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Nie zarazimy się
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1 pkt proc. Według
danych Ministerstwa
Finansów w 2011 roku
wyniósł on 53,5 proc.
produktu krajowego
brutto

POLSKA SAMORZĄDWA

LIDERZY BRANŻY DEWELOPERSKIEJ

42

KOSTKA BRUKOWA

46

Za deklaracją idzie odpowiedzialność
O stosowanych metodach produkcji kostki, wymogach
technologicznych i perspektywach rozwoju branży rozmawiamy z doc. dr inż. Jerzym Bielawskim,
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Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości
Z okazji 15-lecia Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej odbędzie się
uroczysta gala, podczas której wyróżnienia odbiorą lokalni liderzy biznesu
kręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach jest samorządem gospodarczym od piętnastu lat
wspierającym i integrującym zarówno lokalnych, jak i regionalnych przedsiębiorców działających
na terenie Śląska. Skupia około 150 firm zatrudniających łącznie ponad 6 tys. osób. Izba zrzesza małe
i średnie firmy, głównie z sektora budownictwa, usług motoryzacyjnych oraz przemysłu, jak również duże
firmy i zakłady komunalne.
Izba organizuje szereg imprez oraz szkoleń i seminariów mających na celu podniesienie konkurencyjności lokalnych firm, przygotowanie
ich do działania na wspólnym rynku europejskim oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych. W ramach bieżącej działalności Izby
firmy członkowskie korzystają z bezpłatnych usług informacyjnych oraz doradczych, m.in. z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zagadnień prawa podatkowego.
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach w bieżącym roku obchodzi piętnastolecie swego istnienia. Minione lata w sposób
bezprecedensowy odmieniły warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki realizacji szeregu programów pomocowych na terenie podregionu tyskiego zostało uruchomionych kilkadziesiąt firm, które sprawnie funkcjonują po dzień dzisiejszy. W związku z jubileuszem
nadszedł czas podsumowania efektów działania Izby na rynku lokalnym.
Powyższa rocznica zostanie uczczona podczas Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości, która odbędzie się w dniu 25 maja 2012 roku
w Zameczku Myśliwskim w Promnicach. Na uroczystej Gali wręczone zostaną m.in. okolicznościowe statuetki oraz odznaczenia dla osób
najbardziej zaangażowanych w rozwój regionu. Wyróżnieni zostaną także przedsiębiorcy, najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy oraz
innowacyjne produkty, które pojawiły się na rynku w roku ubiegłym. Uczestnikami Gali będą eurodeputowani i posłowie, przedstawiciele
władz regionu, samorządu lokalnego oraz czołowi przedstawiciele śląskiego biznesu.
Wstęp z zaproszeniami.
www.izba.tychy.pl

O

Targi IT Business Solutions
Targi IT Business Solutions odbędą się 1 czerwca 2012 roku w Warszawie w Hotelu Marriott. Jest to
wydarzenie, w którym uczestniczyć będą najlepsi dostawcy rozwiązań IT dla przedsiębiorstw i instytucji
argi IT Business Solutions to prestiżowe wydarzenie wyznaczające nowy kierunek organizacji spotkań branżowych IT w Polsce. Głównym założeniem organizatorów targów jest stworzenie idealnie dopasowanej platformy spotkań B2B. Podczas tego wydarzenia szczególny nacisk kładziony jest na firmy działające w obszarze rozwoju oraz utrzymania systemów informatycznych; oferujące rozwiązania dedykowane dla bankowości, ubezpieczeń, przedsiębiorstw, administracji, uczelni wyższych, logistyki, firm z branży FMCG oraz innych.
Zakres tematyczny targów obejmuje m.in. systemy wspierające, takie jak DMS, CMS, BPM, CRM, ERP, hurtownie danych, systemy
finansowo-księgowe oraz systemy kadrowe. Ponadto oferta kierowana jest do firm specjalizujących się we wspieraniu samego procesu wytwórczego oprogramowania dedykowanego, co obejmuje analizę indywidualnych potrzeb, proces wytwórczy oraz zapewnienie odpowiedniej jakości tworzonych rozwiązań, czyli kompleksowe planowanie i realizację testów. Podczas targów odbędą się w ramach trzech paneli
wykłady merytoryczne prowadzone przez wybitnych specjalistów: IT Solutions, IT Business, Leadership training.
Targi ITBS odbędą się 1 czerwca w Warszawie w hotelu Marriott Centrum. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie www.ITBStargi.pl. Udział w tym szczególnym wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże liczba uczestników jest ograniczona!
Targi IT Business Solutions są organizowane przed firmę CareerCon specjalizującą się w organizacji zarówno targów branżowych, jak
i targów kariery – dedykowanych różnym branżom.
Więcej informacji o Targach ITBS na stronie www.ITBStargi.pl.
I
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Maskotki wypełnią Rowy
W
dniach 21–22 lipca 2012 roku w miejscowości Rowy w gminie Ustka, wzorem lat ubiegłych, odbędzie się VI Ogólnopolski Zjazd Maskotek
– jedna z ciekawszych nadmorskich imprez cyklicznych. Główną atrakcją wydarzenia są pluszowe postacie promujące miasta i gminy, które można spotkać w ulicznym korowodzie oraz podczas
zbiorowej prezentacji, służącej wyborowi najsympatyczniejszej maskotki w drodze głosowania. Ponadto wydarzeniu towarzyszą liczne konkursy, występy sceniczne i atrakcje dla najmłodszych.
www.ustka.gov.pl
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E-faktura musi być autentyczna
Wystawcy faktur w formie elektronicznej mają obowiązek zapewnić
autentyczność jej pochodzenia oraz integralność treści. Co to oznacza?
godnie z definicją podaną w dyrektywie Rady UE2010/45/UE, którą cytuje także rozporządzenie ministra finansów, autentyczność pochodzenia to pewność co do tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Natomiast integralność treści oznacza, że
w fakturze nie zmieniono danych. Wymóg zapewnienia autentyczności gwarantowany jest jeżeli wystawca zgłosił do odbiorcy prośbę o potwierdzenie jego zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, a odbiorca taką zgodę wyraził, otrzymywane przez odbiorcę faktury
dotyczą zakupionych towarów i usług, a dane dostawcy nie uległy zmianie.
Warunek autentyczności pochodzenia faktur oraz integralności ich treści można spełnić wykorzystując bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Inną metodą jest stosowanie elektronicznej wymiany danych (EDI). Jest
to technologia obiegu i wymiany dokumentów bezpośrednio między aplikacjami partnerów handlowych, wykorzystywana w transporcie,
edukacji, bankowości, administracji, produkcji, handlu oraz usługach. Dokument wysłany e-mailem, jako załącznik opatrzony podpisem
elektronicznym z ważnym certyfikatem jest uznawany przy rozliczeniach księgowych i podatkowych.
Co ważne, brak podpisu elektronicznego nie oznacza, że faktura nie może być traktowana jako dokument księgowy. – Powyższe dwa
przykłady zabezpieczeń są dozwolone przez ustawodawcę, nie są jednak jedynymi sposobami zapewniającymi autentyczność oraz integralność
dokumentu. Pomocna może być tu dyrektywa, zgodnie z którą każdy podatnik sam określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia,
integralności treści i czytelności faktury – mówi Agnieszka Koperska, menedżer w dziale audytu w Baker Tilly Poland. Można to zrobić za
pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem
usług.
Jeśli w trakcie zmiany sposobu wystawiania faktur, którekolwiek z danych wystawcy stają się nieaktualne, powinien on poinformować
kontrahenta o tym fakcie. Odbiorca musi mieć pewność, że otrzymał dokument z wiarygodnego źródła. Systemy, z których są one wystawiane, zwykle podlegają specjalnej kontroli. Dzięki temu osoba wystawiająca dokument nie może zmienić danych swoich ani odbiorcy po
jego wydrukowaniu do pliku elektronicznego.
Obecnie powszechnym sposobem udostępniania faktur w formie elektronicznej jest wysyłanie ich jako załącznika z firmowego adresu
e-mail wystawcy. W ten sposób odbiorca może zidentyfikować osobę dostarczającą faktury i potwierdzić, że dotyczy ona towarów (usług)
zakupionych od tego wystawcy (autentyczność). Natomiast zapisanie faktury w formacie pliku PDF gwarantuje, że żadne dane w niej zawarte nie mogą być zmanipulowane (integralność).
I
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EBREX Polska operatorem
logistycznym Forda
EBREX Polska podpisał kontrakt na zarządzanie krajowymi działaniami w zakresie
magazynowania i dystrybucji części zamiennych marki Ford. Głównym centrum
dystrybucyjnym ﬁrmy Ford w Polsce jest magazyn w Teresinie, na terenie ProLogis Park
Teresin, gdzie Ebrex Polska wynajęła 10700 mkw. powierzchni magazynowej
ontrakt pomiędzy Ebrex Polska a Ford Polska obejmuje całkowitą obsługę logistyczną, od zarządzania zasobami magazynowymi po
realizację i kompleksową obsługę zamówień dealerów Forda w Polsce. Dodatkowo będzie m.in. odpowiadać za stałe uzupełnianie stanów magazynowych ok. 16 tys. części zamiennych i zamówienia z centralnego magazynu Forda w Kolonii.
Od 2006 roku Ebrex współpracuje z koncernem Ford w zakresie transportu międzynarodowego, magazynowania oraz dystrybucji. Na
początku współpracy, w najtrudniejszym, pierwszym okresie dostaw na rynek rosyjski, firmie w krótkim czasie udało się ograniczyć koszty
i czas dostaw części zamiennych do centralnego magazynu w Tomilino pod Moskwą. Nowa umowa jest poszerzeniem zakresu usług świadczonych przez Ebrex, który obecnie zapewnia również usługi dystrybucji części Forda do ok. 65 proc. rosyjskich dealerów. – Umowa na kompleksową obsługę logistyczną dla firmy Ford jest dla nas ważnym wyróżnieniem i jednocześnie motywacją do dalszej pracy. Nasz przypadek pokazuje, że w dużych przetargach dla międzynarodowych przedsiębiorstw, szansę mają również mniejsi operatorzy. Trudna, dynamicznie
zmieniająca się sytuacja rynkowa wymaga elastycznego podejścia do potrzeb klienta przy zachowaniu najwyższych standardów. Sukcesywnie
budujemy naszą pozycję rynkową ,stawiając na wyszkoloną kadrę i indywidualne podejście do klienta, dzięki czemu wygrywamy kolejne kontrakty – powiedział dyrektor generalny Ebrex Polska Arvid Meijer.
– Na decyzję o powierzeniu Ebrex Polska usług logistycznych wpłynęła wygrana w przetargu i możliwość redukcji kosztów. Poza tym
Ebrex w ramach dotychczasowej współpracy zapewniał nam doskonałą obsługę, szybko i elastycznie dostosowywał się do zmieniającej się
sytuacji i dostarczał skuteczne rozwiązania. Nie bez znaczenia było również zaangażowanie kierownictwa firmy na każdym etapie dotychczasowej współpracy – tłumaczy Alfred Eckl, menadżer Łańcucha Dostaw i Logistyki Części Ford w Szwecji, Włoszech, Polsce i Rosji,
i dodaje: – Zmiana i powierzenie obowiązków nowemu operatorowi logistycznemu były ważnymi decyzjami dla naszej firmy. Sytuacja ta
pokazuje, że istnieje możliwość zmiany operatora bez wpływu na jakość oferowanych naszym klientom usług. Równocześnie możemy zachować niezależność w wyborze dostawcy. W Europie współpracujemy z kilkudziesięcioma firmami transportowymi, ale tylko kilkoma operatorami logistycznymi, którzy są częścią rodziny Operatorów Logistycznych Forda. Przemysł motoryzacyjny w czasach spowolnienia gospodarczego musi spełniać oczekiwania każdego klienta poprzez jakość oferowanych rozwiązań technicznych, jak i jakość usług. Jesteśmy
przekonani, że nasz nowy partner przyczyni się do wspólnego sukcesu w myśl strategii „ONE Ford” i „Go Further.
I
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300 firm w Polsce upadło
W okresie styczeń-kwiecień 2012 roku opublikowano ogłoszenia o upadłości 300 polskich ﬁrm.
Problemy upadłości dotykają zwłaszcza budownictwo. Wciąż są one dość liczne w handlu,
pojawia się także wyraźny trend wzrostu upadłości w transporcie. W podziale na województwa
widać pewną korelację wzrostu upadłości z miejscami największych inwestycji – wynika
z analizy ubezpieczyciela należności Euler Hermes
wiecień wciąż był miesiącem, w którym na rynku mówiło się o problemach firm budowlanych, może nawet więcej niż wcześniej, ponieważ dotknęły większych niż dotychczas firm. Także one nie były sobie w stanie poradzić z równaniem, w którym z jednej strony są
duże bieżące nakłady konieczne do prowadzenia prac, a z drugiej strony – odwlekające się ich odbiory i w ślad za tym – płatności – mówi
Tomasz Starus, główny analityk i dyrektor Biura Oceny Ryzyka i główny analityk w Euler Hermes.

K

Niechlubne pierwsze miejsce
Statystyka upadłości jest pochodną problemów w wielu branżach i regionach, widać jednak pewną prawidłowość – ich liczba wzrasta
często w regionach, z których są firmy biorące udział w inwestycjach budowlanych, obsługujące je (np. transport) lub zaopatrujące (np. kruszywo). Nie jest to nic dziwnego – budownictwo to najliczniejsza, bo stanowiąca ponad 28 proc., branża w zestawieniu upadłości. Najwięcej
firm budowlanych, które zbankrutowały, pochodziło m.in. z województwa dolnośląskiego (17 upadłości, czyli ponad połowa z tego województwa), śląskiego (15 upadłości – także połowa) czy mazowieckiego (20 upadłości – jednak już nie tak dużo w porównaniu do całości,
czyli 77). Nie chodzi tylko o ilość, ale też o wagę tych upadłości – np. w województwie podkarpackim upadły tylko 4 firmy budowlane, ale
była to połowa liczby upadłości w tym regionie, a ponadto upadłości największe: zatrudniały łącznie blisko 400 osób, a obrót największej
z nich przekraczał 300 mln.

Cierpliwość wierzycieli
– Przy takiej skali opóźnionych płatności, z jaką mamy do czynienia w budownictwie, zbyt wiele zależy już od dobrej woli i cierpliwości wierzycieli – podwykonawców czy instytucji finansujących. A że skala problemu jest coraz większa, zaś dopływ środków odwrotnie – coraz mniejszy (kończą się prace, a nowych przetargów jest dużo mniej), to zdesperowani wierzyciele próbują odzyskać pieniądze w drodze
postępowania upadłościowego, mimo iż zazwyczaj jest to mniej skuteczna metoda niż odzyskiwanie ich od prosperującej firmy – zauważa Grzegorz Hylewicz, dyrektor Działu Windykacji w Euler Hermes. W okresie I-IV br. opublikowano ogłoszenia o upadłości 85 firm budowlanych, o ponad 60 proc. więcej niż rok wcześniej (52).
Upadłości niezależnych hurtowników nie są rzadkością w dystrybucji artykułów spożywczych, zarówno ogólnospożywczych, jak
i wśród tych wyspecjalizowanych w nabiale, mięsie czy alkoholu. Niemniej hurtownie te nie są jedynymi, które miały kłopoty z płynnością – przytrafiały się one także m.in. dystrybutorom: art. elektrycznych, paliw, samochodów, złomu. W województwie małopolskim trzy
największe upadłości to właśnie hurtownie, które łącznie zatrudniały ok. 850 osób i osiągały obroty dające w sumie ok. 380 mln zł. – Upadłość hurtowni zawsze jest problemem, ponieważ osiągają one zazwyczaj spore obroty, a mają z reguły mały majątek własny. Nie dysponują wszak cennymi urządzeniami produkcyjnymi, ich teren jest często jedynie dzierżawiony, a ich flota jest z reguły leasingowana…
Wszystko to sprawia, że straty dostawców w razie ich upadłości są znaczne i niestety – z małymi szansami na ich pokrycie – mówi Grzegorz Hylewicz.

Kredytowanie z własnej kieszeni
Wciąż widoczna jest tendencja częstszego pojawiania się wśród publikowanych orzeczeń sądowych ogłoszeń o upadłości sklepów. – Detaliści ci mieli odpowiednio duży majątek na przeprowadzenie takiego postępowania, ponieważ zazwyczaj są to nie pojedyncze sklepy, ale
małe lokalne sieci takich placówek. Kłopoty nie dotykają jedynie sklepów spożywczych, ale także odzieżowych, obuwniczych czy aptek.
W odniesieniu do tych pierwszych jest to efektem pewnej polaryzacji sprzedaży – z jednej strony dobrze rozwijają się duże sklepy sieci odzieżowych, a z drugiej nie znika, ale rozwija się sprzedaż używanej odzieży czy tańszej odzieży w sieciach supermarketów – zauważa Tomasz
Starus.
– Wygląda na to, że po dobrym 2011 roku znowu mamy rok słabszy, przynajmniej w odniesieniu do płynności finansowej branży i orzekanych w niej upadłości cofnęliśmy się w transporcie pod tym względem do 2010 roku – mówi główny analityk Euler Hermes. Pokazują to
statystyki upadłości – o ile w całym 2011 roku sądy ogłosiły upadłość 17 firm transportu drogowego, to w ciągu 4 miesięcy tego roku tych
upadłości jest już 14. To oczywiście tylko wierzchołek, mogący być wyznacznikiem trendu, ale nieoddający całej skali problemu – wszak większość firm transportowych to małe, rodzinne przedsiębiorstwa, które znikają z rynku bez przeprowadzania procedury upadłościowej. Podobne wnioski jak na podstawie orzeczeń o upadłościach wysnuć można z prowadzonej przez Euler Hermes analizy należności branży transportowej. Widać w niej wyraźnie, że znowu odbiorcy płacą przewoźnikom gorzej, a ci muszą na większą skalę i przez dłuższy okres kredytować z własnej kieszeni realizowane przewozy.

Do skali zapaści jeszcze brakuje
Podsumowując, w finansach transportu drogowego jest gorzej niż w roku ubiegłym, w efekcie poziom upadłości zapewne podniesie się
do poziomu z 2010 roku (w skali roku – 32 orzeczenia o bankructwach), natomiast do skali zapaści z 2009 jeszcze trochę brakuje (61 orzeczonych przez sądy w skali roku upadłości). – Spowolnienie obiegu należności w większości branż to tendencja rynkowa, a nie przypadek,
co potwierdzają dane o płynności finansowej producentów opakowań, którzy, tak jak spedytorzy, obsługują większość branż produkcyjnych
i dystrybucyjnych (są więc pewnym barometrem kondycji gospodarki), a którzy również zanotowali wzrost opóźnień należności w ciągu
ostatnich miesięcy – dodaje Tomasz Starus, powołując się na wartość znacznie (ponad 120 dni po terminie) przeterminowanych należności, która wzrosła dwukrotnie, osiągając ponad 3 proc. wartości ogółu należności.
I
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Los rynku nieruchomości w 2012
Podczas pięciu dyskusji panelowych w ramach konferencji „Kryzys czy spowolnienie?
Co czeka rynek nieruchomości w 2012 roku?” prelegenci reprezentujący wszystkie
sektory związane z budownictwem oraz przedstawiciele strony rządowej rozważali
najważniejsze problemy, przed którymi stanie branża budowlana w najbliższych latach
olejna, zorganizowana przez Prospects Publisher konferencja skierowana do świata biznesu odbyła się 22 marca w warszawskim hotelu Marriott. Ponad dwudziestu prelegentów reprezentujących firmy budowlane, deweloperów, sektor bankowy, agencje nieruchomości oraz stronę rządową zmierzyło się z największymi problemami polskiej branży budowlanej. Całość moderowali dziennikarze TVN CNBC – Robert Stankiewicz i Rafał Wojda.

K

Prognoza dla Polski
Wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki wodnej Piotr Styczeń uspokajał zebranych, przekonując, że jest optymistą, jeśli chodzi o rok 2012. – W budownictwie mieszkaniowym
spowolnienie lub nawet kryzys mogą nastąpić wtedy, gdy kryzys dotknie całą gospodarkę [...],
a ta jest w nienajgorszej kondycji – mówił. Dodał, że już w 2011 roku przewidywano spowolnienie w budownictwie (głównie z powodu ograniczeń kredytowych oraz wysokich cen mieszkań),
tymczasem oddano do użytku ponad 130 tys. mieszkań. – W samych tylko dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku oddano kolejne 24 tys. mieszkań, co stanowi całkiem niezłą prognozę na
najbliższe miesiące – powiedział.
Optymistycznie w przyszłość patrzył również Konrad Jaskóła, prezes Polimex-Mostostal SA.
– Obecnie posiadamy portfel zamówień na ponad 12 mld zł. Oprócz tego dywersyfikujemy naszą działalność – nie ograniczamy się do jednego sektora rynku – komentował. Na informację
o spadku kursu akcji jego firmy zareagował również spokojnie. – Na chwilę obecną nasza firma
jest głęboko niedowartościowana. Inwestor powinien kupować przyszłość, a dzieje się odwrotnie.
Nie ma żadnych przesłanek, żeby z tego, co się dziś dzieje, wysuwać daleko idące wnioski – dodał prezes Polimexu.
Bardziej pesymistyczne podejście miał Jerzy Ptaszyński – analityk rynku nieruchomości z Centrum AMRON, który spodziewa się zmniejszenia obrotów na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Wtórował mu Paweł Kuglarz z kancelarii Beiten Burkhardt. – Do kryzysu nie dojdzie, ale
spowolnienie będzie widoczne w każdym z sektorów budownictwa i będzie to grozić bankructwem
firm budowlanych. Zwłaszcza mniejszych – zapowiedział.
Drugi panel zdominowały próby zdefiniowania najbardziej korzystnych inwestycyjnie sektorów rynku. O bezpieczeństwie inwestowania w nieruchomości przekonywał słuchaczy Andrzej Nizio, prezes Marvipolu. Wtórował mu Adam Polanowski z WSGN, dodając jednak, że warto obserwować rynek inwestycji przemysłowych. Łukasz Madej z Pro Development rozważał przyszłość
partnerstwa publiczno-prywatnego, jako przykład podając Sopot.

Zagrożenia
Najwięcej kontrowersji przyniosła trzecia część konferencji, poświęcona dwóm projektom
– ustawie deweloperskiej oraz „rekomendacji S”. – Naszą wielką bolączką jest to, że wszystkie ustawy są przygotowywane w pośpiechu. Ustawa deweloperska jest w zasadzie substratem, wokół którego można zacząć dyskusję nad problemem – stwierdził prof. Bogudar Kordasiewicz, konsultant w kancelarii K&L Gates. Jako wady przyjętych rozwiązań, mogące odbić się w znacznym stopniu na sytuacji rynkowej, wskazał niesymetryczność ustawy, która w sposób zdecydowany uprzywilejowuje nabywcę, a także głębokie niedowartościowanie dewelopera wobec banku. W tym punkcie nie polemizował z nim nawet przedstawiciel sektora bankowego Sven Thorsten Kain, członek
zarządu BRE Banku, który wyraził potrzebę stworzenia długoterminowego programu gospodarczego
dla kraju, wykraczającego poza zwyczajowe czteroletnie okresy pomiędzy wyborami.
Obawy związane z najnowszymi regulacjami wyraziła również Iwona Załuska, prezes Upper
Finance Consulting. – Szykuje się sporo przejęć przez duże firmy mniejszych deweloperów. Nie
będą to jednak wrogie przejęcia. Jeśli banki nie będą udzielały kredytów na finansowanie inwestycji w odpowiedniej wysokości, to pojawia się pytanie: skąd weźmiemy finansowanie – zastanawiała się.
Inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe jest opłacalne tylko gdy traktuje się je długoterminowo. Ciekawą alternatywę zaproponowali prelegenci kolejnego panelu, zgodnie przekonując do inwestowania w Condohotele. – Dla inwestora Condohotel ma tę zaletę, że
nie więzi kapitału na kilkanaście lat i pozwala na jego szybki zwrot. Jest on możliwy nawet w momencie oddania obiektu do eksploatacji.
Condohotele stały się alternatywą dla tych inwestorów, którzy dotychczas kupowali mieszkania w dużych miastach i zarabiali na wynajmie. W Warszawie z rocznego wynajmu średnie stopy zwrotu wynosiły ok. 4–4,5 proc. Z Condohotelu można było uzyskać zwrot na poziomie 6 do 9 proc. – powiedział Tomasz Malicki, general manager Condohotels Group.
Całość konferencji zakończyła dyskusja dotycząca sytuacji rynku mieszkaniowego po zakończeniu programu „Rodzina na Swoim”.
W krzyżowy ogień pytań ponownie wzięty został wiceminister Styczeń, który przekonywał o stabilnej sytuacji, zapewniając, że rząd zamierza do roku 2020 zainwestować w budownictwo mieszkaniowe (i programy podobne do RNS) 14 mld zł.
I
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Urządzanie z głową i z pomysłem
18. Ogólnopolskie Targi Budowlane MUREXPO 2012 i 10.Targi Wyposażenia Wnętrz
Modne Wnętrze za nami. W dniach 13–15 kwietnia 2012 na Torwarze można było
zapoznać się z popularnymi i poszukiwanymi produktami i usługami wpisującymi się
w charakter imprez. Nie zabrakło nowości i niestandardowych ofert
Fot. W. NIEWIŃSKI (3)

gólnopolskie Targi Budowlane MUREXPO oraz Targi Wyposażenia Wnętrz MODNE WNĘTRZE to najbardziej wszechstronna impreza wystawiennicza z zakresu budownictwa i wyposażenia wnętrz na Mazowszu. Obszerna część targowa, bogaty program wydarzeń towarzyszących, spotkania i prelekcje, niebanalne pokazy i warsztaty, czy bezpłatne porady specjalistów w Targowym Centrum Bezpłatnych Porad to niewątpliwe atuty wydarzenia.
Obok firm z Polski na targach prezentowali się producenci i dystrybutorzy wyrobów budowlanych, instalacyjnych i chemii budowlanej zza granicy, w tym z Niemiec,
Francji, Finlandii i Litwy. W ramach MUREXPO zaprezentowały się też pracownie projektowe oraz firmy zajmujące się wykonawstwem i doradztwem budowlanym. Zwiedzający
mogli znaleźć na targach oferty materiałów budowlanych i izolacyjnych, drzwi i okien
ALU i PCV, okien dachowych, dachów, rolet zewnętrznych, pomp ciepła, kolektorów
słonecznych, rekuperatorów, rurowych kolektorów próżniowych, materiałów akustycznych,
kotłów grzewczych, klimatyzatorów i wentylatorów.
Targi MUREXPO to również miejsce prezentacji nowych technologii w budownictwie,
m.in. technologii budowy energooszczędnych domów fińskich. Nie zabrakło firm, które zajmują się kompleksową budową domów jednorodzinnych w tradycyjnej technologii murowej. Na Targach można było znaleźć ofertę firm świadczących kompleksowe usługi od projektowania instalacji po usługi montażowe z zakresu: klimatyzacji, wentylacji, rekuperacji, dystrybucji gorącego powietrza gruntowych wymienników ciepła,
a także zapoznać się z propozycjami dystrybutorów ogrodzeń, automatycznych systemów sterowania bram, blach profilowanych, kotłów na drewno, węgiel czy ekogroszek.
Swoje produkty przedstawiło również wiele firm z branży wykończenia i dekoracji wnętrz,
oferujących ekskluzywne płytki, parkiety egzotyczne, mozaiki. Na wielbicieli ogniska domowego czekała bogata oferta kominków. Na targach były też firmy zajmujące się aranżacją, wykończeniem, adaptacją wnętrz, projektami i wykonaniem mebli kuchennych,
szaf wnękowych, stylizowanych podłóg drewnianych i marmurowych, nowoczesnych
boazerii, mebli dębowych, schodów drewnianych od najprostszych po schody gięte.
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy, przy współudziale partnerów z branży budowlanej, zaprezentowało Nowoczesną Łazienkę – projekt stanowiący przegląd innowacyjnych rozwiązań stosowanych podczas urządzania łazienki, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Tematem wiodącym pierwszego dnia tegorocznej edycji targów było drewno w architekturze. Program konferencji, zorganizowanej przez firmę Balance Education, obejmował pięć wykładów na temat: sposobów łączenia różnych rodzajów drewna we wnętrzach, charakterystyki gatunków drewna i ich przydatności w architekturze,
rodzajów desek tarasowych, posadzek drewnianych, pokryć ściennych oraz sposobów
przygotowania podłoża pod różne drewniane i modyfikowane materiały wykończeniowe oraz sposobów wykończenia i pielęgnacji pokryć
drewnianych. Prelegenci ostatniego wykładu przekazali wiedzę na temat zastosowania drewna klejonego warstwowo w nowoczesnym budownictwie m.in. halach widowiskowo-sportowych, ogrodach zimowych, obiektach sakralnych, basenach, kortach tenisowych, czy budowlach
inżynierskich.
Targom MUREXPO i MODNE WNĘTRZE towarzyszył bogaty program spotkań poświęconych kolejnym etapom budowy domu pod
klucz. Uwadze gości polecany był zwłaszcza cykl prelekcji dedykowanych projektowaniu domów jednorodzinnych w rożnych technologiach,
ze szczególnym uwzględnieniem systemów energooszczędnych. Zainteresowani mogli także wziąć udział w wykładach poświęconych wentylacji mechanicznej, wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w budynkach jednorodzinnych. Eksperci ze Zrzeszenia Montażystów Stolarki mówili o zasadach poprawnego montażu okien, zaś Inspektor Nadzoru Budowlanego przekazał techniczne wskazówki,
jakich błędów unikać przy budowie domów.
Targowe ekspozycje wzbogaciły prezentacje i warsztaty, m.in. dekoratorskie. W programie znalazły się też spotkania poświęcone sztuce aranżacji wnętrz i ogrodów. Ponadto doradcy dyżurujący w punktach konsultacyjnych oferowali odwiedzającym wszechstronną pomoc
w podejmowaniu decyzji o wyglądzie ich mieszkań i domów, stosownie do potrzeb funkcjonalnych i estetycznych. Niezwykle widowiskowym elementem targów były Glazurnicze Mistrzostwa Polski. Już po raz piąty Polskie Zrzeszenie Płytkarzy zorganizowało zawody rzemieślnicze,
które były swoistym pokazem kunsztu rzemieślniczego i areną dla najlepszych glazurników w Polsce. Podczas realizacji tego przedsięwzięcia
glazurnicy prezentowali najwyższy poziom pracy wykonawczej, precyzję, umiejętności projektowania oraz doboru poszczególnych elementów
składających się na pracę konkursową.
Kolejna edycja Ogólnopolskich Targów Budowlanych Budowa Remont Dom i Wnętrze odbędzie się w dniach 13–14 października 2012
roku na warszawskim Torwarze.
www.targibudowlane.pl
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Kolejne grunty zawalczą o medal
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z marszałkami
województw rozpoczyna V edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal”,
promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne
onkurs jest organizowany pod patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają prezydentów, burmistrzów i wójtów wszystkich gmin w Polsce. Laureaci otrzymają niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a wyróżnione w konkursie działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym. Ponadto uhonorowani będą mieć możliwość używania logo „Grunt na medal 2012” we wszystkich materiałach promocyjnych. Prezentacja nagrodzonych terenów zostanie zamieszczona na portalach PAIiIZ i urzędów marszałkowskich.
Więcej informacji udzielają:
Monika Zdrojek: tel: (22) 334 98 19, e-mail: monika.zdrojek@paiz.gov.pl
Rafał Szymaniak: tel: (22) 334 99 15, e-mail: rafal.szymaniak@paiz.gov.pl.
I
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Rosną przychody i zysk Gromady
OST Gromada, trzecia pod względem wielkości sieć hotelowa w Polsce,
planuje zakończyć rok 2012 przychodami w wysokości 128 mln zł
i zyskiem na poziomie 38 mln. W br. Gromada otworzy 4-gwiazdkowy
hotel kongresowy w Krakowie i będzie kontynuowała restrukturyzację,
w tym sprzedaż nierentownych lub zbędnych składników majątku
ierwsze trzy miesiące roku, mimo pewnych problemów
związanych z obsługą zadłużenia, okazały się dla Gromady
dobre. Przychody wyniosły 21,5 mln zł, zaś zysk 2,2 mln zł brutto. W I kwartale 2011 roku Gromada odnotowała 19 mln zł
przychodów i niemal milion zł zysku brutto, co oznacza wzrost
odpowiednio o 13 i 29 proc. Zarząd Spółdzielni prognozuje
osiągnięcie na koniec bieżącego roku 128 mln zł przychodów
i 38 mln zł zysku wobec 95,4 mln zł przychodów i 1,8 mln zł
zysku brutto w roku 2011.
Z wynikami Spółdzielni zapoznało się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Spółdzielców OST Gromada, które odbyło się 13 kwietnia. NZP przyjęło sprawozdanie zarządu Gromady dotyczące sposobów pozyskiwania środków pieniężnych
poprzez sprzedaż nieruchomości, co umożliwi pełną spłatę wymagalnych zobowiązań. NZP podtrzymało uchwałę z grudnia 2011 roku o sprzedaży 50 proc. udziałów w spółce Gromady „Hotel 4-gwiazdkowy Centrum Kongresowe” w Krakowie, wyrażając jednocześnie zgodę na inne rozwiązania finansowe dla ukończonego w 90 proc. obiektu: sprzedaż w konstrukcji leasingu, utworzenie zamkniętego funduszu inwestycyjnego z TFI lub pozyskanie środków z emisji obligacji. W przypadku, gdyby
żadna z tych form nie wzbudziła zainteresowania partnerów, NZP wyraziło zgodę na sprzedaż za kwotę operatu wyceny. Zarząd OST Gromada poinformował NZP o trzech ofertach które wpłynęły na zakup 50 proc. udziałów w spółce, jednej ofercie TFI i jednej ofercie emisji
obligacji.
Istotnym działaniem w celu pomyślnego zakończenia inwestycji w hotel w Krakowie (220 pokoi i apartamentów, 4,7 tys. mkw. powierzchni
konferencyjnej z możliwością organizacji imprez dla 2050 osób na jednej sali oraz zaplecze gastronomiczne), który realizowany jest ze środków własnych Gromady oraz 45 mln zł kredytu inwestycyjnego, jest pozyskanie funduszy na dokończenie gotowego w 90 proc. obiektu. Zarząd Gromady dąży również do zakończenia sporu z chińskim konsorcjum Covec, które do lipca 2011 roku było generalnym wykonawcą
inwestycji.
Ponadto NZP dokonało wyboru trzech nowych członków Rady Nadzorczej: Aleksandra Giertlera z grupy południowej, Kazimierza Janika z grupy warszawsko-mazowieckiej i Edwarda Smertycha z grupy zachodniej. Przyjęto także uchwałę o określeniu strategii rozwoju OST
Gromada, powołaniu komisji opracowującej propozycje zgłaszanych zmian w Statucie oraz pozbawieniu członkostwa osób działających
na szkodę Gromady.
Zarząd Gromady, od 6 marca br. w składzie: Jan Błoński, Tadeusz Kierzek i Krzysztof Syrek, koncentruje się obecnie na inwestycji
w Krakowie, restrukturyzacji Spółdzielni oraz zwiększaniu efektywności działalności hotelowej, która jest i pozostanie zasadniczym biznesem. Do września OST Gromada chce uzyskać dodatkowe 24 mln zł z tytułu sprzedaży zbędnych lub nierentownych nieruchomości, takich jak hotele w Berlinie, Olsztynie i Przemyślu, a także innych zbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności zasadniczej składników majątku: budynków, pojedynczych lokali i działek.
I

P

Fakty 9

FAKTY, LUDZIE, OPINIE

Znawcy biomasy i Tytani Energii
W dniach 18-19 kwietnia 2012 roku na AGH w Krakowie odbyło się II Krajowe Forum
spalania biomasy. Podczas Wielkiej Gali towarzyszącej wydarzeniu w sali widowiskowej
„Warszawa” Kopalni Soli w Wieliczce rozdano nagrody Tytani Energii za szczególnie
wartościowe osiągnięcia i inwestycje biomasowe
Krajowe Forum Spalania Biomasy zgromadziło blisko 400 specjalistów
reprezentujących sektor energetyczny, przedstawicieli kluczowych instytucji i stowarzyszeń branżowych oraz najlepszych dostawców rozwiązań
dla sektora. To prawie dwa razy więcej uczestników niż w pierwszej edycji
wydarzenia, która odbyła się w 2010 roku w Częstochowie. Gospodarzem
tegorocznego spotkania była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
– W Forum zaangażowało się ponad 90 partnerów i instytucji współpracujących. Gościmy kilkudziesięciu ekspertów i inwestorów zagranicznych.
Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie oraz entuzjastyczne opinie uczestników, już dziś możemy zaprosić Państwa na III edycję wydarzenia w 2013
roku – zadeklarowała na Forum Maria Przekopowska, dyrektor zarządzający CBE Polska. Prof. Adam Guła dodał w części inauguracyjnej: – Biorąc pod uwagę rozmach wydarzenia oraz ilość firm i gości zagranicznych,
już dziś możemy mówić o nowej formule Forum. Wydarzenie przekształciło się bowiem z debaty krajowej w międzynarodową. Z zainteresowania
i licznej grupy uczestników cieszył się również prof. Andrzej Szlęk, członek
Rady Programowej Forum oraz kapituły konkursu Tytani Energii 2011.
– Konferencja rozwija się jak kula śniegowa. Jeżeli w takim tempie będzie
przyrastała liczba uczestniczących, to wydaje mi się, że za 3 lata będziemy
musieli wynająć stadion narodowy na jej prowadzenie – żartował.
Patronat honorowy nad II Forum objęli: prezydent miasta Krakowa
Jacek Majchrowski. marszałek województwa małopolskiego Marek
Sowa, Politechnika Częstochowska, Politechnika Opolska, Polskie Towarzystwo Biomasy „POLBIOM”, Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki, Europejska Unia Przemysłu Elektroenergetycznego
– Eurelectric, Niemiecka Agencja Zasobów Odnawialnych, Stowarzyszenie
Elektryków Polskich, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Izba Zbożowo-Paszowa, Giełda Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenie VGB
Powertech. Edycja licznie przyciągnęła też parterów strategicznych,
technologicznych i ekspertów branżowych, których doświadczenia i polecane rozwiązania uczestnicy Forum mogli poznać bliżej na ich stoiskach
wystawienniczych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się debaty i dyskusje panelowe skupione wokół możliwosci wykorzystania biomasy, obecnej sytuacji sektora energetyki i perspektyw dla firm inwestujących w to źródło odnawialnej energii.
– Przedsiębiorstwa wytwarzające energię z biomasy czekają z ewentualnymi inwestycjami do czasu wejścia w życie nowej ustawy o OZE. Skoro wstrzymują się przedsiębiorstwa wytwórcze, czekać muszą również inwestorzy
i produkujący biomasę. Obecna sytuacja legislacyjna nie wpływa korzystnie na rozwój rynku biomasy, gdyż jest nieprzewidywalna, a inwestorzy nie
lubią sytuacji nieprzewidywalnych – komentował sytuację na krajowym rynku biomasy Marek Paw, starszy specjalista ds. paliw Wydziału Gospodarki Energetycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział
Elektrownia Bełchatów.
Wydarzeniem towarzyszącym cyklicznie odbywającemu się Forum organizowanemu przez Zespół CBE Polska jest konkurs Tytani Energii, w którym przyznane przez kapitułę nagrody trafiły do przedsiębiorców z szeroko pojętego sektora przemysłowego, którzy mogą pochwalić się najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska
i ekologicznej produkcji z wykorzystaniem biomasy, jak również do najlepszych dostawców rozwiązań dla tego sektora. Nagrody są przyznawane za
osiągnięcia roku poprzedniego. Mimo kryzysu gospodarczego wielu firmom
udało się zrealizować ambitne plany i osiągnąć dobre wyniki inwestycyjne
i ekonomiczne. W uznaniu dla ich zasług kapituła konkursowa przyznała zwycięskie statuetki i wyróżnienia w 4 kategoriach: produkt /rozwiązanie roku
2011, inwestycja roku 2011, człowiek roku 2011, firma roku 2011.
I

II

Laureaci nagrody Tytani Energii 2011:
Produkt/ rozwiązanie roku 2011:
• innowacyjne rozwiązania i kotły do spalania słomy
– firma Metalerg
wyróżnienie:
• instalacja zagospodarowania nadmiernego gazu
koksowniczego na potrzeby zasilania bloku energetycznego
w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze – rozwiązanie firmy
Fumar
Firma roku 2011:
• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
– za działalność inwestycyjną i konsekwentne zwiększanie
produkcji „zielonej energii” z biomasy w jej oddziałach
wyróżnienie:
• Tauron Wytwarzanie Oddział Elektrownia Jaworzno III
– za budowę odnawialnego źródła energii
Inwestycja roku 2011:
• przystosowanie Elektrociepłowni Gdańskiej oraz Gdyńskiej
do pracy bezskładowiskowej – Elektrociepłownie Wybrzeże
wyróżnienie:
• budowa instalacji podawania i dozowania biomasy na blokach
1-4 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oddział
Elektrownia Turów – firma Eltur Serwis
Człowiek roku 2011:
• Krzysztof Kowalczyk (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Lubaniu) – za konsekwentne działania i kształtowanie
strategii rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania
biomasy
wyróżnienie:
• Radosław Zolnik (prezes zarządu Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Grajewo) – za działania w zakresie
modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Grajewo
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
www.spalaniebiomasy.pl
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FOREX. Rynek walutowy
dla początkujących inwestorów
orex, czyli Foreign Exchange, to, mówiąc ogólnie, rynek wymiany walut o największej skali na świecie. Boom na forex pojawił się w dobie Internetyzacji. Internet stworzył wymarzony grunt dla błyskawicznie powstających firm, oferujących możliwość zawierania transakcji kupna i sprzedaży bez konieczności wychodzenia z domu. Forex umożliwia wymianę walut 24 godziny na dobę przez 5 dni
w tygodniu.
Poradnik Marcina Milewskiego dokładnie wyjaśnia, czym jest forex, jakimi rządzi się prawami,
w jaki sposób można na nim zarobić i z jakim ryzykiem się wiąże. Wstępującym na drogę przygody
z inwestowaniem definiuje takie pojęcia, jak: pary walutowe, dźwignia finansowa, depozyt, pips, spekulacja, bucket shop, boiler room, churning czy HYIP. Objaśnia także, jaką rolę w obrocie walutowym
odgrywają banki i fundusze hedgingowe. Krok po kroku przeprowadza nas przez zawiłości rynku, wskazując najważniejsze zasady, którymi powinien kierować się początkujący inwestor, w tym między innymi: jak wybrać właściwego brokera, po czym poznać oszusta, jak dokonać analizy technicznej, jak kontrolować zysk i stratę.
„Forex. Rynek walutowy dla
„Nie jest wskazane kierowanie się emocjami. Chłodna kalkupoczątkujących inwestorów” to
lacja danych pochodzących z analizy technicznej i fundapublikacja napisana w przystępny
mentalnej oraz słuchanie własnej intuicji to najlepsze
i ciekawy sposób, wzbogacona o anegdoty, wskazówki, ciekawostki, anasposoby na odniesienie sukcesu”.
lizy przypadków i słowniczek najważniejszych pojęć.
www.SamoSedno.com.pl

F

Jak pomnażać oszczędności?
ak pomnażać oszczędności?” to kolejna ciekawa propozycja wydawnictwa Samo Sedno. Maciej Samcik w zwięzły i ciekawy sposób dokładnie i rzetelnie wyjaśnia wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć
o zysku z oszczędności. Książka zawiera praktyczne wskazówki oraz proste pomysły na poprawienie
stanu domowego budżetu. Autor przeprowadza nas przez podstawowe informacje o wartości oszczędności, zaletach inwestowania, w tym także w niestabilnych warunkach, oraz ograniczeniu ryzyka w inwestowaniu pieniędzy. Radzi, jak zabezpieczyć się przed stratami oraz jaką wybrać strategię działania.
Charakteryzuje główne formy inwestycji, a więc: lokaty bankowe, obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, polisy ubezpieczeniowe typu inwestycyjnego, produkty ustrukturyzowane, inwestycje indeksowe
– ETF oraz akcje. Co więcej, wska„Ten pasjonujący świat inwestowania pieniędzy nie jest zuje, jak dzięki tego typu inwestymoże banalnie łatwy do okiełznania, ale nie jest on też
cjom zabezpieczyć swoją przy– wbrew pozorom – niebezpieczną dżunglą, do której
szłość, czyli zbudować dodatkową
powinni zapuszczać się tylko wybitni znawcy. Przeciwnie:
emeryturę.
jeśli za inwestowanie swoich oszczędności weźmiesz się

J

z rozsądkiem, będzie to dla ciebie ciekawa przygoda”.

www.SamoSedno.com.pl

HIT ZIEMI LUBUSKIEJ

Hity Ziemi Lubuskiej
wybrane
Od końca lat 90. Agencja Promocyjna „Punkt S” poszukuje inicjatyw zasługujących
na miano „Gospodarczo-Samorządowych Hitów Regionu”. 29 lutego ogłoszono
i nagrodzono zwycięzców rywalizacji o tytuł „Hitu Ziemi Lubuskiej 2011”
onkurs miał swój początek w Wielkopolsce, jednak z czasem rozszerzył swój zasięg na województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i lubuskie. Mimo ekspansji i modyﬁkacji regulaminu na przestrzeni lat idea
promocji szczególnie cennych dokonań
rynkowych, samorządowych i ekologicznych
pozostała niezmienna, a przy okazji potencjału i walorów poszczególnych powiatów
i gmin, w których laureaci aktywnie działają na rzecz coraz doskonalszej oferty i lepszego wizerunku.
Przepustką do udziału w konkursie jest
rekomendacja wystawiona przez jednostkę
samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, administracji państwowej lub
doradztwa rolniczego, miejscową agencję
rozwoju regionalnego lub organizatorów.
Najlepsze przedsięwzięcia w skali regionu są
poddawane ocenie kapituły złożonej ze sta-

K

Hit Ziemi Lubuskiej 2011:
• gmina Kargowa – za pomysł i realizację
polsko-niemieckiego Święta Czekolady jako
imprezy skutecznie promującej gminę
i jej wizerunek
• gmina Kłodawa – za rozbudowę budynku
Zespołu Szkół w Kłodawie o gimnazjum,
łącznik oraz salę sportowo-rehabilitacyjną
• Szpital Kostrzyn n/Odrą Sp. z o.o. NZOZ
Nowy Szpital w Kostrzynie n/Odrą
– za wprowadzenie nowoczesnych metod
diagnostyczno-terapeutycznych na
zmodernizowanym oddziale okulistycznym
i poprawę wyników leczenia
• Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
– za przyjazną klientom, kompleksową
ofertę usług bankowych realizowanych
przez dynamicznie rozwijający się bank
spółdzielczy

Kryształowy Hit:
• Starostwo Powiatowe w Krośnie
Odrzańskim – za projekt i budowę hali
sportowej przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim
jako element podnoszenia atrakcyjności
szkolnictwa zawodowego w regionie
przygranicznym
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O werdykcie decyduje przede wszystkim poziom
jakościowy, nowatorstwo i skala efektów
osiągniętych dzięki zgłaszanemu przedsięwzięciu
rostów, przedstawicieli samorządów gospodarczych, administracji samorządowej
i państwowej i innych organizacji statutowo
zainteresowanych rozwojem regionu oraz
przedstawicieli organizatorów. O werdykcie
decyduje przede wszystkim poziom jakościowy, nowatorstwo i skala efektów osiągniętych dzięki zgłaszanemu przedsięwzięciu.
W wyniku ostatniej edycji konkursu Hit
Ziemi Lubuskiej, objętej patronatem przez
marszałka województwa lubuskiego, decyzją
kapituły, której ostateczne posiedzenie odbyło
się 23 lutego 2012 roku w Zielonej Górze, spośród 96 rekomendacji do finału zakwalifikowano 15 zgłoszeń. Uroczystość podsumo• Cukiernia-Piekarnia NOWA w Krośnie
Odrzańskim – za wprowadzenie obwoźnej
formy sprzedaży pieczywa jako odpowiedź
na oczekiwania mieszkańców niewielkich
miejscowości

wująca rywalizację miała miejsce 29 lutego
w sali widowiskowej dawnego Zboru Kalwińskiego w Sulechowie. Podczas gali, wzbogaconej występem Małgorzaty Grupy oraz zespołu „Zielonsi”, będącego laureatem programu TVP 2 „Bitwa na głosy”, nagrodzono
najlepsze produkty, usługi, przedsięwzięcia
ekologiczne i organizacyjne oraz działania samorządowe, uznane za godne uhonorowania w ramach Lubuskiego Konkursu Gospodarczo-Samorządowego HIT 2011. Przyznano też Kryształowe i Rubinowe Hity dla
zdobywców tytułu z poprzednich edycji, którzy nie spoczywają na laurach, lecz skutecznie utrzymują poziom podejmowanych inicjatyw.
I
finansową obsługę rolników,
przedsiębiorców, samorządów i klientów
indywidualnych oraz skuteczne
kreowanie własnej sieci nowoczesnych
przedstawicielstw

• P.W. ROLTEX Sp. z o.o. w Brzeziu
k/Sulechowa – za dynamikę sprzedaży
po wprowadzeniu innowacyjnych
technologii

• Ekologiczne Gospodarstwo Hodowli
Danieli w Pławinie – za rozwinięcie
i doskonalenie ekologicznej hodowli jeleni
zarodowych

• HYDROTECH Grzegorz Fojna Zakład
Instalacji Sanitarno-Budowlanych
w Świebodzinie – za dynamiczny rozwój
firmy i wysoką jakość jej oferty

Rubinowy Hit z Gwiazdą:

• Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Drezdenku – za szeroką
paletę nowoczesnych produktów
bankowych oraz bezpośredni kontakt
z klientami indywidualnymi, środowiskami
przedsiębiorców i samorządowców
• Urząd Miejski w Sulęcinie – za powołanie
i koncepcję programową Wiejskiego
Centrum Społeczno-Kulturalnego
w Długoszynie

Rubinowy Hit:
• Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
– za 50-letnią działalność na rzecz
rozwoju lokalnej gospodarki poprzez

• gmina Sulechów – za renowację
i wykreowanie nowych funkcji obiektu
zamkowego w Sulechowie
• Urząd Gminy Słońsk – za przebudowę
świetlicy wiejskiej w Lemierzycach jako
przedsięwzięcia podnoszącego jakość życia
mieszkańców gminy z wykorzystaniem
unijnych środków programu rozwoju
obszarów wiejskich

Rubinowy Hit z dwiema gwiazdami:
• Fabryka Maszyn i Urządzeń
Gastronomicznych KROMET Sp. z o.o.
w Krośnie Odrzańskim – za linię urządzeń
typu fast food

HIT Promocji Regionu:
• powiat gorzowski

HIT ZIEMI LUBUSKIEJ

Liczy się jakość i pomysł
O ile spożycie pieczywa w Polsce spada, o tyle jego gatunki wciąż się mnożą,
a gusta konsumentów ewoluują. Aby sprostać ich upodobaniom i utrzymać się
na konkurencyjnym rynku, trzeba dostosować ofertę do zróżnicowanych,
a zarazem coraz wyższych oczekiwań klientów, stawiając na szeroką gamę
pieczywa, smak i najwyższą jakość na poziomie produkcji
iekarnia-Cukiernia Nowa z Krosna
Odrzańskiego od lat dowodzi, że doskonale zna zarówno tajniki rzemiosła piekarskiego, jak i prawa
rynku, na którym z powodzeniem się utrzymuje, zdobywając coraz większe grono zadowolonych klientów oraz uznanie dla osiągnięć gospodarczych.

z witaminami czy też takie, które obniżają poziom cholesterolu. – Staram się, by moja piekarnia sprostała wymaganiom naszych konsumentów, których jest coraz więcej – komentuje źródło sukcesu Rajmund Dratwa.

P

Doświadczenie to podstawa

Odzwierciedlenie rynkowego sukcesu
Od kilku edycji święci triumfy i zdobywa
kolejne laury w regionalnym konkursie Lubuski
Gospodarczo-Samorządowy HIT. Co ważne,
statuetki dla piekarni są przyznawane za całokształt działalności, z uwzględnieniem zarówno walorów smakowych asortymentu,
jak i sukcesów biznesowych. Do tej pory w kolekcji zakładu były nagrody za zwycięstwo
w kategorii rolnictwo i przetwórstwo żywności (2009 i 2010), za wysoką jakość wyrobów
piekarniczych i cukierniczych wytwarzanych
z wykorzystaniem tradycyjnych receptur oraz
naturalnych surowców i dodatków.
W tym roku, w X edycji konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Ziemi Lubuskiej, właściciel Piekarni-Cukierni „Nowa”,
Rajmund Dratwa, odebrał nagrodę Kryształowy Hit 2011, przyznaną tym razem w kategorii organizacja i zarządzanie. Po raz kolejny działalność Piekarni „Nowa” spotkała
się z uznaniem kapituły. Na wyróżnienie zasłużyło w ocenie ekspertów wprowadzenie obwoźnej formy sprzedaży pieczywa z wykorzystaniem nowoczesnego, spełniającego
wszelkie wymagania specjalistycznego samochodu, będące, jak napisano w uzasadnieniu werdyktu, odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców niewielkich miejscowości pozbawionych dostępu do oferty świeżych produktów piekarniczych i cukierniczych.

Rajmund Dratwa
Sklepy:
• Zielona Góra – ul. Słowackiego 8a
• Zielona Góra – ul. Anieli Krzywoń
(targowisko) paw. nr 14
• Zielona Góra – ul. Owocowa
(targowisko)
• Gubin – ul. Wojska Polskiego 8
• Sklep objazdowy (teren powiatu
krośnieńskiego)

larniejszego chleba pszenno-żytniego, oferta piekarni obejmuje coraz to nowe gatunki
pieczywa o szczególnych walorach, w tym
zdrowotnych. Zwolennicy niestandardowych
rodzajów chleba znajdą specjalne gatunki, które z pewnością sprostają ich gustom. Wśród
nich znajdą się chleby z dodatkiem ziaren,

Początki zakładu Rajmunda Dratwy sięgają 1977 roku. Przerwa w krajowej działalności spowodowana 20-letnim pobytem właściciela w Niemczech jedynie przyczyniła
się do rozwoju pomysłu na biznes, gdyż zdobyte za granicą doświadczenia w zawodzie
okazały się bezcenne i pozwoliły udoskonalić warsztat. Dziś czasy, gdy dostęp do nowoczesnych maszyn piekarniczych był utrudniony, odeszły w niepamięć, a firma dysponuje nie tylko dobrze wyposażonym zapleczem i kompetentnym zespołem, lecz także
siecią sklepów w Krośnie Odrzańskim, Zielonej Górze i Gubinie, a od niedawna oferuje sprzedaż objazdową, dzięki której nawet
mieszkańcy wiosek i małych miejscowości
mogą się cieszyć świeżym, różnorodnym
i zdrowym pieczywem, które zyskało uznanie
w regionie. – Konkurencyjny rynek wymusza
wprowadzanie nowinek technicznych, takich jak piekarnia na kołach”. Trzeba być
o krok przed konkurencja – mówi z dumą pomysłodawca objazdowej piekarni i laureat tegorocznego Kryształowego Hitu Ziemi Lubuskiej.
Piekarnia-Cukiernia Nowa
Rajmund Dratwa
ul. Piastów 28, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 05 13

Przybywa gatunków i klientów
Co składa się na sukces cieszącego się renomą zakładu z Krosna Odrzańskiego? Bogaty asortyment, tradycyjne metody wypieku
oraz zrozumienie dla potrzeb konsumentów.
Na półkach piekarni nabywcy znajdą nawet
22 rodzaje chleba. Dodajmy, chleba nie byle
jakiego, bo – jak zapewnia Rajmund Dratwa
– wypiekanego bez konserwantów.
W odpowiedzi na tendencje rynkowe i zapotrzebowanie klientów, oprócz najpopu-
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POLAGRA – PREMIERY

Rolnicze laury i premiery
Producenci maszyn i urządzeń dla rolnictwa z całego świata zaprezentowali
w Poznaniu swoją najnowszą ofertę podczas Międzynarodowych Targów Mechanizacji
Rolnictwa Polagra-Premiery – pierwszych w 2012 roku, a zarazem największych
targach rolniczych, które przyciągnęły na tereny MTP ponad 40 tys. osób

pawilonach targowych rozlokowanych na rozległym terenie
Międzynarodowych Targów
Poznańskich można było obejrzeć ekspozycję blisko 2 tys. maszyn i urządzeń rolniczych, zaprezentowanych przez ﬁrmy z całej Polski, jak również z 16 innych rynków światowych, w tym z Austrii, Belgii,
Czech, Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Węgier, Rosji, Chin, Stanów
Zjednoczonych. Wystawa stanowiła doskonałą okazję do prześledzenia trendów rolniczych i zapoznania się z najnowszym dorobkiem branży w dziedzinie rozwiązań

W

technologicznych. Wśród prawie 200 zaprezentowanych nowości znalazły się nie tylko
nowoczesne urządzenia dla gospodarstw, lecz
także najnowsze odmiany roślin uprawnych
i nawozów. – Kolejna odsłona pozwoliła na
zwiększenie liczby wystawców o prawie 40
proc. Na targach Polagra-Premiery pokazano
wszystkie maszyny potrzebne do pracy na
roli, zarówno przy pracach polowych, jak
i w sadownictwie. To dla rolnika była świetna okazja do porównania konkurujących ze
sobą produktów, w celu dokonania jak najlepszych wyborów – podsumował tegoroczną odsłonę Polagry prezes Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich Andrzej
Byrt.
Ekspozycjom sprzętu rolniczego towarzyszyły zorganizowane z myślą o uczestnikach warsztaty i konferencje, poruszające
ważne dla rolnictwa kwestie, takie jak perspektywy rynku zbóż i uprawy rzepaku,
znaczenie i przyszłość dużych dzierżaw
w Polsce, możliwości i dostępne rozwiązania w dziedzinie energetyki w rolnictwie, rosnące ceny paliwa i ekonomiczne sposoby
jego zużycia.
W ramach III Europejskiego Dnia Młodego Rolnika odbyła się sesja plenarna na te-

Laureaci konkursu Machine of the Year 2012:
• ciągniki bardzo dużej mocy (powyżej
350 KM): CLAAS – za model ciągnika
Claas Axion 900 (przedstawiciel w Polsce
– CLAAS Polska Sp. z o.o.)
• ciągnik klasy wyższej (250-350 KM):
MASSEY FERGUSON – za model ciągnika
Massey Ferguson 7600 (przedstawiciel
w Polsce – Korbanek Sp. z o.o.)
• ciągniki górnego segmentu średniej klasy
mocy (150-250 KM): FENDT – za model
ciągnika Fendt Vario 700 (przedstawiciel
w Polsce – Korbanek Sp. z o.o.)
• ciągniki dolnego segmentu średniej klasy
mocy (100-150 KM): JOHN DEERE
– za model ciągnika John Deere 6R
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•

•

•

•

(przedstawiciel w Polsce – John Deere
Polska Sp. z o.o.)
ciągniki kompaktowe (do 120 KM):
DEUTZ-FAHR – za model ciągnika Deutz-Fahr Agrofarm TTV (przedstawiciel w Polsce
- Same Deutz-Fahr Polska Sp. z o.o.)
kombajny zbożowe: NEW HOLLAND
– za model New Holland CR (przedstawiciel
w Polsce – New Holland AG)
sieczkarnie samobieżne: CLAAS
– za model Claas Jaguar z czujnikiem NIR
(przedstawiciel w Polsce - CLAAS Polska
Sp. z o.o.)
technika zbioru okopowych: GRIMME
– za kombajn Grimme Varitron 470

•

•

•

•

(przedstawiciel w Polsce – Dariusz
Smolarz)
maszyny zielonkowe: KRONE – za
prasoowijarkę Krone Ultima (przedstawiciel
w Polsce – P.U.P. AGROMIX Sp. z o.o.)
technika siewu: HORSCH – za siewnik
Horsch Maestro (przedstawiciel w Polsce
– Michał Kołakowski)
sprzęt uprawowy: LEMKEN – za pług
Lemken Diamant 12 (przedstawiciel
w Polsce – Lemken Polska Sp. z o.o.)
technika ochrony roślin: Dammann – za
rozwiązanie TDS stosowane
w opryskiwaczach firmy Dammann
(przedstawiciel w Polsce – Karol Abramowski)

POLAGRA – PREMIERY

mat Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku,
podczas której przedmiotem dyskusji były
szanse i wyzwania dla młodych rolników.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, sprawujący patronat honorowy
nad targami, uznał, że zakres i skala wystawy, jakość prezentowanej oferty oraz międzynarodowy wydźwięk debat sprawiają, że
Poznań zasługuje na miano stolicy europejskich spotkań rolniczych. Wyraził też uznanie dla krajowych producentów, których poziom oferty zapewnia polskim produktom eks-

portowym konkurencyjność i zbyt na rynkach
obcych.
Prestiżu dodaje targom tradycja nagradzania najlepszych wystawców i ich produktów. W tym roku 28 produktom – 18 maszynom i 10 roślinom uprawnym – przyznano Złote Medale. 7 firm zdobyło statuetki Złotego Akanta za najlepiej zaaranżowane stoiska, natomiast 11 wystawców uhonorowano wyróżnieniami w ramach międzynarodowego konkursu „Machine of the Year
2012”. Blisko 800 młodych rolników, którzy

korzystając z funduszy europejskich, zrealizowali w swoim gospodarstwie (do 300 ha)
inwestycję poprawiającą konkurencyjność
gospodarstw, ubiegało się o nagrodę w konkursie „Innowacyjny Młody Rolnik 2012”. Ze
względu na wysoki poziom wybór najlepszych
spośród tak licznych zgłoszeń nie był łatwy.
Ostatecznie nagrody 3 laureatom i 2 wyróżnienia wręczyli m.in. wiceminister rolnictwa
i rozwoju wsi Andrzej Butra oraz członek zarządu województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
I

Produkty nagrodzone Złotym Medalem MTP na Międzynarodowych Targach Mechanizacji Rolnictwa
POLAGRA–PREMIERY 2012
kategoria maszyny i urządzenia
• ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T8.390
– CNH America LLC, USA (zgłaszający:
New Holland/ CNH Polska, Płock)
• ciągnik rolniczy 7280R – John Deere
Waterloo Works, USA (zgłaszający: John
Deere Polska sp. z o.o., Jelonek k/Poznania)
• ciągnik rolniczy Fendt 724 SCR Vario
– AGCO GmbH, Niemcy (zgłaszający:
KORBANEK sp. z o.o., Tarnowo Podgórne)
• ciągnik Massey Ferguson MF 7624
Dyna –VT – AGCO S.A., Francja
(zgłaszający: KORBANEK sp. z o.o.,
Tarnowo Podgórne)
• ciągnik CLAAS AXION 900 – CLAAS,
Niemcy (zgłaszający: Claas Polska
Sp. z o.o., Niepruszewo)
• kombajn serii S z systemem Machine
Sync – John Deere Harvester Works, USA
(zgłaszający: John Deere Polska sp. z o.o.,
Jelonek k/Poznania)
• prasy zwijające serii 900 – John Deere
Usine Arc Les Gray, Francja (zgłaszający:
John Deere Polska sp. z o.o., Jelonek
k/Poznania)
• robot szklarniowy OSzA-3 atomizerowy
opryskiwacz szklarniowy – ŁUKOMET
Krzysztof Łuszczyk, Całowanie
• TELEMATICS na maszynie -TONI – CLAAS
Agrosystems GmbH & Co. KG, Niemcy
(zgłaszający: Claas Polska sp. z o.o.,
Niepruszewo)

• rozpylacz eżektorowy dwustrumieniowy
AI3070 – TeeJet Technologies, USA
(zgłaszający: TeeJet Technologies, Poznań)
• monitor wydajności rozpylaczy 750 T
– TeeJet Technologies, USA (zgłaszający:
TeeJet Technologies, Poznań)
• kosiarka dyskowa tylna KT 301 SH
z centralnym zawieszeniem
i spulchniaczem –SaMASZ sp. z o.o.,
Białystok
• serwis NAWGEO VRS CMR systemu
ASG-EUPOS w rolnictwie precyzyjnym
– Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa (zgłaszający: AGROCOM Jerzy
Koronczok, Żędowice)
• przyczepiane opryskiwacze polowe serii
PELIKAN – „BURY" Maszyny Rolnicze
Wojciech Bury, Woźniaków
• kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw
z wymiennymi adapterami roboczymi
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AKPIL Kazimierz Anioł Pilzno
• opryskiwacz samojezdny PANTERA 4001
– AMAZONE – WERKE H. Dreyer GmbH
& Co. KG, Niemcy (zgłaszający: TECH
-KOM Przemysław Laskowski, Żabikowo)
• głowica rozdzielająca Joskin SCALPER
– Joskin Polska Sp. z o.o., Trzcianka
• prasoowijarka stałokomorowa Lely
Welger RPC 245 Tornado – Lely
International N.V. (zgłaszający: Lely
Polska sp. z o.o., Mława)

kategoria odmiany roślin uprawnych
• życica mieszańcowa odmiana NADZIEJA
– Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.,
Tulce
• łubin wąskolistny odmiana KARO
– Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.,
Tulce
• pszenica zwyczajna ozima odmiana
NATULA – Małopolska Hodowla Roślin
HBP sp. z o.o., Kraków
• pszenica zwyczajna ozima odmiana
BANDEROLA – DANKO Hodowla Roślin
Sp. z o.o. z/s w Choryni
• pszenżyto ozime odmiana FREDRO
– DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s
w Choryni
• burak cukrowy odmiana FINEZJA
– Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego
Sp. z o.o., Kłodawa
• pszenica zwyczajna ozima odmiana
BAMBERKA – Hodowla Roślin Strzelce
sp. z o.o. Grupa IHAR, Strzelce
• owies zwyczajny jary odmiana BINGO
– Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
Grupa IHAR, Strzelce
• fasola zwykła karłowa odmiana
UNIWERSA – Spójnia Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o.,
Nochowo
• rzodkiewka odmiana FRIDA F1
– Krakowska Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze POLAN sp. z o.o., Kraków
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WÓJT ROKU

Wzór gminnych rządów
Do 10 lutego trwało głosowanie na ﬁnalistów rywalizacji o tytuł
„Wójta Roku 2011”. Bezkonkurencyjny okazał się wójt Pałecznicy
Marcin Gaweł, który zdobył najwięcej głosów w 11. edycji plebiscytu TVP1
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

co cenią go członkowie gminnej wspólnoty?
Przede wszystkim za zaangażowanie w sprawy lokalne, otwartość na problemy mieszkańców oraz inwestycje realizowane na przestrzeni 12 lat, bo tytuł „Wójta Roku” to efekt
uznania dla całokształtu pracy, a nie jednorazowego działania.
Ostatni rok to wymierne efekty wieloletnich przygotowań, możliwe dzięki wykorzystaniu dofinansowania unijnego, m.in. wybudowane w gminie Centrum Edukacyjne, na
które składa się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, nowy zespół boisk sportowych Orlik, plac zabaw, zrewitalizowane
centrum wsi Pałecznica – inwestycje pomyślane z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy. W toku jest informatyzacja urzędu, która jeszcze bardziej usprawni obsługę interesantów, a w planach budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków dla 350 gospodarstw, co
doskonale idzie w parze z uzyskanym tytułem
„Eko Wójta” za działania na rzecz edukacji
ekologicznej oraz za tworzenie systemu
zbiórki elektrośmieci.

Uznanie najwyższej rangi

d 11 lat Telewizja Polska promuje włodarzy, którzy z najlepszym
skutkiem przyczyniają się do rozwoju polskich wsi i małych miejscowości, a swoją postawą i podejmowanymi działaniami zyskują sympatię, aprobatę
i uznanie ze strony mieszkańców, którzy
czują zaangażowanie swojego wójta i autentyczną troskę, by lokalnej wspólnocie na
terenie gminy żyło się lepiej.
18 lutego w hotelu Gromada „Dom
Chłopa” w Warszawie w uroczystej oprawie
oficjalnie ogłoszono wyniki 11. edycji ogólnopolskiego konkursu Wójt Roku 2011. W finale udział wzięli m.in.: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz,
minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, marszałek województwa mazowieckiego
Adam Struzik, senator Jerzy Chróścikowski
oraz prezes KZRKiOR Władysław Serafin,
a także licznie zgromadzeni samorządowcy,
przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji
działających na rzecz rozwoju rolnictwa.
Minister Marek Sawicki, zabierając głos
podczas uroczystości, podkreślił rolę wójta

O
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w lokalnym samorządzie. – Gmina jest to takie miejsce, w którym sprawdzają się rzeczywiście tylko dobrzy, gdyż tylko poprzez
ciężką pracę zdobywa się przez cztery lata zaufanie wyborców, potwierdzane z kadencji na
kadencję. I tym większa jest satysfakcja, jeżeli
tak liczna grupa mieszkańców danej gminy
głosuje na swojego wójta – mówił z uznaniem
o poparciu dla zwycięzcy.

Duma Pałecznicy
Główną gwiazdą uroczystości finałowej
był tegoroczny zwycięzca, którego osiągnięcia w pracy na rzecz swojej gminy najbardziej
doceniono. Wójtem Roku 2011 został tym razem Marcin Gaweł, zarządzający gminą Pałecznica, zlokalizowaną w województwie
małopolskim. Co więcej, najlepszy spośród
złotej dziesiątki finalistów oprócz symbolicznej
statuetki i dyplomu dla najlepszych włodarzy
gmin zdobył też tytuł „Eko-Wójta Roku”. Laureat z powodzeniem pełni funkcję od 1999
roku, co również obrazuje, jak dużym poparciem miejscowej społeczności się cieszy,
sprawując władzę przez kolejne kadencje. Za

Marcin Gaweł wraz z główną statuetką
Wójta Roku 2011 odebrał złoty hełm strażacki od Waldemara Pawlaka, statuetki
KRUS-u, Agencji Nieruchomości Rolnej,
giełdy rolnej w Broniszach oraz statuetkę od
Czesława Mariana Zalewskiego, wójta Sterdynia, który przez cały miniony rok cieszył
się statusem najlepszego włodarza w Polsce
jako Wójt Roku 2010. Ponadto od prezydenta
Bronisława Komorowskiego otrzymał pióro oraz list gratulacyjny, w którym skierował
do laureata osobiste słowa uznania: „Pomimo młodego wieku zdołał pan już dokonać rzeczy, które trwale zapiszą się w pamięci
lokalnej społeczności. Wprowadził pan gminę Pałecznica w wiek XXI – zarówno w sensie symbolicznym, sprawując swoją funkcję
w okresie przełomu tysiącleci, jak też dosłownie, przyczyniając się do podniesienia
jej poziomu cywilizacyjnego i jakości życia
mieszkańców. Pańskie działania cechuje
nie tylko energiczność i skuteczność, lecz
nade wszystko dbałość o zrównoważony rozwój wszystkich dziedzin życia pałecznickiej
wspólnoty”.
W konkursie wyróżniono także Jana Andrzeja Dąbrowskiego z gminy Strzyżewice
oraz Ryszarda Giszczaka z gminy Raciąż. Pozostali wójtowie otrzymali dyplomy uczestnictwa w finale konkursu.
I
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Nie boimy się wyzwań
Rozmowa z Marcinem Gawłem, wójtem gminy Pałecznica,
laureatem konkursu „Wójt roku 2011”

Co oznacza dla Pana wyróżnienie w postaci tytułu „Wójta Roku 2011”?
– „Wójt Roku 2011” to tytuł nie dla
Marcina Gawła, ale dla całej gminy Pałecznica, a przede wszystkim dla jej mieszkańców.
Dzięki udziałowi w konkursie poprzeczka
w rozwoju gminy Pałecznica idzie do góry.
W efekcie proste cele, które wydawały nam się
najważniejsze, już nam nie wystarczają.
Chcemy robić jeszcze więcej.
Pałecznica to gmina typowo rolnicza.
Czy w związku z tym wpływów do budżetu
jest mniej niż w gminach podmiejskich i czy
trudniej jest taką gminą zarządzać?
– Choć od Krakowa oddaleni jesteśmy zaledwie 45 km, w naszej gminie nie ma firm,
które mogłyby zasilić budżet. To tereny typowo rolnicze. Posiadane ziemie 1 i 2 klasy
bonitacyjnej hamują rozwój gminy w kierunku
innym niż rolniczy. Wyłączenie gruntów z rolnictwa i przeznaczenie na tereny inwestycyjne pochłonęłoby ogromne środki. Poza tym
nie ma u nas wolnych ziem bezprodukcyjnych.
Dlatego takim wyzwaniem dla gminy jest
urozmaicenie działań i inwestowanie w małą
przedsiębiorczość. Zaczynaliśmy od grup
producentów rolnych. Obecnie mamy dużą
grupę hodowców. Staramy się też przyciągnąć
do gminy inwestorów. Zadaniem, jakie stawiamy sobie na najbliższe lata, jest budowa
strefy ekonomicznej. Przez gminę nie przebiega żadna trasa wojewódzka, są tylko drogi powiatowe, więc zlokalizowanie takiej
strefy będzie nie lada wyzwaniem.
Czy wsparciem dla rozwoju gminy są pozabudżetowe źródła finansowania?
– Konstruując budżet za każdym razem
na początku ustalamy wydatki, a dopiero
później zastanawiamy się, skąd wziąć na to
pieniądze. To nie zawsze idzie w parze z po-

mysłami radnych. Są oni przedstawicielami
rolników i chcieliby, aby podatek gruntowy
był jak najniższy. W pierwszej kolejności dbamy o wzrost dochodów własnych, a następnie pozyskujemy środki zewnętrzne,
stosując zasadę, że nie robimy tego, co chcemy, tylko to, do czego jest możliwe dofinansowanie. Nie było dotąd takiego programu unijnego, w ramach którego nie
składalibyśmy wniosku.
Co z pozyskanych pieniędzy udało się
dotychczas zrobić dla mieszkańców gminy?
– Przede wszystkim zostały odnowione
centra wsi w kilku miejscowościach: szkoły,
remizy strażackie, boiska sportowe, parkingi, przystanki autobusowe, w niektórych
miejscowościach domy ludowe. W centrum
Pałecznicy w miejscu byłej zlewni mleka powstała biblioteka. Odnowiliśmy dom kultury, który powstał po przebudowie starego magazynu zbożowego. Uruchomiliśmy w gminie trzy punkty przedszkolne. Kolejną sztandarową inwestycją była budowa Centrum
Edukacyjnego w Pałecznicy, jako że oświatę
chcemy mieć na najwyższym poziomie. Przy
szkole wybudowaliśmy plac zabaw, zespół boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012.
Warto dodać, że w gminie staramy się
opiekować wszystkimi grupami społecznymi,
choćby dzięki działalności Środowiskowego
Domu Samopomocy czy stałej współpracy ze
Związkiem Emerytów i Rencistów. Dbamy
o zdrowie mieszkańców już od najmłodszych
ich lat, czemu służy program wczesnej interwencji, realizowany wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i jednym ze
stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju
gminy, prowadzącym Centrum Rehabilitacji
Pałecznica. Przedszkola oferują gimnastykę
korekcyjną, zajęcia logopedyczne, z języka angielskiego, z rytmiki. Dzięki temu nasze dzie-

ci mają te same warunki rozwoju, co ich rówieśnicy w miastach. W szkołach również zapewniamy dzieciom program zajęć pozalekcyjnych, dofinansowany z funduszy unijnych.
Chcemy, aby po skończeniu gimnazjum
w gminie Pałecznica młodzież miała możliwość wyboru nauki w szkołach na najwyższym poziomie. Staramy się też pomagać dorosłym, którzy pracują zawodowo lub we własnych gospodarstwach rolnych. Przykładem
powołana grupa producentów trzody chlewnej, skupiająca ponad 30 hodowców. Osoby
bezrobotne lub posiadające niewielkie gospodarstwa rolne wspieramy w znalezieniu
pracy w gospodarstwach warzywniczych,
gdzie potrzeba wiele rąk do pracy i zachęcamy do zakładania firm jednoosobowych.
Czego dotyczą plany rozwoju gminy
w najbliższych latach?
– Proces inwestycyjny w gminie przebiega długofalowo. Dzisiaj realizujemy jedną inwestycję, a już myślimy o następnych. Obecnie chcemy ukończyć projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zinformatyzować całą gminę, zainstalować w budynkach komunalnych 4 pompy ciepła. Poza tym
wyzwaniem będzie uruchomienie strefy ekonomicznej. Mamy już częściowo przygotowane plany i projekty, ale inwestycja wymaga jeszcze dużo pracy i wysiłku. Strefa pozwoliłaby „pchnąć” gminę trochę w innym kierunku, poza typowo rolniczą działalność, co
automatycznie wzmocniłoby nasz budżet.
Dzisiaj, przy dochodach gminy na poziomie
1,2–1,5 mln zł rocznie, niewiele można zdziałać bez udziału unijnych pieniędzy. Mamy nadzieję zwiększyć dochody własne do przynajmniej 3 mln zł.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.palecznica.pl

Zespół Boisk Sportowych i Centrum Edukacji w Pałecznicy
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Lubuski biznes
w dobrych rękach
28 pracodawców z województwa lubuskiego rywalizowało o tytuł
Menadżera Roku 2011. Swoich faworytów wybrali eksperci wchodzący
w skład kapituły oraz czytelnicy „Gazety Lubuskiej”, a najlepiej
zarządzających ﬁrmami w regionie nagrodzono podczas gali w Zielonej Górze
ziałalność gospodarczą w województwie lubuskim prowadzi ponad 100 tys. ﬁrm, dając zatrudnienie dużej części mieszkańców
regionu. Szefowie 8 najlepiej zarządzanych
przedsiębiorstw, które oferują dogodne warunki pracy, a zarazem cieszą się uznaniem
lokalnego środowiska, odebrali nagrody podczas uroczystości w zielonogórskim Zajeździe
Pocztowym.
Redakcja „Gazety Lubuskiej” od lat prowadzi konkurs „Kobieta Przedsiębiorcza”. Teraz, dzięki I edycji nowego plebiscytu regionalnego, szansę na docenienie aktywności gospodarczej, pomysłu na biznes i wyników
w realizacji wizji rozwoju firmy mają wszyscy
menedżerowie, niezależnie od płci. Warunkiem zdobycia nagrody jest skuteczność,
której wynik przekłada się na wymierne dokonania w dziedzinie biznesu. Przykładem takiego postępu jest wiele zgłoszonych firm, które zaczynając działalność 20 lat temu, mia-
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Menadżerowie Roku 2011
I miejsce:
Ryszard Wtorkowski,
prezes zielonogórskiej firmy LUG
II miejsce:
Bartosz Kubik i Maciej Wojeński
z Ekoenergetyki Zachód w Zielonej Górze
Agnieszka Tront-Stefańczuk,
dyrektor Nord Napędy Zakłady
Produkcyjne w Nowej Soli
III miejsce:
Artur Nowacki,
dyrektor Francepolu w Starym Kisielinie

Menadżerowie Roku 2011
według czytelników „Gazety
Lubuskiej”
I miejsce:
Robert Świejkowski,
dyrektor Alior Banku w Zielonej Górze
II miejsce:
Anna Bardzik-Buganik,
szefowa Barteksu w Żaganiu
III miejsce:
Aleksandra Burdzińska,
prezes Meprozetu w Starym Kurowie
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To wy jesteście liderami lubuskiego biznesu,
mogę nawet powiedzieć transformersami.
Bo jako pierwsi po transformacji społecznej
wyznaczacie ścieżki rozwoju gospodarczego
naszego regionu. Wasz sukces sprawia, że to
właśnie region lubuski ma najwyższy w Polsce
wzrost PKB, zatrudnienia i inwestycji dzięki
funduszom unijnym – mówiła podczas gali
marszałek Elżbieta Polak
ły jedynie pomysł, który z czasem zaowocował skalą działalności, która ilustruje zatrudnienie 200, 300 czy 400 osób, a także
z powodzeniem prowadzony eksport produktów cieszących się uznaniem za granicą.
Podczas gali finałowej konkursu każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom,

łek Elżbiety Polak i redaktor naczelnej ,,Gazety Lubuskiej” Iwony Zielińskiej, dziękowali
pracownikom, mającym istotny udział w sukcesach ich firm.
Na werdykt kapituły złożyły się zrealizowane inwestycje w nowe technologie i w kapitał ludzki, zaangażowanie w sprawy spo-

Na werdykt kapituły złożyły się zrealizowane
inwestycje w nowe technologie i w kapitał ludzki,
zaangażowanie w sprawy społeczne oraz efekty
współpracy z lokalnymi środowiskami
zaś ośmioro najlepszych przedsiębiorców, docenionych przez kapitułę złożoną z niezależnych ekspertów oraz przez czytelników
„Gazety Lubuskiej”, którzy wyłonili faworytów w drodze głosowania SMS-owego, cieszy się dziś tytułem „Menadżera Roku
2011”. – Nasi lubuscy przedsiębiorcy, co pokazuje ,,Menadżer Roku 2011”, są lokomotywą postępu i rozwoju w regionie. Cechuje ich odwaga, podejmowanie ryzykownych
decyzji i duże umiejętności – mówiła marszałek województwa Elżbieta Polak, gratulując laureatom. Uznanie dla najlepszych menadżerów regionu wyraził też Karol Humiński, marszałek sejmiku gospodarczego
i członek kapituły konkursowej. Dumni menadżerowie, którzy zwycięsko wyszli z rywalizacji, odbierając statuetki z rąk marsza-

łeczne oraz efekty współpracy z lokalnymi środowiskami. – To wy jesteście liderami lubuskiego biznesu, mogę nawet powiedzieć
transformersami. Bo jako pierwsi po transformacji społecznej wyznaczacie ścieżki rozwoju gospodarczego naszego regionu. Jestem
spokojna o realizację Strategii Rozwoju Regionu, którą właśnie konsultujemy, bo jej realizacja zależy od was – liderów i menadżerów biznesu. Wasz sukces sprawia, że to właśnie region lubuski ma najwyższy w Polsce
wzrost PKB, zatrudnienia i inwestycji dzięki
funduszom unijnym – mówiła podczas gali
marszałek Elżbieta Polak. Najlepsi menadżerowie wyłonieni przez ekspertów w ramach
konkursu zyskują nie tylko renomę i uznanie.
Zostaną też zgłoszeni przez marszałek do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
I
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Efektywne zarządzanie
Rozmowa z Aleksandrą Burdzińską, wiceprezes zarządu
ﬁrmy Meprozet – Stare Kurowo

Jakie cechy osobowości i umiejętności
najbardziej przydają się w zarządzaniu przedsiębiorstwem zatrudniającym 200 osób?
– Według mnie najbardziej przydatne są
konsekwencja, wytrwałość, wyrozumiałość,
wiara w to, że nie ma rzeczy niemożliwych.
Właściwe zarządzanie to zdolność ułożenia
tego wszystkiego w odpowiedniej konstelacji.
Do tego wiara w ludzi, w ich możliwości i chęci, oraz niestrudzona umiejętność słuchania
ich i współpraca przy rozwiązywaniu pojawiających się problemów.
Co wpływa na pozycję firmy na rynku
i wizerunek cenionego pracodawcy, producenta, eksportera?
– Każda z firm ma swoją indywidualną,
odróżniającą się od konkurencji tożsamość. Kreuje się ją poprzez właściwe traktowanie odbiorców, odpowiednią reakcję na
niespodziewane i kryzysowe sytuacje, czy aktywną działalność w środowisku lokalnym.
W ten sposób komunikujemy naszą tożsamość klientom, dostawcom, konkurentom
i to wpływa na pozycję firmy na rynku. Stale pracujemy nad jakością usług przez nas
świadczonych. Staramy się celnie zarządzać
firmą, dbać o klienta, być odpowiedzialnym
partnerem w biznesie dla dostawców oraz
docenianym pracodawcą dla pracowników.
Jakie działania są najbardziej ukierunkowane na doskonalenie oferty i dostosowanie jej do wymogów rynku i potrzeb
klientów?
– Obserwacja rynku, wyciąganie właściwych wniosków i odpowiednie analizy. Szukanie produktów i usług niszowych w naj-

bliższym otoczeniu – takich jak w naszym
przypadku pasywacja – zabezpieczenie powłoki cynkowej przed białą rdzą oraz wysokotemperaturowe cynkowanie z odwirowaniem. Obniżanie kosztów w celu uatrakcyjnienia oferty cenowej przez np. podnoszenie
wydajności pracy, redukcję marnotrawstwa
czasu oraz materiału. Zamiast podnosić
ceny klientom staramy się świadomie zmniejszać własne koszty, przygotowując się przy

tym na prognozowane ewentualne pogorszenie koniunktury.
Jak ważne z punktu widzenia zarządu
jest inwestowanie w infrastrukturę, technologię produkcji oraz kadrę? Czy któreś
z tych obszarów zajmują szczególne miejsce
w polityce firmy, czy są traktowane jako równorzędne filary rozwoju?
– Zarządzanie to planowanie przyszłości przy uwzględnieniu przeszłości i teraźniejszości. Bez ustawicznego inwestowania
w firmę – infrastrukturę, technologię, kadrę
– nie można myśleć o przyszłości. Równolegle, w miarę możliwości finansowych, inwestujemy we wszystkie obszary. Zdobyliśmy dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Pracujemy nad uzyskaniem patentu na pierwszą w Polsce siłownię wiatrową z turbiną
o pionowej osi obrotu, opartą o polskie rozwiązania konstrukcyjne – Program Innowacyjna Gospodarka dla sektora energetyki
odnawialnej. Unowocześniamy park maszyn, dostosowując go do wymagań stawianych nam przez klientów.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
www.meprozet.biz.pl

Meprozet Stare Kurowo spółka z o.o. to firma z ponad 50-letnią tradycją. Historia firmy sięga początku lat 60. 1 lutego 1961 roku w budynku po byłej
parowozowni, w którym w latach 50. funkcjonował Ośrodek Transportu Leśnego,
uruchomiono produkcję wyrobów z drutu. W latach następnych zakład rozwijał się
dynamicznie, rozbudowywał. W 1968 roku oddano do użytku nowo wybudowaną
halę i rozpoczęto produkcję rur cienkościennych. W czerwcu 1970 roku uruchomiono nowy, duży wydział – cynkownię ogniową. Pod nazwą „Meprozet” zakład
funkcjonuje od 1972 roku.

Znaczące wydarzenia w historii firmy:
• Usamodzielnienie się Przedsiębiorstwa Państwowego Meprozet w Starym
Kurowie, co nastąpiło po podziale Przedsiębiorstwa Mechanizacji Produkcji
Zwierzęcej „Meprozet” w Drezdenku (1.04.1994 r.)
• Powołanie do życia spółki pod nazwą „Meprozet Stare Kurowo” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (6.01.1999 r.)
• Przejęcie na własność przez Spółkę majątku byłego Przedsiębiorstwa
Państwowego (12.02.2004 r.)

Podstawowa działalność firmy:
•
•
•
•
•
•
•

Cynkowanie ogniowe – wanna o wymiarach 8 m x 1,5 m x 3,1 m
Cynkowanie ogniowe wysokotemperaturowe z odwirowaniem
Konstrukcje stalowe duże – hale, wiaty
Konstrukcje stalowe małe – wielkoseryjna produkcja
Kompleksowe systemy ogrodzeń
Usługi dla rolnictwa – wyposażenie obiektów inwentarskich
Usługi budowlane – montaż i wykończenie
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Siła w kadrach i technologii
Działająca od 6 lat spółka NORD mocno wpisała się w obraz Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest znaczącym ﬁlarem grupy będącej światowym
liderem produkcji napędów. O jej sile decydują nowoczesny park maszynowy,
polityka jakości oparta na ﬁlozoﬁi Kaizen oraz potencjał ludzki, jaki stanowi
wykwaliﬁkowana kadra, wykorzystująca na co dzień dorobek technologiczny
irma NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Nowej Soli jest
częścią międzynarodowej grupy
NORD, należącej do światowej czołówki producentów napędów do urządzeń
mechanicznych i elektronicznych. Początki
dzisiejszego giganta sięgają blisko 50 lat
wstecz, kiedy to dwóch założycieli przyszłej
potęgi branży w 1965 roku zaczęło składać napędy w małym garażu, w miejscowości Bargteheide pod Hamburgiem. Firma bardzo
szybko przeszła ze skali mikro do makro,
a rozwój nabrał zawrotnego tempa, czego
efektem była dynamiczna ekspansja na cały
świat, gdzie powstawały kolejne zakłady produkcyjne, punkty serwisowe oraz punkty
handlowe. Obecnie ﬁrma działa w ponad 60
krajach, w tym od 15 lat w Polsce, i zatrudnia 2800 osób, z czego ponad 100 pracowników stanowi kadra zakładu zlokalizowanego
w Nowosolskiej Streﬁe. Całkowita sprzedaż
wynosi około 412 mln dol., przy czym wyniki poszczególnych spółek klasyﬁkują polskie
przedsiębiorstwo NORD na wysokim, 4.
miejscu w grupie pod względem sprzedaży.
Zakłady Produkcyjne w Nowej Soli należą do najnowocześniejszych fabryk koncernu. Wiodącym przedmiotem działalności
spółki jest produkcja łożysk, kół i przekładni
zębatych oraz innych elementów napędowych,
a także montaż i serwis napędów. Na powierzchni blisko 10 tys. mkw. działają: hala
produkcyjna, pomieszczenia magazynowe,
biurowe i socjalne. Dzięki wykorzystaniu
najnowocześniejszych technologii i proinnowacyjnemu podejściu do produkcji napędy wytwarzane przez firmę NORD znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach
przemysłu, wprawiając w ruch potężne dźwigi portowe, stadiony ze sterowanym zadaszeniem, przenośniki taśmowe do bagażu na
lotniskach, wyciągi narciarskie, konstrukcje
scen teatralnych. Duża precyzja wykonania,
dbałość o warunki produkcji i wykorzystanie
zaawansowanych technologii, zgodnych z aktualnymi trendami, sprawiają, że napędy
NORD doskonale sprawdzają się praktycznie w każdych warunkach. Stąd oferta firmy
obejmuje rozwiązania napędowe wykorzystywane w portach, oczyszczalniach, w transporcie, przemyśle wydobywczym, drzewnym, budowlanym i wszelkich innych sektorach gospodarki.
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Podstawą kompleksowego podejścia do
jakości firmy są nie tylko wysokie standardy
produkcji i montażu elementów napędu,
lecz także właściwie ukierunkowana polityka
kadrowa, stawiająca w centrum uwagi zarówno systematyczny monitoring postępów
pracy oraz analizę wyników w celu poprawienia wydajności, jak i rozwój zawodowy,
któremu służą regularne szkolenia. Dzięki nim
pracownicy zakładu pogłębiają wiedzę techniczną, rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, a także podnoszą kompetencje
w zakresie informatyki, niezbędne do obsługi i programowania maszyn sterowanych cyfrowo.

W 2009 roku Nord Napędy Zakłady
Produkcyjne Sp. z o.o. w Nowej Soli rozpoczęła wdrażanie filozofii Kaizen, zmierzającej głównie do usprawnienia wykonywanej
pracy, redukcji kosztów, szybkiej dostawy produktów do klienta, poprawy bezpieczeństwa
oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych wyrobów. Zmiany, jakie dokonały się
dzięki praktycznemu zastosowaniu zasad
Kaizen, świadczą o zasadności i wymiernych
efektach tego komponentu zarządzania produkcją, który zakłada zaangażowanie pracowników, bezpośrednio odpowiedzialnych
za proces produkcji. Za sukcesem firmy stoi
też ścisła współpraca z planistami i projektantami, inżynierami i technikami, która
przynosi efekty w postaci optymalnych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb danej
branży, a przy tym ekonomicznych. Dobre rezultaty przynosi też opracowany system pracy, oparty o powiązanie poszczególnych jego
ogniw i synergię kompetencji pracowników
różnych działów, dzięki sprawnemu cyklowi
od przygotowania zamówienia przez planistów, poprzez skompletowanie części i montaż.
www.nord.com

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Zamknięci w silosach
estem entuzjastą informatyki, choć znam się na niej gorzej niż mój wnuczek z podstawówki. Umiem jednak docenić wygodę, jaką daje mi komputer podłączony do Internetu. Gdybym pisał ten felieton w latach 80. ubiegłego wieku, musiałbym z nim jechać do redakcji na drugi koniec Warszawy, co zajęłoby mi ponad godzinę w jedną stronę. A dzisiaj kliknę muszką i za kilka minut pani sekretarz redakcji będzie mogła się zapoznać z owocem mojej pracy.
Gdy byłem początkującym dziennikarzem, nadanie do redakcji tekstu z terenu wymagało ogromnego wysiłku i przebiegłości. Należało poszukać redakcji, która dysponowała dalekopisem, albo oddziału Polskiej Agencji Prasowej. Tekst trzeba było wklepać literka po literce na perforowaną taśmę. Później uruchamiało się urządzenie, które klekotało jak zdezelowany rower na wybojach. Gdy tekst dotarł do redakcji, do pracy brała się maszynistka,
która musiała go przepisać. Maszynopis wędrował do drukarni, gdzie do pracy przystępował linotypista, który wiersze z papieru zamieniał na wiersze ze stopu ołowiu i bodajże cyny.
To przenosiło się na bęben, który gazetę drukował.
Zazwyczaj jednak dalekopisu w okolicy nie było. Należało wówczas przekazać tekst przez
telefon. W redakcji dyżurował co najmniej jeden stenotypista, który potrafił zapisywać to,
co się do niego mówi, przy pomocy sekretnych skrótów, dających mu możliwość nadążania za dyktującym. Byli w tej pracy nad podziw biegli.
Młodsi czytelnicy dziwią się zapewne, jak można było w takich warunkach żyć i skutecznie
działać. Dla nich jest to świat niewyobrażalny. Chcę jednak zauważyć, że obywatele rozwiniętych krajów Zachodu z podobnym zdziwieniem patrzą na naszą współczesną sytuację
w zakresie komunikacji elektronicznej. Gdybyśmy im powiedzieli, że u nas trzeba biegać
z papierowymi dokumentami od urzędu do urzędu, zamiast przesyłać je kliknięciem komputerowej myszki, myśleliby, że coś nam się pomieszało w doborze słów i nastąpił błąd
w przekazie. A prawda jest taka, że pod tym względem tkwimy jeszcze w poprzedniej epoce i nic nie wskazuje na to, żeby w niedalekiej perspektywie było lepiej.
Tegoroczny PIT wysłałem, jak zwykle, pocztą. Zastanawiałem się, czy nie skorzystać
z Internetu, ale coś mnie tknęło, że mogę się nabawić kłopotów. I miałem rację. Dowiaduję się bowiem o przypadku jednego z podatników, który skorzystał z możliwości przekazu
zeznania drogą elektroniczną i ogromnie tego żałuje. PIT dotarł, nie wiedzieć czemu, zamiast do Urzędu Skarbowego do Ministerstwa Finansów. Gdy upłynął termin składania zeznań, fiskus wezwał go przed swoje oblicze i oznajmił, że w tej sytuacji traci prawo rozliczania
się wspólnie z żoną. Była to dotkliwa dla niego decyzja, gdyż zarabia dużo, a żona nie pracuje, więc mógł obniżyć swoje zobowiązania podatkowe, rozliczając się wraz z nią. W Ministerstwie Finansów, do którego się udał, poradzono mu, żeby ukorzył się przed urzędnikiem i poprosił o darowanie winy. Problem w tym, że on się winny nie czuje i nie jest. Sam
byłem w podobnej sytuacji, gdy Urząd Skarbowy uznał, że mój dom kupiłem za tanio i muszę zapłacić domiar od podatku. Nie miało znaczenia, że transakcję przeprowadziło biuro
nieruchomości, a ja poprzedniego właściciela po raz pierwszy zobaczyłem dopiero u notariusza. Liczył się jakiś katalog, według którego wyceniono mój dom w urzędzie, w ogóle go
nie oglądając. Na szczęście rzetelnej wyceny dokonał w momencie kupna rzeczoznawca
z banku, z którego brałem kredyt. Przedstawiłem to w urzędzie i dali mi spokój.
Prof. Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej powiedziała w Radiu TokFM,
że polska administracja jest zamknięta w silosach. Każdy jej fragment działa osobno i nie
ma połączenia z pozostałymi. Dostrzeżono to nawet w Brukseli. Komisja Europejska wstrzymała nam dotację na stworzenie e-administracji, bo te pieniądze się po prostu marnują na
nietrafione przedsięwzięcia, a w dodatku są przechwytywane przez skorumpowanych urzędników.
Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni nie jest tym zdziwiony. Gdy objął swój
urząd, od razu stwierdził, że w tej dziedzinie panuje ogromny bałagan i że ten projekt stoi
na głowie. Dlatego przesunął terminy realizacji poszczególnych zadań. Nie doczekamy się
więc wkrótce dowodów osobistych, przy pomocy których moglibyśmy się kontaktować internetowo z urzędami. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ma się pojawić pod koniec bieżącego roku.
– Od państwa – powiedział „Gazecie Wyborczej” Wiesław Paluszyński, ekspert Polskiego
Towarzystwa Informatycznego – oczekiwałbym, że pozwoli obywatelom zapomnieć o istnieniu urzędów. To taki model administracji, w którym zwracamy się do niej tylko wtedy, gdy
to my mamy interes (np. chcemy wybudować dom). Całą resztę urzędy powinny załatwić
za nas. Przykład? To urząd powinien sporządzać PIT, a nam dawać go tylko do akceptacji.
Popieram w pełni tę koncepcję. Nie będę wtedy musiał zastanawiać się, czy iść z PIT-em
na pocztę, czy przesłać go przez Internet.
I
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FELIETON

Dolewanie oliwy
do ognia
le się dzieje w państwie duńskim, a w zasadzie w państwie europejskim. We Francji wybory wygrywa lewicowy polityk François Hollande, który obiecuje odwrót od
polityki oszczędnościowej, wzrost zatrudnienia urzędników państwowych, podwyższanie podatków i inne populistyczne hasła. Nowy prezydent Francji to przeciwnik paktu fiskalnego, tak ważnego dla stabilizacji finansów pogrążonej w kryzysie Europy.
W praktyce wybór Francuzów oznacza koniec tandemu „Merkozy” i początek ochłodzenia
stosunków francusko-niemieckich. To także ogromny kłopot dla niestabilnej Unii Europejskiej.
Jeszcze gorsze wieści płyną z Grecji. Partie rządowej koalicji, które były gwarantem niezbędnych reform, przegrały z populistyczną prawicą i lewicą. Nowy premier Grecji Antonis Samaras już zapowiedział, że nie utworzy koalicji z socjalistami. Tak więc szykuje się bezkrólewie, pogłębiające kłopoty Grecji, a tym samym także Europy. Angela Merkel bez francuskiego wsparcia musi poszukać nowego dużego sprzymierzeńca, aby stawić czoła tym wszystkim problemom.
Jednak likwidacja tandemu „Merkozy” stanowi ogromną szansę dla Polski i premiera
Donalda Tuska, aby podnieść rangę naszego kraju na arenie polityki europejskiej. Zwłaszcza, że w konkurencji stoją Włochy i ich nowy premier Mario Monti, który robi wszystko,
aby przypodobać się pani kanclerz. I dobrze, bo w cięciu wydatków i walce z kryzysem nie
ma on sobie równych. Dlaczego? Otóż premier Mario Monti zaapelował do obywateli, by
sygnalizowali wszelkie przypadki szastania publicznymi pieniędzmi oraz przekazywali sugestie, jak unikać marnotrawstwa. Do końca roku o 4,2 mld euro zmniejszone zostaną wydatki na poszczególne ministerstwa i administrację państwową. Monti powołał nawet specjalnego komisarza do spraw cięć w wydatkach ministerstw. Został nim Enrico Bondi, nazwany przez włoską prasę „Nożycorękim”.
Polska musi iść dalej drogą reform finansowych i oszczędnościowych, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Rozwijające się w ogromnym tempie Chiny, Indie i Brazylia
nie poczekają na bezradną Europę.
A w Polsce, wiadomo, od miesięcy nasze główne problemy to katastrofa smoleńska, telewizja „Trwam”, bojkot Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – Euro 2012 i śmierć Madzi. Hipokryzja, głupota i warcholstwo hulają nie tylko po sejmie, ale również w mediach i na ulicy. Dla niektórych polityków i dziennikarzy sytuacja przedstawia się następująco: im gorzej
dla Polski, tym lepiej dla ich wyniku wyborczego i oglądalności/poczytności. Europa i Polska stoją przed ogromnymi wyzwaniami, a my zastanawiamy się, czy samolot był umyty czy
brudny, czy prezydent i premier są tylko zdrajcami czy może już mordercami, na poważnie
rozważa się „fakty” przedstawiane przez Antoniego Macierewicza. Tym żyje Polska. Osobiście niedobrze mi się robi, jak tego słucham.
Róbmy tak dalej. Zastanawiają się Państwo czemu mówię „my”? Ano dlatego, że już 30
proc. obywateli chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. A więc co trzeci Polak deklaruje swoje poparcie dla PiS. Tylu ludzi utożsamia się z bredniami powielanymi we wszystkich
już mediach. 30 proc. ludzi wierzy w zamach, a nie w katastrofę samolotu, w to, że Lech Kaczyński był najlepszym prezydentem, że Komoruski, Zdradek, Tusk to mordercy. 30 proc.
ludzi wierzy, że w Polsce powinien być Budapeszt, tak jakby nie oglądali wiadomości i nie
dostrzegali informacji o ogarniętych bezrobociem i kryzysem Węgier. A Jarosław Kaczyński zamiast gasić pożar i tonować nastroje, dolewa oliwy do ognia.
A co w tej sytuacji robią ludzie mający posłuch i autorytet? Publicyści rozsądnych mediów zachęcają, aby jeszcze raz zbadać przyczyny katastrofy, ponownie wysłuchać PiSowskich „ekspertów”, tak jakby raport Komisji Milera w ogóle nie istniał i nie był we wnioskach wiążący. No, jak w taki sposób będziemy traktować wariatów, sprowadzać ich do
wspólnego mianownika, uwiarygodniać, to nie dziwmy się później, że tylu ludzi wierzy
w babę jagę.
Zachęcam więc do zajęcia się sprawami najwyższej rangi, sprawami dotyczącymi przyszłości naszej i naszych dzieci. Historie o UFO zostawmy fantastom, masochistycznie oddającym się odkrywaniu „prawdy”. Jeśli już musimy, to mówmy o tych biedakach raczej
z politowaniem, traktując jako żart ogłaszane przez nich rewelacje. Mamy przecież inne zmartwienia. Dookoła nas rozpętała się burza, nie patrzmy bezradnie, jak nasz okręt nabiera wody.
Do pomp i wioseł drodzy Państwo! Przecież mamy co robić!
I

Ź

Jan Sitnicki
Fakty 23

DIAGNOZY – PROGNOZY

Gdy bańka pękła
Z pewnością decyzja o utworzeniu strefy euro była nie do końca przemyślana
i podyktowana w dużej mierze względami politycznymi – stwierdził w „Gazecie
Wyborczej” Witold Gadomski. – Ekonomiści, pracujący nad wprowadzeniem
wspólnej waluty, zwracali uwagę bardziej na korzyści niż na koszty i zagrożenia

Czesław Rychlewski
ziś wahadło wychyla się mocno
w drugą stronę. Trudności z przezwyciężeniem kryzysu zadłużenia
kilku krajów strefy euro sprawiają, że dawni euroentuzjaści jedyną szansę ratunku widzą w powrocie do walut narodowych. Zapewne gdyby przed kilkunastu laty
Europejczycy mieli świadomość wszystkich
zagrożeń wynikających ze wspólnej waluty, nie
zdecydowaliby się na ten eksperyment. Ale
dziś koszty rozmontowania strefy euro byłyby gigantyczne.
Bądźmy zresztą sprawiedliwi. Przez dziesięć lat euro funkcjonowało bez większych zakłóceń. Dzięki wspólnej walucie rósł handel
wewnątrzeuropejski, a jeszcze szybciej handel Europy z resztą świata. Wspólna waluta
zlikwidowała koszty wynikające z ryzyka
kursowego. Stopy procentowe i inflacja były
niskie, kapitał tani. Najbardziej korzystały na
tym kraje peryferyjne, które bez wejścia do
strefy euro musiałyby płacić znacznie większe odsetki od pożyczonych sum.
Co poszło nie tak? – zastanawia się Witold Gadomski. – Rynki finansowe nadmiernie zaufały wspólnej walucie. Nie rozróżniały ryzyka inwestowania w solidne obligacje niemieckie i znacznie mniej solidne
greckie. Nadzory finansowe zbyt długo przy-
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glądały się narastaniu bańki spekulacyjnej na
rynku nieruchomości – to przypadek Hiszpanii i Irlandii. Bańka narastała, bo kredyty
dzięki obecności w strefie euro były tanie.
W Hiszpanii w latach 2000–2007 zbudowano 5 mln mieszkań i domów, gdy liczba rodzin wzrosła zaledwie o 2,5 mln. 12 proc. krajowych inwestycji szło na budownictwo
mieszkaniowe.
Grecja nie zadłużyłaby się tak gigantycznie (jej dług publiczny wynosi około 150
proc. produktu krajowego brutto), gdyby
nie dostęp do taniego kapitału, który zapewniała strefa euro. Ale Grecja nie zadłużyłaby się także wówczas, gdyby jej rządy prowadziły bardziej rozsądną politykę, gdyby
przez lata nie wprowadzały w błąd instytucji
europejskich w sprawie wysokości swego
długu.

Strumień pieniędzy
Ostatnie lata w amerykańskiej gospodarce
nie były najlepsze. Także analizy i prognozy
dalszego rozwoju sytuacji nie dawały i chyba w dalszym ciągu nie dają jeszcze podstaw
do nadmiernego optymizmu – czytamy na
portalu eGospodarka. – Jednak trzeba przyznać, że dotychczasowa koncepcja Białego
Domu, wyjścia z głębokiego kryzysu przez
skoncentrowanie się na stymulowaniu i utrzymywaniu wzrostu gospodarczego, okazuje się

skuteczna. Oczywiście dzieje się to kosztem
wysokiego deficytu, którego na obecnym
etapie nie da się skutecznie zredukować.
Oznacza to, że w ramy aktualnie realizowanej koncepcji gospodarczej wkomponowany
jest dalszy wzrost zadłużenia i na pewno w dającej się przewidzieć perspektywie będzie on
głównym problemem Ameryki.
Na dzień dzisiejszy wydaje się, że obecna polityka amerykańska jest skuteczniejsza
niż unijna. Narzucone na Starym Kontynencie
programy redukcji deficytu mogą dać oczekiwane efekty w dłuższym horyzoncie czasowym, chociaż obecnie spowodowały spadek tempa wzrostu gospodarczego i powrót
recesji. Konsekwencją tej polityki jest też
brak poprawy sytuacji na europejskim rynku
pracy i niepokoje społeczne.
Wielu analityków dostrzega przysłowiowe „światełko w tunelu”, przede wszystkim liczą na wzrost amerykańskiego eksportu.
Atutem ma okazać się szybki rozwój technologii, który ma zredukować dotychczasową przewagę azjatyckich krajów, wynikającą
z niskich kosztów siły roboczej. W komentarzach „New York Times” pisze się nawet, że
Stany Zjednoczone mogą w przyszłości stać
się potęgą eksportową.
Analitycy i komentatorzy zwracają uwagę na to, że w ostatnich, kryzysowych latach
amerykańskie firmy skoncentrowały się na re-
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dukcji swoich kosztów (w tym redukując zatrudnienie), stając się obecnie bardziej efektywnymi i lepiej przygotowanymi do globalnej konkurencji.

Kraj na gazie
Boom łupkowy w USA doprowadził do
spadku ceny gazu o 90 proc. w porównaniu
do najwyższej w historii, w 2005 roku – podaje dziennik.pl. – Gazu nie ma gdzie magazynować, więc firmy wydobywcze muszą
zbywać surowiec po coraz niższych cenach.
To jest silny bodziec rozwoju gospodarczego.
Tania energia skłania ekonomistów i menedżerów do snucia wizji odrodzenia przemysłu w USA. W ciągu 15 lat dzięki łupkom
może powstać 1 mln nowych miejsc pracy.
Royal Dutch Shell przymierza się do budowy zakładów petrochemicznych w bogatych
w gaz Górach Skalistych. Podobną decyzję
podjęły też takie firmy, jak Dow Chemicals
i południowoafrykański Sasol. Drugą szansę dostaną co najmniej trzy zakłady chemiczne
z Luizjany, które po dekadzie przerwy wkrótce wznowią pracę. Zadowoleni są też zwykli konsumenci. Rachunki za ogrzewanie
w amerykańskim gospodarstwie domowym
zmalały w ciągu trzech lat o 1/4. Za prąd płaci się nawet o połowę mniej.
Łupkowa rewolucja przekształciła USA
w eksportera gazu ziemnego. W zeszłym roku

dzienne wydobycie błękitnego paliwa wzrosło o 130 mln m3, przekraczając rekord z 1973
roku. Stany zastąpiły Rosję na pozycji lidera w wydobyciu gazu.
Na łupkowym boomie zarabiają też rolnicy, którzy za akr ziemi, wydzierżawiony koncernom energetycznym, dostają od 1,5 tys. do
4 tys. dol. Przed wypracowaniem technologii pozwalającej na wydobycie gazu z łupków
ta sama ziemia była warta stukrotnie mniej.

Niemieckie ssanie
Po osłabieniu w zimowych miesiącach
niemiecka gospodarka nabrała wiatru w żagle – oceniają eksperci czterech instytutów badawczych. Przewidują, że po tegorocznym
wzroście o 0,9 proc., w 2013 roku produkt krajowy brutto Niemiec wzrośnie o 2 proc.
Zdaniem ekspertów, poprawi się też sytuacja na niemieckim rynku pracy. Liczba bezrobotnych zmniejszy się w tym roku do 2,8
mln, a stopa bezrobocia spadnie z 7,1 proc.
w 2011 roku do 6,6 proc. w 2012 roku oraz
do 6,2 proc. w 2013 roku. Z kolei deficyt państwa może zmniejszyć się do 0,6 proc. produktu krajowego brutto w tym roku i do 0,2
proc. w przyszłym roku.
Eksperci piszą w swojej prognozie, że
względnie niski kursu euro na rynkach dewizowych zwiększa konkurencyjność cenową
niemieckich przedsiębiorstw na światowym
rynku. Ta pozycja konkurencyjna jest aktualnie

lepsza niż kiedykolwiek w ciągu minionych 30
lat.
To są bardzo dobre informacje dla polskiej gospodarki, która dostarcza wielu komponentów do produkcji wyrobów, które
Niemcy później wysyłają w świat. Dobra kondycja gospodarki u zachodniego sąsiada
daje też nadzieję, że polskie gotowe produkty znajdą nabywców za Odrą.

Głowa do góry
Polscy przedsiębiorcy są w większości
optymistami. Aż 57 proc. z nich patrzy w przyszłość bez obaw, niepokoi się tylko 18 proc.
– wynika z badania GE Capital „Barometr inwestycji małych i średnich firm w Europie”,
które cytował „Puls Biznesu”. Dlatego polskie firmy zamierzają odważnie wydawać pieniądze, głównie na samochody i urządzenia
produkcyjne. Największymi pesymistami w regionie są Węgrzy.
Amerykanie przepytali mikro, małych
i średnich przedsiębiorców z siedmiu krajów
Unii Europejskiej: Wielkiej Brytanii, Francji,
Włoch, Niemiec, Polski, Czech i Węgier. Pytania dotyczyły planów inwestycyjnych, źródeł finansowania i ich dostępności. Polskie firmy zadeklarowały wzrost wydatków inwestycyjnych o 34 proc. w stosunku do zeszłego roku. Wygląda na to, że znowu determinacja polskich przedsiębiorców będzie główną siłą napędową naszej gospodarki.
I
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Umiarkowany optymizm

Mimo
spodziewanego
spowolnienia
wzrostu PKB, stan
gospodarki Polski na
tle innych krajów
Unii Europejskiej
nadal jest
zadowalający.
Taki obraz wyłania
się z opinii
zagranicznych
w pierwszych
czterech miesiącach
2012 roku. Dominuje
też przekonanie,
że nasze państwo
upora się
z problemami
ﬁnansowymi.
W tym wypadku
widoczne są jednak
wątpliwości,
czy Polska spełni
warunki wymagające
zapewnienie
ﬁnansowej stabilizacji
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Zygmunt Słomkowski
aki obraz najpełniej odzwierciedla raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z końca marca. Prognozuje on, że w tym roku polska gospodarka wzrośnie
o 3 proc., ale w 2013 roku tylko o 2,7 proc. To jest znacznie mniej niż w 2011 roku, ale więcej niż głoszą prognozy dla większości innych krajów unijnych. Ponadto ekonomiści z OECD
za realistyczne uznają obniżenie deﬁcytu sektora ﬁnansów publicznych do 3,2 proc. PKB w 2012 roku.
Dopuszczają również, że wprowadzenie reguły wydatkowej dla samorządu terytorialnego może ograniczyć ten deﬁcyt nawet do 2,9 proc. Natomiast spadek do 2 proc. w 2013 roku będzie możliwy jedynie wówczas, gdy zostaną zrealizowane planowane lub zapowiadane reformy. Chodzi m.in. o reformę KRUS, usunięcie przywilejów emerytalnych w niektórych profesjach, podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat i poprawę efektywności administracji. OECD zwraca uwagę na konieczność poprawy także w kilku dziedzinach pozamaterialnych, jak zwiększenie aktywności zawodowej Polaków
oraz dopasowanie systemu nauczania do zmieniających się potrzeb rynku pracy.
Komentując oceny OECD, dziennik „The Financial Times” zwraca uwagę, że ten klub bogatych
krajów jest pierwszą instytucją międzynarodową, która oficjalnie wsparła zamierzenia ministra Jacka Rostowskiego. A takiej opinii nie podzieliła Komisja Europejska, która wcześniej orzekła, że jej zdaniem plan ograniczenia deficytu z 7,6 proc. w 2010 roku do 3 proc. w 2012 roku. jest zbyt ambitny.

T

Na co liczą inwestorzy
Zapowiedziane spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki ukazał m.in. ostatni, ogłoszony na początku kwietnia, wskaźnik PMI (jest on liczony przez ekonomistów Markit i HSBC na podstawie ankiety wśród dużej grupy menedżerów firm produkcyjnych). Wskaźnik ten wyniósł w marcu 50,1, gdy
w lutym było to zaledwie 50,0, a jeszcze w styczniu 54,7. Rysują się więc oznaki stagnacji, którą określa punktacja poniżej 50. Oczywiście nic nie jest przesądzone, ale odezwał się dzwonek alarmowy.
Jednakże napawającym optymizmem jest sygnał, jaki dają zagraniczni inwestorzy. Mimo oznak
zahamowania rozwoju, stawiają oni na Polskę. Jak wynika z danych agencji Bloomberg i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Analityków Finansowych (EFFAS), polskie obligacje złotowe przyniosły w tym roku trzecie najwyższe zyski na świecie. Od początku 2012 roku stopa zwrotu z polskich
obligacji denominowanych w dolarach wyniosła 14 proc. Złoty umocnił się w tym czasie o 9,6 proc.
wobec amerykańskiego dolara – wynika z indeksów Bloomberga i EFFAS. „Wciąż dostrzegam wartość polskich obligacji” – mówił Thanasis Petronikolos, szef działu rynków wschodzących w Baring
Asset Management w Londynie. „Ich wycena względem niemieckich bundów jest bardzo atrakcyjna. Zakładając, że globalna awersja wobec ryzyka będzie się poprawiać, popyt na aktywa z rynków
rozwijających się powinien wspierać zarówno polskie obligacje, jak i złotego” – twierdzi Petronikolos.
Zapewne dlatego Liza Ermolenko, ekonomistka z Capital Economics z siedzibą w Londynie, oceniła, że „polska gospodarka zwolni, ale najprawdopodobniej wciąż będzie liderem regionu”. Dodała: „W przeciwieństwie do innych krajów, tutaj jest miejsce do rozluźniania polityki monetarnej”, bowiem główna stopa procentowa NBP wynosi obecnie 4,5 proc., tymczasem EBC utrzymuje ją na poziomie 1 proc.
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Ekonomistce z Londynu wtóruje Peter Attard Montalto z grupy Nomury (obejmuje ona
20 kompanii od Japoniii i Azji południowej
przez USA po Europę). Jego zdaniem polska
gospodarka pokazuje, jak ponadprzeciętna siła
wewnętrzna może przezwyciężyć zewnętrzne przeszkody. „Choć dane makro pokazują, że spowolnienie stało się faktem, wciąż odrzucamy pogląd, jakoby Polska stała na krawędzi poważnego spowolnienia gospodarczego” – twierdzi Montalto.

Ciężar ropy naftowej
Znamienne też, że w połowie marca
bank JP Morgan podwyższył średnioroczną
prognozę PKB dla Polski na 2012 rok do
3,2 proc. z wcześniejszej 3,0 proc. Zastrzegł
jednak, że nadal spodziewa się spowolnienia
w najbliższych kwartałach. Raport banku pt.
„Emerging Markets Stronger Than Many Developed Markets Throughout the Global
Business Cycle” uważa bowiem, że polska gospodarka spowolni najbardziej w II i III
kwartale bieżącego roku, „gdy dadzą o sobie
znać skutki fiskalnego zacieśnienia i spadek
nakładów na inwestycje publiczne”, a generalnie drugie półrocze będzie gorsze niż
pierwsze. Zdaniem bankowych analityków
oznaką jest już sytuacja na rynku pracy,
gdzie w II połowie ubiegłego roku wystąpiła
stagnacja i dotąd się utrzymuje. Stosunkowo
wysoka pozostanie inflacja, która według prognozy Morgana wyniesie w tym roku 3,5 proc.
Za główne ryzyko inflacyjne analitycy uznali wzrost cen ropy naftowej. Mimo umocnienia
złotego kalkulowana w złotych cena ropy naftowej od początku 2012 roku jest o 9 proc.
wyższa (stan z marca), co wnosi około 0,2 pkt.
proc. do ogólnego odczytu inflacji towarów
i usług konsumpcyjnych.

Umacnianie się wiarygodności
Również bank Credit Suisse podniósł prognozy PKB dla Polski z 2,8 do 3,0 proc. na
2012 rok i z 2,8 do 3,5 proc. na 2013 rok.
Wcześniej podobną ocenę dał Bank of America Merrill Lynch. W swojej stałej publikacji „Emerging Markets Daily” analitycy banku JP Morgan stwierdzili, że kołem zamachowym gospodarki będzie popyt krajowy, zaś
wkład eksportu netto (nadwyżki handlu zagranicznego) będzie pozytywny, choć niewielki. Duże znaczenie ma też to, że agencja
ratingowa Moody’s przyznała polskiemu
zadłużeniu krótkoterminowemu (obligacje 2–
3-letnie) najwyższego ratingu – Prime-1.
„Ocenę dla krótkoterminowego długu Polski
wspiera poprawa płynności kraju, którego rezerwy gotówkowe stale rosną od 2008 roku,
podczas gdy wolumen krótkoterminowego zadłużenia zmniejszył się znacząco do poziomu poniżej 1 proc. PKB na koniec 2011 roku
z około 4 proc.” – głosi komunikat z połowy
marca. Ta ocena cieszy, bowiem sprzyja
utwierdzeniu i umocnieniu polskiej wiarygodności. Tym bardziej, że długoterminowe

zadłużenie Polski (obligacje 10-letnie) utrzymało poziom A2 z perspektywą stabilną.
To jeszcze nie koniec dobrych wiadomości. Ogłoszony w końcu marca ranking
agencji Bloomberg (Best Bets) ukazał, że Polska pozostaje numerem 1 wschodzącej Europy. W skali światowej znalazła się na szóstym miejscu – po Chinach, Tajlandii, Peru,
Chile i Malezji. Za nami umieściły się kolejno Turcja, Rosja, Indonezja, Czechy, Węgry,
Kolumbia, RPA, Meksyk, Indie, Brazylia. Raport „Best Bets” uwzględnia wiele zmiennych
czynników: prognozy PKB i inflacji, poziom
długu i inwestycji, dane dotyczące demografii,
rynku pracy, infrastruktury, wyceny spółek
giełdowych, płynność rynku kapitałowego,
zmienność na rynku, indeksy swobód gospodarczych, transparentności itd. W każdej
kategorii przyznawano od 0 punktów (najsłabsze państwo) do 100 (najmocniejsze państwo).
W tym samym czasie Bank of America
Merrill Lynch podtrzymał optymistyczne
nastawienie do polskiej waluty, wskazując
m.in. na dobrą perspektywę wzrostu gospodarki, rachuby na zwyżkę stóp procentowych
i odrobienie przez złotego strat.

Zagrożenia i słabości
Opinie zagraniczne nie zawsze są zgodne. Bank Morgan Stanley na początku marca w swoim komentarzu pisał: „Ze względu
na mocniejsze fundamenty gospodarka polska jest w lepszym położeniu niż inne kraje regionu, ale jest narażona na ryzyko w przypadku zaistnienia scenariusza finansowego
stresu. Wprawdzie stres finansowy ostatnio
się złagodził, ale utrzymuje się, jako element
rozkładu prawdopodobieństwa, w ogonie cyklu inwestycyjnego (ang. tail risk)”. Oznacza
to – uznają eksperci banku – że zwrot inwestycji w polskie aktywa będzie poniżej notowań rynku, gdyby obecne ożywienie miało się
utrzymać”.
Na obraz Polski kształtowany za granicą wpływają również szczegółowe analizy
i rankingi. Nie jest korzystny dla nas ostatni
raport ONZ na temat informatyzacji procesów zarządzania państwami. Polska zajęła dopiero 47. miejsce, choć w 2010 roku byliśmy
na 45., a w 2008 roku nawet na 33. miejscu.
A więc jeśli coś było robione u nas na tym
polu, są kraje, których wysiłki okazały się bardziej skuteczne.

Niemieckie pretensje
Odnotujmy znamienną wypowiedź Joachima Gaucka, jeszcze jako kandydata na
prezydenta Niemiec. Podczas pobytu w Polsce powiedział, że według niego Niemcy
przecierają oczy, widząc, iż nasza gospodarka rośnie, jak w żadnym innym państwie europejskim. Jego zdaniem „darem dla Europy było to, że polscy sąsiedzi byli gotowi przejąć na siebie więcej ryzyka, byli też gotowi
szybciej się przeorientować i działać bardziej

odpowiedzialnie w trakcie tworzenia i umacniania swojego suwerennego państwa”.
Ciepłe słowa Joachima Gaucka i liczne
pozytywne analizy niemieckich instytucji finansowych kontrastują jednak z konkretnymi
pretensjami pod naszym adresem. Na czoło
wysunął się sprzeciw wobec polskich planów
budowy elektrowni jądrowej. Na szczęście
i na tym polu nie brak poczucia realizmu.
W swym internetowym wydaniu tygodnik „Der
Spiegel” przypomniał, że Polska wcześniej miała plan budowy elektrowni w Żarnowcu, ale
zrezygnowała z niej po 1989 roku i zakupiony reaktor odsprzedała Finlandii. Teraz – jak
pisze tygodnik – Polska to już nie biedne postkomunistyczne państwo. „Wręcz przeciwnie,
stała się niezwykle wpływowym członkiem UE,
o doskonale rozwijającej się gospodarce, która potrzebuje prądu – i to dużo”.
Tygodnik dodaje, że spór o energię atomową nie jest jedyną kwestią energetyczną,
która burzy przeciwko sobie polskich producentów i niemieckich polityków. Dodatkowo
sytuację podjudza spór o gaz łupkowy, który Polska zamierza wydobywać i prace w tym
kierunku już się rozpoczęła. „Der Spiegel”
wprost nie zajmuje w tych sporach własnego stanowiska, ale przytacza polskie argumenty na rzecz budowy elektrowni atomowej
i wydobycia gazu łupkowego. A także cytuje negatywne opinie o próbach niemieckich
nacisków na polską politykę energetyczną, które nabierają znaczenia politycznego i szkodzą
nadzwyczaj dobrym relacjom między obu
państwami.
W ten sposób publikacja tygodnika może
stanowić swego rodzaju apel skierowany do
niemieckich krytyków, by byli bardziej ostrożni i staranniej rozważali polskie racje. Należy docenić takie intencje. Tym bardziej, że zbiegły się one ze znamiennym oświadczeniem
ambasady USA w Warszawie. Deklaracja została wydana po konkluzji naszego Państwowego Instytutu Geologicznego, że potencjalne zasoby gazu łupkowego w Polsce nie
są tak ogromne, jak głosiły wcześniejsze
szacunki, ale i ta mniejsza ilość radykalnie poprawi energetyczną sytuację Polski.
Ambasada USA uznała raport PIG jako
ważny krok w kierunku uściślenia stanu wiedzy o potencjale energetycznym Polski. „W Stanach Zjednoczonych zachodził podobny
proces poprawiania i rewidowania danych szacunkowych rodzimych zasobów tego surowca. Stany Zjednoczone gotowe są dzielić się
nadal z rządem polskim swym doświadczeniem w zakresie bezpiecznej i przyjaznej dla
środowiska eksploatacji gazu niekonwencjonalnego”– stwierdziła ambasada USA.
Warto pamiętać o tych przeciwstawnych
stanowiskach, bowiem ukazują one, że polskie zamierzenia w zakresie energii atomowej
i gazu łupkowego wywołują sprzeciw nie tylko ekologów, ale w istocie również niepokój
różnych zagranicznych kręgów gospodarczych
o ich interesy.
I
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Cała nadzieja
w firmach
Polska gospodarka
ciągle rośnie, ale coraz
wolniej. Przewidywany przez
Ministerstwo Finansów jej wzrost
o 2,5 proc. w ciągu tego roku być może
zostanie zrealizowany, ale na więcej liczyć
nie można. Przez kilka pierwszych miesięcy tego roku
wydawało się, że tempo wzrostu nie będzie tak bardzo
hamować. W końcu jednak i do nas dotarła fala kryzysu zadłużeniowego
w streﬁe euro. Naczynia w gospodarce są, niestety, ściśle połączone
Cezary Rybski
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Gospodarka dostała zadyszki – twierdzą
Pracodawcy RP. – Dane o produkcji przemysłowej świadczą o nadejściu spowolnienia
gospodarczego. O ile jeszcze w styczniu i lutym były podstawy do umiarkowanego optymizmu, jeśli chodzi o perspektywy wzrostu,
o tyle słabe dane o produkcji w marcu, w połączeniu z danymi z rynku pracy, stanowią
bardzo zły sygnał dla rynku.
Sytuację pogarsza fakt, iż władze publiczne mają w tym momencie ograniczone
pole manewru. Jedyne, na co możemy liczyć,
to powstrzymanie się Rady Polityki Pieniężnej przed podwyżką stóp procentowych.
Stymulowanie wzrostu za pomocą narzędzi
fiskalnych nie będzie możliwe ze względu na
wysoki deficyt budżetowy i konieczność jego
redukcji. W przeciwnym wypadku moglibyśmy ponieść konsekwencje w postaci sankcji
za przekroczenie deficytu fiskalnego (czyli 3
proc. produktu krajowego brutto), ustalonego kryteriami z Maastricht, które grożą objęciem kraju procedurą nadmiernego deficytu. Mogłoby dojść m.in. do zawieszenia napływu środków unijnych, co dodatkowo po-
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Skoro trudno o pozytywne impulsy płynące ze
strony rządu, liczymy przynajmniej na to, że nie
dojdzie do wprowadzenia (w ramach realizowanej
przez rząd konsolidacji finansów publicznych)
nowych barier dla biznesu. Doświadczenia
ostatnich miesięcy pokazują bowiem, że rząd
chętnie sięga do kieszeni przedsiębiorców
gorszyłoby kondycję sektora finansów publicznych i ograniczyłoby wydatki inwestycyjne
w kolejnych latach.
Pobudzanie konsumpcji poprzez wzrost
wydatków publicznych nie wchodzi zatem
w grę. Pracodawcy RP spodziewają się jednak, że również tym razem sektor prywatny
będzie siłą napędową polskiej gospodarki
i nawet w przypadku pogorszenia sytuacji
w krajach strefy euro polscy przedsiębiorcy
dobrze sobie poradzą, znajdując kolejne nisze rynkowe i konkurując na rynkach zagranicznych atrakcyjną ceną. Skoro trudno o pozytywne impulsy płynące ze strony rządu, liczymy przynajmniej na to, że nie dojdzie do
wprowadzenia (w ramach realizowanej przez
rząd konsolidacji finansów publicznych)

nowych barier dla biznesu. Doświadczenia
ostatnich miesięcy pokazują bowiem, że
rząd chętnie sięga do kieszeni przedsiębiorców.

Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych Lewiatan
Niejasności podatkowe i nadmierna biurokracja – to problemy, które niezmiennie od
kilku lat skutecznie utrudniają przedsiębiorcom życie. Dzięki przyjętym w ubiegłym
roku dwóm ustawom deregulacyjnym prowadzenie biznesu w Polsce stało się nieco łatwiejsze, ale przedsiębiorcy czekają na kolejne zmiany. – Urzędnicy nie darzą przedsiębiorców zaufaniem – powiedział Jeremi
Mordasewicz, ekspert PKPP Lewiatan.

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW
Kolejna edycja „Czarnej Listy Barier”,
przygotowanej przez Lewiatana, pokazuje, że
prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, choć nieco łatwiejsze, nie doczekało się
przełomu.
W 2011 roku do jakiegoś stopnia została ograniczona biurokracja, związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Możemy na przykład oryginały dokumentów zastąpić kopiami, a zamiast zaświadczeń możemy przedstawiać w urzędach oświadczenia.
Nie sądzę jednak, żeby to znacząco przesunęło nas w rankingach międzynarodowych,
bo nadal znacząca liczba barier nie została
usunięta – uważa Jeremi Mordasewicz.

nie zostały poszerzone możliwości elastycznej organizacji czasu pracy, a to jest szczególnie istotne w okresie wahań koniunktury.
Nie udało się również zwiększyć efektywności zamówień publicznych. Nadal dominuje
kryterium najniższej ceny.
Administracja publiczna niechętnie
zmniejsza liczbę obowiązujących nas regulacji.
Istnieje ogromna podejrzliwość wobec przedsiębiorców i urzędnicy niechętnie rezygnują
z instrumentów kontroli i nie obdarzają
przedsiębiorców zaufaniem.
W czasie spowalniania koniunktury
wszystkie inne państwa starają się ułatwić swoim przedsiębiorcom warunki prowadzenia

W czasie spowalniania koniunktury wszystkie
inne państwa starają się ułatwić swoim
przedsiębiorcom warunki prowadzenia
działalności gospodarczej. Jeżeli my tego
nie zrobimy, stracimy na konkurencyjności
Największym wyzwaniem dla przedsiębiorców są zawiłe przepisy podatkowe, które często prowadzą do nieporozumień z urzędami skarbowymi. Nie skrócił się czas dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucji komorniczej. Nie zmniejszyła się też
liczba obowiązków administracyjnych związanych z zatrudnianiem pracowników, ale też

działalności gospodarczej. Jeżeli my tego nie
zrobimy, stracimy na konkurencyjności.
W Ministerstwie Gospodarki trwają
prace nad projektem trzeciej ustawy deregulacyjnej, która będzie dotyczyć m.in.
zmian w prawie budowlanym, zamówieniach publicznych czy prawie pracy. Przepisy w najpilniejszych sprawach powinny być

gotowe za kilka miesięcy, ale prace nad bardziej złożonymi regulacjami potrwają nawet
dwa lata.

Business Centre Club
– Rok 2012 to przełomowy czas dla Polski – albo czas prawdziwych reform i podejmowania odważnych decyzji, albo utracone szanse rozwojowe. Od mądrości i determinacji rządzących zależy dziś wyjątkowo
dużo. Dlatego powołujemy Gospodarczy Gabinet Cieni BCC, którego celem będzie
wsparcie działań rządu służących gospodarce. Inspirowanie i monitorowanie prac resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. Chcemy stworzyć
rząd gospodarczych fachowców, będących
najbliżej problemów, z którymi na co dzień
zmagają się polscy przedsiębiorcy – powiedział prezes i założyciel BCC Marek Goliszewski.
Celem Gospodarczego Gabinetu Cieni
BCC nie jest pusta krytyka działań rządu, ale
ich konstruktywne recenzowanie, a przede
wszystkim rekomendowanie zmian, sprzyjających rozwojowi naszego kraju, wzrostowi
gospodarczemu, konkurencyjności polskich
firm, a także walce z bezrobociem i szarą
strefą. Naszym priorytetem jest przejrzyste
i przyjazne prawo, likwidowanie barier, utrudniających działalność przedsiębiorcom i funkcjonowanie obywatelom.
I
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Zawieszenie postępowania
o ustalenie warunków zabudowy
Istotnym problemem, przed jakim może
stanąć inwestor w toku prowadzonego
postępowania o ustalenie warunków
zabudowy, jest zawieszenie tego
postępowania ze względu na procedowany
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Ugruntowane
orzecznictwo wskazuje, że zawieszenie
takie nie może być stosowane dowolnie,
co wzmacnia pozycję inwestora
w ewentualnym sporze z organem
prowadzącym postępowanie
Podstawa prawna
Instytucja zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy ze względu na opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w art. 62 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Powyższa
podstawa daje możliwość zastosowania tzw. fakultatywnego zawieszenia postępowania administracyjnego z urzędu.

Przesłanki zawieszenia postępowania
Ustawa lakonicznie wskazuje w art. 62 ust. 1, że postępowanie
o ustalenie warunków zabudowy może zostać zawieszone na czas nie
dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez inwestora. Jednocześnie wskazuje się, że postępowanie powinno zostać podjęte, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od zawieszenia rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo
jeżeli w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu. Z powyższego zapisu wynika wyłącznie możliwość zawieszenia postępowania ze względu na zamiar objęcia terenu przyszłej inwestycji planem miejscowym. Dlatego szczegółowe przesłanki
zawieszenia postępowania wykształcone zostały dopiero przez
orzecznictwo sądów administracyjnych, co ograniczyło możliwość dowolnego stosowania powyższej instytucji przez organy administracji publicznej.
Przede wszystkim wskazuje się, że zawieszenie postępowania może
nastąpić wyłącznie w przypadku stwierdzenia braku zgodności projektowanych parametrów planu miejscowego dla terenu inwestycji
z parametrami wnioskowanymi przez inwestora. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (sygn.
II SA/Rz 920/07) wskazał, że zawieszenie postępowania może nastąpić
dopiero, kiedy istnieje realne niebezpieczeństwo sprzeczności pomiędzy
ustaleniami procedowanego planu miejscowego, a zapisami wnioskowanej decyzji o warunkach zabudowy, co ma zabezpieczyć przed
koniecznością ewentualnego późniejszego stwierdzenia wygaśnięcia
decyzji o warunkach zabudowy. Jednocześnie ze względu na stopień
zaawansowania prac planistycznych realne musi być uchwalenie planu miejscowego w okresie zawieszenia postępowania, na co zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia
11 grudnia 2009 r. (sygn. II SA/Łd 907/09). Zatem organ rozpatrujący wniosek o ustalenie warunków zabudowy może zawiesić po-
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stępowanie dopiero po szczegółowej analizie projektowanych zapisów planu w kontekście ewentualnych sprzeczności z wnioskiem inwestora oraz po zweryfikowaniu stopnia zaawansowania prac planistycznych. Nie jest natomiast przesłanką konieczną podjęcie przez
radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego przed złożeniem przez inwestora wniosku o ustalenie warunków zabudowy lub nawet przed samym zawieszeniem postępowania. Jeżeli jednak w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania nie podjęto powyższej uchwały, to inwestor ma prawo żądać podjęcia zawieszonego postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 lipca 2008 r. (sygn. II OSK 1222/07) wskazał, że termin ten liczony jest nie od dnia wydania postanowienia
o zawieszeniu, ale od dnia doręczenia tego postanowienia inwestorowi.

Przeciwdziałanie zawieszeniu
Inwestor, który otrzymał postanowienie o zawieszeniu postępowania, może wnieść zażalenie na powyższe postanowienie. Wcześniej
warto jednak przeanalizować, czy możliwe jest postawienie zarzutu
zawieszenia postępowania bez zaistnienia przesłanek i czy ze względu na czas, jaki pozostaje do końca zawieszenia, zażalenie takie będzie opłacalne dla samego inwestora. Należy bowiem pamiętać, że
wraz z przekazaniem sprawy do samorządowego kolegium odwoławczego przekazywane są całe akta sprawy, co w praktyce do czasu ich powrotu uniemożliwia rozpatrzenie sprawy. Jeżeli zatem do
końca okresu zawieszenia pozostaje nie więcej niż 2 miesiące, to nawet w przypadku wniesienia zażalenia akta sprawy wrócą do organu po dłuższym niż okres kwestionowanego zawieszenia czasie.
W sytuacji bezzasadnego zawieszenia postępowania na dłuższy czas
konieczne natomiast będzie wniesienie zażalenia celem uchylenia postanowienia zawieszającego i kontynuowania postępowania.
Stosownego przeciwdziałania wymaga również niepodjęcie postępowania o ustalenie warunków zabudowy po upływie okresu, na
jaki postępowanie zostało zawieszone. Naczelny Sąd Administracyjny
w wyroku z dnia 4 lipca 2008 r. (sygn. II OSK 1222/07) stwierdził,
że niepodjęcie postępowania po tym okresie daje inwestorowi prawo wniesienia skargi na bezczynność organu. Z datą końca okresu
zawieszenia przestają bowiem obowiązywać wszelkie przesłanki zawieszenia postępowania w oparciu o art. 62 ust. 1 ustawy.
Kazimierz Pawlik

GOSPODARKA

Nie zarazimy się
Wiceminister ﬁnansów Dominik Radziwiłł poinformował, że dług publiczny
w bieżącym roku obniży się o ponad 1 pkt proc. Według danych Ministerstwa
Finansów w 2011 roku wyniósł on 53,5 proc. produktu krajowego brutto
Maciej Otrębski

Najwięksi optymiści

yślę, że jest całkowicie realne,
iż w III kwartale zakończymy ﬁnansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych – dodał
Radziwiłł. Stwierdził również, że deﬁcyt budżetowy w 2012 roku będzie znacznie niższy
niż zapisane w ustawie 35 mld zł. Ocenił też,
że dobrze się układa współpraca Ministerstwa
Finansów z Narodowym Bankiem Polskim.

M

To tylko spowolnienie
Prezes NBP Marek Belka recesji się nie
boi. Mówił o tym podczas dorocznej wiosennej konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego
w Waszyngtonie. – Polska jest krajem mniej
niż inne podatnym na niebezpieczeństwo zarażenia kryzysem – powiedział. Mimo ostrzeżeń MFW, że kryzys w strefie euro może rozlać się na kraje europejskie poza tą strefą, Belka stwierdził, że nie obawia się w tym roku recesji w naszym kraju. – Spodziewamy się
– oświadczył – pewnego osłabienia koniunktury, ale niczego gorszego.
Poproszony o skomentowanie decyzji Polski o wyasygnowaniu 8 mld dol. (6,25 mld
euro) na fundusz pomocy MFW w zbudowaniu „muru ochronnego” dla Unii Europejskiej w związku z kryzysem zadłużeniowym, podkreślił, że pozwala na to obecna siła
gospodarki polskiej. – To decyzja polityczna
– oświadczył – którą podjął rząd, a którą Bank
Centralny podtrzymuje. Nie zagraża to stabilności finansowej naszego kraju.

Kłopot ze stopami
Analitycy z zainteresowaniem oczekiwali na decyzję Rady Polityki Pieniężnej
w sprawie stóp procentowych. Za ich podwyższeniem przemawia utrzymująca się wysoka inflacja (w marcu bieżącego roku 3,9 proc.).
Z drugiej jednak strony podwyższenie kosztów uzyskania pieniędzy mogłoby osłabić koniunkturę gospodarczą i uderzyć po kieszeni tych, którzy zaciągnęli kredyty w złotych.
Po posiedzeniu RPP usłyszeliśmy, że
Rada nie bierze obecnie pod uwagę możliwości luzowania polityki monetarnej, a nawet, że trzeba się liczyć z podwyżką stóp. Nie
były jednak wówczas znane wyniki produkcji przemysłowej w Polsce. Wkrótce okazało
się, że wzrost był symboliczny – 0,7 proc. RPP
ma więc twardy orzech do zgryzienia. Więk-
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szość analityków twierdzi, że stopy pozostaną na dotychczasowym poziomie. Zarówno
wyniki produkcji przemysłowej, jak i niewielki
wzrost płac (poniżej inflacji) zapowiadają, że
istotnego wzrostu cen nie należy się spodziewać. Za podwyżką stóp są tylko tzw. jastrzębie z RPP, ale zapewne zostaną przegłosowani. Warto zresztą zauważyć, że inflację
mamy głównie z importu w wyniku wzrostu
cen paliw. Część członków Rady widzi natomiast dobre perspektywy dla naszej gospodarki.

Emigranci przysyłają mniej
Według ekspertów transfery pieniędzy
z zagranicy bez wątpienia wspomagają polską gospodarkę – napisał „Dziennik Gazeta
Prawna”. – Od momentu wejścia Polski do
Unii Europejskiej przebywający za granicą rodacy przysłali do kraju ponad 130 mld zł. To
jedna trzecia naszego rocznego budżetu.
Co więcej, ci którzy wracają na stałe do kraju, przywożą często odłożone pieniądze i za
nie otwierają własne biznesy, tworząc nowe
miejsca pracy.
Cytowani przez „Dziennik” eksperci nie
mają jednak wątpliwości, że co roku transfery
pieniędzy będą niższe, ponieważ Polacy coraz częściej decydują się na stałe osiedlanie
się w innych krajach. Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ kryzysu światowego.
Mniej ludzi decyduje się na krótkie wyjazdy
w ciemno, ponieważ coraz trudniej jest znaleźć dorywczą, dobrze płatną pracę. – Kryzys
spowodował, że zarobki na Zachodzie nie rosną tak szybko, jak we wcześniejszych latach,
podczas gdy koszty utrzymania zwiększają się
– podsumował socjolog Henryk Domański
z PAN.
Jak twierdzi prof. Janusz Czapiński,
część Polaków zdecydowała się wrócić do kraju. Jedni dlatego, że stracili pracę, inni – bo
tak planowali.

Dyrektorzy finansowi firm działających
w Polsce doskonale radzą sobie z oceną sytuacji gospodarczej w kraju – poinformował
portal wnp.pl. – W obliczu oczekiwanego globalnego kryzysu trafnie przewidzieli, że polskie przedsiębiorstwa i cała gospodarka dobrze poradzą sobie ze spowolnieniem – wynika z drugiej edycji badania Deloitte „CFO
Survey”, przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych dużych firm w Europie
Środkowej. Dyrektorzy finansowi w Polsce pozostają zdecydowanie największymi optymistami w regionie i aktywnie przygotowują się
na umiarkowany wzrost rynku w 2012 roku.
Dzięki porównaniu do poprzedniej edycji badania, można wskazać na obszary, w których ten wzrost optymizmu jest szczególnie
widoczny, a więc np. na obserwowaną od połowy 2011 roku poprawę zdolności do obsługi
zobowiązań.
Choć spora część polskich dyrektorów finansowych uważa, że sytuacja gospodarcza
pozostaje zmienna i niepewna, to jednak nie
powstrzymuje ich to przed aktywnym działaniem dla wzrostu przychodów na rynku krajowym, uznawanym za kluczowy priorytet na
bieżący rok. Rosnące potrzeby w zakresie inwestycji będą finansowane przede wszystkim
ze środków własnych przedsiębiorstw i z pożyczek bankowych, a nie z zastrzyków drogiego kapitału ze strony akcjonariuszy.
Pozytywne nastroje dyrektorów, którzy są
coraz bardziej skłonni do akceptacji ryzyka inwestycyjnego, dobrze wróżą polskiej gospodarce. Podczas gdy reszta menedżerów w regionie przewiduje stagnację, dyrektorzy finansowi naszych firm zakładają: umiarkowany wzrost gospodarczy (1,5–3 proc.),
utrzymanie pod kontrolą inflacji, która nie powinna przekroczyć 3–5 proc., stabilny kurs
euro, który będzie wahał się w przedziale
4–4,7 zł. na koniec roku, a także niewielki
wzrost poziomu bezrobocia. Zdecydowana
większość, bo 80 proc. przedsiębiorców, zamierza koncentrować się na wzroście przychodów. Tylko dla jednej czwartej priorytetem
będzie restrukturyzacja.
Największym zagrożeniem dla prowadzenia działalności gospodarczej są czynniki związane z niepewnością makroekonomiczną: ryzykiem kursowym, zmianą popytu i recesją w strefie euro. Dyrektorzy zwracają także uwagę, że negatywny wpływ na ich
działalność w 2012 roku mają niestabilne i niespójne regulacje podatkowe.
I
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Leasing czy dzierżawa?
Przedsiębiorca, zamierzający realizować swoje cele gospodarcze przy pomocy
określonych dóbr inwestycyjnych, często staje przed koniecznością dokonania
wyboru odnośnie sposobu wejścia w posiadanie tych dóbr. Leasing postrzegany
jako alternatywa dla umów sprzedaży na raty, najmu i dzierżawy oraz kredytu
bankowego i pożyczki może być czasami bardziej atrakcyjny
Forma i przedmiot umowy
Kodeks cywilny przewiduje dla umowy leasingu formę pisemną pod rygorem nieważności. Umowa dzierżawy natomiast może być
zawarta w dowolnej formie uzależnionej jedynie od woli stron. W pewnych tylko przypadkach wymagana jest forma kwalifikowana. Dotyczy to np. dzierżawy przedsiębiorstwa, gdzie wymagana jest forma pisemna
z podpisami notarialnie poświadczonymi.
Mimo tego, że leasing ma bardziej rygorystyczne regulacje w tym zakresie, zapewnia to
jednak większe bezpieczeństwo obrotu i interesów stron.
Przedmiotem leasingu mogą być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości.
Obecnie leasing rzeczy ruchomych jest w Polsce bardziej rozpowszechniony. Najczęściej
przedmiotem leasingu są środki transportowe, sprzęt biurowy, maszyny i urządzenia,
a nawet kompletne linie technologiczne. Nie
mogą natomiast być przedmiotem umowy ani
dobra niematerialne, ani też prawa. Wykluczony jest więc leasing przedsiębiorstwa
w znaczeniu przedmiotowym i gospodarstwa
rolnego, ponieważ w skład przedsiębiorstwa
wchodzą m.in. patenty, zobowiązania oraz
prawa, zaś w skład gospodarstwa rolnego
– prawa i obowiązki związane z jego prowadzeniem. W przypadku umowy dzierżawy takich ograniczeń nie ma.

Różnice i podobieństwa
Umowa leasingu jest bardzo podobna,
z punktu widzenia ogólnego charakteru
prawnego i obowiązków stron, do umowy najmu i umowy dzierżawy. Istnieją jednak istotne różnice, które w sposób zdecydowany wyróżniają tę instytucję od innych.
Według Kodeksu Cywilnego umowa leasingu może być zawarta jedynie na czas
oznaczony, w którym korzystający powinien
zapłacić wynagrodzenie pieniężne, stanowiące
przynajmniej równowartość ceny lub wynagrodzenia z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Świadczenie korzystającego
jest więc spełnianym częściami świadczeniem
jednorazowym. Przy dzierżawie nie ma ograniczeń czasowych umowy, a czynsz za używanie rzeczy ma charakter okresowy i nie stanowi ekwiwalentu wartości rzeczy.
Najważniejszą funkcję umowy leasingu
pełni swoisty element kredytowy, który wyraża

się w obowiązkach stron umowy leasingu.
Chodzi tutaj o nabycie rzeczy przez finansującego od osoby trzeciej lub korzystającego, które poprzedza oddanie jej do użytku korzystającemu oraz ratalnej zapłaty przez korzystającego z wynagrodzenia pieniężnego
z tego tytułu.
Wydzierżawiający dokonuje zwykle zakupu rzeczy uprzednio dla samego siebie lub
z zamiarem oddania jej do używania nieokreślonym osobom. Dzierżawca musi tak korzystać z rzeczy, aby w miarę możliwości substancja rzeczy pozostała niezmieniona. Natomiast finansujący nabywa określoną rzecz
na wniosek i dla konkretnego korzystającego,
który zamierza wyzyskać przynajmniej przeważającą część jej wartości użytkowej.

Skutki podatkowe
Przy umowach dzierżawy rozliczanie
podatku dochodowego nie różni się od rozliczania innych kosztów ponoszonych z tytułu
prowadzenia działalności. Dzierżawa jest
czynnością, co do zasady podlegającą podatkowi od towarów i usług według stawki
23 proc.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku leasingu. Tutaj skutki prawno-podatkowe są
różne w zależności od tego, z jakim rodzajem
leasingu mamy do czynienia. W pewnych sytuacjach leasing, pod tym względem, jest
o wiele bardziej korzystny dla przedsiębiorcy niż dzierżawa.

Leasing operacyjny
Z leasingiem operacyjnym mamy do
czynienia, gdy finansujący, jako właściciel
przedmiotu leasingu, dokonuje odpisów
amortyzacyjnych. Wówczas korzystający
może do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć w całości czynsze leasingowe, wszelkie
opłaty manipulacyjne związane z leasingiem, a także koszty eksploatacji dobra będącego przedmiotem umowy.
Usługa leasingu operacyjnego jest opodatkowana 23-proc. podatkiem VAT – tak,
jak umowy najmu czy dzierżawy. Podatek ten
od opłat leasingowych jest traktowany jako
podatek naliczony, a zatem pomniejsza on
w całości podatek należny korzystającego.
Oddanie rzeczy w odpłatne użytkowanie
traktowane jest bowiem jako świadczenie
usługi, jeżeli przedmiot umowy jest zaliczany

do majątku finansującego. Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą
otrzymania całości lub części zapłaty, nie
później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.
Zasada ta ma zastosowanie oddzielnie dla
każdej z rat leasingowych. Podatek VAT pobierany jest więc sukcesywnie od każdej z rat
leasingowych i odliczany przez korzystającego.

Leasing finansowy
W tym przypadku to korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli zatem
w wyniku zawartej umowy leasingu, środek
trwały wchodzi do aktywów korzystającego,
to tego rodzaju umowę traktuje się na równi ze sprzedażą tego środka. Kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego są zatem: odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa
rat leasingowych, ubezpieczenie przedmiotu
leasingu, wszelkie koszty eksploatacji tego przedmiotu. Podstawą opodatkowania
w tym wypadku jest wartość netto całej kwoty świadczenia należnego od korzystającego
tj. sumy rat kapitałowych, opłaty wstępnej
traktowanej jako część kapitałowa, sumy rat
odsetkowych oraz opłaty manipulacyjnej
(prowizji) finansującego.
W przypadku leasingu finansowego,
traktowanego jako umowa sprzedaży, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania przedmiotu leasingu, a dostawa powinna być potwierdzona fakturą – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc
od dnia wydania towaru. W tego rodzaju leasingu finansujący pobiera od korzystającego kwotę należną w podziale na kolejne raty
leasingowe, natomiast sam podatek VAT
korzystający uiszcza od całej kwoty jednorazowo i to już w momencie powstania obowiązku podatkowego. Korzystający natomiast na podstawie faktury zakupu zawierającej wartość całego przedmiotu leasingu
może na zasadach ogólnych dokonać odliczenia podatku VAT zawartego w otrzymanej fakturze.
Kancelaria Prawna Skarbiec
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W poszukiwaniu
alternatywnych
źródeł energii
Energetyce potrzebna jest rewolucja, wielki przełom w postaci nowych alternatywnych
źródeł. Ale rewolucje nie rodzą się na życzenie. Dlatego jedynym wyjściem
z obecnego kryzysu jest nauka. Dziś cały świat pracuje nad synergią energii i ekologii.
Naukowcy nie ustają w wysiłkach, by zamienić materię w odnawialną energię. Oto
światowe trendy i kierunki rozwoju ekoinnowacyjnych rozwiązań energetycznych
Cezary Tomasz Szyjko
nteligentne drogi to genialne rozwiązanie dla zrównoważonego transportu. Zastąpienie asfaltowych dróg panelami słonecznymi będzie wielkim krokiem zarówno w kontekście polityki energetycznej, jak
i w walce z degradacją środowiska. Technologia ta pomoże spopularyzować i wyraźnie
uefektywnić elektryczne samochody, które od
tej pory można by ładować dosłownie wszędzie po drodze (a kiedy już rozwiną się
możliwości ładowania baterii na odległość,
bez pomocy kabli, prawdopodobnie nawet
w trakcie jazdy). Szacuje się, że gdyby wprowadzić tę technologię na wszystkich ulicach, podjazdach i parkingach w Stanach
Zjednoczonych, można by uzyskać trzykrotnie więcej elektryczności, niż zużywa się
jej w tym kraju w ciągu całego roku.

I

Smart autostrady
Z Izraela dotarły właśnie wieści o zainstalowaniu pod autostradą w pobliżu Tel Awiwu generatora firmy Innowattech, zamieniającego energię kinetyczną jadących samochodów na prąd. I już pojawiły się szacunki, że zastosowanie tego rozwiązania na
czterech pasach ruchu na odcinku kilometra
da aż 1 megawat energii, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 2 tys. gospodarstw domowych.
Jeszcze śmielszą wizję ma amerykańska
firma Solar Roadways, pracująca nad inteligentną drogą pokrytą specjalnymi panelami słonecznymi. Ogłosiła właśnie, iż dostała od amerykańskiego Ministerstwa Transportu dotację na wcielenie w życie projektu budowy paneli słonecznych, którymi można by
pokrywać ulice i parkingi. Technologia taka
pozwoli nie tylko na produkcję potężnych ilości ekologicznej energii, lecz także na przeniesienie całej infrastruktury informacyjnej na
jezdnię. Oprócz wytwarzania prądu będą wyświetlane komunikaty dla kierowców czy
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wdrożone rozwiązania zapobiegające np.
gołoledzi. Koncepcja zakłada, że gdyby
wszystkie drogi w USA wyłożono takimi
panelami, dawałyby one rocznie trzy razy więcej energii niż wszystkie funkcjonujące w tym
kraju elektrownie.
Drogi takie mają składać się z trzech
warstw: spodniej – kabli oraz wszelkich urządzeń przesyłowych; środkowej – elektronicznej, gdzie znajdą się panele słoneczne i wyświetlacze czyniące drogę „inteligentną”,
oraz wierzchniej – szklanej powłoki chroniącej
całą technologię znajdującą się pod spodem
i posiadającej podobne do asfaltu właściwości
jezdne. Inteligentne drogi będą w stanie nie
tylko wyświetlać na swojej powierzchni instrukcje dla kierowców (np. „uwaga objazd”), lecz także będą wykrywać, czy na drodze nie pojawiły się jakieś zwierzęta i wysyłać odpowiednie ostrzeżenia. Ponadto będą
się same ogrzewać, nie dopuszczając do zamarzania jezdni w zimie.

Mieszanka wody produkuje energię
Ale zjedźmy już z dróg, bo źródła energii można znaleźć wszędzie. Norwegowie
z firmy Statkraft zamierzają zaprząc do jej wytwarzania drogą osmozy słoną i słodką
wodę. Naukowcy odkryli nowe źródło energii odnawialnej bazujące na procesie osmozy. Ma nim być różnica ciśnień między wodą
słodką a słoną. Ulokowanie wykorzystujących
to zjawisko elektrowni przy ujściach rzek do
mórz i oceanów da rocznie 1,7 tys. terawatogodzin energii, czyli ponad połowę obecnego zużycia Chin.
Odsalanie słonej wody odbywa się dzięki procesowi zwanemu osmozą, podczas
którego następuje dyfuzja przez półprzepuszczalną membranę. Proces ten jest bardzo energochłonny, natomiast przy jego odwróceniu, kiedy słodka woda łączy się ze słoną, energia jest uwalniana. Ta energia może
zostać wykorzystana do produkcji prądu
elektrycznego. Norweska firma Statkraft jest
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zainteresowana eksploatacją owego nowego
źródła. Wraz z partnerami z całej Europy specjaliści z centrum naukowego GKSS w Geesthacht starają się stworzyć membranę,
która spełniłaby założenia techniczne dla elektrowni bazującej na procesie osmozy.
Zaprojektowana elektrownia byłaby w stanie produkować ekologiczną energię elektryczną w cenie około 5 eurocentów za kWh.
Według firmy Statkraft, wykorzystanie nowej
technologii umożliwiłoby produkowanie 25
terawatogodzin prądu, czyli 20 proc. norweskiego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Ku mikrobiologicznym
ogniwom paliwowym
Coś, co jeszcze kilka lat temu było w fazie wstępnych badań, dziś jest udokumentowanym procesem. A naukowcy z uniwersytetu z Massachusetts donieśli właśnie o odkryciu bakterii geobakter, która dzięki swemu
specyficznemu metabolizmowi potrafi produkować energię z błota i ścieków, w których
żyje. Trzeba ją tylko zmusić, traktując impulsami elektrycznymi i podkarmiając octanem, aby efektywniej przenosiła ten prąd na
elektrody. Produkujące przewody mikroorganizmy nazywane są geobakterami. O mikrobach tych bywało już głośno, choćby
dlatego, że mają one niezwykłą zdolność likwidowania zanieczyszczeń środowiska.
Wielkie nadzieje wiążą z nimi ekolodzy. Teraz, kiedy okazało się, że geobaktery potrafią wytwarzać cieniutkie przewody elektryczne, do grona miłośników tych mikrobów
dołączają nanotechnolodzy i przedstawiciele przemysłu elektronicznego.
Geobaktery należą do tak zwanych bakterii anaerobowych, co oznacza, że obywają się bez tlenu. Pierwszym odkrytym gatunkiem tego mikroba był Geobacter metallireducens. Zamiast oddychać tlenem, stworzenie to czerpie energię z tlenków żelaza – minerałów przypominających rdzę. Podczas tego
procesu geobaktery utleniają związki organiczne, na przykład ropę naftową, które zanieczyszczają ziemię. Potrafią przemienić
zalegającą w glebie ropę w zupełnie nieszkodliwy dwutlenek węgla.
„Upodobania kulinarne” drobnoustroju są
dość specyficzne, ponieważ w doświadczeniu
przeprowadzonym przez amerykańskich naukowców, którego celem było określenie efektywności produkcji energii, Geobacter wzrastał na grafitowej anodzie, podkarmiany
był octanem, a na sam koniec wstrząśnięty
400-miliwoltowym impulsem elektrycznym.
Okazało się, że tego typu traktowanie bakterii sprzyjało wytwarzaniu energii.
Geobacter odkryty został w pokładach
mulistych w rzece Potomac w 1987 roku. To
beztlenowiec, który zainteresował naukowców
ze względu na umiejętność wykorzystywania
żelaza do procesu oddychania komórkowego. Pierwsze badania drobnoustroju dotyczyły

wykorzystania jego zdolności do odkażania
gleby. Bakteria produkuje energię dzięki
umiejętności przenoszenia elektronów, które powstają w procesie metabolizmu mikroorganizmu. Jeśli Geobakter przyczepi się do
elektrody, to na nią właśnie będą przenoszone
elektrony. Tajemnica efektywnego przekazywania elektronów tkwi zaś w pilach – cieniuteńkich wypustkach wyrastających z komórki bakteryjnej, przez które mogą przepływać ładunki.
Potraktowanie bakterii impulsem elektrycznym zmusiło ją do wydajniejszego przenoszenia elektronów – robiła to osiem razy
lepiej niż normalnie. Co ciekawe, naukowcy
zauważyli, że mikroorganizm wydajniej
„pracuje” w warunkach stresu. W ciągu kilku miesięcy traktowania Geobacter w dość
obcesowy sposób wykształcił się szczep,
który produkuje energię elektryczną znacznie efektywniej niż szczep wyjściowy. Doświadczenie amerykańskich naukowców na
Geobacter uznaje się za ważny krok w kierunku tworzenia efektywnie działających
mikrobiologicznych ogniw paliwowych, produkujących energię ze ścieków i błota.
Wprawdzie w rozumieniu ludzkim terapia
wstrząsowa w niektórych przypadkach bywa
określana jako niehumanitarna, ale miejmy
nadzieję, że nie powstanie żaden ruch obrońców bakterii traktowanych elektrowstrząsami. Bo to oznaczałoby opóźnienie w rozwoju
badań nad tworzeniem nowego rodzaju
ogniwa i energii z czegoś, czego chętnie
pozbylibyśmy się z naszego świata: ścieków
i błotnistej mazi.
Czułki wystające z boku komórki geobaktera służą mikrobowi do pozbywania się
elektronów. Naukowcy proponują wykorzystać je w przemyśle elektronicznym. Przewody,
które można uzyskać z pomocą geobakterii,
mają 3–5 nanometrów średnicy, czyli są 20 tys.
razy cieńsze od ludzkiego włosa. Długość takiego przewodu przekracza tysiąckrotnie
jego szerokość, czyli osiąga 3–5 mikronów
(milionowych części metra). Artykuł na temat
wytwarzanych przez geobaktery nanoprzewodów ukazał się w ostatnim numerze magazynu „Nature”. Autorem pracy jest Derek
R. Lovely z Uniwersytetu Massachusettes
w Amherst. Jest to ten sam naukowiec, który w roku 1987 odkrył geobaktery w pobliżu
Waszyngtonu, w mule na dnie rzeki Potomac
– występują one zresztą na całym świecie,
w glebach i na dnach zbiorników wodnych.
Maleńkie przewody elektryczne, które nazwać można nanoprzewodami, są niezbędne, jeżeli chcemy myśleć o postępie miniaturyzacji w elektronice. Można wprawdzie wytwarzać takie przewody z tradycyjnych materiałów: metali, węgla, ale jest to trudne i drogie. Hodowla miliardów geobakterów i zbieranie produkowanych przez nie drucików będzie sposobem dużo łatwiejszym i tańszym.
Dodatkowo – twierdzą badacze –będzie
można modyfikować mikroby genetycznie,

dzięki czemu uzyskamy nanoprzewody rozmaitych odmian, o takich cechach, jakie
będą nam akurat potrzebne. Geobakterii
można też użyć do walki z zanieczyszczeniem
metalami promieniotwórczymi. Udowodniono, że mikroby te potrafią przemienić uran
rozpuszczalny w nierozpuszczalny, dzięki
czemu przestaje się on rozprzestrzeniać wraz
z wodami gruntowymi. Dodając do skażonej
wody pożywki, dzięki której geobaktery
zwiększają swoją liczebność, można w ciągu
kilku tygodni spowodować wytrącenie się 70
proc. uranu.

Czyszczą i zasilają
Geobakterii można też użyć do produkcji energii elektrycznej. Naukowcy konstruują
w tym celu tzw. mikrobowe ogniwo paliwowe. Aby ogniwo takie funkcjonowało, należy dostarczyć bakteriom pożywki w postaci
dowolnego rodzaju odpadów organicznych.
W mikrobowym ogniwie paliwowym geobakterie przyczepiają się do elektrody i przekazują prąd elektryczny powstający w wyniku metabolizmu materii organicznej. Mikrobowe ogniwo paliwowe nie ma dużej
mocy, ale może zasilać np. małe urządzenia
elektroniczne, choćby czujniki umieszczone
na dnie morza, gdzie pożywki dla geobakterów nie brakuje.
Talenty geobakterów zostały docenione
przez rząd Stanów Zjednoczonych – w badania nad nimi inwestuje amerykańskie Ministerstwo Energetyki. Analiza porównawcza
genomów dwóch gatunków tego mikroba potwierdziła, że Geobacter metallireducens to
wyjątkowo zdolne żyjątko. Ma ponad sto genów kodujących białka, służących do wiązania się z metalami. Okazało się też, że geobaktery mogą żyć nie tylko w środowisku beztlenowym. Fakt, że tolerują tlen, ucieszył naukowców, ponieważ właściwość ta czyni mikroba bardziej odpornym na zmiany warunków zewnętrznych. Dzięki zbadaniu jego
genomu wyszło na jaw, że geobakter nie jest
mikrobem nieruchomym, bowiem kiedy zachodzi taka potrzeba, wyrasta mu witka, z pomocą której pływa. Geobakter został też
obdarzony unikatowym w świecie przyrody
zmysłem – jest wyczulony na nierozpuszczalne związki metali, np. tlenek żelaza. Potrafi trafić po chemicznym tropie do miejsca
zasobnego w związki, z których czerpie energię.

Nowa reakcja termojądrowa
Dobiegają końca prace nad alternatywną
energetyką termonuklearną, wykorzystującą
proces syntezy jądrowej, głównie atomów deuteru (jest go pod dostatkiem w oceanach), po
której nie zostają żadne odpady radioaktywne. Na razie problemem jest opanowanie kontrolowanej reakcji termojądrowej w skali
umożliwiającej produkcję energii, a głównym
frontem doświadczalnym międzynarodowy
projekt ITER (łac. droga), realizowany we
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francuskim Cadarache, z kosztami obliczonymi na ponad 10 mld euro. Pierwszy zapłon
w reakcji termojądrowej planowany jest na
2016 rok i od jego powodzenia zależy, czy za
25–30 lat na świecie zaczną powstawać elektrownie termonuklearne.
Unia Europejska ogłosiła, że jeszcze w tym
roku we Francji rozpocznie się budowa reaktora syntezy termojądrowej ITER – urządzenia, które ma zaspokoić energetyczne potrzeby
ludzkości. Reaktor ma kosztować 10 mld euro
i wytwarzać będzie 500 megawatów mocy. Prace nad nim zakończyć się mają za 11 lat. Reaktor ITER będzie wytwarzał energię w ten
sam sposób, w jaki powstaje ona na Słońcu:
w procesie syntezy termojądrowej. Polega on
na tym, że lekkie jądra atomowe łączą się,
w efekcie czego powstają jądra cięższe oraz
energia. Uruchomienie takiego procesu nie jest
łatwe, bo aby jądra lekkich atomów połączyły się, muszą się zetknąć. A że są one naładowane dodatnio – odpychają się z potężną
siłą. Synteza wymaga więc pokonania sił odpychania elektrostatycznego. Dlatego należy
ją przeprowadzać w bardzo wysokich temperaturach. Wtedy jądra będą mieć wielką
energię kinetyczną, która pokona odpychanie
elektrostatyczne. Tak właśnie dzieje się na Słońcu i innych gwiazdach, tak też ma się dziać
w brzuchu reaktora ITER. Panować tam będzie temperatura około 100 mln °C. Pod wpływem takiego gorąca atomy stracą powłoki
elektronowe i utworzą plazmę. Jądra atomowe,
z których składać się będzie plazma, będą się
zderzały i wytworzy się energia, zamieniona
następnie w energię elektryczną. Gorąca plazma buzować będzie w naczyniu w kształcie
pierścienia – nie będzie jednak mogła dotknąć
jego ścianek. Dlatego utrzymywana będzie
w ryzach przez bardzo silne elektromagnesy.
W reaktorze ITER ma być 25 elektromagnesów, każdy z nich ważyć będzie kilkaset ton.
Wytworzą one pułapkę magnetyczną, w którą pochwycona zostanie plazma.
Magnesy będą najdroższymi częściami reaktora ITER. Inżynierowie nie użyją zwykłych
elektromagnesów, gdyż marnowałyby one
zbyt dużo energii w postaci ciepła. Użyją magnesów nadprzewodzących, które pracują
w temperaturze -269 °C. W takiej temperaturze specjalny ceramiczno-stalowy materiał,
z którego wykonany jest magnes, nie wykazuje żadnego oporu, dzięki czemu zużywa niewiele energii. Magnesy chłodzone będą ciekłym helem. Plazma w reaktorze ITER składać się będzie z jąder izotopów wodoru: deuteru i trytu. W efekcie ich łączenia się powstanie jądro helu. Uwolniony też zostanie
neutron i energia. Deuter i tryt potrzebne do
przeprowadzenia syntezy termojądrowej
można łatwo uzyskać – deuter ze zwykłej
wody morskiej, a tryt z litu, czyli lekkiego metalu występującego powszechnie w skorupie
ziemskiej.
Jeżeli cała energia konsumowana przez
ludzkość byłaby wytwarzana w procesie syn-
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tezy termojądrowej, ziemskie zasoby litu wystarczyłyby na 1000 lat. Wody do produkcji
deuteru starczyłoby na wiele milionów lat. Jedna osoba żyjąca w kraju uprzemysłowionym
zużyłaby przez całe swoje życie 30 g litu i 10 g
deuteru. W przeciwieństwie do tradycyjnych
elektrowni jądrowych, reaktory syntezy termojądrowej mają w bardzo niewielkim stopniu zagrażać środowisku. W wyniku reakcji
syntezy powstanie energia, hel oraz neutrony.
Hel, gaz szlachetny, jest zupełnie nieszkodliwy. Pewne niebezpieczeństwo mogą nieść neutrony. Cząstki te będą mieć wysoką energię,
więc kiedy zderzą się ze ścianami naczynia reaktora, ściany te mogą stać się radioaktywne.
Inżynierowie konstruujący reaktor obiecują jednak, że zbudują ściany naczynia z materiału,
który nie ulegnie łatwo aktywacji i że żaden radioaktywny złom o długim czasie rozpadu nie
pozostanie po reaktorze ITER.
Warto przypomnieć, że historia kontrolowanej syntezy termojądrowej sięga połowy
ubiegłego wieku. Wtedy to naukowcy radzieccy Andriej Sacharow i Igor Tamm zbudowali tzw. tokamak, czyli urządzenie, w którym potężne pole magnetyczne wytwarza
i kontroluje uformowaną w kształt pierścienia plazmę. Od tego czasu na świecie wybu-

to co z tego, że końcowy produkt będzie czysty ekologicznie? A jeśli, co prawie pewne,
upowszechnimy czyste ekologicznie technologie produkcji energii, nawet z węgla, dzięki procesowi wyłapywania i składowania
CO2, to w zasadzie po co jeszcze produkować wodór?
Jak to, a paliwo do samochodów i samolotów u schyłku ery ropy i gazu? – oburzą się fani motoryzacji, a ściślej ich połowa,
bo druga połowa natychmiast odpowie: samochody będą napędzane prądem. Trend
zresztą widać wyraźnie – nakłady na prace badawcze i konstrukcyjne modeli elektrycznych już dziś wielokrotnie przekraczają środki przeznaczane na pojazdy z napędem wodorowym. Działanie ogniwa paliwowego
polega na bezpośrednim przetwarzaniu energii chemicznej na elektryczną – w oparciu
o wodór lub zawierający go związek chemiczny (np. kwas fosforowy lub metanol).
Z całego procesu zostaje wyeliminowany etap
energii mechanicznej.
Ogniwa paliwowe, wynalezione w 1839
roku przez Anglika Williama Grove'a, zastosowano na szerszą skalę dopiero w latach 60.
XX wieku, w amerykańskich programach kosmicznych. W 1973 roku nastąpił globalny

Unia Europejska ogłosiła, że jeszcze w tym roku
we Francji rozpocznie się budowa reaktora
syntezy termojądrowej ITER – urządzenia, które
ma zaspokoić energetyczne potrzeby ludzkości
dowano wiele tokamaków. W najbardziej udanych z nich udało się wywołać reakcję syntezy
termojądrowej, ale tylko na kilka sekund. Reaktor ITER, który jest rozwinięciem idei tokamaka, ma kontrolować plazmę nieprzerwanie. Będzie wynikiem kooperacji pomiędzy Unią Europejską, Japonią, USA, Chinami, Rosją i Koreą Południową. Dotychczas
wśród możliwych miejsc budowy reaktora wymieniano Japonię i Francję. Teraz wiadomo,
że reaktor powstanie w Cadarache we Francji, zaś UE, jako gospodarz projektu, poniesie połowę kosztów.

Energia z wodoru
Z nowych, intensywnie badanych źródeł
energii pod znakiem zapytania jest właściwie
jedynie przyszłość wodoru. Nawet nie dlatego, że dziś wytworzenie energii z wodoru
jest wielokrotnie bardziej kosztowne niż z paliw kopalnych czy odnawialnych źródeł energii. Rzecz w tym, że choć wodoru jest wokół
nas pełno – w powietrzu i wodzie, jest on
wtórnym nośnikiem energii. Do jego wytworzenia (z ropy, gazu, węgla czy po prostu wody) potrzeba zbyt dużo energii z innych
źródeł. Zadanie przypomina więc trochę kwadraturę koła. Jeśli mamy produkować wodór
za pomocą szkodliwych dla środowiska paliw, jeszcze szybciej wyczerpując ich rezerwy,

kryzys energetyczny, który był bodźcem do
zintensyfikowania badań nad ogniwami. Od
lat 90. widać gwałtowne przyspieszenie rozwoju tej technologii. Równocześnie z rozwojem ogniw paliwowych rozwijają się technologie taniego pozyskiwania wodoru. Obecnie istnieje sześć rodzajów ogniw paliwowych.
Jak mówi Zdzisław Matysiak, duże nadzieje wiąże się zwłaszcza z tzw. ogniwami paliwowymi z membraną protonowymienną
(proton exchange membrane – PEM). Stosuje się je do celów transportowych i grzewczych.
W rozwijaniu nowej technologii w Europie szczególnie aktywne są Niemcy. Tam powstają instalacje pilotażowe, które są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na prąd dla
domów w 80 proc., a na ciepło – w całości.
W światowej czołówce utrzymują się oczywiście Stany Zjednoczone. Po 11 września
przyspieszyły one prace nad technologią
wodorową, która daje ogromną szansę niezależności energetycznej. Ponadto dzięki
upowszechnieniu ogniw będzie można stosować system tzw. energetyki rozproszonej,
co jest ważne w dobie nasilonego terroryzmu
– znikną bowiem potencjalne cele ataku w postaci dużych elektrowni.
USA wspierają upowszechnianie ogniw
również w sektorze transportowym. W Kali-
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fornii otwarto niedawno „wodorową autostradę”, zaopatrzoną w infrastrukturę stacji
paliwowych na wodór. Amerykanie 50 proc.
energii czerpią z węgla, dlatego opracowali
program pozyskiwania wodoru z tego surowca. Istnieją tam odpowiednie rządowe mechanizmy wsparcia. Na same badania przeznaczono już ok. 2 mld dol. Nowe technologie
aktywnie promują politycy – główna siedziba sztabu Demokratów w czasie ostatnich wyborów prezydenckich była zasilana ogniwami paliwowymi. Obecnie najważniejszym
celem badań nad ogniwami paliwowymi na
świecie jest obniżenie kosztów. Duże zainteresowanie wykazują tu korporacje samochodowe. Ekspert podkreśla, że przełomowy
może być rok 2012, kiedy to upowszechnią się
pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi. Istnieją różne źródła pozyskiwania wodoru.
Czerpie się go z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia Słońca, hydroenergia,
biomasa, i z kopalnych – przede wszystkim
z gazu ziemnego, przez system tzw. reformingu. Wodór pozyskiwany z paliw kopalnych
jest, jak na razie, tańszy.

Wodorowe auto
Po ulicach Los Angeles jeździ już pierwszy „cywilny” samochód z napędem wodorowym, wyprodukowany przez japoński koncern Honda Motor Co. Władze firmy przekazały pojazd do testów amerykańskiemu
małżeństwu. Dotychczas Honda wypożyczyła
w systemie leasingu tego typu samochody jedynie władzom kilku miast w USA. Państwo
Spallino będą płacić 500 dol. miesięcznie za
użytkowanie samochodu czerpiącego energię z ogniw paliwowych FCX, zasilanych wodorem. Kontrakt przewiduje regularne informowanie producenta o przebiegu eksploatacji.
„Wodorowa” Honda nie emituje żadnych
zanieczyszczeń do atmosfery i dlatego ten rodzaj napędu uważany jest za przyszłość motoryzacji. Ogniwa paliwowe wytwarzają energię elektryczną, służącą do napędu silnika samochodu, z reakcji wodoru z tlenem. Produktem ubocznym jest jedynie para wodna.
Na razie szersze zastosowanie tego napędu
uniemożliwiają wysokie koszty produkcji
i przechowywania wodoru oraz brak dostatecznej liczby stacji dystrybucyjnych. Honda
FCX jest jedynym „wodorowym” samochodem dopuszczonym do ruchu na drogach
amerykańskich.

Flora bakteryjna na piance węglowej
Inżynier środowiska z Washington University w St. Louis zbudował urządzenie generujące elektryczność, działające podobnie
do wodorowego ogniwa paliwowego. Zasadnicza różnica względem ogniwa wodorowego, a jednocześnie główna korzyść, polega na tym, że wytwarzanie energii elektrycznej napędza bakteryjny rozkład ścieków.
Cechą odróżniającą wynalazek względem kla-

sycznych rozwiązań biologicznych ogniw
paliwowych (MFC) jest konstrukcja, która zakłada umieszczanie kolejnych modułów jeden
nad drugim. W konsekwencji przepływ substancji czynnej odbywa się w kierunku wertykalnym – stąd zmodyfikowana nazwa ogniwa Upflow Microbial Fuel Cell (UMFC).
Prof. Angenent uważa, iż urządzenie
może być w łatwy sposób skalowane, stosownie do ilości przetwarzanych ścieków.
W przyszłości powinno wytwarzać energię w
ilości wystarczającej do zaspokojenia potrzeb
niewielkiej społeczności. Badania przeprowadzone za pomocą prototypu ogniwa wskazują, że urządzenie może pracować w sposób
ciągły, generując elektryczności i oczyszczając ścieki. Czas pracy ogniwa w uniwersyteckim laboratorium wyniósł ponad 5 miesięcy.
W klasycznym wodorowym ogniwie paliwowym pomiędzy anodą a katodą znajduje się membrana separacyjna. Wodór dostarczany do anody rozpada się na protony,
które przechodzą przez membranę do katody, oraz elektrony, które przepływają przewodem łączącym katodę i anodę, wytwarzając w ten sposób elektryczność. Doprowadzenie tlenu do katody powoduje zajście reakcji chemicznej, której produktem jest woda.
Do prawidłowego przebiegu procesu konieczne jest zastosowanie katalizatora w postaci platynowych elektrod przyspieszających przebieg reakcji.
Zasada działania UMFC jest analogiczna, jednak w tym przypadku nie istnieje
potrzeba stosowania drogich elektrod platynowych. W roli katalizatora zaangażowane
zostały bakterie, których zadaniem jest przenoszenie protonów z katody do anody.
W miejscu membrany stosowanej pomiędzy
elektrodami ogniwa wodorowego, w nowej
aplikacji zastosowano piankę węglową, która dzięki dużej liczbie porów tworzy idealne
warunki do rozwoju flory bakteryjnej. Mikroorganizmy tworzą na powierzchni anody
warstwę organiczną, której własności mają zasadniczy wpływ na optymalny przebieg procesu i dają możliwości uzyskania większych
prądów w przypadku skalowania całego
układu.
Produkcja elektryczności ze ścieków powinna stanowić najwyższy priorytet dla ludzkości, gdyż aktualnemu wzrostowi populacji
towarzyszy proces wyczerpywania się konwencjonalnych nośników energii (paliw kopalnych). Perspektywa produkcji elektryczności za pomocą ogniw wodorowych jest odległa za względu na dużą ilość energii zużywanej w procesie wytwarzania wodoru. Natomiast zastosowanie mikrobiologicznych
ogniw paliwowych, w których elektryczność
jest generowana bezpośrednio ze ścieków,
skraca cykl przemian energetycznych, co
przyczynia się do wzrostu sprawności i lepszego wykorzystania zasobów. Co więcej, ścieki zawierają duże ilości materiału organicz-

nego i mogą być wykorzystane również do
produkcji gazów, np. metanu. Według autora urządzenia, bioelektryczność pochodząca
z oczyszczalni zainstalowanej przy dużym zakładzie przetwórstwa spożywczego zaspokoi
potrzeby energetyczne ponad 900 amerykańskich gospodarstw.

Ciepło z chłodu
W ciągu ostatnich kilku lat wielkość powierzchni użytkowej, która jest chłodzona
i/lub klimatyzowana wzrosła. Krajowe i międzynarodowe badania przewidują kontynuację tego trendu. Wzrastające zapotrzebowanie na chłód w budynkach pokrywane
jest głównie za pomocą konwencjonalnych
chłodziarek sprężarkowych. Wzrost ten spotęguje występujące obecnie problemy związane z zaspokajaniem potrzeb energetycznych, takie jak szczyty zapotrzebowania w lecie, zwiększone uzależnienie od importu
energii oraz zwiększona emisja CO2 i problemy związane z czynnikami chłodniczymi.
W celu zniwelowania tego trendu naturalne
są działania zmierzające do ograniczenia lub
nawet całkowitej eliminacji zapotrzebowania
na energię do wytwarzania chłodu w budynkach na poziomie projektowym i wykonawczym.
Do realizacji tego celu należy stosować
rozwiązania alternatywne, takie jak chłodzenie pasywne, systemy trigeneracji lub
chłodziarki zasilane ciepłem sieciowym, pozwalające na pokrycie występującego zapotrzebowania na chłód. Szwecja promuje najnowsze technologie chłodnicze, znacznie
przyjaźniejsze dla środowiska niż te dotychczas stosowane, wśród których furorę robi trigeneracja energii, wykorzystująca zaawansowane technologie produkcji chłodu z ciepła dla klimatyzacji oraz instalacji chłodniczych małej i średniej skali.
Na rynku pojawił się produkt szwedzkiej
firmy ClimateWell – chłodziarka litowo-chlorowa z akumulatorem ciepła, w którym wykorzystuje się proces krystalizacji soli dla
zwiększenia pojemności cieplnej urządzenia.
Urządzenie składa się z dwóch systemów działających cyklicznie. Moc chłodnicza wynosi
2–8 kW w zależności od parametrów pracy.

Wnioski
Widma niedostatku energii nie musimy
się obawiać. Pytanie tylko, z jakich źródeł
i w jakich proporcjach będziemy ją wytwarzać.
O tym decydować będzie postęp technologiczny i precyzyjna kalkulacja kosztów wytwarzania, zwłaszcza w odniesieniu do cen
kończącej powoli swój ekonomiczny żywot
ropy naftowej. Krzywe wzrostu cen ropy
i spadku cen energii wytwarzanej ze źródeł alternatywnych przetną się jeszcze w pierwszej
połowie tego stulecia. A to, jaką czystą energią będziemy zastępować ropę, ma znaczenie drugorzędne. Może pochodzić ona nawet
z żyjących w ściekach bakterii.
I
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Elektrownie atomowe
w Polsce: o tym się mówi
Instytut Monitorowania Mediów przygotował w ramach projektu Kompas
Social Media raport autorstwa Niny Olszewskiej o obecności w mediach
problematyki budowy w Polsce elektrowni atomowych. To opracowanie
stanowi odpowiedź na pytania typu: czy energetyka jądrowa to jedyny
ratunek przed brakiem prądu w Polsce czy prosta droga do katastrofy?
Krok w stronę nowoczesności czy inwestycja w relikt przeszłości?
Biznesplany na elektrownie
Plany budowy pierwszej polskiej elektrowni są zaawansowane. W analizowanym okresie rozpoczął się przetarg dla wykonawców, a PGE uruchomił program edukacyjno-informacyjny „Świadomie o atomie”.
Polska firma była też zaangażowana w atomowe plany Litwy. Rezygnacja z tego projektu bez porozumienia z rządem – według
niektórych źródeł – stała się przyczyną dymisji Tomasza Zadrogi, prezesa PGE. Media informowały, że zainteresowanie budową polskiej elektrowni wykazały również
firmy zagraniczne – np. francuska Areva, czy
rosyjski Rosatom.

Ekologiczna jądrówka
Elektrownia w Olkiluoto
ytań dotyczących elektrowni jądrowych jest mnóstwo, odpowiedzi
jeszcze więcej, a najczęstszą jest:
„niech budują, ale nie u nas”. Pierwszy polski blok ma zostać uruchomiony
w 2020 roku (co jest wielce wątpliwe, optymistycznie rzecz ujmując, bardziej realistyczny jest rok 2022, a nawet 2024), ale już
teraz trwa gorąca dyskusja, w której ekologia
ściera się z wielkimi pieniędzmi, technologia
z zabobonami, a wizja nowych miejsc pracy
konkuruje z potencjalnymi nowotworami.

P

Dużo się dzieje, dużo się pisze
Instytut Monitorowania Mediów zbadał przekazy internetowe z ostatniego kwartału 2011 roku, dotyczące elektrowni atomowych w kontekście Polski. Analiza objęła ponad 5,5 tys. materiałów. Okres badania nie jest przypadkowy: w październiku odbyły się wybory parlamentarne, więc każda
z partii chciała zabrać głos w sprawie atomu. PGE rozpoczęło akcję informacyjną,
dyskutowana była lokalizacja elektrowni.
Głos zabrali również sąsiedzi Polski. W tym
czasie Greenpeace wtargnął na briefing
premiera Donalda Tuska i Andrzeja Olechowskiego.
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Gąskobyl nie taki straszny?
Interesujący jest fakt, że aż w jednej piątej materiałów o elektrowniach jądrowych
w kontekście Polski pojawiły się odwołania do
katastrofy w Fukushimie, a w 730 publikacjach
mówiono o Czarnobylu. Jednak tylko nieliczne wzmianki były medialnymi straszakami – niepokojącą frazę „drugi Czarnobyl” zastosowano tylko 5 razy, a „powtórka z Czarnobyla” – 4 razy. W analizowanym okresie pojawiło się też 10 publikacji zawierających zwrot
„Gąskobyl” – będący połączeniem Czarnobyla i Gąsek, czyli potencjalnej lokalizacji polskiej elektrowni. Jednocześnie często używanym pojęciem było „bezpieczeństwo” – zostało użyte w 1028 materiałach na temat energii jądrowej w Polsce.

Polityczny atom
Kampania wyborcza skłoniła wszystkie
partie polityczne do zabrania głosu w sprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju, czyli między innymi planów budowy elektrowni atomowej. Najczęściej w tym kontekście informowano o stanowisku PO, następnie
PSL i PiS. Popularnością cieszyło się też referendum – propozycja SLD, której stanowczo sprzeciwiły się PO, PiS i PJN.

Energia atomowa ma wielu przeciwników: Greenpeace i Zieloni negują pomysł budowy elektrowni w Polsce. Co więcej, planom
sprzeciwiają się również Niemcy i Austria.
Sceptyczne opinie dochodzą również z miejscowości, w których inwestycje mają być
realizowane. Budowa elektrowni w nadmorskim Lubiatowie (gmina Choczewo) nie jest
w smak Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”.
Ekolodzy nalegają na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wskazują turbiny
wiatrowe na Bałtyku jako rozwiązanie lepsze
niż atom. Wciąż żywe są obawy na tle zdrowotnym: promieniowanie, choroby, rak,
a zwłaszcza problemy z tarczycą – to wciąż
wykorzystywane argumenty. Na korzyść budowy elektrowni przemawia jeden z koronnych w czasach kryzysu argumentów – nowe
miejsca pracy. Na ten temat pojawiło się niemal 150 przekazów.

Gdzie ten atom?
Dyskusja o potencjalnej lokalizacji polskiej elektrowni wywołała znaczne poruszenie w Internecie i wywołała niemal 900 publikacji z tym związanych. Jeszcze większy
szum wywołały trzy konkretne lokalizacje wskazane przez PGE: Żarnowiec, Gąski
i Choczew.
Opr. AU
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Rozwiązanie umów o pracę
w przypadku upadłości firmy
Jeśli ﬁrma znalazła się w stanie upadłości, pracodawca musi zadbać o zgodne z prawem
zakończenie stosunków pracy z zatrudnionymi. Niedopilnowanie określonych przepisami
procedur grozi procesami sądowymi i koniecznością wypłacenia odszkodowań
posób zakończenia stosunków pracy przez pracodawcę znajdującego
się w stanie upadłości zależy od
tego, czy postępowanie upadłościowe prowadzone jest w trybie upadłości likwidacyjnej czy układowej. Upadłość likwidacyjna prowadzi do zbycia przedsiębiorstwa
upadłego i zaspokojenia wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków. Upadłość
układowa ma natomiast na celu restrukturyzację przedsiębiorstwa w drodze układu
i zaspokojenie wierzycieli w drodze jego wykonania.

w kwocie nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie obowiązywałoby w dacie wypłaty zaliczki. Zaliczki takie zostałyby wypłacone przez Fundusz bezpośrednio uprawnionym pracownikom.

S

Upadłość likwidacyjna i układowa
– Z ułatwień w rozwiązywaniu umów
o pracę z pracownikami może skorzystać tylko ten pracodawca, w stosunku do którego
ogłoszono upadłość obejmującą likwidację
majątku dłużnika (pracodawcy). Oznacza to,
że począwszy od daty ogłoszenia upadłości,
pracodawca może wypowiedzieć umowy
o pracę, bez ograniczeń przewidzianych w art.
411 Kodeksu Pracy oraz wszelkich innych

Na co przeznaczone są
środki z Funduszu?

trudnionym na podstawie umów na czas nieokreślony. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie za pozostałe
dwa miesiące i okres ten wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia, o ile w tym
czasie pozostawał bez pracy. Ponadto, ogłoszenie upadłości znosi ochronę przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umów o pracę dotyczące np. kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego lub

W celu zaspokojenia roszczeń pracowniczych,
pracodawca po złożeniu wniosku o ogłoszenie
upadłości może wystąpić o środki do Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
przepisach szczególnych, co potwierdza
orzecznictwo Sądu Najwyższego – komentuje
Małgorzata Grzelak, radca prawny, partner
europejski kancelarii prawnej Squire Sanders
Święcicki Krześniak.
W przypadku upadłości z możliwością zawarcia układu pracodawca nie może wypowiedzieć umów o pracę między innymi tym
pracownikom, którzy podlegają ochronie
przedemerytalnej lub przebywają na urlopach.

mężczyzn wychowujących dziecko w okresie
korzystania z urlopu macierzyńskiego.
W przypadku, gdy pracownik odwoła się
od nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, a przywrócenie do pracy będzie niemożliwe z powodu ogłoszenia upadłości, sąd orzeknie jedynie o ewentualnym odszkodowaniu (art. 45
§ 2 i 3 Kodeksu Pracy).

Komu przysługuje odszkodowanie?

Skąd środki na zaspokojenie
roszczeń pracowniczych?

Firma postawiona w stan upadłości likwidacyjnej ma prawo rozwiązania umów
pracy zawartych na czas określony lub zawartych na czas wykonania określonej pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Pracodawca może także ograniczyć do jednego miesiąca trzymiesięczny okres wypowiedzenia przysługujący pracownikom za-

W celu zaspokojenia roszczeń pracowniczych, pracodawca po złożeniu wniosku
o ogłoszenie upadłości może wystąpić o środki do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych. Musi to uczynić przed wydaniem przez sąd postanowienia w sprawie
ogłoszenia upadłości. Fundusz może przyznać
takie zaliczki dla uprawnionych pracowników

– Przepisy określające zasady wypłat
przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przewidują ograniczenia co do rodzaju wypłacanych świadczeń,
jak również limitują kwoty takich wypłat. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają wyłącznie należności główne (bez odsetek) przysługujące pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy – dodaje mec. Małgorzata
Grzelak.
Do należności tych należą: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, składki na ubezpieczenia społeczne. Zaspokojeniu ze środków Funduszu
nie podlegają odprawy przyznane pracownikom przez przepisy wewnątrzzakładowe, np.
układy zbiorowe, regulaminy, pakiety socjalne,
podobnie jak nagrody jubileuszowe, premie, czy bonusy.
Fundusz zaspokaja roszczenia w kwotach
nie przekraczających łącznie za okres jednego miesiąca kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
czyli aktualnie kwoty 3586,75 zł. Do tej samej
kwoty ograniczony jest również ekwiwalent za
niewykorzystany urlop oraz odprawa i odszkodowanie, przy czym, jeżeli przysługują
zgodnie z przepisami w wysokości dwu- czy
trzymiesięcznego wynagrodzenia, liczone są
jako wielokrotność tej kwoty.
Każdy pracownik ma prawo samodzielnie skierować do Funduszu wniosek o wypłatę
tych należności ze stosunku pracy, których nie
zaspokoił pracodawca, w przypadku, gdy pracodawca tego nie uczyni.
Małgorzata Grzelak, radca prawny,
partner europejski kancelarii prawnej
Squire Sanders Święcicki Krześniak
www.squiresanders.com

Fakty 39

GOSPODARKA

Nowy paradygmat
polityki energetycznej
Jednym z głównych oﬁcjalnych celów w polityce energetycznej UE jest ochrona
klimatu. Cel ten UE planuje osiągnąć między innymi przez redukcję o 20 proc.
emisji CO2 do atmosfery do roku 2020. Celem działań ograniczających emisję
gazów cieplarnianych jest zahamowanie wzrostu średniej temperatury na świecie.
Chodzi o niepodwyższenie temperatury ponad 2ºC powyżej średniej z okresu
przed rozwojem przemysłu
Cezary Tomasz Szyjko
oniec roku 2011 przyniósł ważne
regulacje prawne dotyczące „niskoemisyjności” na poziomie międzynarodowym, unijnym i krajowym: Kioto II, Energy Plan 2050 i Krajowy
Program Inwestycyjny, wymagany przez Dyrektywę EU-ETS. Ten ostatni porównywany
jest z Planem Marshalla ze względu na skalę potrzebnych inwestycji, którą Społeczna
Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji szacuje na 200 mld zł do 2020 roku. Zdaniem uczestników opiniotwórczej konferencji Power Ring 2011, Polska będzie musiała
jak najszybciej uwzględnić nowe kierunki
działań nakreślone w ww. dokumentach przy
aktualizacji strategii „Polityka energetyczna
Polski do 2030 roku”.

K

Mapa i Plan Europy
Do 2050 roku UE powinna mieć produkcję energii niemal pozbawioną emisji
CO2. 15 grudnia 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła plan działań, by do 2050
roku osiągnąć w UE niemal bezemisyjną produkcję energii. Dokument pod nazwą „Plan
działań dla energetyki do 2050” jest kluczowy dla energetycznej strategii UE, razem
z opublikowanym w marcu 2011 roku dokumentem pt. „Energy Road map 2050 and
investment needs in sustainable energy technologies”, w którym nakreślona została ogólna strategia budowy w Unii Europejskiej gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050. Oba
komunikaty nie mają wprawdzie znaczenia
prawnego, ale będą podstawą dla przyszłych
dyrektyw dotyczących energetyki. Dlatego ich
kształt jest dość istotny.
Zgodnie z „Planem” KE może zaproponować w 2014 roku nowy, wiążący cel dotyczący obniżania emisji CO2 w unijnej energetyce do 2030 roku oraz obowiązkowy
udział źródeł odnawialnych w produkcji
energii elektrycznej. Plan zawiera „mieszankę kilku scenariuszy”, które przewidują różny rozwój wypadków. Jedne zakładają, że na
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Korzystanie z węgla wiązałoby się z koniecznością
płacenia stosunkowo wysokich podatków.
Wciąż nie wiadomo, czy na wprowadzenie
tzw. podatku węglowego zgodzą się wszystkie
kraje Unii. Zmiany podatkowe w UE wymagają
jednomyślności 27 państw
przykład nic się nie zmieni w wysiłkach klimatycznych na świecie, a inne, iż wszystkie gospodarki będą dążyć do obniżenia emisji CO2
o ponad 80 proc. w 2050 roku, tak jak planuje
UE. W związku z tym – w zależności od scenariusza na 2050 rok – KE szacuje, że cena
baryłki ropy wahać się będzie od 70 do 127
dol., cena pozwoleń na emisję CO2 (za tonę)
od 50 do 300 euro.
KE przekonuje, że bez względu na to, czy
UE będzie dekarbonizować gospodarkę czy
nie (czyli bez względu na to, czy będzie inwestować w kosztowne technologie oszczędzające środowisko, czy też nie), koszty produkcji energii w UE wzrosną do 2050 roku

o około 14 proc. unijnego PKB. Bez względu na to co się stanie, jakie decyzje podejmą
kraje UE, dwie rzeczy muszą być zrobione
w każdym przypadku: po pierwsze UE musi
zapewnić efektywność energetyczną, a po drugie bez względu na wszystko musi podnieść
udział energii odnawialnej w produkcji.

Kioto II
Sukces strategii unijnej jest uwarunkowany porozumieniem globalnym. Protokół klimatyczny z Kioto obowiązuje tylko do końca bieżącego roku. Określa on limity redukcji emisji dwutlenku węgla przez poszczególne
państwa, ale część krajów nie przystąpiła do
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protokołu, wśród nich są potęgi o największym
udziale w światowej emisji CO2, jak Chiny czy
USA. Spór między UE a głównymi oponentami dotyczył sformułowania, które określało wagę przyjętych na grudniowej Konferencji klimatycznej ONZ w Durbanie ustaleń.
Unia chciała, żeby było ustalenie prawnie wiążące wszystkie kraje, przeciwnicy – głównie
najwięksi emitenci dwutlenku węgla – chcieli widzieć łagodniejsze sformułowanie, albo,
by go nie było.
UE uzależniła od przyjęcia przez szczyt
„mapy drogowej” (ścieżki dojścia do nowego globalnego porozumienia klimatycznego
po 2020 roku) swoje poparcie dla przedłużenia obowiązywania protokołu z Kioto na
kolejny okres (Kioto II) rozliczeniowy. W pakiecie przyjętym w Durbanie są też rozwiązania wspierające adaptację do zmian klimatu, funkcjonowanie funduszu klimatycznego oraz szereg zapisów o ochronie klimatu
Ziemi i sposobów wsparcia inwestycji chroniących środowisko w krajach najbiedniejszych i najbardziej narażonych na zmiany klimatu.
Wynikiem konferencji w Durbanie jest
także ustanowienie ram instytucjonalnych
i struktury tzw. zielonego funduszu klimatycznego. Ma on być zasilony w przyszłości
100 mld dol., z pieniędzy tych będą finansowane projekty dotyczące redukcji emisji CO2
i adaptacji do zmian klimatu. Niemcy i Dania w sumie zgodziły się przekazać ponad 50
mln euro na uruchomienie funduszu.
Z komunikatu wynika również, że strony
konwencji przyjęły decyzje dotyczące zarządzania emisjami w leśnictwie i użytkowaniu
gruntów. To rozwiązanie jest bardzo korzystne dla Polski, ponieważ stwarza dodatkowe możliwości włączenia polskiego leśnictwa w handel emisjami, co pozytywnie
może zwiększyć krajowy bilans CO2 (powierzchnia Polski pokryta jest w 29 proc. lasami, które pochłaniają CO2). Kolejna konferencja klimatyczna ONZ zaplanowana jest
za rok w Katarze. Prawdopodobnie zawarcie nowego porozumienia nie wydarzy się
przed rokiem 2015, a więc czeka nas tzw.
„gap-period”.

Carbon tax?
Wciąż czekamy również na rozporządzenia UE w sprawie monitorowania i raportowania oraz w sprawie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów. Komisja Europejska
pracuje też nad nowelizacją decyzji
2011/278/UE (tzw. decyzji benchmarkowej)
i decyzji 2010/2/UE (w sprawie listy sektorów
i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko
ucieczki emisji). Propozycja rewizji dyrektywy z 2003 roku w sprawie podatku energetycznego to kolejna regulacja, która zmierza
do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.
Chodzi o wyeliminowanie węgla, promocję
niskoemisyjnego transportu, inteligentnych
budynków i efektywne wykorzystanie energii.

Aktualne regulacje dotyczą dużej energetyki,
ciepłownictwa sieciowego oraz dużego przemysłu. Rewizja dyrektywy w sprawie podatku energetycznego obejmuje transport, budownictwo oraz usługi. Wprowadzenie tej regulacji w życie najbardziej odczują mieszkańcy
domów ogrzewanych węglem oraz użytkownicy wysokoemisyjnego transportu (ciężarówki, transport kołowy).
Komisja Europejska chce zmienić sposób
opodatkowania energii w UE tak, by wysokość tego podatku uzależnić m.in. od wielkości
emisji CO2. Stosowanie paliw wysokowydajnych oznaczałoby zmniejszenie obowiązku podatkowego. Korzystanie z węgla
wiązałoby się z koniecznością płacenia stosunkowo wysokich podatków. Wciąż nie wiadomo, czy na wprowadzenie tzw. podatku węglowego (carbon tax) zgodzą się wszystkie
kraje Unii. Zmiany podatkowe w UE wymagają jednomyślności 27 państw.
Jest to już drugie podejście KE do wprowadzenia w całej UE stawki podatku od emisji CO2 w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu emisjami. Poprzednia propozycja Algirdasa Szemety, komisarza UE ds.
podatkowych, w tej sprawie została ogłoszona
w 2010 roku. Wówczas nie udało mu się przekonać do tego pomysłu wszystkich krajów UE,
przede wszystkim Wielkiej Brytanii. Chodzi
o to, by przejść z systemu opodatkowania
opartego wyłącznie na ilości skonsumowanej
energii na system uzależniony od energii zawartej w produktach oraz emisji CO2. Pozwoli
to wyrównać konkurencyjność pomiędzy
różnymi produktami energetycznymi.
Optymizm KE co do możliwości wprowadzenia podatku węglowego wynika z jednoczesnej propozycji wprowadzenia dwunastu lat okresu przejściowego. Pozwoliłoby
to krajom unijnym, zwłaszcza takim jak Polska, dla których węgiel jest głównym paliwem,
zacząć stosować podatek odzwierciedlający
kaloryczność paliw w sektorach transportu
i ciepłownictwa dopiero od 2023 roku. KE zapewnia, że zmiany nie oznaczają wzrostu podatków, ale zmianę struktury tak, by zwiększać wykorzystanie biopaliw i innych odnawialnych źródeł, a zmniejszać zużycie paliw
kopalnych, co pozwoli realizować unijne
cele zwiększenia efektywności energetycznej
i zmniejszania emisji CO2.

Handel emisjami
Wspomniany wyżej europejski system
handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU
ETS) to jeden z najważniejszych instrumentów polityki Unii Europejskiej w dziedzinie
ochrony klimatu, który obejmuje większość
znaczących emitentów GC, prowadzących
działalność opisaną w dyrektywie o zintegrowanej kontroli i zapobieganiu zanieczyszczeniom przemysłowym IPCC, a także
spoza niej. Z perspektywy czasu można konstatować, że handel emisjami stał się ważnym
i trwałym instrumentem walki ze zmianami

klimatu. System ten został utworzony na
mocy przepisów dyrektywy 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 roku, ustanawiającej system
handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE i rozpoczął działanie od początku 2005 roku.
Polska ma „szczególny” powód do zadowolenia z decyzji UE. Gdyby od 2013 roku
wszystkie elektrownie musiały kupować 100
proc. uprawnień do emisji CO2, jak zakładano
w poprzednim modelu, Polska musiałaby wydać około 60 mld zł na modernizację elektroenergetyki, 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. Według wyliczeń rządowych ekspertów, ze sprzedaży od 2013 roku
polskim i zagranicznym firmom dodatkowych
zezwoleń na emisję CO2 budżet państwa
może powiększyć się o prawie 60 mld zł w ciągu siedmiu lat. Zyski ze sprzedaży dodatkowych zezwoleń będą mogły być przeznaczone na „cele społeczne”, inwestycje ekologiczne
i na modernizację energetyki.
Z wytycznych zawartych w Komunikacie
Komisji Europejskiej z dnia 29 marca 2011
roku wynika, że Polska może wnioskować
o przydzielenie wytwórcom energii elektrycznej na lata 2013–2019 około 400 mln darmowych uprawnień do emisji CO2, których
wartość to około 7,3 mld euro w poziomie cen
z 2008 roku. Zdaniem ekspertów, Krajowy
Plan Inwestycji musi mieć minimalną wartość
właśnie około 7,3 mld euro, ale powinien mieć
znacznie większą wartość niż minimalna. Niepełne wykonanie Krajowego Planu Inwestycji będzie skutkować mniejszą ilością wydawanych bezpłatnych uprawnień. Zainwestowanie 7,3 mld euro w latach 2013–2019 nie
wydaje się problemem, bo to oznacza roczne inwestycje rzędu około 4 mld zł, a tyle już
inwestowaliśmy. Zgłoszone nakłady na inwestycje od 25 czerwca 2009 do końca 2012
roku, czyli realizowane lub z daleko zaawansowanym procesem przygotowawczym,
szacowane są na około 6 mld euro. KPI z nakładami ponad 7,3 mld euro jest w zasięgu finansowym i wykonawczym sektora.
Obecnie pilnie muszą zostać rozpoczęte prace nad określeniem zapotrzebowania na
uprawnienia do emisji w okresie 2013–2020
w sektorach przemysłowych i elektroenergetyce. Fakt przyznawania większości z nich bezpłatnie zmniejsza koszty wypełnienia wymogów EU ETS, ale wciąż powoduje konieczność nabycia nawet kilkunastu procent
uprawnień na rynku. Brakujące uprawnienia
będzie można nabyć na aukcjach, rynku
wtórnym, zakupić jednostki z mechanizmów
Protokołu z Kioto, bądź też wykorzystać zaoszczędzone uprawnienia nabyte w okresie
2008–2012.
I
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Deweloperzy decydują się
na FIZAN-y
Gdy 13 lat temu Bartłomiej Helbin zakładał ﬁrmę Maxus, dobrze wiedział,
że osiągnięcie wysokiej pozycji na lokalnym rynku deweloperskim będzie zależeć
od traﬁonych inwestycji. Na pierwszym etapie rozwoju spółki podjął – według
niektórych – bardzo odważną decyzję o zakupie kilku mniejszych działek
w „zapomnianej” lokalizacji. Potem zainwestował między innymi w duże
osiedle mieszkaniowe na silnie konkurencyjnym rynku krakowskim

Maciej Michalski,
niezależny ekspert rynku TFI
ierwsze inwestycje były bardzo ryzykowne, jednak zacięcie i zmysł biznesowy przyniosły pierwsze miliony.
Aby zapewnić przyszłość swojej ﬁrmie i swojemu zespołowi, a także utrzymać
pozycję czołowego dewelopera w regionie,
Pan Helbin postanowił wnieść udziały Maxusa do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (FIZAN). – To
decyzja, która przyspieszy rozwój Maxusa.
Długo rozważałem taki wariant przyszłości
swojej spółki, ale przekonał mnie zasadniczy
efekt przystąpienia do FIZAN-u, czyli możliwość uruchomienia kolejnych inwestycji, które dadzą impuls do bardziej dynamicznego
rozwoju, zwiększenia płynności i zminimalizowania ryzyka prowadzonej działalności
– powiedział Bartłomiej Helbin.

P

stwu Funduszy Inwestycyjnych. TFI na różnych polach wspiera przedsiębiorcę, daje
impuls inwestycyjny, a w niektórych przypadkach nawet ratuje firmę przed zamknięciem, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego – podkreśla Maciej Michalski,
niezależny ekspert rynku TFI.
– Przedsiębiorca przystępując do FIZ zyskuje przede wszystkim uporządkowanie
struktury właścicielskiej, zwiększenie płynności
finansowej, zmniejszenie ryzyka działalności,
stały nadzór prawny i finansowy oraz doradztwo doświadczonych prawników i zarządzających – zaznacza Michalski. Roz-

Dzięki takim możliwościom firmy deweloperskie
będą miały łatwiejszy dostęp do finansowania,
co zwiększy bezpieczeństwo inwestycji dla nich
samych, jak i przyszłych nabywców nieruchomości
wiązanie to dodatkowo uwalnia środki inwestycyjne, wynikające z przewidzianej w tej
sytuacji optymalizacji podatkowej. – Dzięki
odroczeniu płatności podatku dochodowego firma zyskuje środki na zwiększenie inwestycji w swój rozwój. Poprawie ulegają
wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa, dzięki czemu firma może skorzystać z nowych
form finansowania – mówi Michalski.
Korzyści płynące z FIZAN-ów (Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów
Niepublicznych) mogą stać się najlepszym za-

Dzięki odroczeniu płatności podatku dochodowego
firma zyskuje środki na zwiększenie inwestycji
w swój rozwój. Poprawie ulegają wskaźniki
finansowe przedsiębiorstwa, dzięki czemu firma
może skorzystać z nowych form finansowania
Korzyści płynące z FIZAN-u dla każdego przedsiębiorcy mogą być inne, w zależności
od sytuacji firmy, czy planów jej rozwoju.
– Coraz więcej właścicieli przedsiębiorstw decyduje się powierzyć swoje spółki Towarzy-
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w tworzonym przez ZBP projekcie tzw. ustawy deweloperskiej. Projekt ma zachęcić firmy
deweloperskie do skorzystania z FIZ jako formy prowadzenia działalności.
Maciej Michalski podkreśla: – Dzięki takim możliwościom firmy deweloperskie będą
miały łatwiejszy dostęp do finansowania, co
zwiększy bezpieczeństwo inwestycji dla nich
samych, jak i przyszłych nabywców nieruchomości.
Dzięki odroczeniu płatności podatku
dochodowego i uzyskaniu środków na zwiększenie inwestycji poprawie ulega kondycja finansowa spółki. FIZAN również dywersyfi-

bezpieczeniem działalności firm deweloperskich. Obecnie wykorzystanie możliwości
płynących z funduszy zamkniętych rekomendują także specjaliści Związku Banków
Polskich. Być może takie zapisy znajdą się

kuje ryzyko prowadzonych działalności,
umożliwia lepsze przekazanie majątku między pokoleniami, ułatwia transferowanie zysków poza firmę, korzystając jednocześnie
z optymalizacji. – To oznacza, że przedsiębiorca zyskuje z FIZAN-em znacznie więcej
niż wyłącznie efekt podatkowy. Znam wielu
przedsiębiorców, w tym deweloperów, którzy
wnieśli swoje udziały do funduszu, bo na przykład chcieli zrealizować jeden projekt i po jego
zakończeniu przeznaczyć pieniądze na drugi, a potem na kolejne. Taką formę daje tylko FIZAN – dzięki czemu po zrealizowaniu
projektu mamy do wykorzystania pełną pulę
środków – zaznacza Michalski.
Ponadto, dla banków i innych instytucji
finansowych pozycja negocjacyjna takiego
przedsiębiorcy jest o wiele mocniejsza, co
przekłada się na lepsze warunki finansowe kredytów, obligacji, etc. Przepisy mające
uregulować działalność rynku deweloperskiego są przykładem wykorzystania korzyści płynących z Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. FIZ jest bezpieczną formą wsparcia spółki, zwłaszcza w okresie spowolnienia
gospodarczego.
I
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W oczekiwaniu na zmiany
W dniu 29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa została uchwalona
w przedwyborczym pośpiechu, choć prace nad regulacją mającą zabezpieczać
nabywców lokali w budowie trwały od wielu lat
Przedmiotem umowy deweloperskiej
w rozumieniu ustawy może być lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Ustawa nie ma
zatem zastosowania do zawierania umów dotyczących innych nieruchomości (w szczególności komercyjnych). Pozostaje więc nadal
pewna sfera obrotu deweloperskiego, która nie
będzie uregulowana – obrót w ramach tej sfery będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach.
Ustawa wprowadza szereg nowych instrumentów. Najważniejsze zmiany polegają na
wprowadzeniu obligatoryjnych zabezpieczeń,
uregulowaniu formy i treści umowy deweloperskiej, wprowadzeniu szeregu obowiązków
przedkontraktowych dewelopera, a także nowych zasad upadłości deweloperów.

Jan Wszołek,
adwokat w kancelarii
WKB Wierciński Kwieciński Baehr
stawodawca długo wahał się, czy
dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego korzystniej będzie pozostawić szerszą sferę deregulacji, za czym optowało środowisko deweloperów, czy może konieczne jest jednak zapewnienie nabywcom wyższego niż dotychczas poziomu ochrony. Ostatecznie ustawodawca zdecydował się na uregulowanie procesu sprzedaży lokali w budowie, na wzór regulacji obowiązujących w Niemczech, Austrii
czy Francji.
W nowej ustawie po raz pierwszy pojawiła się definicja dewelopera, którym jest
przedsiębiorca zawierający z nabywcami
umowy deweloperskie w rozumieniu ustawy.
Szeroka definicja dewelopera wydaje się
obejmować również spółdzielnie mieszkaniowe, co dodatkowo znajduje potwierdzenie
w treści uzasadnienia projektu ustawy. Nabywcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna zawierająca z deweloperem umowę
deweloperską – może być zarówno konsumentem, jak i przedsiębiorcą prowadzącym
indywidualnie (lub w formie spółki cywilnej)
działalność gospodarczą. Ustawa nie ma zatem zastosowania do nabywców będących
osobami prawnymi lub innymi jednostkami
organizacyjnymi (np. spółkami prawa handlowego).

U
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Umowa deweloperska
Umową deweloperską jest umowa, na
podstawie której deweloper zobowiązuje się
do ustanowienia lub przeniesienia na rzecz nabywcy, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, prawa odrębnej własności
lokalu lub prawa własności (albo użytkowania wieczystego) gruntu zabudowanego domem jednorodzinnym, a nabywca zobowiązuje się do zapłaty świadczenia pieniężnego
na poczet ceny prawa. Definicja jest szeroka,
gdyż zamiarem ustawodawcy było objęcie
ustawą deweloperską wszystkich umów odnoszących się do lokali w budowie, jakie do
tej pory występowały w obrocie – zarówno
umów, które uprzednio zawierano na podstawie art. 9 ustawy o własności lokali, jak
i umów przedwstępnych. Ustawa ma zastosowanie do umów, które zobowiązują do
zapłaty środków pieniężnych przed zakończeniem przedsięwzięcia deweloperskiego
– umowy sprzedaży gotowych mieszkań nie
będą zatem objęte zakresem zastosowania
ustawy.
Każda umowa powinna zawierać szczegółowo wskazane w ustawie postanowienia,
z których część odnosi się do typowych zobowiązań stron, a część ma charakter informacyjny. Brak uwzględnienia któregokolwiek z obligatoryjnych postanowień w umowie daje nabywcy prawo do odstąpienia od
umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia, zatem deweloperzy będą musieli zadbać o staranne sprawdzenie każdej umowy. Postanowienia ustawy mają charakter semi-impera-

tywny, co oznacza, że umowa deweloperska
może zawierać postanowienia korzystniejsze
dla nabywcy niż postanowienia ustawy. Postanowienia mniej korzystne dla nabywcy są
nieważne, a w ich miejsce mają zastosowanie przepisy ustawy.

Prospekt informacyjny
Nowa ustawa przewiduje obowiązek
sporządzenia oraz doręczenia nabywcy tzw.
prospektu informacyjnego, dając wyraz aktualnej tendencji w ochronie praw konsumentów związanej z zapewnieniem nabywcy odpowiedniego poziomu informacji na temat transakcji, jej przedmiotu, kontrahenta
oraz towarzyszących transakcji ryzyk. Prospekt
informacyjny jest szczególnym dokumentem
przedkontraktowym, który będzie musiał
być sporządzony przez dewelopera w oparciu o wzór prospektu będący załącznikiem do
ustawy. W prospekcie należy podać szereg informacji na temat dewelopera. Konieczne jest
również podanie informacji dotyczącej inwestycji. Najwięcej emocji budzi jednak obowiązek podawania informacji o uciążliwych
publicznych inwestycjach położonych w promieniu 1 km od inwestycji. W praktyce deweloperzy nie są w stanie otrzymać stosownych informacji, szczególnie w większych miastach.
Prospekt powinien być wręczony nabywcy przed zawarciem umowy. Zmiana
stanu faktycznego i prawnego od momentu
wręczenia prospektu wymaga dokonania aktualizacji prospektu w formie aneksu lub nowego prospektu przed zawarciem umowy.
Deweloper jest również zobowiązany
do udostępnienia nabywcy do wglądu szeregu
dokumentów – kopii odpisu z księgi wieczystej, odpisu z KRS, projektu budowlanego,
sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata,
decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zabezpieczenia wykonania umowy
Ustawa deweloperska wprowadza obligatoryjne zabezpieczenia, które będą mieć zastosowanie w przypadku inwestycji, w których
rozpoczęcie procesu sprzedaży będzie miało miejsce po dniu 29 kwietnia 2012 roku.
Przez „rozpoczęcie sprzedaży” należy rozumieć podanie do publicznej wiadomości
o rozpoczęciu oferowania lokali lub domów
w ramach danego przedsięwzięcia dewelo-
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perskiego. Jeżeli rozpoczęcie sprzedaży miało miejsce przed 29 kwietnia 2012 roku,
przewidziane w ustawie zabezpieczenia nie
mają charakteru obligatoryjnego.
Wielu deweloperów rozpoczęło proces
sprzedaży przed wejściem ustawy w życie, by
uniknąć stosowania obligatoryjnych zabezpieczeń. Przewidzianymi w ustawie zabezpieczeniami są: rachunek powierniczy zamknięty, rachunek powierniczy otwarty wraz
z gwarancją bankową lub ubezpieczeniową
oraz rachunek powierniczy otwarty bez dodatkowych zabezpieczeń. W przypadku korzystania z rachunku powierniczego zamkniętego środki wpłacane przez nabywcę na
rachunek powierniczy są wypłacane deweloperowi po przeniesieniu na nabywcę prawa w stanie wolnym od roszczeń
i obciążeń. W przypadku rachunku powierniczego otwartego środki pieniężne są wypłacane zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego po stwierdzeniu przez bank
wykonania danego etapu przedsięwzięcia. Etapów tych może być nie
mniej niż 4 i nie więcej niż 10, a harmonogram powinien określać stosunkowy procentowy udział kosztów w ramach każdego etapu przedsięwzięcia.
Na potrzeby weryfikacji prawidłowości realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego bankowi przysługuje
prawo kontroli pozwalające na wgląd
do dokumentacji budowlanej i finansowej oraz kontroli innych rachunków
bankowych dewelopera. Dopiero po
potwierdzeniu zakończenia danego
etapu budowy, bank powinien wydać
dyspozycję przelewu środków z rachunku powierniczego na rachunek dewelopera.
Po wejściu w życie ustawy banki zyskały zatem wiele uprawnień, ale będą
również obarczone nowymi obowiązkami – ustawa przewiduje konieczność
odrębnego ewidencjonowania wpłat
każdego nabywcy oraz obowiązek informowania go o aktualnym stanie jego
wpłat. Z zawartej z bankiem umowy
trudno będzie się deweloperowi wycofać, gdyż umowa rachunku powierniczego może być wypowiedziana jedynie przez bank. Banki bardzo ostrożnie podchodzą do nowej regulacji.
W praktyce będą dążyć do zapewniania deweloperom rozwiązań pakietowych w postaci kredytu inwestycyjnego oraz rachunku powierniczego.

szczególny reżim postępowania upadłościowego wobec deweloperów. W wypadku ogłoszenia upadłości dewelopera zgromadzenie
nabywców będzie podejmować decyzję bądź
o kontynuowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego, bądź o wypłacie środków z rachunków powierniczych, bądź o zawarciu
układu. Ustawodawca zadecydował o wyodrębnieniu osobnej masy upadłości (w skład
której wejdzie między innymi nieruchomość
oraz kwoty na rachunkach powierniczych).
Nabywcom będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa zaspokojenia się z osobnej masy
upadłości.
Ustawodawca nie sprecyzował jednak
jaki jest stosunek prawa pierwszeństwa na-

bywców do tzw. prawa odrębności, które w postępowaniu upadłościowym przysługuje bankowi jako wierzycielowi hipotecznemu – nie jest
jasne, czy w wypadku podjęcia decyzji o dokończeniu inwestycji przez syndyka nabywcy
nabędą lokale w stanie wolnym od obciążeń.
Najbliższe miesiące pokażą jak rynek, deweloperzy i banki zareagują na zmiany i w jakim kierunku zmierzać będzie praktyka sprzedaży lokali w budowie.

www.wkb.com.pl

Zamieszkaj
w Otwocku

- lokalizacja: ul. Karczewska 37 w Otwocku
- powierzchnie lokali: od 32 m2 do 68 m2
- budownictwo tradycyjne, wielorodzinne
- własność hipoteczna
- teren zamknięty, strzeżony
- miejsca postojowe w garażu podziemnym

Upadłość deweloperów
W środowisku bankowym największe emocje budzą przepisy odnoszące się do upadłości deweloperów.
Ustawa wprowadziła szereg nowych
przepisów do ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze, regulujących

OTWOCK, UL. PRZEWOSKA 39
TEL.: 22 779 57 24, TEL./FAX: 22 719 92 40
gwarant@adres.pl, www.gwarant.com.pl
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Za deklaracją
idzie odpowiedzialność
O stosowanych metodach produkcji kostki, wymogach technologicznych
i perspektywach rozwoju branży rozmawiamy z doc. dr inż. Jerzym Bielawskim,
ekspertem, wieloletnim praktykiem i byłym pracownikiem Politechniki Warszawskiej
Fot. LIBET

Czy są ponadczasowe rozwiązania i wskazania, które warto stosować niezależnie od
postępu technologicznego i automatyzacji
procesu produkcji?
– Wszystko zależy od tego, co uznamy za
nowoczesne metody. W tej chwili za taką uważa się produkcję wyrobów wibroprasowanych.
Natomiast nie każdy wie, że w Polsce już
w latach 1952–1953 były robione elementy wibroprasowane, w których procesie wytwarzania na Politechnice Warszawskiej – na potrzeby budowy naszego pawilonu na wystawę światową – uczestniczyłem jako student.
Elementy te były wibroprasowane, tyle że inną,
bardziej prymitywną techniką. Postępem,
jaki się dokonuje, jest jedynie sposób uzyskania
tego samego wyrobu, który my uzyskaliśmy
kilkadziesiąt lat temu.
Wielką nowością w dziedzinie drogowych
elementów wibroprasowanych jest aktualnie
możliwość wykorzystania drgań harmonicznych, a przecież próby nad ich zastosowaniem również były – nieco później – prowadzone na Politechnice Warszawskiej. Wtedy się nie udało, dziś możemy z tej metody
korzystać.
Technologie wytwarzania mogą być różne, lecz w przypadku drobnych elementów wibroprasowanych drogowych są w tej chwili
trzy, a nie – jak dotychczas – dwa sposoby wytwarzania. 98 proc. wszystkich maszyn działa na zasadzie wibrowania i prasowania odbywających się w obrębie zamkniętej ramy.
Wówczas siła prasująca, która daje nam finalny element, zmniejsza siłę wymuszającą wibrowanie elementów. To pokazuje, że pierwsza, dominująca metoda powoduje pewne
straty.
Druga metoda, opracowana i opatentowana przez wytwórnię amerykańską Columbia, zakłada, że proces produkcji nie
odbywa się w układzie zamkniętym i pozwala
na zastosowanie większej siły prasującej.
W praktyce oznacza to, że z „byle czego” można wykonać bardzo dobry element. W pierwszym przypadku ciśnienie prasujące wynosi
0,15–0,16 MPa, podczas gdy w przypadku
Columbii istnieje możliwość uzyskania ciśnienia rzędu 3 MPa, a więc prawie 20 razy
większego. W Polsce są w tej chwili zaledwie
dwie maszyny działające na zasadzie Co-
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lumbii – jedna w Warszawie i jedna w Kozienicach.
Wreszcie, około 6 lat temu, został wykorzystany patent będący własnością Instytutu
Prefabrykatów w Weimarze, gdzie zastosowano wibrowanie drganiami harmonicznymi, przed którym stoi otworem wielka przyszłość. Rozwiązanie to daje mniejsze zużycie
energii i bardzo równomierny rozkład wytrzymałości elementów na całej powierzchni
formującej, a przy tym nie niszczy podkładów,
na których formowany jest element, a dodatkowo ma o około 5 decybeli, a więc o połowę, obniżony poziom hałasu. Na całym
świecie pracuje około 15 takich maszyn, w Polsce jeszcze nikt nie pokusił się o zakup.
Ze względu na koszty, które opóźniają
dotarcie maszyn na nasz rynek?
– Oczywiście, wszystko sprowadza się do
możliwości finansowych branży. Nowoczesne, doskonalsze rozwiązania kosztują. Trwają rozmowy, ale trudno przewidzieć, kiedy dojdzie do zakupu i zastosowania metody w Polsce. Właścicielem patentu jest inż. Weiss.

Prawdopodobnie w czerwcu zostanie zorganizowany dzień otwarty w fabryce produkującej te maszyny we Włoszech, aby można było zobaczyć jak pracują. Maszyny te są
bezapelacyjnie lepsze. Przypomnę, że próby
ich opracowania trwały na Politechnice Warszawskiej już w latach 50. ubiegłego wieku,
lecz wówczas technika nie pozwalała na ich
wdrożenie. Mimo wysokich kosztów zakup
tych maszyn musi się opłacać, skoro tyle ich
już sprzedano. Nabywcy musieli wyliczyć, że
to się kalkuluje.
Zakładając, że i w Polsce znajdą się nabywcy, czy taki zakup znacząco przełoży się
na tempo i jakość produkcji wyrobów betonowych?
– Na jakość na pewno tak, bo, jak wspomniałem, przy takiej metodzie zagęszczania
następuje możliwość uzyskania bardziej równomiernej wytrzymałości wszystkich elementów produkowanych na tej samej palecie, co przy aktualnie stosowanej powszechnie technologii absolutnie nie wchodzi w grę.
Efektem jest większa jednorodność, a w rezultacie łatwość kontroli i pewność co do jakości. Niektórzy twierdzą, że nie na każdej maszynie da się zrobić dobry element. Uważam,
że takie myślenie jest błędne. Na każdej maszynie można wykonać dobre elementy. Warunkiem jest przestrzeganie ogólnych zasad
technologii betonu. Inna sprawa, że z gorszych materiałów można zrobić lepszą kostkę na Columbii i na Weissie niż na maszynach
powszechnie stosowanych na całym świecie.
Warto dodać, że na maszynie dużej można zarobić więcej, ale na zakup trzeba przeznaczyć
kilka milionów, podczas gdy na małą wystarczy milion.
Jaki wpływ ma skład betonu na właściwości eksploatacyjne gotowych wyrobów
z jego wykorzystaniem?
– Tu niezależnie od użytej maszyny technologia jest identyczna. Wszędzie muszą
być zachowane ogólne zasady technologii betonu, ustanowione na początku ubiegłego wieku przez Bolomey’a i Fereta. Ich zastosowanie jest warunkiem wytworzenia dobrego
wyrobu.
Skład betonu jest uzależniony od tego, jakich materiałów w warunkach wyjściowych
możemy użyć. Jeżeli chodzi o beton stoso-
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wany do produkcji elementów wibroprasowanych, składa się on ze spoiwa, jakim jest
cement, i wypełniacza, jakim jest kruszywo.
W Polsce mamy kruszywa naturalne albo łamane, uzyskane poprzez rozdrobnienie skał.
Sztuczne materiały są droższe i rzadko stosowane, a do tego nie tak wytrzymałe.
U nas w Polsce jest niestety tak, że kruszywo jest w dalszym ciągu w cenie. Kruszywo
ma podaż mniejszą aniżeli dyktuje to popyt.
Panuje zasada: „nie kupisz ode mnie ty, to
kupi ktoś inny”. U nas na ogół miesza się dwa,
a bardzo rzadko trzy rodzaje kruszyw. Za granicą jest inaczej. Tam którejś frakcji nie ma.
Żeby zrobić dobry beton, trzeba spełnić trzy
warunki. Kruszywo stosowane jako wypełniacz musi się układać względem siebie jak
najszczelniej, co oznacza jak najmniejszą jamistość. Ponadto zastosowane kruszywo
musi być mocne, bo służy do wytwarzania wysokiej wytrzymałości betonu. Bardzo ważne
jest też, żeby kruszywo bardzo dobrze połączyło się z cementem, dlatego że na wytrzymałość konglomeratu składa się wytrzymałość kruszywa, wytrzymałość spoiwa i wytrzymałość wynikająca z przyczepności kruszywa do spoiwa.
Bolomey przeprowadził badania, aby
dowiedzieć się od czego zależy owa wytrzymałość. Przygotował różne betony z tego samego spoiwa i z tego samego kruszywa w różnym stosunku cementu i wody. W wyniku badań tych betonów otrzymał dane które naniósł
na wykres, gdzie rzędna wskazywała wytrzymałość, a odcięta wskaźnik cementowowodny (stosunek ilości cementu do ilości
wody w mieszance). Okazało się, że naniesione na wykres wyniki badań utworzyły
prostą. Bolomey napisał równanie kierunkowe
tej prostej, z którego wynikało, że wytrzymałość betonu jest wprost proporcjonalna do
wskaźnika cementowo-wodnego. Wzór Bolomey’a obowiązuje do dziś. Wytrzymałość
wyrobu wykonanego z tych samych materiałów jest tym większa, im większy będzie
ten wskaźnik. Jeżeli będzie więcej cementu,
a mniej wody, to wytrzymałość będzie wyższa, zależy bowiem od wskaźnika wodnocementowego. Dodatkowo ilość wody dodawana do betonu musi być jak najmniejsza.
W tym celu trzeba tak dobrać mieszaninę kruszyw, żeby suma jej jamistości i wodożądności
była jak najmniejsza. Przy tym kruszywa w kopalniach są różne, ale nie można powiedzieć,
że którekolwiek z nich jest złe, tyle że do kostki brukowej musimy zastosować inne niż do
wyrobu krawężnika, który ma inne parametry. Często nie zwraca się na to uwagi, a wystarczy jedynie wejść głębiej w technologię betonu.
Po Bolomey’u identyczne badanie przeprowadził Feret, tyle że on uwzględnił również ilość wolnych przestrzeni między ziarnami kruszywa. U niego też wytrzymałość jest
uzależniona od rodzaju kruszywa oraz klasy cementu, ale uzupełnia on wzór o ilość wol-

nych przestrzeni między ziarnami w kruszywie zastosowanym do produkcji wyrobu betonowego.
Z kolei weźmy cement – sztucznie wypalaną mieszaninę minerałów. Cząsteczki
1 grama drobno zmielonego cementu rozłożone obok siebie zajęłyby powierzchnię ponad 3 tys. cm kw., a nawet inżynierowie budownictwa często tego nie wiedzą. Normy
mówią, że cement ma mieć minimum 32,5 lub
minimum 42,5 MPa wytrzymałości, przy
czym dopuszczają dużo więcej. Stąd występują znaczne rozbieżności. Technolog betonu nie może tego na bieżąco badać, bo zbadanie wytrzymałości cementu trwa bardzo
długo (około 1 miesiąca). Toteż często uzyskiwana wytrzymałość wyrobu jest znacznie
większa od zakładanej.
Druga sprawa – cement nie może być gorący, ponieważ wiązanie zależy od temperatur, a taki sprzedają nam producenci. Jeszcze
inna sprawa wiąże się z przeznaczeniem
wytwarzanego betonu. Inny produkt służy do
zalania stropu, jak nazwa wskazuje – płynną
mieszaniną, inny – produkcji elementów wibroprasowanych, których nie można zalać.
Trzeba ową masę odpowiednio zagęścić,
żeby jak najbardziej zbliżyć do siebie ziarna
kruszywa oddzielone wiążącym je cementem.
Aby zagęścić mieszankę, należy użyć odpowiedniej siły. Za pomocą dwóch metod: wibrowania i prasowania. Masa betonowa
wprowadzona w drgania zmienia konsystencję. Innymi słowy, wskutek przyciągania
ziemskiego zagęszcza się. Żeby zmniejszyć
wszelkie opory, które utrudniają zmianę konsystencji i zmniejszyć tarcie, stosujemy plastyfikatory. Na wszystkich maszynach nie tylko wprowadzamy masę w drgania, lecz także powodujemy zagęszczanie poprzez utrząsanie. Tego nie znajdziemy u Weissa, gdzie występują wyłącznie pionowe drgania harmoniczne. Dodatkowo, w kolejnej fazie formowania elementu, stosujemy prasowanie. Wielkim błędem jest, gdy prasujemy w jednej formie elementy o różnych wymiarach, bo
wówczas nigdy nie będą one miały jednakowej wytrzymałości. Nawet deklaracja zgodności z normą nie daje gwarancji, że kostka
o różnych wymiarach wyprodukowana w jednej formie będzie miała taką samą wytrzymałość.
Skąd w takim razie deklaracja zgodności?
– Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polski Komitet Normalizacyjny również wszedł do wspólnoty. Odtąd korzystamy
z norm europejskich PN-EN. Paradoks polega na tym, że w Polsce normy nie są obligatoryjne. Producent deklaruje, że oddaje konsumentom kostkę zgodną z normą PN-EN
1338, płyty zgodne z normą PN-EN 1339,
krawężniki – PN-EN 1340. Niezależnie od
tego, z jaką kostką mamy do czynienia, norma określa m.in. stosunek wysokości kostki
do innych wymiarów, jej nasiąkliwość, ścieralność i wytrzymałość. Nigdzie natomiast nie

jest napisane, po jakim czasie wyrób osiąga
te parametry. Podobnie rzecz ma się z kolorem kostki, którego utrata bywa przedmiotem
reklamacji. Niesłusznie, bo zmiana koloru, tak
jak w przypadku włosów, jest naturalną koleją rzeczy. Gwarancja powinna jasno określać co obejmuje. Przecież po roku zupełnie
inaczej będzie wyglądała kostka narażona na
działanie ultrafioletu i ta, która leży całkowicie w cieniu. Jeżeli obie deklarują spełnienie
normy, są równie dobre, tyle że działanie czynników zewnętrznych oraz eksploatacja wpływają na ich stan i stopień zużycia.
Jak krajowi producenci kostki wywiązują
się z deklaracji w praktyce?
– Trudno mi uogólniać, ale firmy, które
znam i z którymi współpracuję, miewają
wpadki niezwykle rzadko, ponieważ jakość
sprawdza się odpowiednio wcześnie. Normy
dopuszczają spore rozbieżności, natomiast to,
co deklarują producenci, zazwyczaj się sprawdza. To wymóg rynku, bo konkurencja tylko
czyha na potknięcia. O klienta trzeba walczyć,
a za deklarację brać odpowiedzialność. Ja nie
widzę powodu, by nie wierzyć w deklarację.
Inna sprawa, że rozpoznam kostkę, która nie
spełnia norm, a konsument nie ma wystarczającej wiedzy, by wykryć nieprawidłowości.
Deklaracja jest warunkiem dopuszczenia wyrobu do obrotu?
– Warunkiem dopuszczenia wyrobu do
obrotu jest prowadzenie w zakładzie produkcyjnym Zakładowej Kontroli Produkcji,
która jednoznacznie informuje o wszystkim
co się dzieje w ramach produkcji od momentu
zakupienia materiałów do chwili wypuszczenia kostki za bramę firmy.
Jakie znaczenie w ocenie jakości kostki
brukowej mają walory estetyczne?
– Niezależnie od wzoru kostka ma spełniać wymogi co do wytrzymałości, ścieralności, odporności na warunki atmosferyczne. Odrębną kategorią jest kostka dekoracyjna, nieobjęta normą. Kolor jest tak naprawdę wynikiem ustaleń między producentem
a nabywcą. Warto dodać, że inne kryteria służą ocenie wyrobu jako takiego, a inne jego zachowania się w określonych warunkach eksploatacji. Tu decyduje bowiem sposób ułożenia, wpływający na przepuszczalność wody
przez warstwę nawierzchni, albo stopień zużycia, oddziałujący na wygląd nawierzchni.
A różne kształty i kolory niewątpliwie sprawiają, że nawierzchnia jest przyjemniejsza dla
oka. Atutem kostki jest też możliwość jej wymiany i ułożenia innego układu z wykorzystaniem innych wzorów i kolorów. Jednak to
trwałość jest jej największym walorem. Przeciętna kostka o wymiarach 10x20x6 wytrzyma nacisk 100 ton. Jeżeli kostka się łamie, to
tylko w wyniku niewłaściwego ułożenia. Przy
niedostatecznie zagęszczonym podłożu kostka jest poddawana nie naciskowi, lecz zginaniu.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Kamienie milowe sieci
Schomburg Rethmeier
Schomburg Polska w grudniu 2012 roku będzie obchodzić jubileusz 20-lecia
na rynku polskim. W tym czasie spółka nieustannie się rozwijała i rozbudowywała
grudnia 1992 roku w odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się rynek nowoczesnych materiałów budowlanych w Polsce powołano Schomburg Polska
jako spółkę-córkę niemieckiej ﬁrmy Schomburg GmbH. Firma zaczynała od systemu renowacji starego budownictwa oraz systemu
uszczelnień budowlanych. Do dzisiaj te dwie
grupy produktów mają wiodące znaczenie dla
ﬁrmy.
Do roku 1996 przedstawiciele techniczno-handlowi zajmowali się całym portfolio
przedsiębiorstwa. Dostrzegając coraz powszechniejsze stosowanie domieszek do betonu i wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, w strukturach Schomburg Polska
została wyodrębniona sieć sprzedaży Rethmeier. Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę. Lawinowo rosnąca sprzedaż, szczególnie do branży betonów wibroprasowanych,
rozwijająca się praktycznie równolegle z rozwojem firmy Schomburg Polska, zaowocowała uruchomieniem produkcji domieszek do
betonu w 1999 roku w siedzibie firmy w Kutnie.
Kolejnymi istotnymi etapami w rozwoju
przedsiębiorstwa było uruchomienie produkcji barwników płynnych w 2001 roku
oraz uruchomienie specjalistycznego Laboratorium Betonu w 2005 roku. Podjęcie tych
kroków umożliwiło rozszerzenie oferty dostaw
na beton towarowy i prefabrykację wielkogabarytową. Pozwoliło to także na uruchomienie programów badawczych dotyczących rozwoju całkowicie nowych domieszek
dostosowanych do zapotrzebowania rynku
polskiego oraz specyficznych wymogów
klientów. Dzięki temu po raz kolejny w znaczący sposób wzrosła produkcja domieszek
do betonu.
Laboratorium betonu wyposażono w nowoczesny sprzęt do badania cech fizycznych
mieszanki betonowej, betonu, kruszyw oraz
wyrobów wibroprasowanych, takich jak kostka brukowa, krawężniki oraz płyty brukowe.
Wszystkie badania prowadzone są zgodnie
z obowiązującymi w Unii Europejskiej normami zharmonizowanymi dla odpowiednich
grup produktów.
W 2007 roku powstała nowa hala magazynowa, zaś na przełomie 2008 i 2009 roku
wybudowano całkowicie nową halę produk-
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Siedziba firmy

Laboratorium betonu
cyjną, co pozwoliło na podwojenie dotychczasowej produkcji w Kutnie. W 2011 roku
możliwości produkcyjne w trakcie sezonu produkcyjnego były wykorzystane już w 100 proc.
Należy przy okazji zaznaczyć, że ponad
80 proc. sprzedawanych w Polsce produktów
z zakresu domieszek i dodatków do betonu
Schomburg zostało wytworzonych w rodzimym zakładzie w Kutnie. Produkcja na miejscu w Polsce pozwala na szybką reakcję na zapotrzebowanie klientów – chodzi tu zarówno o produkcję, jak i realizację dostaw (w ciągu 48 godzin). Warto również wspomnieć, że
firma ma wdrożony Zakładowy System Kontroli Produkcji znajdujący się pod stałym nadzorem ITB, a wszystkie jej wyroby posiadają certyfikaty zgodności z odpowiednimi europejskimi normami bądź aprobaty techniczne.
Głównym odbiorcą produktów oferowanych przez sieć Rethmeier są producenci

betonów wibroprasowanych. W przypadku
tego segmentu rynku Schomburg Polska od
wielu lat jest wiodącym producentem i dostawcą. Działając w porozumieniu z klientami,
Laboratorium Betonu opracowało dla tej grupy wiele nowatorskich domieszek, jak na przykład: Remitan-PL, czy też rodzina domieszek
na bazie eterów polikarboksylowych Remicrete
BW i Remicrete VB.
Dodatkowymi atutami firmy jest wysoko wykształcona i stabilna kadra działająca
zarówno w bezpośredniej sprzedaży, jak
i w strukturach wewnętrznych firmy. Ponadto Schomburg Polska od 1997 roku jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej.
W roku 2012, pomimo tego, iż przewidywany jest on jako trudniejszy niż rok 2011,
zarząd firmy zakłada kolejny wzrost wolumenu i wartości sprzedaży domieszek do betonu. W przypadku kostki brukowej firma planuje wprowadzenie dwóch nowych domieszek
do warstwy konstrukcyjnej, trzech-czterech nowych domieszek hydrofobowych do warstwy
fakturowej oraz nowe lakiery. Oferta dla betonu towarowego i betonów prefabrykowanych powinna również zostać rozszerzona
o nowe grupy produktów. Jednocześnie firma zamierza zainwestować w nowe mieszalniki do produkcji lakierów oraz mniej popularnych barwników tj. zielonego i białego.
Nadrzędnym celem Schomburg Polska jest
bowiem stały i harmonijny rozwój zgodnie
z oczekiwaniami klientów.
www.rethmeier.pl
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Biznes i nauka łączą siły
Już Einstein twierdził, że „cała nasza nauka w porównaniu z rzeczywistością jest
prymitywna i dziecinna, ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy”.
Jej wartość rozumie coraz więcej przedsiębiorców zaangażowanych w innowacyjne
projekty stymulujące wzrost gospodarczy, a ich świadomość idzie w parze z realnym
wsparciem biznesu ze strony środowiska nauki. Efektem jest komercjalizacja badań
i wdrożenia rozwiązań opracowywanych w sprzyjającym otoczeniu biznesu
ozwój każdej dziedziny opiera się
na pomyśle, który dobrze rokuje na
przyszłość. Tych polskim przedsiębiorcom nie brakuje, ale od pomysłu do wdrożenia daleka droga. Aby
płynnie przejść od teorii do praktyki i spopularyzować wyniki innowacyjnych badań
z pożytkiem dla gospodarki i społeczeństwa,
niezbędne są dwa kluczowe kryteria: efektywna współpraca przemysłu i nauki oraz
wsparcie dla biznesu, których rezultatem jest
pożądany transfer wiedzy i komercjalizacja
dokonań obu środowisk. Spełnieniu obu tych
warunków sprzyja idea parków naukowotechnologicznych, dzięki którym polscy wynalazcy coraz śmielej mogą ścigać Zachód
i konkurować z innowacyjnym dorobkiem obcych rynków.

R

Od pomysłu do sukcesu
I faktycznie efekty są widoczne. Na przestrzeni lat przybywa jeśli nie pomysłów, to
z pewnością możliwości ich wcielenia w życie za sprawą mnożących się parków technologicznych. – 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 – twierdzi Krzysztof Matusiak, prezes Stowarzyszenia Organizatorów
Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości
w Polsce.
A jak zalecenia teoretyczne mają się do
praktyki? Wygląda na to, że nie ma na co narzekać. Zarządcy parków, zarówno tych działających od lat, jak i zupełnie nowych, dopiero
raczkujących lub tworzących zaplecze, by
wkrótce otworzyć podwoje przed kreatywnymi
przedsiębiorcami i innowacyjnymi projektami, zdają sobie sprawę z wagi inicjatyw parkowych, które są wsparciem dla biznesu i siłą
napędową dla gospodarki regionalnej, a dzięki komercjalizacji nowatorskich rozwiązań
również ogólnokrajowej. Mają nie tylko świadomość roli parków w rozwoju gospodarczym, lecz także pomysły na ich funkcjono-

50 Fakty

wanie i efektywną działalność w odpowiedzi
na wyzwania konkurencyjności oraz wbrew
niekorzystnej sytuacji gospodarczej. – W ostatnich latach parki technologiczne uzyskały
ogromne dofinansowanie unijne z przeznaczeniem na budowę i zakup nowoczesnej infrastruktury. Z drugiej strony istnieją wyraźne oczekiwanie i presja po stronie najemców
i potencjalnych klientów na niski poziom cen
czynszów oraz usług. Przyjęcie przez parki
strategii niskich cen oznacza szybkie wyczerpanie ich potencjału finansowego, jakim
dysponują tuż po dofinansowaniu. Jest to dla
mnie jednoznaczne z brakiem możliwości finansowania nowych inicjatyw sprzyjających
innowacyjności i współpracy nauki i biznesu
w długiej perspektywie. Nasz model działalności i zarazem atut to skupienie się na aktywnym poszukiwaniu nowych inicjatyw
z udziałem naszych klientów, zamiast obniżki
cen. To z kolei pozwala nam efektywnie
wspierać przedsiębiorczość w obszarze gospodarczym, w którym czujemy się najlepiej
– mówi Paweł Błachno, prezes Jagiellońskiego Centrum Innowacji, spółki zarządzającej
LifeScience Park w Krakowie.

Doskonaląc ścieżki pionierów
Początki parków osadzone są we wczesnych latach 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Tam bowiem powstały pionierskie próby połączenia myśli akademickiej z zapleczem biznesowym. Idea parków, nawiązująca do XIX-wiecznej koncepcji okręgów
przemysłowych brytyjskiego ekonomisty Alfreda Marshalla, zyskała przełożenie na
praktykę w 1948 roku, gdy w Menlo Park
utworzono pierwszy na świecie park technologiczny Bohanson Research Park. Szlaki
coraz popularniejszym parkom technologicznym przecierał też Uniwersytet Stanforda, którego profesor Frederick Terman jest
uważany za inicjatora ośrodka Stanford Research Park w Kalifornii, będącego kolebką
sukcesu renomowanych marek, takich jak General Electric czy Hewlett-Packard, a zarazem
zarodkiem światowego centrum innowacji
w zakresie nowoczesnych technologii i rejonu największej koncentracji firm high-tech, powszechnie znanego dziś jako Dolina Krzemowa.

Popularyzacja ośrodków tego typu wynika
z przekonania o wzajemnych korzyściach płynących z odpowiednich warunków do współpracy środowisk akademickich i biznesu, jakie gwarantują parki technologiczne. Dostęp
do zaplecza naukowego otwiera firmom
furtkę do wykwalifikowanych kadr wyspecjalizowanych w badaniach nad innowacyjnymi rozwiązaniami, zaś ośrodki akademickie zyskują szansę na komercjalizację odkryć
i finansowanie realizowanych projektów.
– W ramach innowacyjności istnieje masa elementów związanych z ochroną własności intelektualnej, certyfikacją, oswajaniem rynku.
Jeśli świetne pomysły nie zaczną funkcjonować w pewnym środowisku, gdzie pojawiają się specyficzne kompetencje w budowie firmy, to kończy się na idei. 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 – twierdzi Krzysztof Matusiak. Owo szeroko rozumiane wsparcie: infrastrukturalne, prawne, ekonomiczne popycha innowacyjne przedsięwzięcia na właściwe tory, sprawiając, że pomysły młodych
i zdolnych mają realne szanse na zaistnienie
na rynku i komercyjny sukces.

Śladami zachodnich wzorców
Dziś tylko w Stanach Zjednoczonych
działa prawie 150 parków technologicznych,
a na całym świecie jest ich kilkaset. Udział Polski w tym wyniku jest dość skromny, ale liczba parków rośnie w szybkim tempie, przyciągając ofertą coraz więcej zainteresowanych
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wielotorowym wsparciem przedsiębiorców, zainteresowanych połączeniem sił i potencjału
z ludźmi nauki. Pionierską inicjatywą krajową, tworzącą warunki sprzyjające rozwojowi innowacji dzięki symbiozie nauki i biznesu był Poznański Park Naukowo-Technologiczny, założony w 1995 roku w Poznaniu
przez Fundację Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. W ślad za nim zaczęły powstawać kolejne: w Krakowie, Wrocławie, Koszalinie, z czasem z coraz większą częstotliwością, obejmując kolejne regiony. Krakowskie Centrum Zaawansowanych Technologii
(obecnie Krakowski Park Technologiczny) jest

Budynek Inkubatora
przykładem często praktykowanego dziś
tworzenia parku technologicznego w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co ma
stanowić dodatkowy atut dla przedsiębiorców,
korzystających w ten sposób z ulg i zwolnień
podatkowych.
W 2002 roku rozwój parków technologicznych nabrał tempa dzięki przyjętej ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji,
która definiowała park technologiczny jako
„zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz
z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi
a przedsiębiorcami, na którym oferowane są
przedsiębiorcom wykorzystującym nowo-

czesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac
rozwojowych w innowacje technologiczne,
a także stwarzający tym przedsiębiorcom
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach
umownych”. Ustawa umożliwiła pozyskiwanie dofinansowania publicznego na tworzenie parków technologicznych. Dostęp do
jeszcze większej puli środków na ten cel
otworzył się dla Polski w maju 2004 roku, kie-
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dy wstąpiła w szeregi państw członkowskich
Unii Europejskiej. Akcesja stała się impulsem
do intensyfikacji projektów parkowych, których zaczęło przybywać zarówno w dużych
miastach, jak i w mniejszych ośrodkach regionalnych we wszystkich częściach kraju.
Zarządzanie parkami technologicznymi, inicjowanymi głównie przez samorządy,
najczęściej powierza się wyspecjalizowanym
jednostkom o charakterze spółek handlowych,
stowarzyszeń lub fundacji. – 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
– mówi Matusiak.
Choć najczęściej organem założycielskim parku technologicznego jest samorząd
terytorialny, ewentualnie samorząd wraz
z przedsiębiorstwami lub innymi instytucjami, w ostatnim czasie coraz powszechniej dochodzi do tworzenia parków komercyjnych,
zakładanych przez firmy prywatne lub konsorcja firm, którym przykład dał pierwszy niepubliczny poznański Nikel Technology Park,
utworzony w 2006 roku w wyniku połączenia Przedsiębiorstwa Techniczno-Budowlanego Nickel Sp. z o.o oraz Nickel Development Sp. z o.o. Najczęściej wybieraną formą
prawną parku technologicznego jest spółka
prawa handlowego, zwłaszcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz równolegle
występuje fundacja (Poznański Park Naukowo-Technologiczny), stowarzyszenie (Częstochowski Park Technologiczny), spółka
prawa cywilnego (Podlaski Park Przemysłowy). – 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
– mówi Krzysztof Matusiak.
Największe zaległości w ożywianiu owego ducha mają województwa lubuskie, opolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
Ale też właśnie tam dzieje się stosunkowo najwięcej, bo choć liczebnie nadal mało jest parków technologicznych w tych regionach, to
wszystkie nowe – w fazie rozruchu lub na etapie realizacji, więc dobrze rokujące na przyszłość nowoczesnej gospodarki tych terenów.
Warto przyjrzeć się i prześledzić plany rozwojowe inicjatyw tworzonych w Olsztynie, Elblągu, Ełku (wszystkie trzy działają w ramach
programu „Rozwój Polski Wschodniej”, ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego), Kielcach, Opolu i Zielonej Górze, bo dynamika i intensyfikacja aktywności
ukierunkowanej na wzmocnienie współpracy naukowo-biznesowej oraz ożywienie gospodarki na wiedzy w tych regionach może
znacząco odmienić oblicze i podnieść notowania na tle pozostałych miast i regionów.

Wysyp parków i pomysłów
W zakresie rozwoju innowacji w ramach
parków technologicznych dobre symptomy odnajdziemy praktycznie w całym kraju. Prężnie wspiera nowe technologie Dolny Śląsk, dużo dzieje się w Wielkopolsce,
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a zwłaszcza w Poznaniu, przybywa inicjatyw
parkowych na Pomorzu, a także w Polsce
Wschodniej. Takie rozlokowanie parków w całym kraju pozwala stymulować wzrost gospodarczy z wykorzystaniem potencjału i potrzeb poszczególnych regionów oraz tworzyć
atrakcyjne miejsca pracy dla ich mieszkańców,
zgodnie z trendami rozwoju przedsiębiorczości i kierunkami innowacyjnej gospodarki. – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny stawia na rozwój szeroko pojętej
przedsiębiorczości akademickiej, bo dotyczącej
zarówno studentów, absolwentów, jak i pracowników naukowych, w zakresie wybranych
branż: branży produktów cyfrowych i usług,
jak IT, grafika komputerowa, e-biznes oraz
branży medycznej, w tym obrazowania medycznego, inżynierii biomedycznej, fizyki
medycznej. Branże te wynikają z wysokiego
potencjału trzech białostockich uczelni: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej. To właśnie pod kątem rozwoju tych
branż przygotowywana jest infrastruktura specjalistyczna Centrum Technologicznego
BPN-T – mówi dyrektor BPNT Jolanta Koszelew i dodaje: – Jako region peryferyjny, słabo skomunikowany z bardziej uprzemysłowionymi regionami centralnej i zachodniej
Polski musimy stawiać na branże, w których
brak infrastruktury transportowej nie wpływa
kluczowo na ich rozwój. Bardzo ważna jest
też kosztochłonność inwestycyjna branży.
Dlatego też BPN-T wybiera jako swój profil
m.in. szeroko pojętą branżę IT.
Mimo wielu cech wspólnych dla przedsięwzięć parkowych oraz jednorodnych celów,
jakie można sprowadzić do zapewnienia
przedsiębiorcom możliwości i odpowiednich warunków współpracy z ekspertami
oraz wykorzystywania rezultatów badań naukowych w gospodarce, a także stymulacji nowoczesnych programów studiów, zgodnie
z potrzebami innowacyjnej gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy, każdy park technologiczny ma inny charakter. Wynika to z regionalnych uwarunkowań społecznych i ekonomicznych oraz dostępnych czynników
wzrostu. Realizowany model parku w znacznym stopniu odzwierciedla specyfikę lokalnego
środowiska naukowego i biznesu, typ gospodarki mającej rację bytu i szanse na sukces na danym terenie, tradycje przemysłowe
oraz kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości.
Wykorzystując potencjał danego obszaru i dostosowując profil działalności do realnego zapotrzebowania obserwowanego w regionach, parki technologiczne wypełniają
znaczącą niszę i pobudzają aktywność gospodarczą w perspektywicznych dziedzinach,
które dają spore szanse na sukces naukowokomercyjny, a przy tym sprzyjają wzmocnieniu rangi, wyników oraz wizerunku danego regionu. Stąd niektóre parki stawiają na wąską
specjalizację. Przykładem może być krakow-
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ski Life Science Park, którego I etap w postaci
Parku Technologicznego I został zakończony.
Na oddanie czekają Inkubator Biotechnologiczny dla małych firm i projektów typu
start-up oraz Park Technologiczny II dla dużych i średnich firm. Oferta Life Science
Park obejmuje – istotną z punktu widzenia promocji Krakowa jako miejsca dla rozwoju
branży life science – wysokiej klasy powierzchnię laboratoryjną służącą komercyjnym
badaniom w zakresie biotechnologii, biomedycyny, chemii, biochemii, farmakologii,
biofizyki, fizyki i ochrony środowiska. – Jestem
przekonany, iż strategia spółki Jagiellońskie
Centrum Innowacji, która zarządza LifeScience Parkiem, dobrze wpisuje się w cele rozwojowe miasta Krakowa i Małopolski sprawiając, iż wspólnie stajemy się miejscem
atrakcyjnym dla inwestorów zainteresowanych
obszarem life science. Połączone siły JCI jako
ośrodka innowacji, władz lokalnych oraz
firm rezydujących na terenie LifeScience Par-

tego modelu są kreatywni ludzie pracujący
w otoczeniu sprzyjającym współpracy nauki
i biznesu, takim jaki stanowi obecnie LifeScience Park – komentuje Błachno.
Pierwszy prywatny park technologiczny
– poznański Nikel Technology Park, działający od 2006 roku, a w 2010 roku nagrodzony
tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł”
za stworzenie pierwszej komercyjnej platformy transferu wiedzy do biznesu oraz za inicjatywy społeczne podejmowane przez jego
twórców, mimo stosunkowo niewielkiego
stażu osiągnięcia i tempo wzrostu ma imponujące. Kojarzony jest głównie jako podmiot aktywnie wspierający rozwój branży IT
oraz biosektora i w tych kierunkach zarząd
chce się dalej rozwijać, realizując w ramach
parku kolejne inicjatywy, choćby Centrum Biotechnologii – Nickel BioCentrum, łączące
świadczenia koncepcji brokera technologicznego z wynajmem wysoko wyspecjalizowanej powierzchni i sprzętu laboratoryjnego.

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
ku kreują Małopolskę na lidera w branży life
science w Europie Centralnej i Wschodniej. Za
najważniejszy cel w najbliższych miesiącach
stawiamy sobie skoordynowanie wszystkich
działań promocyjnych i zdecydowanie mocniejszą promocję na zewnątrz tego, co dzieje się u nas w regionie w obszarze life science – mówi Paweł Błachno.

Sposobów na sukces pod dostatkiem
W Polsce powstaje coraz więcej projektów o charakterze parków technologicznych,
które mają pomysł na siebie, a w zasadzie na
skuteczne wsparcie innowacyjnego biznesu.
Parki te nie tylko inwestują w stosowną infrastrukturę umożliwiającą badania i prace
nad nowatorskimi metodami, tworzą inkubatory dla młodych zdolnych i wysoko wyspecjalizowane laboratoria, lecz także dbają
o dobór kompetentnych kadr – specjalistów
w swoich dziedzinach, którzy przyłożą rękę
do usprawnienia badań i jakości ich wyników,
zwiększając szanse na globalny sukces projektu, gdy doczeka się on wdrożenia, a z drugiej strony przeprowadzą przedsiębiorcę
przez administracyjno-prawne zawiłości
związane z wprowadzeniem innowacji na rynek. – W moim rozumieniu wspieranie innowacji to ciągłe poszukiwanie okazji do zrobienia interesu z udziałem przedstawicieli
przemysłu oraz nauki przy wykorzystaniu innowacyjnej infrastruktury będącej w posiadaniu i na terenie parku. Kołem napędowym

Pod koniec 2010 roku pozyskane środki pozwoliły na powołanie Stowarzyszenia Bioregion Wielkopolska, będącego platformą wymiany informacji, wiedzy oraz transferu innowacji w biotechnologii między firmami biotechnologicznymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami branżowymi oraz władzami samorządowymi.
Na IT stawia też Krakowski Park Technologiczny, który jest dobrym przykładem na
to, że rozwój nie jest tylko domeną nowych
inicjatyw. Dowodem na to zakończony niedawno I etap budowy Małopolskiego Parku
Technologii Informacyjnych. Nowoczesny,
ekologiczny obiekt wkrótce stanie się miejscem
pracy kreatywnych absolwentów mających pomysły biznesowe związane z sektorem ICT,
uznanym za jeden z najważniejszych sektorów rozwoju gospodarczego Małopolski.
Co ważne, platforma MPTI zadba nie tylko
o warunki techniczne oraz intelektualne
wsparcie naukowców z Akademii GórniczoHutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej, lecz także o współpracę
z administracją samorządową i rządową, będącą gwarancją kapitału oraz stroną wyznaczającą kierunki gospodarczego rozwoju regionu, zaś technologie wypracowane przez firmy w MPTI będą wsparciem w realizacji strategicznych celów Małopolski. MPTI ma być
miejscem testowania idei otwartych innowacji
i ośrodkiem działającym na potrzeby inteli-

PARKI TECHNOLOGICZNE
gentnego miasta przyszłości – tzw. smart city,
w pełni wykorzystującego potencjał tkwiący
w nowoczesnych technologiach, a zarazem
optymalnie dostosowanego do zbiorowych i
indywidualnych potrzeb mieszkańców. MPTI
zlokalizowane w Pychowicach, gdzie powstaje
jeden z najnowocześniejszych ośrodków biznesowo-naukowych z siedzibami takich firm,
jak: Ericpol, Onet, Motorola czy Siemens, ma
zostać oddany do użytku pod koniec 2012
roku, a wstępne porozumienia już są podpisywane.
Trwa również rekrutacja do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
– projektu realizowanego przez miasto Białystok, współfinansowanego ze środków
EFRR w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013. W bieżącym roku rozpoczną działalność firmy, które zdecydują się
skorzystać z oferty Centrum Technologicznego i Inkubatora Technologicznego, o łącznej powierzchni ok. 3 ha. BPN-T – jeden z najnowszych projektów w kraju – przygotowuje infrastrukturę i zaplecze badawczo-naukowe, stawiając sobie za cel trzy najważniejsze strategiczne cele w zakresie wsparcia
innowacji oraz rozwoju współpracy nauki
z biznesem. Skupia się na budowie sieci
brokerów technologii współpracujących
z BPN-T, dzięki którym możliwe będzie kontaktowanie pomysłodawców z przedsiębiorcami, którzy mogą być zainteresowani komercjalizacją pomysłu w swojej firmie, a także poszukiwanie realizatorów prac badawczo-rozwojowych wynikających z potrzeb przedsiębiorców. Równolegle będzie udostępniać
infrastrukturę laboratoryjną i technologiczną firmom, które chcą rozwijać działy B+R
w swoich strukturach, a także dążyć do akceleracji innowacji poprzez inkubację startupów technologicznych, wspieranych doradztwem biznesowym i zaangażowanych
z networking i coworking, będących narzędziem wytworzenia efektu synergii firm. 1 marca ruszyła rekrutacja firm do Inkubatora Technologicznego BPN-T skierowana do bardzo
młodych firm z maksymalnie rocznym stażem.
Wnioski aplikacyjne do inkubatora w I turze
rekrutacji można składać do końca sierpnia.
1 września rozpocznie się II tura rekrutacji do
Inkubatora oraz wybór firm do Centrum
Technologicznego, gdzie na miejsce mogą liczyć innowacyjne firmy prowadzące działalność co najmniej 3 lata. Zainteresowanie ofertą i zdobyciem statusu lokatora Centrum
Technologicznego wyraziło już kilkanaście
firm, co zdecydowanie przekracza możliwości powierzchniowe budynku centrum. Pierwsi użytkownicy wprowadzą się do BPNT
w pierwszym kwartale 2013 roku.
Coraz bliżej finiszu jest też rozbudowa
Parku Naukowo-Technologicznego EuroCentrum w Katowicach. Projekt jest szczególnie interesujący ze względu na swój ekologiczny charakter. W ramach projektu nową
siedzibą parku stanie się biurowiec pasywny,

w którym biura i laboratoria będą miały firmy prowadzące działalność innowacyjną. Budowa odbywa się w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego
Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania
energii i jej odnawialnych źródeł”, finansowanego ze środków UE oraz budżetu państwa. Euro-Centrum kieruje ofertę do innowacyjnych firm technologicznych, zwłaszcza
z branży OZE. W drugim budynku powstaną specjalistyczne laboratoria do testowania
kolektorów i systemów słonecznych (tzw.
sztuczne słońce), a także laboratorium na potrzeby prowadzenia audytu energetycznego
budynków. Obiekt będzie też siedzibą Centrum Szkoleniowego Nowoczesnych Technik
Grzewczych oraz Centrum Testowania Systemów Solarnych.

Polski pionier po latach
Na co stawia dziś pierwszy w Polsce park
naukowo-technologiczny, który stał się wzorem dla swoich następców? Jak twierdzi
prof. Bogdan Marciniec, prezes zarządu
Fundacji UAM i dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, celem jest
stworzenie kompleksowej oferty stałego
współdziałania PPN-T z sektorem nauki i sektorem biznesu zawierającej wszystkie konieczne elementy transferu wiedzy pochodzące z nauki – od inwencji poprzez innowacje, inkubowanie technologii po inkubowanie przedsiębiorstw typu spin-off wraz
z wielostronnym wspomaganiem innowacyjnych mikro- i małych przedsiębiorstw.
Utworzenie PPN-T, działającego w ramach
Fundacji UAM, pozwoliło rozwinąć działalność gospodarczą głównie w obszarze usług
naukowych i technologicznych prowadzonych
na warunkach rynkowych, której efekty przeznaczane są na działalność statutową uczelni, wspierając równocześnie merytorycznie pracowników sektora nauki i studentów
oraz firmy w zakresie transferu technologii
i przedsiębiorczości opartej na wiedzy. Od początku PPN-T koncentruje się na ścisłym
współdziałaniu ze zlokalizowanymi w Parku
– dziś ponad 50 – przedsiębiorstwami i ośrodkami B+R przedsiębiorstw.
Jak po ponad 15 latach zmieniły się wyzwania, którym trzeba sprostać, by dalej
być wzorem w stymulowaniu nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy? – Wizją PPN-T
jest rozwój instytucjonalnych ogniw zlokalizowanych w PPNT niezbędnych w stymulowaniu nowoczesnej gospodarki opartej na
wiedzy, takich jak centra badawczo-rozwojowe, zarówno z uczelni, jak i z przemysłu,
współpracujące z sektorem nauki, inkubatory wysokich technologii i tworzone w ich efekcie mikroprzedsiębiorstwa innowacyjne typu
spin-off i start-up ze stałym, kompleksowym
wspomaganiem przez Centrum Wspierania
Innowacji oraz inkubator przedsiębiorczości
„InQbator”, dysponujące nowymi atrakcyj-

nymi inicjatywami wynikającymi z doskonałego rozeznania aktualnych narzędzi w zakresie komercjalizacji wiedzy i wspierania
przedsiębiorczości, zarówno w regionie, w kraju, jak i we współpracy międzynarodowej
– mówi Bogdan Marciniec.
W 1995 roku dobrze funkcjonująca na
Zachodzie koncepcja połączenia sił biznesu
i nauki w warunkach parków technologicznych, sprzyjających współpracy obu środowisk z korzyścią dla gospodarki, nabrała realnych kształtów w Polsce, a dokładnie w Wielkopolsce. Poznański Park Naukowo-Technologiczny dał przykład innym parkom, które zaczęto tworzyć kolejno w Krakowie, we
Wrocławiu, w Koszalinie. Dziś niektóre z tych
miast stały się ostoją kilku inicjatyw tego typu,
a z czasem powstały parki we wszystkich regionach, choć ich nasycenie jest dość nierównomierne i łatwo wskazać rejony będące
liderami w dążeniu do jak najszerszej komercjalizacji wyników badań naukowych
i technologicznych, aby odkrycia z potencjałem i genialne wynalazki nie odchodziły w
zapomnienie, lecz wędrowały na światowe
rynki po rozgłos i sukces ekonomiczny.
Dziś możemy obserwować jak parki – czy
to za sprawą specjalizacji oferty dostosowanej do warunków społeczno-gospodarczych
rynku lokalnego, czy wzmożonej kooperacji
z uczelniami i instytucjami badawczo-rozwojowymi – świadome swej roli oferują coraz doskonalsze, profesjonalne warunki infrastrukturalne, usługi okołobiznesowe, dostęp do kadr i zaplecza badawczego, by jak
najpełniej wspierać innowacje. – 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. 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 – uważa Krzysztof Matusiak.
Pozostaje mieć nadzieję, że prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce nie jest
osamotniony w takim podejściu, a ci, którzy
podzielają jego pogląd, nie poprzestaną na
teorii, lecz wezmą sprawy w swoje ręce, by
wspólnymi siłami poprowadzić gospodarkę
na właściwą drogę, dając szansę zaistnienia
perspektywicznym projektom, których nie brakuje. Oby nie zabrakło też chęci współdziałania i wszechstronnego wsparcia, potrzebnego zarówno przedsiębiorcom, jak i naukowcom.
I
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STREFY PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO
Idea utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego sięga 2003 roku. Sygnatariuszami porozumienia
„parkowego” były: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski, Gmina Miasto Rzeszów, Politechnika
Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. W 2006 roku do porozumienia dołączyły: Gmina Głogów Małopolski oraz Gmina
Trzebownisko.
Aeropolis jest obecnie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w południowo-wschodniej Polsce oraz jednym z najszybciej rozwijających się Parków w kraju.

Aktualnie obszar PPNT (około 166 ha) to:
• Strefa S1 – zlokalizowana w miejscowościach Jasionka i Tajęcina (gmina Trzebownisko), zajmuje obszar około 70 ha;
• Strefa S2 – o powierzchni około 48 ha, położona w miejscowościach Rogoźnica i Wola Cicha (gmina Głogów Małopolski);
• Strefa S1-3 – o powierzchni około 48 ha, położona w miejscowościach Jasionka (gmina Trzebownisko) i Rudna Mała
(gmina Głogów Małopolski)
• Strefa S3 – to Preinkubator Akademicki PPNT o powierzchni około 1000 mkw.
Strefy S1, S2 i S1-3 zostały w całości włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

PROJEKT PN.: „ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) – II ETAP”
W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców inwestowaniem w naszym regionie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, która zarządza Parkiem, przystąpiła do realizacji kolejnego projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – II etap”.
Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
Budżet projektu: około 82,3 mln zł
Kwota wydatków kwaliﬁkowanych: około 68 mln zł
Kwota doﬁnansowania z Unii Europejskiej: około 53,7 mln zł
Zakres projektu obejmuje realizację następujących zadań:
• kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu o powierzchni około 48 ha w ramach Strefy S1-3;
• wybudowanie kompleksu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT;
• utworzenie 4 laboratoriów badawczo-rozwojowych: trzech w ramach Laboratorium Badawczego dla Politechniki
Rzeszowskiej i jednego w ramach Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego;

PPNT – POŁOŻENIE I KOMUNIKACJA
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny zlokalizowany
jest w pobliżu Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” oraz
węzła komunikacyjnego, w skład którego wchodzą:
• Autostrada A4;
• Droga krajowa Nr 19 relacji: Rzeszów–Lublin–Białystok
–Kuźnica Białostocka–granica państwa–Litwa;
• Droga krajowa Nr 9 prowadząca ruch z Warszawy do
przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku;
• Budowana droga ekspresowa S19 „Via Baltica”, która
ma łączyć kraje bałtyckie z południową częścią Europy;
• Magistrala kolejowa E-30 prowadząca ruch z Europy
Zachodniej na Ukrainę.

STREFA S1-3

Strefa S1-3 jest częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Obejmuje obszar o łącznej powierzchni około 48 ha położony na terenie miejscowości Jasionka (gmina Trzebownisko)
i Rudna Mała (gmina Głogów Małopolski), w pobliżu Lotniska Rzeszów – Jasionka oraz istniejącej Strefy S1.
Teren ten we wrześniu 2011 roku został w całości objęty Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec.
Strefa S1-3 została kompleksowo uzbrojona w następującą infrastrukturę techniczną:
• sieć elektroenergetyczną,
• gazową, wodociągową,
• kanalizację sanitarną i deszczową oraz drogę wewnętrzną.
Dostawę wody i odbiór ścieków ze strefy zapewnia tzw. magistrala wodno-kanalizacyjna o długości około 7 km, łącząca
tereny inwestycyjne z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Rzeszowie.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Szopena 51; 35-959 Rzeszów
tel. 17 85 20 600, 17 86 76 200, fax 17 85 20 611
info@rarr.rzeszow.pl, www.rarr.rzeszow.pl

SOLIDNA FIRMA

Laureaci konkursu

Nie tylko o programie
Solidna Firma
17 lutego 2012 roku odbyła się Gala Finałowa jubileuszowej – dziesiątej edycji Programu
Gospodarczo-Konsumenckiego „Solidna Firma”. Uroczystość miała miejsce w Hotelu
InterContinental w Warszawie. Podczas tegorocznej Gali uhonorowano 303 ﬁrmy
arto zadać pytanie, czy dbałość
o dobry wizerunek ﬁrmy przekłada się na jej kondycję ﬁnansową? A także: jakie są najskuteczniejsze sposoby inwestowania we
wzmocnienie jej pozytywnego wizerunku?
Sposoby inwestowania we wzmocnienie
wizerunku firmy zależą w znacznym stopniu
od specyfiki reprezentowanej przez przedsiębiorstwo, branży i produktu, dostępności
do profesjonalnych analiz rynkowych, sprawdzonych narzędzi promocyjnych, relacji z kontrahentami, wywiązywania się z zobowiązań
wobec Skarbu Państwa i ZUS, przynależności
do izb gospodarczych itp. Niemniej jednak zawsze wśród narzędzi wpływających pozytywnie na konkurencyjność, liczyć się będą certyfikaty zaświadczające o poddaniu się przez
firmę weryfikacji i wdrożeniu wymaganych
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procedur. Mamy dzisiaj do wyboru wiele certyfikatów specjalistycznych, ponadbranżowych, obligatoryjnych i dobrowolnych.
Organizatorzy Programu Gospodarczo-Konsumenckiego „Solidna Firma”, wiedzą
od jego uczestników, że dysponowanie certyfikatem „Solidnej Firmy”, będącym potwierdzeniem wiarygodności, ułatwia działania
na biznesowym polu – łatwiej jest otrzymać
kredyt, podpisać umowę leasingową, zakończyć sukcesem starania o środki unijne.
Dodajmy, że rzetelność firm sprawdzana
jest nie tylko na podstawie wypełnionych przez
firmy ankiet samooceny i dokumentów, ale
również na podstawie przeprowadzonych
w ich siedzibach wizytacji. Publikując corocznie listy kandydatów w kolejnych edycjach
Programu, organizatorzy oczekują reakcji społeczeństwa, wyczulając jednocześnie partne-

rów gospodarczych i konsumentów na istotę problemu, jakim jest uczciwość i rzetelność
w gospodarce.
Celem Programu Solidna Firma jest nie
tylko promocja w skali kraju firm w nim
uczestniczących, ale także tworzenie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki za
granicą. W skali makro, ogólnoświatowej dobre relacje między firmami są warunkiem zaufania na prestiżowych rynkach i wśród inwestorów zagranicznych. O tym jak ważne jest
to, jak polska gospodarka jest postrzegana
w świecie, nie trzeba nikogo przekonywać. Także w skali mikro, czyli między producentami,
dostawcami, podwykonawcami, firmami
usługowymi, obowiązywanie solidności i wiarygodność jest wielce ważnym czynnikiem
prowadzenia biznesu.
AU

Producent drążków do zasłon łazienkowych
Eugenia Tymieniecka,
prezes Stowarzyszenia
Solidna Firma
Działalność bez zarzutu
– Organizatorzy Programu
Gospodarczo-Konsumenckiego
„Solidna Firma”, Bogdan Chojna i Piotr Kossakowski, w 2002
roku, po zakończeniu pierwszej
jego edycji, zwrócili się do mnie
jako przewodniczącej rady nadzorczej ZUS z prośbą, aby
właśnie ta instytucja wsparła to przedsięwzięcie. Przedstawili mi jego założenia i cele, w efekcie po namyśle
postanowiłam odpowiedzieć pozytywnie na ich życzenie.
Warto pamiętać, że były to pierwsze lata po wprowadzeniu
w 1999 roku reformy ubezpieczeń społecznych, tak obecnie
krytykowanej. Zależało mi na tym, aby promować program,
który będzie nagradzał właśnie solidne firmy, wywiązujące się
ze swoich zobowiązań zarówno wobec systemu podatkowego, jak i ubezpieczeń społecznych. Był to czas
szczególny – w mediach miała miejsce nagonka na świat biznesu, opisywano w nich firmy źle funkcjonujące, dalekie od
rzetelności, ale one przecież nie zdominowały naszego życia
gospodarczego. Właśnie przeciwwagą dla tej sytuacji miał
stanowić program Solidna Firma. Minęły lata i z satysfakcją
mogę powiedzieć, że spełnił, nadal to czyniąc, swoją rolę.
Firmy, które w jego pierwszych edycjach zostały uhonorowane certyfikatem solidności, kontynuują działalność bez
zarzutu, nikt nie ma do nich zastrzeżeń czy pretensji. Są
z nami firmy, które od początku biorą w nim udział.

Oferujemy:
drążki rozprężne,
kątowe, łukowe
półki narożne
do łazienek
kółka do zasłon
łazienkowych
zasłony łazienkowe
opakowania typu
„blister”

34-120 Andrychów, ul. Beskidzka 5b
tel. 33 875 47 23, 33 870 46 60, fax 33 870 46 62
adah@adah.pl, www.adah.pl

Marek Sawicki,
minister rolnictwa
i rozwoju wsi
Dobre
praktyki biznesowe
– Certyfikaty „Solidna Firma”
to prestiżowe wyróżnienia,
które otrzymują najlepsze polskie firmy, cieszące się zaufaniem, budujące relacje gospodarcze na rzetelności wobec partnerów, instytucji finansowych państwa, a także
pracowników. Program Gospodarczo-Konsumencki „Solidna Firma” od dziesięciu lat propaguje zasady etyki
w biznesie, promuje rzetelnych, godnych zaufania przedsiębiorców. Przyczynia się do upowszechnienia dobrych
relacji gospodarczych miedzy partnerami biznesowego
i gospodarczego patriotyzmu.
Certyfikaty programu „Solidna Firma” otrzymują prężnie
działające firmy, które są przykładem wiarygodności i uczciwości w prowadzeniu działalności, kreując przy tym dobre
wzorce społecznej i gospodarczej odpowiedzialności. Certyfikaty są zasłużonym laurem dla firm, potwierdzającym ich
etykę biznesową i promującym najlepsze postawy w prowadzeniu interesów gospodarczych. Serdecznie gratuluję laureatom tych prestiżowych wyróżnień. Dziękuję kapitule programu za propagowanie dobrych praktyk biznesowych.
Wierzę, że przyznane certyfikaty przyniosą zasłużoną dumę
z przynależności do grona Solidnych Firm w Polsce.

PPUH KOMBINAT BUDOWLANY Spółka z o.o.
15-099 BIAŁYSTOK, ul. Legionowa 14/16
Tel./fax (85) 741 53 72, 741 64 02
BIURO SPRZEDAŻY (85) 741 50 87, (85) 743 36 39
kombinat@kombinatbud.com.pl
www.kombinatbud.com.pl

DEWELOPER
GENERALNY WYKONAWCA
PRODUCENT BETONU TOWAROWEGO

w ofercie:
- mieszkania z garażami
- domy jednorodzinne
- lokale usługowe
oraz beton towarowy z pompowaniem
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Jolanta Chełmińska,
wojewoda łódzki
Zweryfikowana
solidność
– Współuczestniczę w programie Solidna Firma od
jego początku, bo chciałabym, aby polski biznes,
przedsiębiorczość
były
oparte na solidnych, uczciwych podstawach. Budujemy biznes i, nawiązując do tego, co jest zapisane w Ewangelii, budujmy dom na skale. Jeśli
tak się stanie, partnerzy
Państwa, laureatów Programu „Solidna Firma 2011” z województwa łódzkiego, będą spokojniejsi – współpraca z takimi kontrahentami będzie owocna. Gratuluję Państwu, bo
zapewne więcej jest solidnych firm, ale albo się im nie chce,
albo nie do końca chcą się poddać tej weryfikacji, jakiej organizatorzy tego programu wymagają. Być może są pewne
obszary, których nie chcą te firmy ujawnić. Państwo się tej
weryfikacji poddajecie, to znaczy, że nie macie nic do
ukrycia. Z takimi firmami dobrze jest współpracować, bo to
jest tak jak w tym przysłowiu, że lepiej z mądrym, a w tym
wypadku uczciwym, stracić niż z głupim, czyli – trawestując – nieuczciwym zyskać. Cieszę się niezmiernie, że Państwo jesteście. Niektórzy z Państwa, jako solidne firmy, są
z nami od początku. Raz może to być przypadek, ale jak 10.
raz firma poddaje się weryfikacji i wypada ona pomyślnie, to
już to przypadkiem nie jest. Życzę Państwu i organizatorom
programu, aby w kolejnych latach więcej firm zdecydowało
się poddać tej weryfikacji i żeby coraz więcej było firm certyfikowanych. Myślę, że wiele innych pójdzie Państwa śladem. Życzę dobrego prowadzenia biznesu, również z solidnymi firmami.
Jan Król, członek kapituły
programu Solidna Firma,
były wicemarszałkiem
Sejmu, członek Rady
Głównej BCC
Przedsiębiorcy
solą tej ziemi
– Gdy moja partia, Unia
Demokratyczna, przegrała wybory w 2001 roku,
musiałem zmienić zajęcie,
niemniej nadal chciałem
działać w sprawach istotnych dla kraju.Sama idea
nagradzania firm pod hasłem „Solidna Firma” była
bardzo interesująca, zwłaszcza w sytuacji złego klimatu, jaki
pojawił się wokół przedsiębiorców, że krętacze, aferzyści itp.
Tym bardziej zatem trzeba było pokazywać dobre przykłady
działalności gospodarczej. W mojej opinii przedsiębiorcy
w czasie współczesnym są solą tej ziemi, tak jak niegdyś
chłopi. To oni potrafią organizować pracę innych, przy okazji,
co zrozumiałe, zarabiając pieniądze. Słowem: od nich zależy
powodzenia kraju, ludzi, dobrobyt, stopa bezrobocia itd.
Przyjąłem przed 10 laty propozycję skierowaną do mnie przez
Bogdana Chojnę, twórcę Programu Gospodarczo-Konsumenckiego „Solidna Firma”, i kontynuuję swą w nim obecność.
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Piotr Pawluczenia,
naczelnik Podlaskiego
Urzędu Skarbowego
w Białymstoku
Firma godna zaufania
– Solidny to, zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, „taki, na którym
można polegać”, czyli godny zaufania, rzetelny, uczciwy, kierujący się zasadami. Przekładając to na
sferę działalności gospodarczej, solidność to umiejętność budowania relacji
gospodarczych opartych
na wzajemnym zaufaniu, które z kolei opiera się na terminowym regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów, instytucji państwowych i pracowników, a także przestrzeganiu
przepisów prawa i zasad etycznych. Solidność w biznesie ma
olbrzymi wpływ na wizerunek, jaki firma kształtuje w oczach
klientów oraz własnych pracowników. Przyczynia się ona także
do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Bycie solidnym pomaga firmom w pozyskiwania nowych kontrahentów
i zleceń, a tym samym stymuluje ich rozwój i przyczynia się
realizacji podstawowego celu prowadzenia działalności gospodarczej, jakim jest osiąganie zysków. Te korzyści dostrzega znakomita większość przedsiębiorców i – jak widać na
przykładzie Programu Gospodarczo-Konsumenckiego „Solidna
Firma” – liczba solidnych przedsiębiorców z roku na rok rośnie,
co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę jakości życia
gospodarczego w kraju. Solidność to bez wątpienia języczek
u wagi w osiągnięciu sukcesu w prowadzonej działalności
gospodarczej i jednocześnie jednoznaczny sygnał dla partnerów gospodarczych, pracowników, jak również instytucji
państwowych, że firmie można zaufać i że warto budować
z nią otwarte relacje także w przyszłości.
Zbigniew Zaniewski,
dyrektor ZUS Oddział
w Białymstoku
Rzetelny
pracodawca
– Na pewno w życiu warto być rzetelnym, a prowadząc własny biznes
szczególnie. W ten sposób wyrażamy stosunek
do samego siebie i otoczenia, w którym się
obracamy.
Rzetelność
w biznesie rozumiem bardzo szeroko: począwszy
od współpracy z różnymi
organami, chociażby typu urząd skarbowy czy ZUS, pracownikami, którzy powinni pracować na sukces firmy oraz
z klientami i innymi partnerami. Rzetelny pracodawca to
pracodawca uczciwy w relacjach ze swoimi pracownikami,
a to się z pewnością opłaca. Zgłaszając ich do ubezpieczeń
społecznych od dnia zawarcia umowy, wykazując faktycznie
wypłacane wynagrodzenia, unika się konfliktów, a niejednokrotnie procesów sądowych. Decydując się na prowadzenie własnego biznesu, każdy musi mieć świadomość swoich
obowiązków i jeśli je realizuje w sposób należyty, unika problemów.
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Zysk nie przesłania
nam misji
Rozmowa z Wojciechem Henrykowskim,
prezesem Polskiego Centrum Badań i Certyﬁkacji SA
Od 5 lat PCBC corocznie zdobywa tytuł
„Solidnej Firmy”, a w dorobku ma również
wiele innych nagród biznesowych. Co jest
podstawą tak silnej pozycji i istotą solidności państwa działań rynkowych?
– Rzeczywiście, zostaliśmy uhonorowani
wieloma różnymi wyróżnieniami, które są dla
nas równie cenne, choć każde na swój sposób. Co sprawia, że jesteśmy zauważani i doceniani? Po pierwsze, działamy w oparciu
o określone procedury, których ściśle przestrzegamy. Są jednostki, które konsultują czy
wdrażają dany system, a następnie go certyfikują. Takie działanie jest wbrew regułom
i my takich praktyk nie stosujemy. Rzetelnie
podchodzimy do prowadzonej działalności,
przestrzegając regulacji prawnych i wymaganych norm. Ponadto funkcjonujemy na
arenie międzynarodowej w skali Europy, co
wiąże się z tym, że jesteśmy oceniani przez
audytorów organizacji działających na rynkach obcych i musimy spełniać wysokie standardy. Na własne potrzeby realizujemy wewnętrzną politykę jakości, która wyraźnie
mówi, że naszą misją jest działanie projakościowe oraz szeroko rozumiane wsparcie
firm w tak ukierunkowanej działalności.
Co ważne, klientów traktujemy po partnersku. Wiele realizowanych przedsięwzięć poświęcamy promocji dobrych praktyk projakościowych, które mogą być pod tym względem wzorem. Dowodem na to, że postępujemy rzetelnie, jest fakt, że przez ponad 50
lat działalności nie zdarzyło się dotąd, żeby
ktoś zakwestionował wydany przez nas certyfikat, czy w inny sposób podważył naszą
wiarygodność. Mimo że mamy świadomość biznesowego wymiaru naszej działalności, nie pozwalamy, by pieniądze przesłoniły nam cel. Działalność projakościową
traktujemy przede wszystkim jako misję, czego wyrazem praktykowane upusty dla administracji, która ma ograniczone możliwości
finansowe, w imię krzewienia właściwych postaw.
W jakim stopniu sukces firmy jest zasługą zatrudnionych specjalistów?
– O sukcesie firmy decydują przede
wszystkim ludzie. Napisałem kiedyś artykuł:
„Ślady PCBC w różnych organizacjach”, bo
do tej pory dzięki nam w ramach szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych kwalifikacje podniosło około 80 tys. ludzi. Równolegle sami
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Dowodem na to, że
postępujemy rzetelnie,
jest fakt, że przez
ponad 50 lat
działalności
nie zdarzyło się
dotąd, żeby ktoś
zakwestionował
wydany przez nas
certyfikat, czy w inny
sposób podważył
naszą wiarygodność
też się nieustannie szkolimy, bo, jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, wiedza nabyta, gdy
nie jest pogłębiana, traci na aktualności.
Systemy zarządzania według norm ISO
9000 polegają na stałym doskonaleniu.

Jak polskie firmy podchodzą dziś do jakości i wyzwań, z jakimi wiąże się potrzeba
systematycznego doskonalenia?
– Wkrótce będziemy obchodzić 20-lecie
wydania pierwszego certyfikatu ISO. Na
przestrzeni tych lat bardzo wiele firm wdrożyło system i przestrzega jego wymogów. Co
ważne, firmy nastawione projakościowo równie wysokiego poziomu wymagają od swoich poddostawców. W latach 2008–2009 zauważyliśmy tendencję odchodzenia od systemu. Wtedy pojawił się kryzys i firmy szukały
oszczędności również w sferze jakości. Postawy przedsiębiorców są różne. Wiele zależy od kierownictwa. Jeżeli świadomie traktuje
system zarządzania jakością jako narzędzie
stałej poprawy, efekty będą widoczne. Jeżeli
motywem wdrożenia systemu jest sam certyfikat, nie można mówić o pełnym wykorzystaniu możliwości systemu.
Jakie dziedziny gospodarki są wiodące
pod względem doskonalenia jakości?
– Dążenie do certyfikacji zapoczątkowały zakłady produkcyjne, ale w tej chwili obserwujemy duże zainteresowanie ze strony samorządów i urzędów centralnych. Certyfikowaliśmy Ministerstwa Sprawiedliwości i Gospodarki, Kancelarię Premiera, zgłasza się coraz więcej urzędów wojewódzkich. Kiedyś podobny trend dotyczył urzędów skarbowych
i policji. Z kolei w szpitalach toczy się walka
między ISO 9000 a akredytacją, przy czym
osobiście uważam, że jeden system nie wyklucza drugiego.
Rok 2012 według ekspertów ma być rokiem kolejnego załamania rynkowego. Jakie
państwo stawiają sobie cele i założenia na najbliższe miesiące?
– Bieżący rok stawia przed nami zadania
dotyczące restrukturyzacji, która ma się przełożyć na wzrost rentowności z 4,5 do 10 proc.
Ponadto zamierzamy wejść w nowe obszary certyfikacji i szkoleń oraz w dalszym ciągu rozszerzać współpracę z zagranicą, zwłaszcza w Turcji, w Korei, w Chinach. Planujemy
też stworzyć odrębne stanowisko dla osoby,
która skupi się na szukaniu nowych produktów, by być na bieżąco z analogiczną ofertą
na rynkach obcych.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.pcbc.gov.pl
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„Społem” stawia na rozwój
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik” w Zamościu
funkcjonuje od 93 lat. Obecnie jest nowoczesną, dobrze zarządzaną
ﬁrmą, która posiada 20 sklepów Lux i Lux mini na terenie Zamościa,
2 w Tomaszowie Lubelskim oraz 4 piekarnie i ciastkarnię
rodukty „Społem” wytwarzane są
w oparciu o wypracowane przez lata
technologie, sprawdzone receptury
i wysokiej jakości surowce. Produkcja stanowi prężną gałąź działalności Spółdzielni – zakłady produkcyjne zaopatrują sieć
detaliczną „Społem” Lux oraz inne placówki handlowe na terenie Zamościa, Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego.
Firma nieustannie się rozwija, wszystkie
sklepy sieci są systematycznie unowocześniane. W 2011 roku Spółdzielnia rozbudowała i zmodernizowała sklep w Zamościu,
którego powierzchnia sali sprzedaży wynosi obecnie niemal 800 mkw. Sklep został wyposażony w nowoczesne urządzenia, klimatyzację i monitoring. Koszt tej inwestycji
wyniósł ponad 4 mln zł.
Spółdzielnia rozpoczęła również inwestycje na innych rynkach. W 2008 roku uru-
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Zmodernizowany sklep nr 34 przy
ul. Wojska Polskiego 1 w Zamościu
chomiono pierwszy sklep w Tomaszowie
Lubelskim. Z końcem 2011 roku, po sukcesie z 2008 roku, został otworzony drugi
sklep w Tomaszowie Lubelskim. Nowo wybudowany obiekt powstał w niecałe 4,5 miesiąca, nakładem blisko 3,2 mln zł i stanowi jeden z najnowocześniejszych obiektów handlowych na terenie miasta.

Zamojska Spółdzielnia łączy tradycję i doświadczenie z najnowszymi trendami w branży produkcyjnej i handlowej. Dlatego, mimo
rosnącej konkurencji, radzi sobie doskonale
na zmieniającym się rynku, poszerzając grono klientów zadowolonych z produktów i poziomu usług firmy. „Społem” stale osiąga dobre wyniki ekonomiczne, a w planach ma kolejne inwestycje.
O pozycji i renomie firmy świadczą liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: „Gepard Biznesu” (2007, 2010); „Gazela Biznesu” (2007,
2008, 2009, 2010, 2011); Certyfikat „Solidna Firma” (2008, 2009, 2010, 2011 – Srebrny Certyfikat 2010); Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” (2010, 2011); Medal Lubelskiego Orła Biznesu (2009, 2010); Wojewódzki Lider Biznesu (2011).
www.spolem-zamosc.pl

FAMA Sp. z o.o. jest ﬁrmą
produkcyjną z wysoko kwaliﬁkowaną kadrą i nowoczesnym parkiem maszynowym. Główny
asortyment to: wciągarki, wciągniki, żurawiki, suwnice, urządzenia trapowe, wciągarki kotwiczne,
cumownicze i holownicze, urządzenia dla przemysłu górniczego, systemy transportowe oraz
wysokomomentowe silniki hydrauliczne. Firma posiada System Zarządzania Jakością ISO
9001:2008 oraz System Zarządzania Środowiskowego DIN EN ISO
14001:2009.

FAMA Sp. z o.o.
ul. Kopernika 1; 83-140 Gniew
tel. 58 530 76 00 do 05;
fax 58 530 76 06
sekretariat@fama-gniew.pl
www.fama-gniew.pl
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Satysfakcjonujące
efekty pracy
O czynnikach wpływających na renomę Zakładu, wykorzystaniu energii ze źródeł
odnawialnych oraz współpracy na płaszczyźnie nauka-biznes mówi Karol Węglarzy,
prezes zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego
Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o.

Co składa się na renomę Zakładu i uznanie dla jego dorobku? Jakie dokonania są największą dumą zespołu, a zarazem istotnym
wsparciem dla organizacji i funkcjonowania
gospodarstw rolnych?
– Zakład Doświadczalny w Grodźcu
Śląskim, działając w strukturze Instytutu
Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego na terenie Śląska Cieszyńskiego,
w środowisku naukowym i biznesowym postrzegany jest jako prężna, dynamicznie rozwijająca się firma, solidnie umocowana w polskich realiach biznesowych, podejmująca
nowe wyzwania, rozumiejąca potrzeby środowiska rolniczego.
Sukcesy Zakładu dotyczą prowadzonej
od ponad 65 lat działalności badawczej oraz
produkcyjnej. Jest on wiodącą jednostką
w produkcji rolniczej nie tylko na ziemi cieszyńskiej, ale również liczącą się firmą w województwie śląskim.
Do sukcesów naukowych ostatnich lat należą z pewnością: narodziny w należącej do
Zakładu fermie trzody chlewnej w Kostko-
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wicach pierwszego w Polsce transgenicznego knurka TG 1154; zrealizowanie w Zakładzie 13 grantów celowych i wdrożenie wielu
nowych technologii; powstanie Ośrodka
Energii Odnawialnych o charakterze naukowo-dydaktycznym; powołanie w Grodźcu samodzielnej placówki naukowej Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w uznaniu zasług naukowych Zakładu; wyhodowanie Polskiej Owcy Górskiej,
która w 1953 roku została uznana za rasę,
oraz Owcy Pogórza; wdrożenie systemu
HACCP na produkcję pasz oraz systemów
GHP i GMP na przetwórstwo mięsa; uzyskanie przez kolejne lata od 2007 roku certyfikatu rolnictwa ekologicznego w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie Jaworze.
Wraz z sukcesami naukowymi pojawiły się
również wyniki gospodarcze: wysoka lokata
Zakładu w rankingu 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych według Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej oraz rokroczne uzyskiwanie godła „Solidna Firma”
– od roku 2004 do roku 2011.
W jakiej mierze zachodnie doświadczenia i rozwiązania, choćby poznane ostatnio za sprawą uczestnictwa w warsztatach
w USA, są wykorzystywane w Polsce, przyczyniając się do rozwoju badań i rolnictwa
na gruncie krajowym?
– Doświadczenia i rozwiązania stosowane
w krajach Europy Zachodniej – głównie w Austrii i Szwajcarii, a także zaobserwowane
w Stanach Zjednoczonych podczas kilku wyjazdów szkoleniowych – zainspirowały mnie
i zaowocowały konkretnymi inwestycjami: wybudowaniem nowej obory kurtynowej na 168
krów w 2004 roku oraz zakupem najnowocześniejszego wyposażenia i maszyn, remontem budynku dla potrzeb uruchomienia
działalności Agrorafinerii z linią technologiczną do produkcji oleju surowego tłoczonego na zimno i produkcji biodiesla, co umożliwiło uniezależnienie się Zakładu w 80 proc.
od zewnętrznych źródeł paliw płynnych,
a wreszcie wybudowanie Agrobiogazowni
w Kostkowicach.
Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej zmodernizowano

w krótkim czasie fermę trzody chlewnej i wyremontowano stawy, a ponadto zaadoptowano i zmodernizowano gospodarstwo ekologiczne w Jaworzu. Ostatnią największą
inwestycją jest Agrobiogazownia, w której, na
bazie doświadczenia czeskiego i austriackiego, opracowano koncepcję dla biogazowni
Zakładu.
Jakie czynniki budują wizerunek i pozycję Zakładu, postrzeganego jako rzetelny
i wiarygodny partner biznesowy, wielokrotnie nagradzany, w tym certyfikatem „Solidnej
Firmy 2011”?
– Wizerunek Zakładu budują pracownicy, ich wiedza, kompetencje, rzetelność, szacunek dla drugiego człowieka, w tym także dla
partnera biznesowego oraz dla konkurenta
w branży. Poszanowanie prawa i uczciwość
w biznesie to czynniki, które budują zdrowe
relacje, one pozwalają na minimalizację napięć, na psychiczny komfort, który jest gwarantem przyjaznej aury w zewnętrznych i wewnętrznych kontaktach. Odwaga w podejmowaniu wyzwań i konsekwentna ich realizacja to niewątpliwie właściwa, choć wcale niełatwa, droga do sukcesu.
Wysoka lokata Zakładu w ostatniej
edycji „Rankingu 300” plasuje państwa
wśród przedsiębiorstw rolnych z najlepszymi wynikami. Jak obecność wśród liderów
przekłada się na wkład w upowszechnianie
dorobku Zakładu na szerszą skalę?
– Niewątpliwie zaszczytem jest znaleźć się
w gronie najlepszych, to nobilituje, pozwala zaistnieć, gwarantuje rozpoznawalność
w swoim obszarze działania. Ponadto tworzy to płaszczyznę do współpracy i wymiany
doświadczeń, kreuje innowacyjność, ale niesie za sobą zobowiązania. Z nich wynikają inicjatywy działań pod konkretne potrzeby, badań dla dobra środowiska, dla bezpieczeństwa
żywnościowego i energetycznego, dla podniesienia świadomości ekologicznej. Stąd
wielokierunkowość zainteresowań, od tradycyjnej hodowli, poprzez odnawialne źródła energii, po ekologiczny system uprawy roślin i chowu zwierząt. Sama aplikacja myśli
w czyn, bez szerszego upowszechnienia wyników, rozwiązań czy przemyśleń, byłaby sztuką dla sztuki, takim zatrzymaniem się w po-
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łowie drogi. Obecność w szacownym gronie
laureatów stwarza warunki do upowszechniania rezultatów na większą skalę, to pewna korzyść dla wszystkich zainteresowanych
oferowaną problematyką, to wreszcie satysfakcja z efektów wieloletniej pracy w trudnej
branży, jaką jest rolnictwo i produkcja żywności.
Jak przebiega współpraca z innymi podmiotami, dająca szansę na widoczne efekty
w zakresie usprawnienia praktyk rolniczych? Czy można dziś mówić o wzajemnym
zrozumieniu i świadomości potrzeby współdziałania między ośrodkami nauki i biznesu na płaszczyźnie rozwoju rolnictwa?
– Zakład, jako część jednostki naukowo-badawczej, ale również spółka prawa handlowego, jak najbardziej rozumie konieczność
ścisłej współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu. Bowiem tylko wtedy można odnieść sukces gospodarczy, gdy naukowo potwierdzona wiedza zostanie wykorzystana w działalności praktycznej, produkcyjnej. Dowodem
na taką właśnie konieczność współpracy jest
wykonanie przez kadrę Zakładu w Grodźcu
13 grantów celowych oraz wielu badań naukowych, których efektem były liczne wdrożenia zdobytej w badaniach przemysłowych
wiedzy i rozwiązań technologicznych, dotyczących zarówno żywienia zwierząt gospodarskich, takich jak bydło mleczne, trzoda
chlewna i owce, jak i rozwiązań technologicznych dotyczących utrzymania tych ga-

z rozumienia problemów globalnego ocieplenia klimatu z powodu emisji gazów cieplarnianych i są wkładem w jego ograniczenie.
Zakład aktywnie wspiera i inwestuje
w idee związane z czystą energią. Już kilka lat
temu rozpoczął tworzenie w jednym ze swoich gospodarstw w Kostkowicach Centrum
Odnawialnych Źródeł Energii. Początkowo
uruchomiono produkcję biodiesla w Agrorafinerii, zamontowano kolektory słoneczne
do ogrzewania wody w budynku hotelowosocjalnym, powstała elektrownia wiatrowa wytwarzająca prąd służący do oświetlenia terenu gospodarstwa. Ostatnim elementem, który dopełnił całości, jest Agrobiogazownia, która stanowi największą inwestycję Zakładu. Jest
to biogazownia o mocy 0,6 MW, w której wykorzystuje się do produkcji biogazu i energii
elektrycznej głównie kłopotliwe odpady z produkcji zwierzęcej i roślinnej: gnojowicę świńską, obornik świński i bydlęcy, gnojówkę
oraz – jako uzupełnienie dawki – kiszonki
z traw i kukurydzy, a także glicerynę poestryfikacyjną, co zapewnia optymalny skład
mieszaniny fermentacyjnej.
Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
przyciąga liczne grupy zainteresowanych
rolników, studentów oraz przedstawicieli organizacji rządowych i biznesmenów, którzy
są przyjmowani w Zakładzie i zapoznawani
z potencjałem i doświadczeniami Zakładu
w zakresie OZE.

Tylko wtedy można odnieść sukces gospodarczy,
gdy naukowo potwierdzona wiedza zostanie
wykorzystana w działalności praktycznej
tunków zwierząt oraz prowadzonego w ostatnim czasie odważnego przedsięwzięcia związanego z wdrażaniem nowych technologii
i metod produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Zakład niezwykle ceni współpracę międzynarodową z przedstawicielami firm i instytutów z Czech, Austrii, Szwajcarii, Niemiec,
Anglii, Ukrainy oraz Rosji, wśród których cieszy się również uznaniem. Dowodem tego jest
współpraca naukowa w realizacji projektów
międzynarodowych, szczególnie w zakresie
doświadczeń prowadzonych w produkcji
rolniczej na terenach górskich czy wdrażaniu
energii odnawialnej w rolnictwie.
Ważnym kryterium określającym wartość rolnictwa w ujęciu przyszłościowym jest
czynnik ekologiczny, w tym wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii. Jakie znaczenie i miejsce w pracach Zakładu zajmuje potencjał OZE na obszarach wiejskich, choćby na przykładzie energetycznych możliwości
wykorzystania biomasy i innych inwestycji
ekoenergetycznych?
– Inwestycje w energie odnawialne Zakładu, jako jednostki naukowej, wypływają

W tym miejscu chciałbym jeszcze dodać,
że w Gospodarstwie Jaworze prowadzony jest
od kilku lat ekologiczny chów owiec.
Jak ocenia pan kondycję i dynamikę krajowego rynku rolnego oraz gotowość gospodarstw na zachodzące zmiany i nowe wyzwania? W jaki sposób działalność Zakładu
pomaga zwiększyć świadomość potrzebnych zmian i stawić im czoła w praktyce?
– Na tak postawione pytanie ciężko jest
odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ odpowiedź zależna jest od wielu czynników. Między innymi od profilu produkcji, stopnia specjalizacji, wielkości gospodarstwa rolnego itp.
Jednak są powody do niepokoju. Nie chodzi
jedynie o konsekwencje, które uwidoczniły się
na terenach dotkniętych powodzią czy obecnie zagrożonych jej wystąpieniem. Zauważalny jest bowiem trend, w którym z jednej
strony systematycznie rosną ceny żywności,
a z drugiej spada opłacalność rodzimej produkcji rolnej.
Wzrost cen żywności spowodowany jest
wieloma czynnikami. Do najważniejszych należą wzrost cen energii, paliwa oraz podniesienie stawki podatku VAT. Jednocześnie

wzrost cen żywności napędzany jest wzrostem
kosztów związanych z transportem, przechowywaniem i przetwarzaniem płodów rolnych, a także występowaniem na rynku potentatów przetwórczych, jak również możliwościami importowymi tańszych produktów
i brakiem dostatecznej ochrony własnego rynku. Niestety wzrost ten nie przekłada się na
wzrost dochodów rolników. Na szczęście nie
dzieje się tak we wszystkich sektorach produkcji rolnej.
Na czym opiera się dziś sukces przedsiębiorstwa rolnego i co daje przewagę konkurencyjną oferowanych usług i wyrobów, jeśli wziąć pod uwagę jakość i rentowność hodowli lub produkcji?
– Produkcja rolnicza w Zakładzie prowadzona na powierzchni 1000 ha, obejmująca zarówno produkcję roślinną, głównie na
potrzeby paszowe i energetyczne, oraz produkcję zwierzęcą, obejmującą chów i hodowlę
bydła mlecznego, trzody chlewnej, owiec
oraz chów ryb, stawia Zakład wśród dużych
przedsiębiorstw rolniczych. Prowadząc tak
rozległą działalność produkcyjną i badawczą,
przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Unii Europejskiej jest zobowiązane z jednej
strony dostosować produkcję do aktualnie
obowiązujących wymagań prawnych, weterynaryjnych i higienicznych, z drugiej zaś
utrzymać jej właściwą rentowność i zadbać
o stały rozwój.
Wzrastające wymagania jakościowe
względem produktów rolno-spożywczych
wymuszają działania innowacyjne, pozwalające na osiągnięcie sukcesów produkcyjnych
i ekonomicznych. Zakład w Grodźcu rozumiejąc świetnie te zależności, postawił na
wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy pomocy środków pozyskanych z projektów dofinansowanych przez
Unię Europejską i grantów celowych.
Wraz z modernizacją bazy produkcyjnej
zadbano również o dostosowanie się do potrzeb rynku w zakresie jakości wytwarzanych
produktów poprzez wprowadzenie nowych
ras zwierząt, jak bydło polskie czerwone, którego mleko jest niezwykle cenione przez
odbiorców indywidualnych czy wprowadzenie świń rasy wielka biała polska i produkcję loszek hodowlanych, cenionych przez
rolników za wysoką mięsność tuczników, odporność na warunki środowiskowe i inne.
Działania te pozwoliły na poprawę jakości
oferowanych produktów: mleka i żywca.
Rozwój bazy produkcyjnej i poszerzenie jej
o nowoczesne linie technologiczne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych umożliwiły dywersyfikację przychodów w Zakładzie, rozwój bazy naukowej i produkcyjnej,
co przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności Zakładu.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.zdgrodziec.edu.pl
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Razem możemy więcej
Rozmowa z Janem Rączkowskim, prezesem Płockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej

Jakie działania zarządu wpływają na postrzeganie zasobów spółdzielni jako atrakcyjnych osiedli, w których warto mieszkać?
– Mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej jest dobrym wyborem dla młodych ludzi
rozpoczynających karierę zawodową. Małe
zasoby finansowe umożliwiają na starcie
kupienie pierwszego mieszkania. Dostępność i bliskość żłobka, przedszkola, szkoły,
ośrodków kultury, punktów handlowych są
atutami przy wyborze. Budujemy i wyposażamy place zabaw dla dzieci. W prowadzonych przez nas Spółdzielczym Domu Kultury
i klubach osiedlowych mieszkańcy mogą
znaleźć dla siebie i swoich dzieci miejsce do
rozwijania zainteresowań kulturalnych czy
sportowych. Staramy się na bieżąco reagować na potrzeby mieszkańców. Prowadzony
program termomodernizacji budynków,
oprócz oszczędności energii i wydatków za dostarczane ciepło, przynosi efekt w postaci
zmiany wyglądu naszych osiedli. Stają się one
bardziej kolorowe, estetyczne.
Na jakich założeniach opiera się polityka jakości w sferze zarządzania osiedlami, aby
można było mówić o wymiernych efektach
i zadowoleniu członków, zarówno z solidności
gospodarowania mieniem, jak i poziomu życia?
– Podstawowym zadaniem jest przestrzeganie zasady minimalizowania kosztów zarządzania zasobami. Celowość i zasadność każdego wydatku musi być uzasadniona. Przy wyborze wykonawców i dostawców usług stosujemy procedury przetargowe.
Prowadzimy prace remontowe nieruchomości zabudowanych budynkami, drogami i chodnikami. Utrzymujemy bieżącą
sprawność techniczna i eksploatacyjną zasobów, poprawiamy estetykę otoczenia, pla-
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ców zabaw, pielęgnację zieleni. Spółdzielnia
dba także o zapewnienie sprawnego i niezawodnego dostarczania wody, energii cielnej,
gazu, energii elektrycznej oraz usuwanie odpadów komunalnych. Rozliczanie poniesionych kosztów następuje indywidualnie dla
każdej nieruchomości. Po zakończeniu okresu obrachunkowego następuje rozliczenie
z wnoszonych zaliczek. Nasze działania w tym
zakresie są powszechnie akceptowane. Informowanie mieszkańców o planach i zamierzeniach, w tym remontowych, oraz – co
ważniejsze – ich dotrzymywanie pozwala ocenić przez mieszkańców naszą solidność działania.
Jak przedstawia się dziś stan techniczny i zapotrzebowanie inwestycyjne w ponad
200 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez PSM?
– Od wielu lat kładziemy szczególny
nacisk na poprawę stanu technicznego naszych budynków i ich otoczenia. Robimy
wszystko, aby sukcesywnie go poprawiać. Na
każdym kroku widać efekty dobrze przemyślanej polityki remontowej. Sukcesywnie
prowadzimy program termomodernizacji.
W roku 2004 rozpoczęliśmy ten program.
Oceniliśmy wtedy, że 181 budynków mieszkalnych wymaga docieplenia. Założyliśmy sobie wtedy bardzo ambitny 10-letni plan na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Dzisiaj
mogę powiedzieć, że uda nam się go wykonać. W latach 2004–2011 dociepliliśmy 151
budynków. W tym roku już docieplamy 22 budynki. Do zakończenia programu pozostanie
wykonanie termomodernizacji na 8 budynkach mieszkalnych, co jest zaplanowane na
rok 2013. Nie ma żadnego zagrożenia niepowodzenia przedsięwzięcia. Te działania

Spółdzielczy Dom Kultury

przynoszą naszym mieszkańcom wymierne
korzyści. Następuje zmniejszenie zużycia
ciepła w budynkach poddanych termomodernizacji. Warto wspomnieć, że oszczędność
energii, oprócz oszczędności w złotówkach,
jest działaniem proekologicznym. Rozpoczęliśmy również budowę domów jednorodzinnych. Z naszą ofertą można zapoznać się
na naszej stronie internetowej.
W jakim kierunku zmierza spółdzielnia,
by iść z duchem czasu i podążać za trendami obserwowanymi na rynku nieruchomości, a jednocześnie nie zaprzepaścić doświadczeń minionych 50 lat i nie przekreślić
spółdzielczej tradycji?
– Na rynku płockim działa wielu zarządców nieruchomości: spółdzielnie mieszkaniowe, spółki miejskie i zarządcy prywatni. Funkcjonują różne formy zarządzania:
spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe i zasoby komunalne. Dobrze radzimy sobie w tej
konkurencji. Codziennie naszymi działaniami udowadniamy, że medialna nagonka na
spółdzielczość jest nieprawdziwa. Obowiązująca od 2001 roku ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych mimo wielu nowelizacji
nadal jest nieprecyzyjna i odczuwa się niepewność przyszłych uregulowań. Mogę powiedzieć, że dobrze wywiązujemy się z postanowień ustawy uwłaszczeniowej. Kosztuje
nas to w dalszym ciągu wiele pracy i wysiłków,
jednak obecnie już ponad 4,5 tys. członków
spółdzielni posiada wyodrębnioną własność
i każdy wniosek jest załatwiany na bieżąco.
To sukces. Razem możemy więcej.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.psmlw.pl
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Pogarsza się kondycja
finansowa firm
Złe nastroje panują wśród przedsiębiorców. Powodem takiego stanu rzeczy
jest znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na zapłatę za zaległe faktury

Igor Stokłosa
najnowszego badania barometru
koniunktury IRG SGH (BARIRG),
wynika, że w I kwartale 2012 roku
jego wartość zmniejszyła się. – Negatywne zmiany wartości barometru w skali roku, wynikające z pogorszenia koniunktury
w większości sektorów, mogą wskazywać na
utrzymanie się tendencji spadkowych w gospodarce – twierdzi Elżbieta Adamowicz z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Z

Spadek aktywności
Wartość barometru IRG SGH zmniejszyła się w ciągu kwartału o prawie 7 pkt. i wynosi 17 pkt. Spadek w skali roku był podobny, także wyniósł 7 pkt. – Kwartalny spadek
wartości barometru jest zgodny z rytmem
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zmian sezonowych, należało się go spodziewać – zaznacza Joanna Klimkowska
z IRG SGH.
Spadek aktywności gospodarczej odnotowano we wszystkich, poza handlem, obszarach aktywności gospodarczej. Największe pogorszenie koniunktury w skali kwartału odnotowano w przemyśle przetwórczym
i sektorze bankowym. Pogorszeniu uległy także nastroje gospodarstw domowych. Odnotowane spadki są wywołane przez negatywne oddziaływanie czynników sezonowych.
Przewidywania zarówno przedsiębiorców,
jak i konsumentów są umiarkowanie optymistyczne, można zatem oczekiwać poprawy, nie wcześniej jednak niż w II kwartale.
W dalszym ciągu brak pozytywnego oddziaływania czynników cyklicznych. – Spadek
wartości barometru w skali roku o 7 pkt. jest

niepokojący, wskazuje bowiem na utrzymywanie się tendencji spadkowych. Jedynie w rolnictwie tendencja ta jeszcze się nie ujawniła.
W pozostałych sektorach roczne zmiany
wartości wskaźników koniunktury są ujemne.
Największe spadki miały miejsce w sektorze bankowym, gospodarstwach domowych
i handlu – twierdzą przedstawicielki IRG
SGH.

Czynniki sezonowe
W najbliższej przyszłości należy zatem
oczekiwać pozytywnego oddziaływania czynników sezonowych. – Trudno jednak prognozować, czy to wystarczy do poprawy koniunktury, tym bardziej że informacje o sytuacji w europejskiej przestrzeni gospodarczej
są bardzo niepokojące – twierdzą przedstawicielki IRG SGH.
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W ślad za pogarszającą się koniunkturą
spada też Indeks Należności Przedsiębiorstw
(INP). Obecnie jest on na poziomie 86,0
punktów – wynika z Portfela Należności
Polskich Przedsiębiorstw, projektu badawczego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru
Długów przygotowywanego przez Piotra
Białowolskiego. – Obserwowany spadek widoczny jest po bardzo długim, trwającym dwa
lata, okresie wzrostu wartości wskaźnika – zaznacza Białowolski.
Pomimo obecnego spadku, sytuacja
przedsiębiorstw w obszarze należności jest
wciąż znacząco lepsza niż w 2009 i 2010 roku.
– Wydaje się jednak, że pomimo wciąż utrzymującej się dobrej dynamiki wzrostu gospodarczego, przedsiębiorstwa w gospodarce coraz bardziej muszą liczyć się w swoich decyzjach biznesowych z problemem opóźnionych
należności – uważa Białowolski.
INP odzwierciedla stan i opinie przedsiębiorców dotyczące sześciu obszarów związanych z należnościami: stanu i prognozy problemów z ich egzekwowaniem, przeciętnego odsetka przeterminowanych należności
w portfelu firmy, średniego okresu przeterminowania, odsetka firm w gospodarce, które na skutek problemów z należnościami nie
mogą terminowo regulować swoich płatności, a także przeciętnego odsetka kosztów
związanych z nieterminowymi płatnościami
ze strony klientów/kontrahentów. Obecny spadek wartości INP w największym stopniu wynika z wydłużenia przeciętnego okresu oczekiwania na zapłatę. Dodatkowo bardzo nieznacznie zwiększył się udział należności

Po znaczącym pogorszeniu odczuć przedsiębiorców w obszarze problemów z odzyskiwaniem należności, który zaobserwowano w październiku 2011 roku, obecnie odnotowano nieznaczną poprawę. Pomimo że
wciąż prawie połowa firm deklaruje problemy z odzyskiwaniem należności na tym samym poziomie, to nieznacznie zmniejszył się
odsetek firm (z 20,1 proc. do 18,1 proc.), które uznały te problemy za większe niż w poprzednim kwartale i nieznacznie wzrósł odsetek firm, które zaobserwowały spadek problemów z należnościami (z 20,5 proc. do 23,1
proc.).
– Niepokojącym sygnałem jest dalszy spadek udziału firm, które nie mają w ogóle problemów z odzyskiwaniem należności – zauważa Białowolski. Obecnie jest ich 10,9 proc.,
a jeszcze w lipcu odsetek ten wynosił 19,7
proc. Zmniejszenie dolegliwości problemu
opóźnień jest najprawdopodobniej wynikiem utrzymującego się wzrostu gospodarczego, a także stosunkowo wysokiej dynamiki
produkcji w gospodarce. Firmy będące w stanie stosunkowo łatwo znaleźć zbyt na produkowane przez siebie towary, nie są skłonne do wskazywania na pogorszenie w obszarze należności, nawet gdy sytuacja faktycznie jest gorsza.

Wzrost optymizmu
Optymizm dotyczący przyszłej sytuacji
portfela należności nieznacznie wzrósł, jednak wzrost ten obserwowany jest po bardzo
znaczącym pogorszeniu z poprzedniego
kwartału. – W obecnym badaniu poprawa wynika z bardzo niewielkiego wzrostu odsetka

Wydaje się jednak, że pomimo wciąż utrzymującej
się dobrej dynamiki wzrostu gospodarczego,
przedsiębiorstwa w gospodarce coraz bardziej
muszą liczyć się w swoich decyzjach biznesowych
z problemem opóźnionych należności
przeterminowanych w portfelach firm mających problemy z odzyskiwaniem należności,
a także symbolicznie wzrósł odsetek kosztów
ponoszonych w związku z koniecznością
zarządzania przeterminowanymi należnościami.

Problem opóźnień
Obniżenie wartości INP nie jest jednak
jednoznacznie negatywne, gdyż zmniejszeniu
uległy subiektywne miary dolegliwości związanych z opóźnieniami w otrzymywaniu należności w terminie. Spadł udział firm, które deklarują narastanie problemu należności
i to zarówno w obszarze diagnozy, jak i przewidywań. Zmniejszył się również odsetek firm,
które deklarują, że nie są w stanie regulować swoich należności na skutek opóźnień
w otrzymywaniu faktur.

firm, które spodziewają się braku występowania problemów z odzyskiwaniem należności, a także tych, które spodziewają się ich
spadku – zauważa Białowolski.
Wyniki dotyczące prognozy w obszarze
przyszłego spływu należności wskazują, iż pogorszenie z poprzedniego kwartału nie było
zjawiskiem jednorazowym i należy spodziewać się pogorszenia w obszarze należności
w nadchodzących miesiącach. Przełoży się to
z dużym prawdopodobieństwem negatywnie
na sytuację gospodarczą. Firmy, w przypadku gdy zwiększą wydatki na zabezpieczenia, poniosą wyższe koszty. W przypadku, gdy zaniechają takich wydatków narażą
się na utratę płynności.
Po znaczącym spadku odsetka należności w przedsiębiorstwach, które nie zostały uregulowane w terminie, obecnie obserwowany

jest bardzo nieznaczny ich wzrost. Udział należności przeterminowanych w portfelu należności ogółem jest jednak wciąż na historycznie niskim poziomie. Nie mniej jednak,
taka sytuacja może być złożeniem dwóch
czynników. Po pierwsze, dobra koniunktura
i wysoki wzrost gospodarczy skutkują dużą
liczbą transakcji dokonywanych między
przedsiębiorstwami. Po drugie, wzrost udziału firm, które mają problemy z odzyskiwaniem
należności, i który jest obserwowany od poprzedniego kwartału, będzie skutkował powolnym wzrostem należności przeterminowanych w przedsiębiorstwach, które zmagają się z tym problemem od niedawna. Można zatem podejrzewać, że u tych, którzy mają
ten problem od niedawna, skala problemów
jest stosunkowo niska.
Wraz ze wzrostem odsetka faktur regulowanych nieterminowo, w przeprowadzonej
w styczniu 2012 roku edycji badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” odnotowano wzrost przeciętnego okresu przeterminowania należności z około 3 miesięcy
i 24 dni do około 4 miesięcy i 9 dni. Jest to bardzo znaczący wzrost i wskazuje, że obserwowany w poprzednim kwartale znaczący
spadek był jedynie przejściowy. Wskazuje to,
że także nowa grupa przedsiębiorstw, w której problemy z należnościami pojawiły się niedawno, obecnie musi już długo oczekiwać na
przeterminowane należności.

Bariery inwestycyjne
Od początku prowadzenia badania (od
stycznia 2009 roku) najbardziej istotną konsekwencją opóźnień w płatnościach pozostaje
możliwość powstawania zatorów płatniczych wynikająca z problemów z regulowaniem własnych należności. Obecnie tego
typu problemy ma 35 proc. firm w gospodarce. W coraz większym stopniu zaciera się
różnica między utrudnieniami w regulowaniu własnych należności, a drugą pod względem natężenia barierą, czyli koniecznością
ograniczania inwestycji, co odczuwa obecnie
34,3 proc. firm w polskiej gospodarce. Relatywny wzrost znaczenia bariery inwestycyjnej
wskazuje, że wprawdzie w obliczu wzrostu gospodarczego łatwiej poradzić sobie firmom
z koniecznością regulowania własnych zobowiązań, to jednak nie są w stanie, w przypadku braku terminowego spływu należności, poradzić sobie z planowym realizowaniem
projektów i założeń inwestycyjnych.
Zeszły kwartał przyniósł ponadto utrzymanie na historycznie niskim poziomie wyników dotyczących wielkości kosztów ponoszonych w związku z nieterminową obsługą
zobowiązań przez klientów i kontrahentów
polskich firm. W październiku 2011 roku
i styczniu 2012 roku odnotowano najniższe
poziomy tych kosztów w całej historii badania. Stanowią one obecnie 7,0 proc. wszystkich kosztów, które ponoszą firmy prowadząc
działalność.
I
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Wspólnie do celu,
ale przez przeszkody
Dzisiaj, opisując de facto każdą branżę, w mniejszej lub większej mierze możemy
powiązać ją z wszechobecnym kryzysem. Także ogólnie rozumianą spółdzielczość.
Ta w naszym kraju ma do czynienia z dodatkową bolączką. Jaką? A z czym kojarzy się
u nas spółdzielnia, jak nie z ﬁlmami Barei i wymarzonym własnym „M”, „załatwianym”
przez solidną butelkę koniaku i talony na miraﬁori? Tymczasem ONZ ogłasza 2012 rok
Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, właśnie teraz – w dobie kryzysu.
Może więc warto zweryﬁkować swoje podejście do tego tematu?

Michał Tabaka
a nieco ﬁlmowa, ale przecież nie tak
do końca zmyślona przeszłość rzeczywiście u nas pokutuje, w naszym
rozumieniu spółdzielczości. Tylko

T
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nieliczni traktują taką formę prowadzenia
działalności jako możliwość osiągnięcia sukcesu. Także gospodarczego. Często przy
tym bywa, że sama idea samoistnie stacza się
na dalszy plan, a pierwsze miejsce zajmuje
niepodzielnie zysk. To jednak w żaden spo-

sób nie pozwala dyskredytować samego zamysłu. W tym zaś tkwi spory potencjał, niezmiennie od wielu lat, wbrew zmieniającym
się trendom.
Potencjalny czytelnik chyba przestanie zaraz czytać, bo autor wbrew żelaznej zasadzie
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zamiast właśnie w pierwszych wierszach
swojego tekstu zaciekawić, zaintrygować,
pozwala sobie ledwo na kilka banałów. Rzeczywiście?

Międzynarodowe przykłady
No to poszukajmy potwierdzenia. Na początku niedaleko, w stolicy naszego zachodniego sąsiada. Od 1979 roku wychodzi tam
dziennik „Taz”, który cały czas (pomimo globalnego spadku czytelnictwa o 8 proc.) jest
bardzo popularny wśród berlińczyków. Niby
nic w tym szczególnego, gdyby nie jeden
szczegół: wydawcą „Taz” jest od 1991 roku
spółdzielnia. Obecnie to jedyna gazeta w Niemczech, której jedynymi właścicielami są jej czytelnicy. 11 tys. czytelników.
Korzyści? Można wymieniać jednym
tchem: przede wszystkim niezależność, czyli w realiach dzisiejszego wachlarza instrumentów medialnych coś tak wyjątkowego, jak
biały kruk. Owa niezależność determinuje kolejne zjawiska – głównie skuteczną obronę
przed tymi elementami, które są teraz dla prasy zabójcze (np. gorsza jakość tekstów czy
mniejsze wpływy z reklam). „Taz” nie ma
z tym kłopotów, stąd zebrany kapitał w kwocie 11 mln euro. Taka spółdzielnia…
Ale przecież to może być jeden przypadek na tysiąc. Ba, miliony! Tyle że takich przykładów jest znacznie więcej. Wystarczy odwiedzić serwis Stories.coop – stworzony
właśnie w celu skupienia w jednym, ogólnodostępnym miejscu najciekawszych, najbardziej pouczających przykładów spółdzielczości
z całego świata.

chociażby lepsze warunki do rozwoju stylów
freestylowych.

Niezauważana szansa
Przykładów jest znacznie więcej. Nieprzypadkowo też ONZ ogłasza 2012 rok Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Teraz, w dobie braku zaufania do większości
form przedsiębiorczości, nie wspominając
o sektorze finansowo-bankowym. Czy nie jest
logiczne poszukiwanie przynajmniej części
tego utraconego zaufania właśnie w takich
mechanizmach, których fundament polega na
prostym założeniu: dba o to – bo to nasze. My
się będziemy rozwijać, jak „to” będzie. Lub
mniej kolokwialnie: podział zysków pomiędzy
członków, co oznacza, że zysk przedsiębiorstwa pozostaje u pracowników. I właśnie to:
możliwość budowania kapitału (nie tylko rozumianego w sensie finansowym), która
obarczona jest potencjalnie najmniejszym ryzykiem – tylko dlatego, że beneficjenci oraz
właściciele to te same osoby – ma szansę na
zdobycie zaufania społecznego. A także fakt,
że spółdzielczość to nie tylko forma zawiązania i uregulowania danego przedsiębiorstwa. – To również szansa dla wielu ludzi na
jakąkolwiek aktywność, tak społeczną, jak i zawodową. Spółdzielczość to dodatkowa motywacja, sugestia: weź sprawy w swoje ręce.
Tym samym to wielka szansa dla wielu ludzi.
I my musimy te szansę zauważyć – stwierdza
Alfred Domagalski, prezes Zarządu Krajowej
Rady Spółdzielczej.
Bardzo często jednak owa szansa jest po
prostu niezauważana. Co więcej: niekiedy nie

Potrzebujemy nowych regulacji prawnych, nowych
pomysłów legislacyjnych, w celu wyrównania
szans i skutecznej konkurencji z bankowością
komercyjną, w szczególności z tą z przewagą
kapitału zagranicznego
To zerknijmy tak dla porządku jeszcze raz.
Tym razem jesteśmy znacznie dalej, za oceanem, w Kanadzie. Góry Shames: raj dla
amatorów śnieżnych zjazdów na jednej lub
dwóch deskach. Piękno natury na wyciągnięcie
ręki. Żyjący tutaj ludzie w większości przed laty
dokonali świadomego wyboru. Wydawać by
się mogło, że powinni mieć jak w raju. Jednak cudowne stoki mają jeden feler: położone są na odludziu, zainteresowanie inwestycyjne znikome. A niestety: sama przyroda nie
wystarcza. Bez infrastruktury po prostu się nie
da. Kółko zamyka się z łoskotem.
Ludzie z gór Shames nie poddali się
i wzięli sprawy w swoje ręce. Przy pomocy rodzin, znajomych uzbierali w sumie 1,5 mln
dol., kupili stok i wybudowali narciarski
kompleks. W jakiej formie? Jako spółdzielnia
– My Mountain Co-op. Szybko się okazało,
że odludna okolica może mieć swoje atuty;

jest nawet specjalnie akcentowana. Właśnie
brak zrozumienia wśród decydentów politycznych, pozostałych przedsiębiorców, a także opinii publicznej jest wymieniany jako jedna z głównych cech kryzysu spółdzielczości
w raporcie „Kondycja spółdzielczości pracy
oraz wizje rozwoju” (wykonanym w ubiegłym
roku przez spółdzielnię Kooperatywa Pozarządowa na zlecenie Związku Lustracyjnego
Spółdzielczości Pracy).
W Polsce – wczytując się dalej w raport
– oprócz wspomnianych związków szeroko
rozumianej spółdzielczości z realizmem socjalizmu występuje jeszcze inne zjawisko, zauważalne także coraz wyraźniej pod innymi
szerokościami geograficznymi. Chodzi o nastawienie społeczne głównie na indywidualny sukces oraz o brak środowisk, które byłyby wyraźnie spółdzielczości przychylne. To
wszystko plus brak odpowiednich umocowań

prawnych może oznaczać – zdaniem przynajmniej niektórych ekspertów – nawet zagrożenie dla naszej gospodarki.

Atak na spółdzielnie
– Trudno uwierzyć, że kraj taki jak Polska, należący do Unii Europejskiej, dążący do
stworzenia nowoczesnej gospodarki na miarę XXI wieku, podejmuje działania, które
zmniejszają wpływ spółdzielczości na jego gospodarkę. I to w sytuacji, gdy pozostała
część demokratycznego świata stara się zachęcać do budowania gospodarki opartej na
spółdzielczości. Dlaczego? – pytała retorycznie Dame Pauline Green, przewodnicząca
Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, podczas zeszłorocznych obrad w warszawskiej Sali Kongresowej.
Uczestnicy tamtych rozmów odbierali ów
atak na spółdzielnie mieszkaniowe (tak od początku oceniany był rządowy projekt ustawy,
który na szczęście przepadł, a dla spółdzielni oznaczał koniec spółdzielczości; proponowane rozwiązania mówiły m.in. o możliwości przekształcenia spółdzielni we wspólnotę mieszkaniową, zmianie administratora,
możliwości kontrolowania zarządu, ograniczeniu władzy prezesów i zmniejszeniu opłat
ponoszonych przez spółdzielców), jako zachowanie co najmniej nielogiczne, uderzające w gospodarcze fundamenty państwa. I zbyt
dużej w tym przesady chyba nie ma. Wszak
na świecie sektor spółdzielczy to nie tylko 1
mld osób, ale także praca dla 100 mln. W Unii
Europejskiej jest ponad 130 tys. spółdzielni
należących do 173 mln obywateli i zatrudniających ponad 5,4 mln osób. Nieprzypadkowo kraje, które odnoszą sukcesy gospodarcze, mają duży udział sektora spółdzielczego. Tak jest chociażby w Finlandii, Szwecji i Szwajcarii.
– Plany polskich polityków są niedopuszczalne. Jeżeli dojdzie do ich realizacji,
swoje stanowisko będzie musiała zająć w tej
sprawie Komisja Europejska – ostrzegał Felice Scalvini, współprezydent Cooperatives
Europe.
Politycy tym razem skruszeli, ale tak naprawdę nie w tym problem. Zakusy na pewne regulacje dotyczące stricte spółdzielni
mieszkaniowych pokazują generalne podejście u nas do całego zagadnienia.
– Wcześniejsze umocowania prawne też
nie były dla spółdzielców zbyt szczęśliwe. Ale
wszyscy nauczyliśmy się funkcjonować w takich, a nie innych realiach. Spółdzielnie kolejny raz udowodniły, że potrafią się dostosowywać. Wystarczy im nie przeszkadzać
– uważa Zbigniew Lekston, prezes Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, uhonorowany w zeszłym roku tytułem „Menadżer
– Spółdzielca 2011”.

Komercjalizacja – za i przeciw
Spółdzielnie, nie tylko te mieszkaniowe,
muszą jednak obiektywnie szukać chociaż tro-
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chę winy po swojej stronie. Prawda jest taka,
że jednym z najpoważniejszych dylematów
spółdzielni jest obecnie zagadnienie komercjalizacji. To właśnie sami spółdzielcy coraz
częściej i głośniej mówią, że przekształcenie
w spółkę z pewnością poprawiłoby kondycję
przedsiębiorstwa.
– Po 1989 roku spółdzielczość w Polsce
stała się częścią wolnego rynku nastawionego na zysk – tłumaczy zawiłości zagadnienia
Alfred Domagalski. – Był to proces dokładnie odwrotny od tych zachodzących w Europie i na świecie. Przecież tam spółdzielnie
traktowane są jako składowa sektora ekonomii społecznej. Dalsze postępowanie tego procesu oznacza nie mniej nie więcej, jak polską
spółdzielczość jedynie w ujęciu historycznym.
Pamiętajmy także o jeszcze jednym aspekcie.
Otóż przekształcające się w spółki spółdzielnie zwyczajnie odstraszają ludzi i cały ruch
spółdzielczy topnieje – dodaje.
Eksperci jako jedną z głównych przyczyn
takiego stanu rzeczy wskazują ulokowanie
– a raczej kłopot z ulokowaniem – szeroko rozumianej spółdzielczości w sektorze ekonomicznym. Nie jest to jednoznaczne. Niektórzy uważają, że składowymi ekonomii społecznej są tylko spółdzielnie socjalne. Inni: że
wszystkie.
– Pewne jest jedno: trzeba kontynuować
podjętą przed kilku laty dyskusję na ten temat.
Odwracanie się od niego plecami z pewnością

– Spółdzielnie widzą swoje miejsce Domagalski. – Wynika to z istoty podmiotów
spółdzielczych. W naszym kraju legislatorzy
zlekceważyli te zasady. Spółdzielcom trudno
utożsamiać się z ekonomią społeczną, jeżeli system prawny widzi nas jako zwykłe
przedsiębiorstwo komercyjne.

Bez obaw o zaszufladkowanie
Charakteryzując ogólną spółdzielczość,
nie wolno zapominać o pewnej charakterystycznej podkategorii, czyli bankowości spółdzielczej, która oprócz „standardowych”
kłopotów ma też dodatkowe. Swoje. Mimo
to spółdzielcze banki nie boją się zaszufladkowania.
– Banki spółdzielcze w Europie są znaczącą siłą w finansowaniu realnej gospodarki – mówi Piet Moerland, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB) oraz prezes Grupy Rabobank.
To nie stoi w sprzeczności, że takie banki mają jednak „pod górkę”. Jeszcze przed
1989 rokiem podatek dochodowy ustalony dla
BGŻ wynosił 80 proc., a dla banków spółdzielczych 65 proc. zysku. Z kolei po transformacji ustrojowo-gospodarczej, w wymiarach wolnego rynku, do głosu doszła mocna,
stricte komercyjna strona. W latach 1989–2006
ogłoszono upadłość 132 banków spółdzielczych, zlikwidowano 49, 889 połączono z in-

Spółdzielcy wiedzą, jakie powinno być prawo,
znają odpowiednie instrumenty i mechanizmy.
W tej wyjątkowo nieskomplikowanej układance
brakuje jednego elementu, a może nawet niekiedy
jest, ale za to nie pasuje. Rzecz w woli politycznej,
by niezbędne zmiany przeprowadzić
niczego dobrego nie przyniesie. Świat wokół
nas się zmienia, być może spółdzielczość musi
też dokonać jakiejś metamorfozy – zastanawia się Konrad Groczyński z firmy doradczej
„Capitol”, która zajmuje się m.in. doradztwem
finansowym wszelkim spółdzielniom.
Fakt, iż idea spółdzielczości jest coraz bardziej krucha w kraju nad Wisłą potwierdza,
że spółdzielcze podmioty bardzo słabo angażują się w działalność lokalnych społeczności. Tylko 13 proc. badanych podmiotów
w ankiecie wykazało jakiekolwiek inicjatywy
w tym zakresie.
Takiej tendencji nie rozumie (a raczej nie
potrafi się z nią zgodzić) Halina Choroś, prezes zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach: – Spółdzielczość
pozwala na działalność na różnym poziomie
aktywności społeczeństwa. To z kolei niejako z definicji nakazuje baczniejszą uwagę koncentrować na środowisku lokalnym i samorządzie gminnym, z którymi współpraca jest
bezwzględnie konieczna – mówi.
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nymi bankami, 8 przejęły inne banki. Ich liczba ogólna zmniejszyła się z 1663 w 1993 roku
do 585 w 2006 roku.
Globalny kryzys chyba już na zawsze wytyczył (i cały czas wytycza) nowe trendy, także w rozumieniu gospodarczym. Wydaje się
że spółdzielcy, również ci bankowi, zdają sobie z tego sprawę. – Banki spółdzielcze emitują papiery dłużne, ponieważ chcą zwiększyć
fundusze własne. Nie brakuje warunków – pieniądze z emisji nie mogą przekroczyć 50 proc.
podniesionych funduszy, a nadzór musi wydać zgodę na zakwalifikowanie uzyskanych
pieniędzy do funduszy własnych – tłumaczy
Mirosław Potulski, prezes Banku Polskiej
Spółdzielczości. – Zgodnie z dyrektywą Bazylea III i dyrektywą CRD IV fundusze
udziałowe mogą być zakwalifikowane do tzw.
pierwszej kategorii i mogą być traktowane jako
fundusze niestabilne. Trwa wielka dyskusja na
ten temat i w związku tym musimy poszukać
innych sposobów wzmocnienia funduszy
własnych. Jeżeli mamy dzisiaj banki, gdzie

fundusze udziałowe stanową 70 proc. to jest
już problem, który może spowodować duże
turbulencje w funkcjonowaniu banku. Musimy inaczej budować fundusze własne banków spółdzielczych. Temu ma również służyć
emisja obligacji – dodaje.
– Potrzebujemy nowych regulacji prawnych, nowych pomysłów legislacyjnych, w celu
wyrównania szans i skutecznej konkurencji
z bankowością komercyjną, w szczególności
tą z przewagą kapitału zagranicznego – wyjaśnia konieczność zmian także Jerzy Różyński, prezes Krajowego Związku Banków
Spółdzielczych.
Z pewnością te postulaty będą omawiane podczas Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej w Krakowie (11–12 października 2012 roku). Tematem przewodnim
debaty ma być miejsce i rola spółdzielczości
w ekonomii społecznej.

Polityczna wola
Spółdzielcy wiedzą, jakie powinno być
prawo (zresztą przecież ich koledzy na Zachodzie nie ukrywają przepisów, na podstawie których funkcjonują), znają odpowiednie instrumenty i mechanizmy. W tej wyjątkowo nieskomplikowanej układance brakuje jednego elementu, a może nawet niekiedy
jest, ale za to nie pasuje. Rzecz w woli politycznej, by niezbędne zmiany przeprowadzić.
Inaczej rzeczywiście stanie się realne, że
pojęcie „spółdzielnia” znajdzie się jedynie
w opracowaniach na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.
Według wyliczeń Krajowej Rady Spółdzielczej w naszym kraju funkcjonuje obecnie około 9 tys. różnego rodzaju spółdzielni.
Należy do nich 8 mln członków i do tego dochodzą jeszcze ich rodziny. To siła trudna do
przecenienia. Niestety, jak na razie przynajmniej były jedynie próby wykorzystania jej
stricte politycznie. Być może dlatego zeszłoroczne prace PO nad nową ustawą o spółdzielniach były prowadzone bardzo szybko
i ciut po cichu. Ryzyko podrażnienia wielomilionowej grupy beneficjentów było po
prostu zbyt realne.
Teraz, czy to się komuś podoba czy nie,
spółdzielnia kojarzona jest głównie ze stabilnością zatrudnienia i ochroną pracy. To
może też się za chwilę okazać pieśnią przeszłości. Wystarczy jeszcze więcej kombinowania przez polityków w formach prowadzenia spółdzielczej działalności gospodarczej.
Teraz z przepisami ogólnospółdzielczymi najlepiej nie jest. Ale tak bardzo źle też nie.
Najbardziej zainteresowani niczego tak się nie
boją, jak tego, że zacznie się wymyślanie
i zmienianie pod dyktando polityczne (pewnie w umówionym pod względem marketingowym terminie) tego, co jakoś funkcjonuje,
i wtedy już będzie tylko gorzej. Niestety,
przykładów, że właśnie taki scenariusz jest
możliwy, nie brakuje.
I
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Korona polskich SKOK-ów
Rozmowa z Mariuszem Gazdą, prezesem SKOK-u w Wołominie

Jakie są główne założenia misji SKOK-u
Wołomin?
– Naszą misją, jak wszystkich instytucji
samopomocy finansowej, jest pomoc mniej
zamożnej części społeczeństwa. Właśnie
taka była geneza powstawania tego typu organizacji, weźmy choćby amerykańskie credit unions, które powstawały w latach 20.,
w czasach Wielkiego Kryzysu, po to, by mu
przeciwdziałać. Są to organizacje najbardziej
odporne na kryzys, działające przeciwko wykluczeniu finansowemu uboższych warstw
społecznych.
Oprócz misji wynikającej z definicji samopomocy finansowej SKOK w Wołominie
za cel stawia sobie kultywowanie polskości,
a jednocześnie pomoc środowiskom lokalnym, szczególnie dzieciom i młodzieży z ubogich lub zagrożonych patologią rodzin, bo
taka postawa zwiększa szansę, że w przyszłości taki człowiek odpłaci społeczeństwu
za okazaną mu pomoc. Mamy w swych strukturach stowarzyszenie charytatywne, które
skupia się na pomocy dzieciom, czy to doraźnej, w formie paczek, rehabilitacji, leków,
czy długofalowej, w ramach programu stypendialnego dla uzdolnionej, niezamożnej
młodzieży.
Jaka jest zasadnicza różnica między
charakterem, formułą działalności i ofertą
SKOK-u oraz banku?
– Różni nas przede wszystkim prawo.
Banki działają na podstawie prawa bankowego, natomiast my, będąc organizacyjnie
spółdzielnią, działamy na podstawie ustawy
Prawo spółdzielcze. Nasze zasady działania
określa Ustawa o SKOK-ach, która jednocześnie definiuje różnice między SKOK-iem
a bankiem. Moja własna definicja tej różnicy sprowadza się do tego, że aby założyć
bank, trzeba mieć kapitał, zaś w bilansie
otwarcia SKOK-u wystarcza kapitał ludzki.
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Kapitał niezbędny do funkcjonowania
SKOK-u wypracowujemy dopiero w bilansie zamknięcia.
Powody dla których klienci wybierają nasz
SKOK, są różne. Jedni widzą w nas ostoję
polskości, inni kierują się względami ekonomicznymi. Dla obu tych grup mamy argumenty w postaci udokumentowanych wyników i atrakcyjnych produktów. Najlepszym

ślonym grupom zawodowym i społecznym.
Większość zaczynała jako rozbudowane kasy
zapomogowo-pożyczkowe działające przy zakładach pracy, z czasem kierując usługi do innych grup społecznych. My powstaliśmy
bez wsparcia takiego zakładu pracy i od początku naszym członkiem mógł być każdy
obywatel. Staramy się, by nasza oferta była
konkurencyjna. Posiadamy w ofercie karty
płatnicze, internetowy dostęp do kont, atrakcyjną pożyczkę dla studentów. Większość
klientów naszego SKOK-u stanowią osoby
dojrzałe, 25 proc. – emeryci, ale ofertę kierujemy również do ludzi młodych.
Co pozwala utrzymywać się w ścisłej czołówce SKOK-ów w skali kraju?
– Jesteśmy drugim co do wielkości
SKOK-iem. Co wpływa na tak mocną pozycję? Zawsze u podstaw sukcesu jest człowiek.
Tak się złożyło, że mieliśmy szczęście do ludzi – zarówno członków założycieli, jak i pracowników. Po drugie, od początku musieliśmy samodzielnie radzić sobie w warunkach
rynkowych, co spowodowało, że mieliśmy
dużo większe doświadczenie i potencjał,

Powody dla których klienci wybierają nasz SKOK,
są różne. Jedni widzą w nas ostoję polskości,
inni kierują się względami ekonomicznymi
dowodem bezpieczeństwa środków jest fakt,
że przez 20 lat istnienia SKOK-ów żaden Polak nie stracił ulokowanych w nich oszczędności. To wypadkowa regulacji prawnych i nieformalnej reasekuracji, w myśl zasady „jeden
za wszystkich, wszyscy za jednego”.
Wkrótce ma się zmienić ustawa o SKOK-ach. Jak wpłynie to na ich działalność?
– W tej chwili projekt ustawy czeka na
podpis prezydenta. Nigdy nie jest tak, że coś
jest tylko pozytywne albo tylko negatywne.
Również ta ustawa mimo wielu mankamentów – jeżeli wejdzie w życie – niekoniecznie
musi nam zaszkodzić. Równie dobrze może
przynieść szansę rozwoju. Daje bowiem chociażby możliwość obsługi instytucji sektora
trzeciego: parafii, fundacji, organizacji charytatywnych. Z drugiej strony, może być niekorzystna dla SKOK-ów mających słabą
kondycję finansową. Nam nie zagraża. Jesteśmy przygotowani na zmiany.
Jakim grupom klientów dedykowana jest
oferta SKOK-ów?
– Głównym klientem SKOK-ów, w tym
SKOK-u w Wołominie, są osoby fizyczne.
Dawniej SKOK-i powstawały jako miejskie
spółdzielnie branżowe, dedykowane okre-

w momencie gdy inne SKOK-i zaczęły wychodzić z zakładów pracy do „zwykłego” obywatela.
Na czym skupią się działania zarządu
w 2012 roku?
– Głównym dążeniem na bieżący rok jest
intensyfikacja rozbudowy sieci placówek i popularyzacja naszej marki w lokalnych środowiskach, w których powstały w ostatnim
czasie nowe placówki. Na pewno ważna dla
bezpieczeństwa finansowego instytucji jest budowa kapitału, stąd całe nadwyżki finansowe przeznaczamy na kapitały, które już teraz
sięgają 8 proc. To dobry wynik na tle innych
instytucji finansowych. Ze względu na trudne czasy kryzysu silnie monitorujemy portfel
wypłaconych pożyczek, wiele uwagi poświęcając działaniom windykacyjnym. Pod względem wyników ekonomicznych chcemy utrzymać dotychczasową pozycję, by nadal być koroną polskich SKOK-ów. Mam nadzieję, że
świadomy wybór oferty wołomińskiego
SKOK-u przyniesie naszym członkom godziwy zysk.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.skok.wolomin.pl
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Nie dla zysku
Rozmowa z Ryszardem Prusem, prezesem SKOK-u Unii Lubelskiej

Komu dedykowana jest dziś w szczególności oferta SKOK-u Unii Lubelskiej, pierwotnie skierowana do pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie?
– SKOK-i łączą ludzi, którzy wspólnie
oszczędzają i pożyczają sobie pieniądze.
Z usług Kasy może skorzystać każdy, kto zostanie jej członkiem. Zgodnie ze Statutem,
Członkami Kasy mogą być osoby fizyczne,
połączone więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym, a w szczególności
pracownicy zatrudnieni w jednym lub kilku zakładach pracy, osoby należące do tej samej organizacji społecznej lub zawodowej, emeryci, renciści, byli pracownicy, których członkostwo powstało przed rozwiązaniem umowy o pracę, oraz członkowie ich rodzin.
Oferta Kasy dedykowana jest wszystkim,
którzy chcą oszczędnie i rozsądnie zarządzać
swoimi finansami. Członkami Kas mogą
zostać także osoby niezamożne, które gdzie
indziej często pomijane są w dostępie do usług
finansowych – przeciwdziałamy wykluczeniu
finansowemu Polaków.
Powyższe działania owocują dużym zaufaniem do Kas, którym zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w marcu 2012 roku
przez „Puls Biznesu”, ufa 91 proc. klientów.
Jakie wydarzenia w blisko 20-letniej
historii SKOK-u zaliczyłby pan do przełomowych punktów w rozwoju działalności?
– Nasza Kasa działa od 1993 roku, zaznaczając swoją obecność początkowo na lokalnym, a z czasem i krajowym rynku finansowym. Pierwotnie Kasa działała wyłącznie
wśród pracowników MPWiK. Uchwalenie
w 1995 roku ustawy o spółdzielczych kasach
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oszczędnościowo-kredytowych umożliwiło
nam wyjście z ofertą do innych grup członkowskich, a przez to dywersyfikację działalności. Pierwszym krokiem na drodze dywersyfikacji było połączenie się w 1998 roku ze
SKOK UMCS w Lublinie, drugim połączenie się w 2002 roku ze SKOK Profit w Wieruszowie.
Wprowadzenie ustawy o swobodzie gospodarczej w 2002 roku umożliwiło zakładanie rachunków bieżących osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą,
wprowadzając tym samym do Kasy nową
grupę klientów – „small biznes”. Kolejnym
przełomem była zmiana ustawy o SKOK-ach
w 2006 roku, umożliwiająca udzielanie pożyczek i kredytów bez ograniczenia czasowego. Zmiana ta była następstwem uchwalenia ustawy o finansowym wsparciu rodzin
w nabywaniu własnego mieszkania z 8 września 2006 roku. Umożliwiła ona naszym
członkom korzystanie z długoterminowych
kredytów, dając tym samym Kasie nową grupę potencjalnych członków. W 2008 roku
przywrócony został okres na jaki SKOK-i
mogą udzielać pożyczek i kredytów swoim
członkom wyrokiem trybunału konstytucyjnego.
2011 rok to czas dynamicznych zmian
w SKOK-u Unii Lubelskiej – przystąpienie do
Grupy Kas Stefczyka dało nam dostęp do nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, owocujących wzrostem liczby
Oddziałów i Członków Kasy.
Co stanowi najlepszą rekomendację
usług SKOK-u, dającą przewagę nad bankami i innymi instytucjami finansowymi?
– Nie dla zysku, więc taniej. Jesteśmy spółdzielczą kasą, a nie bankiem. Tym, którzy
oszczędzają, dajemy dobre warunki, czyli wysokie oprocentowanie lokat, żeby zachęcić do
oszczędzania. Chcemy, żeby członkowie
Kasy byli zadowoleni z naszych usług i dlatego poświęcamy im całą uwagę.
Banki starają się zniechęcić do korzystania z usług w oddziałach za pomocą wysokich opłat na przykład za przelewy w „okienku” i niskich opłat za przelewy internetowe
– tak wynika z raportów ekspertów finansowych, w naszej Kasie nadal są niskie opłaty
za przelewy w „okienku” i darmowe przelewy internetowe. Dla osób, które chcą korzystać z usług przez Internet, mamy pełen wachlarz usług. W placówkach naszej Kasy,
oprócz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, pożyczek czy lokat, można się
ubezpieczyć, kupić jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, błyskawicznie przesłać

pieniądze „na drugi koniec świata” w ramach
usługi Western Union, pomyśleć o emeryturze w ramach IKE lub IKZE. Czym jeszcze
możemy zachęcić ludzi, żeby do nas przyszli?
Nasz SKOK działa już 19 lat, a po przystąpieniu do Grupy Kas Stefczyka jest coraz bardziej zauważalny i ma nowe możliwości poprzez wprowadzanie nowoczesnych usług
i ich ogólnopolską promocję.
Sprzedawane przez nasz SKOK Ubezpieczenie na Życie dla Pożyczkobiorców
„Promesa” otrzymało w ramach X Edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego
Lider Rynku 2009 główną nagrodę za najlepszy produkt w Polsce. Od 8 lat utrzymujemy i ciągle doskonalimy certyfikowany
System Zarządzania Jakością, a coroczne audity niezależnych jednostek certyfikujących potwierdzają, że wybrany przez nas kierunek
i zasady rozwoju gwarantują bezpieczeństwo
i indywidualne podejście do potrzeb członków.
W tym miejscu chciałbym jeszcze dodać,
że w 2010 roku nasza Kasa zajęła prestiżowe 2. miejsce w konkursie na najlepszy
SKOK organizowanym przez „Gazetę Bankową”.
Na ile usługi SKOK-u odzwierciedlają
trendy w nowoczesnej bankowości, zarówno pod względem dywersyfikacji usług, jak
i bezpieczeństwa?
– SKOK-i systematycznie unowocześniają ofertę swoich usług, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku. Do dyspozycji inwestorów trafiają coraz to nowe propozycje
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
SKOK oraz TU SKOK Życie. Dla swoich
członków udostępniliśmy m.in. nowoczesną i bezpieczną usługę dostępu do konta
24 godziny na dobę przez internet i telefon
– eSKOK.
W ofercie Kasy można też znaleźć leasing,
poręczenia i gwarancje dla przedsiębiorców,
karty płatnicze, dające możliwość nie tylko nieograniczonego korzystania z bankomatów
i płatności w POS, ale również umożliwiające wypłaty w ramach usługi Cashback.
Stale unowocześniamy naszą ofertę,
szczególnie dbając o bezpieczeństwo danych i środków powierzanych nam przez
członków. Rozwijamy sieć własnych bankomatów, planujemy wprowadzenie do naszej
oferty pożyczek internetowych oraz kart kredytowych. Dbając o bezpieczeństwo transakcji
kartowych naszych członków, od stycznia
2012 roku rozpoczęliśmy wymianę kart Visa
z paskami magnetycznymi na karty z chipami.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Dobre praktyki
Rozmowa z Anną Karbowniczek, prezes zarządu
Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy Espefa

Co warto wskazać jako wiodące sukcesy spółdzielni, tak na polu medycyny, jak
i na gruncie biznesowym?
– Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Espefa jest obecna na polskim
rynku farmaceutycznym od 65 lat. W 1946
roku dziesięciu krakowskich farmaceutów założyło spółdzielnię Atom, która dała początek działania Espefy. Od tego czasu Spółdzielnia ciągle się rozwija i inwestuje w swoją przyszłość.
Przez wiele lat firma funkcjonowania
w 3 różnych lokalizacjach: w krakowskich kamienicach na Wielopolu, Zaciszu i Grzegórzeckiej. W 1989 roku Spółdzielnia przeniosła wszystkie swoje działy produkcji do nowo
wybudowanej siedziby przy ulicy Lea, gdzie
działa do chwili obecnej.
Nowa wytwórnia pozwoliła sukcesywnie
poszerzać portfolio leków. Dużym sukcesem
było wprowadzenie do obrotu tabletek Vinpocetine Espefa oraz tabletek i syropu Hydroxizinum Espefa, jak również późniejsze rozpoczęcie produkcji leków psychotropowych.
Gruntowny remont i modernizacja wytwórni w latach 2004–2009 pozwoliły dostosować
pomieszczenia produkcyjne do wymagań
GMP. Kolejnym etapem rozwoju Espefy na
gruncie biznesowym był zakup nowych i nowoczesnych urządzeń produkcyjnych: tabletkarki, linii do pakowania Uhlman, powlekarki, stacji do otrzymywania wody oczyszczonej. Laboratorium fizyko-chemiczne zostało wyposażone w najwyższej jakości analityczne przyrządy i urządzenia pomiarowe.
Zbudowaliśmy i wyposażyliśmy laboratorium mikrobiologiczne. Zostały również wydzielone i zmodernizowane pomieszczenia do
produkcji suplementów diety. Ponadto Spółdzielnia dysponuje laboratorium technologicznym, dzięki czemu możemy zmieniać
technologie leków, unowocześniać je, jak

również opracowywać nowe formulacje produktów leczniczych i suplementów diety.
Jak przedstawia się oferta leków produkowanych przez firmę Espefa i co decyduje o ich jakości? Czy cena również należy do czynników wpływających na atrakcyjność państwa oferty i sprawia, że są wartościową alternatywą dla innych produktów
dostępnych na rynku farmaceutycznym?
– Obecnie spółdzielnia produkuje leki:
Aspar Espefa, Askofer, Guajazyl syrop i tabletki, Vinpocetine Espefa, Hydroxyzinum
Espefa, Estazolan i Oxazepam Espefa, Calcium Gluconicum oraz suplementy diety
MgB6, Skrzyp z witaminami i Dios.
O wysokiej jakości naszych leków decyduje możliwość wytwarzania ich z surowców
kupowanych od kwalifikowanych dostawców.
Nowoczesne, estetyczne i funkcjonalnie zaprojektowane opakowania oraz – co bardzo
ważne – konkurencyjne ceny naszych produktów niezmienne od kilku lat stanowią
o atrakcyjności naszych leków. O jakości naszych leków świadczy także spełnianie warunków dobrej praktyki wytwarzania, dobrej
praktyki laboratoryjnej i dobrej praktyki dystrybucji.
Co oznacza i jak sprawdza się w dotychczasowej, ponad 60-letniej historii spółdzielni właśnie taka forma własności? W jakich aspektach działa na państwa korzyść
i co najbardziej cenią odbiorcy oferty oraz
zrzeszeni farmaceuci?
– Espefa przez cały okres swojego istnienia posiada tę samą formę własności. Pozwala to na odpowiednią gospodarkę zasobami i finansami firmy. Gospodarujemy
tym, co wypracowujemy, potrafimy przeznaczyć odpowiednią część naszego zysku na
rozwój firmy. Pracownik nie jest dla nas ano-

nimowym człowiekiem. Stabilne miejsce pracy, liczne akcje socjalne, możliwość doskonalenia zawodowego i indywidualne podejście do problemów pracowników wiąże ich ze
spółdzielnią.
Jakie działania są ukierunkowane na
wzrost udziału wyrobów Espefa w rynku i doskonalenie produkcji z uwzględnieniem
współczesnych wymogów jakościowych i kryteriów konkurencyjności?
– Rynek farmaceutyczny jest dużym rynkiem, ale bardzo trudnym. Dobre funkcjonowanie w tej branży wymaga intensywnego
wsparcia sprzedaży do aptek i do hurtowni
oraz poszukiwania nowoczesnych kanałów
dystrybucji. Struktura przedstawicieli farmaceutycznych pracujących w terenie pozwala
na coraz szersze docieranie do odbiorców
i poszukiwanie nowych miejsc sprzedaży.
Espefa dąży do rozwijania produkcji nowoczesnych form leków i suplementów diety
w oparciu o współpracę z placówkami naukowymi i na bazie własnych opracowań.
Chcemy pozyskać nowe rynki zbytu. Nadal
unowocześniamy park maszynowy. Nowe
urządzenia pozwalają nam utrzymać wysoką jakość naszych produktów. W przyszłości
chcemy również wytwarzać nowe formy leków i inwestować w innowacyjne technologie. Konkurencja w branży jest duża, rynek potrzebuje nowości, ale warto również przypominać leki, którymi skutecznie leczyły się całe
pokolenia. I my takie leki przez lata wytwarzamy: Ascofer, Guajazyl syrop czy Aspar. Staramy się łączyć tradycję z nowoczesnym
podejściem do wytwarzania leków do potrzeb
rynku farmaceutycznego.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.espefa.com.pl
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SKOK pewniejszy od banku
Polacy są przekonani, że w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych
ich pieniądze są bezpieczniejsze, niż w bankach
Igor Stokłosa
udowany przez przedstawicieli
SKOK-ów wizerunek instytucji wyłącznie z polskim kapitałem, które
zostały stworzone po to, by ludziom pomagać, a nie zarabiać, przyniósł
efekty. Z niedawnego badania TNS Pentor,
przeprowadzonego na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego, wynika, że aż 91 proc. Polaków uważa, że ich pieniądze w tych instytucjach są bezpieczne. W tym samym badaniu banki uzyskały tylko 76 proc.
Spółdzielcze Kasy OszczędnościowoKredytowe służą Polakom już od 1992 roku.
Obecnie, niemal 20 lat po otwarciu pierwszej
Kasy, w 599 miejscowościach działają 1874
placówki SKOK-ów, z usług których korzysta 2,2 mln polskich gospodarstw domowych.

B

Unie kredytowe
Historia polskich SKOK-ów sięga końca
lat 80. – W 1989 roku, jeszcze jako szef Biura Kontaktów z Organizacjami Społecznymi
Komisji Krajowej „Solidarności”, podjąłem
się w porozumieniu ze swoim ówczesnym
przełożonym ś.p. Lechem Kaczyńskim zadania znalezienia amerykańskich banków
zainteresowanych wsparciem rozwoju polskiego rynku usług finansowych – wspomina Grzegorz Bierecki, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
i pierwszy wiceprzewodniczący Światowej
Rady Związków Kredytowych (WOCCU), organizacji skupiającej reprezentantów kas
kredytowych. W 100 krajach świata działa 53
000 takich Kas, do których należy 188 mln ludzi.
Przypadek sprawił, że skontaktowała się
z nim Betty Kernaghan, działaczka tamtejszych unii kredytowych. Unie w Polsce były
wówczas nieznane albo raczej – zapomniane, bo do 1939 roku na terenie naszego kraju istniało około 3500 kas kredytowych. Ich
funkcjonowanie przerwała II wojna światowa, a w komunistycznej Polsce odmówiono
im prawa do działania. – Kasy odegrały ważną rolę w naszej historii. Ograniczyły zjawisko lichwy. Finansowały polskie formacje
zbrojne w czasie walk o niepodległość oraz
prace naukowe propagujące patriotyzm w czasach, kiedy kraju zabrakło na mapie, m.in.:
„Geograficzno-statystyczny atlas Polski” Eugeniusza Romera, który szczególnie istotny
stał się w czasie rokowań pokojowych po
I wojnie światowej – stanowił bowiem najpoważniejszy dowód na polskość ziem znaj-
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O tym, jak bardzo potrzebne były Kasy, najlepiej
świadczy ich ogromny rozwój, co podkreślają sami
Amerykanie, mówiąc, że w ciągu kilkunastu lat
w Polsce dokonano tego, co im zajęło lat 40.
SKOK-i zatrudniają dziś kilka tysięcy pracowników,
a dzięki ich usługom finansowym nowe miejsca
pracy tworzą tysiące przedsiębiorców
dujących się pod zaborami – mówi Bierecki.
Dzięki temu możliwe było ustalenie zasięgu
terytorialnego Rzeczypospolitej.
Po powrocie do kraju zainteresował się
więc systemem unii kredytowych. W 1991
roku doprowadził do pierwszego spotkania
przedstawicieli amerykańskich unii z „Solidarnością” i przedstawicielami Kościoła katolickiego w celu wyznaczenia drogi rozwoju Kas w Polsce. Pierwszy SKOK rozpoczął

działalność 31 sierpnia 1992 roku w gdańskim
Zespole Elektrociepłowni. Kasy rozpoczynały
bowiem działalność bez jednej choćby państwowej złotówki. W dziesięć lat później
liczba placówek przekroczyła 1000, a liczba
członków-współwłaścicieli – milion.

Społeczne zaufanie
– Kasy należą tylko i wyłącznie do swych
członków-współwłaścicieli, do których wra-
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ca wypracowany zysk w postaci coraz lepszych i korzystniejszych usług. SKOK-i są bezpiecznie zarządzane – mówi Bierecki.
Dodaje, że od 1995 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny musiał zrealizować gwarancje depozytów dla 94 banków postawionych w stan upadłości. Dokonane przez
BFG wypłaty środków gwarantowanych wyniosły 814,4 mln zł i pochłonęły pieniądze podatników. A od czasu powstania polskich
SKOK-ów żadna Kasa nie upadła i nie korzystała z państwowej pomocy.
– Polskie kasy kredytowe stanowią także
ważny czynnik zaufania społecznego. Realizując swoją misję, nawiązują do katolickich
wartości, stale obecnych w polskim społeczeństwie, aktywnie wspierając miejsce szczególnie ważne dla każdego Polaka, Jasną
Górę – mówi Bierecki.
Kasy są m.in. fundatorem wykonanej
z bursztynu sukienki zdobiącej Obraz Czarnej
Madonny, figury Matki Bożej stojącej na jasnogórskim placu oraz kopuły tabernakulum
w kaplicy Cudownego Obrazu. Dzięki wsparciu SKOK-ów najcenniejszy zabytek polskiej
sztuki sakralnej będzie chroniony podobnie jak
słynna Mona Lisa czy Pieta Michała Anioła.
– Wspieramy wielkie przedsięwzięcia filmowe
i muzyczne – dodaje Bierecki.
SKOK-i m.in. objęły mecenatem film opowiadający historię kapelana „Solidarności”
– „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Regularnie wspierają DocFilm Festival w Gdańsku,
poświęcony godności i pracy ludzkiej. Opiekują się ponadto kilkudziesięcioma domami
dziecka w całej Polsce i wspierają akcje charytatywne.
O tym, jak bardzo potrzebne były Kasy,
najlepiej świadczy ich ogromny rozwój, co
podkreślają sami Amerykanie, mówiąc, że
w ciągu kilkunastu lat w Polsce dokonano
tego, co im zajęło lat 40. SKOK-i zatrudniają dziś kilka tysięcy pracowników, a dzięki ich
usługom finansowym nowe miejsca pracy
tworzą tysiące przedsiębiorców.

Wspólna działalność
W świetle polskiego prawa Społeczne
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe są spółdzielniami finansowymi, z których korzystać
mogą jedynie ich członkowie, będący jednocześnie udziałowcami takich organizacji.
Mogą oni również wpływać na prowadzoną
przez spółdzielnię politykę za pośrednictwem wybieranych przez siebie władz. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
są spółdzielniami, a więc stosuje się do nich
przepisy ustawy Prawo spółdzielcze. Zgodnie z tym Prawem „spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym
i zmiennym funduszu udziałowym, które
w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą”.
Celem działalności SKOK-ów jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie

swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy
zawieraniu umów ubezpieczenia. Do rozliczeń
stosuje się odpowiednie przepisy ustawy
Prawo bankowe o bankowych rozliczeniach
pieniężnych. Należy zauważyć, że w ustawie
wyraźnie jest powiedziane, że SKOK-i prowadzą działalność niezarobkową (non-profit) i sprowadza się ona przede wszystkim do
umożliwienia dostępu do tańszych pożyczek
i kredytów osobom, które ze względu na niezbyt wysokie dochody nie mogą takich uzyskać w bankach.
Członkami SKOK mogą być osoby fizyczne, połączone więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym, a w szczególności pracownicy zatrudnieni w jednym lub
kilku zakładach pracy, względnie osoby należące do tej samej organizacji społecznej lub
zawodowej. Aby mimo takich obostrzeń
członkami SKOK mogli zostać ludzie nie będący w jednej wspólnocie, stworzono między
innymi Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Finansowej (działające przy SKOK Stefczyka) czy Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych „Kreator” (działające przy SKOK Kopernika). Chcąc skorzystać z produktów
SKOK-u, wystarczy zapisać się do takiego stowarzyszenia.
Organami SKOK są: rada nadzorcza, zarząd oraz komisja kredytowa. Członkami rady
nadzorczej i zarządu mogą być osoby, które
nie były prawomocnie skazane za przestępstwo karno-skarbowe. Krajowa SKOK określa wymogi kwalifikacyjne członków zarządu,
dając rękojmię prowadzenia działalności
kasy z zachowaniem bezpieczeństwa środków
pieniężnych i wkładów w niej zgromadzonych.
W skład zarządu wchodzi nie mniej niż
3 członków kasy. Do zadań komisji kredytowej należy w szczególności przedstawienie zarządowi: opinii w sprawie wniosków o udzielanie pożyczek i kredytów oraz przymusowego
ściągnięcia niespłaconych w terminie pożyczek i kredytów.

Fundusz udziałowy
Gospodarka finansowa SKOK polega na
tworzeniu i wykorzystywaniu funduszy określonych w ustawie. Fundusz udziałowy powstaje z wpłat udziałów członkowskich lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. Fundusz zasobowy powstaje z wpłat
przez członków wpisowego, nadwyżki bilansowej, wartości majątkowych oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. Straty bilansowe są pokrywane z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej
fundusz zasobowy z funduszu udziałowego.
Środki pieniężne, które nie są wykorzystywane
na pożyczki i kredyty dla członków kasy, mogą
być inwestowane z zachowaniem najwyższej
staranności: w obligacje i inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez

Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
jako lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej, jako lokaty w bankach do wysokości
gwarantowanej przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa
w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr
146, poz. 1546).
Kasa ma obowiązek utrzymywać rezerwę płynną w wysokości nie mniejszej niż 10
proc. funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego. Rezerwę płynną stanowią środki pieniężne zgromadzone w kasie w formie gotówki
lub w innych formach ustalonych przez
Kasę Krajową, która pełni rolę kontrolera poszczególnych SKOK-ów. Kasa jest obowiązana wypłacić po śmierci członka z jego wkładu członkowskiego i oszczędności: koszty pogrzebu członka w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym
w środowisku zmarłego – osobie, która
przedłoży rachunki stwierdzające wysokość
poniesionych przez nią wydatków, kwotę
nieprzekraczającą ogółem sumy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie
5 lat kalendarzowych poprzedzających wypłatę – jeżeli członek pisemnie wskazał kasie
osoby, na których rzecz wypłata ma nastąpić;
osobami wskazanymi przez członka mogą być
jego małżonek, zstępni, rodzice, dziadkowie
i rodzeństwo; kwotę równą wpłatom na rachunki, dokonanym przez organ rentowy z tytułu świadczeń z ubezpieczeń i zabezpieczeń
społecznych, które nie przysługiwały za okres
po śmierci posiadacza rachunków, wskazaną we wniosku organu rentowego skierowanym do kasy, wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat.
Do przekształcenia pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej w spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową wymagana jest
uchwała walnego zebrania członków (delegatów) pracowniczej kasy zapomogowopożyczkowej.
Funkcje nadzorcze i lustracyjne wobec
kasy spółdzielczej pełni Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa z siedzibą w Sopocie. KSKOK jest jedynym w prawie polskim obowiązkowym związkiem rewizyjnym wobec zrzeszonych w niej spółdzielni. Obowiązek zrzeszania kas spółdzielczych zagrożony jest sankcją likwidacji
i wykreślenia kasy spółdzielczej z rejestru sądowego. Kasa Krajowa jako spółdzielnia jest
kontrolowana przez Krajową Radę Spółdzielczą, będącą naczelnym organem samorządu spółdzielczego. Ponadto Kasa
Krajowa jest przedsiębiorcą w rozumieniu
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i podlega kontroli na zasadach określonych w ustawie, a sprawowanej przez organy administracji publicznej, np. Inspekcję
Pracy.
I
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Drzemiący potencjał
Spółdzielnie pracy prowadzą, w interesie swoich członków, nieograniczoną działalność
gospodarczą. Mogą tworzyć fundacje, spółki czy przystępować do spółdzielni osób
prawnych oraz związków spółdzielczych i organizacji pozarządowych

ajątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków,
a zysk podlega podziałowi na
podstawie uchwały walnego
zgromadzenia. Przy czym co najmniej 5 proc.
nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.
Członkowie spółdzielni uczestniczą w pokrywaniu ewentualnych strat do wysokości
udziałów i nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółdzielni. Jak w przypadku
wszystkich osób prawnych, obowiązuje zasada, że osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Przepisy mogą wprowadzać wyjątki od powyższej zasady, z których wymienić należy
osobistą odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych.
Ustawa Prawo spółdzielcze wprowadziła
zaostrzoną odpowiedzialność – kto tworząc
spółdzielnię lub będąc członkiem zarządu
narazi ją na straty, podlega odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Ponadto na
członkach zarządu lub likwidatorze spółdzielni spoczywa obowiązek złożenia do
sądu wniosku o jej upadłość w przypadku,
gdy zobowiązania przewyższają wartość
majątku.

M
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Spółdzielnie pracy nie mogą prowadzić
działalności pożytku publicznego. Tym samym nie mają prawa brać udziału w otwartych konkursach ofert, ani korzystać z pracy
wolontariuszy.

Potrzeba zmian
Spółdzielczość ma ogromny potencjał gospodarczy. Liczby mówią same za siebie:
w Polsce istnieje około 14 000 spółdzielni,

dzielnie nie mogą konkurować z „normalnymi” przedsiębiorstwami rynkowymi – powiedział prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich (obecnie Pracodawcy RP) Andrzej Malinowski i przypomniał, że nowelizacja prawa dotyczącego spółdzielni była zapisana w projekcie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych w poprzedniej kadencji Sejmu. Zapisy te zostały jednak wykreślone.

Obecny stan prawny, współtworzący de facto bariery
rozwoju spółdzielni pracy, utrudnia pozyskanie
kapitału na rozwój, w tym na innowacyjność i nowe
technologie. Spółdzielnie nie mogą konkurować
z „normalnymi” przedsiębiorstwami rynkowymi
w tym około 700 spółdzielni pracy, które zrzeszają łącznie 10 mln członków i zatrudniają
300 tys. osób – poinformował portal eGospodarka. Wytwarzane jest w nich aż 2–3 proc.
polskiego produktu krajowego brutto. Rozwój spółdzielni jest jednak hamowany przez
niedostosowane do dzisiejszych realiów prawo. – Obecny stan prawny, współtworzący de
facto bariery rozwoju spółdzielni pracy,
utrudnia pozyskanie kapitału na rozwój, w tym
na innowacyjność i nowe technologie. Spół-

Spółdzielcy doczekali się jednak w końcu istotnej zmiany. Spółdzielnie pracy mogą
od 1 lipca 2011 roku przekształcać się w spółki prawa handlowego. Nie została ona przyjęta jednoznacznie pozytywnie.
Wcześniej, by spółdzielnie mogły dokonać takiej zmiany, musiały się zlikwidować, co
powodowało dodatkowe koszty i było bardzo
ryzykowne – przypomniał prof. Stanisław Sołtysiński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski stwierdził jednak, że jeśli będzie możliwość przekształcenia, spółdzielnie
po prostu przestaną istnieć i nie będą już miały racji bytu wszelkie organizacje, które je zrzeszają. Zgodził się z nim przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Lustracyjnego
Spółdzielni Pracy Tadeusz Bartkowski.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielczej Korporacji „Wspólnota Pracy” Jerzy Kłys uznał natomiast, że zamiast umożliwiania zmiany formy prawnej, państwo
powinno dać spółdzielniom pracy pomoc
w postaci stopniowego likwidowania barier,
utrudniających im działalność. Dodał także,
że jego spółdzielnia działa dobrze od ponad
stu lat i nie widzi potrzeby przekształcania się,
ale z drugiej strony jest zdecydowanym orędownikiem dania szansy tym, którzy tego chcą
i potrzebują.

Efekt zaniechań
Po roku 1989 spółdzielnie nie były traktowane przez ustrojowych reformatorów jako
podmioty gospodarczo, mogące wesprzeć
rodzącą się gospodarkę rynkową. Uważano je
raczej za relikt przeszłości. W efekcie zaniechań
– stwierdził portal eGospodarka – mamy dziś
w Polsce setki, zamiast tysięcy spółdzielni.
W ostatniej dekadzie ich liczba zmniejszyła się
o około 75 proc. Reszta zbankrutowała albo
została zlikwidowana lub nie prowadzi żad-

Struktura i organizacja
Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym
składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich
członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia pracy ma osobowość prawną. Jej cechami charakterystycznymi są: prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej członków oraz obowiązek nawiązania
stosunku pracy z wszystkimi członkami spółdzielni. Może ją założyć co najmniej 10
osób fizycznych. Wyjątkiem są spółdzielnie produkcji rolnej, do których założenia
wystarczy 5 osób. Oprócz działalności gospodarczej spółdzielnia może prowadzić
działalność społeczną i oświatowo-kulturalną dla swoich członków i ich środowiska.
Najważniejszym dokumentem wewnętrznym spółdzielni jest jej statut. Oprócz
spraw podstawowych, takich jak struktura, prawa i obowiązki członków, musi być
m.in. wskazany przedmiot działalności, wysokość wpisowego, wysokość i liczba
udziałów oraz zasada pokrywania strat.
Spółdzielnie pracy mają rozbudowaną strukturę, którą tworzą: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd oraz – w przypadku zastąpienia walnego zgromadzenia
zebraniem przedstawicieli – zebranie grup członkowskich. Najważniejszym organem
spółdzielni (jej najwyższą władzą) jest walne zgromadzenie. Wybiera ono i powołuje
zarząd oraz radę nadzorczą, przyjmuje sprawozdania roczne oraz absolutorium dla
zarządu. Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są w drodze głosowania
i obowiązuje zasada, że każdy członek spółdzielni ma jeden głos, niezależnie od
wysokości udziałów. Natomiast zarząd reprezentuje spółdzielnię i zajmuje się
prowadzeniem jej bieżących spraw (w ramach przyznanych mu w statucie kompetencji), w szczególności zarządza jej majątkiem. Rada nadzorcza jest wewnętrznym
organem kontroli nad działalnością spółdzielni.

Źródło: www.ekonomiaspołeczna.pl

nej działalności. Spółdzielnie borykają się
z tymi samymi problemami od lat, związanymi
m.in. z zasadą równości głosów, niezależnie
od wnoszonego kapitału, czy brakiem tytułów
własności do wypracowanego majątku. Zda-

niem Jerzego Baczyńskiego, prezesa Spółdzielni Pracy Polityka, spółdzielnie ciągle
tkwią w prawnym gorsecie, z którego nie mogą
się wydostać.
RYCH

Spółdzielnia Inwalidów „ZGODA”
ul. 8-go Marca 1, 95-050 Konstantynów Łódzki
tel. (42) 211 11 62 tel./fax (42) 211 16 42
ofﬁce@zgoda.pl, www.zgoda.pl

PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
PN-N 18001:2004

Spółdzielnia Inwalidów ZGODA w Konstantynowie Łódzkim powstała w 1951 roku.
Obecnie prowadzona działalność gospodarcza obejmuje produkcję:
- półmasek ﬁltrujących i ﬁltrów w klasie P1, P2 i P3
- włókniny ﬁltracyjnej
- kamizelek i szelek ostrzegawczych
- rękawic ochronnych dzianych
- skarpet przemysłowych (zamienników onuc)
- bielizny zawodowej
- sorbentów syntetycznych polipropylenowych.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii i ciągłemu monitorowaniu procesów produkcyjnych, wyroby Spółdzielni spełniają europejskie/międzynarodowe wymagania normatywne, czego dowodem jest
uzyskanie certyﬁkatów oceny typu WE i oznakowania znakiem CE. Firma posiada wdrożony i certyﬁkowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem, który potwierdza
spełnienie międzynarodowych standardów w zakresie jakości, właściwości i estetyki wyrobów.
Dominującym odbiorcą produkowanych wyrobów jest branża górnicza, ponadto branże: hutnicza, motoryzacyjna, elektromaszynowa, chemiczna, metalowa i spożywcza.
Spółdzielnia jako wieloletni producent wypracowała korzystny wizerunek, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, i jest pozytywnie odbierana przez krajowych i zagranicznych odbiorców.

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI

Doceniona jakość
Rozmowa z Małgorzatą Kaźmierczak, prezes Banku Spółdzielczego w Gryﬁnie

Do kogo adresowana jest w pierwszej kolejności oferta BS w Gryfinie? Co skłania
klientów do zaufania marce i powierzenia
swojego kapitału?
– Jesteśmy bankiem działającym na rynku od 64 lat. Będąc instytucją zaufania publicznego, prowadzimy działalność w sposób
zapewniający bezpieczeństwo powierzonych
nam środków. Pragniemy, by z usług naszego
banku korzystali mieszkańcy gmin z terenu
działania naszego banku, a mianowicie: Gryfino, Banie, Widuchowa oraz Kołbaskowo.
Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych,
firm, instytucji oraz rolników. Staramy się, aby
spotykała się ona z przychylnym przyjęciem
wszystkich klientów, jak również staramy
się być dla naszych klientów jak najlepszym
partnerem w interesach.
Bank działa na terenie typowo rolniczych
gmin, zatem główną grupę klientów naszego
banku stanowią rolnicy oraz przedsiębiorcy
indywidualni. I pomimo że w swojej ofercie
posiadamy produkty skierowane do wszystkich grup klientów, to ponad 60 proc. udzielonych przez nas kredytów stanowią kredyty preferencyjne z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Bank jest rozpoznawalny na rynku lokalnym. Staramy się w pełni zaspokajać potrzeby naszych długoletnich klientów, którzy

Sala operacyjna Centrali w Gryfinie
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nas znają, wiedzą, że spotkają się ze zrozumieniem i pozyskają doradztwo nie tylko
w sprawach dotyczących usług bankowych
czy pozyskania środków unijnych, ale również
w zakresie ubezpieczeń upraw i majątku.
W jaki sposób działalność Banku wpływa na funkcjonowanie lokalnej społeczności i kształtuje rozwój regionu?
– Jednym ze statutowych działań naszego banku jest wspieranie społeczności lokalnej. Bank chętnie uczestniczy w organizowanych na terenie jego funkcjonowania imprezach gminnych oraz szkolnych, jak również imprezach organizowanych przez inne
podmioty i organizacje czy też drużyny sportowe. Odbywa się to poprzez sponsorowanie
nagród lub chociażby pomoc w organizacji
tego typu imprez. Różne formy udziału Banku w życiu społecznym i kulturalnym spoty-

stawieni do usług bankowości elektronicznej,
chętnie korzystają z dostępu do rachunku
przez Internet. Dużą popularnością cieszą się
karty płatnicze. Strategia długoterminowa,
którą realizuje bank, zakłada dalszy rozwój
banku poprzez rozwój akcji kredytowej, pozyskanie klientów depozytowych oraz
usprawnienie i zapewnienie najwyższej jakości
obsługi. W celu realizacji założeń strategii
bank kładzie nacisk na dobrze wyszkoloną kadrę, która będzie spełniała oczekiwania naszych klientów. Wprowadzane przez bank
produkty muszą być konkurencyjne wobec
banków działających na naszym rynku, a jest
ich w Gryfinie, mieście, które ma 23 000
mieszkańców, aż 14. Preferujemy proste
w swojej konstrukcji, czytelne i zrozumiałe dla
klienta produkty, które nie budzą wątpliwości.

Wprowadzane przez bank produkty muszą być
konkurencyjne wobec banków działających
na naszym rynku, a jest ich w Gryfinie, mieście,
które ma 23 000 mieszkańców, aż 14
kają się z pozytywnym odbiorem i wpływają
na kształtowanie pozytywnego wizerunku
naszego banku wśród lokalnej społeczności.
Poprzez swoją ofertę produktową wspieramy też rozwój drobnych przedsiębiorców,
w szczególności firm jednoosobowych, jak
również działających na naszym terenie stowarzyszeń.
Bankowi zależy na rozwoju swoich klientów, którzy mimo tego, iż reprezentują sektor mikroprzedsiębiorstw, to kształtują rozwój lokalnego świata. Brakuje na naszym terenie dużych firm, więc te małe podmioty stanowią o rozwoju gospodarczym naszego
regionu.
Jakie wyzwania stawia przed zarządem
planowanie strategiczne i opracowywanie
oferty zgodnej z tendencjami w bankowości
i oczekiwaniami klientów?
– Klienci banków spółdzielczych, w tym
również naszego, są bardzo pozytywnie na-

Co doceniła kapituła konkursu Jakość
Roku 2011, przyznając BS w Gryfinie certyfikat? Jakie inne przykłady ilustrują uznanie dla usług, wyników i dynamiki rozwoju
banku?
– Bank nasz otrzymał tytuł „Jakość Roku
2011” z nominacji klientów. Kapituła oceniała:
skuteczność realizacji przyjętej polityki jakości, pozytywny odbiór działalności firmy
przez klientów, pracowników oraz otoczenie
społeczne, klarowność stosowanych procedur zapewniających firmie sprawne funkcjonowanie, stopień zaangażowania kadry
w osiąganie celów jakościowych, dbałość o zapewnienie najwyższej jakości produktów
i usług oraz efektywność zarządzania organizacją.

Siedziba Centrali Banku w Gryfinie

Filia Banku w Przecławiu

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.bsgryfino.pl
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Obrady plenarne

Powiaty o sprawach
ważnych i wazniejszych
W dniach 12–13 kwietnia w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbyło się
XV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W ramach dwudniowego
spotkania podsumowano ubiegły rok, przyjęto program i budżet na rok 2012
i przedyskutowano szereg zagadnień, których przyszłość jest kluczowa z punktu
widzenia samorządów. Najlepsze jednostki terytorialne odebrały nagrody za wyniki,
których odzwierciedleniem jest pozycja w rankingu ZPP
obradach Zgromadzenia wzięli udział delegaci z 317 członkowskich powiatów i miast na
prawach powiatów, a także reprezentanci rządu, m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Maria Elżbieta Orłowska, minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta, minister pracy i polityki
społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Pierwszego dnia obrad odbyły się seminaria tematyczne poświęcone zagadnieniom
związanym z zarządzaniem drogami powiatowymi, przekształceniem szpitali powiatowych, finansami samorządów powiatowych oraz przyszłości Powiatowych Urzędów pracy. W ramach jednego z seminariów
padło prowokujące do dyskusji pytanie: „Jak

W
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wdrożyć ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i nie wydać ani grosza?”. Dobór tematyczny najwyraźniej odzwierciedlał potrzeby powiatów, gdyż tematy zaproponowane do dyskusji spotkały się
z dużym zainteresowaniem ze strony delegatów.
Podczas drugiego dnia w ramach obrad
plenarnych podsumowujących działalność
Związku Powiatów Polskich za rok 2011 głos
zabrali zaproszeni reprezentanci rządu. Sekretarz stanu Olgierd Dziekoński przypominając słuchaczom znaczenie artykułu 15
konstytucji, mówiącego o ustroju terytorialnym Polski, zadeklarował życzliwość
prezydenta Komorowskiego dla powiatów.
Jeszcze przed wystąpieniem minister odebrał

honorową statuetkę Związku Powiatów
Polskich. O przychylności Senatu dla powiatów zapewnił z kolei wicemarszałek senatu Jan Wyrowiński. Wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Wilamowska zaprosiła ZPP do współpracy w zapowiedzianym przeglądzie ustrojowym państwa, zaś wiceminister rolnictwa, a zarazem
jeden z byłych prezesów zarządu ZPP, Tadeusz Nalewajk wyraził nadzieję na dobrą
aktywną współpracę z powiatami przy opracowywaniu przyszłej polityki rolnej po 2013
roku. W duchu apelów o wspólnotę celów
i działań była też wypowiedź prezesa ZPP
w poprzedniej kadencji Kazimierza Kotowskiego, który w perspektywie trudnego okresu do 2020 roku widzi konieczność rzetelnej
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Laureaci rankingu uhonorowani tytułami „Super Powiat” i „Super Gmina”
kontynuacji rozmów na temat finansowania
zadań samorządowych. Pozostając w sferze
finansów, Andrzej Porawski, reprezentujący Związek Miast Polskich, stwierdził, że minister finansów nie zajmuje się finansami samorządów, z wyjątkiem sytuacji, gdy dąży do
ich okrojenia. Zwrócił też uwagę, że w powiatach, przeciwnie niż w regionach, nie udało się zespolić administracji, apelując do
władz centralnych o zmianę aktualnego
stanu rzeczy.
Kluczową część Zgromadzenia stanowiło
sprawozdanie prezesa zarządu ZPP Marka
Tramsia z działalności za rok 2011, w którym
wskazał na wielotorową aktywność Związku
oraz podjęte inicjatywy, choćby zbiorowy pozew wniesiony przez powiaty w sprawie
zwrotu pieniędzy za kartę pojazdu, czy bezprecedensowe działania w sprawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które przyniosły pozytywne dla powiatów efekty. Podsumowanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Związku zarówno na płaszczyźnie
merytorycznej, jak i finansowej. Równie dobrze przyjęto przedstawiony projekt budżetu ZPP na rok 2012.
Podczas spotkania w Ossie XV Zgromadzenie Ogólne Związku przyjęło 10 stanowisk w sprawach istotnych dla funkcjonowania samorządów. Dotyczą one m.in.
kwestii zmian w systemie finansów publicznych, zarządzania zasobami majątkowymi
Skarbu Państwa, koniecznych działań ukierunkowanych na stabilizację sytuacji szpitali, zmian w systemie oświaty, pojawiających

Nowym pomysłem dobrze rokującym na
przyszłość samorządów jest między innymi
projekt stworzenia Samorządowego Funduszu
Drogowego. Związek Powiatów Polskich
zaapelował do rządu o niezwłoczne podjęcie
działań na rzecz zdecydowanej poprawy stanu
polskich dróg, deklarując współpracę w ramach
realizacji przedsięwzięć zmierzających
do osiągnięcia tego celu

«

Uczestnicy XV Zgromadzenia Ogólnego

Fakty 83

POLSKA SAMORZĄDOWA

«

się zagrożeń cywilizacyjnych dla wspólnot powiatowych.
Nowym pomysłem dobrze rokującym na
przyszłość samorządów jest między innymi
projekt stworzenia Samorządowego Funduszu Drogowego. Związek Powiatów Polskich zaapelował do rządu o niezwłoczne podjęcie działań na rzecz zdecydowanej poprawy stanu polskich dróg, deklarując współpracę
w ramach realizacji przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia tego celu. – Doskonale wiadomo, że brak jest środków na modernizację infrastruktury drogowej, a ponad
1/3 dróg lokalnych i regionalnych posiada niewłaściwą kategorię. Wpływa to niekorzystnie
na proces zarządzania drogami i efektywność
wykorzystania środków publicznych przeznaczanych zarówno na wydatki inwestycyjne, jak i bieżące utrzymanie dróg – przekonuje Marek Tramś, postulując utworzenie Samorządowego Funduszu Drogowego, który
pozwoliłby na skuteczne uporządkowanie
i naprawę sporej części dróg zarządzanych
przez samorządy terytorialne. Drugi ważny
projekt przedłożony na Zgromadzeniu dotyczy sposobów minimalizowania ryzyka
działalności samorządów i utworzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, w którego skład weszłyby jednostki organizacyjne
mogące prowadzić działalność gospodarczą,
w tym szpitale.
Tradycyjnie, jak co roku, Związek Powiatów Polskich nagradza samorządy, które
w wyniku wszechstronnej, rocznej oceny,
znajdującej odzwierciedlenie w kształcie stale aktualizowanego rankingu, zajęły najwyższe pozycje w swoich kategoriach. Samorządy oceniane były według kryteriów ujętych
w 10 grup tematycznych, obejmujących: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców oraz funkcjonowania jednostki sa-

Statuetki dla laureatów tytułów „Super Powiat” i „Super Gmina”

Uroczyste wręczenie laureatom Dekretów Moździerzowych
morządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa
informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocję rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocję rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej;

współpracę krajowa i międzynarodową; działania promocyjne. Za największy procentowy
udział realizacji przedsięwzięć w analizowanych kategoriach przyznano tytuł Super Powiatu i Super Gminy. Siedmiu najlepszym jednostkom w swoich kategoriach wręczono dyplomy i pamiątkowe statuetki podczas Zgromadzenia Ogólnego.
I

Jakie działania w głównej mierze przyczyniły
się do uhonorowania zarządzanej przez pana
jednostki samorządowej tytułem „Super
Powiat” / „Super Gmina”, a tym samym pozwoliły
osiągnąć pozycję „lidera wśród liderów”?
Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska
– Gdańsk wysoką ocenę w rankingu przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich zawdzięcza
głównie zakrojonym na szeroką skalę działaniom prorozwojowym. Budowa stadionu piłkarskiego,
modernizacja zakładu utylizacyjnego czy przebudowa układu komunikacyjnego, to tylko niektóre
z realizowanych w ostatnim czasie inwestycji nastawionych na poprawę jakości życia mieszkańców.
Duży wpływ na zdobycie tytułu miało również powołanie w 2011 roku Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, którego zadaniem jest zacieśnianie współpracy pomiędzy miastami i gminami leżącymi
w jego obrębie. W klasyfikacji rankingowej doceniono również nasze działania proekologiczne, mające na celu zwiększenie udziału ruchu rowerowego w mieście.
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Zdzisław Wrzałka, starosta kielecki
– Powiat kielecki otrzymał tytuł „Super Powiat” po raz 3. Wyróżnienie to świadczy o kompleksowym
i wielopłaszczyznowym działaniu naszego samorządu i dowodzi, że realizujemy zadania na rzecz
zrównoważonego rozwoju powiatu. Potwierdza ono, że ubiegły rok obfitował w wydarzenia służące
mieszkańcom m.in. w zakresie budowy i modernizacji dróg, poprawy dostępności i jakości usług
placówek ochrony zdrowia, rozwoju placówek oświatowych, realizacji wielu programów zdrowotnych,
zapobiegających wykluczeniu osób niepełnosprawnych, czy też programów służących budowaniu
społeczeństwa informacyjnego. Do sukcesu powiatu przyczynili się także mieszkańcy, którzy zgłosili do
rankingu zrealizowane przez siebie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii. By być „liderem
wśród liderów” potrzeba wspólnego działania pracowników starostwa i mieszkańców powiatu.
Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy
– Nasze miasto już po raz trzeci wyróżniono prestiżowym tytułem „Super Powiat”, natomiast od lat
należymy do elitarnego grona liderów rankingu. Docenione zostały legnickie osiągnięcia proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców przez samorządową administrację i jej funkcjonowanie. Miasto stale tworzy warunki dla rozwoju lokalnego społeczeństwa
obywatelskiego, wdraża i promuje rozwiązania ekoenergetyczne, proekologiczne i prozdrowotne. Ma
bogaty dorobek w partnerskiej międzynarodowej współpracy. Wysoko oceniane są nasze sukcesy
w pozyskiwaniu z krajowych i zagranicznych źródeł zewnętrznych środków na inwestycje, komputeryzacja i cyfryzacja edukacji, rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz tworzenie bogatej oferty kulturalnej dla mieszkańców.
Jan Puchała, starosta limanowski
– Dzięki wspólnym działaniom ponad podziałami politycznymi – Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego,
a także pracowników urzędu – zrealizowaliśmy tak wiele znaczących inwestycji, m.in. budowę Pływalni
Limanowskiej, DPS-u w Szczyrzycu czy bloku operacyjnego przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej.
W samym 2011 roku na inwestycje i remonty wydaliśmy ponad 50 mln zł, z czego dofinansowanie
wyniosło ponad 26 mln zł. Obecnie jesteśmy jednym z nielicznych powiatów w Polsce, które mają
99 proc. zmodernizowanych nawierzchni drogowych. Ale zmieniamy także oblicze placówek oświatowych, budując kolejne hale sportowe przy szkołach ponadgimnazjalnych, modernizując systemy
ciepłownicze, wyposażając je w instalacje solarne, czy modernizując pracownie kształcenia zawodowego na terenie powiatu. Tam gdzie jest ciężka praca, tam też jest sukces!
Maciej Kobyliński, prezydent Słupska
– Rozwój miasta w dużym stopniu uzależniony jest od nowych inwestycji. Jednak w aktualnych
warunkach finansowych nie jest łatwo realizować nowe przedsięwzięcia tylko przy udziale środków
własnych. Dlatego staramy się aby nowe przedsięwzięcia służące Słupszczanom były finansowane
z funduszy zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i pochodzących z budżetu centralnego. W konkursie Super Powiat aż 6000 punktów otrzymaliśmy za wykorzystywanie środków zewnętrznych,
a 4000 punktów za wykorzystanie środków z funduszy krajowych. Duży nacisk kładziemy także na
rozwijanie systemów teleinformatycznych, dzięki którym możemy usprawniać funkcjonowanie urzędu
i przyspieszać obsługę obywateli. Kolejne punkty zdobyliśmy za inwestowanie w rozwój kadr, co
również przekłada się na jakość funkcjonowania urzędu.
Andrzej Płonka, starosta bielski
– Trzecia lokata w rankingu ZPP, utrzymanie pozycji lidera w skali kraju i tytuł „Super Powiatu” to dla
nas nie tylko sukces, ale przede wszystkim motywacja do podejmowania nowych zadań. Utrzymanie
tej pozycji w sytuacji tak dużej mobilizacji innych samorządów stanowi niełatwe wyzwanie. Oczywiście
jest to wynik wspólnej pracy Rady i Zarządu Powiatu, radnych i pracowników Starostwa Powiatowego,
jednostek organizacyjnych oraz dobrych kontaktów z władzami lokalnymi miast i gmin powiatu.
Wiele jest jeszcze do zrobienia, pomysłów nie brakuje. Mamy świadomość, że system ustawicznego
kształcenia i doskonalenia nigdy się nie kończy, dlatego z satysfakcją i dumą przyjęliśmy informację
o naszym sukcesie w ogólnopolskim rankingu i ze zdwojoną energią zabraliśmy się do walki o pozycję
tegorocznego lidera powiatów i tytuł „Dobrego Polskiego Samorządu”.
Jerzy Terlecki, burmistrz Polanicy-Zdroju
– Polanica-Zdrój jest uzdrowiskiem znanym nie tylko w kraju, ale również za granicą. Uzdrowisko posiada bardzo dobrą markę i jest rozpoznawalne jako modny, nowoczesny kurort o europejskim poziomie
usług, który pod wieloma względami, jak zarządzanie, ochrona środowiska czy bezpieczeństwo
mieszkańców i odwiedzających miasto gości, jest liderem nie tylko w regionie, ale także i w kraju.
Szansę dla rozwoju każdego miasta stwarzają pozyskane i dobrze wykorzystane środki unijne, dające
możliwość realizacji zamierzeń, których finansowanie wyłącznie z budżetu gminy byłoby w wielu przypadkach trudne. Biorąc pod uwagę wysokość pozyskanych środków finansowych na inwestycje, można
powiedzieć, że gmina Polanica-Zdrój dobrze wykorzystała okazję jaką przyniosła nam akcesja do Unii Europejskiej.
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Braki w samorządowej kasie
Polskie jednostki samorządu terytorialnego, od lat
narzekające na zbyt krótką kołdrę ﬁnansową,
która nijak nie może „przykryć” kolejnych
obciążeń scedowanych przez władzę
centralną, mają niespodziewanego,
cichego – ale też bardzo niestabilnego
– sprzymierzeńca. Chodzi o kurs
euro, który jest tym razem
zdecydowanie korzystny
w kontekście udzielanej przez
Brukselę pomocy ﬁnansowej
Michał Tabaka
eszcze kilka lat temu kurs euro okazał
się sporym zagrożeniem dla ﬁnansów
naszych JST. Pomoc w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
2007–2013 tylko w ciągu kilku miesięcy w 2008
roku uszczupliła się o kwotę blisko 232 mln
zł. Wtedy lokalni politycy wszem i wobec wysyłali uspokajające komunikaty. Było w tym
trochę polityki i marketingu. Nie można bowiem było dopuścić do paniki na bardzo szerokim rynku prywatnych wykonawców i podwykonawców, którzy najczęściej wykonują zadania zlecone przez JST, a opłacane przez
brukselskie pieniądze.
Teraz mamy do czynienia z odwrotną tendencją. Kurs euro jest znacznie wyższy, co
może skutkować dodatkowymi tysiącami,
jak nie milionami złotych. A na dodatkowe
pieniądze samorządowcy nigdy się nie obrażą.
Według danych NBP, porównując kursy walut z początkiem roku 2011, euro jest droższe o prawie 60 gr. I chociaż trudno poznać
szczegóły negocjacji zarządzających RPO
z Ministerstwem Finansów, to już teraz
można spokojnie zakładać, że samorządom
koniec końców i tak to niewiele pomoże. Niewykluczone, że uda się uratować pojedyncze
inwestycje. Ale nerwowe zgrzytanie zębami samorządowców z pewnością będzie coraz
głośniej słyszane. Dlaczego? Mówiąc wprost:
za krótka kiedyś kołdra z miesiąca na miesiąc
dodatkowo się kurczy. Nieprzypadkowo właśnie problem inwestycji w samorządach będzie głównym tematem zbliżającego się wielkimi krokami III Ogólnopolskiego Kongresu Regionów (Świdnica, 29–31 maja).
Jak Polska długa i szeroka da się zaobserwować spadek dochodów samorządów
i ograniczenie zdolności kredytowych, a do
tego stale rosnące wydatki bieżące. – Na to
ostatnie zagadnienie składa się wiele czyn-

J

86 Fakty

ników – uważa Paweł Adamowicz, prezydent
Gdańska i prezes Unii Metropolii Polskich.
– Warto wymieniać także te mniej popularne w społecznej dyskusji, jak chociażby ograniczenie do 80 proc. dotacji na świadczenia
celowe pomocy społecznej, konieczność finansowania przez samorządy oświetlania
dróg publicznych na terenie miasta, czy pomysł z kierowaniem do szkół podstawowych sześciolatków.
Przedstawiciele JST nie mają wątpliwości, że to wszystko jest zaplanowaną strategią Ministerstwa Finansów. Szef resortu Jacek Rostowski w zależności od tego, jak
ostry nóż ma na gardle, wysyła kolejne komunikaty o obciążeniach samorządów. Ów
nóż niekoniecznie odzwierciedla jedynie interes kraju. Nie jest wszak tajemnicą, że minister Rostowski ma na głowie koszty kampanii wyborczych oraz czerwony niczym
płachta na byka 55-procentowy próg zadłużenia.
Teraz mamy do czynienia z kolejnym
zgrzytem na linii rząd–samorządy. Poznaliśmy właśnie ostateczny plan dochodów poszczególnych JST z podatku PIT w 2012 roku.
Opracowanie Ministerstwa Finansów znacznie różni się od ich wyliczeń z października
ub.r. Sumaryczne przychody samorządów
z tego tytułu miały wynieść 33,1 mld zł. Teraz obowiązującą kwotą jest 31,7 mld zł.
Zmianę resort tłumaczy spodziewanym spowolnieniem gospodarczym. Tylko że obecnie
owa strata nie może polegać jedynie na
zmianie samorządowych planów i ewentualne
okrojeniu strategicznych inwestycji. Akurat
w resorcie Jacka Rutkowskiego powinni sobie doskonale zdawać sprawę, że właśnie na
podstawie październikowych wyliczeń nasze
samorządy konstruowały i już przecież przyjęły swoje ustawy budżetowe. Obecnie skarb-

nicy mają twardy orzech do zgryzienia, bo niedobór trzeba pokryć. Pytanie tylko, jak to zrobić i skąd wziąć pieniądze.
– Nam zabraknie około 400 tys. zł. Dla
dużych miast to być może śmieszna suma.
Dla nas – ogromna. I tak naprawdę nie wiem,
na czym oszczędzać, by ją gdzieś znaleźć. Na
ludziach czy na kosztach stałych – nie ukrywa Henryk Mroziński, burmistrz Braniewa.
W gminie Krasnystaw zabraknie blisko 110
tys. zł. Nie wszystkie inwestycje można
wstrzymać. Z pewnością nie te finansowane
przez UE. Tutaj występuje dodatkowy, rzecz
jasna charakterystyczny nie tylko dla Krasnegostawu, kłopot. Otóż wymagany jest
wkład własny. A z tym, biorąc zwłaszcza pod
uwagę kolejne obciążenia, może być różnie.
W Krasnymstawie biorą pod uwagę decyzje,
które nie spodobają się lokalnej społeczności. – Chcąc tego uniknąć, być może będziemy zmuszeni do wzięcia dodatkowego kredytu – mówi Edyta Gajowiak-Powroźnik, zastępca tutejszego wójta.
Nie brakuje też jednoznacznych deklaracji
przedstawicieli JST mówiących, że owo
przeszacowanie dochodów z tytułu podatku
PIT może oznaczać brak pieniędzy na pensje, zwłaszcza tych zatrudnionych w gminnych
i miejskich jednostkach organizacyjnych. Nie
każdego (a może nawet nikogo) stać na takie rozwiązanie, jakie zastosowano w stolicy.
Tutaj już w lutym zmodyfikowano budżet
i brakujące ponad 230 mln zł pokryto z ubiegłorocznych nadwyżek. Jak sobie poradzą
z podobnymi problemami w innych miastach?
W Katowicach brakuje przeszło 16,5 mln zł,
w Częstochowie blisko 9 mln zł. Tamtejsi
samorządowcy rozkładają bezradnie ręce
i zgodnie twierdzą, że de facto nie mają wyjścia – jakieś rozwiązanie z tej, na razie patowej, sytuacji trzeba znaleźć.
I
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Stolica innowacji
Rozmowa z Tadeuszem Ferencem, prezydentem Rzeszowa
Fot. TADEUSZ POŹNIAK

Pełni pan funkcję prezydenta już od 10
lat. Co przez ten czas zmieniło się w Rzeszowie?
– Często przypominam, że w roku 2003
budżet wynosił około 370 mln zł, z czego na
inwestycje przeznaczano niewiele ponad 50
mln zł. W tym roku budżet przekroczył 1 mld
150 mln zł, z czego na inwestycje przeznaczyliśmy 383 mln. Sam projekt transportu publicznego wart jest 415 mln zł, czyli więcej niż
cały budżet Rzeszowa w 2003 roku. Wzrost
wydatków inwestycyjnych jest widoczny na
każdym kroku.
Która z prowadzonych w tej chwili inwestycji miejskich w największym stopniu
zmieni oblicze Rzeszowa i życie jego mieszkańców?
– Moim zdaniem taką inwestycją jest Stadion Miejski, na którym – oprócz meczy piłki nożnej – jeżdżą żużlowcy z ekstraligi. Na
te mecze przyjeżdżają do Rzeszowa ludzie
z całej Polski, a bywa, że i z zagranicy.
Tak jak kiedyś interesowaliśmy się infrastrukturą drogową, tak teraz stawiamy na infrastrukturę sportową oraz kulturalną i na to
przeznaczamy ogromne pieniądze. Zbudowaliśmy sale sportowe w dzielnicach Załęże
i Budziwój, przymierzamy się do budowy wielkiej hali sportowej przy ulicy Hetmańskiej
w Rzeszowie. Budujemy też nowe szkoły
i przedszkola.
W Polsce szkoły są raczej likwidowane…
– To prawda, ale w Rzeszowie działamy
inaczej. Nowa szkoła powstała na Załężu,
w tej chwili trwa budowa zespołu przy ulicy
Błogosławionej Karoliny Kózki, w skład którego wejdzie żłobek, przedszkole, szkoła
podstawowa i gimnazjum. Ponadto rozbudowaliśmy szkoły na Białej i w Budziwoju,
a także Zespół Szkół Gospodarczych przy ulicy Spytka Ligęzy.
Każdy samorząd szczyci się wspieraniem
biznesu. Jak to wygląda w Rzeszowie?

– Mamy w granicach Rzeszowa specjalną strefę ekonomiczną Dworzysko w dzielnicy
Przybyszówka. Pierwszy inwestor, który kupił tam działki, to firma logistyczna Raben.
W tej chwili planujemy zbudować drogi dojazdowe do tego terenu.
Pojawiają się opinie, że budżet miejski
wkrótce będzie zbyt zadłużony. Nie obawia
się pan przekroczenia dopuszczalnego progu?
– Nie, nie obawiam się tego. My tych pieniędzy nie przejadamy, ale je inwestujemy. To
co powstaje, czyli infrastruktura edukacyjna,
kulturalna, szpitalna, będzie służyć mieszkańcom przez lata. A co do procentów, to kilka dni temu zadłużenie wynosiło 46 proc., teraz dostaliśmy zwrot z Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego wydanych przez nas unijnych
pieniędzy i dług zmniejszył się. Co więcej, Rzeszów ma zadłużenie znacznie niższe od zdecydowanej większości miast wojewódzkich.
Przecież większość inwestycji w gospodarce
odbywa się dzięki kredytom i jest to normalne zjawisko od dawien dawna.
Będzie z czego oddać zaciągnięte kredyty?
– Nie mam co do tego wątpliwości.
W ostatnim czasie wzrosły nam wpływy podatkowe, ale nie dlatego, że podwyższono
stawki, tylko dlatego, że powstały nowe firmy
i zwiększyło się zatrudnienie. Mamy też
większy odpis z podatku PIT. W roku 2011
wzrost dochodów z tytułu podatków wzrósł
o 18 proc. w stosunku do roku 2010. To naprawdę sporo.
Od kilku lat trwa przyłączanie okolicznych miejscowości do Rzeszowa. W którym
kierunku chciałby pan teraz rozszerzać
miasto?
– W każdym kierunku. A na poważnie,
kierunków rozszerzania nie da się zaplanować. Na przykład bardzo chciałbym włączyć Trzebownisko do Rzeszowa, ale to nie
ode mnie zależy, decyzje podejmowane są
w Warszawie.
Ma pan pomysł na zagospodarowanie terenów, które będą przyłączone?
– Oczywiście, bo każda z nowych dzielnic jest już zagospodarowywana: na Przybyszówce powstaje strefa inwestycyjna, na Budziwoju firmy i osiedla, na Białej też osiedla.
Tak samo będzie, gdyby udało się przyłączyć
Matysówkę, która ma idealne tereny pod budownictwo mieszkaniowe, czy Krasne, w którym mogłyby się rozwinąć usługi.
Ale nowe dzielnice, to nie tylko ziemia, ale
też ludzie. A ludzie to największe bogactwo.
Dlatego wspieramy też działalność społeczną na tych terenach. Cieszy mnie funkcjo-

nowanie takich organizacji jak ochotnicze straże pożarne czy koła gospodyń wiejskich.
W ostatnim czasie kupiliśmy dla strażakówochotników pięć samochodów – trzy nowe
Mercedesy i Iveco oraz używaną Scanię. Kupujemy także inne, mniej kosztowne sprzęty.
Hasło promocyjne Rzeszowa to „Stolica innowacji”. Jak to wygląda w praktyce?
– Marka Rzeszowa opiera się na założeniu, że to miasto innowacyjne, krajowe centrum i wzór innowacji w sferze gospodarki,
kultury, nauki itp. Inwestycje z obszaru innowacji i technologii, a więc te oparte na kapitale ludzkim, uważane są u nas za jeden
z najbardziej wartościowych rodzajów inwestycji. To właśnie w dużym stopniu innowacje przesądzają o konkurencyjności lokalnej gospodarki.
W Rzeszowie mamy coraz więcej przykładów innowacyjnych projektów, które realizowane są przez: Stowarzyszenie „Dolina
Lotnicza”, klaster „Informatyka Podkarpacka”, Preinkubator Akademicki przy Politechnice Rzeszowskiej, Podkarpacki Park
Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS czy
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.
Do działań innowacyjnych możemy też
zaliczyć utworzenie Punktów Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w hipermarketach,
w centrum kulturalno-handlowym Millenium Hall oraz najnowszy w galerii handlowej Nowy Świat. Ponadto w tej chwili ponad
połowa obszaru miasta pokryta jest sygnałem
radiowym pozwalającym mieszkańcom na
dostęp do bezpłatnego Internetu. Sygnał
radiowy wykorzystywany jest również do
monitoringu miejskiego oraz sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach.
Nie rezygnuje pan z projektu kolejki nadziemnej?
– Absolutnie nie, bo trudno o lepszy przykład innowacji. Być może uda się pozyskać
dofinansowanie na jej budowę z funduszy
szwajcarskich. Chcemy też przygotować projekt rozporządzenia w tej sprawie, które
przyjąłby nasz rząd. Polskie prawo na razie
nie reguluje tego typu rozwiązań.
Chciałbym też połączyć Rzeszów z okolicznymi miastami za pomocą szybkich szynobusów. Jestem również zwolennikiem budowy na obrzeżach miasta parkingów wielopoziomowych, na których ludzie mogliby
zostawić swoje auta, a po mieście poruszać
się komunikacją publiczną. To ograniczyłoby korki i emisję spalin.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.rzeszow.pl
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Burmistrz czyli menedżer
Rozpoczynając swoją pracę w fotelu burmistrza był grubo przed czterdziestką.
Choć o pracy urzędnika nigdy nie myślał, zamiast być, jak planował, maklerem,
wrócił po studiach do rodzinnego miasta i związał swoją karierę z samorządem.
Dziś to jeden z najdynamiczniejszych gospodarzy na Dolnym Śląsku,
co potwierdził tytuł Samorządowego Menedżera Regionu 2011
Ranking Samorządowego Menedżera
Regionu 2011 roku zorganizował
dziennik ekonomiczny „Puls Biznesu”
w ramach konkursu Filary Polskiej
Gospodarki pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Trudno jest kierować jedną z najbogatszych gmin w Polsce?
– Nawet dla ekonomisty, a właśnie takie wykształcenie zdobyłem, to spore wyzwanie. Zanim zostałem burmistrzem przez
trzynaście lat pracowałem w urzędzie i przez
te lata nauczyłem się, że ekonomia rządzi się
swoimi prawami, a potrzeby ludzkie swoimi. Myślę, że w zarządzaniu tak bogatą
gminą ważne jest, aby wyważyć proporcje
między możliwościami finansowymi a potrzebami mieszkańców. Mnie się chyba to
udało.
Polkowice to 26-tysięczna gmina, której roczny budżet przekracza 200 mln zł.
W Polkowicach jest Aquapark, imponująca baza sportowa, odbudowana od podstaw

najmłodsza w Polsce starówka. Raj na ziemi…
– Rzeczywiście, jeśli zestawić Polkowice
z innymi górniczymi polskimi miastami, to są
one naprawdę wyjątkowe. Przez ostanie
dwadzieścia lat miasto zmieniło się nie do poznania – nowoczesne budownictwo mieszkaniowe, nowe obiekty użyteczności publicznej, wspomniana już starówka. Jednak
ja przez lata pracy w samorządzie nauczyłem
się jednego – to ludzie tworzą miejsca. Minęła
dekada zanim mieszkańcy pozbawili się
kompleksów pewnej zaściankowości. Dziś
o Polkowicach mówi się z szacunkiem i dumą. To do nas przyjeżdża się w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy, wykształcenia i pozytywnych emocji, bo organizowane w ciągu

roku imprezy sportowe i kulturalne od lat zyskują widzów w regionie.
Nie przeszkadza panu, kiedy mówi się,
że mieszkańcom żyje się aż zanadto dostatnio?
– Przede wszystkim w takich stwierdzeniach nie ma całej prawdy. Oczywiście staramy
się, aby mieszkańcom niczego nie brakowało, ale wydajemy pieniądze rozsądnie. Byliśmy np. pierwszą gminą w Polsce, która zaszczepiła nastolatki przeciwko wirusowi brodawczaka wywołującego raka szyjki macicy.
Naszym śladem poszło kilkadziesiąt samorządów w całej Polsce, a słyszałem nawet
o projekcie, który zakłada finansowanie
szczepień w całym kraju. Czyli potwierdzają się nasze założenia, że zdrowie to najlepsza inwestycja.
Polkowice mają na koncie wiele tytułów
takich jak „Supermiasteczko” czy „Miasto
do życia”. Ale sporo trofeów otrzymali również włodarze Polkowic. W dolnośląskim
rankingu na Samorządowego Menedżera Regionu 2011 uzyskał pan bardzo wysoką
trzecią pozycję. Ta nagroda pana zaskoczyła?
– Tak, i to z kilku powodów. Jeśli chodzi
o rankingi samorządów, często opracowuje
się je na zasadzie pewnych algorytmów i dla
wygranej duże znaczenie mają przychody samorządów, ich infrastruktura, udział w pozyskiwaniu środków unijnych. Inaczej jest
w przypadku rankingów samorządowców.
Miejsce na podium w rankingu Samorządowego Menedżera Regionu 2011 roku cieszy mnie przede wszystkim z tego powodu,
iż zwycięzców wyłonili sami samorządowcy.
Obok prezydenta Wrocławia i wójta Kobierzyc, właśnie mnie uznano za dobrego gospodarza. Zdobycie tytułu na pewno doda mi
pewności siebie w dalszej pracy dla mojego
regionu.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.polkowice.pl
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Rozwój to
wybór priorytetów
Rozmowa z Markiem Banaszkiem, zastępcą burmistrza miasta Józefowa

Co pozwala zajmować miejsce wśród samorządów najlepiej wykorzystujących środki unijne?
– Kluczem jest jasne wytyczanie sobie celów i konsekwentne realizowanie ich. Od 2003
roku miasto posiada Strategię, ale już wcześniej wiedzieliśmy, do czego dążymy i na
co stawiamy i to znajduje odzwierciedlenie
w praktyce. Ważna dla owej konsekwencji jest
też ciągłość władzy. Obecny burmistrz zarządza gminą od 14 lat, a wcześniej był zastępcą burmistrza, więc właściwie od 1995
roku ma wpływ na politykę samorządową.
Już dawno udało nam się wypracować
taki styl zarządzania, gdzie decyzje są podejmowane przez burmistrza i Radę Miasta
do bólu merytorycznie, a ich postanowienia
konsekwentnie realizowane. Co ważne, staramy się być jak najdalej od polityki. Kierujemy się rzeczywistymi potrzebami i dopasowujemy instrumenty pod kątem jak najskuteczniejszego ich zaspokojenia. Jednym ze
źródeł naszego sukcesu jest dobra współpraca
z mieszkańcami, którzy podsuwają pomysły,
pomagają realizować liczne przedsięwzięcia,
wspierają samorząd swym potencjałem zawodowym i intelektualnym. Rozwój to w dużej mierze wybór priorytetów, dlatego tak ważne, aby nie zgubić właściwego kierunku, są
konsultacje. Wierzymy, że warto rozmawiać.
Przecież jesteśmy po to, by służyć mieszkańcom.
Jakie projekty sfinalizowane przy udziale środków unijnych są najbardziej odczuwalne przez mieszkańców i zajmują czołowe miejsce wśród samorządowych inwestycji?
– Bez wątpienia numerem jeden pod
względem ekonomicznym, ale też mającym
niebagatelny wpływ na komfort życia w mieście, jest projekt z dziedziny wodociągów i kanalizacji, który w dużej mierze udało nam się
sfinansować ze środków unijnych, przeprowadzając inwestycję praktycznie od zera.

Przed rokiem 1998, kiedy to położono pierwsze metry rur, w Józefowie w ogóle nie było
kanalizacji. Do 2004 roku gmina własnym staraniem wybudowała niewielką część sieci, natomiast duży postęp dzięki unijnemu wsparciu nastąpił w latach 2005–2006. Wybudowaliśmy wówczas w mieście około 40 km sieci, co było już widoczną i odczuwalną zmianą. Aktualnie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, po 5 latach przygotowań, budujemy ponad 140 km sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Po zakończeniu projektu, rozpoczętego w ubiegłym
roku, a przewidzianego do 2013 roku, ponad
90 proc. mieszkańców będzie korzystało z sieci. Prace w ramach tego olbrzymiego projektu
są niezwykle drogie i powodują liczne utrudnienia, ale mamy świadomość ich ogromnego znaczenia. Mimo że są mało efektowne,
mają fundamentalny wpływ na jakość życia.
Przeznaczyliśmy bajońskie sumy na coś,
czego nawet nie widać, ale warto, również ze
względu na atrakcyjność terenu miasta. Gdy
pojawiają się dodatkowe źródła finansowania innych inwestycji, chętnie z nich korzystamy. Możemy się poszczycić choćby kompleksem obejmującym basen, halę sportową
i gimnazjum, nagrodzonym jako Budowa
Roku 2004.
Jakie pomysły ma samorząd na rozwój
miasta w innych dziedzinach?
– Ponieważ naszym celem jest systematyczne podnoszenie jakości życia mieszkańców, myślimy o objęciu kanalizacją pozostałych 10 proc. gminy. Dlatego już teraz śledzimy informacje o kolejnych naborach i konkursach o dodatkowe środki. Rozważamy też
inwestycję we własną oczyszczalnię ścieków.
W zakresie komunikacji chcielibyśmy utrzymać jak najczęstsze połączenia SKM-ką
z Warszawą oraz naprawić drogi lokalne, co
nie jest zadaniem łatwym, ponieważ finansowanie unijne na ten cel jest znikome. Jed-

nak stan dróg i chodników po inwestycjach
infrastrukturalnych wymaga ingerencji. Poważnym zadaniem, jakie nas czeka, jest także długo dyskutowane stworzenie centrum Józefowa, gdzie skupiłyby się wszelkie usługi
i oferta handlowa, stosownie do potrzeb
mieszkańców. Będziemy też działać w kierunku poprawy warunków oświatowych naszych szkół podstawowych, koncentrując się
zwłaszcza na budowie nowych sal gimnastycznych.
Rozwój miasta skupia się na stworzeniu
warunków pod inwestycje i przemysł, czy raczej pod budownictwo mieszkaniowe, aby
być sypialnią dla Warszawy?
– Słusznie jesteśmy kojarzeni z sypialnią
Warszawy, ale pamiętajmy, że sypialnia też
może być urządzona źle lub dobrze. Józefów
bywa określany jako miasto trzech rzek, sosen i mikroklimatu. Jeszcze przed wojną
Świder przyciągał mieszkańców Warszawy
i czynił miasto zapleczem rekreacyjnym stolicy. Patrząc perspektywicznie, właśnie te
funkcje zamierzamy rozwijać. Dbamy, by budownictwo mieszkaniowe nie zaburzało walorów przyrodniczych naszych terenów. Na
pewno nie jest to miasto, gdzie zamierzamy
rozwijać przemysł. Chcemy natomiast stwarzać i rozwijać coraz lepsze warunki do życia oraz doskonalić zaplecze sportowe i kulturalne. Staramy się nie zgubić tych obszarów wśród niezbędnych twardych inwestycji.
Dlatego budujemy place zabaw, boiska wielofunkcyjne. Jednocześnie staramy się opasać miasto siecią ciągów pieszo-rowerowych, ponieważ obserwujemy, że mieszkańcy coraz częściej przesiadają się na rowery.
Z troski o bezpieczeństwo myślimy też o monitoringu.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.jozefow.pl

Józefów z lotu ptaka
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Bulwar w Gorzowie – dzięki temu, że został zrewitalizowany ze środków unijnych, dostał nominację do tegorocznej edycji konkursu
Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich

Lubuskie: Reaktywacja
Województwo lubuskie odnotowało największą dynamikę wzrostu PKB,
ma największy przyrost inwestycji i zatrudnienia – donoszą badania Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego. O Polityce Spójności, lubuskiej torpedzie i Polsce
Zachodniej mówi Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego

Elżbieta Polak,
marszałek województwa lubuskiego
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Badania przeprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wskazują,
że wykorzystanie funduszy unijnych pomaga wszystkim polskim regionom.
– Wyniki są zróżnicowane w zależności
od modelu badań ewaluacyjnych, ale wszystkie modele wskazują jednoznacznie na największe oddziaływanie polityki spójności w regionie Lubuskim. Dzięki funduszom unijnym
mamy największe przyśpieszenie wzrostu
PKB, zatrudnienia i inwestycji. Wynika to nie
tylko z wielkości środków do wykorzystania,
lecz również z efektów wdrażania kolejnych
programów.
Lubuskie to jedno z czterech najmniejszych województw w Polsce. Jesteśmy też na
trzecim od końca miejscu pod względem zaludnienia. Nie przeszkadza nam to jednak roz-

wijać się dynamicznie. W dużym stopniu przyczynia się do tego działalność jednej z największych w kraju specjalnych stref ekonomicznych. Bardzo aktywnie, jeśli chodzi o pozyskanie przedsiębiorców, działa też Lubuskie
Centrum Obsługi Inwestorów – jedno z najlepszych w kraju, co potwierdza Ministerstwo
Gospodarki. Ważnymi centrami rozwoju innowacji są w Lubuskiem parki naukowo-technologiczne: Interior w Nowej Soli oraz Lubuski Park Naukowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie, a także Centrum Energetyki
Odnawialnej w Sulechowie.
Jesteśmy liderem w wykorzystywaniu
środków z Unii Europejskiej. Nowa Sól zajęła pierwsze miejsce w Polsce jeśli chodzi
o wykorzystanie funduszy na jednego mieszkańca. Dzięki temu – jeśli chodzi o wartość
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Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu. Szkoła była w złym stanie technicznym. Po remoncie licealiści z Międzyrzecza uczą się
w bezpiecznym budynku.
dodaną brutto przemysłu i budownictwa
w procentach – Lubuskie zajmuje czwarte
miejsce w kraju. Pod względem liczby spółek handlowych na tysiąc mieszkańców jesteśmy na szóstym miejscu. Ten dobry wynik dowodzi tego, że Lubuszanie potrafią korzystać
z programów unijnych. Zakładają własne firmy i biorą sprawy w swoje ręce.
Pozytywne efekty Polityki Spójności
dla mieszkańców Lubuskiego to…
– Lepsza dostępność komunikacyjna
i transportowa, na którą przeznaczamy najwięcej środków, wiele nowych kilometrów wodociągów i kanalizacji. Wzrost gospodarczy
jednoznacznie przekłada się na jakość życia:
powstały nowe obwodnice miast, nowoczesne firmy. Mamy wyższe standardy, lepszą dostępność do wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego, postawiliśmy na poprawę infrastruktury sportowej, turystycznej, kulturowej i wreszcie bezpieczne środowisko.
W latach 2007–2013 region Lubuski zajął drugie miejsce w Polsce we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego.
– Dostaliśmy za to nagrodę: 55 mln euro
z Krajowej Rezerwy Wykonania. Zakończyliśmy już negocjacje z Komisją Europejską
i w 2012 roku przeprowadzimy dziewięć
konkursów. Te dodatkowe środki wzmocnią infrastrukturę drogową, skomunikujemy

Nie wszystkie zadania możemy zrealizować
tylko w granicach jednego regionu.
Mamy wspólne cele i razem tworzymy jeden
organizm – Polskę Zachodnią

Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie. Energia wcale nie musi być droga.
Tu się można o tym przekonać. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa opracowuje
nowe technologie zastosowania pomp ciepła, kolektorów słonecznych, instalacji
fotowoltaicznych czy generatorów wiatrowych
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Szkoła Podstawowa w Drezdenku mieści się w zabytkowym budynku. Wcześniej ten gmach nie spełniał podstawowych norm
bezpieczeństwa, sanitarnych. Udało się go wyremontować i przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie
z Unii Europejskiej sięgnęło ponad 2,2 mln zł
autostradę A2 z drogami wojewódzkimi,
kupimy szynobusy do obsługi połączeń
transgranicznych na trasach Zielona Góra–
Berlin, Gorzów Wielkopolski–Berlin. Mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa zrealizują kolejne innowacyjne i badawcze projekty. Będziemy rozwijać nowe kierunki na naszych
wyższych uczelniach i w szkołach zawodowych w celu dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy.
Ta nagroda to są dodatkowe fundusze dla
regionu. Czy to znaczy, że regionalny program na lata 2007–2013 w Lubuskiem jest
już zakontraktowany?
– Prawie, bo zakontraktowaliśmy już ponad 83 proc. programu z kwoty 439 mln euro.
Zatwierdziliśmy 831 projektów. 530 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie z Funduszy Europejskich. Powstało również 11 nowych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych, m.in.
w Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno-Sportowe, w Gorzowie Wielkopolskim – filharmonia. Udało się zrewitalizować 23 obiekty dziedzictwa kulturowego, między innymi:
pałac w Żaganiu, zamek w Sulechowie, teatr
w Zielonej Górze i teatr w Gorzowie.
Lubuskie jest zatem liderem w Unii Europejskiej, bo nie tylko sprawnie, ale również
efektywnie wdraża fundusze unijne. To
dlaczego tworzycie strategię Polski Zachodniej?
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– To jest porozumienie pięciu województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego,
dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.
Nie wszystkie zadania możemy zrealizować
tylko w granicach jednego regionu. Mamy
wspólne cele i razem tworzymy jeden organizm – Polskę Zachodnią. Założenia strategii są już gotowe, przyjęliśmy konkretne
priorytety: bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe, rozwój gospodarczy oparty na
wiedzy, budowę społeczeństwa informacyjnego, poprawę poziomu spójności i dostępności terytorialnej, nową jakość współpracy
transgranicznej. W założeniach uzgodniliśmy

wykaz projektów ponadregionalnych m.in.
modernizację linii kolejowej w ciągu CETC
ROUTE 65, dokończenie budowy drogi S3
i modernizację drogi wodnej na Odrze. Wpisujemy się w ukierunkowanie Polityki Spójności 2020. Nasze prace przygotowawcze
wspiera Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Liczymy również na to, że wspólne inicjatywy ponadregionalne będą premiowane
w nowej perspektywie.
Rozmawiała Mirosława Dulat
www.lubuskie.pl

Inwestycje zrealizowane przy pomocy środków Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego
Lubuski Regionalny Program Operacyjny to ponad 800 projektów zatwierdzonych
do realizacji
• prawie 1,2 mld zł – tyle pieniędzy wypłaciliśmy już naszym beneficjentom
• prawie 1,6 mld zł – na taką kwotę podpisaliśmy już umowy
• ponad 110 km – tyle dróg przebudowaliśmy
• ponad 200 km – tyle powstało sieci kanalizacyjnej
• 106 – tyle obiektów zostało objętych termomodernizacją
• 85 tys. – o tyle więcej badań na wysoko specjalistycznym sprzęcie zrobią
lubuscy lekarze
• 329 – tyle aparatury medycznej udało się kupić dla szpitali i przychodni
• prawie 14 tys. – tylu studentów korzysta z infrastruktury wspartej środkami
z LRPO
• prawie 50 ha – to powierzchnia zrewitalizowanych obszarów
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...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Wykorzystać potencjał
Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim,
członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W czym tkwi potencjał regionu i w jaki
sposób jest on wykorzystywany?
– Województwo świętokrzyskie, choć jest
regionem relatywnie niewielkim, dysponuje dużym potencjałem rozwojowym, którego umiejętne wykorzystanie warunkować będzie dalszy długofalowy wzrost gospodarczy. Świętokrzyskie w ostatnich latach wyróżnia się wysokim poziomem nakładów inwestycyjnych,
ponoszonych zarówno przez przedsiębiorstwa,
jak i samorządy. Do sektorów, które stanowić
mogą o sile gospodarki regionu, i w które warto szczególnie inwestować, zaliczyć należy
w pierwszej kolejności przemysł wydobycia
i przetwórstwa surowców mineralnych i metali. W sektorze tym nasz region posiada bogate tradycje oraz bazę surowcową, co stanowi
fundament dalszego rozwoju.
Nie należy zapominać o ogromnej szansie, którą jest dla Świętokrzyskiego szeroko
pojmowana branża turystyczna. Walory turystyczne, oparte w znacznej mierze na istniejących tu licznych obiektach dziedzictwa
kulturowego, jak również malowniczych krajobrazach i pięknie nieskażonej przyrody, powinny być podstawą dla stworzenia atrakcyjnej, spójnej oferty skierowanej do osób zainteresowanych różnymi formami spędzania
wolnego czasu.
Na uwagę zasługiwać powinna pomysłowość i inwencja w poszukiwaniu możliwości jak najefektywniejszego wykorzystania
posiadanych zasobów. Doskonałym tego
przykładem są Targi Kielce, które znalazły
swoje trwałe miejsce na mapie ośrodków targowych, będąc dziś trzecim co do znaczenia
obiektem tego typu w Europie ŚrodkowoWschodniej.

Innym czynnikiem, od spełnienia którego zależeć będzie pełne wykorzystanie istniejącego w regionie potencjału, jest jakość infrastruktury, zarówno tej podstawowej, np.
w postaci dróg, sieci kanalizacyjnych czy energetycznych, jak i będącej podstawą nowoczesnej gospodarki – np. infrastruktury szkół
wyższych, ośrodków badawczo-rozwojowych czy umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Rozwój regionu wiąże się z kosztami.
W jakiej mierze dostępne programy unijne
są wsparciem dla województwa?
– Wyzwaniom rozwojowym, stojącym zarówno przed Polską, jak i przed naszym regionem nie bylibyśmy w stanie sprostać,
gdyby nie płynące do nas środki pomocowe
Unii Europejskiej. Na co dzień możemy zetknąć się z widocznymi efektami tej pomocy:
modernizowane są drogi, powstają oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, buduje się szkoły, szpitale, odnawiane
są zabytki, dzięki którym możemy później liczyć na przyjazd turystów, rewitalizowane są
centra miast i miasteczek. Ponadto, dzięki dotacjom, przedsiębiorcy mogą kupić potrzebne im maszyny i urządzenia, jak również nowe
innowacyjne technologie, dzięki którym ich
produkty będą nowocześniejsze i bardziej konkurencyjne na rynku.
Programy operacyjne, współfinansowane przez Unię Europejską, są niepowtarzalną szansą na nadrobienie istniejących zapóźnień inwestycyjnych. Bez pomocy z Brukseli modernizacja Polski, w tym również naszego regionu, trwałaby o wiele dłużej i wymagałyby o wiele większych wyrzeczeń.
Jak przedsiębiorcy prowadzący działalność w województwie radzą sobie z wykorzystaniem środków unijnych?
– W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 (RPOWŚ), Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” realizowanych jest 409 umów o dofinansowanie. Największym zainteresowaniem wnioskodawców Działania 1.1, których projekty
uzyskały dofinansowanie, cieszyły się projekty
o charakterze inwestycyjnym. Do dnia dzisiejszego zrealizowano 279 projektów.

Obecnie trwa ocena wniosków złożonych
w ramach konkursu zamkniętego 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw, którego nabór
był prowadzony w okresie od 3 października do 18 listopada 2011 roku. W tym okresie wpłynęło 368 wniosków na łączną kwotę
prawie 650 mln zł, w tym wartość dofinansowania 241 mln zł. Przewidziana alokacja na
ten konkurs wynosi 58,5 mln zł. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do końca maja
bieżącego roku. Duża ilość złożonych przez
przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie świadczy o ogromnym zainteresowaniu
środkami unijnymi.
Jakie działania podejmują państwo w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej
i inwestycyjnej województwa?
– Wzmacnianie zdolności województwa świętokrzyskiego do przyciągania zewnętrznego kapitału inwestycyjnego oraz do
zwiększania liczby turystów odwiedzających
nasz region jest jednym obszarów traktowanych priorytetowo przez władze regionu.
W tym celu wykorzystywane są m.in. środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2007–2013, w którym wyodrębniono działanie poświęcone promocji gospodarczej i turystycznej regionu, gdzie dofinansowanie znalazły projekty służące kreowaniu pozytywnego
wizerunku województwa, wypracowaniu i rozwojowi markowych regionalnych produktów turystycznych oraz zaprezentowaniu potencjalnym inwestorom możliwości inwestowania
w regionie. Ofertę tę uzupełnia działanie, w którym dofinansowywane są przedsięwzięcia mające na celu uzbrajanie kompleksowych terenów
inwestycyjnych.
Na podkreślenie zasługuje także fakt realizacji w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 wspólnego dla pięciu województw projektu, za którego cel obrano utworzenie sieci centrów
obsługi inwestorów, której zadaniem ma
być podniesienie potencjału gospodarczego
i atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski
Wschodniej.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.rpo-swietokrzyskie.pl
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Więcej zadań,
mniej pieniędzy
Ministerstwo Finansów oraz samorządy szacują, że łączny deﬁcyt jednostek samorządu
terytorialnego w 2012 roku wyniesie 6–7 mld zł – poinformował w wywiadzie
dla PAP wiceminister ﬁnansów Ludwik Kotecki. – Nie powinno być więc problemu
ze zmieszczeniem się w limicie na ten rok, który wynosi 10 mld zł – powiedział
onstruując regułę wydatkową dla
samorządów, Ministerstwo Finansów deklarowało, że nie zamierza blokować wydatków inwestycyjnych, tylko chce zadbać o ograniczenie
deﬁcytu sektora ﬁnansów publicznych poniżej 3 proc. PKB w tym roku. Nie zawsze jednak uda się samorządom utrzymać dotychczasowe tempo inwestowania. Można zaklinać rzeczywistość, ale pieniędzy od tego nie
przybędzie.

K

Rządzi niepewność
W ub.r. deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego wyniósł 10,2 mld zł, zdecydowanie poniżej planu, który zakładał
19,6 mld zł. Wynik nie był więc zły, ale w najbliższych latach może być gorzej. Zwrócił na
to uwagę szef PiS Jarosław Kaczyński.
Tegorocznymi finansami samorządów
rządzi niepewność. A to oznacza konieczność
częstych zmian budżetów. Być może rekordowo częstych, ponieważ w tym roku sytuacja jest wyjątkowa – czytamy na portalu gazeta prawna.pl. Winny jest rząd, który dopiero na początku grudnia (po przedstawieniu projektów przez samorządy) zdecydował, który z trzech wariantów budżetu
państwa na ten rok przyjąć. Do częstych
zmian w finansach zmusi rady gmin i miast
również kryzys na świecie oraz przewidywane
zmiany prawne.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że finanse samorządów terytorialnych są zagrożone. Według niego, na władze
lokalne nakładane są coraz większe zadania,
na które brakuje dodatkowych środków. – Samorządy dla realizacji swoich zadań potrzebują pieniędzy, a tych pieniędzy jest zbyt
mało. Na tyle mało, że w części samorządów
można mówić o zagrożeniu brakiem płynności – powiedział. Jak zaznaczył, już teraz
mamy do czynienia z sytuacją, w której samorządy nie są w stanie zapłacić pensji swoim pracownikom czy nauczycielom. Jest to
– według niego – zagrożenie dla demokratycznego funkcjonowania samorządów, bo
brak płynności to podstawa do wprowadzenia
komisarza. W ocenie prezesa PiS samorzą-
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dom może też zabraknąć środków na wkład
własny do projektów współfinansowanych ze
środków z Unii Europejskiej. – Zabraknie
możliwości realizacji tej szansy, która dzięki naszemu członkostwu w UE została stworzona – dodał.
Ograniczeniom, jakie resort finansów
narzuca na samorządy, sprzeciwia się także
Polskie Stronnictwo Ludowe. Posłowie tej formacji proponują ujęcie w subwencji oświatowej
wydatków ponoszonych na prowadzenie
przedszkoli i oddziałów zerówkowych, a także nadanie samorządom uprawnień do wniesienia skargi konstytucyjnej w zakresie zadań,
jakie wykonują. W Sejmie, z inicjatywy SLD,
odbyła się konferencja pt. „Samorząd praw
i obowiązków”. Zdaniem przewodniczącego
SLD Leszka Millera, samorządy terytorialne
mają obecnie wiele problemów, a część z nich
związana jest z finansami. – Niestety, zadania zlecone, dotyczące np. edukacji, nie są skorelowane ze środkami z budżetu centralnego

– podkreślił. – To z kolei prowadzi do dramatycznych sytuacji związanych np. z koniecznością zamykania szkół.

„Świetliki” nie lecą
Nie wiadomo, czy i kiedy rozpocznie się
realizacja, nazywanego „Świetlikami”, programu „Aktywizacja społeczności lokalnych
i wyrównywanie szans rozwojowych dzieci
i młodzieży” – poinformował portal samorządowy.pl. Wstępne założenia „Świetlików”
zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem
przez samorządy terytorialne i organizacje
społeczne. Dlatego poseł Jakub Rutnicki, wraz
grupą parlamentarzystów, poprosił w interpelacji do minister rozwoju regionalnego o podanie aktualnych szczegółów na ten temat.
Minister Elżbieta Bieńkowska przypomniała, że projekt miał na celu m.in. przeciwdziałać
marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży,
wyrównywać ich szanse edukacyjne oraz
ułatwić rozwój bezpieczeństwa obywatel-
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skiego poprzez zapewnienie warunków do realizacji tych celów w przyjaznym i odpowiednio wyposażonym budynku, który służyłby społeczności lokalnej wspieranej przez
organizacje pozarządowe.
Przygotowany na potrzeby „Świetlików”
projekt budowlany miał zawierać rozwiązania technologiczne (zastosowanie fotowoltaiki, geotermii), które – choć znacząco
zwiększyłyby koszt postawienia budynku – pozwoliłyby na etapie użytkowania maksymalnie obniżyć koszty eksploatacji. Wybór miejsca byłby dokonywany przez samorządy
województw w oparciu o analizę przygotowaną przez ministerstwo. Koszt budowy
miał zostać sfinansowany w stosunku
80/10/10, w tym wkład budżetu państwa miał
stanowić 80 proc. wartości, natomiast samorząd właściwego województwa i gmina
partycypowałyby w kosztach budowy w wysokości 10 proc. wartości.
Przyznanie środków na wsparcie już na
etapie wniosku o udział w zadaniu byłoby uzależnione od współpracy z organizacją pozarządową, która odpowiadałaby razem z samorządem gminnym za część dotyczącą
prowadzenia „Świetlików” i trwałość inwestycji. Ponadto rozważane było wdrożenie
projektu systemowego z programu operacyjnego kapitał ludzki, który mógłby wesprzeć
zadanie w ramach tzw. działań miękkich. Na
terenach wiejskich pojawiło się jednak wiele

wątpliwości dotyczących budowania tylko nowych obiektów, ponieważ ze względu na likwidację wielu szkół gminy dysponują lokalami, które mogłyby zostać przeznaczone na
działania lokalne o charakterze społecznym.
Minister oświadczyła, że w związku z tym
trudno jest wskazać, czy i kiedy rozpocznie się
realizacja „Świetlików”. Dodała, że rozważane
jest, w uzgodnieniu z innymi resortami, przeznaczenie dostępnych na pilotaż środków na
inny ważny społecznie cel, związany z rozwojem sieci przedszkoli lub żłobków.

Koniec boomu?
Sytuacja finansowa samorządów zwiastuje, że inwestycyjny boom na lokalnym
szczeblu może się całkiem szybko i niespodziewanie skończyć – twierdzi portal wnp.pl.
Powód? Wskutek ciągnącego się kryzysu
dochody samorządów stały się zupełnie nieobliczalne, a do tego poważnie wzrosło ich
zadłużenie. – Wpływy z PIT i CIT – twierdzi
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna – stały się
dla nas już zupełnie nieprzewidywalne. Na to
nałożyła się konieczność podwyższenia pensji nauczycielom. Na słabnące dochody do budżetu z tytułu podatków narzeka także Adam
Fudali, prezydent Rybnika. – W ostatnim roku
bezrobocie w mieście wzrosło o 2 pkt proc.
Jak wyliczyliśmy, wskutek kryzysu straciliśmy
już około 13,5 mln zł. Program oszczędnościowy wprowadziliśmy już w marcu. Zmniej-

szenie dochodów moglibyśmy nadrobić np.
sprzedażą mienia. Niemniej zainteresowanie
ze strony inwestorów jest dziś raczej niewielkie
– tłumaczy Fudali.
Niezbędne jest wzmocnienie finansów samorządowych, a nie jałowe dyskusje na
mało istotne tematy – podkreślali przedstawiciele władz lokalnych na IX Kongresie
Miast Polskich w Lublińcu jesienią ubiegłego roku. Zwrócili uwagę na pięć problemów.
Po pierwsze, powinno nastąpić przywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego, które są rezultatem zmian
prawnych. Po drugie, musi nastąpić odpowiedni wzrost udziału jednostek samorządu
terytorialnego we wpływach z PIT w związku z dochodami w ostatnich latach i zmianami w podatku PIT. Po trzecie, samorządowcy chcą wprowadzenia zapowiadanego
zwrotu VAT od inwestycji publicznych, a także zmiany systemu wyrównawczego, który
powinien uwzględniać nie tylko nierówny rozkład dochodów jednostek samorządu terytorialnego, lecz także zróżnicowane koszty realizacji zadań. Wreszcie, przedstawiciele
władz lokalnych domagają się, aby przekazywanie nowych zadań odbywało się w sposób prawnie uporządkowany – zapisany
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
CZR

Europa 2014–2020
pod znakiem spójności
W 2007 roku do Polski traﬁło 7,8 mld euro (7,4 proc. wszystkich unijnych wydatków),
co oznacza, że „na czysto”, po zapłaceniu składki, Polska „zarobiła” ok. 5,1 mld euro.
W latach 2007–2013 Polska otrzyma z UE w sumie 87 mld euro, a ponieważ odda 22
mld euro, więc „na czysto” otrzyma ok. 65 mld euro, najwięcej ze wszystkich krajów
członkowskich. Te pieniądze zostały podzielone na programy operacyjne, w tym 16
Regionalnych Programów Operacyjnych, których beneﬁcjentami są samorządy
Jerzy Bojanowicz
czerwca 2011 roku Komisja
Europejska przedstawiła komunikat w sprawie wieloletnich ram ﬁnansowych, czyli
budżet z Perspektywy „Europy 2020”, który
rozpoczął proces formalnych negocjacji nad
kształtem i wielkością unijnego budżetu w perspektywie 2014–2020. Główną ideą jest
wspieranie inteligentnego, trwałego i inkluzyjnego rozwoju, stąd też szczególny nacisk
będzie w nowym budżecie położony na ba-
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dania i rozwój, edukację, rozwój MŚP, Wspólną Politykę Rolną, czy też politykę spójności.

Proponowane nowości
Ambicją KE jest wydatkowanie środków
w inny sposób, z większym naciskiem na rezultaty i wyniki, przy jednoczesnym koncentrowaniu budżetu UE na realizacji Strategii
„Europa 2020”. Stąd też następny zestaw programów i instrumentów finansowych miałby odznaczać się takimi cechami, jak ukierunkowanie na rezultaty, stosowanie w większym stopniu mechanizmów warunkowości

oraz uproszczenie sposobu realizacji projektów finansowanych z funduszy UE.
Nowością w przyszłym budżecie jest pomysł utworzenia instrumentu infrastrukturalnego Connecting Europe Facility („Łącząc
Europę”, CEF) – funduszu rozbudowy infrastrukturalnej, ściśle związanego z polityką
spójności, który ma wspierać przedsięwzięcia
o kluczowym znaczeniu dla Europy. Jego ideą
jest wzmocnienie sieci transportowo-komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, połączeń energetycznych oraz rozwiązań z zakresu technologii
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informacyjno-komunikacyjnych. CEF miałby być zarządzany centralnie przez KE.
W zakresie polityki spójności propozycje
Komisji Europejskiej odzwierciedlają pożądane kierunki zmian, postulowane przez
państwa członkowskie. Należną do nich
min.: silniejsze powiązanie polityki spójności
ze Strategią „Europa 2020”, zwiększenie zasobów dla Europejskiej Współpracy Terytorialnej, wzmocnienie nurtu rozwoju obszarów
miejskich, czy też wzmocnienie integralności
funduszy polityki spójności. Rozwiązania
te mają na celu podniesienie skuteczności
i zwiększenie wartości dodanej polityki spójności.
Komisja zapowiada także szereg narzędzi mających przyczynić się do lepszych rezultatów i efektywności w realizacji polityki
spójności, takich jak koncentracja na ograniczonej liczbie celów, wprowadzenie kontraktów partnerskich, czy Wspólne Ramy Strategiczne (obejmujące fundusze strukturalne,
Fundusz Spójności, Europejski Fundusz
Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Rybacki). W toku prac nad budżetem dyskutowana będzie również kwestia
warunkowości, która ma się przyczynić do
wzrostu skuteczności programów realizowanych w ramach polityki spójności.
W odniesieniu do architektury celów
polityki spójności Komisja Europejska proponuje podział polityki na następujące kategorie regionów: mniej rozwinięte (PKB per capita poniżej 75 proc. średniej UE), przejściowe
(PKB per capita od 75 do 90 proc. i wychodzące z celu konwergencji) i rozwinięte (PKB
per capita powyżej 90 proc.). Regiony przejściowe są kategorią, która miałaby zastąpić
dotychczasowy system mechanizmów phasing-out i phasing-in. Obszarom tym zapewniony byłby pewien odsetek dotychczasowej alokacji. Celem tej inicjatywy jest
utworzenie swoistej „sieci bezpieczeństwa”
i uniknięcie gwałtownego spadku udziału funduszy we wspomnianych regionach.
Fundusz Spójności w kolejnym okresie
programowania (podobnie jak obecnie) przeznaczony będzie dla państw, których PKB per
capita jest mniejsze od 90 proc. średniej unijnej. 6 października 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny dla
polityki spójności na lata 2014–2020 i od tego
czasu trwają oficjalne negocjacje nad jej
kształtem w nowej perspektywie finansowej.
Pakiet składa się z projektów 7 rozporządzeń, m.in. podstawowego, ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybołówstwa oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Ich publikacja rozpoczęła oficjalną debatę na temat przyszłości tej polityki w Radzie Unii Europejskiej, któ-
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Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK
07-13 od początku uruchomienia programów do 22 kwietnia 2012 roku złożono
220,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę
dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 467,4 mld zł.
W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 69 365 umów o dofinansowanie
na kwotę 296,8 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części
UE 204,2 mld zł, co stanowi blisko 74,3 proc. alokacji na lata 2007–2013.
Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze
złożonych wniosków o płatność, wyniosła 138 mld zł, a w części dofinansowania UE
– 98,4 mld zł.

ra będzie toczyła się w kontekście unijnych negocjacji budżetowych. Negocjacje dotyczące
polityki spójności są prowadzone głównie na
forum grupy roboczej ds. środków strukturalnych.
16 grudnia 2011 roku odbyło się najważniejsze wydarzenie na szczeblu europejskim podsumowujące polską prezydencję
w obszarze polityki regionalnej – formalne
spotkanie unijnych ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności w ramach
Rady ds. Ogólnych. Jednocześnie został
przedstawiony raport prezydencji na temat
przebiegu negocjacji nad projektem rozporządzeń dla polityki spójności na lata
2014–2020 oraz przeprowadzona została
orientacyjna debata ministrów, której celem
było dokonanie kierunkowych rozstrzygnięć w wybranych kwestiach strategicznych,
podnoszonych przez państwa członkowskie
w procesie negocjacji.
Wszystkie kraje poparły powiązanie polityki spójności ze strategią EU2020, ale jednocześnie podkreśliły konieczność znalezienia bardziej odpowiedniego rozwiązania dla
właściwego odzwierciedlenia specyfiki różnych
terytoriów. Zgodziły się też z koniecznością
koncentracji funduszy, przy czym znakomita większość opowiedziała się za zwiększeniem
elastyczności w stosowaniu proponowanych

minimalnych alokacji, tak aby właściwie odzwierciedlić geograficzne zróżnicowanie poszczególnych obszarów. Bo zwiększenie elastyczności opartej na uwzględnianiu różnic
regionalnych pomoże zwiększyć efektywność wydatkowania środków polityki spójności i tym samym osiągnąć cele Strategii Europa 2020.
– W obszarze polityki spójności polska
prezydencja odniosła wyraźny sukces – debata
na temat pakietu legislacyjnego 2014–2020
wkroczyła w zaawansowane stadium. Zaprezentowany podczas obrad raport został
dobrze przyjęty przez pozostałe państwa
członkowskie i stanowi podstawę dla dalszych
prac prezydencji duńskiej i cypryjskiej – podkreślała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska na zorganizowanej po
spotkaniu konferencji prasowej. – Dalszej dyskusji będzie wymagała kwestia warunkowości makroekonomicznej, koncentracji tematycznej oraz elastyczności.
Zgodnie z propozycją KE, polityka spójności w latach 2014–2020 ma dysponować
budżetem w wysokości 336 mld euro, w tym
m.in. 162,6 mld euro na regiony słabiej rozwinięte; 38,9 mld euro na tzw. regiony przejściowe; 53,1 mld euro na regiony rozwinięte; 11,7 mld euro na współpracę terytorialną
oraz 68,7 mld euro na Fundusz Spójności.
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Polskie stanowisko
Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt pakietu jest elementem negocjacji tzw. wieloletnich ram finansowych na
lata 2014–2020 i punktem wyjścia dla rozpoczętych w trakcie polskiej prezydencji oficjalnych negocjacji konkretnych rozwiązań
w zakresie przyszłego zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.
Ponieważ uzyskane w ramach polityki
spójności środki finansowe będą mieć duży
wpływ na społeczeństwo, gospodarkę, na kwestie związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem energetycznym, podnoszeniem
polskiej innowacyjności i konkurencyjności,
19 stycznia 2012 roku Komitet ds. Europejskich przyjął komplet rządowych stanowisk
do propozycji Komisji Europejskiej dotyczących kształtu polityki spójności w latach
2014–2020. Dokumenty wskazują na ramy negocjacyjne Polski w zakresie przyszłej polityki
spójności i są wynikiem wspólnych prac Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawicieli właściwych kompetencyjnie resortów, samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych, a także rezultatem
uprzednich analiz oraz spotkań eksperckich
przeprowadzonych przez resort.
Stanowisko obejmuje rozporządzenie
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
EFRR, EFS, EFRROW oraz EFMR, trzy
rozporządzenia szczegółowe dotyczące
EFRR, EFS i Funduszu Spójności, rozporządzenia dotyczące Europejskiej Współpracy
Terytorialnej i Europejskiego Ugrupowania
Współpracy Terytorialnej i rozporządzenie
w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Wspólne stanowisko dotyczące rozporządzeń polityki spójności na lata 2014–2020 było przedmiotem
obrad nieformalnego spotkania ministrów
państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii
(Praga, 22 marca 2012 roku). – Znajdujemy
się w szczególnym momencie negocjacji rozporządzeń, które będą decydować o kształcie polityki spójności w kolejnym okresie programowania. Dlatego niezmiernie istotnym
staje się podejmowanie wspólnych działań
w kluczowych dla nas sprawach, dzięki czemu nasz głos będzie bardziej słyszalny w Europie – podkreślał reprezentujący Polskę
wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda.
Na szczególne poparcie zasługują zawarte
we wspólnym dokumencie postulaty odnoszące się do kwestii finansowych, w tym kwalifikowalności VAT-u, sprzeciwu wobec przesuwania alokacji z Funduszu Spójności do nowego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility), konieczności zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla regionów wychodzących z Celu Konwergencja,
czy też zasady automatycznego anulowania
zobowiązań.

13 kwietnia 2012 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyło się
inauguracyjne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu
Spójności Unii Europejskiej. – Nasza działalność przypada na przełom dwóch perspektyw, dlatego od tej chwili musimy koncentrować się na dwóch priorytetach – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska,
która – na mocy decyzji premiera – przewodniczy pracom zespołu i koordynuje prace wszystkich pozostałych resortów w zakresie
przygotowań do wykorzystania budżetu
2014–2020. W jego skład wchodzą przedstawiciele kierownictwa urzędów i instytucji
odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy
unijnych w Polsce. Pozwoli to na sprawne podejmowanie decyzji na szczeblu strategicznym. Jednocześnie utrzymana została możliwość tworzenia grup roboczych dedykowanych określonym problemom, w których
prace – w razie konieczności – będą mogli być
zaangażowani inni przedstawiciele poszczególnych instytucji.
Jak podkreślał wiceminister Niezgoda, na
tym etapie prac szczególnie istotne jest przygotowanie założeń Umowy Partnerskiej, jaką
w nowej perspektywie państwa członkowskie
zawierać będą z Komisją Europejską, określając w niej prawa i zobowiązania stron. Chodzi o to, aby kwestie takie, jak np. liczba programów, wynikały bezpośrednio z wizji, jaka
zostanie przedstawiona w założeniach umowy. Zostaną w niej określone dziedziny objęte wsparciem funduszy w Polsce, wskazane będą obszary tematyczne poszczególnych programów na lata 2014–2020 oraz zakres działań podejmowanych z poziomu
krajowego i regionalnego.
Kilka dni później, bo 17 kwietnia 2012
roku, odbyło się posiedzenie – powołanego
zarządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 21 marca 2011 roku – Krajowego Forum Terytorialnego, którego celem było omówienie szczegółowych kwestii związanych
z funkcjonowaniem instrumentu projektów
kluczowych w obecnej perspektywie finansowej, tak aby maksymalnie wykorzystać tę
formę wdrażania funduszy UE. – W propozycji rozporządzeń Komisji Europejskiej na
lata 2014–2020 wprowadza się ideę projektów strategicznych jako powszechnego rozwiązania na arenie europejskiej i nadaje im się
szczególne znaczenie. Należy zastanowić
się, na ile projekty kluczowe służą realizacji
przedsięwzięć inwestycyjnych o strategicznym
charakterze oraz na ile sprawny jest system
ich zarządzania i monitorowania. W których
obszarach instrument ten sprawdza się najlepiej, a w których najsłabiej i dlaczego? – zaznaczył Marceli Niezgoda.

Tour de UE
Ze względu na kryzys nie tylko najwięksi płatnicy UE chcą obniżyć jej wydatki bu-

dżetowe w kolejnej perspektywie finansowej
o co najmniej 100 mld euro, na czym najwięcej
straciłaby Polska wraz z innymi nowymi
członkami Unii Europejskiej. Bo Polska mogłoby liczyć na ok. 80 mld euro brutto. Dlatego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało pierwsze w historii europejskie
tournée, podczas którego minister Elżbieta
Bieńkowska oraz przedstawiciele kierownictwa resortu odwiedzą większość stolic państw
płatników netto, w największym stopniu dokładających się do unijnego budżetu. Ich zadaniem jest promowanie polityki spójności
w Europie, czyli przedstawienie korzyści, jakie daje ona europejskiej gospodarce, oraz informowanie o stanowisku polskiego rządu
w negocjacjach nad przyszłością Funduszy
Europejskich.
Spotkają się nie tylko z przedstawicielami rządów, lecz także z przedstawicielami narodowych parlamentów, lokalnych organizacji
pozarządowych oraz miejscowych mediów.
Omówione zostaną korzyści, jakie odnosi cała
Unia Europejska z wdrażania polityki spójności. Ponadto minister Bieńkowska przedstawi stanowisko rządu RP w sprawie przyszłości tej polityki oraz wyniki badań zamówionych przez resort, opisujących korzyści,
jakie już obecnie państwa płatnicy netto
czerpią z wdrażania polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Konkluzje tego
raportu, pozytywnie zweryfikowanego przez
Komisję Europejską, nie były do tej pory szerzej znane politykom i opinii publicznej w krajach Europy Zachodniej.
Efektem wizyt ma być wzmocnienie
pozycji Polski w negocjacjach nad wysokością budżetu unijnego na lata 2014–2020
oraz kształtem zreformowanej polityki spójności. Podczas pierwszej wizyty minister Elżbieta Bieńkowska wzięła udział w zorganizowanym w Paryżu (1.04.) przez Centrum
Rozwoju OECD spotkaniu poświęconym
narodowym strategiom rozwoju. Kolejnymi
etapami były Strasburg, gdzie minister Bieńkowska spotkała się z europosłami reprezentującymi najważniejsze frakcje i komisje
Parlamentu Europejskiego – zwłaszcza te komisje, które będą uczestniczyły w pracach
nad nową odsłoną polityki spójności, a następnie: Bruksela, Luksemburg, Haga i Berlin. Planowane są również podobne spotkania w Wiedniu, Kopenhadze i Sztokholmie.
Pierwszą próbą zawarcia kompromisu
w sprawie budżetu wieloletniego będzie
czerwcowy szczyt UE. Ambicją Polski, Danii i Cypru (kolejne prezydencje w UE) jest zakończenie negocjacji nad pakietem dla polityki spójności do końca 2012 roku. Ile euro
Polska dostanie z Unii Europejskiej? W spocie wyborczym PO Janusz Lewandowski, komisarz UE ds. budżetu, wspólnie z Jerzym
Buzkiem, Donaldem Tuskiem i Radosławem Sikorskim, obiecywał walkę o 300 mld zł.
Poczekamy, zobaczymy.
I

Fakty 97

MOTORYZACJA

Wół nie tylko roboczy
Polski przedsiębiorca bardzo często musi pogodzić życie prywatne
ze służbowym. To samo dotyczy wyboru samochodu, który powinien
być jednocześnie praktyczny, ekonomiczny, reprezentacyjny,
a w razie potrzeby musi zapewnić komfort podróży kilkuosobowej rodzinie
Mariusz Gryżewski
iele ﬁrm motoryzacyjnych ma
w swojej ofercie samochody
spełniające te oczekiwania,
a są nawet takie, które poszerzają gamę aut o nowe możliwości. Do grona tych drugich z pewnością należy Citroen, a jego nowe Berlingo to wzór do naśladowania.
Pierwsze wrażenie wypada bardzo pozytywnie. Testowana przez nas wersja tego
modelu, skonfigurowana w pakiecie XTR, wygląda ciekawie i atrakcyjnie. Masywny grill
z licznymi kolorystycznymi wstawkami oraz
zwarte, a nawet muskularne nadwozie z pewnością może się podobać. Rozsuwane tylne
drzwi dostępne w tej i wyższej wersji wyposażenia doceni każdy kierowca eksploatujący ten model.
Pięcioosobowa kabina gwarantuje komfort podróżowania – jest ergonomicznie,
przestronnie i wygodnie. Liczne schowki, półki, kieszenie pomieszczą wszystkie potrzebne, a czasami i niepotrzebne przedmioty. Dodatkowo otwierana tylna szyba stanowi rozwiązanie ułatwiające załadunek długich ele-
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mentów. Przestrzeń ładunkowa, jaką oferuje Berlingo, jest imponująca. Mamy tu 675litrowy, regularny bagażnik, a gdy wyjmiemy
tylny rząd siedzeń, pojemność zwiększa się do
3000 litrów.
Nasz egzemplarz napędzał ekonomiczny 1.6-litrowy silnik wysokoprężny o mocy 110
KM, współpracujący z manualną przekładnią. Jest to wystarczająca jednostka do tego

modelu – ekonomiczna, a jednocześnie zapewniająca wystarczający zapas mocy.
Odważę się postawić tezę, że gdyby polscy przedsiębiorcy kierowali się zdrowym rozsądkiem, czyli wywarzeniem takich czynników,
jak funkcyjność, praktyczność, ekonomia i możliwości dostosowania samochodu do aktualnych potrzeb, produkt francuskiej marki zapełniłby polskie ulice.
I
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Francuski maluch
Gdy po raz pierwszy pokazał się na rynku, jednych szokował, innych
zachwycał odważną stylistyką. Dziś, po kilkunastu latach od swojej
premiery, w nowym wcieleniu stara się zawalczyć o polskiego kierowcę
Mariusz Gryżewski
estowany przez nas model nowego Renault Twingo oprócz stylistyki
zwraca uwagę kolorystyką, został
bowiem pomalowany jeszcze ciekawiej. Nadwozie w kolorze ﬁoletowym,
z czarnymi i chromowanymi elementami, zaopatrzone w czarno-stalowe aluminiowe felgi, przyciąga wzrok płci pięknej. Szczególne zainteresowanie wzbudza przód samochodu z ciekawie i odważnie wkomponowanymi reﬂektorami oraz masywnym zderzakiem.
Całość trzydrzwiowego nadwozia sprawia wrażenie spójnego i dynamicznego, oferującego wystarczającą ilość miejsca wewnątrz. Co ważne, wrażenie to potwierdza się
w praktyce – mierzące 3,6 metra długości Renault Twingo na indywidualnych fotelach pomieści cztery dorosłe osoby. Tylne fotele
niezależnie od siebie można przesuwać
wzdłuż nadwozia, co powiększa nie tylko przestrzeń bagażową, ale i miejsce na nogi pasażerów siedzących z tyłu. Przedział bagażowy
to 230 litrów i tu widać przemyślane decyzje
francuskich konstruktorów – to wynik, którego
pozazdrościć może konkurencja.

T

Wnętrze auta w wielu miejscach nawiązuje do poprzednika, czego przykładem
wskaźniki umieszczone pośrodku deski rozdzielczej, panel sterowania nawiewem czy nawet włącznik świateł awaryjnych zaprojektowany pośrodku deski rozdzielczej. Całość
sprawia pozytywne wrażenie. Jedyne, co
może razić, to dość niska jakość użytych materiałów. Każdy kierowca doceni natomiast
intuicyjność obsługi wszelkich elementów
umieszczonych na kokpicie auta oraz rewelacyjną widoczność, jaką gwarantuje auto we
wszystkich kierunkach.
Decydując się na zakup, możemy skonfigurować samochód w trzech dostępnych pakietach wyposażenia: ACCESS, WIND oraz
– najbogatszej – DYNAMIQUE. Do każdego pakietu dostępne są również liczne dodatkowe akcesoria.
Niewielkie wymiary połączone z małym
promieniem skrętu przemawiają za miejskim
charakterem tego najmniejszego modelu
w gamie producenta. Czy nowe wcielenie
francuskiego „malucha” powtórzy niewątpliwy sukces poprzednika – zobaczymy.
Jedno jest pewne – konkurencja w tym segmencie jest o wiele większa niż kilkanaście
lat temu.
I
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Nowe aparaty Samsunga

amsung rozszerza serię systemowych aparatów kompaktowych NX o trzy nowe modele: NX1000, NX210 i NX20. Wszystkie trzy aparaty wpisują się w koncepcję Smart Foto – jako pierwsze na rynku systemowe aparaty kompaktowe wyposażone są w moduł Wi-Fi, umożliwiający natychmiastowe dzielenie się zdjęciami i ﬁlmami.
NX1000, NX210 i NX20 stanowią połączenie dwóch ścieżek, jakimi podąża Samsung, opracowując nowe aparaty: najwyższa jakość
wykonywanych zdjęć i filmów, z której znane są aparaty z serii NX, oraz łatwa i nieograniczona łączność z Internetem. Wszystkie trzy nowe
modele serii NX są wyposażone w opracowaną przez Samsunga matrycę APS-C CMOS o rozdzielczości 20,3 megapiksela, która gwarantuje
najwyższą jakość zdjęć oraz perfekcyjne odwzorowanie barw i szczegółów.
Aparaty są w pełni zgodne z unikatowym systemem i-Function, który pozwala użytkownikom zmieniać parametry pracy aparatu z poziomu obiektywu, przytrzymując przycisk i regulując obraz bez spuszczania wzroku z fotografowanego obiektu poprzez obracanie odpowiedniego pierścienia na obiektywie.
MS

S

Najsmuklejszy dyktafon Sony
odel ICD-TX50 ma zaledwie 6,4 mm grubości i 50 g wagi. Jest najsmuklejszym jak dotąd
dyktafonem Sony. Dzięki wysokiej jakości wykończenia i czytelnemu wyświetlaczowi OLED może zaimponować zarówno w sali posiedzeń zarządu, jak
i w lotniskowej poczekalni.
Dla dodatkowej wygody urządzenie jest wyposażone w zaczep zabezpieczający je przed wypadnięciem z kieszeni koszuli. Wbudowany mikrofon stereo pozwoli z łatwością utrwalić nowy, znakomity pomysł. Wywiady i notatki dźwiękowe można nagrywać w zapewniającym jakość CD formacie Linear
PCM lub w plikach MP3. Pięć trybów wyboru miejsca nagrania pozwala na uzyskanie maksymalnie czystego i zrozumiałego nagrania w różnych warunkach.
Wewnętrzną pamięć (4 GB) można rozszerzyć,
instalując kartę microSD. Trzyminutowe doładowanie przez łącze USB wystarczy na mniej więcej godzinę nagrywania. Po całkowitym naładowaniu
wbudowany akumulator litowy umożliwia nieprzerwane nagrywanie lub odtwarzanie plików MP3 przez
24 godziny.
MS
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Olimpijski tablet

hcąc uczcić swoją współpracę z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, ﬁrma Acer wprowadziła tablet ICONIA TAB A510 Olimpic Games Edition z logo Acer i logo olimpijskim.
ICONIA TAB A510 jest najnowszym tabletem firmy, wyposażonym w system operacyjny Android Ice Cream Sandwich. Wyróżnia się
15-godzinnym czasem pracy na baterii. Jest też wyposażony w wydajny czterordzeniowy procesor NVIDIA TEGRA 3. Wśród aplikacji zapewniających produktywność znajduje się program Acer Print, który ułatwia bezprzewodowe drukowanie oraz obsługuje różnorodne formaty
dokumentów, zdjęć i stron internetowych. Acer Print jest kompatybilny z 87 proc. markowych drukarek dostępnych obecnie na rynku.
Tablet jest wyposażony w pakiet Polaris Office, zoptymalizowany do pracy z urządzeniami tego typu. Wprowadzone udoskonalenia ułatwiają edytowanie oraz czytanie dokumentów MS Office w czasie podróży. Producent zapewnił też wysoką jakość nagrywania dźwięku oraz
wideo-rozmów z dźwiękiem HD, ponieważ tablet jest wyposażony w funkcje tłumienia szumów i pogłosu. System Dolby Mobile 3+ oraz
5.1-kanałowe wyjście audio gwarantują natomiast pełną satysfakcję z odtwarzania muzyki.
Sugerowana cena detaliczna to 1849 zł.
MS
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Podwójna korzyść
z telefonu
a polskim rynku pojawił się nowy telefon z jednoczesną obsługą dwóch kart SIM, systemem operacyjnym Android, ekranem
dotykowym i pełną klawiaturą QWERTY. Samsung GALAXY Y Pro
Duos to idealne połączenie biznesowego smartfona z szeroką gamą
funkcji społecznościowych i multimedialnych.
Rozbudowany interfejs Smart Hub Premium zapewnia integrację poczty push – e-mail, kalendarza i portali społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook czy MySpace. Dodatkową wartość stanowi
dostęp do ponad 400 tys. aplikacji zgromadzonych w Google Play
oraz pozostałych serwisów Google, takich jak mapy czy wspomniane poczta e-mail i kalendarz.
Aplikacja ThinkFree pozwala na przeglądanie i edycję dokumentów
pakietu Office. Ponadto telefonem można zarządzać poprzez MDM
Sybase Afaria/Juniper Junos Pulse, co pozwala administratorowi zdalnie kontrolować uprawnienia użytkowników, włączać i wyłączać niektóre funkcje (np. aparat fotograficzny, Bluetooth, Wi-Fi), czy ustalić i zdalnie włączyć politykę haseł i szyfrowania danych na urządzeniach.
Sugerowana cena detaliczna wynosi 729 zł.
MS
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TARGI

Gdzie na targi
maj 2012
8–10 EXPOPOWER 2012
– Międzynarodowe Targi Energetyki
8–10 AUTOMA 2012
– Międzynarodowe Targi Robotyki, Automatyki
i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej
8–10 GREENPOWER 2012
– Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
8–11 AUTOSTRADA-POLSKA 2012
– Międzynarodowe Targi Budownictwa
Drogowego
8–11 TRAFFIC-EXPO-TIL 2012
– Międzynarodowe Targi Infrastruktury,
Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk
8–11 MASZBUD 2012
- Międzynarodowe Targi Maszyn
Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych
8–11 ROTRA 2012
– Międzynarodowe Targi
Transportu Drogowego
15–16 OPTON 2012
– Międzynarodowe Targi Optoelektroniki
i Fotoniki
16
Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa
kraju i jego granic
– Międzynarodowa Konferencja
i Wystawa 2012
22–24 WOD-KAN 2012
– Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń
dla Wodociągów i Kanalizacji
23–25 STACJA PALIW 2012
– Międzynarodowe Targi – Technika, Paliwa,
Ekologia, Energia, Myjnie
23–25 MLECZNA REWIA 2012
– Targi Mleczarstwa
29–31 PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO 2012
– Międzynarodowe Targi Urządzeń,
Technologii do Wytwarzania i Zastosowania
Pelletu i Brykietu
29–1 Nauka dla Gospodarki 2012
29–1 TRANSPORTA 2012
– Salon Logistyki, Transportu i Spedycji
29–1 SURFEX 2012
– Salon Technologii Obróbki Powierzchni
29–1 METALFORUM 2012
– Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa
i Przemysłu metalowego
29–1 MACH-TOOL 2012
– Salon Obrabiarek i Narzędzi
29–1 ITM Polska 2012
– Innowacje–Technologie–Maszyny
29–1 PLASTPOL 2012
– Międzynarodowe Targi Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych
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29–1 HAPE 2012
– Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów
Poznań

czerwiec 2012
1–3

Poznań

18–20

Poznań
18–20
Kielce

Kielce

Kielce

Poznań

27–29
30–1

ZIELONE AGRO SHOW 2012
– Wystawa Rolnicza
SACROEXPO 2012
– Międzynarodowa Wystawa Budownictwa
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej
i Dewocjonaliów
EXPOSITIO 2012
– II Europejski Salon Nowych Technologii
dla Muzeów, Konserwacji Zabytków
i Dziedzictwa Narodowego
BALT-MILITARY-EXPO 2012
– Bałtyckie Targi Militarne
AGRO-TECH 2012
– Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe

Kąkolewo

Kielce

Kielce
Gdańsk
Minikowo

wrzesień 2012
Kielce

Katowice

Warszawa

3–6

3–6
3–7
6
6–8

Bydgoszcz
7–9
Warszawa
Gdańsk

11–13
19–20

Bydgoszcz
Poznań

21–23

Poznań

21–23

Poznań

25–27
25–27

Poznań
Poznań
25–27
Poznań
27–29
Kielce

MSPO 2012
– Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego
LOGISTYKA 2012
– Międzynarodowe Targi Logistyczne
Międzynarodowe Targi Meblowe 2012
Międzynarodowe Forum Gazowe
CEE LPG Forum 2012
EKO-LAS 2012
– Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu
Drzewnego Ochrony Środowiska
EXPOBUD 2012
– Budownictwo, Wnętrza,
Salon Technik Grzewczych
ENERGETAB 2012
– Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
NAFTA I GAZ 2012
– Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego
i Gazownictwa
INSTAL-SYSTEM 2012
– Targi Instalacyjne
JESIEŃ 2012
– Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz
CONTROL-TECH 2012
– Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
ALUMINIUM & NONFERMET 2012
– Międzynarodowe Targi Aluminium
i Technologii, Materiałów i Produktów
Metali Nieżelaznych
METAL 2012
– Międzynarodowe Targi Technologii
dla Odlewnictwa
ECO FORUM 2012
– Targi Ochrony Środowiska

Kielce
Kielce
Ostróda
Warszawa

Świebodzin

Gliwice
Bielsko-Biała

Warszawa
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Kielce

Kielce

Kielce
Lublin

