jedyny spośród jednostek tego
typu był notowany w głównym rankingu.

Niepokojąca tendencja spadkowa
Jak podkreśla Michał Bedlicki z Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
największe szanse na mocną pozycję w ostatecznym zestawieniu mają szpitale mające doświadczenie w działalności na rynku usług medycznych oraz renomę, bo te są po prostu najlepsze. Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń, co
czwarta placówka w Polsce zdecydowała się
poddać ocenie i podjąć wyzwanie zmierzenia
się z konkurencją. Z tej liczby do „Złotej Setki” weszły zaledwie 3 szpitale debiutujące
w konkursie, co niezależnie od zajętego w klasyfikacji miejsca jest już dużym osiągnięciem.
Symptomem niekorzystnej sytuacji w służbie

zdrowia jest mniejsza ogólna liczba zgłoszeń,
niepokojąca organizatorów rankingu. – Szpitale, widać, zdają sobie sprawę ze swojej pogarszającej się sytuacji i czekają na lepsze czasy, by znowu wziąć udział w konkursie – mówi
Michał Bedlicki.
Z ankiet wynika, że drugi rok z rzędu spada rentowność szpitali. Jedynie 53 proc.
placówek, zgłoszonych do oceny, mogło wykazać się w 2011 roku przychodami wyższymi niż wydatkami (rok wcześniej było to
62 proc., a 2 lata temu – 73 proc.). na gorszy
wynik wpływa nie tylko utrata płynności finansowej. Nie bez znaczenia dla sytuacji ekonomicznej szpitala są zakupy nowego sprzętu medycznego oraz inne inwestycje i realizowane projekty. Oprócz kondycji finansowej
wiele do życzenia pozostawia też infrastruktura i wyposażenie szpitalnych obiektów.
– W dziale „zarządzanie majątkiem”, w którym oceniamy infrastrukturę i urządzenia,
szpitale uzyskują około 40 proc. możliwych
do zdobycia punktów. I dzieje się tak mimo
wielu inwestycji, także finansowanych z pieniędzy unijnych – komentuje Bedlicki.
Pozostaje mieć nadzieję, że tendencja
spadkowa, odnotowywana w ostatnich rankingach, wkrótce się odwróci. I chodzi nie tyle
o wyższą punktację i awanse w klasyfikacji,
lecz przede wszystkim o dobro pacjenta i jakość świadczeń medycznych, z których wszyscy korzystamy.
I

Więcej innowacji
Rozmowa z Henrykiem Brodowskim, dyrektorem Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Co pozwoliło placówce w ciągu kliku lat
wyjść na prostą, by dziś cieszyć się sukcesami?
– W momencie, kiedy obejmowałem
stanowisko dyrektora, została przeprowadzona inwentaryzacja majątku i ocena
strat. Zadłużenie całego SPZOZ wyniosło
6,5 mln zł. Został zaciągnięty kredyt długoterminowy, który umożliwił dalsze funkcjonowanie placówki. Kredyt ten pozwolił spłacić zadłużenie wymagalne i zacząć spłacać
dalsze zobowiązania. Konieczne było prze-

prowadzenie restrukturyzacji, której konsekwencją było zwolnienie 30 osób.
Rozpoczęliśmy wówczas starania o dotacje unijne. Udało nam się pozyskać w ten
sposób 600 tys. zł na informatyzację, 1,5 mln
zł na zakup tomografu komputerowego oraz
3,5 mln zł na remont i modernizację starej części szpitala. Natomiast ze środków otrzymanych od marszałka województwa mazowieckiego zakupiliśmy dwa aparaty rentgenowskie i USG. Od tego momentu sytuacja
SPZOZ zaczęła się poprawiać.
Gdy obejmowałem stanowisko dyrektora w szpitalu zatrudnionych było 14 lekarzy,
a obecnie jest ich 67. W 2009 roku SPZOZ
w Łosicach uzyskał wynik finansowy dodatni w wysokości 600 tys. zł. Pierwszy raz od kilku lat jesteśmy „na plusie”. Ponadto w 2007 roku kontrakt z NFZ na wykonywanie świadczeń
wynosił 7 mln zł, a obecnie jest to 18 mln zł.
Kolejnym sukcesem łosickiego SPZOZ jest
uzyskanie certyfikatu ISO 90001:2008.
Krótko mówiąc, dzięki dobrej współpracy zarządu powiatu łosickiego, rady po-

wiatowej i pracowników całego SPZOZ udało się wybrnąć z tej ciężkiej sytuacji.
O czym myśli pan, słysząc o jakości
w ochronie zdrowia w kontekście pełnionej
funkcji i misji ZOZ-u?
– Jako dyrektora placówki najbardziej
przeraża mnie ilość spraw dotyczących
administracji, a mianowicie konieczność potwierdzenia elektronicznego i w wersji papierowej każdego badania lekarskiego. Zabieg operacyjny jest krótszy niż uzasadnianie i opisywanie tych zdarzeń przez lekarzy i pielęgniarkę. Po drugie przerażają
mnie ograniczenia organów kontrolujących działalność SPZOZ, które nie mają
wpływu na jakość leczenia. Chciałbym,
aby było więcej innowacji w każdej dziedzinie dotyczącej służby zdrowia, a mniej
spraw zbędnych dla personelu lekarskiego,
pielęgniarskiego i pacjentów. Na pewno to
spowoduje zmniejszenie kolejek do lekarzy
specjalistów.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Skuteczne rozwiązania
Rozmowa z Januszem Jerzakiem, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
Czego zasługą jest wysoka, 24. pozycja
w „Złotej Setce” szpitali publicznych 2011
„Rzeczpospolitej” i CMJ? Jakie kryteria najbardziej wpływają na pozytywną ocenę placówki?
– Tak dobra ocena jest wynikiem kilkunastoletniej ciężkiej pracy całego personelu
szpitala, stabilnej i konsekwentnej polityki zarządu, zrozumienia potrzeb lokalnych, potrzeb
pacjentów i stałego nastawienia na rozwój
usług. Nie bez znaczenia jest także konsekwentne inwestowanie w personel i infrastrukturę oraz aktywny dialog z partnerami
zewnętrznymi. Dużym atutem jest to, że
obecnie posiadamy stosunkowo nową infrastrukturę, a na przełomie marca i kwietnia rozpoczniemy leczenie dzieci na 196 łóżkach
w nowym pawilonie szpitalnym.
Jakie codzienne praktyki najwyraźniej
wpisują się w politykę jakości szpitala,
zarówno na płaszczyźnie medycznej, jak i biznesowej?
– Szpital przeszedł kilka poważnych restrukturyzacji związanych ze stopniową konsolidacją 5 zlikwidowanych szpitali oraz kilka większych i mniejszych inwestycji. Przez ten
cały okres doskonalono system zarządzania
szpitalem, co było szczególnie trudne w czasie występowania okresowych niedogodności, w tym naruszania pewnych struktur i związanych z tym interesów osób.
Płaszczyzna medyczna i biznesowa są ściśle powiązane oraz wzajemnie na siebie oddziaływują. Konieczne jest monitorowanie
procesów zachodzących nie tylko w szpitalu, ale również w jego otoczeniu. Dążymy do
jasnego, jednolitego postępowania zgodnego z procedurami gwarantującymi wysoką jakość usług medycznych dla najlepszego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych naszych
pacjentów.
Jaka rola w dążeniu do zapewnienia pacjentom najlepszego standardu świadczeń
przypada innowacyjności, docenionej nagrodą Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego?
– Od 1998 roku szpital inwestował w rozwój usług medycznych i profesjonalizm pracowników. Innowacyjność w naszym działaniu ma na celu dążenie do zapewnienia pacjentom najlepszego standardu świadczeń.
Wprowadzamy rozwiązania nowoczesne, ale
sprawdzone i użyteczne. Nie chodzi o to, by
być w czymś pierwszym, lecz by rozwiązania
były korzystne i funkcjonalne. Przykład to poczta pneumatyczna transportująca materiał biologiczny do laboratorium szpitalnego, system
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sterylizacji i dekontaminacji pomieszczeń,
system informatyczny wspomagający proces
leczenia, serwerownie bezpiecznie przechowujące dane medyczne, przewoźny i stacjonarny tomograf komputerowy, skomputeryzowane laboratorium szpitalne, zamknięty
próżniowy system poboru krwi do badań, tacowy system żywienia pacjenta itd.
Posiadamy własną oczyszczalnię ścieków,
co jest ciągle rzadko spotykane w szpitalach.
Poszukujemy nowych obszarów działania.
Rozwijamy poradnię żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Uruchomiliśmy nocną
i świąteczną opiekę zdrowotną. Zakupiliśmy
i stosujemy system „Cool-cap”, który zastosowany zaraz po porodzie daje szanse na
ograniczenia skutków niedotlenienia mózgu
noworodka oraz wiele innych. Z własnych
środków budujemy pracownię rezonansu
magnetycznego specjalne dedykowaną dla
dzieci. Planujemy wybudowanie pawilonu rehabilitacji poudarowej i stworzenie pracowni dializy wątrobowej.
Jak ocenia pan bieżący stan potrzeb inwestycyjnych szpitala i adekwatność środków,
jakimi dysponuje zarząd, do ich pokrycia?
– Od kilku lat szpital osiąga dodatni wynik finansowy. Zatem posiadamy środki na

odtwarzanie zużytej infrastruktury oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu. Te środki w skali rocznej kształtują się na poziomie
0,5–1,5 mln zł. Inwestujemy również w rozwój. W 2007 roku utworzyliśmy oddział
neurologiczny z pododdziałem udarowym
kosztem 1,2 mln zł – w całości ze środków własnych szpitala.
W finansowaniu inwestycji w latach
2009–2011 bardzo pomogły nam fundusze
unijne w wysokości około 7,5 mln zł. Obecnie
ze środków własnych budujemy pracownię rezonansu magnetycznego – 4,8 mln zł, rozbudowujemy i przeprowadzamy remont kapitalny kuchni szpitalnej – 5,6 mln zł.
Posiadamy plany inwestycyjne do 2015
roku na łączną kwotę 41 mln zł. Na sposób
sfinansowania tych wydatków mamy skuteczne rozwiązania. W wydatkowaniu środków należy jednak zachować rozwagę
i umiar. Obecne ostrzeżenia o zbliżającej się
drugiej fali kryzysu traktujemy bardzo poważnie i może okazać się konieczne zaciskanie pasa. Przyszłość wydaje się niepewna.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.szpital.wroc.pl
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Jakość stale udoskonalana
O sukcesach w ogólnopolskich rankingach i konkursach oraz systematycznym
doskonaleniu jakości usług mówi Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk,
dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
Fot. WACŁAW BRUDEK (OLSZTYN24.COM)

Po raz trzeci Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie zdobył I miejsce w konkursie Perły Medycyny. Co pozwala ustawić poprzeczkę
odpowiednio wysoko, a przy tym utrzymać
poziom?
– Wprowadzenie zarówno standardów jakości określonych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jak
i norm ISO pomaga szpitalowi eliminować
ryzyko zdarzeń niepożądanych, usprawnia
przepływ informacji oraz ułatwia gospodarkę finansową.
Nasz szpital uzyskał odnowienie certyfikatu jakości CMJ na kolejne 3 lata oraz ma
wprowadzone normy ISO w zadaniach dotyczących realizacji usług medycznych, w zakresie promocji karmienia piersią, działalności
laboratorium, bezpieczeństwa żywienia oraz
norm BHP i ochrony środowiska. Obecnie
przygotowujemy się do wprowadzenia standardów bezpieczeństwa informacji. Dodatkowo wdrażamy system kontroli zarządczej,
która na początek ma być sprawowana przez
samą placówkę. Wszystko to wpływa na zachowania personelu, powoduje, że szpital
funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa, sporządzane sprawozdania finansowe są wiarygodne, w razie zaistnienia zdarzeń niepożądanych podejmowana jest analiza sytuacji,
w jakiej do nich doszło i wprowadzana jest korekta postępowania oraz działania zapobiegawcze. Spełnienie norm jakości w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwia
identyfikację zagrożeń na danym stanowisku
pracy, eliminuje je i zaleca przestrzeganie ustalonych standardów.
Równie dużym sukcesem jest 11. miejsce w tegorocznej „Złotej Setce Szpitali
Publicznych” CMJ i „Rzeczpospolitej”. Czy
tak wysokie lokaty w rankingach i nagrody
są motywacją do dalszych wysiłków w pracy nad poprawą jakości usług?
– Oczywiście, każdy sukces cieszy nas
ogromnie i jest bodźcem do kolejnych przedsięwzięć. Celem działania Zintegrowanego

Systemu Jakości jest przede wszystkim ciągłe doskonalenie systemu udzielania pomocy w sytuacji zagrażającej życiu, zapewnienie
bezpiecznych warunków hospitalizacji ze
szczególnym uwzględnieniem minimalizacji
zakażeń wewnątrzszpitalnych. Planowanie
i podejmowanie kolejnych działań jakościowych to dążenie do pełnej kompetencji i odpowiedzialności każdego pracownika szpitala
za jakość wykonywanej przez niego pracy, tworzenie przyjaznej atmosfery i troski o każdego pacjenta, co sprzyja i przyspiesza proces
leczenia.
W jakich obszarach działalności najbardziej trzeba czuwać nad jakością działania placówki?
– Jednym z niezbędnych warunków, które muszą być spełnione, jest troska o bezpieczeństwo leczenia, które jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania ochrony
zdrowia. Bezpieczeństwo pacjenta odnosi się
przecież do wszystkich przejawów opieki
zdrowotnej. Zawiera wszystkie aspekty, poczynając od szkody wyrządzonej na skutek
niewłaściwej procedury, błędnej decyzji, po
skutki uboczne leków, błędy ludzkie czy błędy systemu. Problem zdarzeń niepożądanych

w opiece nad pacjentami jest już coraz częściej monitorowany. Niewłaściwe podejście do
tych spraw podważa zaufanie pacjentów, czyli fundament terapeutycznej relacji pacjent–
pracownik medyczny. Analiza zgłaszanych
problemów i ich źródeł powstawania oraz
wdrożenie odpowiednich procedur naprawczych może zmienić los chorego.
Jak ważny dla funkcjonowania szpitala
jest dobrze dobrany, zaangażowany w pracę
personel medyczny?
– Dobry szpital to nie tylko dobra infrastruktura czy wyposażenie. To przede wszystkim kadra o wysokich kwalifikacjach, która
przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie z pokolenia na pokolenie. Personel Miejskiego
Szpitala Zespolonego w Olsztynie stale się
kształci i rozwijają swoje umiejętności. Jakość
usług to także podejmowanie właściwych decyzji, powierzenie kierownictwa odpowiednim
ludziom, co prowadzi do satysfakcji pacjentów i możliwie najlepszych wyników klinicznych.
Rozmawiała Daria Rodziewicz
www.szpital.olsztyn.pl
www.ciaza.szpital.olsztyn.pl

Dobry szpital to nie tylko dobra infrastruktura
czy wyposażenie. To przede wszystkim kadra
o wysokich kwalifikacjach, która przekazuje swoją
wiedzę i doświadczenie z pokolenia na pokolenie

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
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Kierunek – samodoskonalenie
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi sukcesywnie
realizuje postawione sobie cele, tj. zapewnienie pacjentom
kompleksowych usług, zwiększenie ich zadowolenia oraz skrócenie
okresu rekonwalescencji i zmniejszenie niepełnosprawności

Szpital Miejski jest jednostką
samorządową, której organem założycielskim jest Miasto Łódź. Jako samodzielna
jednostka od 1999 roku prowadzi działalność
w oparciu o oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne. Posiada w swojej strukturze organizacyjnej
Szpitalny Oddział Ratunkowy umożliwiający podjęcie walki o życie i zdrowie pacjenta
natychmiast po przekroczeniu bram szpitala, a także oddziały zabiegowe, w których przeprowadzane są skomplikowane zabiegi z zakresu chirurgii przewodu pokarmowego
– w tym laparoskopowe – oraz narządu ruchu – w tym endoskopowe i wieloproceduralne narządu wzroku. Jako jeden z nielicznych szpitali w regionie usprawnia pacjentów
we wczesnym okresie po udarach i urazach
układu nerwowego w ramach Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz wykonuje endoskopowe badania i zabiegi na drogach żółciowych w Pracowni Endoskopii.
III Szpital Miejski w Łodzi od chwili powstania ukierunkowany jest na działania
wspomagające samodoskonalenie placówki
oraz jej pracowników, mające na celu poprawę
jakości świadczonych usług zdrowotnych. Służy temu dążenie do zarządzania przez jakość,
poprawa relacji kierownictwa z pracownikami oraz udział w programach zdrowotnych
podnoszących jakość życia mieszkańców regionu.
W wyniku przeorganizowania systemu
zarządzania i oparciu go na zasadach normy ISO 9001 Szpital uzyskał w 2008 roku
i ponownie w 2011 roku certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji i diagnostyki. System zarządzania funkcjonujący w Szpitalu uświadomił pracownikom, że
mają bezpośredni wpływ na jakość usługi.
Spowodował także zmianę sposobu myślenia w zakresie faktu ujawniania zdarzeń niepożądanych, jako służących poprawie funkcjonowania, a nie mających na celu penalizację i stygmatyzację personelu. Zarządzanie wspiera system kontroli zarządczej, mający na celu zapobieganie zagrożeniom poprzez ujawnianie czynników ryzyka i wprowadzanie działań zapobiegających ich wystąpieniu. Poprawa komunikacji z pracownikami dokonała się poprzez zainstalowanie
programu intranetowego, będącego płasz-

III
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czyzną wymiany informacji, oraz powołanie
zespołów roboczych, które poprzez formułowanie opinii i wniosków, stanowią wsparcie dla kadry zarządzającej.
Efektem zarządzania poprzez jakość,
a w szczególności nadzoru nad sprzętem i aparaturą medyczną, stosowania procedur minimalizujących zakażenia szpitalne, nadzoru nad komórkami stosującymi promieniowanie jonizujące, stałego podnoszenia kwalifikacji personelu jest poprawa bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu.
Osiągnięcia Szpitala doceniane są przez
niezależne gremia eksperckie zarówno w regionalnych, jak i ogólnopolskich konkursach i plebiscytach. W październiku 2009 roku
Szpital otrzymał Certyfikat „Szpital bez
bólu”, a w czerwcu 2011 roku Certyfikat
Regionalny „Rzetelni w ochronie zdrowia”.
W rankingu szpitali „Rzeczpospolitej” i CMJ

Tomograf Komputerowy
W ostatnich latach szpital przeprowadził
liczne prace remontowe mające na celu
poprawę warunków socjalnych pacjentów
i personelu wraz z pełnym dostosowaniem ich
do potrzeb osób niepełnosprawnych, ter-

System zarządzania funkcjonujący w Szpitalu
uświadomił pracownikom, że mają bezpośredni
wpływ na jakość usługi
2011 Szpital im. K. Jonschera znalazł się
w gronie stu najlepszych szpitali w Polsce,
a w listopadzie 2011 roku otrzymał wyróżnienie w konkursie Panteon Administracji Polskiej za projekt: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi placówką, w której
efektywny system zarządzania służy zasadzie
„Salus aegroti suprema lex”. Ponadto Szpital jest członkiem założycielem Polskiej Federacji Szpitali, a dyrektor szpitala Bożena
Woźniak jest członkiem jej zarządu.
Placówka osiąga pozytywne wyniki finansowe, zamykając swoją roczną działalność
– począwszy od roku 2006 – zyskiem netto.
Taka sytuacja pozwala na finansowanie zarówno bieżących wydatków, jak również realizację inwestycji.

Pracownia Endoskopii

momodernizację budynków wraz z modernizacją sieci cieplnej i instalacją solarnych źródeł ciepła oraz renowację zabytkowej elewacji. Doposażono w nowoczesny sprzęt i aparaturę laparoskopową i endoskopową Oddziały Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej oraz Pracownię Endoskopii. Wymieniono aparaturę diagnostyczną w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i zakupiono dla
Oddziału Okulistycznego wysokospecjalistyczną aparaturę do skomplikowanych operacji oka.
Wskaźniki płynności kształtują się pozytywnie. Szpital na bieżąco reguluje zobowiązania, a od roku 2008 nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów.
Ponadto Szpital pozyskuje środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak: fundusze unijne, środki będące w dyspozycji
Ministerstwa Zdrowia, PFRON, Narodowy
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i z Urzędu Miasta, co pozwala na doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostosowanie warunków lokalowych i socjalnych pacjentów i personelu
– zamkniętych w historycznych murach – do
wymagań teraźniejszości.
www.jonscher.pl
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Zaangażowanie w jakość
Rozmowa z Norbertem Krajczym, dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
Co zapewnia odpowiednio wysoki poziom świadczeń medycznych i zarządzania
ZOZ?
– Gwarantowanie wysokiej jakości usług
w ochronie zdrowia jest czynnikiem oczekiwań współczesnego społeczeństwa oraz
zmian zachodzących w samym systemie
ochrony zdrowia. Wymagania pacjentów
wzrastają, a to zobowiązuje do ciągłego poszukiwania skutecznych mechanizmów podnoszących jakość świadczonych usług.
Wysiłek i zaangażowanie pojedynczych
osób nie zapewnia sukcesu. Jedynie właściwe zorganizowanie pracy poprzez zaangażowanie całej załogi wokół systemu jakości,
gwarantuje osiągnięcie celu w postaci wysokiego poziomu świadczeń medycznych oraz
skutecznego zarządzania.
Jakie miejsce w działaniach placówki
ukierunkowanych na jakość w ochronie
zdrowia zajmuje promocja zdrowia i profilaktyka oraz edukacja wykwalifikowanych
kadr?
– Działania z zakresu promocji zdrowia
i profilaktyki realizowane są na wszystkich sta-

nowiskach pracy personelu zatrudnionego
w naszej placówce z zastosowaniem edukacji prozdrowotnej wyrażanej w rozmaitych formach. Odbiorcami tych działań są wszyscy
mający kontakt z naszym szpitalem, a w szczególności pacjenci, ich rodziny, personel szpitala wraz z ich rodzinami, szeroko pojęte środowisko lokalne w ramach rozmaitych akcji,
doniesień oraz przykładów stosowania zaleceń odnośnie prozdrowotnego stylu życia.

Nacisk na edukację kadr zdeterminowany jest z jednej strony wymogami formalnymi dotyczącymi warunków wymaganych od
świadczeniodawców, a z drugiej strony planami, potrzebami i ambicjami zawodowymi
samej kadry pracowniczej.
Czy wdrożenie certyfikatu ISO 9001:2000
daje oczekiwane rezultaty i konkretne wsparcie w organizacji pracy i codziennym funkcjonowaniu placówki?
– Do niewątpliwych, konkretnych korzyści wynikających z certyfikacji systemu jakości w naszym ZOZ-ie, można zaliczyć m.in.:
prawidłowy obieg i nadzór nad dokumentacją ogólną w placówce oraz medyczną pacjenta. Ponadto ustalone są zakresy odpowiedzialności i uprawnień wszystkich pracowników oraz prowadzony jest ciągły nadzór nad zasobami placówki i ich racjonalnym
wykorzystaniem. Rezultatem jest wzrost zadowolenia klientów.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.zoznysa.pl

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
tel. (68) 329 62 00
sekretariat@szpital.zgora.pl
www.szpital.zgora.pl

Nowoczesny szpital z tradycjami
Największy i najnowocześniejszy Szpital
w województwie lubuskim.

25 oddziałów, 41 poradni przyszpitalnych oraz 6 zakładów
diagnostycznych wyposażonych według światowych standardów.

NOWE TECHNOLOGIE

Ultrabook Acer Aspire S3

cer Aspire S3 łączy w sobie
najlepsze cechy notebooka
oraz urządzeń kieszonkowych.
Dzięki temu ma dużą wydajność, potrzebną do tworzenia
cyfrowych multimediów, a ponadto bardzo szybko reaguje na
polecenia użytkownika, umożliwiające komfortowe korzystanie z cyfrowych treści, a także efektywną pracę
podczas podróży.
Innowacyjna funkcja Acer Green Instant On
pozwala na natychmiastowe wznawianie pracy
komputera oraz gwarantuje długi czas pracy na baterii, natomiast funkcja Acer Instant Connect zapewnia szybkie nawiązywanie połączenia z Internetem.
Cienka i lekka obudowa ultrabooka Aspire S3 ze stopu aluminium i magnezu ma aerodynamiczny kształt i jest bardzo wytrzymała. Można go wygodnie nosić, ponieważ ma 1,3 cm grubości
i waży niecałe 1,4 kg. Ponadto bardzo lekki akumulator o dużej gęstości wystarcza na cały dzień pracy, umożliwiając korzystanie z notebooka nawet przez 7 godzin. Dostępna konfiguracja – Aspire S3-951: matryca 13,3”, procesor Intel Core i5-2467M, pamięć 4GB, dyski twarde 320 GB HDD + 20 GB SSD, Bluetooth 4.0, Windows 7 Home Premium – to koszt 3499 zł.
JA
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Krystaliczny dźwięk
irma PowerSales International, wyłączny autoryzowany przedstawiciel ﬁrmy Creative, wprowadza na rynek zestaw słuchawkowy Creative HN-900, skutecznie tłumiący hałas z zewnątrz i zapewniający krystalicznie czysty dźwięk w każdych warunkach.
Dzięki funkcji redukcji szumów poziom zbędnych dźwięków został zredukowany
o prawie 85 proc. Mikrofony wbudowane w muszlach słuchawki wykrywają odgłosy
otoczenia i odbijają je, wykorzystując przeciwne fale dźwiękowe i skutecznie tłumiąc odgłosy otoczenia.
Słuchawki Creative HN-900 posiadają również wbudowany mikrofon do komunikacji głosowej przez iPhone’a. Dołączony do słuchawek kabel wyposażony jest w pozłacane wtyczki, kompatybilne z urządzeniami iPhone, iPad, iPod oraz odtwarzaczami muzycznymi ZEN. Jeżeli chcemy uruchomić funkcję redukcji szumów i odpocząć,
wystarczy odłączyć kabel od słuchawek. Ponadto tych niezwykle lekkich słuchawek (168 g)
można używać po wyczerpaniu baterii – tryb bierny Creative HN-900 pozwala cieszyć
się muzyką, nawet jeśli zapomnimy zabrać dodatkowe baterie.
Sugerowana cena słuchawek to 449 zł.
JA
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Tablet GALAXY Tab 8.9
chodzący na polski rynek nowy model ﬁrmy
Samsung – GALAXY Tab 8,9
pracuje pod kontrolą systemu
operacyjnego Google Android 3,1. Urządzenie pozwala korzystać nie tylko
z aplikacji w Android Market
czy Samsung Apps, ale oferuje też dostęp do treści dostarczanych przez przeinstalowane narzędzia.
Readers Hub otwiera
przed użytkownikiem dostęp
do ponad 2,2 mln książek,
2 tys. gazet w 49 językach
oraz 2300 magazynów w 22 językach. Z kolei Music Hub
daje wybór spośród ponad
13 mln piosenek. W nowym
tablecie nie zabrakło również aplikacji Social Hub
(w wersji dedykowanej dla tabletów), która łączy w sobie
pocztę elektroniczną, komunikaty, kontakty, kalendarz
i serwisy społecznościowe.
Mniejsze wymiary GALAXY Tab 8,9 (tylko 8,6 mm
grubości, waga 470 g, ekran
o przekątnej 8,9 cala) wcale
nie oznaczają kompromisów
w zakresie wydajności. Podobnie jak GALAXY
Tab 10,1, urządzenie zostało wyposażone w dwurdzeniowy procesor Tegra 2, taktowany zegarem 1 GHz, a rozdzielczość ekranu 1200x800 gwarantuje wysokiej jakości obraz.
Cena detaliczna to 2199 zł.
JA
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Dyskretna Nokia Essence
okia Essence to najnowszy stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth w portfolio ﬁńskiego producenta. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej funkcji redukcji hałasów Bass Perfection urządzenie eliminuje nawet 99,8 proc. odgłosów otoczenia, dostarczając użytkownikowi
doskonałej jakości dźwięk.
Użytkownik ma do dyspozycji cztery profile korekcji dźwięku, stworzone przez profesjonalistów: halę koncertową
(domyślny), wzmocnienie basów, wzmocnienie sopranów oraz kombinację dwóch ostatnich. Urządzenie obsługuje
szeroki wachlarz kodeków audio, takich jak SBC, apt-XTM i AAC Direct Streaming, przez co muzyka brzmi świetnie bez względu na rodzaj jej źródła. Dzięki technologii Bluetooth użytkownik może nie tylko korzystać z zalet bezprzewodowej transmisji muzyki, ale też prowadzić rozmowy przez telefon bez użycia rąk. W dodatku, aby natychmiastowo zainicjować połączenie Bluetooth, wystarczy dotknąć zestaw słuchawkowy
telefonem posiadającym funkcję NFC. Można też sparować telefon tradycyjnym sposobem.
Słuchawki są dostępne w sprzedaży od połowy grudnia 2011 roku w cenie 440 zł.
JA
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TARGI

Gdzie na targi
styczeń 2012

12–14 ŚWIATŁO 2012 – Międzynarodowe Targi
Sprzętu Oświetleniowego

10–11 Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 2012

Warszawa

12–14 ELEKTROTECHNIKA 2012 – Międzynarodowe

Poznań

12–14 CENERG 2012

Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń

24–27 BUDMA 2012
– Międzynarodowe Targi Budownictwa

– Międzynarodowe Targi Czystej Energii

24–27 CBS 2012 – Centrum Budownictwa Sportowego
– Sport, Rekreacja, Wellness i Spa
24–27 GLASS 2012 – Targi Branży Szklarskiej

Poznań
Poznań

28–29 AUTO-SHOW 2012 – Targi Motoryzacji

3–5
3–5

Wrocław

16–18 AGROTECH 2012 – Międzynarodowe Targi
Techniki Rolniczej
i Gospodarki Zasobami Leśnymi

Poznań

MTT Wrocław 2012

LOTNISKO 2012 – Konferencja i Wystawa

Wrocław

Kielce

16–17 AEDIFICIUM 2012 – Targi Odnowy

– Międzynarodowe Targi Budowlane
Łódź

i Infrastruktury Wiejskiej

i Utrzymania Obiektów Zabytkowych

Targi Automatyki i Pomiarów

Warszawa

Gliwice

20–21 Inżynierskie Targi Pracy 2012

Warszawa

Łódź
Poznań
Sosnowiec

– Targi Transportu Publicznego

Łódź

23–24 POZNAŃ MEDIA EXPO 2012 – Targi Telewizyjne

Poznań

23–25 OLTARBUD-E 2012
– Międzynarodowe Targi Budownictwa
23–25 TEO 2012

Poznań

23–25 INSTALACJE 2012

Poznań

23–25 GRYF-BUD 2012 – Międzynarodowe Targi

27–29 TEX-STYLE 2012 – Salon Tkanin i Dodatków

– Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej

27–29 BTS 2012 – Salon Obuwia, Skóry

– Targi Techniki Sanitarnej i Grzewczej

27–29 INTERMASZ 2012 – Międzynarodowy Salon

Budownictwa i Instalacji

Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych
Poznań

– Krajowe Targi Zielonych Miast

Katowice

Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa

marzec 2012
4–6

SweetTARG 2012 – Śląskie Targi Piekarnicze,

27–29 STOM 2012 – Salon Technologii Obróbki Metali

Cukiernicze i Lodziarskie

Katowice

27–29 CONTROL-STOM 2012

MEBLE POLSKA 2012 – Targi Mebli

Poznań

6–8
6–8
6–8

Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni

– Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej

Kielce

– Targi Komponentów do Produkcji Mebli
i Narzędzi do Obróbki Drewna

Kielce

ENEX 2012 – Międzynarodowe Targi Energetyki

Kielce

28–30 EUROLAB 2012 – Międzynarodowe Targi Analityki,

Kielce

28–29 Inżynierskie Targi Pracy 2012

Technik pomiarowych i Farmacji

EKOTECH 2012 – Targi Ekologiczne, Komunalne,
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Bydgoszcz
Bydgoszcz
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Poznań

27–30 DREMA 2012 – Międzynarodowy Salon Maszyn

ENEX–Nowa Energia 2012
– Targi Odnawialnych Źródeł Energii

Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu

Olsztyn

27–30 FURNICA 2012

PNEUMATICON 2012 – Targi Pneumatyki,
Hydrauliki, Napędów i Sterowań

Bydgoszcz

27–29 SPAWALNICTWO 2012 – Międzynarodowe Targi
27–29 EXPO-SURFACE 2012 – Targi Technologii

6–8

Olsztyn

23–25 ZIELONE MIASTA 2012

29–1.03 EXPOCHEM KATOWICE 2012

5–8

Sosnowiec

22–24 MED 2012 – Salon Sprzętu Medycznego

Łódź

– Targi Przemysłu Chemicznego

Toruń

21–22 SilesiaKOMUNIKACJA 2012

Sosnowiec

i Obuwniczych

Kraków

Poznań

– Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne

24–26 FERMA ŚWIŃ i DROBIU 2012

i Wyrobów Skórzanych

Szczecin

20–23 AUTOMATICON 2012 – Międzynarodowe

24–26 SiBEx 2012 – Silesia Building Expo

dla Przemysłu Odzieżowego

Szczecin

Warszawa

24–26 SILTERM-INSTAL 2012 – Salon Techniki
Grzewczej i Instalacyjnej

Wrocław

17–18 INVEST-TOR 2012

18–19 AGROBUD 2012 – Targi Budownictwa
24–26 GARDENIA 2012 – Targi Ogrodnicze

– Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej

Kołobrzeg

17–19 Targi Budownictwa, Instalacji
i Wyposażenia Wnętrz 2012

– Surowiec, Obróbka, Wyrób

16–18 BUD-GRYF SZCZECIN 2012

16–19 POLAGRA–PREMIERY 2012 – Międzynarodowe
Targi Mechanizacji Rolnictwa

Kielce

16–18 DREWOOD 2012 – Międzynarodowe Targi Drewna
16–18 ENERGIA 2012

15–17 KIELCE SPORT-ZIMA 2012 – Międzynarodowe

16

Kielce

16–18 LAS-EXPO 2012 – Targi Przemysłu Drzewnego
Warszawa

targi branży Sportowej i Outdoorowej

Poznań

Bydgoszcz

Salon Wyposażenia Szkół 2012

16–19 INTERBUD 2012 – Targi Budownictwa

Tworzyw Sztucznych i Gumy

Warszawa

Marketingu i Reklamy

9–2.03 GASTRO-HOTEL Kołobrzeg 2012

13–15 EPLA 2012 – Międzynarodowe Targi Przetwórstwa

16–18 TARBUD WIOSNA 2012 – Targi Budownictwa

REMADAYS 2012 – Międzynarodowe Dni

– Międzynarodowe Targi Turystyczne

Warszawa

Poznań

luty 2012
1–3

Warszawa

14–15 PACKAGING INNOVATIONS WARSZAWA 2012

24–27 BUMASZ 2012 – Międzynarodowe Targi Maszyn
Budowlanych, Pojazdów oraz Sprzętu Budowlanego

Warszawa

Poznań
Warszawa
Kraków

Ekrany akustyczne POLLYTAG
Ekran akustyczny Pollytag został nagrodzony statuetką Ministra Infrastruktury
podczas Międzynarodowych Targów INFRASTRUKTURA
Parametry techniczne:
Izolacyjność akustyczna właściwa
RW- 37, DLR- 35, klasa B3
Współczynnik pochłaniania dźwięku
w- 0.90, DL -10, klasa A3

JW Construction sp. z o.o. Produkcja Budowlana jest częścią grupy kapitałowej JW Constructions Holding SA. Specjalizuje się w produkcji prefabrykowanych wyrobów dla budownictwa mieszkaniowego i drogowego
– sektor ekranów akustycznych.
W naszym asortymencie dla sektora drogowego znajdują się:
- ekrany akustyczne Pollytag,
- ekrany akustyczne trocinobetonowe,
- belki podwalinowe,
- płyty drogowe MON
- prefabrykaty koszy zbrojeniowych do pali,
- elementy schodów skarpowych,
- inne elementy żelbetowe, niesprzężone na indywidualne zamówienie klienta.

JW Construction sp. z o.o. Produkcja Budowlana
ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki
tel. (22) 771 77 78
tel. kom. 502 375 453
produkcja@jwconstruction.com.pl
www.produkcjabudowlana.pl

