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Drutex powiększa potencjał
Drutex SA, największy producent okien i drzwi w Europie, poinformował, że ﬁrma uzyskała
7 grudnia 2012 roku pozwolenie na budowę kompleksu obiektów produkcyjnych wchodzących
w skład Europejskiego Centrum Stolarki o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 52,160 mkw.
race budowlane (w pierwszej kolejności roboty ziemne) ruszą w styczniu 2013 roku, a zakończenie pierwszego etapu prac przewidziane jest na III kwartał 2013 roku. Tym samym
firma jeszcze w 2013 roku, po zrealizowaniu pierwszej fazy inwestycji, powiększy swój potencjał
produkcyjny przynajmniej o 50 proc.
W listopadzie 2012 roku burmistrz Bytowa wydał decyzję o warunkach zabudowy kompleksu obiektów produkcyjnych wraz z infrastrukturą, które będą ulokowane na działkach nabytych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wcześniej, w sierpniu 2012 roku, Drutex uzyskał
w Urzędzie Gminy Bytów decyzję środowiskową, zaopiniowaną pozytywnie przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Gdańsku, która była niezbędna do otrzymania warunków
zabudowy na planowane przedsięwzięcie. Dziś firma posiada już wszystkie dokumenty nie- Starosta Jacek Żmuda-Trzebiatowski
zbędne do rozpoczęcia inwestycji, której koszt szacowany jest na około 200 mln zł. Projekt przekazał Leszkowi Gierszewskiemu, prebędzie sfinansowany ze środków własnych firmy oraz kredytów bankowych. Firma nie korzysta zesowi Druteksu, pozwolenie na budowę
z dofinansowań unijnych.
Generalnym wykonawcą projektu jest firma Stalprojekt z Gdańska. Roboty związane z realizacją inwestycji będą w odpowiednich pakietach powierzane najlepszym i najsprawniejszym wykonawcom dostępnym na polskim rynku budowlanym. Obecnie prowadzone są intensywne negocjacje z poszczególnymi wykonawcami robót, począwszy od robót ziemnych i fundamentowych, poprzez dostawę i montaż
hali, roboty drogowe, kończąc na robotach instalacyjnych i wykończeniowych.
Na terenach przylegających do Druteksu powstanie nie tylko kompleks produkcyjny o powierzchni około 52,160 mkw., ale również nowoczesne centrum logistyczne. Dzięki temu firma jest w stanie zarówno zwiększyć moce produkcyjne, jak i wpłynąć jeszcze bardziej na sprawność działania i szybkość dostaw. Już dziś Drutex gwarantuje siedmiodniowe terminy realizacji zamówień w całej Europie produkując 5000
okien dziennie!
– Inwestycja związana z budową Europejskiego Centrum Stolarki jest z pewnością kolejnym milowym krokiem w historii rozwoju firmy. Stąd wymaga od nas ogromnego zaangażowania na każdym etapie planowania i przeprowadzania budowy. Jestem przekonany jednak, że wkrótce będziemy w stanie pochwalić się kolejnymi nowoczesnymi halami wyposażonymi w najnowsze maszyny i urządzenia do
produkcji stolarki, a klienci otrzymają produkty najwyższej jakości. Realizowana inwestycja jest bowiem wynikiem ich zaufania i zainteresowania produktami firmy. Rosnący popyt na naszą stolarkę mobilizuje nas jeszcze bardziej do realizacji tak znakomitych przedsięwzięć
– powiedział Leszek Gierszewski, prezes Drutex SA.
I
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I Ogólnopolskie Forum PPPortal.pl
25 października 2012 roku odbyła się konferencja „I Ogólnopolskie Forum PPPortal.pl
– dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce”, której organizatorem był serwis
PPPortal.pl. Założeniem IOFPPPortal.pl było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w zakresie
realizacji inwestycji w formule PPP, a także podjęcie dyskusji na temat przyszłości rynku PPP
godnie z założeniem konferencji, zaproszeni prelegenci reprezentowali instytucje biorące udział w pracach skupionych wokół projektów realizowanych w formule PPP. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele: renomowanych kancelarii prawnych Wierzbowski Eversheds,
M. Mazurek i Partnerzy oraz Garrigues Polska, firmy doradczej – Collect Consulting SA, partnerów prywatnych i podmiotów publicznych
oraz reprezentant z Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych.
Uczestników powitał dyrektor ds. rozwoju serwisu PPPortal.pl Łukasz Łuczynowicz. Moderatorem konferencji był międzynarodowy
ekspert w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego Witold Grzybowski, który podczas otwarcia konferencji odczytał list Honorowego
Patrona I Ogólnopolskiego Forum PPPortal.pl – posła na Sejm RP Adama Szejnfelda. Prelegenci opowiadali o swoich doświadczeniach
– krajowych i zagranicznych, specyfice modelu PPP w Polsce, a także przedstawili przykładową analizę finansową i omówili kapitałowe instrumenty finansowania inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Równolegle do prezentowanych prelekcji, uczestnicy mieli możliwość uzyskania bezpłatnej porady w zakresie PPP w „Punkcie Konsultacyjnym PPP” od przedstawicieli kancelarii: M. Mazurek i Partnerzy, Garrigues Polska oraz Euroius Drząszcz, Kucharski, Magaczewski,
a także od doradców z firmy Collect Consulting. Przedstawiciele samorządów obecni na IOFPPPortal.pl korzystali także z możliwości porozmawiania z przedstawicielami firmy Strabag i Siemens w „Investors Cafe”.
W drugiej części wydarzenia inicjatorzy, promotorzy i uczestnicy rynku PPP, zgromadzeni przy „Okrągłym Stole PPP”, odpowiadali
na pytania o największe bariery, przyszłość i szanse innowacyjnych projektów, poufność informacji oraz dobre praktyki.
Konkluzją płynącą z dyskusji i najlepszą radą dla uczestników rynku są słowa Bartosza Korbusa, Fundatora Instytutu PPP: „Moment spowolnienia gospodarczego i braku środków finansowych, to najlepszy czas dla sektora publicznego, by przygotowywać projekty, które będą realizowane w przyszłości”. Jak bowiem pokazują liczne przykłady, projekty realizowane w modelu PPP warte są pracy, której wymagają. I
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Airberlin w Polsce
Druga po Lufthansie, największa niemiecka linia lotnicza airberlin, zwiększa siatkę połączeń do
Polski, licząc na polskich pasażerów. To samo dotyczy szefów nowego lotniska Berlin Brandenburg
agę polskiego rynku na niedawnej konferencji prasowej podkreślali: Hartmut Mehdorn,
prezes zarządu airberlin, Wolfgang Prock-Schauer, szef strategii i planowania airberlin,
i prof. Rainer Schwarz, prezes zarządu Portu Lotniczego Berlin Brandenburg. Zapewniali zgodnie, że airberlin jest zainteresowany rozbudową polskiego rynku.
Airberlin w marcu 2013 roku po raz pierwszy połączy stolice Polski i Niemiec. I tak od 23
marca 2013 roku będzie latał trzy razy dziennie z Warszawy do Berlina. Warszawa jest już trzecim lotniskiem w Polsce obsługiwanym przez tę linię lotniczą. Od tego dnia airberlin zwiększa
także liczbę połączeń z Krakowa do Berlina, oferując w sumie tygodniowo do 48 lotów z Polski do stolicy Niemiec. Siatka połączeń jest dobrze dopasowana do potrzeb osób podróżująHartmut Mehdorn, prezes airberlin
cych w celach biznesowych i turystycznych.
– Europa Wschodnia jest strategicznym rynkiem dla airberlin – powiedział na konferencji
Hartmut Mehdorn. – Uwzględniając nowe połączenie z Warszawą, airberlin lata teraz do największych lotnisk w Polsce. Jest również ważnym rozszerzeniem połączeń dla naszego węzła lotniczego w Berlinie. Nasi pasażerowie z Polski mają do wyboru połączenia łączone do
atrakcyjnych celów w USA, takich jak: Miami, Los Angeles, Nowy Jork, a od 23 marca 2013 roku również do Chicago.
– Cieszymy się, że airberlin połączeniem Berlin–Warszawa dalej rozbudowuje swój węzeł lotniczy w Berlinie – stwierdził prof. Rainer
Schwarz. – Dzięki nowej trasie zostaną stworzone dodatkowe możliwości przesiadki na loty długodystansowe z Berlina. Ponadto Polska
jest dla nas ważnym rynkiem, z niemałym potencjałem, toteż nie przypadkiem informujemy naszych polskojęzycznych pasażerów także
w ich ojczystym języku.
AU

W

Jednym kliknięciem
Internet to dziś potęga, a handel online zatacza coraz szersze kręgi i zyskuje
wciąż nowych zwolenników, którzy cenią wygodę zakupów w sieci
oraz popularniejsze stają się też publikacje poświęcone ludziom, którzy dzięki biznesowemu wyczuciu oraz
umiejętności perspektywicznego myślenia zrobili oszałamiającą karierę, tworząc firmy będące synonimem
sukcesu i wyznacznikiem współczesności. Historię internetowego giganta Amazon.com oraz jego twórcy
Jeffa Bezosa, który przeszedł drogę od komputerowego maniaka po człowieka sukcesu i zrewolucjonizował
myślenie o handlu w sieci, przybliża książka „Jednym kliknięciem”. Richard L. Brandt, dziennikarz, od 20 lat
piszący o Dolinie Krzemowej, tym razem opisuje, jak twórca Amazona w dążeniu do tego, by „zostać najbardziej
skupioną na kliencie firmą na świecie, która umożliwi mu dotarcie do wszystkiego, co chciałby kupić przez
internet” pokonał konkurencję i dziś dyktuje rynkowe warunki.
I

C

PKP Cargo szykuje się na giełdę
PKP Cargo pozytywnie zakończyło rok, stając się jedną z najbardziej rentownych kolei w Europie
– powiedział, podczas grudniowej konferencji prasowej prezes Wojciech Balczun
KP Cargo przewiozła w 2012 roku 116 mln t ładunków, a praca przewozowa przekroczyła 29,5 mld ntkm. Przychody spółki wyniosły
około 4,6 mld zł, a zysk netto 295,9 mln zł. W 2012 roku rosły m.in. przewozy intermodalne – w tej dziedzinie grupa PKP Cargo ma
70-proc. udział w rynku. Zdecydowana większość środków inwestycyjnych została przeznaczona na modernizację taboru trakcyjnego (około 330 mln zł). Kilkadziesiąt milionów złotych wydano na projekty teleinformatyczne (systemy EKL i SANKO) i rozpoczęto budowę terminalu przeładunkowego na stacji Poznań–Franowo (40 mln zł, z tego 14,6 mln ze środków unijnych).
W 2012 roku PKP Cargo uruchomiła około 7500 pociągów poza granicami kraju. Oznacza to wyraźny wzrost w stosunku do roku poprzedniego (około 4500). Najwięcej z nich jeździ w Czechach i na Słowacji, następnie w Niemczech i Austrii. Firma wozi za granicą głównie samochody i części do nich, rudę, węgiel i kontenery.
PKP Cargo zamierza umocnić w 2013 roku pozycję lidera na polskim rynku oraz zachować drugie miejsce w Europie. Na przełomie
lat 2013/2014 ma pojawić się na giełdzie. Spodziewa się, zdaniem prezesa Balczuna, przewiezienia w 2013 roku około 117,6 mln t ładunków (praca przewozowa – około 30 mld ntkm), wypracowania 567,4 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBIDTA)
przy przychodach około 4,8 mld zł. Wynik netto wyniesie prawdopodobnie 251,9 mln zł. Na wyniki 2013 i 2014 roku będą miały wpływ cykliczne naprawy okresowe taboru – w tym czasie zwiększą się do ponad 17 tys. wagonów oraz 420 lokomotyw elektrycznych i spalinowych.
Od 1 kwietnia 2013 roku w ramach Grupy powstanie jedna spółka zajmująca się remontami wagonów, jeden podmiot remontujący lokomotywy oraz jeden odpowiadający za naprawy zestawów kołowych i maszyn elektrycznych.
AU
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Efektywna
komunikacja
w zespole

Negocjacje
– sprawdzone strategie

Prawidłowa komunikacja w zespole jest niezbędnym elementem skutecznej organizacji
pracy. Pozwala skrócić czas i zwiększyć jakość
wykonywanych zadań, a także sprzyja dobrej
atmosferze i owocnej współpracy
siążka prezentuje wiele cennych wskazówek dotyczących komunikowania się z podwładnymi, kierownikami i kolegami w pracy, udzielania informacji oraz sprawnego porozumiewania się mimo różnicy charakterów. Dowiesz się jak organizować efektywne spotkania,
usprawnić komunikację mailową
czy jak radzić sobie z trudnym
współpracownikiem lub niezdecydowanym szefem. W książce znajdziesz proste techniki, które
usprawnią wymianę informacji, takie jak model 7C czy zasada
KISS. Nauczysz się rozpoznawać przyczyny błędów komunikacyjnych i łagodnie rozwiązywać konflikty interpersonalne, tak by
nie powtarzały się w przyszłości. Test sposobu komunikacji pozwoli obiektywnie ocenić, jaki jest twój styl porozumiewania się
i nad czym warto jeszcze popracować.

K

Negocjacje to dla nas codzienność. Każdego dnia
chcemy albo przekonać innych do swoich racji,
albo skutecznie odpierać argumenty
siążka prezentuje kluczowe zagadnienia z zakresu negocjacji. Uczy
umiejętności rozpoznawania potrzeb innych ludzi oraz podpowiada, jak tworzyć różnorodne strategie negocjacyjne zgodne z naszą
osobowością i systemem wartości. Zrozumiesz zasady działania mechanizmów negocjacyjnych w sytuacjach zarówno biznesowych, jak
i codziennych. Dowiesz się, jak dojść do porozumienia z osobą o weryfikującym, odkrywczym, asekuracyjnym czy dominującym typie charakteru. Poznasz techniki manipulacji takie jak: straszenie konkurencją, ograniczanie kontaktów, prezentacja potęgi czy teraz albo nigdy,
i dowiesz się, jak na nie reagować. Teraz bez trudu dojdziesz do porozumienia z konfliktowym sąsiadem
albo przekonasz do swojego pomysłu kolegę w firmie.
Dzięki lekturze poradnika poznasz
kluczowe zagadnienia z zakresu negocjacji, również jej ciemne strony i wyrafinowane sposoby wpływania na innych.
Dowiesz się, jak rozpoznać symptomy
manipulacji, odpowiednio na nie reagować i co zrobić, aby się im nie poddać.
Zaczniesz tworzyć różnorodne strategie
negocjacyjne i skutecznie rozmawiać z rodziną czy współpracownikami.

K

Samo Sedno to seria nowoczesnych, praktycznych i podręcznych poradników, które traﬁają w samo sedno. W serii znajdują się tytuły o tematyce m.in. biznesowej, parentingowej, psychologicznej czy dotyczącej zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego.

Porcelanowy potentat
Dwie najstarsze polskie fabryki porcelany: Zakłady Porcelany „ Ćmielów” Sp. z o.o. oraz
Porcelana „Chodzież” SA połączą się. Wiosną 2013 roku na rynku pojawi się nowy podmiot
gospodarczy – Polskie Fabryki Porcelany „ Ćmielów” i „Chodzież” SA, odtąd największy
producent porcelany cienkościennej w Europie
Fot. ZP „ĆMIELÓW”

miany w strukturach ﬁrm to efekt przemyślanych dążeń do ugruntowania pozycji obu
marek na rynku polskim i zagranicznym. Zainicjowany proces połączenia spółek, po
ostatecznym zatwierdzeniu przez współwłaścicieli i pozytywnym przejściu wszystkich formalnych procedur, doprowadzi do powstania silnego podmiotu gospodarczego. Konsolidacja zwiększy szanse na wykorzystanie potencjału obu przedsiębiorstw, przyczyniając się
do wzrostu sprzedaży, poprawy rentowności i rozwoju obu fabryk. Zarząd, w nowej sytuacji, upatruje szansę szczególnie dla Porcelany „Chodzież” SA, która będzie mogła efektywniej wykorzystać posiadany potencjał produkcyjny.
Na czele nowego podmiotu gospodarczego stanie Inga Kamińska, prezes zarządu
ZP „Ćmielów”, od września 2012 roku nowa prezes Porcelany „Chodzież” SA, która już
w chwili obecnej dzieli obowiązki między dwie firmy: – Priorytetem w naszych działaniach
na najbliższe miesiące, obok działań reorganizacyjnych, będzie stworzenie atrakcyjnej oferty handlowej, skierowanej na rynki całej Europy
i Afryki – mówi Inga Kamińska.
Przy obecnej sytuacji na rynku porcelanowym, odciążonym w listopadzie tego roku za sprawą przepisów wprowadzających cła zaporowe dla importerów z Chin, można przypuszczać, że każde dobrze zaplanowane działanie, ma dużą szansę sprawdzić się w praktyce. Choć
na efekty konsolidacji ZP „Ćmielów” i Porcelany „Chodzież” SA trzeba będzie jeszcze poczekać, warto wspomnieć, że historia obu firm
już raz skrzyżowała się – w 1926 roku, kiedy doszło do pierwszej, skutecznie przeprowadzonej konsolidacji, przerwanej w wyniku wybuchu
II wojny światowej.
I
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Firmy Roku w branży budowlanej
18 listopada 2012 roku podczas targów Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE ogłoszono laureatów
drugiej edycji programu Firma Roku 2012 adresowanego do branży budowlanej
entralne Biuro Certyfikacji Krajowej (CBCK) wyłoniło zwycięzców w czterech kategoriach: Deweloper Roku 2012, Firma Budowlana
Roku 2012, Inwestycja Roku 2012 oraz Materiały Budowlane Roku 2012. Łącznie nagrodzono 22 podmioty, z których aż 13 nagrody
odebrało kolejny rok z rzędu. Certyfikaty w imieniu organizatora konkursu wręczył Marcin Andrzejewski, dyrektor programowy CBCK, wraz
z Magdaleną Izdebską, przedstawicielką Murator Expo.
Celem konkursu jest wyłonienie firm godnych zaufania, których standardy funkcjonowania wpisują się w kanon dobrych praktyk biznesowych. Udział w programie pozwala na obiektywną ocenę rozwoju firmy na przestrzeni ostatniego roku oraz dokonanie weryfikacji realizowanych inwestycji budowlanych pod kątem ich innowacyjności i funkcjonalności.
Tytuł „Dewelopera Roku 2012” otrzymały: Longbridge Group Sp. z o.o., Arche Sp. z o.o., Ekolan SA, AZ Budownictwo Inwestycje
Sp. z o.o. SKA, Salwirak Sp. z o.o., BBI Development NFI SA, DewelopART, Rodis Sp. z o.o. SKA, Vienna Development Sp. z o.o., MAK
DOM Grupa Deweloperska, Green House Development, Grupa Robyg SA. Po raz kolejny certyfikaty w tej kategorii odebrały: „Trojan” Sp. z o.o.,
Spółka Mieszkaniowa Salwator, Trust SA, WAKO Sp. z o.o., Ronson Development, Siódme Niebo Sp. z o.o, Dozbud Development. W kategorii Materiały Budowlane 2012 nagrodzono Górażdże Cement SA. W kategorii Firma Budowlana Roku 2012 nagrody odebrały w tym
roku: Inez Co. Domy Kanadyjskie oraz POL Steel. Tytuł „Firma Roku 2012” w kategorii budownictwo otrzymały ponownie: Buszrem SA,
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Dach Bud Sp. z o.o., Konsorcjum Projektowo-Wykonawcze „Ekobudowa” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „Tor-Krak” Sp. z o.o.
Tytułem „Inwestycja Roku 2012” uhonorowano: Hotel Czarny Potok Resort & SPA (JW Construction Holding SA), Tabaco Hotel, Hotel Puławska Residence (Arche Sp. z o.o.), Apartamenty na Polanie (Ekolan SA), Partynice Park-Wysoka (AZ Budownictwo Inwestycje
Sp. z o.o. SKA), Rezydencja Foksal (BBI Development NFI SA), Ornamento – Wrocław (DewelopART), Osiedle Ogrody Żabińca (Metropolis), Apartamenty przy Mińskiej (Rodis Sp. z o.o. SKA ), Śródmieście Odnowa (ATC Development Sp. z o.o.), Odra Tower (Gant
Development SA), Lokum di Trevi (Lokum Deweloper SA), Słoneczna Pierzeja (Asko SA).
Więcej informacji na www.certyfikacjakrajowa.pl

C

Koncept car2go czyli elektryczny Smart
Amsterdam oferuje od 2011 roku unikalną jak do tej pory usługę: wynajem na dowolny czas
małego, dwuosobowego samochodu Smart, zasilanego wyłącznie silnikiem elektrycznym
o pierwsze europejskie miasto z taką komunikacyjną propozycją. A jej zalet jest doprawdy wiele: niska cena, bezszelestna jazda, zerowa emisja CO2, bezpłatne parkowanie niemal wszędzie.
Obszar jazdy jest ograniczony do 80 km kw. holenderskiej stolicy. Dodajmy, że nie jest wymagana subskrypcja, nie trzeba zwracać samochodu do magazynu czy miejsca, z którego został wynajęty. Najbliższą lokalizację pojazdu można ustalić dzięki mobilnej aplikacji lub
przez stronę internetową. Ponadto Smarty czekają na wielu skrzyżowaniach czy rogach ulic. Za przednią szybą każdego z nich znajduje się
czytnik karty, który poinformuje zainteresowanego czy samochód jest wolny (zielona lampka) czy zajęty (czerwona).
Organizatorzy konceptu car2go zwracają się do korzystających z niego z prośbą, aby po zakończeniu jazdy podłączyć samochód do stacji ładującej (jest ich mieście około 300). Opłata za jazdę Smartem jest realizowana automatycznym przelewem. Płaci się jedynie za rzeczywisty czas jego eksploatacji, toteż nie trzeba, po zajęciu miejsca za kierownicą, dywagować nad przewidywanym czasem „podróży”. A ceny?
Minuta jazdy to 0,29 euro, parkowania – 0,09 euro. Cały dzień to wydatek 39 euro, dochodzi jeszcze 9,90 euro opłaty rejestracyjnej.
Cieszy pojawienie się w Warszawie możliwości wynajmu miejskich rowerów, za symboliczną opłatę (w Holandii, zwłaszcza w dużych
aglomeracjach, dwuśladami poruszają się prawdziwe tłumy). Czy i kiedy koncept car2go zawita do naszej stolicy?
AU

T

SK bank w organizacji MasterCard
SK bank jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce uzyskał w połowie listopada 2012 roku
członkostwo główne w organizacji MasterCard
o kolejny krok potwierdzający pozycję SK banku jako jednego z liderów bankowości spółdzielczej – mówi Karolina Hofman, dyrektor
Biura Bankowości Elektronicznej i Kart. – Uzyskanie członkostwa w organizacji MasterCard jest również potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej SK banku: członkami tej organizacji może być jedynie instytucja o solidnych fundamentach. Dzięki profesjonalizmowi
i doświadczeniu pracowników naszego banku proces uzyskania członkostwa przebiegał sprawnie i bezproblemowo, co pozwala patrzeć
z optymizmem w przyszłość w perspektywie wdrożenia własnych produktów kartowych z logo SK banku – dodaje.
Co w praktyce oznacza członkostwo w organizacji MasterCard dla klientów SK banku? Przede wszystkim uzyskanie w niedługim czasie dostępu do nowoczesnych, niezwykle atrakcyjnych produktów kartowych, a także znacznie sprawniejszą obsługę w oddziałach oraz przez
pracowników infolinii. Niebagatelne znaczenie ma również otwarcie się SK banku na współpracę z innymi bankami w zakresie wsparcia ich
w rozpoczęciu wydawnictwa najnowszych produktów kartowych.
I
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CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ

Chluba wiarygodnych graczy
W gąszczu konkurencji trudno jest wyłonić ﬁrmy, które mogą być solidnymi
dostawcami wyrobów i usług oraz godnymi zaufania partnerami biznesowymi.
Pomocą może być Certyﬁkat Wiarygodności Biznesowej, przyznawany przez
Dun & Bradstreet Poland, którym szczyci się już niemal 2000 ﬁrm
un & Bradstreet Poland od 2010
roku ocenia stabilność ﬁrm, a tym,
które pomyślnie przejdą weryﬁkację, nadaje Certyﬁkat Wiarygodności Biznesowej. Ocena, jakiej analitycy D&B Poland poddają przedsiębiorstwa,
opiera się na szeregu wskaźników ﬁnansowych
pozwalających oszacować moralność płatniczą zgodnie z kryteriami programu DunTrade. Wnioski z analizy danych i sprawozdań ﬁnansowych z ostatnich lat pozwalają
określić kondycję i stopień rentowności ﬁrmy,
a w efekcie ustalić, czy poziom stabilności daje
gwarancję zdolności i płynności ﬁnansowej.
Przedsiębiorstwa, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych
płatności jest znikomy, są wyróżniane Certyﬁkatem Wiarygodności Biznesowej, który
stanowi istotny sygnał o rzetelności ﬁrmy dla
potencjalnych klientów i partnerów.

D

Dane wskazują, że w 2011 roku zaledwie 34 proc. faktur było płaconych terminowo. Stosowanie odroczonych płatności
coraz częściej skutkuje zatorami płatniczymi, który to problem szczególnie wyraźnie
daje się zauważyć w małych i średnich firmach. W ciągu ostatnich 3 lat moralność
płatnicza w naszym kraju spadła o ponad
12 proc., w wyniku czego blisko połowa należności opłacanych jest z opóźnieniem
powyżej 31 dni, w tym 8,6 proc. należności
regulowanych jest w terminie powyżej 120
dni. Takie statystyki, obrazujące, jak duża
część firm w Polsce, niezależnie od wielkości, opóźnia swoje zobowiązania finansowe,
plasują nasz kraj daleko od modelowej czołówki Europy. Pod względem terminowości
w regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów gorzej od nas wypadają tylko Portugalczycy.

Wobec tak mało optymistycznych danych
szczególnie cenne wydają się narzędzia pomocne w rozpoznaniu firm, które pozytywnie
się wyróżniają. Honorowany na całym świecie Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje
gwarancję, że z daną firmą warto nawiązywać
kontakty handlowe i pozytywnie wpływa na
wzmocnienie jej pozycji i poprawę wizerunku rynkowego. Dokument stanowi doskonałe narzędzie promocyjne i sprzyja budowaniu
marki oraz identyfikacji rzetelnych przedsiębiorstw, dzięki czemu może być istotnym argumentem w prowadzonych rozmowach
z kontrahentami. – Nagrodzone przedsiębiorstwa stanowią swego rodzaju koło zamachowe polskiej gospodarki. Są podmiotami,
które z całą pewnością można nazwać rzetelnymi, stabilnymi i wiarygodnymi. Wiodą prym
w polskim biznesie – podsumowuje Tomasz
Starzyk z Dun & Bradstreet Poland.
I

Otex SA – lubelski lider
W ostatnich 5 latach Spółka Otex podjęła wiele działań mających na celu podniesienie
efektywności ekonomicznej. Nowoczesne wnętrza ekspozycyjne oraz odnowione
obiekty handlowe to rezultat poniesionych nakładów inwestycyjno-remontowych
tex Spółka Akcyjna jest przedsiębiorstwem handlowo-usługowym powstałym w 1996 roku
w wyniku prywatyzacji WPHW
w Lublinie (akcjonariat pracowniczy). Swą
działalność gospodarczą prowadzi za pośrednictwem trzech ośrodków handlowych:
Centrum Handlowego „Wokulski”, Domu
Towarowego „Orfeusz” i Domu Handlowego
„Jurand”, a także ośrodków usługowych
takich jak: Konsorcjum Usługowe „Modern” i Resursa Wokulskiego. Firma jest przykładem regionalnej specjalizacji i konkurencyjności w zakresie dystrybucji wyrobów
przemysłu meblarskiego oraz wyrobów przemysłu lekkiego. Galerie Centrum Handlowego „Wokulski” oferują meble największych i najbardziej renomowanych krajowych
producentów, takich jak: Paged, Bydgoskie
Fabryki Mebli, Forte czy Szynaka. Resursa
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Dom Towarowy „Orfeusz”
Wokulskiego jest miejscem kompleksowo
przygotowanym do organizacji konferencji,
szkoleń i prezentacji.

Po 17 latach solidnej pracy Otex Spółka Akcyjna należy dziś do czołowych firm
handlowych w regionie lubelskim. Firma trzykrotnie otrzymała Certyfikat Wiarygodności
Biznesowej nadawany przez Dun & Bradstreet Poland za najwyższą ocenę stabilności finansowej firmy oraz statuetki Geparda
Biznesu, przyznawane firmom za dynamiczny wzrost ich wartości rynkowej. Wyróżnienia te zaliczają spółkę do grona firm
osiągających najlepsze wskaźniki ekonomiczne.
Wysoka ocena wiarygodności biznesowej
stanowi ważny impuls do podejmowania kolejnych zamierzeń gospodarczych. W najbliższym czasie spółka planuje otwarcie nowej galerii handlowej oraz inwestycje komercyjne w zakresie usług hotelowych.
www.otexlublin.com

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Siła lubelskiej gospodarki
Prezydent Lublina nagrodził przedsiębiorców, którzy najpełniej włączają się
w aktywizację życia gospodarczego miasta i właściwie kierunkują jego rozwój.
Laureatów ogłoszono podczas jubileuszowej, 5. Gali Przedsiębiorczości
rganizowana przez prezydenta
Lublina Gala Przedsiębiorczości
od lat jest jednym z ważniejszych wydarzeń gospodarczych
w regionie, co potwierdza nie tylko duże zainteresowanie ze strony uczestników konkursów, których ﬁnał stanowi uroczystość,
lecz także udział znamienitych gości reprezentujących różne środowiska. Na spotkanie
przybyli przedstawiciele rządu, władz samorządowych, biznesu, środowiska naukowego oraz instytucji otoczenia biznesu, a patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
29 października w centrum konferencyjnym hotelu Focus ogłoszono laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta Lublina,
wybranych spośród 27 zgłoszonych kandydatur. 5 edycja została zmodyfikowana we
współpracy z ekonomistami, w wyniku cze-

O

Laureaci konkursu
go wprowadzono nowe kategorie i uproszczono procedury aplikacyjne. Zwycięzcy zostali wyłonieni w czterech grupach, a wygrana jest dla nich przepustką do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
Podczas gali uhonorowano również autorów najlepszych prac dyplomowych poświęconych rozwojowi gospodarczemu mia-

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

sta oraz najlepszych pracodawców Lublina
minionego roku, wyłonionych w ramach
konkursu „Pracodawca Roku”, organizowanego przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie,
na podstawie realizowanej polityki personalnej otwartej na wsparcie osób bezrobotnych,
wyników w zakresie tworzenia nowych miejsc
pracy oraz promocji idei partnerstwa.
I

Jakość i odpowiedzialność
Zgodnie z hasłem „Z nami pokonasz bariery” MUSI Lublin Sp. z o.o. służy wiedzą
i doświadczeniem, starając się sprostać wymaganiom klientów
USI Lublin Sp. z o.o. jest zakładem pracy chronionej, którego misją jest prowadzenie
działalności gospodarczej,
umożliwiającej rehabilitację zawodową i społeczną zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którzy stanowią obecnie 90,4 proc.
wszystkich pracowników.
Spółka specjalizuje się w produkcji, usługach i sprzedaży wyrobów ortopedyczno-rehabilitacyjnych. Profesjonalnie kwalifikuje i dobiera przedmioty ortopedyczne oraz
środki pomocnicze w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta – klienta, dzięki
czemu jest liderem w swojej branży. Wysoką
jakość oferowanych wyrobów medycznych zapewnia wykwalifikowany personel, nowoczesny park maszynowy, stosowanie najnowszej generacji półfabrykatów oraz technologii wykonania opartych na rozwiązaniach
renomowanych firm ortopedycznych.
W siedzibie firmy mieści się Centrum Zaopatrzenia Ortopedyczno-Rehabilitacyjne-

M

Prezes MUSI Lublin Jan Jarmołowicz
go, zapewniające kompleksową obsługę w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Spółka posiada także sieć specjalistycznych sklepów w Lublinie, Zamościu,
Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim.
Od wielu lat w Centrum Zaopatrzenia
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego odbywają

praktyczną naukę zawodu słuchacze Medycznego Studium Zawodowego im prof. Stanisława Liebharta w Lublinie o specjalności
technik ortopeda oraz studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
MUSI Lublin Sp. z o.o. w swojej działalności nie zapomina również o pomocy osobom potrzebującym. Wspiera zarówno merytorycznie, jak i ekonomicznie różnego rodzaju organizacje.
W ostatnim czasie firma została wyróżniona i otrzymała certyfikat Marka „Lubelskie”
przyznawany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego oraz wyróżnienie
w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin 2012 w kategorii „Ład
korporacyjny i społeczna odpowiedzialność
biznesu”. – Otrzymanie tego rodzaju wyróżnień mobilizuje nas do ciągłego i systematycznego rozwoju oraz dbania o wizerunek
– mówi prezes spółki Jan Jarmołowicz.
www.musi.lublin.pl
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NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Filary łódzkiej gospodarki
W ramach V Europejskiego Forum Gospodarczego, odbywającego się
7 listopada w łódzkim hotelu Andel’s, nie tylko dyskutowano o sposobach
na budowanie innowacyjnej gospodarki regionów, lecz także wskazano tych,
którym z sukcesami udaje się osiągać optymalne wyniki i mieć istotny wkład
w rozwój przedsiębiorczości województwa łódzkiego
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

odczas V EFG blisko 2 tys. uczestników z Polski i zagranicy dzieliło się
doświadczeniami biznesowymi, dokonaniami i pomysłami na ożywienie i wzmocnienie gospodarki regionów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i potencjału poszczególnych obszarów. Wśród poruszanych tematów znalazły się potrzeba
współpracy środowiska przedsiębiorczości
z samorządami i państwem, atuty innowacyjnych sektorów gospodarki i ich udział w nowoczesnych strategiach samorządowych,
rola społecznej odpowiedzialności biznesu.
Pierwszy dzień forum zwieńczyła wieczorna gala, podczas której najlepszym
przedsiębiorcom z regionu wręczono Nagrody
Gospodarcze Województwa Łódzkiego 2012,
przyznawane począwszy od 2004 roku, a od
roku 2010 fundowane przez wojewodę łódzkiego Jolantę Chełmińską i marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, co dodatkowo podniosło jej rangę i prestiż. W tym
roku kapituła nagrody, cieszącej się dużym
uznaniem wśród łódzkich przedsiębiorców,
złożona z przedstawicieli nauki, biznesu, instytucji i mediów, wskazała laureatów w sześciu kategoriach oraz przyznała dwie nagrody specjalne.
Jak podkreśliła wojewoda Jolanta Chełmińska, otwierając spotkanie, nagroda jest formą nobilitacji rodzimych przedsiębiorców,
a sama nominacja jest już dla firmy dużym
wyróżnieniem. Zwróciła również uwagę, że
wyłonieni laureaci stanowią najlepszy przykład do naśladowania i mogą służyć przedsiębiorcom za wzór funkcjonowania i prowadzenia firmy, bowiem zwycięskie firmy
– niezależnie od skali i charakteru działalności
– oraz gospodarstwa rolne i twórcy innowa-
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Laureaci konkursu
cyjnych rozwiązań odnoszą wymierne efekty i z powodzeniem mogą być nazywani liderami rozwoju ekonomicznego województwa łódzkiego.
Co ważne, Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego ma charakter honorowy, a mimo że nie wiąże się z gratyfikacją
finansową, co roku przyciąga wielu zainteresowanych rywalizacją, którzy gotowi są poddać się ocenie ekspertów, by zyskać szansę na
uznanie i renomę – nie do przecenienia w nawiązywaniu kontaktów, realizowaniu strategii rozwoju i pomnażaniu zysków. Nagroda
przyznawana najlepszym sprzyja promocji
laureatów w kraju i na rynkach zagranicznych,
a także – poprzez ich osiągnięcia – regionu
łódzkiego. Oprócz prestiżu, jaki wiąże się ze
statusem laureata, siłą nagrody i sekretem jej
popularności są jasne kryteria oceny, obejmujące całokształt działalności gospodarczej,

Laureaci IX edycji konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa
Łódzkiego na rok 2012:
duże przedsiębiorstwo:
• INFOSYS BPO Poland Sp. z o.o.
średnie przedsiębiorstwo:
• Ośrodek Badawczy-Produkcyjny
Politechniki Łódzkiej ICHEM Sp. z o.o.
małe przedsiębiorstwo:
• GAMBIT Humański, Janiszewski SJ
mikroprzedsiębiorstwo:
• Fasada System SC Marek Głuszczak,
Bożenna Głuszczak w Łodzi
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gospodarstwo rolne:
• BROWĘG Wielobranżowe Gospodarstwo
Rolne Bronisława Węglewskiego
innowacyjność:
• Instytut Technologii Bezpieczeństwa
MORATEX
Nagroda specjalna w 2012 roku:
• SIZEI Spółdzielnia Inwalidów Zakładu
Elementów Indukcyjnych
• Grupa Atlas

Od lewej: przewodniczący kapituły
konkursu Andrzej Moszura, wojewoda
łódzki Jolanta Chełmińska, marszałek
województwa łódzkiego Witold Stępień
od wyników ekonomicznych po ochronę
środowiska, a więc wszystkie elementy, które składają się na jakość i sprzyjają budowaniu pozytywnego wizerunku regionu, ze
szczególnym akcentem na unowocześnienie
i rozwój gospodarczy województwa. Laureaci to firmy, których działalności przyświeca
hasło tegorocznego Europejskiego Forum
Gospodarczego w Łodzi: „W drodze do innowacyjnej gospodarki regionów – rozwój,
konkurencja, współpraca”.
I

NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Lider społeczny
i gospodarczy
SIZEI Spółdzielnia Inwalidów Zakładu Elementów Indukcyjnych istnieje
od 1950 roku, a od początku lat 60-tych zajmuje się produkcją wyrobów
elektrotechnicznych i elektronicznych. Produkuje transformatory i inne
podzespoły indukcyjne – seryjnie i jednostkowo – zgodnie z wymaganiami
norm zharmonizowanych, co potwierdzane jest deklaracjami zgodności CE
półdzielnia stosuje najwyższej jakości materiały i komponenty, bez
składników szkodliwych dla zdrowia
i środowiska, zgodnie z dyrektywą
RoHS. Realizacja wyrobów i projektowanie
objęte są Systemem Zarządzania Jakością
zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO
9001:2009.
SIZEI jest firmą o statusie Zakładu Pracy Chronionej. Zatrudnia ludzi niepełnosprawnych, dla których praca jest bardzo ważnym elementem społecznej aktywności. Za to,
jak i za szczególną wrażliwość społeczną,
Spółdzielnia została dwukrotnie odznaczona złotymi medalami w konkursie „Lodołamacze” w edycji 2011 i 2012.
Spółdzielnia specjalizuje się w produkcji
transformatorów małej mocy do 4kVA, przeznaczonych do pracy jako transformatory: sieciowe, głośnikowe, spawalnicze, liniowe, impulsowe, sterujące. Produkuje również elektromagnesy, cewki do różnych zastosowań,
wyroby na potrzeby wojska, transportu szynowego oraz przemysłu urządzeń teleinfor-

S

Wyroby indukcyjne

Prezes J. Jażdżyk odbiera z rąk
wojewody Nagrodę Specjalną

Produkcja podzespołów
indukcyjnych

matycznych. Jednocześnie stale poszerza
swoją ofertę produkcyjną o nowe rodzaje podzespołów indukcyjnych o specjalnym przeznaczeniu.
Spółdzielnia świadczy również usługi
narzędziowe, obróbkę mechaniczną części
metalowych i formowanie detali z tworzyw
sztucznych. Dysponując potencjałem produkcyjnym i przewozowym, zapewnia terminową realizację zamówień według miejsca
i czasu dostawy.

– Współpraca z nami przynosi wzajemne korzyści ekonomiczne i gwarancję wysokiej jakości produktów, jak również wspiera
ważne cele społecznej aktywizacji zawodowej
niepełnosprawnych – mówi Józef Jażdżyk,
prezes Spółdzielni.
W roku 2010 Spółdzielnia świętowała jubileusz 60-lecia działalności. Uroczystość
z udziałem byłych i obecnych członków
Spółdzielni, przedstawicieli władz centralnych
i samorządowych, firm współpracujących
z SIZEI była okazją do podsumowania dokonań Spółdzielni zarówno w obszarze gospodarczym, jak i społecznym.
Rok 2012 to z kolei czas, w którym została
doceniona działalność Spółdzielni nie tylko
jako przedsiębiorstwa aktywizującego zawodowo ludzi niepełnosprawnych – o czym
świadczy kolejny „Lodołamacz” – ale także
jako wyróżniającego się podmiotu życia gospodarczego województwa łódzkiego. Nagroda Specjalna w konkursie odbywającym
się pod patronatem marszałka i wojewody regionu łódzkiego jest tego dowodem.
– Naszym celem jest poszukiwanie obszarów działalności gospodarczej pozwalających łączyć aktywizację ludzi niepełnosprawnych z celami biznesowymi stawianymi podmiotom gospodarczym. Każda inicjatywa płynąca od uczestników życia gospodarczego jest traktowana szczególnie
życzliwie – podkreśla prezes SIZEI Józef Jażdżyk.
www.sizei.pl
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Biznesowa rzetelność
na wagę złota
Gala w Warszawie zakończyła cykl konferencji w Poznaniu, Wrocławiu,
Katowicach i Sopocie, podczas których Złote Certyﬁkaty Rzetelności traﬁły
do najlepszych ﬁrm z poszczególnych regionów. W ramach I Kongresu
Rzetelnych Firm nie tylko wręczono im certyﬁkaty, lecz także dyskutowano
o ekonomii, prawie przyjaznym dla przedsiębiorców i etyce w biznesie
ednym z tematów poruszanych podczas kongresu, zorganizowanego
11 października w warszawskim Hotelu Marriott, były rekomendacje dla
rządu co do zmian legislacyjnych, wpływających na poprawę warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
a dzięki temu korzystnych dla przedsiębiorców. Postulaty niemal 300 przybyłych
przedsiębiorców zostały złożone na ręce
przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki
w postaci listy „7 grzechów głównych polskiej administracji”. – Na potrzeby Kongresu
zapytaliśmy niemal 10 tys. przedsiębiorców
o przepisy prawne, które najbardziej utrudniają im funkcjonowanie na polskim rynku.
Badanie stało się punktem wyjścia do debaty
z przedstawicielami administracji państwowej. Zależało nam, aby organy odpowiedzialne za prawo gospodarcze w Polsce
usłyszały głos przedsiębiorców w tej sprawie – mówi Waldemar Sokołowski, prezes
Rzetelnej Firmy. W dyskusjach z udziałem
autorytetów w dziedzinie biznesu, etyki i ekonomii nie zabrakło też innych wątków składających się na istotę biznesu oraz rozmów
o aktualnej sytuacji gospodarczej, perspektywach rozwoju i możliwościach w zakresie
poprawy kondycji krajowej przedsiębiorczości oraz roli czynników pozaekonomicznych w budowaniu wartości ﬁrmy i zaufania do marki.
Właśnie aspekty etyczne zajmują szczególne miejsce i decydują o pełnym sukcesie
przedsiębiorstwa, a firmy, które budują jakość i solidność w oparciu o zasady uczciwości, mają największe szanse na zdobycie
certyfikatu potwierdzającego rzetelność.
W trakcie I Kongresu miała miejsca 5. – ostatnia w tegorocznej edycji – gala wręczenia
Złotych Certyfikatów Rzetelności, tym razem
w Warszawie, podczas której wyróżnienia
odebrało ponad sto firm z województwa mazowieckiego. Dzięki temu, że spełniły wymagania stawiane przez organizatora, dołączyły do grupy laureatów z innych regionów uhonorowanych wcześniej w Poznaniu,

J
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Wrocławiu, Katowicach oraz Sopocie i dziś
mogą nie tylko cieszyć się prestiżowym wyróżnieniem, lecz także wykorzystywać je
do wzmacniania wizerunku. Złote Certyfikaty Rzetelności stanowią potwierdzenie
wiarygodności, a w efekcie pozytywnie wpływają na nawiązywanie kontaktów biznesowych, jak również poprawę jakości współpracy z kontrahentami.
Po burzliwej debacie chętni przedsiębiorcy wzięli udział w szkoleniu „Jak budować wizerunek swojej firmy? Jak przełożyć
wizerunek na efekty sprzedażowe?”, w ramach którego doświadczeniami i wiedzą
z tego obszaru dzielił się z uczestnikami specjalista od wizerunku i budowania marki Paweł Tkaczyk. Wieczorem nadszedł czas na ceremonię wręczenia Złotych Certyfikatów
Rzetelności. Ostatnią tegoroczną galę poprowadził znany prezenter telewizyjny Hubert Urbański. Na zakończenie uczestnicy
uroczystości, która odbyła się w kierowanym
przez Michała Żebrowskiego i Eugeniusza
Korina Teatrze 6. Piętro, będącym jednym

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

z tegorocznych laureatów nagrodzonych
certyfikatem, obejrzeli spektakl „Chory
z urojenia” z Andrzejem Grabowskim w roli
głównej.
W sumie w ramach wszystkich gal regionalnych tegorocznej III edycji programu
Rzetelna Firma, propagującego etyczne zachowania w biznesie i skupiającego najbardziej wiarygodnych polskich przedsiębiorców,
certyfikatem wyróżniono ponad 360 podmiotów, które najlepiej spełniają założenia organizatorów i swoją postawą oraz aktywnością rynkową dają przykład postawy godnej naśladowania. O tym, jak ważną rolę odgrywa rzetelność i wizerunek oparty na solidności w budowaniu polskiej gospodarki,
świadczy nie tylko ogromna liczba zgłoszeń
i firm, które w wyniku oceny zyskują certyfikat, lecz także honorowy patronat nad
projektem sprawowany przez wicepremiera,
ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
oraz zaangażowanie licznych instytucji otoczenia biznesu i przedstawicieli administracji państwowej.
I
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Rzetelnie na rzecz zdrowia
Firma Ogród Zdrowia Sp. z o.o., reprezentowana przez Tomasza Stachów, pomimo
iż funkcjonuje od 2011 roku, zyskała już zaufanie wielu zadowolonych klientów,
o czym świadczy zdobyty w kwietniu 2012 roku Złoty Certyﬁkat Rzetelności
irma zajmuje się organizowaniem
spotkań na terenie całego kraju dla
osób zainteresowanych lepszą jakością życia oraz dbających o swoje zdrowie. Podczas tych spotkań prezentowane są kosmetyki i urządzenia do masażu
oferowane przez ﬁrmę. Wśród urządzeń
znajdują się: poduszki masujące, maty, fotele oraz masażery ręczne. Urządzenia przeznaczone są zarówno do masażu relaksacyjnego, jak i wykorzystywane są w rehabilitacji. O terminie i lokalizacji spotkań klienci
informowani są przez pracowników Call
Center.
Podstawową metodą leczniczego oddziaływania na aparat ruchowy człowieka jest
masaż, który dzięki rozgrzaniu mięśni zapobiega urazom w trakcie kolejnego wysiłku fizycznego, stymuluje ukrwienie miejscowe
i ogólne, pozwala rozluźnić nadmiernie napięte mięśnie powodując uczucie odprężenia,
zmniejsza zmęczenie fizyczne, ból i obrzęk,
a także przyśpiesza regenerację mięśni po wysiłku oraz przywraca ich funkcjonalność.
Przyjemność i widoczne, pozytywne efekty
masażu powodują wzrost zapotrzebowania
społeczeństwa na tego typu zabiegi leczniczo-profilaktyczne. Zainteresowanie masażem
wykazują zarówno młodzi pacjenci, jak i osoby starsze. Mimo iż z masaży w przeważającej mierze korzystają kobiety, traktując je
jako element medycyny estetycznej, to systematycznie wzrasta odsetek mężczyzn stosujących regularnie masaże w celu regeneracji
sił i zwiększenia wydolności organizmu.
Osoby, które dotychczas uczestniczyły
w prezentacjach organizowanych przez
Ogród Zdrowia, zostały bezpłatnie przebadane przez specjalistów pracujących dla
spółki dzięki wykorzystaniu japońskich urządzeń monitorujących skład ciała, a tym samym dających wgląd we wskaźniki zdrowia.
Co więcej, uczestnicy mogli przekonać się
o funkcjonalności proponowanych przez firmę urządzeń do masażu na własnej skórze,
bowiem podczas spotkań istnieje możliwość
ich przetestowania, a także, w przypadku docenienia ich zalet i właściwości, zakupu na
własne potrzeby.
Firma Ogród Zdrowia jest również jedynym producentem maści leczniczych z serii Ogrody Zdrowia powstających na bazie naturalnych składników. W ofercie firmy znajdują się takie maści lecznicze jak: Winogrono & Kasztanowiec, Ziołowy Ogród, Aloe
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Przedstawiciel firmy podczas prezentacji produktów

Maści lecznicze z serii Ogrody Zdrowia
Vera oraz Żeń-szeń. W zależności od przeznaczania wykazują one różne właściwości
lecznicze i estetyczne. Maści, dzięki swojej
funkcjonalności cieszą się szerokim zainteresowaniem stałych klientów.
Wysokiej jakości krem Winogrono & Kasztanowiec działa kojąco, relaksująco i rewitalizująco. Jest idealny do codziennej pielęgnacji zmęczonych nóg i żył, zapobiega powstawaniu żylaków. Kasztanowiec działa
także przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i łagodnie ściągająco. Od dawna stosowany
jest w leczeniu stanów zapalnych żył. Powoduje również zanikanie opuchlizn w obrębie
stóp.
Krem Ziołowy Ogród dzięki zawartości
kamfory wykorzystuje jej szerokie miejscowe
działanie, głównie w bólach mięśniowych, reumatycznych i stawowych, lumbago, stłuczeniach, odmrożeniach i innych. W połączeniu
z działaniem mentolu z mięty pieprzowej sto-

sowany jest dodatkowo w nerwobólach, bólach głowy, a także w stanach zapalnych błon
śluzowych gardła i nosa. Przynosi ulgę w bólach okolic kręgosłupa, koi bóle pokontuzyjne oraz spowodowane nadwyrężeniem mięśni, ścięgien i wiązadeł, a także zmniejsza
obrzęki pourazowe.
Aloe Vera to intensywnie nawilżający
krem z wyciągiem z aloesu. Zawiera szeroki
zestaw minerałów: wapń, sód, potas, mangan,
chrom i cynk. Krem ma właściwości gojące,
nawilżające, regenerujące i przeciwzapalne.
Stymuluje tworzenie zdrowej tkanki i działa
kojąco na podrażnioną skórę. Doskonale
łagodzi stany alergiczne, pomaga w łagodzeniu objawów oparzeń (również słonecznych), ukąszeń owadów, stłuczeń, podrażnień.
Łagodzi symptomy egzemy, grzybicy i łuszczycy.
Krem Żeń-szeń posiada niezwykle dużą
zawartość witamin i substancji odbudowujących. Pomaga skórze uzyskać elastyczność i napięcie, doskonale nawilża, przywraca
zdrowy wygląd i koloryt. Jest bogaty w biologiczne aktywatory, które działają stymulująco na zwiotczałą i starzejącą się skórę oraz
przyśpieszają regenerację komórek. Posiada
silne działanie odmładzające, skutecznie
zwalczając wolne rodniki odpowiedzialne
za przedwczesne starzenie się komórek.
Chroni przed powstawaniem zmarszczek
na twarzy oraz wokół oczu i spłyca już istniejące.
www.ogrody-zdrowia.com
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Siła Dolnośląskich Gryfów
W 2012 roku kapituła konkursu Dolnośląski Gryf po raz dziewiąty przyznała
nagrody gospodarcze adresowane do ﬁrm, samorządów i wybitnych osobowości
regionu, które wyróżniają się szczególną aktywnością, zaangażowaniem
i osiągnięciami na rzecz rozwoju regionu
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (4)

rzedstawiciele najlepszych ﬁrm, instytucji i samorządów oraz ludzie
nauki i kultury zaszczycili swą obecnością Wielką Galę Biznesu, podsumowującą IX edycję Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf, którą zorganizowano
22 października w miejscu godnym wydarzenia tej rangi – w Operze Wrocławskiej. Kilkuset gości przybyłych na uroczystość było
świadkami ceremonii wręczenia statuetek liderom regionu w trzech kategoriach. Gryfy
odebrali reprezentanci zwycięskich przedsiębiorstw, samorządu, na którym mogą się
wzorować pozostałe jednostki terytorialne
Dolnego Śląska, oraz spółek uhonorowanych
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności. Ponadto kapituła pod prze-
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Gryf, czyli lew i orzeł,
uosabia dwie wielkie
cnoty, czyli siłę
i mądrość. Wierzę,
że nasze firmy, które
uhonorowaliśmy tą
nagrodą, przyczynią
się jeszcze bardziej
do społecznego
i gospodarczego
rozwoju regionu
wodnictwem prof. Bogusława Fiedora, prorektora ds. współpracy z zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przyznała nagrodę specjalną dla Osobowości Dolnego Śląska, zasługującej na szczególne
uznanie, która przypadła prezesowi zarządu
KGHM Polska Miedź SA Herbertowi Wirthowi. Odbierając specjalnego Gryfa, laureat powiedział: – Dziękuję Najwyższemu, żonie i rodzinie. Dziękuję przede wszystkim
moim pracownikom, bez których globalny
sukces KGHM nie byłby możliwy. Ten Gryf
jest dla was.
Z kolei prof. Fiedor podczas gali wręczenia statuetek podkreślał ich znaczenie, nawiązując do symboliki, która zyskuje odzwierciedlenie w postawie laureatów. – Gryf,
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Orkiestra Akademii Beethovenowskiej

Uczestnicy gali wręczenia nagród

DOLNOŚLĄSKI GRYF
Laureaci IX edycji konkursu
Dolnośląski Gryf
– Nagroda Gospodarcza
kategoria przedsiębiorstwo:
• TIM SA – za szczególne osiągnięcia
w rozwoju przedsiębiorstwa średniego
i dużego
• Polcamp Włodzimierz Barcicki
– za najbardziej dynamiczny rozwój
przedsiębiorstwa o zatrudnieniu
od 10 do 50 osób
• Sitech Sp. z o.o. – za szczególne
osiągnięcia w działaniach na rzecz
rozwoju gospodarki Dolnego Śląska
• Tadeusz Tryler – za szczególne
osiągnięcia w działalności rolniczej

Statuetki laureatów
czyli lew i orzeł, uosabia dwie wielkie cnoty,
czyli siłę i mądrość. Wierzę, że nasze firmy,
które uhonorowaliśmy tą nagrodą, przyczynią się jeszcze bardziej do społecznego i gospodarczego rozwoju regionu – mówił.
W imieniu organizatora konkursu przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej
Grzegorz Dzik podkreślał rolę nagrody, odnosząc się do zmian rynkowych i przeobrażeń obserwowanych w życiu gospodarczym
na przestrzeni lat. – Chciałbym zwrócić
uwagę na fakt, że nagroda łączy w sobie świat
biznesu ze światem samorządów gospodarczych. To, że te dwa światy są ze sobą ściśle
powiązane, jest dziś oczywistością, ale dziewięć lat temu tak nie było. Z czasem okaza-

ło się, że są samorządy lepsze i gorsze, tak
samo, jak istnieją lepiej i gorzej zarządzane
przedsiębiorstwa. Gryfy promują najlepszych w swoich kategoriach – wyrażał uznanie dla idei nagrody, jej rozwoju i coraz bardziej spektakularnych dokonań dolnośląskich środowisk biznesowych i samorządowych oraz ich coraz bliższej współpracy.
Po oficjalnej części gali gospodarze, laureaci i goście wysłuchali koncertu Ingolfa
Wundera, zdobywcy II nagrody XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im
Fryderyka Chopina wraz z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej z Krakowa, po którym
udali się na wystawny bankiet w foyer Opery.
I

kategoria jednostka samorządu
terytorialnego:
• gmina miejska Zgorzelec – za najlepszy
samorządowy program rozwoju
kategoria innowacyjność:
• NAVSIM Polska Sp. z o.o.
– za szczególne osiągnięcia w zakresie
innowacyjności
• DB Energy Sp. z o.o. – za najlepsze
osiągnięcia w zakresie
przedsiębiorczości akademickiej
Nagroda Specjalna – Osobowość Dolnego
Śląska:
• Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM
Polska Miedź SA

Polcamp – produkcja przyczep i nadwozi specjalistycznych
Firma POLCAMP działa na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych od 1985 roku. Jest firmą z wyłącznie polskim kapitałem. Przez blisko 30 lat swojej działalności wyspecjalizowała
się w realizacji zarówno zabudów indywidualnych, jak i stworzyła kilka sprawdzonych standardów w swojej ofercie.
Celem działalności firmy jest spełnianie oczekiwań Klientów
– u nas Klienci decydują o ostatecznym przeznaczeniu i zastosowaniu zabudowy. Dzielimy się z nim naszą wiedzą i długoletnim doświadczeniem, służymy pomocą
w wyborze konkretnych rozwiązań. Nasze produkty cieszą się bardzo dobrą opinią zarówno
w kraju, jak i za granicą.
Wykonujemy przyczepy i nadwozia do dystrybucji pieczywa i artykułów cukierniczych. Mamy
duże doświadczenie w produkcji barów, sklepów (również zabudowy stacjonarne w postaci
kiosków czy pawilonów). Współpracują z nami dealerzy samochodów dostawczych i ciężarowych.

Gwarantujemy najwyższą jakość i solidność oraz terminowość realizacji zleceń.

POLCAMP
ul. Graniczna 6
54-610 Wrocław
tel. 71 373 77 57
fax 71 357 45 89
biuro@polcamp.com.pl
www.polcamp.com.pl

ŚWIĘTOKRZYSKA NAGRODA JAKOŚCI

Świętokrzyskie cegiełki
pod budowę jakości
Świętokrzyska Nagroda Jakości po raz 14. traﬁła do tych, którzy uzyskują
najlepsze wyniki we wdrażaniu systemów zarządzania jakością i nie ustają
w doskonaleniu nowoczesnych metod zapewniających europejski poziom
działalności w granicach regionu
więtokrzyska Nagroda Jakości, ustanowiona przez Sejmik Województwa
Świętokrzyskiego jako integralna
część systemu nagród na poziomie
krajowym (Polska Nagroda Jakości) i europejskim (Europejska Nagroda Jakości), przyznawana jest przedsiębiorstwom, organizacjom publicznym i niepublicznym oraz samorządom terytorialnym z regionu świętokrzyskiego, które w swej działalności stawiają na jakość, nie stroniąc od nowoczesnych
metod zarządzania i narzędzi służących doskonaleniu codziennych praktyk. Konkurs, podobnie jak jego laureaci, stawia sobie za cel
promocję dobrych wzorców i upowszechnianie zarządzania przez jakość. Dzięki inicjatywie projakościowy sposób myślenia
oraz ﬁlozoﬁa zarządzania przez jakość zataczają coraz szersze kręgi i budują coraz silniejszą markę województwa.
W XIV edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości kapituła pod przewodnictwem członka
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Kazimierza Kotowskiego przyznała trzy nagrody główne oraz jedno wyróżnienie. Zwycięzcy zostali uhonorowani przy okazji uroczystości finałowej, jaka odbyła się 10 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Ocena kapituły i werdykt w konkursie
bazują na modelu doskonałości Europejskiej
Fundacji Zarządzania Jakością oraz modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody
Jakości, a więc obejmuje analizę całego zakresu działalności organizacji pod kątem
doskonalenia koncepcji Total Quality Management i dokonań w kierunku jej wdrażania. Samoocena oparta jest na 9 filarach będących jednocześnie podstawowymi kryteriami koncepcji zarządzania przez jakość, na
które składają się: przywództwo, strategia, pracownicy, partnerstwo i zasoby, procesy, wyroby i usługi, wyniki dotyczące klientów,
wyniki dotyczące społeczeństwa oraz kluczowe wyniki odnoszące się do osiągnięć organizacji w obszarze realizacji zakładanych
celów rozwojowych. Przyjęta formuła oceny
wdrożonych rozwiązań systemowo-organizacyjnych pozwala obiektywnie zidentyfikować mocne i słabe strony kandydujących pod-
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Laureaci XIV edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

Uczestnicy uroczystości

Występy artystyczne podczas gali
Laureaci Świętokrzyskiej
Nagrody Jakości 2012:
• Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
• Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu
Świętokrzyskim
• Urząd Gminy Złota
Wyróżnienie:
• FHU Palacar Michał Pala
ze Skarżyska-Kamiennej

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (3)

miotów, a w konsekwencji określić dalsze kierunki rozwoju oraz podjąć działania doskonalące.
Ostatecznie w rozstrzygniętej w grudniu
edycji nagrody trafiły do spółki Wodociągi Kieleckie w kategorii dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
uznanego za regionalnego lidera wśród placówek publicznej służby zdrowia i Urzędu
Gminy Złota w kategorii samorząd. Kapitała postanowiła również wyróżnić firmę Palacar
Michała Pala ze Skarżyska-Kamiennej, zajmującą się produkcją części i podzespołów do
samochodowych instalacji gazowych oraz
hurtową sprzedażą samochodowych instalacji
gazowych, którą doceniono w kategorii małych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.
Podczas Świętokrzyskiej Gali Jakości
triumfowali również autorzy najlepszych
projektów innowacyjnych i wynalazków opracowanych w regionie, nagrodzonych w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator jako
szczególnie wartościowe z punktu widzenia
gospodarki, za ich wkład w unowocześnienie
i rozwój województwa świętokrzyskiego.
W tej, po raz czwarty organizowanej rywalizacji, komisja pod przewodnictwem marszałka
Adama Jarubasa przyznała jedną nagrodę
główną, trzy wyróżnienia i jedenaście nagród
za zgłoszone wynalazki.
I
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Przełomowe
wodne inwestycje
Wodociągi Kieleckie mają już ponad 80 lat. Mimo sędziwego wieku są spółką
na wskroś nowoczesną. Dzięki dwóm olbrzymim projektom unijnym dostarczają
zdrową wodę oraz odprowadzają i oczyszczają ścieki zgodnie z najwyższymi
europejskimi i światowymi standardami
ielecka spółka wodociągowa powstała w 1929 roku. Obecnie działa na obszarze Kielc oraz gmin:
Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk. Dostarcza mieszkańcom najcenniejszy z darów przyrody: zdrową, smaczną
i krystalicznie czystą wodę. Wydobywana jest
ona ze studni głębinowych, pochodzących
z okresu dewonu i triasu. Ale nie jest to jedyny
obszar działalności wodociągów. Oferują
one mieszkańcom oraz ﬁrmom doradztwo
techniczne i technologiczne, badania laboratoryjne wody i ścieków w doskonale wyposażonym nowym laboratorium w Sitkówce, wykrywanie nieszczelności sieci wodociągowych, remonty pomp.
Wodociągi Kieleckie zostały beneficjentem dwóch olbrzymich projektów unijnych.
Pierwszy z nich został już zrealizowany.
Była to uroczyście zakończona w maju 2012
roku rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sitkówce. Inwestycja kosztowała 240 mln zł. W wyniku tej modernizacji woda w Bobrzy poniżej oczyszczalni uzyskała drugą klasę czystości. Można nią poić
zwierzęta hodowlane i organizować w niej kąpieliska. Czystsze są tylko rzeki u źródeł. Do
tej pory woda w Bobrzy nie mieściła się w żadnej klasie.
Drugim, realizowanym obecnie przedsięwzięciem unijnym jest projekt Kompleksowej Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji Kieleckiej. Ma on się zakończyć
w grudniu 2015 roku. To dzięki niemu oczyszczalnia w Sitkówce będzie mogła wykazać się
swoją przydatnością. Dostęp do kanalizacji
uzyskają tysiące nowych odbiorców.
Wielka rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w Kielcach oraz gminach Masłów, Zagnańsk

K

Wodociągi Kieleckie to:
• 44 studnie głębinowe
• prawie 1000 km przewodów
wodociągowych
• pięć oczyszczalni ścieków
• prawie 600 km sieci kanalizacyjnej
• działalność na terenie zamieszkałym
przez około 230 tys. osób

Siedziba Wodociągów Kieleckich
i Sitkówka-Nowiny w 2012 roku weszła w najważniejszą – z punktu widzenia mieszkańców
– fazę. Na ulice wyjechały koparki, każdego
dnia przybywa nowych urządzeń i odcinków
rur. Warto podkreślić, że Wodociągi Kieleckie
realizują ten jeden z największych unijnych projektów pro-ekologicznych w kraju zgodnie najlepszą wiedzą ekonomiczną i inżynieryjną. Zostało to potwierdzone zarówno przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jak i organy Unii Europejskiej. Kielecka spółka jest też
beneficjentem obu tych projektów unijnych,
co jest ewenementem w skali kraju.
Wodociągi kieleckie nie poprzestają wyłącznie na inwestycjach unijnych. Tam gdzie
jest to konieczne, same dokonują modernizacji
i rozbudowy. Tylko w 2012 roku wydano na

inwestycje ponad 13 mln zł, o 1,5 mln więcej
niż rok wcześniej. Wodociągi Kieleckie poddają ocenę swojej pracy niezależnym organizacjom. W tym celu wdrożyły i uzyskały Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO.
Kielecka spółka nie zapomina o środowisku naturalnym i o ludziach. Aktywnie promuje i angażuje się w działania proekologiczne. Co roku organizuje happeningi dla
mieszkańców, jak Święto Wody, wspiera
konkursy w szkołach i przedszkolach. Wodociągi Kieleckie są też mecenasem działającego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Zespołu Inscenizacji Tanecznych
„Uśmiech”, który tworzą dzieci i dorosłe osoby niepełnosprawne.
I

Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich:
– Wkładamy wiele wysiłku, aby czysta i zdrowa woda służyła
kolejnym pokoleniom. Dlatego wciąż modernizujemy naszą
sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków. Mimo spowolnienia gospodarczego kontynuujemy ambitny projekt unijny,
który zapewni prawdziwy skok cywilizacyjny naszym odbiorcom. Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć go na czas,
z sukcesem.
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Małe i średnie filary biznesu
Najmniejsi, a zarazem najliczniejsi gracze rynkowi, czyli przedstawiciele sektora MŚP,
zostali wzięci pod lupę przez ekspertów Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Firmy, które okazały się bezkonkurencyjne pod względem aktywności, innowacyjności
i skuteczności, mogą dziś szczycić się tytułem „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2012”
o roku kapituła konkursu ocenia
ﬁrmy w 3 kategoriach: mikroﬁrmy,
zatrudniające mniej niż 10 pracowników, małe ﬁrmy, zatrudniające mniej niż 20 pracowników, oraz
średnie ﬁrmy, gdzie liczba pracowników wynosi mniej niż 250 pracowników. Status
laureata należy do tych, które w prowadzonej działalności mają szczególne osiągnięcia
w sferze innowacyjności i konkurencyjności
na rynku krajowym i zagranicznym, a także
wykazują się wyjątkową przedsiębiorczością i zaradnością widoczną w umiejętnym
pozyskiwaniu środków unijnych oraz ich
przemyślanym gospodarowaniu z myślą
o rozwoju ﬁrmy. Oceniając przedstawicieli
MŚP, kapituła zwraca uwagę na jakość i walory oferowanych wyrobów i usług, zastosowanie nowoczesnych technik i technologii produkcji oraz metod zarządzania ﬁrmą,
a także efektywność wykorzystania dotacji
w ramach programów europejskich.
Konkurs Fundacji Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Warszawie nagradza i promuje aktywność oraz dynamikę rozwoju
małych firm reprezentujących działalność
handlową, usługową i rzemieślniczą, którzy
w drodze po sukces rynkowy kierują się zasadami uczciwości i rzetelności wobec klienta i partnerów. Wyróżnienie potwierdza wysoką i stabilną pozycję rynkową laureata,
a w efekcie stanowi jego rekomendację, tym
samym ułatwiając nawiązanie kontaktów
gospodarczych i promocję firmy oraz dalszy
rozwój.
Ostatnia edycja konkursu została objęta patronatem honorowym marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika,
który skierował do laureatów pisemne wyrazy
uznania. List gratulacyjny dla zwycięskich
przedstawicieli sektora MŚP oraz organizatorów i uczestników konferencji „Nowoczesny rynek pracy Małych i Średnich Przedsiębiorstw: innowacyjność, elastyczność,
tradycja” przekazał też prezydent RP Bronisław Komorowski. Rywalizację małych
i średnich firm podsumowano 21 listopada
podczas Gali Lidera, która została zorganizowana w MMC Mazurkas Conference
Centre & Hotel. 17 zdobywców równorzędnych tytułów „Lidera Przedsiębiorczości 2012” odebrało statuetki i dyplomy z rąk
podsekretarza stanu w Ministerstwie Go-
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Laureaci konkursu
spodarki Mariusza Haładyja oraz prezesa
Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika.
Wydarzeniu towarzyszyła konferencja
sprzyjająca dyskusji i wymianie doświadczeń
na temat wyzwań stojących przed małymi
i średnimi przedsiębiorstwami w perspektywie zmieniającego się rynku pracy i rosnącego
znaczenia społecznej odpowiedzialności
Laureaci konkursu Lider
Przedsiębiorczości Roku 2012:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lacan Technologies Sp. z o.o.
Monika Hołub vovoniART
Netventure Sp. z o.o.
RODEO – Aleksander Jankowski
Zakład Wyrobów Ortopedyczno-Rehabilitacyjnych„DRAJMED” Witold
Drajczyk
PHU Mechanika Witold Modzelewski
MDPL Sp. z o.o.
Auto-Serwis „TROJAK” Sp. J.
Alfa-Net
EUROIMPLANT SA
SALAM Sławomir Zalewski
Hotel Hetmański***
Piekarnia-Cukiernia JADOWSKA
Mirosław Laska
Firma Handlowo-Usługowa ESKIMO
Andrzej Żak
Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Janina
Bronowska Sp. J.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne
ASTWA Sp. z o.o.
ASPROD Sp. z o.o.
ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych

biznesu. W sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez
firmy reprezentujące sektor MŚP oraz warunkami i możliwościami rozwoju, z których
mogą korzystać, głos zabrali przedstawiciele resortów i środowiska nauki, członkowie
trójstronnej komisji ds. społeczno-gospodarczych oraz najbardziej zainteresowani
przyszłością rynku, a więc kadra zarządzająca i pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw. Szef resortu pracy Jacek Męcina
przedstawił program rządu w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju elastycznych
form świadczenia pracy, natomiast Jan Klimek, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, wysunął rekomendacje dla tworzenia
i pobudzania rynku pracy. Ponadto w trakcie konferencji zaprezentowano wyniki badań
przeprowadzonych w ramach projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju
sektora MSP”, realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Mazowiecką
Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Uczestnicy konferencji mogli nie tylko wysłuchać
prelekcji poświęconych zagadnieniom wpisującym się w krąg ich zainteresowań, lecz
także wziąć udział w warsztatach tematycznych dedykowanych takim obszarom, jak
pracownicy i pracodawcy (elastyczne formy
zatrudnienia, wspieranie łączenia życia zawodowego z rodzinnym, inne formy wsparcia pracowników), ochrona środowiska, otoczenie firmy – społeczność lokalna i dostawcy,
zarządzanie zmianą gospodarczą oraz partnerstwo publiczno-prywatne.
I
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Pewność z dokonania
słusznego wyboru
O drodze do obecnej pozycji na rynku, najważniejszych wydarzeniach w historii
oraz metodach skutecznej budowy cenionej przez klientów marki rozmawiamy
z Andrzejem Żakiem, właścicielem Firmy Handlowo-Usługowej Eskimo
Fot. ARCHIWUM FUNDACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Jakie zmiany wniosła do działalności firmy nowa wolnorynkowa rzeczywistość i co
pomogło umocnić pozycję w reprezentowanym segmencie gospodarki?
– Zmiany uwarunkowań rynku w obecnej rzeczywistości spowodowały potrzebę lub
raczej przymus dostosowania sposobu prowadzenia firmy do nowych realiów. Wymagania nowego rynku wymusiły na nas bezwzględną konieczność dokształcania, posiadania świadomości dokonujących się
zmian prawnych, zmianę poziomu wykonywanych usług i – co za tym idzie – reorganizacji systemu zatrudniania oraz działalności. Wszystkie wymienione czynniki spowodowały rozwój firmy i otwarcie na nowe
wyzwania, co pozwala pewnie utrzymać się
na wysokim poziomie oraz zapewnia optymalny sukces.
Co uznałby pan dziś za najważniejsze
momenty na drodze rozwoju firmy? Jakie decyzje i inwestycje zadecydowały o rynkowym
sukcesie, który potwierdza choćby zdobyty
tytuł „Lider Przedsiębiorczości 2012”?
– Pierwszą zmianą, która zapoczątkowała
rozwój, było włączenie do naszej oferty działu instalacji sanitarnych. Następną istotną decyzją była zmiana lokalizacji firmy zarówno
ze względu na zwiększenie przestrzeni rozwoju, jak i ze względów logistycznych. Konsekwencją powyższych decyzji było zwiększenie zatrudnienia, co w obecnych czasach
uważam za bardzo istotne.
Jakie czynniki decydują o solidności oferowanych przez Eskimo usług instalacyjnych
i serwisowych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych?
– Na solidność naszych usług składa się
wiele czynników. Pierwszy i podstawowy to
regularne poszerzanie wiedzy fachowej podczas cyklicznych szkoleń, na które delegujemy naszych pracowników. Podczas wykonywania prac wykorzystujemy narzędzia najwyższej klasy renomowanych producentów.
Logistyka oparta jest na bazie nowych samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych. Odbywamy cotygodniowe narady
branżowe w celu ujednolicenia wiedzy i faktów technicznych dotyczących wykonywanych
zleceń. Zapewniamy stały kontakt między zle-

Andrzej Żak podczas gali wręczenia nagród w konkursie Lider Przedsiębiorczości 2012

Na solidność naszych usług składa się
wiele czynników. Pierwszy i podstawowy
to regularne poszerzanie wiedzy fachowej
podczas cyklicznych szkoleń, na które
delegujemy naszych pracowników
ceniodawcą i wykonawcą oraz nadzór w obrębie wykonywanych inwestycji. Proponowane przez nas urządzenia muszą być certyfikowane i oczywiście muszą też należeć do
najwyższej klasy technicznej. Gwarantujemy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz stały patronat i doradztwo techniczne.
Co pozwala skutecznie budować markę
i zaufanie ze strony klientów powierzających
państwu realizacje w obiektach użyteczności publicznej, głównie gastronomicznych
i handlowych?
– W zasadzie odpowiedź na to pytanie
pokrywa się z odpowiedzią powyższą. W trakcie naszej działalności bardzo dużą wagę przywiązujemy do kontaktu z klientem. Niezależnie

od tego, że staramy się, aby nasz montaż odbywał się na najwyższym poziomie, przy kontaktach z klientem tworzymy atmosferę
bezpieczeństwa, przejrzystości i pewności
– pewności klienta, że dokonał dobrego wyboru, zlecając właśnie firmie Eskimo wykonanie tej inwestycji, co skutkuje stanem pełnego zadowolenia obu stron. Taki charakter
postępowania z klientem ma zdecydowanie
charakter rozwojowy, ponieważ zadowolony
klient przeważnie bywa źródłem nowego
zlecenia.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.eskimo.pl
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MAŁA OJCZYZNA

Sympatie dla małych ojczyzn
Gmina Połaniec okazała się bezkonkurencyjna w plebiscycie „Mała Ojczyzna”, który
miał wskazać najlepsze miejsca do życia. Dwadzieścia najlepszych samorządów
lokalnych uhonorowano podczas Kongresu Samorządów Gmina 2012 w Poznaniu
yzwania stojące przed samorządami oraz partnerstwo władz
lokalnych i rządu były przedmiotem dyskusji ekspertów oraz
przedstawicieli jednostek terytorialnych z całej Polski przybyłych na Kongres Samorządów
Gmina 2012, zorganizowany w dniach 21–22
listopada z inicjatywy „Rzeczpospolitej” i Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wydarzenie miało sprzyjać utworzeniu platformy wymiany doświadczeń i rozmów o problemach JST, które wymagają nowych rozwiązań i wzmożonej współpracy.
Przy okazji zjazdu samorządowców z różnych regionów kraju rozstrzygnięto konkurs
„Mała Ojczyzna” wydawnictwa Presspublica, którego celem było wskazanie gmin będących najbardziej atrakcyjnym miejscem do
życia. W plebiscycie głosowało społeczeństwo,
dzięki czemu kształt zestawienia najlepszych
gmin był odzwierciedleniem oceny Polaków,

W

którzy biorąc pod uwagę różne czynniki, zadali sobie pytanie: jaką gminę uważają za najlepsze miejsce do życia, a odpowiedź wyrazili oddając głos na swoich faworytów.
Aby oddać głos, musieli wziąć pod uwagę różne czynniki, które składają się na zadowolenie z miejsca zamieszkania, a więc walory przyrodnicze, warunki infrastrukturalne,
dostęp do edukacji, możliwości rozwoju zawodowego, ofertę rekreacyjno-kulturalną.
Podczas ceremonii uhonorowania laureatów plebiscytu, która miała miejsce przy okazji kongresu i targów Gmina 2012 na terenie
MTP, prezes zarządu Międzynarodowych
Targów Poznańskich Andrzej Byrt podkreślał
rolę małych ojczyzn i ogromne emocje i wspomnienia, jakie wywołuje temat. Przedstawiciele
najlepszych gmin odebrali dyplomy, a burmistrz gminy Połaniec Jacek Tarnowski dodatkowo czek o wartości 200 tys. zł na kampanię promocyjną w „Rzeczpospolitej”. I

Laureaci rankingu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gmina Połaniec (woj. świętokrzyskie)
Gmina Tarczyn (woj. mazowieckie)
Gmina Andrespol (woj. łódzkie)
Gmina Bieliny (woj. świętokrzyskie)
Gmina Podegrodzie (woj. małopolskie)
Gmina Iłża (woj. mazowieckie)
Gmina Grodzisk Mazowiecki
(woj. mazowieckie)
Gmina Jedlina Zdrój (woj. dolnośląskie)
Gmina Raba Wyżna (woj. małopolskie)
Gmina Wisznice (woj. lubelskie)
Gmina Staszów (woj. świętokrzyskie)
Gmina Wieliszew (woj. mazowieckie)
Gmina Mieścisko (woj. wielkopolskie)
Gmina Janów (woj. śląskie)
Gmina Długołęka (woj. dolnośląskie)
Gmina Sławatycze (woj. lubelskie)
Gmina Mielno (woj. zachodniopomorskie)
Gmina Baranów (woj. wielkopolskie)
Gmina Baranów (woj. mazowieckie)
Gmina Lipsk (woj. podlaskie)

Dla dobra mieszkańców
W trosce o nieustanny rozwój gminy Mieścisko stojący na jej czele wójt Andrzej
Banaszyński od 30 lat z uwagą słucha mieszkańców i w miarę możliwości spełnia
ich prośby i postulaty, aby wszystkim żyło się w lokalnej wspólnocie lepiej
ielkopolska gmina Mieścisko,
usytuowana nad rzeką Wełną
w północno-wschodniej części
Pojezierza Gnieźnieńskiego,
ze względu na swoje położenie ma charakter rolniczy. Jednocześnie nie brakuje na jej
terenie malowniczych, wartościowych przyrodniczo miejsc, które są postrzegane jako
atrakcyjne zarówno przez mieszkańców,
jak i turystów. Na gości czekają liczne zabytkowe kościoły, stanowiska archeologiczne oraz imponujących rozmiarów kamień
św. Wojciecha, od lat podziwiany i wzbudzający ciekawość ze względu na fakt, że
stopniowo niepostrzeżenie zapada się w ziemię i legendę, która głosi, że kiedy skryje się
cały i pamięć o nim zaginie, nastąpi koniec
świata. Czerwony granit od wieków budził
ogromne zainteresowanie, a dziś jego popularności przysparza mu status najstarszego prawnie chronionego zabytku przyrody
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Dom Kultury wyróżniony w konkursie
Modernizacja Roku
w Wielkopolsce. Na terenie gminy występują
też liczne drzewa pomnikowe dęby, kasztanowce i lipy.
Mieścisko jest jednak kojarzone nie tylko z terenami atrakcyjnymi turystycznie, lecz
także z szeregiem działań inwestycyjnych

zmierzających do poprawy jakości życia lokalnej społeczności i zadowolenia jej członków z miejsca zamieszkania. Taki cel stawia
sobie wójt Andrzej Banaszyński, od lat zaangażowany w prace samorządu, a od 1990
roku pełniący funkcję wójta. Dbając o dobro
mieszkańców gminy, nie ustaje w wysiłkach,
by podnosić standard ich życia poprzez budowę i modernizację obiektów komunalnych,
oświatowych, kulturalnych i sportowych.
W swoich działaniach samorząd dba o wszystkie sfery życia publicznego, czego wyrazem jest
sieć wodociągowa i kanalizacyjna, coraz to
nowe świetlice i sale dydaktyczne oraz projekty
ekologiczne. Aktywność władz lokalnych i jej
efekty nie przechodzą bez echa, czego wyrazem są liczne nagrody, medale i certyfikaty
przyznane gminie i jej gospodarzowi na
przestrzeni lat.
www.miescisko.nowoczesnagmina.pl
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Bezpieczeństwo pracownika
na pierwszym planie
Często zdarza się, że w wirze inwestycji i planów rozwojowych czynionych
przez ﬁrmy, sprawy BHP schodzą na dalszy plan. Poszanowanie bezpieczeństwa
i praw pracowników, którzy mogą liczyć na optymalne warunki zatrudnienia
i komfort na stanowisku pracy, od lat popularyzuje konkurs Pracodawca
– organizator pracy bezpiecznej, rozstrzygnięty po raz 19.
o roku pracodawcy, którzy osiągają
najlepsze efekty w tworzeniu ergonomicznych miejsc pracy i bezpiecznych warunków zatrudnienia
są nagradzani przez Państwową Inspekcję
Pracy symboliczną statuetką Mecum Tutissimus Ibis, nawiązującą do słów Owidiusza:
„Ze mną będziesz najbezpieczniejszy”, co
w pełni odpowiada stosowanym przez zwycięskie ﬁrmy praktykom. Dzięki uczestnictwu
w konkursie ich polityka w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz działania
odpowiadające jej założeniom nie przechodzą bez echa, lecz są poddawane ocenie ekspertów, a jeśli spełniają stawiane im wymogi, stają się przykładem wartym wyróżnienia
i upowszechnienia. Tą drogą organizatorzy
konkursu chcą zachęcać pracodawców do stosowania działań mających na celu eliminację zagrożeń i zapewnienie personelowi optymalnych, a więc zdrowych, bezpiecznych
i komfortowych warunków pracy.

C

Organizatorzy bezpiecznej pracy w kategorii zakładów dużych
niebezpiecznymi i szkodliwymi w zakładach
pracy.

Rośnie ranga kultury pracy

Pracodawcy bez ryzyka

Jak wynika z doświadczeń i wiedzy Państwowej Inspekcji Pracy, firmy przykładają coraz większą wagę do poziomu bezpieczeństwa
na stanowiskach pracy i spraw związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Większość zakładów, szczególnie dużych
i średnich, stosuje systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy – w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego. Coraz bardziej zauważalne wśród laureatów jest angażowanie zespołu w proces poprawy warunków pracy i systematyczne kształtowanie
kultury bezpieczeństwa w zakładzie.
Szczególną rolę w tak ukierunkowanych
praktykach coraz częściej odgrywają szkolenia, w ramach których personel poszerza wiedzę z zakresu BHP o informacje wykraczające poza minimum określone prawem. Inwestycje w kulturę pracy pozwalają na dalsze
ograniczanie wypadków przy pracy, co dobrze
wróży nie tylko kolejnym sukcesom laureatów,
lecz przede wszystkim utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz dalszej
minimalizacji ryzyka związanego z czynnikami

W 19. edycji konkursu eksperci PIP oraz
przedstawiciele organizacji pracodawców:
Business Centre Club, Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Pra-

codawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego
wyłonili 9 zwycięzców i przyznali wyróżnienia, dokonując niełatwego wyboru spośród
blisko 200 ocenianych przedsiębiorców z całego kraju. Zwycięzcy, którzy dołączyli do Złotej Listy Pracodawców dostępnej na stronie
internetowej PIP, zostali nagrodzeni podczas
gali finałowej z udziałem przedstawicieli

Laureaci konkursu Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej 2012
w
•
•
•

kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników:
P.P.H.U. DARTEX Dariusz Kozłowski
Patronka Sp. z o.o.
Zakład Stolarski SOMAPOL Krzysztof Małecki

w
•
•
•

kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników:
Piekarnia-Cukiernia Jacek Różycki
Saint-Gobain Glass Polska
Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych – Robert Andre

w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników:
• DIEHL Controls Polska Sp. z o.o.
• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
• Szynaka Meble Sp. z o.o.
Pracodawcy wyróżnieni w XIX edycji konkursu Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej:
• BDN Sp. z o.o., Sp.k. Drukarnia w Wykrotach
• VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.
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władz państwowych, która odbyła się 22 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie.
Podczas gali w sali balowej Zamku Królewskiego wręczono też nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za
szczególne osiągnięcia w zakresie ochrony
pracy i zdrowia w środowisku pracy, którą
przyznano prof. Ewie Górskiej, kierującej Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy na Wydziale Zarządzania
Politechniki Warszawskiej.
– Po raz 19. honorujemy przedsiębiorców,
dla których ochrona życia i zdrowia człowieka w środowisku pracy jest sprawą najwyższej
rangi. Przestrzegają przepisów prawa pracy,
ale też – co warto podkreślić – z żelazną konsekwencją prowadzą działania na rzecz podnoszenia standardów bezpiecznej pracy, łącząc
sukces ekonomiczny z troską o bezpieczeństwo
pracowników – podsumowuje ostatnią edycję główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz
i tłumaczy co przesądziło o werdykcie: – Kapituła konkursu, oceniając tegoroczne kandydatury, w szczególności doceniła te firmy,
w których nastąpiła znacząca i udokumentowana poprawa warunków pracy. Są to
przedsiębiorstwa nowoczesne, dobrze zarządzane i przyjazne pracownikowi. Kreują pozytywny wizerunek polskiego biznesu.

Organizatorzy bezpiecznej pracy w kategorii zakładów średnich

Idą zmiany
O ile w dotychczasowych odsłonach
konkursu Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej kandydatów zakwalifikowanych
do finału przez okręgowe inspektoraty pracy oceniali eksperci PIP i przedstawiciele partnerów społecznych, o tyle w kolejnych edycjach zapowiadane są zmiany w składzie kapituły. Od 2013 roku na ocenę pracodawców
ma mieć wpływ również głos związków za-

wodowych. Niezależnie od składu kapituły pozostaje mieć nadzieję, że kandydatów do nagrody będzie przybywać, a jurorzy będą stawać przed niełatwym zadaniem wskazania
najlepszych, bo o sukcesie decyduje nie tylko zysk, lecz także polityka jakości i sprawy
bezpieczeństwa pracy traktowane jako priorytet. Na szczęście coraz więcej firm zdaje się
to rozumieć i – kreując markę – inwestować
w warunki oferowane pracownikom.
I

Jak ocenia pani polskich pracodawców ze względu na dbałość o bezpieczne warunki pracy?
Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy
– Trudno o jednoznaczną ocenę w sytuacji, gdy wskaźniki wypadkowości w pracy pozostają
wciąż wysokie. A to oznacza, że stan bezpieczeństwa pracy w naszym kraju wymaga dalszej
poprawy. Świadczą o tym nie tylko „czarne” statystyki, ale też wyniki działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy, także tegorocznej.
W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2012 roku inspektorzy pracy wydali 271 tys. decyzji
nakazujących natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości ze względu na ochronę zdrowia
i życia pracowników. Większość dotyczyła nieodpowiedniego zabezpieczenia stanowisk pracy,
maszyn i urządzeń technicznych, instalacji energetycznych, obiektów i pomieszczeń pracy
oraz niewłaściwego przygotowania do pracy. Problemem pozostaje, sygnalizowany także
w latach poprzednich, brak oceny ryzyka zawodowego. Trudności sprawia zwłaszcza identyfikacja wszystkich czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych. 7 tys. spośród
wydanych przez inspektorów decyzji dotyczyło natychmiastowego wstrzymania prac ze względu na bezpośrednie zagrożenia
zdrowia i życia pracowników. Z tytułu rażącego naruszenia przepisów bhp, stwierdzonego podczas dwóch kolejnych kontroli,
skierowaliśmy do ZUS już 96 wniosków o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe o 100 proc. na najbliższy rok
składkowy, więcej niż w całym ubiegłym roku. Przypomnę, że w 2011 roku inspektorzy pracy zlikwidowali bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia dla prawie 64 tys. pracowników.
Chcę jednak podkreślić, że z każdym rokiem przybywa w naszym kraju firm, które ekonomiczny sukces wiążą już nie tylko ze
sprawnym marketingiem i efektywnym zarządzaniem, dbałością o jakość produktu i oferowanych usług, ale także organizacją
pracy uwzględniającą potrzeby zatrudnionych, z technologią i urządzeniami zwiększającymi bezpieczeństwo pracy. Państwowa
Inspekcja Pracy nagradza takich pracodawców w konkursie organizowanym już od 19 lat pod nazwą Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej. Promujemy dobre praktyki i wysokie standardy bezpieczeństwa pracy. Inspirujemy pracodawców do
tworzenia bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, pokazujemy pozytywne przykłady zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniające potrzeby pracowników, zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy.

www.astex-tynki.pl
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www.ajga.friko.pl

www.hydro-naval.com

www.majonezy-ketrzyn.pl
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Sukces bez zagrożeń
Na początku lat 90. Dariusz Kozłowski założył małą ﬁrmę produkcyjną, którą
następnie w roku 2000, w skutek przemian rynkowych, przekształcono w dużą
szwalnię usługową specjalizującą się w konfekcjonowaniu kostiumów kąpielowych.
Zaangażowanie właściciela i troska o personel, poparta szkoleniami w Polsce
i za granicą, zaowocowały wyrobieniem w branży krawieckiej solidnej marki,
która stawia zarówno na jakość wyrobów, jak i optymalne warunki pracy
oraz dobre relacje pracownik–pracodawca
irma PPHU Dartex powstała w 1992
roku jako ﬁrma produkcyjna. Jednak
od 1998 roku jej specjalizacją stało
się konfekcjonowanie kostiumów
kąpielowych. W 2005 roku podjęto decyzję
o przeprowadzce ze starej szwalni i budowie
własnego budynku, umożliwiającego podniesienie komfortu pracy pracownikom, których obecnie ﬁrma liczy dwudziestu. W lipcu 2007 roku, po zaledwie 10 miesiącach budowy, oddano do użytku nowy budynek
szwalni o powierzchni 500 mkw. Na terenie
przedsiębiorstwa mieszczą się zarówno pomieszczenia biurowe, jak również produkcyjne, magazynowe, socjalne oraz higieniczno-sanitarne.
Od wielu lat właściciel firmy Dariusz Kozłowski wdraża nowe technologie produkcyjne, które umożliwiają profesjonalną produkcję kostiumów kąpielowych o najwyższej
jakości. W celu poprawy warunków pracy
w zakładzie wymienił on park maszynowy na
nowoczesny i bezpieczny dla pracowników.
Dariusz Kozłowski na każdym kroku dba
o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników, dlatego też wprowadził monitoring na
terenie całego zakładu, co w sposób skuteczny
umożliwiło nadzór nad ich bezpieczeństwem.
Jesienią 2011 roku obniżono kostkę brukową
przy wejściu głównym w celu wyeliminowania ewentualnego oblodzenia w okresie zimowym. Jednocześnie dokonano montażu
kabla grzewczego podłączonego do termostatu temperatury zewnętrznej, dzięki czemu
zlikwidowano efekt obladzania budynku i tworzenia się sopli lodowych, a droga od bramy
głównej do drzwi wejściowych zakładu stała się bezpieczniejsza. Ogromnym atutem zakładu jest dostępna bezprzewodowa sieć internetowa. Widać zatem, że wszystkie podejmowane przez właściciela kroki mają na
celu podwyższenie standardu i komfortu
pracy pracowników.
W zakładzie systematycznie przeprowadzane są pomiary czynników szkodliwych takich jak: hałas, drgania czy zapylenie. Dotychczas, za sprawą cyklicznych kontroli i analiz, udało się obniżyć natężenie hałasu
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Dariusz Kozłowski, właściciel firmy
w szwalni. Było to możliwe dzięki wymianie
silników maszyn oraz wprowadzeniu automatycznego zatrzymania pracy maszyn w czasie przerw w szyciu. Ponadto wygodę przy pracy zapewniają pracownikom nowe, ergonomiczne fotele z hydraulicznym mechanizmem regulacji oparcia oraz dodatkowe
punktowe oświetlenie przy każdej maszynie.
Zapewniając odpowiednie warunki pracy, właściciel firmy dba, by pracownicy byli
świadomi swoich praw. – Szczególne znaczenie ma dla nas kształcenie pracowników
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz prawa pracy. Dlatego też z początkiem
każdego roku organizowane są szkolenia z zakresu prawa pracy – mówi właściciel Dariusz
Kozłowski. Dodatkowo pracownikom zakładu
zapewniono pełen pakiet medyczny, a także

możliwość przystąpienia do indywidualnego
ubezpieczenia grupowego.
Wartość sumiennie przestrzeganej polityki jakości w odniesieniu do komfortu i bezpieczeństwa kadr najlepiej ilustruje fakt, że
w ciągu 20-letniej działalności zakładu miał
miejsce tylko jeden lekki wypadek przy pracy.
Na przestrzeni 20 lat działalności szwalniczej PPHU Dartex zdobył szacunek branży krawieckiej oraz uznanie kontrahentów
i klientów z Polski i zza granicy, co w dużej
mierze jest zasługą stabilnej i profesjonalnej
załogi. Świadomy tego właściciel firmy Dariusz Kozłowski, dba, by budować renomę
właśnie w oparciu o zespół kompetentnych,
oddanych pracowników, zapewniając im
optymalne warunki pracy.
Równolegle właściciel PPHU Dartex
dba o dobre relacje wewnątrz firmy i atmosferę sprzyjającą pożądanym efektom pracy.
Przykładem tak ukierunkowanych działań jest
udział w projekcie „Asystent innowacji” finansowanym z funduszy unijnych, co pozwoliło na analizę relacji międzyludzkich
w zakładzie, wskazanie przyczyn i okoliczności
konfliktów oraz ich eliminację. Wyrazem
troski o człowieka jest również działalność
społeczna zakładu, której przykładem jest
wsparcie finansowe udzielane placówkom
opiekuńczo-wychowawczym.
www.dartex.pl
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ŚWIDNICKI GRYF

Świdnica nagradza liderów
26 października Świdnica obchodziła święto przedsiębiorczości. Tego dnia lokalne
środowisko biznesu debatowało nad szansami rozwoju gospodarki na przykładzie
ﬁrm rodzinnych, a podczas gali liderzy odebrali Świdnickie Gryfy
Fot. TOMASZ PIETRZYK/UM ŚWIDNICA

Galę Przedsiębiorczości w Świdnicy rozpoczęła konferencja w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej z udziałem znanego ekonomisty prof. Krzysztofa Rybińskiego, byłego wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, a obecnie rektora Uczelni Vistula.
Dyskusja skupiała się przede wszystkim na
trendach gospodarczych i ich wpływie na kondycję regionów oraz lokalnej przedsiębiorczości. Podczas wieczornej gali w uroczystej
oprawie wręczono najważniejsze gospodarcze nagrody lokalne – Świdnickie Gryfy, przyznawane przez prezydenta miasta. – Pokazujemy sukcesy ﬁrm od tych najmniejszych
– jednoosobowych, po te największe. Świdnicę i jej mieszkańców wyróżnia optymizm
i przedsiębiorczość, za co należą się podziękowania. Symbolem słowa dziękuję są
właśnie Gryfy – mówił prezydent miasta Wojciech Murdzek.

8.

Laureaci konkursu
Członkowie kapituły wskazali przedsiębiorców najbardziej zasługujących na statuetkę
w kategoriach: produkt regionalny, dynamiczny rozwój firmy, innowacyjność, firma społecznej odpowiedzialności biznesu i najlepszy
debiut gospodarczy. Prezydent Świdnicy wyłonił zdobywcę tytułu „Wybitna osobowość”,
zaś świdniczanie w drodze głosowania wybrali
najlepszego pracodawcę i przedsiębiorstwo,
które najlepiej sprawdza się w zakresie obsługi klienta. Do wyboru laureatów spośród 84

firm włączyły się 6333 osoby – prawie trzykrotnie więcej niż przed rokiem.
Ponadto z inicjatywy prezydenta Świdnicy
po raz pierwszy wręczono dyplomy dla Nestorów Biznesu Lokalnego, czyli osób, które z powodzeniem zajmują się biznesem, prowadząc na terenie Świdnicy małe (mikro)
przedsiębiorstwa od ponad 30 lat. – Tytuł
przyznajemy głównie firmom rodzinnym,
które przecierały biznesowe szlaki. Tym osobom nie brakuje determinacji, co udowadniają od lat prowadząc własną działalność.
Sięgają do historycznych tradycji kupieckich
i przemysłowych Świdnicy. Powinni mieć poczucie, że są wyjątkowi, stąd wyróżnienie
– mówi Wojciech Murdzek.
Galę wzbogaciły występy Formacji Tańca Nowoczesnego oraz Pauliny Lendy
z akompaniamentem gitarzysty Piotra Krakowskiego, zaś gwiazdą wieczoru była Hanna Banaszak.
I

Budowanie domów i relacji
Sklep Leroy Merlin Świdnica został laureatem nagrody Świdnicki Gryf 2012
w kategorii ﬁrma społecznej odpowiedzialności biznesu, co zarząd traktuje jako
zobowiązanie do kontynuowania efektywnej współpracy z najbliższym otoczeniem
Fot. TOMASZ PIETRZYK/UM ŚWIDNICA

eroy Merlin Świdnica dowodzi, że
markę buduje się nie tylko w oparciu o szeroką ofertę i jakość produktów, lecz także poprzez troskę
o otoczenie. Już po raz drugi w ciągu dwóch
lat sklep otrzymał nominację do nagrody
Świdnicki Gryf w szczególnej kategorii – ﬁrma społecznej odpowiedzialności biznesu.
W 8. edycji konkursu Świdnicki Gryf kapituła doceniła pozabiznesową aktywność zarządu i nagrodziła wkład ﬁrmy w rozwój lokalnej społeczności zwycięskim miejscem na
podium, dając mu przewagę nad konkurencją. Statuetkę odebrał podczas gali ﬁnałowej
dyrektor Jacek Burdziełowski.
Nagroda jest wyrazem wyróżniającego się
zaangażowania LM Świdnica w projekty na
rzecz społeczności lokalnej, zwłaszcza te
zorganizowane w 2011 roku, czyli akcje „Podatek za pisanki” i „Dach nad głową”, a także anonimowe wsparcie rzeczowe miesz-
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Jacek Burdziełowski, dyrektor Leroy
Merlin Świdnica, podczas odbierania
nagrody w konkursie Świdnicki Gryf
kańców Świdnicy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz instytucji
i placówek samorządowych.
W minionym roku przeprowadzona została już 5. edycja projektu „Dach nad głową”, nastawionego na pomoc bezdomnym
kotom, w który corocznie włączają się dzie-

siątki dzieci, ich rodzice, szkoły i lokalne stowarzyszenia, a całemu przedsięwzięciu patronuje Urząd Miejski w Świdnicy. W świdnickim sklepie Leroy Merlin można podziwiać
owoce pracy małych budowniczych – kolorowe budki spod pędzli najmłodszych mieszkańców miasta, poddane ocenie klientów hipermarketu budowlanego. Z kolei kampania
społeczno-informacyjna „Podatek za pisanki”, zorganizowana przez LM Świdnica, ma
na celu wzrost świadomości lokalnych podatników za sprawą ogromnych pisanek wymalowanych przez znane osobistości z terenu trzech powiatów: wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego i świdnickiego.
Popularność inicjatyw sklepu i przyznana nagroda to najlepszy dowód, że warto dbać
nie tylko o skuteczne budowanie domów, lecz
także o fundamenty relacji społecznych, angażując się w rozwój i integrację wspólnoty
lokalnej.
I

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Ciemność widzę
ajowie (jak widzieliśmy w telewizyjnej reklamie) odwołali koniec świata kilka
tygodni przed tym, kiedy miał nastąpić, bo dowiedzieli się, że jedna z firm, produkujących samochody, oferuje swoje wyroby po atrakcyjnych cenach. Nie po
to się kupuje auto, żeby je stracić po kilku dniach w wyniku kataklizmu. Majowie zachowali się więc rozsądnie.
Dla mnie większym zagrożeniem jest nie przepowiednia Majów, tylko zaopatrzenie
w energię elektryczną. Jako mieszkaniec podwarszawskiej wsi kilkakrotnie doświadczałem
sytuacji, gdy z powodu braku prądu nic w moim domu nie działało. Wodę mamy ze swojej
studni pod warunkiem, że elektryczna pompa działa. Ogrzewanie gazowe funkcjonuje tylko wtedy, gdy piec, wyposażony w elektronikę, ma zasilanie prądem. Nawet telefon stacjonarny czy internet bez energii elektrycznej nie działają. Komórki owszem, ale do czasu. Trzeba je bowiem ładować. Na wszelki wypadek mam malutką prądnicę do ładowania, ale myślałem o jej użyciu w czasie jakichś wypraw turystycznych np. w góry.
Trudno wprost sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby świat został pozbawiony energii
elektrycznej. Miasta i wsie pogrążyłyby się w ciemnościach. Stanęłyby tramwaje i pociągi elektryczne (a innych już prawie nie ma). Kasy fiskalne w sklepach przestałyby działać, więc nie
moglibyśmy zrobić zakupów. Długo czekalibyśmy na pensje, bo księgowość w firmach zostałaby
sparaliżowana. Nie moglibyśmy też pobierać pieniędzy z bankomatów, a nawet z banków. Samoloty nie mogłyby ani startować, ani lądować, bo wieże kontroli lotów bez prądu nie działają. Zwierzęta hodowlane, np. kurczaki w fermach, padałyby jak muchy z wyziębienia.
Wśród polskich energetyków coraz popularniejszym słowem jest „blackout”. Tak nazywa się rozległą awarię zasilania. Operator systemu przesyłowego uspokaja, że ma rezerwę
mocy, którą w razie czego uruchomi. Ponadto może skłonić wielkich odbiorców energii, czyli przemysł, żeby poskromił swój apetyt na prąd. W ostateczności kupi kilowaty za granicą.
Zarządca systemu przesyłowego przewiduje, że tej zimy pobity zostanie rekord szczytowego zapotrzebowania na prąd. Przed dwoma laty, w jeden z dni lutego, wskaźnik zbliżył się do 26 tys. MW. To w zasadzie wyczerpuje możliwości polskiej energetyki. Gdy przekroczona zostanie ta bariera, prądu może zabraknąć. Problemy pozostaną do czasu, aż zbudujemy nowe elektrownie i sieci przesyłowe. A z tym nie będzie łatwo.
W siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyła się debata o stanie polskiej
energetyki. Padło na niej wiele gorzkich słów na ten temat. Paweł Bożyk, profesor nauk ekonomicznych, powiedział, że do roku 2030 powinniśmy zainwestować w powstanie nowych
elektrowni czy bloków energetycznych około 40 mld euro. Wyzwania nie kończą się na budowie elektrowni. Zdaniem prof. Bożyka, w Polsce trzeba zbudować – i to praktycznie od
nowa – sieci przesyłowe. Na ten cel do 2030 roku powinniśmy wydać około 100 mld euro.
Gdy się na to nie zdobędziemy, niektóre obszary Polski pozostaną bez prądu.
Mamy obecnie prawie 800 tys. km linii energetycznych. Najważniejsza część z nich (choć
nie najdłuższa) to linie łączące elektrownie z siecią dystrybucyjną. Połowa z nich jest przestarzała. Wybudowano je 30–40 lat temu, więc już powinny być wymienione. Jeśli tak się nie
stanie: – Wystąpią napięcia bilansowe, będzie rosła cena energii – powiedział w rozmowie
z Agencją Informacyjną Newseria prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej.
Rząd próbuje temu niebezpieczeństwu zaradzić, ale wyraźnie mierzy siły na zamiary, nie
zamiar według sił. Mamy jednocześnie poszukiwać gazu z łupków, budować terminal do odbioru gazu skroplonego w Świnoujściu i przystąpić do budowy elektrowni jądrowej. W kasie państwa pieniędzy na to nie ma. Większość obciążeń z tym związanych spadła na spółki Skarbu Państwa. One też nie mają aż tak dużego kapitału, więc będą musiały sięgnąć po
kredyty. A z pożyczaniem pieniędzy jest taki problem, że bierze się cudze, a oddaje swoje.
Na tym kłopoty się nie kończą.
Krzysztof Kilian, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, odpowiedzialnej za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, zasugerował w trakcie debaty zorganizowanej przez tygodnik
„Polityka”, że projekty wydobycia gazu z łupków i uruchomienia energetyki jądrowej wykluczają
się wzajemnie. Chodziło o to, że na wszystko pieniędzy nie wystarczy.
Premier Donald Tusk, naciskany podobno przez przyszłych dostawców urządzeń dla naszej atomówki, natychmiast przypomniał szefowi PGE, że kierowana przez niego spółka pozostaje w rękach państwa. – W zakresie takim, na jaki pozwala prawo, spółki Skarbu Państwa będą realizować strategię rządu, która zakłada dywersyfikację źródeł energii, a ta ma
zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. To oznacza kontynuowanie programu jądrowego
i bardzo intensywnego rozwoju programu łupkowego – oświadczył premier Donald Tusk.
Słowa mocne, ale pieniędzy od tego nie przybędzie. Manewry ministra finansów Jacka Rostowskiego, żeby przesuwać wydatki państwa w miejsca, gdzie nie będą one zaliczane do długu publicznego, są na razie skuteczne. Ale prędzej czy później wyjdzie szydło z worka.
I
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Prawda nas wyzwoli
kąd taki patetyczny tytuł? Ponieważ od kilku miesięcy trwa sezon na opowiadanie
głupot i kłamstw. Za każdym razem gdy Jarosław Kaczyński i jego totumfackie misie opowiadają kolejne brednie, myślę sobie, że już gorzej być nie może, że granice
zostały przekroczone. Jakże uboga jest jednak moja wyobraźnia w porównaniu
z wyobraźnią prezesa! Mój błąd polega jednak na przyjętym naiwnie założeniu – staram się
mówić to, co myślę i jeśli nie zawsze mówić prawdę to przynajmniej wokół niej oscylować
(np. otyłej kobiecie powiedziałem kiedyś z elegancją, że ciąża jej służy). Prezes jednak prawdą się nie przejmuje. Mało tego, w opowiadaniu kłamstw ściga się sam ze sobą, swoimi przydupasiami i niepokornymi publicystami, którzy ostatnio tak zaciekle walczyli o trotyl, że „powybuchali” się nawzajem z pracy. Tych ostatnich Robert Krasowski, były redaktor naczelny „Dziennika”, nazwał: „onanizujący się w ukryciu faceci o twarzach pucołowatych ministrantów”. Coś w tym jest! Nawet ich wygląd lekko śmieszny, bo podobni do siebie, jak
z metra cięci. Okularki, łysinka, nadwaga i same kompleksy. W szkole takim pysiom przyczepialiśmy kartki „kopnij mnie”. Dziś mszczą się na całym świecie i na lemingach razem
z prezesem. Temu miało służyć opowiadanie o zamachu, trotylu i wreszcie „straszliwej zbrodni zamordowania…” itp.
Niepokorni ledwo wylecieli z roboty, a już zdążyli (jak to niepokorni) pokłócić się między sobą. Powstały dwa tygodniki – „W sieci” braci Karnowskich oraz coś, co jeszcze nie ma
tytułu, założone przez Pawła Lisickiego, byłego naczelnego „Uważam rze”.
„W sieci” to tygodnik drukujący niepokorne teksty z Internetu, bo jak sprytnie zauważyli bracia, prawicowi emeryci, do Internetu nie wchodzą (?). Karnowscy więc jak Chuck Norris – postanowili wydrukować internet. Przy okazji rozpoczęli walkę z Pawłem Lisickim o rząd
PIS-owskich dusz. Jak to na prawicy: dwie osoby – cztery opinie.
Według mnie są jednak rzeczy nieprzekraczalne. Chodzi mi tu o zakłamywanie historii
w jakie bawią się ci poczciwcy. Otóż prezes udzielił niedawno wywiadu „Gazecie Polskiej”,
w którym opowiada jakim to był bohaterem stanu wojennego. Pomijam kabaretowy aspekt
tego tekstu, czyli gorzkich żali na brak internowania (zakompleksienie prezesa leży u podstaw jego kariery politycznej), chodzi mi raczej o niszczenie pamięci prawdziwych bohaterów tamtych dni.
Ci ludzie, z reguły skromni, mają tak wielkie poczucie zażenowania, że nie biorą udziału w tej dyskusji – po prostu czują, że nie wypada. Moja mama była jedną z pierwszych osób,
które zapisały się do „Solidarności” na długo przed stanem wojennym. Organizowała „S”
wśród emerytów i rencistów, zapisywała nowe osoby, organizowała spotkania itp. Zrobiła
tysiąc razy więcej niż prezes. Jej jednak do głowy nie przyjdzie przypominać o swojej roli,
stawiać się w roli bohaterki tamtych dni, pomimo ryzyka jakie podejmowała. Traktowała tę
pracę jako służbę i codzienną walkę o normalność w Polsce. Nie każdy miał odwagę to robić, m.in. prezes.
Bohaterowie tamtych lat siedzieli w więzieniach. Taki Jan Rulewski stracił zęby, bo mu
je wybito podczas jednego z przesłuchań, Henryk Wujec nie widzi do dziś na jedno oko, Władysław Frasyniuk siedział w celi, która dziś jest schowkiem na miotły, bo jest tak mała, że
nie można w niej dobrze usiąść. Prezes jednak twierdzi, że gorzej było na wolności. Że walczył. No to mu ostatnio jego kolega z tamtych lat Piotr Piętak w liście otwartym przypomniał
jego zasługi (odsyłam do tekstu na salonie24).
Większość jednak nie bierze udziału w tej dyskusji. Zresztą media nawet nie kwapią się
by ich zapraszać. Lepiej brzmi konflikt i obelga. Przy okazji, czy nie żenujące są wywiady
i rozmowy w stacjach informacyjnych typu: porozmawiajmy o tym, czy Kopernik miał rację i Ziemia rzeczywiście krąży wokół Słońca. Kopernik nie był jednak politykiem, więc można go zbesztać i zrównać z błotem jak np. Lecha Wałęsę. Niepokorni znowu wyciągnęli obrzydliwą i nieprawdziwą historię jego rzekomej współpracy z SB. Zrobili to właśnie z okazji
rocznicy stanu wojennego, aby efekt był druzgocący. O ile pokolenie tamtych lat może te
wszystkie kłamstwa obśmiać, o tyle młodzi ludzie już nie pamiętają tamtych dni. Na prawicowych portalach społecznościach to właśnie oni są najaktywniejsi. A więc zakłamywanie historii przynosi efekty. Bronią przed tym jest śmiech, szyderstwo, ale także przypominanie prawdy. Także tej niemiłej dla prezesa, jak ta, że minister sprawiedliwości jego rządu, sędzia Andrzej Kryże, skazał w stanie wojennym Bronisława Komorowskiego i wsadził
go do więzienia. Kryże był komunistycznym sędzią, ale to nie przeszkadzało Kaczyńskiemu. Przeszkadza mu bohater Komorowski, którego nazywa zdrajcą, współpracownikiem
Moskwy, a premiera pachołkiem niemieckim. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie dali sobie wmówić, że – wracając do Kopernika – Ziemia jest płaska i stoi na hipopotamach i krokodylach.
Jeszcze raz zachęcam do dbania o prawdę.
I
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DIAGNOZY – PROGNOZY

Do roboty
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec,
przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 2012 roku 46,3 pkt.
wobec 46,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Wartość tego wskaźnika
powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze
Czesław Rychlewski
ie są to dane budzące głębokie
obawy, ale powodów do optymizmu też nie dają. Niemcy są dla
nas najważniejszym partnerem
gospodarczym. Pocieszać się można tylko
tym, że eksport niemiecki rośnie mimo
wszystko, będzie więc zapotrzebowanie na
komponenty dostarczane z Polski.
Jest też dużo lepszy sygnał zza Odry. Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów
instytucjonalnych okazało się w grudniu
2012 roku dużo lepsze, niż oczekiwali ekonomiści – wynika z danych Instytutu ZEW. Indeks, mierzący oczekiwania tych grup co do
wzrostu gospodarczego Niemiec, wzrósł aż
do 6,9 pkt. z minus 15,7 pkt. miesiąc wcześniej.
Dobre informacje dotarły też zza oceanu.
W listopadzie produkcja przemysłowa w USA
wzrosła o 1,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, wobec spadku o 0,7 proc. w październiku – poinformowała Rezerwa Federalna.
Analitycy oczekiwali, że produkcja przemysłu w USA wzrośnie tylko o 0,3 proc.
– Nawet jeśli założyć, że w Europie czeka nas płytka recesja, globalna gospodarka
może wzrosnąć dzięki ożywieniu w gospodarce Chin – powiedział Art Hogan, dyrektor zarządzający w Lazard Capital Markets.
Wskaźnik PMI w Chinach zanotował
wzrost do ponad 50 pkt. Lepiej niż miesiąc
wcześniej było też w Indiach, gdzie wskaźnik
podniósł się do 53,7 pkt.
Wygląda na to, że niektórzy ekonomiści
zajmujący się prognozami gospodarczymi,
uparcie szukają sygnałów, pozwalających
tworzyć nieco bardziej optymistyczne scenariusze niż znane nam dotychczas. Jest to
więc wróżenie z plusów. Ma ono taki walor,
że nie pogłębia złych nastrojów wśród konsumentów. A to z kolei przekłada się na ich
chęć do zakupów i nakręcanie koniunktury.

N

Zagrożone branże
W wyniku spowolnienia ekonomicznego
i spadku dynamiki wzrostu handlu międzynarodowego, wiele sektorów gospodarczych
na świecie jest zagrożonych – twierdzi portal wnp.pl. Tylko kilka z nich prezentuje
średni poziom ryzyka kredytowego, wynika
z analizy kwartalnej Coface. Wnioski te
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oparto na analizie 14 sektorów w trzech regionach: we wschodzącej Azji, w Ameryce Północnej oraz w Unii Europejskiej.
Za prężne uznane zostały: branża farmaceutyczna, która korzysta dzięki zwiększonym wydatkom na ochronę zdrowia,
energetyka oraz transport morski i powietrzny. W przeciwieństwie do powyższych,
trzy sektory przemysłowe uznawane są przez
specjalistów Coface za wymagające obserwacji. Są to: przemysły: rolno-spożywczy, motoryzacyjny i elektroniczny. Podczas gdy sektory rolno-spożywczy i motoryzacyjny reagują
różnie w zależności od regionu geograficznego, przemysł elektroniczny pada ofiarą spowolnienia gospodarczego w wymiarze globalnym. Szczególnie ponure perspektywy
rysują się przed trzema branżami, określanymi
jako słabe: budownictwem, metalurgią i dystrybucją. Przypadki opóźnienia lub braku zapłaty są w nich bardzo częste i potwierdzają znaczny poziom ryzyka, zwłaszcza w południowej części Europy.
Budownictwo z natury rzeczy jest narażone na zmiany klimatu gospodarczego w regionach. O ile w przypadku USA można oczekiwać nieznacznego ożywienia działalności,
to w Europie trudności gospodarcze w dalszym ciągu dają się we znaki gospodarstwom domowym i instytucjom publicznym, które ograniczają swoje inwestycje, nie
mając nadziei na natychmiastową poprawę
koniunktury. W przypadku handlu detalicznego jest inaczej. Sektor ten cierpi przede
wszystkim wskutek spadku konsumpcji gospodarstw domowych w krajach rozwiniętych.

Wczesne ostrzeganie
Belgia, Bułgaria, Dania, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Węgry, Malta, Holandia,
Słowenia, Finlandia, Szwecja i Wielka Brytania – to kraje, które Komisja Europejska
weźmie pod lupę w związku z nierównowagami makroekonomicznymi. Śledzenie tego
wprowadził obowiązujący od grudnia 2011
roku tzw. sześciopak, wzmacniający unijny
Pakt Stabilności i Wzrostu. Raport Komisji
Europejskiej zatytułowany „Alert Mechanism Report”, to element systemu wczesnego ostrzegania przed nierównowagami w takich obszarach jak: konkurencyjność, zadłużenie, ceny aktywów i powiązania z rynkiem
finansowym.
– UE przechodzi przez trudny proces niwelowania nierównowag makroekonomicznych, które narosły w ciągu dekad poprzedzających kryzys – powiedział komisarz UE
ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn.
– Wiele już zostało zrobione, reformy przynoszą efekty, ale proces przywracania równowagi jest daleki od ukończenia, a ukształtuje on gospodarczy krajobraz na wiele lat.
Kraje, które nie wdrożą rekomendacji KE, muszą się liczyć z możliwością sankcji finansowych.

Przede wszystkim konkurencyjność
W wywiadzie udzielonym „Financial
Times” kanclerz Niemiec Angela Merkel
ostrzegła przed kosztami hojnego europejskiego państwa opiekuńczego i podkreśliła,
że Europejczycy będą musieli bardzo ciężko pracować, aby pozostać konkurencyjną
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gospodarką w skali globu. Kluczem do przetrwania wszelkich wyzwań, jakie Europie stawia globalizacja, jest inwestowanie w badania naukowe i edukację oraz reforma rynku
pracy, a także systemów podatkowych – powiedziała.
Zachowanie najbardziej hojnego systemu
państwa opiekuńczego, a zarazem konkurencyjności, w świecie, w którym pojawiły się
nowe modele ekonomiczne: Chiny, Indie, Japonia, Brazylia, wymaga wysiłku oraz tego,
by państwa europejskie przestały każdego
roku wydawać więcej niż zarabiają. Nawet jeśli kraj kontroluje swój dług i deficyt, ale przeznacza cały swój budżet na wydatki społeczne,
a nie inwestuje nic w badania, to tworzy biznesowi złe warunki do konkurowania w skali globu.
Merkel powiedziała „FT”, że jej własne
doświadczenia, jako kogoś, kto przeżył upadek systemu komunistycznego w NRD,
ukształtowały jej optykę: – Byliśmy świadkami tego, jak gospodarka, która nie była już
konkurencyjna, odbierała ludziom dobrobyt,
a w końcu prowadziła do ogromnej destabilizacji – powiedziała.

Z mieszanymi uczuciami
Projekt polskiego budżetu na przyszły rok
budzi mieszane uczucia wśród analityków.
Niektórzy przewidują, że czeka nas nawet
krótkotrwała płytka recesja. W ocenie Naro-

dowego Banku Polskiego, skala osłabienia koniunktury może być głębsza niż zakłada Ministerstwo Finansów.
„Projekt ustawy budżetowej na rok 2013
bazuje na założeniu, że aktywność gospodarcza w strefie euro i w konsekwencji również w Polsce, będzie kształtowała się na niskim poziomie. W świetle obecnych danych
założenie to należy ocenić jako realistyczne.
Jednocześnie ustawa budżetowa przewiduje, że kontynuowany będzie proces konsolidacji finansów publicznych, który choć niezbędny dla podtrzymania zrównoważonego
rozwoju Polski w dłuższej perspektywie, to
w krótkim okresie może oddziaływać w kierunku obniżenia wzrostu produktu krajowego brutto” – napisano w opinii Rady Polityki Pieniężnej.
Rząd zakłada, że tempo wzrostu gospodarczego obniży się w roku bieżącym do 2,2
proc. z 2,5 proc. w roku 2012. Według oceny NBP, obserwowane od kilku kwartałów
negatywne tendencje będą się utrzymywać
w 2013 roku. W szczególności tempo wzrostu popytu krajowego pozostanie na niskim
poziomie, na co złoży się wolny wzrost spożycia indywidualnego i zbiorowego oraz
dalsze obniżenie tempa wzrostu nakładów
brutto na środki trwałe.
Wyhamowanie inwestycji w sektorze
prywatnym będzie się pogłębiać. Wskazują na
to niekorzystne dane, dotyczące kształtowa-

nia się nakładów inwestycyjnych pod koniec
roku 2012 oraz zmniejszająca się liczba
nowo rozpoczynanych inwestycji i inwestycji odtworzeniowych. Do wyhamowania aktywności w tej dziedzinie może się także przyczynić pogorszenie sytuacji finansowej firm.
Nie należy się też spodziewać poprawy na rynku pracy. W efekcie, biorąc pod uwagę wyraźny spadek stopy oszczędności w ostatnich
latach, dynamika konsumpcji indywidualnej
może, zdaniem NBP, kształtować się na nieco niższym poziomie niż prognozuje Ministerstwo Finansów.
W komunikacie zaznaczono, że NBP podziela opinię, wyrażoną w uzasadnieniu do
projektu budżetu na przyszły rok, iż ze
względu na słabość popytu u głównych partnerów handlowych Polski i jednocześnie niską dynamikę popytu krajowego, tempo
wzrostu eksportu i importu pozostanie niskie,
przy utrzymaniu się dodatniego wkładu eksportu netto do wzrostu PKB. Wskazano też,
że prognozy budżetowe, dotyczące inflacji, pozostają zbieżne z analizami NBP. W wyniku
spowolnienia gospodarczego, przy niskiej
presji płacowej, inflacja obniży się w przyszłym
roku do poziomu 2,7 proc., czyli nieznacznie
powyżej celu inflacyjnego. Jest to dobra
wiadomość dla rzeszy konsumentów. Jeszcze
bardziej zadowoleni byliby, gdyby przy niskiej
inflacji mieli więcej w portfelach. Ale na to się
nie zanosi.
I

ECHA POLSKIE

Stracony impet

Od późnej jesieni 2012
roku międzynarodowe
centra ﬁnansowe, banki
i analitycy gospodarczy
niemal jednomyślnie
kreślą dla Polski bardziej
pesymistyczne prognozy
niż jeszcze pół roku,
a nawet tylko dwa-trzy
miesiące wcześniej.
OECD (Organizacja
Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju, której Polska
jest również członkiem)
latem szacowała roczny
wzrost naszego PKB
w 2012 i 2013 roku
o 2,9 proc. W końcu
listopada przewidywała już
2,5 proc. w 2012 roku
i 1,6 proc. w 2013 roku.
Podobnie Międzynarodowy
Fundusz Walutowy obniżył
swoje poprzednie
prognozy na 2012 rok
do 2,4 proc., a na 2013 rok
do 1,75 proc.
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Zygmunt Słomkowski
ównież bank inwestycyjny Morgan Stanley skorygował swoje szacunki: na początku
2012 roku przewidywał dla Polski wzrost PKB w 2013 roku. o 3,6 proc., w sierpniu o 2,1, a w listopadzie tylko o 1,5 proc. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
w październiku przewidywał, że PKB Polski wzrośnie o 2,5 proc. w 2012 roku oraz
o 2,2 proc. w 2013 roku. W porównaniu z czerwcem aktualna prognoza jest niższa odpowiednio o 0,4 pkt. proc. oraz o 0,2 pkt. proc.
Zdaniem autorów wszystkich prognoz, przyczyną polskiego spowolnienia jest kryzys
w strefie euro, gdzie w 2012 roku PKB szacowano na minus 0,4 proc., a w 2013 roku – minus 0,1 proc. (wcześniejsze prognozy dawały odpowiednio minus 0,1 proc. i plus 0,9 proc.).
Według głównego ekonomisty banku Morgan Stanley Joachima Felsa, Francja i Niemcy wchodzą w recesję, „co będzie miało negatywne konsekwencje dla polskich eksporterów
i sprawia, że prognozy ekonomiczne nie są zbyt dobre”. Nad kreskę, zaledwie 1,3 proc., strefa euro ma wyjść dopiero w 2014 roku. Oznacza to, że dopiero wtedy Polska może nabrać
większego oddechu, choć gwarancji nie ma.
OECD przekazała rządom i decydentom finansowym kilka rad. Zdaniem tej organizacji rządy nie powinny zbyt „gorliwie” zaciskać pasa. Uważa też, że banki centralne powinny
przygotować się do dodatkowych działań, jeżeli politykom nie uda się znaleźć recepty na kryzys zadłużeniowy.

R

Groźne sygnały
Jednakże polskie spowolnienie to nie tylko następstwo widma recesji w eurolandzie. Raport MFW wskazuje, że oczekuje się, iż rosnące bezrobocie oraz ograniczenia w dostępie do
kredytów odbiją się na wydatkach gospodarstw domowych. Inwestycje publiczne będą nadal
maleć, a ożywienia w zakresie inwestycji prywatnych spodziewać można się jedynie pod warunkiem ograniczenia niepewności, jaką wywołują ponure perspektywy rozwoju sytuacji
w kraju i za granicą. EBOiR zaś zaznaczył: „Hamulcem dla inwestycji publicznych będzie
wolniejsza absorpcja środków unijnych, zaś inwestycje prywatne nie wypełnią luki, ponieważ
będą niższe w porównaniu z poziomem z początku bieżącego roku”. Raport tego banku podkreślił też, że z uwagi na poziom długu publicznego rząd ma mniejsze możliwości poluzowania polityki fiskalnej, niż podczas europejskiej recesji z 2009 roku. Spodziewa się zarazem,
że z powodu hamowania gospodarki ogłoszone wcześniej cele deficytu będą nieznacznie przekroczone.
Sygnałem, który pogłębia niepokój, jest październikowy wskaźnik PMI. Regularnie przygotowuje go firma Markit dla banku HSBC na podstawie ankiet wśród około 200 menedżerów
logistyki polskich firm. W październiku było to 47,3 pkt. Wprawdzie w porównaniu z poprzednim
miesiącem wzrósł o 0,3 pkt, ale to żadne pocieszenie, bo już siódmy kolejny miesiąc wskaźnik ten utrzymywał się poniżej 50 pkt., co ukazuje spadek nastrojów i oczekiwań firm. A owe
50 proc. oznacza, że zdaniem ankietowanych menedżerów sytuacja firm nie poprawia się,
ale i nie pogarsza. Wskaźnik PMI poniżej 50 pkt ukazuje przede wszystkim spadek zamówień, w tym eksportowych, a więc m.in. zmniejszanie produkcji i wstrzymanie zatrudnienia
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nowych pracowników. Potwierdziły to dane
GUS o stanie produkcji w III kwartale 2012
roku. Na dane te zwrócił uwagę niemiecki
dziennik gospodarczy „Handelsblatt”. Ukazując gwałtowne zahamowanie wzrostu polskiego przemysłu w III kwartale 2012 roku pisał: „Polska, jedyne państwo UE, które bez
recesji przeszło światowe pęknięcie gospodarcze w 2009 roku, prawdopodobnie teraz
straci swój gospodarczy impet”.
Zdaniem gazety powody rysującego się
czarnego scenariusza to spadek popytu wewnętrznego, który był dotąd siłą napędową
wyższego niż średnia UE wzrostu gospodarczego. Przy tym decydującej roli nie odgrywa jeszcze ograniczenie dochodów, lecz
nasilona oszczędność Polaków obawiających się nadejścia kryzysu. „Handelsblatt” sygnalizuje także, że osłabły polskie nadzieje na
gaz łupkowy po tym, jak dwaj inwestorzy,
amerykański koncern Exxon Mobil i kanadyjska firma Talisman, wycofali z Polski
swój sprzęt wiertniczy.
Na tle tych ocen i niebezpiecznych sygnałów iskierkę nadziei przyniósł listopadowy raport analityków banku HSBC. Utrzymują oni, że po kilku kwartałach słabego polskiego eksportu nastąpi jego wzrost. Szacują, że w latach 2013–2014 zagraniczna sprzedaż zwiększy się o 21 proc., co będzie skutkiem ożywienia gospodarczego w eurolandzie,
zapoczątkowanego w II połowie 2013 roku.
Jednakże autorzy tej prognozy ostrzegają, że
do 2015 roku boom się nie pojawi. Dopiero
w 2016 roku w strefie euro przygaśnie kryzys
i odżyje dobra koniunktura w handlu. Dzięki temu w latach 2015–2019 zagraniczna
sprzedaż Polski wzrośnie o 54 proc.

W kłębowisku rankingów
Koniec roku przyniósł wyniki serii rankingów ukazujących różne aspekty gospodarki, finansów, stanu edukacji, służby zdrowia, bezpieczeństwa itd. Jak w tych zestawieniach wygląda Polska? Brytyjski Instytut
Legatum po raz czwarty zbadał warunki życia i określił poziom dobrobytu w 142 krajach.
Polskę umieścił na 32. pozycji, co oznacza
spadek o 4 miejsca. Indeks Legatum uwzględnia 8 czynników, a więc nie tylko rozwój gospodarczy, ale także możliwości dla firm, jakość administracji, poziom wykształcenia
i zdrowia obywateli, bezpieczeństwa, wolności
osobistej oraz kapitału społecznego. W zakresie bezpieczeństwa Legatum dał nam 25.
miejsce. Najgorzej ocenił sytuację ekonomiczną – 52. pozycja!
Oceny różnych aspektów życia gospodarczego w Polsce też nie są zachęcające. Coroczny raport Banku Światowego i firmy doradczej PwC pt. Paying Taxes 2013 wytyka
nam, że wskutek skomplikowanych przepisów
rozliczenia podatkowe firm trwają zbyt długo – aż 286 godzin rocznie. Pod względem
przyjazności podatkowej Polskę umieszczono dlatego wśród 185 badanych krajów na

114. miejscu. W Europie za nami pozostały
tylko Czechy i Bułgaria. Pocieszać może jedynie to, że w rankingu za 2011 rok zajmowaliśmy 128. pozycję. Skok o 14 miejsc
sprawiło szersze korzystanie z elektronicznych
rozliczeń, jakie są coraz bardziej popularne
wśród obywateli wypełniających co roku
PIT i przedsiębiorców przesyłających z komputera m.in. comiesięczne rozliczenia z VAT.
Nawiasem mówiąc, wbrew powszechnej opinii polscy przedsiębiorcy oddają fiskusowi
mniejszą część dochodów (43,8 proc.) niż
w niektórych innych krajach Europy. Na
przykład Francuzi przekazują państwu 65,7
proc. dochodów firm, a Włosi 68,3 proc.
Lepiej wyglądamy w rankingu warunków
prowadzenia biznesu. W corocznym raporcie Banku Światowego (Doing Business
2013), który uwzględnia 185 krajów, Polska
awansowała z 62. miejsca na 55. Jest też liderem w UE, jeśli chodzi o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej
od 2005 roku (poprawa o 12,3 proc.). Ranking bierze pod uwagę 11 kryteriów. Polska
nieprzerwanie od 2006 roku ulepsza warunki prowadzenia biznesu w 9 wskaźnikach rankingu.
W 2012 roku Polska umocniła swą pozycję dzięki reformom w czterech dziedzinach:
rejestracja majątku, podatki, egzekwowanie
kontraktów i procedura upadłościowa. Mimo
to do czołówki krajów, gdzie biznes ma
możliwości swobodnego rozwoju, jeszcze
nam daleko. Musi dawać do myślenia fakt,
że w ostatnim zestawieniu wyprzedziły nas
m.in. Gruzja (9. miejsce), Litwa (27.) i Kazachstan (49.), a na szczycie znajdują się nie
USA czy któreś z państw UE, lecz Singapur
i Hongkong.
Szukając światełek w opiniach o Polsce,
nie można pominąć 13. edycji konkursu
„Deloitte Technology Fast 50” na najszybciej
rozwijającą się firmę w Europie Środkowej.
Wśród 50 firm jest aż 27 polskich. Ale tylko
jedna z nich znalazła się na podium. Pierwsze miejsce przyznano rumuńskiej spółce
Vola.ro. (jej przychody od 2007 roku wzrosły o 17 323 proc.). Trudno pominąć fakt, że
Vola jest formalnie rumuńska, jednak została założona przed pięciu laty przez dwóch Polaków, a teraz kieruje nią rumuński wspólnik.
Drugie miejsce wywalczył czeski serwis LiveSport, a trzecie – gliwicka spółka i3D
(wzrost przychodów odpowiednio o 2,5 i 2,2
tys. proc.).
Wiele o życiu i warunkach działalności gospodarczej mówi zakres korupcji. W grudniowym raporcie Transparency International wśród 176 krajów Polska została umieszczona na 41. miejscu. Jest to pozycja taka
sama jak w 2011 roku, ale dostaliśmy 3 punkty więcej. Znamienne, że w tym zestawieniu
kolejność krajów jest często zaskakująco odmienna, niż w innych rankingach. Czołówki
trzymają się mocno m.in. Dania i Finlandia,
ale USA zostały zlokalizowane na 19. pozy-

cji. Grecja spadła o 14 miejsc (na 94.), a Włochy o 3 (na 72.), co tłumaczy się wzrostem korupcji w krajach strefy euro najbardziej dotkniętych kryzysem finansowym.
Rodzimych krytyków polskiego systemu edukacji zaskoczyły wyniki światowego
rankingu na tym polu firmy Pearson. Według
sir Michaela Barbera (odpowiadał w rządzie
Tony’ego Blaira za reformy szkolnictwa),
szefa zespołu, który dokonał analiz, Polska
plasuje się na 14. miejscu, wyprzedzając
m.in. Francję czy Niemcy. W klasyfikacji tej
brano pod uwagę wiele czynników: w czytaniu ze zrozumieniem w ciągu 9 lat skoczyliśmy z 25. miejsca na 15., w naukach przyrodniczych zajęliśmy 19. miejsce, a w matematyce 25. Brytyjski minister Michael Gove,
komentując ten ranking podczas pobytu
w Polsce, powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”: – Udało wam się podnieść wyniki słabych uczniów, zmniejszyliście różnice między najlepszymi a najgorszymi szkołami. Macie też niewielkie różnice w wykształceniu między dziećmi z rodzin zamożnych i biednych. Świadczą o tym wszelkie znane mi pomiary wyników, np. w nauce języków
czy nawet w matematyce.
Jednakże wymowę tych pochwał obniża
kolejny ranking 700 uczelni z 72 krajów (QS
World University Rankings 2012/2013). Na
liście najlepszych 400 uczelni Uniwersytet
Warszawski zajął trzecie miejsce od końca.
W grupie od 400 do 450 uczelni (już bez określania miejsca) wymieniony został Uniwersytet
Jagielloński, a w ostatniej, siódmej setce – Uniwersytet Łódzki i Politechnika Warszawska.
Dla porównania – w pierwszej dziesiątce znalazło się sześć uczelni w USA i cztery brytyjskie. Niezależnie od tego, jak ocenia się trafność kryteriów zastosowanych w tym rankingu, daje on wiele do myślenia.

Nie spieszcie się!
Obserwatorzy za granicą wciąż bacznie
przyglądają się możliwościom wejścia Polski
do strefy euro. Częste są głosy, które wyrażają
zdziwienie obecną ostrożnością polskiego rządu wobec euro oraz krytycznie oceniają rosnącą niechęć społeczeństwa, by złotówkę zastąpić wspólną walutą. Jednak pojawiają się
opinie, według których Polska nie powinna się
spieszyć.
Podczas warszawskiej konferencji ekonomicznej zorganizowanej przez Centrum
Stosunków Międzynarodowych taki pogląd
przedstawił jeden z najbardziej wpływowych
inwestorów – George Soros. Jego zdaniem
kraje aspirujące do strefy euro powinny czekać dopóki euroland nie rozwiąże swoich problemów. Soros dodał, że kryzys polityczny jest
czymś, co Polskę powinno szczególnie niepokoić. Należy jednak dodać, że równocześnie nasilają się ostrzeżenia, że odwlekanie
wejścia do strefy euro może zaszkodzić Polsce i zepchnąć ją na margines Unii Europejskiej.
I
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Nie zwlekać

Zbliżają się czasy
jeszcze trudniejsze
niż pierwsza faza
kryzysu w latach 2008–2010.
Większość prognoz wskazuje, że polska
gospodarka w pierwszej połowie 2013 roku
będzie dalej hamować. Niektórzy analitycy
twierdzą, że możemy wpaść w krótkotrwałą recesję.
Ale nawet, gdyby do tego nie doszło, trzeba wykorzystać okazję do odważnych
zmian. Sytuacja kryzysowa temu sprzyja. Przedsiębiorcy zachęcają rząd
do szybkiego, zdecydowanego działania
Maciej Otrębski
Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych Lewiatan
W opinii Lewiatana przystąpienie Polski
do strefy euro staje się dziś kwestią o znaczeniu strategicznym – twierdzi prezydent
PKPP Henryka Bochniarz. – Dlatego zdecydowaliśmy o wystąpieniu do premiera
Donalda Tuska z listem otwartym, który
powinien wzmocnić argumenty rządu w tej
kluczowej dla Polski sprawie. Wiemy, że w tak
trudnym okresie jest to niełatwe do podjęcia
wyzwanie, jednak nie możemy sobie pozwolić
na dalsze odkładanie decyzji w czasie, ryzykując marginalizacją znaczenia naszego kraju na arenie europejskiej.
Ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie
utworzenia wspólnego nadzoru bankowego.
Zbiega się to w czasie z informacją o coraz
wyraźniejszych planach części krajów Unii Europejskiej, dotyczących utworzenia osobnego budżetu dla krajów należących do strefy
euro, wcześniejszym pomysłem paktu fiskalnego i determinacją Europejskiego Banku Centralnego w obronie euro (dalsze transze pomocy i nieograniczony skup obligacji
krajów zagrożonych).
Z inicjatywy największych państw Unii
wyłania się jasny obraz dążenia do dalszej integracji części krajów europejskich. Niemcy,
Francja wykazują wielką determinację w tych
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działaniach. Polska nie może pozostać poza
tym obszarem pogłębionej współpracy i musi
być włączona w projektowanie nowych instytucji europejskich. Warunkiem naszej
obecności i wpływu na to, jaki będzie kształt
Unii Europejskiej nie tylko za rok, ale i za 10
lat, jest obecność Polski w strefie euro. Dlatego teraz niezbędne jest podjęcie przez rząd
prac, zmierzających do przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty.
Nasze wejście do strefy euro staje się koniecznością zarówno ekonomiczną, jak i polityczną. Czynniki, które decydowały o relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej Polski
w pierwszej fazie kryzysu finansowego w latach 2008–2010, przestają mieć znaczenie dla
przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu, które pojawiło się w tym roku i z wielkim prawdopodobieństwem trwać będzie
także w 2013 roku. Wysoki popyt wewnętrzny, wspierany przez wpływające do gospodarki
środki z funduszy strukturalnych, powodował, że gospodarka się rozwijała. Ale siłą napędową wzrostu w III i IV kwartale 2012 roku,
widać to wyraźnie, jest i będzie eksport (szacowana wartość eksportu w całym 2012
roku wyniesie prawie 140 mld euro). Wejście
do strefy euro to wyeliminowanie ryzyka kursowego, które dotyka bezpośrednio przedsiębiorców, obniżenie stóp procentowych
i większa dostępność kredytów. To także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz
zwiększenie konkurencyjności gospodarki,

a w konsekwencji – obniżenie stopy bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.
Ogłoszenie decyzji o szybkiej konwergencji
i rozpoczęciu negocjacji w sprawie przystąpienia do euro ma także wymiar wizerunkowy. Prezydent Estonii nawoływał do wzięcia
przez Polskę odpowiedzialności za cały region
środkowej Europy i przyjęcia na siebie roli lidera oraz rzecznika krajów naszego regionu,
bo wiele interesów mamy wspólnych. Jasna
deklaracja o celach Polski będzie z uwagą odebrana przez pozostałe kraje Unii, w szczególności przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej.
Polska ma niepowtarzalną szansę, by decyzją o rozpoczęciu procesu przystąpienia Polski do strefy euro zagwarantować swoje
uczestnictwo w tworzeniu nowej Unii Europejskiej oraz zapewnić krajowi długookresową perspektywę stabilnego wzrostu gospodarczego w odradzającej się Europie. Najbliższe miesiące to ostatni moment na podjęcie tej zasadniczej decyzji. To będzie trudny proces, który wymaga konsekwencji, odwagi oraz determinacji rządu, ale także
współpracy środowisk politycznych, gospodarczych i całego społeczeństwa.

Krajowa Izba Gospodarcza
Pozytywnie oceniamy rozwiązania, zawarte w projekcie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. W przypadku najistotniejszej części

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW
projektu, dotyczącej zmian w prawie podatkowym, same propozycje
legislacyjne należy ocenić pozytywnie, jednakże powstają wątpliwości
w zakresie przepisów przejściowych, jak i samego wejścia w życie
niektórych z nich.
Zasadnym jest usunięcie ograniczenia poboru zaliczek na podatek
dochodowy. Istotne z punktu widzenia przedsiębiorców jest również
wyraźne sformułowanie podstawy prawnej do wnioskowania o zwrot
nadpłaty w podatku akcyzowym. Równocześnie, jako bardzo korzystne
dla przedsiębiorców, trzeba wskazać możliwość sukcesji niektórych
uprawnień oraz wydłużenie terminu na złożenie informacji przez prowadzącego skład podatkowy.
Oceniając rozwiązania projektu w zakresie eliminacji zatorów
płatniczych, Krajowa Izba Gospodarcza co do zasady pozytywnie
ocenia przedstawione mechanizmy. Należy jednak zwrócić uwagę
na kilka niekorzystnych aspektów zaproponowanych norm prawnych.
Przede wszystkim za niekorzystne należy uznać przywrócenie
30-proc. sankcji w podatku VAT przy stosowaniu tzw. ulgi na złe długi. Chociaż projektodawca uwzględnił orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego w tym zakresie i prawnie wykluczył możliwość stosowania sankcji finansowej równocześnie z przepisami karnymi skarbowymi, to jednak zastosowanie sankcji w przypadku opisanym
w projekcie stanowi niebezpieczny wyłom w zasadzie neutralności podatku VAT. Formalnie zaproponowane rozwiązanie jest konstytucyjne,
jak również nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej ze względu na fakt, że nie jest przez nią uznawane za środek specjalny, jednakże zmniejsza zaufanie podatnika do państwa. W ocenie Krajowej
Izby Gospodarczej model podatku polegający na samoobliczaniu nie
powinien podwójnie karać nawet nieuczciwych podatników. Wystarczającą sankcją jest konieczność skorygowania deklaracji podatkowej i zapłata odsetek podatkowych za zwłokę.

Business Centre Club
Menedżer, któremu zatrudniająca go firma pokrywa koszty hotelu, biletu kolejowego, czy też udostępnia komórkę lub samochód
służbowy, musi zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy. Tak orzekł
Naczelny Sąd Administracyjny. Ponieważ jest to już trzecie orzeczenie
tej treści (w tym drugie wydane przez NSA), można mówić o ukształtowaniu się niebezpiecznej linii orzeczniczej.
Firma, zatrudniająca menedżera, musi przed pokryciem kosztu
hotelu, biletu kolejowego, czy też przed wydaniem służbowej komórki
lub samochodu służbowego pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od menedżera. Jeśli tego nie zrobiła, to odpowie, w tym karnie,
za niewykonanie obowiązków podatkowych. Choć sprawa dotyczyła kontraktów menedżerskich, to jednak wyrok NSA ma dużo szersze znaczenie. Zgodnie z regułą, przyjętą przez organy podatkowe
i potwierdzoną przez NSA, każda osoba zatrudniona na podstawie
umowy zlecenia czy umowy o dzieło, która wykorzystuje do wykonania umowy sprzęt zlecającego, uzyskuje z tego tytułu przychód, podlegający opodatkowaniu, chyba że zapłaciła za te świadczenia. Te same
przepisy, na podstawie których zapadło rozstrzygnięcie NSA, stosuje
się też do wszystkich osób „samozatrudnionych”: lekarzy, dziennikarzy, prawników, handlowców itd. (z tą różnicą, że z reguły bez obowiązku poboru zaliczek przez zamawiającego usługę u „samozatrudnionego”).
Zasada proklamowana w rozstrzygnięciu NSA stosuje się w gruncie rzeczy do wszelkich sytuacji, gdy zamawiający usługę okaże jakiekolwiek współdziałanie z wykonawcą usługi. W takim przypadku,
wykonawca uzyskuje przychód, który powinien zostać opodatkowany,
chyba że zapłacił za świadczenie zamawiającego. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, podtrzymanym przez NSA, nie
ma znaczenia, że przekazane przez spółkę składniki jej majątku nie
były wykorzystywane przez menedżerów do celów osobistych, a tylko do celów związanych z realizacją umowy o zarządzanie. Taka wykładnia jest wykładnią contra legem (wbrew prawu). Jej utrzymanie
stwarza niebezpieczeństwo dla uczestników obrotu gospodarczego,

gdyż umożliwia organom podatkowym opodatkowanie każdego współdziałania stron umowy przy jej wykonywaniu.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Jeszcze w czerwcu Ministerstwo Finansów zakładało, że przyszłoroczny wzrost gospodarczy wyniesie 2,9 proc. We wrześniu prognozę skorygowano do 2,2 proc. – To i tak zbyt optymistyczne założenie. W wyniku zewnętrznych szoków popytowych w 2013 roku
nastąpi wyraźne spowolnienie, widoczne zarówno po stronie popytu inwestycyjnego, jak i spożycia indywidualnego – powiedział prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.
Minister Finansów, dopuszczając nowelizację przyszłorocznego
budżetu, zastrzega jednak, że przewidywane dochody oraz wzrost produktu krajowego brutto w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok
są realistyczne. – Trudno wierzyć temu założeniu, zważywszy na fakt,
że resort finansów pomylił się co do swoich przewidywań na rok 2012
w zakresie PKB i poziomu bezrobocia – przypomina prezydent Malinowski. – Poza tym, skoro prognozy są realistyczne, to po co wspominać o ewentualnej potrzebie nowelizacji ustawy budżetowej? Z punktu widzenia rozwoju gospodarki lepsze jest niedoszacowanie niż przeszacowanie. Chodziło zapewne o efekt PR-owy, a także o to, by nie
niepokoić rynków finansowych.
Zdaniem ministra Rostowskiego, działania prorozwojowe będą
czynione głównie poza sektorem publicznym i będą oparte o: program
„Inwestycje Polskie”, wsparcie gwarancyjne dla MŚP, możliwość otrzymania kredytu pod zastaw zwrotu VAT oraz usprawnienie mechanizmu kasowego zaliczania VAT dla małych i średnich przedsiębiorstw. – Z tej wyliczanki tak naprawdę realne znaczenie ma tylko ostatni element. O programie „Inwestycje Polskie” nadal wiemy zbyt mało,
aby go ocenić. Natomiast wsparcie gwarancyjne i kredyt pod zastaw
zwrotu VAT spotkają się z zainteresowaniem firm wyłącznie wtedy, gdy
będzie sprzyjający klimat do inwestycji. Wydaje się, że w przyszłym roku
nie będziemy mieli z nim do czynienia.
I
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Precyzyjne warunki zabudowy
Przy braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
inwestor zamierzający realizować nowy
obiekt budowlany powinien wystąpić
o ustalenie warunków zabudowy. Warto
przy tym zadbać, aby określone przez
organ poszczególne parametry zabudowy
nie tylko zgadzały się z oczekiwaniami
inwestora, ale zostały również określone
precyzyjne, co pozwoli uniknąć
problemów na dalszych etapach
postępowania inwestycyjnego
Parametry zabudowy
Zgodnie z art. 61 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) w decyzji WZ określane są następujące warunki
zabudowy: linia zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub
attyki i geometria dachu. Parametry te dzielone są na parametry urbanistyczne, do których należą linia zabudowy i intensywność wykorzystania terenu, oraz parametry architektoniczne określające gabaryty i formę architektoniczną obiektu. Sposób wyznaczenia powyższych parametrów został szczegółowo uregulowany w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588 z późn.
zm.). Tradycyjnie wszystkie parametry zamieszczane są w oddzielnym załączniku do decyzji WZ, który stanowi jednak jej integralną
część.

Wymóg precyzyjnego określenia warunków zabudowy
Obowiązek dokładnego wskazania w decyzji WZ poszczególnych
warunków nowej zabudowy ukształtowany został przez orzecznictwo sądów administracyjnych. Dlatego warunki zabudowy co do zasady powinny zostać określone przez konkretne wskazanie w jednostkach miary (najczęściej metrach) lub poprzez określenie każdego z parametrów w postaci „widełek” polegające na wskazaniu minimalnych i maksymalnych wartości danego parametru. W szczególności w orzecznictwie sądów administracyjnych za błędne uznaje się określenie parametru wysokości nowego obiektu budowlanego przez wskazanie wyłącznie jego liczby kondygnacji lub określenie,
że nowy obiekt nie może być wyższy od budynku znajdującego się
na działce sąsiedniej. W obu przypadkach nie dochodzi bowiem do
konkretnego określenia parametru wysokości. W pierwszym przypadku
nie da się ostatecznie określić wysokości obiektu, ponieważ zależy to
wyłącznie od wysokości poszczególnych kondygnacji, a w drugim przypadku dochodzi do faktycznego uzależnienia wysokości zabudowy
od wysokości zabudowy na działce sąsiedniej, która przecież w momencie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę może być już inna.
Za niedopuszczalną w najnowszym orzecznictwie uznaje się praktykę ustalania wyłącznie maksymalnej wielkości poszczególnych pa-
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rametrów. Słusznie bowiem wskazuje się, że np. przy określeniu jedynie maksymalnej wysokości budynku możliwe będzie wybudowanie niskiego budynku jednorodzinnego pośród wysokościowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, co może prowadzić do naruszenia ładu przestrzennego. Dlatego Naczelny Sąd Administracyjny
w wyroku z dnia 28 lipca 2011 r. (sygn. II OSK 1955/10) ocenił, że
dopuszczalne jest określanie parametrów zabudowy z postaci tzw. „widełek”.

Zapewnienie prawidłowości decyzji WZ
Wymóg wydawania zgodnych z prawem decyzji administracyjnych obciąża organ administracji publicznej, co wynika już z tzw. zasady legalności. Niemniej należy zauważyć, że w postępowaniu o wydanie decyzji WZ sam inwestor jest zainteresowany, aby decyzja nie
zawierała błędów skutkujących możliwością jej późniejszego uchylenia. Dlatego także inwestor, korzystając z przysługujących mu uprawnień w postępowaniu administracyjnym, może wymóc na organie wydającym decyzję WZ prawidłowość określenia poszczególnych parametrów nowej zabudowy.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr
98, poz. 1071 z późn. zm.) organ administracji publicznej ma obowiązek umożliwić stronom postępowania administracyjnego wypowiedzenie się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych
żądań. W praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez zawiadomienie stron o zebraniu całego materiału dowodowego, możliwości
zapoznania się z nim w określonym terminie i wypowiedzenia swojego stanowiska. Na tym etapie w aktach sprawy powinien już znajdować się projekt decyzji WZ wraz z załącznikiem określającym parametry zabudowy. W przypadku niedokładnego określenia poszczególnych parametrów nowej zabudowy, co niestety często się jeszcze zdarza, zasadne jest zwrócenie się przez inwestora będącego jednocześnie wnioskodawcą o ich precyzyjne określenie. Warto skorzystać z tej możliwości, bowiem w przypadku wniesienia odwołania od
decyzji przez inną stronę postępowania (np. sąsiada inwestycji) błędy w zakresie określenia parametrów zabudowy będą wystarczające do uchylenia decyzji przez samorządowe kolegium odwoławcze
i skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ
pierwszej instancji, co odsunie w czasie moment rozpoczęcia inwestycji.
Kazimierz Pawlik

GOSPODARKA

Bez paniki
W ubiegłym roku udało się utrzymać deﬁcyt budżetowy w ryzach.
Nie przekroczył on zakładanych 35 mld zł. Jak będzie w roku bieżącym?
Deﬁcyt ma być utrzymany na podobnym poziomie

Cezary Rybski
inister ﬁnansów Jacek Rostowski powiedział po głosowaniu w Sejmie, że przyjęty został budżet bezpieczeństwa.
Dzięki temu już na koniec roku będziemy mieli prawdopodobnie spadek relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto
(obecnie zbliża się do 55 proc.). – Jestem przekonany – powiedział minister – że tak samo
będzie w przyszłym roku. Bezpieczeństwo
w czasie kryzysu stanie się podstawą rozwoju gospodarki w drugiej połowie 2013 roku.
Światowa, europejska, polska sytuacja gospodarcza jest podobna do tej z przełomu
2008 i 2009 roku, chociaż trzeba zaznaczyć,
że dzisiaj sytuacja jest mniej niebezpieczna niż
wtedy. Dziś mamy do czynienia z lekką recesją
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w Europie Zachodniej. Wtedy mieliśmy gigantyczne załamanie. Dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której strefa euro jednak
jest stabilna i wiemy, że się nie rozpadnie. Wtedy tej pewności nie mieliśmy.
Minister dodał, że jeśli okaże się, że jest
potrzebna nowelizacja budżetu, to zostanie
przedstawiona w ciągu roku. – Nowelizacja budżetowa to nie jest jakaś katastrofa
– oświadczył.

Reguła wydatkowa
Przy ustalaniu planu wydatków zastosowano tzw. tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową, czyli mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych. Ponadto w 2013 roku utrzymano zamrożenie
funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej.

Rząd w projekcie założył, że w przyszłym
roku polska gospodarka będzie rozwijać się
w tempie 2,2 proc. produktu krajowego brutto, a średnioroczna inflacja osiągnie 2,7 proc.
Ponadto przyjęto, że wzrost spożycia ogółem
wyniesie 5 proc. (w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń sięgnie 1,9 proc.,
a zatrudnienie wzrośnie o 0,2 proc Ustawa ma
być przekazana do podpisu prezydenta Bronisława Komorowskiego 28 stycznia bieżącego roku.

Zbyt wysokie stopy
Minister Jacek Rostowski nie mógł się powstrzymać od krytycznych uwag pod adresem
Rady Polityki Pieniężnej, która najpierw podwyższyła w maju stopy procentowe, a ostatnio zmniejsza je bardzo ostrożnie. Według
wielu ekonomistów, były to decyzje błędne.
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RPP działała z myślą o pohamowaniu inflacji, nie biorąc pod uwagę, że jej źródła są poza
Polską (np. wzrost cen paliw). Ponadto właśnie w momencie podwyższenia stóp gospodarka polska zaczęła ostrzej hamować
i potrzebne jej były tanie kredyty. W końcu
Rada się opamiętała i zauważyła, że jej decyzje osłabiają gospodarkę, ale nie chciała się
do tego przyznać. Cykl obniżek stóp odkładano aż do jesieni i żadna nie była większa niż
0,25 pkt. proc.
– Istnieje przestrzeń do dalszych obniżek
stóp procentowych – uważa Ryszard Petru,
przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów
Polskich. W jego ocenie należy spodziewać się,
że docelowo stopa referencyjna NBP zatrzyma się na poziomie poniżej 4 proc. Rada
Polityki Pieniężnej ostatnią decyzją obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt. proc., do poziomu 4,25 proc. W wydanym później komunikacie zapowiedziała dalsze łagodzenie
polityki pieniężnej.
– Dzięki rozpoczęciu cyklu obniżek stóp,
który rozpoczął się później niż powinien, można się spodziewać ożywienia w gospodarce
– powiedział minister Rostowski. – Rozczarowujące dane o PKB za III kwartał 2012 roku
są po części efektem błędów w polityce monetarnej. Oczekuję serii dalszych obniżek stóp
i efektów w II połowie 2013 roku. Minister
podkreślił, że deficyt sektora finansów publicznych w 2013 roku w relacji do PKB będzie poniżej 3,5 proc.

Wiarygodność rośnie
Rostowski ocenił również, że Polska
mimo kryzysu odznacza się dużą wiarygodnością na rynkach finansowych. – W ciągu
tych trudnych pięciu lat widzimy to po rentownościach obligacji – wyjaśnił. A to oznacza, że płacimy za nasze długi mniej niż kraje pogrążone w kryzysie. Mieliśmy dług publiczny w relacji do PKB w roku 2012 na poziomie około 53 proc., według metodologii
krajowej. A według metodologii unijnej to jest
lekko powyżej 56 proc.
Według ustawy o finansach publicznych
przekroczenie przez relację długu publicznego
do PKB progu 55 proc. wymaga wdrożenia
procedur ostrożnościowych, wpływających

bezpośrednio lub pośrednio na wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. Przekroczenie progu na poziomie 55 proc. zmusza rząd do podjęcia radykalnych kroków. Budżet nie może dopuszczać deficytu lub być tak
skonstruowany, by relacja długu do PKB spadła. Zamrażane są też wynagrodzenia, a waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu inflacji. Polska jest jednym z nielicznych krajów, który te zasady ma zapisane w konstytucji. W Unii ma to być wprowadzone w najbliższej przyszłości.

Będzie przyspieszenie
Jak mówią ekonomiści – nawet z Rady
Gospodarczej przy premierze – początek
2013 roku będzie trudny. Pewnym pocieszeniem, zwłaszcza dla spłacających kredyty w złotych, może być perspektywa znacz-

nego cięcia stóp procentowych. Obniży to
koszty obsługi długu. Otrzeć się mamy nawet o recesję – Jeśli nie nastąpi jakiś cud,
a myślę, że nie nastąpi, to w perspektywie
dwóch kwartałów znajdziemy się w pobliżu
zera – powiedział w rozmowie z Money.pl
ekonomista prof. Witold Orłowski. – Trzeba
się więc martwić o stan naszej gospodarki, ale
bez paniki. Źle będzie najwyżej do końca
pierwszego kwartału 2013 roku. Później
gospodarka przyspieszy i łącznie możemy
spodziewać się wzrostu na poziomie między
1 a 2 proc. PKB.
Jacek Rostowski w tegorocznym budżecie zapisał wzrost 2,2 proc. PKB. Prognoza prof. Orłowskiego to oczywiście mniej
niż założenia MF, ale to nie jest jakaś katastrofalna różnica, która wymagałaby zmiany planów.
I

Słabe i mocniejsze punkty
Wszyscy przepytani przez nas ekonomiści jednoznacznie wskazali budownictwo jako
branżę, która będzie miała się najgorzej w 2013 roku. – Budownictwo to będzie
pięta Achillesa naszej gospodarki – powiedział Dariusz Filar. Potwierdzają to także
Stanisław Gomułka, Marian Noga i Witold Orłowski.
Filar wymienia jednak działy, które powinny sobie poradzić ze spowolnieniem w polskiej gospodarce. – Szanse poradzenia sobie mają branże eksportowe, przede
wszystkim w zakresie sprzętu i wyposażenia gospodarstwa domowego, czyli producenci pralek i mebli – wymienia Filar. Stanisław Gomułka do tej listy dodaje przemysł spożywczy. Jak tłumaczy, popyt na te produkty nie może spaść, a co za tym
idzie, ta branża będzie sobie radziła dobrze.
Finansowa płynność polskich firm pogarsza się bardzo szybko, a najbardziej zagrożona branża to budownictwo – wynika z ostatniego raportu Coface Poland,
międzynarodowej firmy, zajmującej się oceną ryzyka i koniunktury w gospodarce.
W trzecim kwartale 2012 roku Coface zanotował kolejny wzrost liczby i wartości
przeterminowanych należności objętych ubezpieczeniem. Nie oznacza to nic innego, jak szybki wzrost liczby firm, które stają na krawędzi bankructwa lub zmuszone są ją ogłosić. W branży budowlanej, która stanowi motor każdej gospodarki,
pogorszenie płynności jest szczególnie widoczne.
Wzrost liczby upadających firm trwa nieprzerwanie od trzeciego kwartału 2011
roku. Wartość zgłoszeń w okresie ostatnich trzech miesięcy była ponad dwukrotnie wyższa niż w pierwszym kwartale przedkryzysowego 2008 roku, od którego
rozpoczął się znaczący wzrost problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań przez firmy.
W opinii wszystkich przepytanych przez Money.pl ekonomistów, Rada Polityki
Pieniężnej nadal będzie obniżała stopy procentowe. Marian Noga uważa nawet, że
do poziomu 3,75 proc. Taka kolej rzeczy zadowoliłaby kredytobiorców spłacających
kredyty w złotych. Mniejsze będzie też maksymalne oprocentowanie kart kredytowych.
Źródło: Money.pl
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Prognozy na 2013 rok
W ocenie Pracodawców RP rok 2013 będzie okresem postępującego
spowolnienia gospodarczego. W konsekwencji zewnętrznych szoków
popytowych nastąpi wyraźne spowolnienie, widoczne zarówno po stronie
popytu inwestycyjnego, jak i spożycia indywidualnego. Polskich przedsiębiorców
czeka trudny rok, do którego należy się dobrze przygotować
prognozy resortu ﬁnansów wynika,
że w 2013 roku wzrost gospodarczy wyniesie 2,2 proc. Jednak w ocenie Pracodawców RP dynamika
PKB na poziomie 1,8 proc. to maksimum
tego, na co może liczyć nasza gospodarka.
Wzrost gospodarczy w Polsce opiera się
obecnie głównie na eksporcie, który jest silnie uzależniony od kursu złotego oraz sytuacji u naszych partnerów handlowych – a ta
ciągle nie jest najlepsza. Dlatego niezbędne
wydaje się otwarcie na rynki państw rozwijających się, w szczególności na Azję i Amerykę Południową. Dziś eksportujemy tam produkty o wartości około 10 mld euro, co stanowi 8 proc. ogółu naszego eksportu. To jednak stanowczo za mało. Potrzebne jest
wsparcie rządu dla ekspansji przedsiębiorców
w krajach rozwijających się – tym bardziej że
import z tych państw wynosi blisko 20 proc.
ogółu i sięga blisko 25 mld euro.

Z

Usprawnienie pracy
W 2013 roku kłopoty peryferyjnych krajów strefy euro nadal będą stanowić zagrożenie dla polskiej gospodarki. Dlatego potrzebne są dalsze zmiany, zwłaszcza w obszarze płynności finansowej przedsiębiorstw.
To bardzo ważne w kontekście ograniczenia
zamówień oraz narastającego problemu zatorów płatniczych. Wystarczy jedna niezapłacona faktura, by kłopoty miało kilka czy
kilkanaście innych przedsiębiorstw.
Pracodawcy RP oczekują na realizację zapowiedzi zmian w prawie upadłościowym
i naprawczym. Dlatego eksperci organizacji
będą z zainteresowaniem przyglądać się
efektom pracy Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego przy Ministrze Sprawiedliwości. Wstępne propozycje
ekspertów oceniane są pozytywnie i pozostaje
mieć nadzieję na to, że dobre rozwiązania zostaną szybko wdrożone w życie.
Premier w drugim exposé zapowiedział
usprawnienie pracy sądów w postępowaniach
gospodarczych – jako jeden z czynników, mających ułatwić przedsiębiorcom ich funkcjonowanie. Pracodawcy RP oczekują realizacji planów Ministerstwa Sprawiedliwości,
m.in. w zakresie pełnej elektronizacji ksiąg wieczystych, możliwości rejestracji przez Inter-
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net innych podmiotów niż spółka z o.o., wdrożenia elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego, wyodrębnienia formy elektronicznej, która stanowić będzie równoważny
w stosunku do formy pisemnej typ formy
szczególnej, elektronicznego zajęcia rachunku bankowego przez komornika, wnoszenia
pism procesowych drogą elektroniczną, czy
też doręczeń elektronicznych.

Odwlekana reforma
Cieszą plany rozbudowy sieci dróg i modernizacji kolei, jednak aby się powiodły,
w 2013 roku należy przeprowadzić naprawę
systemu zamówień publicznych. Tymczasem
niezbędna reforma prawa – polegająca przede
wszystkim na ograniczeniu stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium – jest ciągle odwlekana. Widać tendencję do zwiększenia restrykcyjności regulacji i coraz większego uprzywilejowania strony zamawiającej,
co prowadzi do nierównowagi w ramach systemu zamówień publicznych.
Rok 2013 może upłynąć pod znakiem
eksploracji złóż gazu łupkowego, dlatego
zadaniem rządu powinno być wypracowanie
– wraz z podmiotami z branży wydobywczej
– regulacji prawnych dotyczących wydobycia
węglowodorów, które stworzą ramy do działalności przedsiębiorców na długie lata.
Bardzo niepokojące jest to, że rząd
nadal ma niewiele do zaoferowania w przypadku innowacyjności gospodarki. Pracodawcy RP oczekują w 2013 roku pomocy dla
przedsiębiorców w finansowaniu przedsię-

wzięć innowacyjnych – w postaci ulg podatkowych i preferencyjnych kredytów – a także wprowadzenia zachęt i mechanizmów
wsparcia w celu ułatwiania współpracy na
linii biznes–nauka–samorządy. Niezbędna jest
głębsza nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tak by można było wykorzystać potencjał, który posiadają duże
przedsiębiorstwa.
W 2013 roku skumulują się negatywne
zjawiska w postaci: europejskiej stagnacji gospodarczej, wygasania finansowania z obecnej perspektywy finansowej UE oraz licznych
zaniechań rządu. Co więcej, z powodu dużego
zadłużenia również samorządy znacząco
ograniczają plany inwestycyjne. Krótkoterminowo oznacza to ich spadek (a samorządy były głównym graczem na polu inwestycji publicznych), natomiast w dłuższej perspektywie pojawiają się obawy co do możliwości wykorzystania środków finansowych
z nowej perspektywy finansowej UE na lata
2014–2020. Samorządy mają dysponować
bogatszą pulą unijnych funduszy, których zapewne będzie więcej niż dotychczas, jednak
istotniejszy ma być ich wkład własny. Skąd
wziąć jednak pieniądze na jego pokrycie? Wątpliwe jest, aby w ciągu najbliższych 2–3 lat sytuacja finansowa samorządów miała ulec
znacznej poprawie.

Poszatkowane arterie
Jednym z kluczowych instrumentów
podtrzymania inwestycji publicznych ma
być program „Inwestycje Polskie”, który
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zdaniem Pracodawców RP budzi dziś więcej
wątpliwości niż nadziei. Szczegóły programu
są bowiem nieznane, a zapowiedzi istotnego
wsparcia gospodarki już w 2013 roku będą
trudne do spełnienia.
W opinii Pracodawców RP najważniejsze jest to, by szybko zamykać rozpoczęte inwestycje i „kompletować” poszczególne arterie, których budowa jest dziś często poszatkowana – jedne odcinki są już ukończone, inne w budowie, na jeszcze innych zaś roboty dotychczas nie wystartowały. W dłuższej
perspektywie konieczne jest stworzenie sieci
połączeń pomiędzy największymi miastami
i aglomeracjami w kraju. Ma to szczególne
znaczenie z punktu widzenia spójności i wykorzystania potencjału poszczególnych regionów. To właśnie brak odpowiednio rozwiniętej sieci komunikacyjnej stanowi jedną
z istotniejszych barier dla rozwoju gospodarczego i mobilności społecznej.
Zdaniem Pracodawców RP w 2013 roku
należy podjąć zdecydowane kroki w celu próby uzdrowienia sytuacji na rynku pracy,
w czym pomocne będzie uelastycznienie
prawa pracy. Pracodawcy RP ze szczególnym
zainteresowaniem będą śledzić przebieg i efekty pilotażowych programów rządu wspierających aktywizację zawodową, a przede
wszystkim skuteczne i trwałe wejście na rynek
pracy osób bezrobotnych. Jeżeli ponadto ustawodawca uwzględni apele partnerów spo-

łecznych i wzbogaci nadzór nad wydatkowaniem środków Funduszu Pracy oraz uniemożliwi ich „zamrażanie” przez resort finansów, szanse na efektywne działania związane z promocją zatrudnienia i walkę z bezrobociem będą większe.
Pracodawcy RP ze szczególną uwagą
będą śledzić poczynania resortu pracy i polityki społecznej w zakresie zapowiadanej od
miesięcy reformy, mającej polegać na podziale
bezrobotnych na trzy grupy o różnym potencjale i potrzebach oraz na sprofilowaniu
usług urzędów pracy tak, by stanowiły one realną i skuteczną pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Reforma ta ma szansę doprowadzić do zdecydowanego ograniczenia problemu długotrwałego bezrobocia, które dotyka w Polsce już około połowy osób poszukujących zatrudnienia.

Uzależnienie od eksportu
Rok 2013 okaże się również bardzo trudny dla systemu ochrony zdrowia. Niestety spowolnienie gospodarcze z pewnością będzie oddziaływało na spływanie składek, co doprowadzi do zwiększenia zadłużenia szpitali.
Mimo to Pracodawcy RP liczą na to, że Ministerstwo Zdrowia przedstawi oczekiwane
projekty ustaw, przygotowywanych w duchu
dialogu społecznego – z udziałem ekspertów
ze wszystkich zainteresowanych środowisk.
Oczekują też, że zgłaszane uwagi będą wni-

kliwie rozpatrywane i zostanie uwzględniony najlepszy dla pacjenta kompromis. Pracodawcy RP mają nadzieję na poprawienie
błędów z 2012 roku, które pozostawione
w obecnym kształcie, będą determinować
wzrost kosztów w 2013 roku.
Najbliższy rok nie będzie więc łatwy dla
polskiej gospodarki, przedsiębiorców i pracowników. Czynniki zewnętrzne wpłyną na
obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego
i zwiększanie stopy bezrobocia. W obliczu spadającej konsumpcji sytuacja w Polsce coraz
bardziej zależy od eksportu, a to – w przypadku zawirowań ekonomicznych w Europie
– stawia nas w trudnej sytuacji. Niekorzystne jest także wygasanie programów finansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy na lata 2007–2013. Rząd zapowiedział co prawda dodatkowe inwestycje, ale
szczegóły większości z nich pozostają mgliste. Zamiast konkretów i reform rządzący serwują nam bardzo optymistyczny budżet,
który najpewniej będzie wymagał nowelizacji. Należy tylko mieć nadzieję, że jego założenia mimo wszystko nie okażą się tak
przesadzone, jak cel przyjęty na koniec
2012 roku. Zasadzał się on bowiem na
osiągnięciu wskaźnika zatrudnienia dla
osób w przedziale wieku 20–64 lata na poziomie 65,4 proc., tymczasem na koniec trzeciego kwartału 2012 roku wskaźnik ten wyniósł zaledwie 42,2 proc.
I

BEŁCHATOWSKO-KLESZCZOWSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o.
jest realizatorem projektu:

„PROFESJONALNE USŁUGI PROINNOWACYJNE GWARANCJĄ SUKCESU W BIZNESIE”
Realizowany w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci
o znaczeniu ponadregionalnym”, POIG 2007–2013
W ramach projektu oferowane są dla przedsiębiorców z terenu całego kraju bezpłatne usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, między innymi:
III. Analiza szczegółowa technologicznych możliwości uzyskania założonych parametrów – ekspertyza.
IV. Analiza opłacalności wdrożenia zaproponowanego rozwiązania technologicznego, wskazówki/wytyczne do wykonania partii
próbnych, monitorowanie przebiegu badań eksploatacyjnych, weryﬁkacja efektów wdrożenia.
Powyższe usługi pozwalają wdrożyć technologie lub ulepszać już istniejące procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie.
Dodatkowym aspektem przemawiającym za udziałem w w/w projekcie jest dostęp do doświadczonych ekspertów i jednostek naukowych, którzy
zaproponują nietuzinkowe rozwiązania technologiczne dla danego przedsiębiorstwa. W ramach projektu przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp do bazy
technologii gotowych do komercjalizacji lub skorzystać z wiedzy doświadczonych ekspertów z danej dziedziny.
Współpracujemy z renomowanymi Jednostkami Badawczo-Rozwojowymi tj. Politechnika Łódzka, Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, Centrum Transferu Technologii Politechniki Śląskiej oraz Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.
Osoby do kontaktu: Dominika Kłeczek tel. 512 981 440 lub Krzysztof Kubicki tel. 601 205 377.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.uslugiproinnowacyjne.pl
BEŁCHATOWSKO-KLESZCZOWSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
97-400 Bełchatów, ul. Ciepłownicza 5; tel. (44) 733 11 20, 733 01 12, tel./fax (44) 733 11 65, www.ppt.belchatow.pl, e-mail: bkppt@ppt.belchatow.pl
„DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
Artukuł współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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Samorządowcy
to dobrzy gospodarze
Śmiało mogę powiedzieć, że samorządowcy są bardzo dobrymi gospodarzami. Jak każdy
dobry gospodarz domu, wiemy, jak dobrze zarządzać i wydawać pieniądze, dlatego
planując budżety, myślimy prorozwojowo. Jednak sytuacja ﬁnansowa w sektorze
samorządowym jest mocno powiązana z sytuacją gospodarczą kraju i polityką rządu
oraz budżetem UE – mówi Marek Tramś, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich
Jak starostowie radzą sobie z gospodarowaniem budżetem i pozyskiwaniem wsparcia ze źródeł zewnętrznych? Jak ocenia
pan ich zaradność, umiejętności oraz kreatywność w działaniach na rzecz utrzymania płynności finansowej i wypracowywania
dodatkowych przychodów z myślą o rozwoju
zarządzanej jednostki?
– Powiaty czy gminy są i długo jeszcze
będą jednym z głównych podmiotów kreujących i realizujących politykę rozwoju oraz
jednym z najważniejszych beneficjentów
środków unijnych. Śmiało mogę powiedzieć,
że samorządowcy są bardzo dobrymi gospodarzami. My, jak każdy dobry gospodarz
domu, wiemy, jak dobrze zarządzać i wydawać pieniądze, dlatego planując budżety,
myślimy prorozwojowo. Jednak sytuacja finansowa w sektorze samorządowym jest
mocno powiązana z sytuacją gospodarczą
kraju i polityką rządu oraz budżetem UE. Ciągłe przenoszenie zadań rządowych na samorządy bez zabezpieczenia finansowego
może zachwiać budżetem powiatów. Jeżeli
mam oceniać starostów, to jestem spokojny
– to dobrzy menadżerowie, którzy wykorzystają wszystkie możliwości wsparcia unijnego.
Na ile miarodajne dla obrazu polskiej samorządności są wyniki rankingów i konkursów samorządowych? W jakiej mierze inicjatywy tego typu przyczyniają się do zdrowej rywalizacji oraz intensyfikacji starań
o poprawę jakości życia w powiatach i zadowolenia mieszkańców?
– Jak łatwo można zauważyć, dzisiejszy
świat przechodzi przemianę mentalną, która definiuje nasze działania i powoduje, że ciągle jesteśmy poddawani ocenie. Na co dzień
widać, że każdy powiat stara się jak najlepiej
i najskuteczniej realizować swoje zadania.
Podstawowym założeniem konkursów, zestawień, rankingów jest pewnie nie tylko to,
żeby wskazać najlepszych, ale także, żeby
zmotywować samorządy do rozwoju. Jest to
zdrowy doping oraz okazja do pokazania innym, jak dużo zostało zrobione. Jeżeli nie trak-
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choć bez pośpiechu, co – jak się okazuje
– przynosi wymierne korzyści. Myślę, że
problemem jest nie to, czy samorządy skonsumują źródła zewnętrze, ale jak je spożytkują
i czy zmniejszą dysproporcje między regionami, powiatami i gminami.
Na co powinna kłaść nacisk krajowa polityka zagraniczna z punktu widzenia aktualnych potrzeb, możliwości i aspiracji powiatów? Jak wygląda dziś współpraca samorządów powiatowych z ich odpowiednikami za granicą?
– Często zapomina się, że powiaty są nie
tylko jednym z trzech elementów trójstopniowego podziału władzy samorządowej, ale
również istotnym organem władzy publicznej i jako taki powinny mieć wypracowaną
współpracę z ministerstwem spraw zagra-

Myślę, że problemem jest nie to, czy samorządy
skonsumują źródła zewnętrze, ale jak je spożytkują
i czy zmniejszą dysproporcje między regionami,
powiatami i gminami
tujemy rankingu jak wyroczni, tylko jako
bodziec do dalszego, lepszego działania,
może stanowić on bardzo motywujący czynnik, a odbieranie nagrody – miłą chwilę refleksji.
Jakie nadzieje mają władze samorządowe
na szczeblu powiatowym odnośnie puli
środków unijnych planowanych do przekazania samorządom w nowej perspektywie na
lata 2014–2020?
– Dzisiaj ten budżet dopiero się kształtuje
i jaka ostatecznie to będzie pula pieniędzy
– zobaczymy. Niepokojące są sygnały od naszych europosłów o zlikwidowaniu kwalifikowalności podatku VAT, co dla nas, samorządów, byłoby bardzo niekorzystne. Jeżeli ponad 20-procentowego podatku VAT nie będzie można sfinansować z pieniędzy europejskich, to powiaty, które realizują projekty,
de facto otrzymają o tyle pieniędzy mniej. Powiaty wykorzystują unijną pomoc efektywnie,

nicznych. W samorządach bardzo dużo się
dzieje. Realizuje się liczne umowy z zagranicznymi partnerami, a możliwość dzielenia
się doświadczeniami czy wymiana młodzieży to ogromny dorobek lokalnych społeczności. Do tej pory był widoczny dysonans
oraz brak wspólnej płaszczyzny samorządowej i rządowej polityki zagranicznej, ale
ostatnio wszystko idzie w dobrym kierunku.
Otrzymaliśmy sygnał ze strony Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, że obywatelskie, samorządowe kontakty międzynarodowe są
ważne dla polityki zagranicznej. Jest również
idea marszałka wielkopolskiego utworzenia cyklicznej ogólnopolskiej konferencji,
która wypracowałaby platformę dialogu w zakresie współpracy międzynarodowej samorządów i określała priorytety polskiej polityki
zagranicznej.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Stabilny rozwój
Rozmowa z Andrzejem Szczepockim, prezesem zarządu
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów

O jakie inwestycje zabiega Fundacja jako
najbardziej pożądane ze względu na zbieżność z celami strategii rozwoju gminy Kleszczów?
– Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów
jest tym najważniejszym dokumentem, na którym opieramy swoją działalność. To ona wyznaczyła główny kierunek rozwoju gminy, jakim jest rozwój przemysłu produkcyjnego.
Przez ten rozwój chcemy osiągnąć dwa podstawowe cele, jakimi są dywersyfikacja produkcji i skoncentrowanie na przemyśle oraz
technologiach przyszłości.
Jestem doświadczonym działaczem gospodarczym i z uwagą obserwuję przemiany
gospodarcze, w szczególności w obecnym
trudnym czasie dla gospodarki światowej. Jedną z przyczyn kryzysu, który przeżywamy, jest

trum Przetwarzania Odpadów”. Są to fabryki,
które produkują towary rynkowe, paliwa,
energię elektryczną, dla których surowcem do
produkcji jest odpad. Wykorzystując odpady,
zbudowane zostały już fabryki przetwarzające
źródła światła, plastik i folie na paliwa. Rusza budowa pierwszej w Polsce fabryki pirolizy odpadów. W budowie jest też największa
w Polsce i najnowocześniejsza w Europie odlewnia i walcownia aluminium.
Drugim dla nas bardzo ważnym projektem jest budowa „Si Power Centrum Polska
w Kleszczowie”. Jest to zespół fabryk do budowy elektrowni słonecznych. Uważam, że jako
Polska, nie możemy być tylko „monterami”
komponentów z odległych krajów, a powinny
one w jak największym zakresie pochodzić
z rodzimej produkcji. Przemysł da miejsca
pracy, podatki, nowe technologie, badania
i wdrożenia. Uważam, że przed energetyką słoneczną otwiera się olbrzymie pole do zagospodarowania. To nie jest tylko produkcja czystego prądu, w pełni ekologicznego. Energia
słoneczna może być bowiem zastosowana
w budownictwie i przemyśle samochodowym. Ruszył już pierwszy pociąg napędzany
energią słoneczną, wystartował już pierwszy samolot zbudowany z materiałów kompozytowych, napędzany energią słoneczną.
Jakie działania Fundacji są podporządkowane trosce o zrównoważony rozwój
Kleszczowa i jakie znaczenie ma ten kierunek w aktywności nastawionej na przyciąganie nowych inwestorów?

Bardzo ważną kwestią jest sprawa mentalności
społecznej. Wszyscy chcą nowych miejsc pracy
i rozwiązania problemów z odpadami, jednak
nie każdy godzi się, by takie zakłady znalazły
się w jego sąsiedztwie i na jego gruntach
schyłek epoki gospodarczej opartej – jak ja to
w uproszczeniu nazywam – „na węglu i stali”. Inwestorzy boją się inwestować w technologię z tej mijającej epoki, a nowa jeszcze
się nie wyłoniła. Takie są obiektywne prawa
rozwoju gospodarczego, a te okresy przejściowe cechują się olbrzymimi trudnościami.
Nie mamy na to wpływu, że przyszło nam żyć
w tych trudnych czasach.
Tak jak wcześniej powiedziałem, w oparciu o główny kierunek rozwoju gminy, ściągamy ze świata najnowocześniejsze technologie. Na 250 ha powstaje „Regionalne Cen-

– Tak jak wcześniej powiedziałem, Strategia Rozwoju jest najważniejszym dokumentem. Natomiast nadrzędnym celem politycznym tej strategii jest hasło „Zamożność
gminy, zamożnością jej mieszkańców”. By to
osiągnąć, staramy się wykorzystać dzisiejsze
warunki i zbudować społeczeństwo prężne,
przedsiębiorcze i bogate aktywnością oraz zasobnością swoich mieszkańców. Takie postawienie sprawy daje nam stabilny i zrównoważony rozwój na przyszłe lata, a także jest
gwarantem wysokiego poziomu życia naszych
mieszkańców.

Utworzyliśmy trzy nowe strefy przemysłowe, w których na powierzchni ponad
600 ha lokują się firmy różnych branż. Swoje fabryki wybudowało w tym czasie ponad
20 firm pracujących na najnowocześniejszych
technologiach. Dzięki temu powstało ponad
2000 nowych miejsc pracy w produkcji. Szacuje się, że jedno miejsce w produkcji tworzy
około 3 miejsc pracy w usługach, więc rachunek jest tu bardzo prosty.
Co na podstawie pańskich doświadczeń stanowi główne bariery w realizacji założeń rozwojowych gminy w wymiarze gospodarczym i jak usiłują państwo na co dzień
im przeciwdziałać?
– Myślę, że nasze doświadczenia nie są
odosobnione i problemy te dotykają wszystkich. My wiemy, co mamy robić przez najbliższe 20 lat. Problemem natomiast jest
przekonanie społeczeństwa do konsekwencji i wytrwałości w realizacji przyjętych celów. W ciągu czteroletniej kadencji samorządu niewiele da się zrobić. Bardzo ważną kwestią jest sprawa mentalności społecznej. Wszyscy chcą nowych miejsc pracy i rozwiązania problemów z odpadami,
jednak nie każdy godzi się, by takie zakłady znalazły się w jego sąsiedztwie i na jego
gruntach. Inną zupełnie kwestią są ciągle
zmieniające się przepisy, ich interpretacja
i sprzeczności, nie wiem czy ktokolwiek panuje nad tą plagą. My z tymi problemami
jakoś sobie radzimy.
W jaki sposób dbają państwo o warunki prosperowania sektora MSP na terenie
gminy i na jakie wsparcie mogą liczyć
przedstawiciele lokalnego biznesu?
– Bardzo zależy nam na rozwoju MSP.
Żeby było małe, musi być najpierw duże i wysoki popyt konsumenta. Ci mali wykonują szereg usług na rzecz tych dużych, jak i na rzecz
prężnie rozwijającego się w naszej gminie rynku konsumpcji.
W ostatnim czasie przybyło nam około
1500 mieszkańców i to oni także wymuszają kierunek rozwoju małej przedsiębiorczości.
Pomagamy im poprzez udzielanie poręczeń
kredytowych, szkolenia, pomoc organizacyjno-prawną, jak i zwolnienia podatkowe. Jesteśmy gminą w województwie łódzkim o największej ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.fundacja-kleszczow.pl
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Wywiad gospodarczy
ma się coraz lepiej…
I to mimo trwającego kryzysu. Okazuje się, iż trudności gospodarcze nie tylko nie
hamują, ale mogą też sprzyjać rozwojowi wywiadu w ﬁrmach globalnych. Do takich
wniosków upoważnia lektura kolejnego, piątego już raportu GIA Group (Global
Intelligence Alliance) dotyczącego kondycji wywiadu gospodarczego w ﬁrmach
prowadzących działalność na rynkach globalnych
yniki opublikowanych badań
(Global Market Intelligence
Survey 2011) są dość zaskakujące. Odsetek przedsiębiorstw
międzynarodowych posługujących się narzędziem wywiadu gospodarczego w walce
konkurencyjnej wzrósł z 63 proc. w 2009 roku
do 76 proc. w 2011 roku. 35 proc. przedsiębiorstw, które nie miały wyspecjalizowanych
komórek wywiadowczych zadeklarowało zamiar ich stworzenia w przeciągu roku. 93 proc.
badanych ﬁrm przyznało, iż czerpią korzyści
z wywiadu gospodarczego, zaś 78 proc.
ujawniło, iż inwestycje w wywiad gospodarczy zwracają się.

W

Kim są respondenci?
Badanie, w którym uczestniczyło 989 respondentów reprezentujących wielkie i średnie przedsiębiorstwa operujące globalnie,
przeprowadzono w miesiącach marzec–kwiecień 2011 roku. Ankiety skierowano do menadżerów lub dyrektorów wykonawczych, którzy – jak oczekiwano – są zaangażowani w wywiad gospodarczy lub mają wiedzę o działaniach wywiadowczych w swojej organizacji.
72 proc. badanych zaprezentowało się jako
profesjonaliści wywiadu, zaś 28 proc. jako osoby wykorzystujące produkty wywiadu.
Roczny dochód 80 proc. badanych przedsiębiorstw przekroczył 100 mln euro, z czego
24 proc. uzyskało dochód 10 mld euro lub
większy. Naturalne wydaje się, iż przedsiębiorstwa o takim potencjale mają rozwinięte
programy wywiadu gospodarczego. 31proc.
badanych firm pochodziło z Zachodniej Europy, 22 proc. z Ameryki Północnej, 14 proc.
z Europy Północnej, 13 proc. z regionu Azji
i Pacyfiku, 10 proc. z Ameryki Łacińskiej,
6 proc. z obszaru Rosji i WNP, 2 proc. z Afryki i Bliskiego Wschodu, a 1 proc. z Europy
Środkowo-Wschodniej. 21 proc. badanych
przedsiębiorstw reprezentowało sektor produkcyjno-przemysłowy, 11 proc. telekomunikację, technologie i media, 9 proc. sektor finansowy, 8 proc. farmaceutyczny i medyczny, 7 proc. usług profesjonalnych, 6 proc. che-
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Tylko przedsiębiorstwa japońskie, jako nieliczne,
nie mają wątpliwości co do potrzeby inwestowania
w informację. Japończycy traktują wywiad gospodarczy jako absolut i wierzą w niego, jako
najważniejsze narzędzie strategii korporacyjnej,
które pozwala podejmować najlepsze decyzje
miczny, 6 proc. sprzedaży detalicznej, 5 proc.
energii, zasobów i środowiska, 5 proc. logistyki
i transportu, a 18 proc. inne sektory.

Kondycja wywiadu gospodarczego
Zaskakujący może się wydać fakt, iż
najwyższy odsetek przedsiębiorstw (85 proc.),
które prowadzą zorganizowany wywiad, pochodzi z regionu Rosji i WNP, a tuż za nimi
plasują się przedsiębiorstwa z Ameryki Pół-

nocnej (84 proc.). Warto w tym miejscu pokusić się o refleksję, iż wysoka pozycja wywiadu w tych dwóch regionach wynika z odmiennych przesłanek. Wywiad gospodarczy
w Rosji i krajach WNP jest wciąż silnie zakorzeniony w infrastrukturze wywiadów wojskowego i cywilnego, które miały ogromny
wpływ na życie polityczne, gospodarcze i społeczne w dawnym ZSRR. Stąd niedalekie od
prawdy będzie stwierdzenie, iż rosyjski wywiad
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gospodarczy jest wciąż kojarzony silnie ze
szpiegostwem przemysłowym.
Taki stereotyp wzmacnia dodatkowo
fakt, iż rosyjscy specjaliści wywiadu gospodarczego wywodzą się w dużej części z wojskowych i cywilnych służb specjalnych. Z kolei w korporacjach USA i Kanady ważną rolę
pełni kultura informacyjna korporacji, od której zależy taki, a nie inny sposób uprawiania
wywiadu. Kultura to nie tylko określony stosunek do narzędzia wywiadu, ale także sposób jego użycia, korzystania z jego „owoców”.
Kultura informacyjna ma wpływ na sposób
gromadzenia informacji, ale także jakość
tych informacji.
Niemal równie powszechne wykorzystanie wywiadu gospodarczego notuje się
w Północnej Europie (81 proc.), najsłabiej
rozwinięty wywiad mają przedsiębiorstwa
operujące w Afryce i na Bliskim Wschodzie
(50 proc.).
Spośród badanych przedsiębiorstw
93 proc. uważa, iż inwestycje w wywiad gospodarczy są korzystne, gdyż poprawiają
efektywność podejmowanych decyzji. Są też
w większości opłacalne finansowo, bowiem
zwracają się w 78 proc. Inwestycje w wywiad
nie są jednak kwestią łatwą. Wielu menadżerów nie jest do nich przekonanych. W przypadku 22 proc. badanych podmiotów inwestycje w wywiad nie zwróciły się. Warto w tym
miejscu pokusić się o dygresję, że tylko
przedsiębiorstwa japońskie, jako nieliczne, nie
mają wątpliwości co do potrzeby inwestowania w informację. Japończycy traktują
wywiad gospodarczy jako absolut i wierzą
w niego, jako najważniejsze narzędzie strategii
korporacyjnej, które pozwala podejmować
najlepsze decyzje. Firmy japońskie nie widzą
powodów, aby rozliczać się z kosztów informacji – ona jest nie do wyceny.
Jeśli chodzi o rangę wywiadu gospodarczego 76 proc. badanych przedsiębiorstw traktuje wywiad gospodarczy jako ważną część
planowania strategicznego i rozwoju rynków.
W 43 proc. przedsiębiorstw szef komórki wywiadowczej podlega bezpośrednio CEO lub
istnieje między nimi tylko jeden szczebel pośredni w strukturze organizacyjnej. Wynikało to wszakże z faktu, iż większość badanych
to duże przedsiębiorstwa rozlokowane geograficznie w wielu miejscach. Informacje
wywiadu gospodarczego w 33 proc. bezpośrednio trafiały do najwyższej kadry zarządzającej, w 41 proc. do kadry średniego
szczebla, zaś w 26 proc. do ekspertów.
Zasoby kadrowe pracowników wywiadu
w korporacjach są zróżnicowane. Średnia liczebność komórki wywiadu gospodarczego
to 13 osób. 10 proc. przedsiębiorstw zatrudnia 21–50 osób zaś 4 proc. powyżej 50 osób.
Nie znaczy to jednak, iż wszyscy pracują w tej
samej lokalizacji. Tylko w 56 proc. badanych
przedsiębiorstwach wywiad gospodarczy jest
scentralizowany, natomiast w 26 proc. podmiotach funkcje i zadania wywiadowcze są

rozproszone w filiach. 18 proc. korzysta z outsourcingu wywiadowczego.
Interesująco przedstawia się kwestia budżetu wywiadowczego. Z racji tego, iż badane
przedsiębiorstwa różniły się rozmiarami, istniał duży rozziew między ich budżetami, przeznaczonymi na działalność wywiadowczą.
Uśrednianie budżetu nie jest tu najlepszym
zabiegiem, ale jeśli przyjąć, iż przeciętnie na
działalność wywiadowczą w badanych organizacjach przeznaczano 200 tys. euro (bez
kosztów osobowych), to o wiele istotniejsze
jest to, że połowa badanych miała budżet
większy od średniego, a połowa mniejszy od
średniego. Jeśli doliczyć koszty utrzymania
pracowników to średni budżet wynosił 1,6 mln
euro. Większość budżetów wahała się pomiędzy 100 tys. euro a 1 mln euro.
Najwięcej środków na działalność wywiadowczą przeznaczano w regionach o rozwiniętej kulturze informacyjnej, a więc w Ameryce Północnej i Zachodniej Europie. Najmniej w Rosji i krajach WNP oraz Europie
Środkowowschodniej. Najwięcej wydano
w sektorach samochodowym, farmaceutycznym i medycznym oraz sprzedaży detalicznej. Najmniej w usługach, logistyce i transporcie, energetyce, przemyśle wydobywczym,
Potwierdza to opinię dość powszechną wśród
profesjonalistów wywiadu, że w trzech pierwszych sektorach toczy się najbardziej zacięta walka konkurencyjna.
Według stosowanej na wewnętrzny użytek GIA klasyfikacji stopnia zaawansowania
wywiadu gospodarczego (World Class Market Intelligence Roadmap), 10 proc. badanych
przedsiębiorstw prezentuje najwyższy, najbardziej dojrzały poziom działalności wywiadowczej. Oznacza to wysokie wskaźniki
jeśli chodzi o zasięg, procesy, źródła wywiadowcze, narzędzia, organizację i kulturę
wywiadowczą. Analizując tę grupę przedsiębiorstw, łatwo wskazać czynniki ich sukcesu: profesjonaliści w tych przedsiębiorstwach pracują bezpośrednio lub bardzo blisko z zarządem. Nie ma między nimi szczebli pośrednich lub jedynie 1-2. Badania pokazują, iż „produkty” pracy wywiadowczej
w większości wykorzystuje grono najwyższych
decydentów; wywiad w tych przedsiębiorstwach jest procesem ciągłym, systematycznym. 52 proc. z tych przedsiębiorstw wytwarza stałe produkty wywiadowcze; posiadają największą liczbę beneficjentów lub
osób wykorzystujących analizy (raporty, informacje) wywiadowcze. W przeciętnym
badanym przedsiębiorstwie produkty wywiadowcze są dystrybuowane średnio do 95
osób, natomiast w wyróżnionej grupie do 150
osób. Liczba korzystających z opracowań wewnątrz organizacji wynosi średnio 727, zaś
w tych najlepszych 854; najefektywniej wykorzystują źródła i zasoby wywiadu, chociaż
należy podkreślić, iż nie są one generalnie
większe pod względem budżetu i kadr od innych.

Przyszłość wywiadu gospodarczego
Wypowiadając się w kwestii przyszłości
wywiadu gospodarczego, aż 64 proc. respondentów przewiduje wzrost inwestycji w wywiad
gospodarczy. Przekonanie to jest najpowszechniejsze w przedsiębiorstwach rynków
wschodzących, a więc Azji i Pacyfiku (83 proc.),
Europy Środkowo-Wschodniej (71 proc.),
Afryki i Bliskiego Wschodu (71 proc.). Wydaje się to naturalne, jako że w tych regionach
drzemią największe rezerwy, jeśli chodzi o rozwój wywiadu gospodarczego.
Generalnie warto podkreślić, iż w wielkich
korporacjach istnieje silne przekonanie, że znaczenie wywiadu będzie wzrastało w związku
z rosnącą dynamiką i globalizacją rynku.
Wzrośnie zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowaną i przetworzoną informację we
wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Zarysuje się większa potrzeba wykorzystania nowych narzędzi IT, służących
bezpośrednio do przetwarzania i obiegu informacji. Ponadto w służbie wywiadu pojawią się nowe, bardziej wyszukane techniki informatyczne. Respondenci przewidują ściślejszą integrację wywiadu gospodarczego
z innymi działaniami i funkcjami przedsiębiorstwa, a same procedury i działania wywiadowcze będą zorganizowane i prowadzone na wyższym poziomie. W tym kontekście wskazywano potrzebę usprawnienia
koordynacji działań w całej korporacji, na
wszystkich poziomach zarządzania.
Wywiad gospodarczy ma ugruntowaną
pozycję na rynkach światowych, o czym najlepiej świadczy fakt, iż blisko 80 proc. badanych przedsiębiorstw deklarowało, iż prowadzą systematyczne działania wywiadowcze. Nie zmienia to faktu, iż jest wciąż stosunkowo nową propozycją i nowym narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem.
Większość działań wywiadowczych jest
organizowanych i prowadzonych w ramach
korporacji, w centralnie zarządzanych jednostkach, których obsadę stanowi specjalnie
wyznaczony tylko do tych działań personel.
Większość przedsiębiorstw w działaniach
wywiadowczych szeroko wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, głównie
do gromadzenia i przetwarzania danych
(narzędzia Business Intelligence).
Wśród korzyści płynących z wykorzystania wywiadu biznesowego, korporacje na
pierwszym miejscu plasują jakość pozyskiwanych informacji. Informacje te są głównie
wykorzystywane w planowaniu strategicznym,
marketingu i sprzedaży przez kierowniczą kadrę korporacji lub kadrę zarządzającą średniego szczebla.
Dr Marek Ciecierski
Profesjonalny Wywiad Gospodarczy
Skarbiec Sp. z o.o.
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Praktyczny
kierunek techniczny
Zdobycie wyższego wykształcenia technicznego daje w Polsce największe szanse
na znalezienie dobrze płatnej pracy. Będzie ona jeszcze korzystniejsza ﬁnansowo,
jeśli kandydaci popracują nad umiejętnościami, o których uczelnie zapominają
– umiejętnością sprzedaży i komunikacji
edług ekspertów z branży HR
wykształcenie techniczne jest
i będzie w cenie. Jest to związane z tym, że w Polsce działa
wiele dobrze wyposażonych spółek o charakterze produkcyjnym, technicznym i dystrybucyjnym. – Europa Zachodnia zaczęła nas
dostrzegać na mapie producentów i traktuje nas jako solidniejszą i pewniejszą konkurencję dla Chin. Koszt produkcji jest co prawda wyższy, ale nie pojawiają się problemy z logistyką, płatnością, czy też terminowością
dostaw - tłumaczy Anna Sypek, dyrektor ds.
rozwoju z ﬁrmy DPM, ekspert w dziedzinie rynku pracy i rekrutacji pracowników z branży
technicznej.
Według badań przeprowadzonych przez
jedną z polskich firm rekrutacyjnych, polski
magister z technicznym wykształceniem
otrzymuje średnio 5 ofert pracy w ciągu
roku. Rekordziści dostają nawet kilkanaście
propozycji. Ponad połowa z 1,5 tys. ankietowanych przyznała się do biernego poszukiwania pracy, czyli wysyłania CV do portali rekrutacyjnych i społecznościowych oraz do
firm doradztwa personalnego. Co trzeci
zmienił w ciągu ostatniego roku zatrudnienie.
Mediana zarobków niedawnych absolwentów
studiów technicznych w specjalnościach informatyka i elektronika była o 132 proc. wyższa niż absolwentów kierunków humanistycznych.

W

Poszukiwany inżynier sprzedaży
Firmy z branży technicznej bardzo chętnie zatrudniają inżynierów sprzedaży. – Pracodawcom zależy szczególnie na osobach,
które potrafią łączyć wiedzę techniczną
z umiejętnościami sprzedażowymi. Dzisiaj nie
wystarczy wysłać oferty z opisem sprzedawanego sprzętu. Trzeba go jak najlepiej zaprezentować. Wiedza techniczna powinna być
poparta umiejętnościami interpersonalnymi. Inżynier sprzedaży powinien być otwarty nie tyle na nowe technologie, co na ludzi
– tłumaczy ekspert z DPM. Niestety polskie
uczelnie zapominają o tym, by rozwijać w studentach również umiejętności miękkie. Kształcą one solidnych inżynierów, którzy znają się
na technicznym aspekcie swojej pracy, ale
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trudno im się odnaleźć w środowisku biznesowym. – Po macoszemu traktowana jest również nauka języków. Znajomość jednego języka obcego to duży atut, który wyróżnia daną
osobę spośród innych kandydatów. Takich
osób jest niewiele, choć sytuacja pod tym
względem zmienia się na lepsze – dodaje prezes DPM Agata Hagno. Prawdziwym skarbem są inżynierowie mówiący 2 obcymi językami. Ich na rynku pracy jest garstka.
Umiejętność ta przydaje się przede wszystkim
w międzynarodowych korporacjach z siedzibą
w Polsce. Bez niej trudniej inżynierom awansować i rozwijać się. Nie mają oni możliwości uczestnictwa w międzynarodowych projektach, a co za tym idzie trudniej im być na
czasie z najnowszymi światowymi trendami.
W wielu przypadkach właśnie nieznajomość języków staje na przeszkodzie w pracy
za granicą, gdzie zarobić można zdecydowanie więcej niż w Polsce. – Stawki w Niemczech, gdzie polscy inżynierowie są stale
poszukiwani, są podobne do polskich, tyle tylko, że są wyrażane w euro. Na szczęście praca w naszym kraju w branży technicznej pozwala sporo zarobić w porównaniu z innymi
gałęziami gospodarki – tłumaczy Agata Hagno.

Wiedza wsparta postawą
Poza inżynierami sprzedaży dużym zainteresowaniem na rynku pracy cieszą się rów-

nież konstruktorzy oraz specjaliści ds. automatyki, robotyki i mechatroniki. Problemów
ze znalezieniem zatrudnienia nie powinni mieć
też specjaliści od IT (programiści, testerzy),
czy też od wdrażania tzw. systemów uszczuplonej produkcji, które polegają na eliminowaniu wszelkiego marnotrawstwa przedsiębiorstwa w procesie wytwórczym. – Jest to
o tyle istotna funkcja, gdyż pozwala sporo zaoszczędzić. W czasach spowolnienia gospodarczego, każda złotówka się liczy – wyjaśnia dyrektor ds. rozwoju z DPM.
W przypadku kadry wyższego szczebla
poszukiwani są menagerowie projektu, którzy poza wiedzą techniczną, posiadają również umiejętności organizacyjne. Potrafią
zbudować zespół, zaplanować działania
oraz je zrealizować. Taka osoba musi umieć
spojrzeć na dane zadanie jak na całość.
Znajdzie ona zatrudnienie np. przy wdrażaniu nowej produkcji.
Menedżerowie działu produkcji oraz
jakości również są często poszukiwani przez
firmy z branży technicznej. Oni także muszą
łączyć specjalistyczną wiedzę z odpowiednią
postawą. – To najczęściej managerowie,
którzy potrafią skutecznie i efektywnie zarządzać, podejmować trudne i niepopularne decyzje. Robią porządek po kryzysie w firmie, czyli opracowują plan naprawczy i skrupulatnie go egzekwują – podsumowuje Anna
Sypek.
I
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Prestiż
na czterech kółkach
Od 300 tys. do nawet miliona złotych są w stanie zapłacić Polacy za luksusowe
auta. Dopracowany design, ekskluzywne wyposażenie oraz najwyższa jakość
stosowanych materiałów, to jest to, czego szukają na rynku
amochód jest miarą sukcesu. Jest wizytówką właściciela, świadczy o jego
pozycji i statusie społecznym. Przy
wzroście zamożności społeczeństwa, nie dziwi zatem wzrost rejestracji luksusowych samochodów. Choć na tle Europy nadal pozostajemy w tyle, specjaliści z każdym rokiem zauważają rosnące zainteresowanie tym sektorem rynku.
– Liczba klientów aut luksusowych w Polsce stale wzrasta. Odnotowujemy coroczny
wzrost sprzedaży o około 17 proc. Niewątpliwie wpływa na to ogólny wzrost zarobków,
który skutkuje podniesieniem wygody i jakości życia – mówi Dominik Wasilewski z Salonu Samochodów Luksusowych Prestige.
W 2010 roku najwięcej nowych rejestracji aut luksusowych miało miejsce w Niemczech (ponad 800 tys.), Wielkiej Brytanii (około 353 tys.), we Francji (160 tys.). Polska na
tym tle nie wypada wcale tak źle. Rok 2010
zamknęliśmy z wynikiem 118 382, co plasuje nas, jak wynika z raportu firmy KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”, wyżej niż
choćby Portugalię, Danię czy Holandię.

S

Luksus nie wszędzie jednakowy
Znacznie odbiega jednak postrzeganie
luksusu w naszym kraju od reszty świata. Marki, które dla Polaków uznawane są za luksusowe, nie uchodzą za takie w Europie Zachodniej.
– Rozbieżność pomiędzy postrzeganiem
aut luksusowych w Polsce a w innych krajach
świata jest wprost proporcjonalna do zamożności ich mieszkańców. W takich miejscach, jak Dubaj, Abu Dhabi czy Monako,
Mercedes klasy S czy Audi A8 są dobrymi
i wygodnymi samochodami, jednak dopiero
Bentley czy Rolls Royce są uznawane za synonim luksusu. Ale i odwrotnie, w krajach bardzo biednych samochody postrzegane w Polsce jako luksusowe są dostępne jedynie dla pojedynczych jednostek – uważa Dominik Wasilewski.
Polscy klienci upodobali sobie szczególnie pięć marek: Audi, Mercedes, BMW,
Volvo i Saab. Najpopularniejsze modele niezmienne są od 2010 roku. Króluje Mercedes
klasy S oraz Audi A8. – Zwiększeniem sprzedaży w skali ogólnopolskiej i światowej od po-

czątku roku chwalą się trzy niemieckie koncerny: BMW, Audi i Mercedes. Przykładowo
sprzedaż marek należących do BMW była
w 2011 roku o ponad 14 proc. wyższa niż
w roku poprzednim i wyniosła 1,67 mln aut
– dodaje Wasilewski.

Nie tylko nowe
Luksusowe samochody kupują najczęściej
klienci z województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. – Profil klienta aut luksusowych jest niezwykle zróżnicowany. Są
wśród nich zarówno ludzie młodzi, jak i dojrzali. Ciężko również zakwalifikować ich do
konkretnej grupy zawodowej. Zazwyczaj są
to jednak osoby prowadzące dobrze prosperujące firmy lub wysokiej klasy profesjonaliści, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mają na tyle dobre wynagrodzenia, że kupno samochodu luksusowego
leży w ich możliwościach – mówi Dominik

ki, w tym także obraz z lotu ptaka, przydatne podczas włączania się do ruchu przy małej widoczności – dodaje Wasilewski. Za taki
luksus polscy klienci są w stanie zapłacić wiele. – Zakup nowego auta luksusowego to wydatek od 300 tys. zł w górę. Dla przykładu,
nowy Mercedes klasy S to koszt od 344 tys.
zł. brutto, za Porsche Panamera 4 S należy
zapłacić około 513 tys. zł. brutto, natomiast Ferrari Italia kosztuje ponad milion zł
brutto – mówi Dominik Wasilewski.
Co ciekawe, dla polskich klientów luksus
nie jest synonimem nowości. – Polacy bardzo często decydują się na zakup kilkumiesięcznego lub rocznego samochodu luksusowego. Jest to rozsądne podejście, ponieważ pozwala stać się posiadaczem luksusowego samochodu za cenę mniejszą o 20–35
proc. w stosunku do ceny auta nowego
– twierdzi Wasilewski. Uważa także, że począwszy od tego roku będzie można obser-

Zwiększeniem sprzedaży w skali ogólnopolskiej
i światowej od początku roku chwalą się trzy
niemieckie koncerny: BMW, Audi i Mercedes.
Przykładowo sprzedaż marek należących do
BMW była w 2011 roku o ponad 14 proc. wyższa
niż w roku poprzednim i wyniosła 1,67 mln aut
Wasilewski z Salonu Samochodów Luksusowych Prestige. Czego szukają? Przede
wszystkim wygody, bezpieczeństwa i ekskluzywnego wyposażenia. – Samochody luksusowe wyróżnia dopracowany design, ekskluzywne wyposażenie oraz najwyższa jakość
stosowanych materiałów: skóry, drewna.
Wykorzystywane w autach z tego segmentu
technologie oddziałują na wygodę prowadzenia samochodu oraz samej jazdy. Mają
również wpływ na bezpieczeństwo. W autach
luksusowych instaluje się zaawansowane
systemy, jak np. Magic Body Control w Mercedesie klasy S, który skanuje nawierzchnię
przed samochodem i dostosowuje zawieszenie do warunków drogowych. Bardzo popularny jest także asystent parkowania, dzięki któremu kierowca otrzymuje różne wido-

wować większą liczbę nowych rejestracji
aut luksusowych.
– Istotnym czynnikiem wpływającym na
zwiększenie możliwości zakupu auta jest
sposób finansowania. Dzięki leasingowi
znacznie więcej osób może pozwolić sobie
na posiadanie samochodów luksusowych
– uważa Wasilewski.
Portal Skarbiec.Biz
– największy, niezależny serwis o prawie, finansowaniu i gospodarce.
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Energetyka wiatrowa
na szczudłach
Jesteśmy w przełomowym momencie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej
w Polsce. Potencjał farm wiatrowych pozwoli osiągnąć UE 8 GW mocy w ciągu
najbliższych 2 lat. Lokomotywą całego sektora jest rynek duński na Morzu Północnym,
ale budzi się także – na wodach Morza Bałtyckiego – rynek niemiecki
Fot. WWW.PORTALMORSKI.PL

Cezary Tomasz Szyjko
uropejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że całkowita moc energetyki wiatrowej
w Europie w 2020 roku osiągnie
230 GW, z czego 40 GW będzie udziałem farm
wiatrowych na morzu. To ogromna szansa dla
Polski, która w ciągu kilku lat może stać się
potentatem w produkcji morskiej energii
wiatrowej. Do 2020 roku na polskiej części
Bałtyku mogą powstać farmy wiatrowe
o mocy około 500 MW. Żeby to było możliwe, konieczne będzie przede wszystkim uporządkowanie przepisów prawa morskiego
oraz środowiskowego.

E

Offshore boom
UE staje się potentatem w produkcji morskiej energii wiatrowej. Za kilka lat energia
z morskich farm wiatrowych powinna być dominująca w europejskim bilansie energetycznym. W Europie pod koniec października 2012 roku moc morskiej energetyki wiatrowej wynosiła 4,8 GW, a w branży zatrudnionych było 36 tys. osób, natomiast do 2020
roku będzie to około 170 tys. osób.
W latach 2020–2030 wyczerpią się lub
będą się kończyć obecne zasoby źródeł energii w Polsce. I wówczas energia z farm wiatrowych stanie się ważnym czynnikiem ratującym bilans energetyczny kraju. Wobec powyższego Polska ma ambitne plany. Cel jest
jasny: do 2020 roku na polskiej części Bałtyku mają powstać farmy wiatrowe o mocy
500 MW. Najważniejszy krok w tym kierunku został już poczyniony, dzięki najnowszej
nowelizacji ustawy o obszarach morskich, która ułatwia inwestowanie w budowę farm wiatrowych na morzu.
Morska energetyka wiatrowa to nie tylko korzyść z produkowanej energii elektrycznej, ale również szansa na ożywienie przemysłu oraz tysiące nowych miejsc pracy. Na
rozwoju tego sektora mogą zarobić liczni polscy podwykonawcy. Oznacza to nowe zlecenia dla polskich stoczni, zamówienia w branży hutniczej oraz powstanie nowych zakładów
przemysłowych.
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Na inwestycyjnym boomie w sektorze
offshore skorzystają na pewno polskie stocznie. Już teraz Stocznia Gdańska zajmuje się
produkcją platform potrzebnych do instalowania turbin wiatrowych na morzu. Zainteresowanie inwestorów morską energetyką
wiatrową jest bardzo duże, o czym świadczy
rosnąca liczba wniosków o pozwolenia na lokalizację turbin na morzu.

Orka na szczudłach
Pod koniec października cały świat z zapartym tchem śledził chrzest i uroczyste
wprowadzenie do eksploatacji połączone z oficjalną prezentacją statku-platformy nazwanego, dość nieadekwatnie, Spokojną Orką
(Pacific Orca). Kilka tygodni wcześniej podniesiono cypryjską banderę na największym
na świecie statku „na nogach” do montowania
turbin wiatrowych. Inauguracja giganta związana jest z podpisaniem kontraktu stulecia
przez firmy Vattenfall i Stadtwerke München
z duńskim armatorem Swire Blue Ocean do-

tyczącym transportu i instalacji 96 turbin wiatrowych (z perspektywą dodatkowych 40)
w ramach mega projektu budowy największej
europejskiej elektrowni wiatrowej DanTysk.
Farma wiatrowa Sandbank24 powstanie
około 70 km na zachód od wyspy Sylt, a jej
budowa rozpocznie się pod koniec 2013
roku. Vattenfall zainwestuje w projekt około
3 mld euro. Elektrownia zapewni prąd dla pół
miliona statystycznych gospodarstw domowych w UE.
Do budowy Sandbank24 armator wykorzysta prezentowany najnowocześniejszy
specjalistyczny dźwigowiec do instalacji
morskich turbin wiatrowych, który w październiku 2012 roku powstał w koreańskiej
stoczni Samsung Heavy Industries. Jednostka ta, o długości ponad 160 m, może pomieścić do 111 osób i osiągać prędkość około 25 km na godzinę. Ponad 30-metrowy żuraw o udźwigu 1500 ton może wykonywać
prace także pod wodą na głębokości do 75 m.
Nowy statek jest znakomicie przystosowany
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Charakterystyka podstawowa dźwigowca Innovation:

Charakterystyka podstawowa dźwigowca Pacific Orca:

•
•
•
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armator: HGO Infra Sea Solutions GmbH & Co. KG
typ statku: heavy-lift jack-up vessel, self-propelled
wymiary kadłuba: 147,50 x 42 m
liczba nóg: 4
głębokość akwenu przy samopodnoszeniu – do 50 m
(do 65 m z przedłużeniami nóg systemu)
system pozycjonowania dynamicznego: DP2
pomieszczenia załogi: do 180 miejsc
prędkość eksploatacyjna: do 12 węzłów
żuraw pokładowy: 1500 t na wysięgu 31,5 m
ładowność: do 8000 t

do montażu wszelkiego rodzaju fundamentów dla konstrukcji offshore. Także oczywiście do wznoszenia wież z turbinami wiatrowymi o mocy do 10 megawatów, znacznie skracając czas montażu i obsługi morskich turbin wiatrowych najnowszej generacji.
Statek będzie obsługiwał cały proces instalacji farm wiatrowych od załadunku turbin oraz masztów, po ich instalację w miejscu przeznaczenia. Jednostka będzie charakteryzowała się możliwością załadunku
ponad 8 tys. ton i wydajnością dźwigu 1,2 tys.
ton. Parametry jej działania umożliwiają instalację w ciągu roku 40 turbin wraz z masztami o mocy ponad 6 MW. Jednostka jest wyposażona w opuszczane nogi umożliwiające posadowienie statku na dnie (jack up). Na
pokładzie będzie mogła jednorazowo przewieźć elementy do montażu 14 turbin wiatrowych. Przy pomocy sześciu 70-metrowych
nóg kotwiczy i unosi się nad wodą w czasie
pracy.

Nowa koncepcja biznesu
Pacific Orca to nowa koncepcja i nowa generacja statku do instalacji turbin wiatrowych.
Podstawową różnicą w stosunku do obecnie
istniejących i budowanych jednostek jest
transport całych, w pełni zmontowanych
turbin i osadzanie ich na wcześniej przygotowanych podstawach. Skraca to znacząco
czas pracy na morzu, w znacznym stopniu
uniezależniając prace od warunków pogodowych. Nowa jednostka jest jednokadłubowym statkiem z pozycjonowaniem dynamicznym. Według armatora, w chwili wprowadzenia do eksploatacji, Pacific Orca będzie
„najmocniejszym samopodnośnym dźwigowcem” na rynku offshore.
Przedstawiciel duńskiego armatora, powiedział: – Statek ten umożliwi nam oferowanie naszym klientom zoptymalizowanych
rozwiązań logistycznych w zakresie konstrukcji morskich farm wiatrowych. Został zaprojektowany tak, by zredukować czas instalacji elementów turbiny wiatrowej oraz
zwiększyć efektywność pracy. Pacific Orca jest
kamieniem milowym naszego modelu biznesowego, który wzmocni znaczenie strategicznego partnerstwa dla przemysłu morskich
farm wiatrowych. Czujemy się dumni, że mo-

•
•
•
•
•

armator: Swire Blue Ocean Denmark
typ statku: heavy-lift jack-up vessel, self-propelled
wymiary kadłuba: 161 x 49 m
liczba nóg: 6
głębokość akwenu przy samopodnoszeniu – do 65 m
(do 75 m z przedłużeniami nóg systemu)
system pozycjonowania dynamicznego: DP2
pomieszczenia załogi: do 111 miejsc
prędkość eksploatacyjna: do 13 węzłów
żuraw pokładowy: 1200 t na wysięgu 31 m
ładowność: 8,400 t.

gliśmy współpracować z wieloma firmami na
świecie posiadającymi ogromne doświadczenie w sektorze energii wiatrowej.
Pacific Orca jest bowiem dzieckiem
prawdziwie kosmopolitycznym. Dźwig decydujący o niespotykanej dotychczas przewadze konkurencyjnej dostarczył zakład firmy Liebherr z Rostock’u. System samopodnoszący dla statku zaprojektowała firma
amerykańska, a sześć zestawów ażurowych
„nóg”, na których, jak na szczudłach, statek
może się sam podnieść ponad poziom fal
i stabilnie opierać na dnie morskim, jedna ze
stoczni koreańskich.
Obecnie istnieją jedynie cztery statki zaprojektowane i wykorzystywane do obsługi
sektora offshore na głębokich wodach, dające
możliwość montażu turbin o mocy 5 MW. Armator prowadzi obecnie rozmowy ze stoczniami w sprawie budowy kolejnych takich jednostek. Rozwiązanie „wszystko w jednym”
(załadunek, transport i instalacja) i idące za
tym parametry oraz wyposażenie, czyni z Orki
jednostkę uniwersalną i samowystarczalną,
a budowę energetycznych instalacji offshore – bardziej efektywną.

Polska Innowacja
O jedyne 14 m krótszy i o 7 węższy, ale
nieco mocniejszy (1500 t), jest podobny statek Innovation oddany w tym samym czasie
przez polską stocznię dla armatora niemieckiego. Znaczącą rolę w projektowaniu tego
skomplikowanego statku, odegrali polscy
inżynierowie-okrętowcy i projektanci statków
oraz konstruktorzy, głównie z biura projektowo-konsultingowego StoGda Ship Design & Engineering Ltd. z Gdańska, które dostarczyło projekt techniczny jednostki, dokumentację klasyfikacyjną i rysunki warsztatowe. Projekt koncepcyjny i wstępny powstał w hamburskiej firmie projektowej Overdick. – Innovation jest kamieniem milowym
naszego modelu biznesowego, który wzmocni znaczenie strategicznego partnerstwa dla
przemysłu morskich farm wiatrowych – powiedział Louis-François Durret, dyrektor
generalny w firmie Areva Renewables.
Budowa HLJV Innovation w polskiej
stoczni była wysiłkiem prawdziwie międzynarodowym. Statek zostanie wykorzystany do
instalacji turbin wiatrowych na Morzu Pół-

nocnym francuskiego koncernu Areva typu
M5000. Cztery ogromne nogi statku – platformy samopodnośnej – o wartości 22,5
mln dol. dostarczyła stocznia Maritime Industrial Services (MIS) z Sharjah, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Skomplikowany system samopodnoszący, zaprojektowany przez renomowanego amerykańskiego specjalistę techniki offshore – firmę projektowo-konsultingową Friedel & Goldman
Ltd., wyprodukowany został przez firmę
Siemens z Niemiec.
Zintegrowany system napędu i sterowania jednostką (łącznie z czterema głównymi
pędnikami azymutalnymi na rufie), elektrownię okrętową, system dystrybucji energii
elektrycznej i zintegrowany system automatyki siłownianej i ogólnookrętowej dostarczyło
konsorcjum celowe firm Caterpillar (MaK),
Schottel i SAM Electronics. Elektryczne silniki diesel – elektrycznego systemu napędu
głównego – pochodzą z niemieckiej firmy
VEM. Dźwigi zainstalowane na Innovation,
łącznie z potężnym żurawiem offshore o unosie 1500 ton, dostarczył zakład austriackiej firmy Liebherr z Rostoku. Łodzie ratunkowe
i ratownicze (MOB) oraz żurawiki – firma
Noreq z Norwegii (która ma swój zakład produkcyjny także w Polsce). Wyposażenie kuchni zaś fińska firma Metos.
Innovation to przede wszystkim wielkie
osiągnięcie gdańskiej stoczni Crist, nie mającej doświadczenia w budowie w pełni wyposażonych statków i zajmującej się dotychczas głównie produkcją sekcji okrętowych
i częściowo wyposażonych kadłubów statków
rybackich i offshore suport dla stoczni zagranicznych. Warto jednak pamiętać, że na
rynku budowy nowych jednostek tego rzadkiego gatunku (HLJV do budowy i obsługi
farm wiatrowych offshore), stocznie europejskie nie są wcale pionierami ani liderami.
Co więcej, będą pewnie w coraz większym
stopniu wystawione na bezpośrednią konkurencję stoczni dalekowschodnich, z chińskimi i koreańskimi na czele. Przypomnijmy,
że pierwszy „rasowy” (zbudowany od podstaw) statek typu HLJV dla branży offshore
wind – MPI Resolution (ex Mayflower Resolution) powstał dziesięć lat temu w Chinach,
w stoczni Shanhaiguan Shipbuilding Industry Co., Ltd (CSIC) z Qinhuangdao. I
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Jakość w cenie
Przy okazji Polskiego Dnia Jakości, zorganizowanego 8 listopada przez Polskie
Centrum Badań i Certyﬁkacji SA, jakość – zgodnie z hasłem ubiegłorocznego
Europejskiego Tygodnia Jakości: „Jakość – kluczowy czynnik” – odegrała
rolę pierwszoplanową. Była przedmiotem wystąpień i dyskusji
oraz głównym kryterium przyznanych podczas gali nagród

Nagrodę odbiera Łukasz Boroń,
członek zarządu PKP Cargo
ds. finansowych

Nagrodę odbiera komisarz Elżbieta
Marciniak, pełnomocnik dyrektora CLKP
ds. zarządzania jakością

Nagrodę odbiera członek zarządu spółki
Tramwaje Warszawskie ds. techniczno-eksploatacyjnych Wojciech Pęsik

olski Dzień Jakości zorganizowany
po raz 17. i objęty patronatem ministra gospodarki Waldemara Pawlaka zgromadził liczne grono uczestników. Nic dziwnego, jakość jest dziś wymogiem i warunkiem konkurencyjności
w każdej dziedzinie, przez co wzbudza zainteresowanie ze strony przedsiębiorców,
samorządów, administracji państwowej, otoczenia biznesu i wszystkich, którzy mają
wpływ na kształt i rozwój krajowej gospodarki
oraz życia publicznego. Licznie przybyli
goście mieli wiele okazji do zgłębienia tematu
jakości, jak również wiele rocznic do świętowania. Te były okazją do przypomnienia historii działań projakościowych i początków
certyﬁkacji w Polsce.
Wiodąca jednostka certyfikująca w kraju PCBC SA przy okazji Polskiego Dnia Jakości obchodziła 10-lecie istnienia firmy jako
jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, a to
nie jedyny jubileusz, któremu poświęcono uwagę w tym szczególnym dniu. Na 2012 rok przypadało również 20-lecie wydania pierwszego
certyfikatu akredytacji, 10-lecie ustawy o systemie oceny zgodności oraz 10-lecie certyfikacji rolnictwa ekologicznego i te rocznice także upamiętniono. W ten nurt wspomnieniowo-podsumowujący doskonale wpisywała
się konferencja tematyczna pt.: „PCBC SA
– historia i teraźniejszość”, którą otworzył prezes zarządu firmy Wojciech Henrykowski,
a poprowadził Tadeusz Glazer – dyrektor ds.
badań i certyfikacji w PCBC SA.
Oprócz prezesa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, który przybliżył działalność
firmy na przestrzeni lat oraz założenia i cele,
głos zabrała Elwira Gross-Gołacka, dyrektor generalna Ministerstwa Gospodarki,

która podkreśliła kluczową rolę szeroko rozumianej jakości w budowaniu nowoczesnych
strategii biznesowych. Michał Rzytki, naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mówił o działaniach resortu nakierowanych na
rozwój rynku oraz zwiększenie poziomu
wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego
i żywności ekologicznej, podkreślając, że
dalszy rozwój sektora wymaga skutecznego
informowania konsumentów o atrybutach
żywności ekologicznej, czemu służy m.in.
kampania „Żywność ekologiczna gwarancją
dobrego smaku”, której ambasadorami są
Magdalena Kumorek i Artur Partyka.
Wśród prelegentów znalazł się również
szczególny gość – dr Kurt von Storch, dyrektor
wykonawczy EuropeSpa med & wellness
GmbH, który przybył z Niemiec, aby przybliżyć zagadnienia związane z międzynarodową certyfikacją medycznych i wypoczynkowych ośrodków spa, ze szczególnym akcentem na korzyści płynące z certyfikacji dla
ośrodków spa i wellness oraz perspektywy zainicjowanej współpracy między PCBC SA
a Europejskim Stowarzyszeniem SPA (ESPA).
Jego obecność i wystąpienie były związane
z przyznaniem przez PCBC SA pierwszego

certyfikatu dedykowanego podmiotom z tego
sektora, który podczas gali odebrał prezes Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” Wiktor
Kolbowicz. Pierwszy certyfikat EuropeSpa
przyznany przez PCBC SA potwierdza, że klinika spełnia wymagania Stowarzyszenia
w zakresie jakości i bezpieczeństwa, leczenia
i wypoczynku, bazy hotelowej, gastronomii
i kuchni.
Jednym z ważniejszych punktów uroczystości w Centrum Nauki Kopernik była ceremonia wręczenia Nagród Prezesa Zarządu
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji,
którymi od 2009 roku wyróżniani są klienci
PCBC SA, mający szczególne zasługi i osiągnięcia w doskonaleniu zarządzania organizacją, działaniach proekologicznych oraz
upowszechnianiu i promocji problematyki jakości. W 2012 roku decyzją kapituły Nagrody Prezesa Zarządu przyznano dwa równorzędne tytuły laureata nagrody oraz dwa wyróżnienia. Statuetki odebrało też 12 wieloletnich klientów PCBC SA, którzy odebrali nagrody z rąk wiceprezes PCBC SA Anny Wyroby oraz prezesa Henrykowskiego. Po tej części spotkania goście udali się na poczęstunek,
a chętni oddali się zwiedzaniu wystaw Centrum Nauki Kopernik.
I
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Laureaci 4. edycji Nagrody Prezesa Zarządu PCBC SA w roku 2012:
• PKP CARGO SA (Warszawa)
• POLMO Łomianki SA (Łomianki)

Wyróżnieni w 4. edycji Nagrody Prezesa Zarządu PCBC SA w roku
2012:
• Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (Warszawa)
• Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (Warszawa)
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Systematyczne doskonalenie
Firma Polmo Łomianki SA, choć formalnie zaliczana do małych i średnich przedsiębiorstw,
jest liderem w grupie dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego. Od powstania
w 1938 roku do chwili obecnej swoją aktywność skupia na motoryzacji. W 2012 roku
ﬁrma została laureatem Nagrody Prezesa Polskiego Centrum Badań i Certyﬁkacji SA
olmo Łomianki SA produkuje wyroby dwiema technologiami: metalurgią spieków i wtryskiem tworzyw
sztucznych. Firma odnotowuje systematyczny wzrost poziomu jakości swoich
wyrobów, a jednocześnie wprowadza innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne w odpowiedzi na zwiększające się wymagania zarówno klientów, jak i rynku.
W technologii metalurgii spieków wytwarzane są miedzy innymi części do amortyzatorów, układów chłodzenia i klimatyzacji oraz systemów sterowania położeniem kierownicy. Specjalnością wydziału przetwórstwa
tworzyw sztucznych są różnego rodzaju elementy wyposażenia wnętrza samochodu i komory silnika, jak na przykład osłony wiązek
przewodów elektrycznych, oraz detale do
układów sterowania położeniem kierownicy.
Niewielka część produkcji tworzywowej prowadzona w specjalnie wydzielonym oddziale znajduje zastosowanie w opakowaniach dla
przemysłu spożywczego.
Spółka dostarcza swe wyroby do klientów
na całym świecie, m.in. w Japonii oraz prawie wszystkich krajach Europy Zachodniej.
Główni odbiorcy produktów Polmo znajdują się w Czechach, Hiszpanii oraz na Białorusi. Firma dostarcza towary również do tak
odległych miejsc jak Tajlandia, Meksyk czy
RPA. Większość wielkich koncernów motoryzacyjnych, zarówno azjatyckich, jak i europejskich, to końcowi odbiorcy produktów
wytwarzanych przez firmę.
Polmo Łomianki SA jest certyfikowane
według standardów i norm technicznych
PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001,
ISO/TS 16949, PN-EN ISO 22000 oraz
PN-N 18001. Wszystkie te wymagania zawarte są w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością, mającym postać ściśle opisanych procedur i sposobów postępowania
dla każdego etapu produkcji i wytwarzania.
Poza systemami zarządzania zgodnymi z wymaganiami norm systemowych, firma wprowadziła takie rozwiązania organizacyjne, jak
Lean Manufacturing, niezbędne m.in. przy
współpracy z firmami japońskimi.
We współczesnym przemyśle motoryzacyjnym standardy serii ISO są obligatoryjne,
lecz coraz częściej są one niewystarczające wobec zwiększających się wymagań klientów.
Specyficzne wymagania klientów narzucają
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Nagrodę dla Polmo Łomianki SA odebrali prezes zarządu Władysław Osienicki
i wiceprezes zarządu Izabela Kulszewicz
jeszcze wyższe wymogi i uregulowania, których spełnienie jest warunkiem pozyskania nowych wyrobów do produkcji. Dotyczą one zarówno kwestii jakościowych i normatywnych, jak również szczegółowych procedur postępowania prowadzonego przez producenta. Polmo Łomianki spełnia je wszystkie, co
owocuje średnio około pięćdziesięcioma nowymi wyrobami rocznie.
Polmo współpracuje ze swoimi klientami już na etapie projektowania wyrobu,
optymalizując konstrukcję do stosowanej
technologii wraz z doskonaleniem konkurencyjności cenowej i funkcjonalnej. Na uwagę zasługuje elastyczność firmy w stosunku
do wymagań klientów i przystosowanie jej
strategii rozwojowej do zmieniających się wymagań rynku. Prowadzony jest stały monitoring satysfakcji klientów, bazujący na obiektywnych mierzalnych czynnikach, stosowany jako interaktywne narzędzie pozwalające
na ciągłe doskonalenie produktów i usług.
Bazując na doświadczeniu pracowników, umiejętnie zarządzana firma systematycznie doskonali swoje struktury i organizację.
Potwierdzeniem tych działań są sukcesy

Polmo w konkursie Polska Nagroda Jakości.
Firma otrzymała Laur Zwycięzcy w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw.
Polmo Łomianki SA jest beneficjentem
dotacji z Unii Europejskiej. Dzięki udziałowi w programach „Wzrost przedsiębiorczości”, „Innowacyjna Gospodarka” i „ Rozwój
przedsiębiorczości” nie tylko doskonali metody zarządzania, ale także wprowadza do
produkcji maszyny najnowszej generacji i innowacyjne rozwiązania technologiczne, spośród których można wymienić chociażby:
spiekanie z opcją hartowania w piecu taśmowym o atmosferze azotowo-wodorowej, instalację systemów eliminujących wadliwość detali w procesie wtrysku, wdrożenie
innowacyjnej metody zasysania proszku
w systemie pneumatycznego wyrównywania
zasypu oraz szereg innych rozwiązań projakościowych i proekologicznych.
Bazując na dobrej kondycji finansowej
i organizacyjnej, Polmo Łomianki SA planuje
dalsze unowocześnienie produkcji i ekspansję na nowe rynki.
www.polmosa.com.pl
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Kreatywność i innowacje
Podczas Polskiego Dnia Jakości 2012 Polskie Centrum Badań i Certyﬁkacji SA
uhonorowało Oddział Elektrownia Bełchatów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna SA za promowanie międzynarodowych standardów jakości
esteśmy zaszczyceni tym wyróżnieniem. Przyjmujemy je, jako docenienie
zaangażowania Oddziału Elektrownia
Bełchatów w doskonalenie zarządzania organizacją przez jakość. Warto uzupełnić, że tą tematyką zajmujemy się od dawna.
Nasze działania zmierzały w kierunku podnoszenia jakości pracy, edukacji oraz wdrażania systemów zarządzania. Głęboko zaangażowaliśmy się w działania na rzecz kreatywności i innowacji, które stanowią główną siłę napędową rozwoju Oddziału Elektrownia Bełchatów – powiedział dyrektor Marek Ciapała, odbierając statuetkę.
Wprowadzenie w gospodarce krajowej
przekształceń oraz reguł rynkowych i konkurencyjności w energetyce stworzyło potrzebę wzbogacania istniejących mechanizmów zarządzania. W celu zwiększenia skuteczności metod zarządzania w 2000 roku
Zarząd Elektrowni „Bełchatów” SA zdecydował, że należy podjąć działania w zakresie budowy zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP
w oparciu o normy PN EN ISO serii 9000,
PN EN ISO serii 14000 oraz PN N serii 18000.
Decyzja ta miała na celu usprawnienie i ciągłe doskonalenie organizacji oraz utrzymanie i poprawę konkurencyjności firmy.
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania nastąpiło w dwóch etapach. W roku
2001 wdrożono zintegrowany system zarządzania środowiskiem i BHP. Pomyślny przebieg wdrożenia umożliwił złożenie wniosku
o certyfikację do Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji i uzyskanie pierwszego certyfi-
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Marek Ciapała, dyrektor Oddziału
Elektrownia Bełchatów
katu nr BS-1/1/2002 10 stycznia 2002 roku
w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii
elektrycznej i ciepła, usług remontowych, telekomunikacyjnych i zaopatrzeniowych,
stwierdzający spełnienie wymagań normy
środowiskowej i BHP.
W drugim etapie, w roku 2002, wdrożono system zarządzania jakością. Nastąpiła integracja funkcjonujących systemów i powstał zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP (ZSZ ISO)
certyfikowany w 2003 roku. Od tej pory trwa
jego stały rozwój i doskonalenie. System
zarządzania jakością został również certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego

Fot. MICHAŁ SZELEST, ARCHIWUM ELEKTROWNI BEŁCHATÓW
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(UDT), w zakresie wytwarzania elementów
urządzeń technicznych, naprawy i modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. W roku 2006 ZSZ ISO został rozszerzony o system zarządzania ochroną informacji według normy PN-I-07799-2 (obecnie według PN ISO/IEC 27001), a w 2011
roku o system zarządzania jakością w spawalnictwie zgodny z wymaganiami normy
PN-EN ISO 3834-2:2007.
W Oddziale Elektrownia Bełchatów funkcjonują również systemy zarządzania jakością
według normy PN-EN ISO/IEC 17025 w czterech laboratoriach: Laboratorium Badań
Materiałowych, Laboratorium Pomiarowym, Laboratorium Kontroli Chemicznej
oraz Laboratorium Higieny Pracy. Laboratoria posiadają formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę kompetencji do wykonywania określonych działań.
– Przed nami też nowe wyzwania. Mając
na uwadze dalsze podnoszenie efektywności
Oddziału Elektrownia Bełchatów, rozpoczęliśmy wdrażanie systemu efektywności energetycznej w oparciu o standard ISO 50001.
Będą to kompleksowe i wielokierunkowe
działania obejmujące energomodernizację
zasobów technicznych i wprowadzenie metod energooszczędnej eksploatacji – deklaruje
Marek Ciapała.
Za wdrażaną konsekwentnie koncepcję
zarządzania przez jakość Odział Elektrownia
Bełchatów został już wielokrotnie doceniony, prezentując swoje osiągnięcia na licznych
konferencjach i podczas wizyt referencyjnych.
Dowodem na to są również oceny niezależnych, zewnętrznych organizacji, którym Oddział Elektrownia Bełchatów wielokrotnie się
poddawał.
– Podsumowując – stwierdza M. Ciapała
– należy powiedzieć, że otrzymane nagrody,
wyróżnienia i często kierowane do nas słowa
uznania, to docenienie trudu i determinacji
Oddziału Elektrownia Bełchatów na drodze
do podniesienia efektywności poprzez wykorzystanie narzędzi jakich dostarcza zintegrowany system zarządzania. To ugruntowanie prestiżu Oddziału i umocnienie jego pozycji na rynku oraz docenienie w oczach interesariuszy. Doprowadziło do tego duże zaangażowanie i wsparcie zarządu, dyrekcji oraz
solidna praca wszystkich zatrudnionych.
www.pgegiek.pl

NAGRODY PREZESA ZARZĄDU PCBC SA

Jakość w nauce i przemyśle
W przemyśle przyszłość każdego przedsiębiorstwa zależy od jakości
wykonywanych konstrukcji, wyrobów czy świadczonych usług. Wysoką jakość osiąga
się poprzez zastosowanie nowoczesnych i ekonomicznych metod technologicznych
oraz dzięki wykorzystaniu nowych materiałów konstrukcyjnych
nstytut Spawalnictwa od początku swojej działalności nastawiony jest na
współpracę z przemysłem. Misją Instytutu jest rozwój wiedzy w dziedzinie spawalnictwa oraz transfer wyników badań i ekspertyz do przemysłu. Wyniki te w postaci innowacyjnych technologii, wyrobów, metod,
rozwiązań, programów itp. przekazywane są
w formie umów sprzedaży, licencji, umów
typu know-how, wspólnych przedsięwzięć.
Ważną rolę w transferze innowacji pełnią szkolenia, seminaria, konferencje i publikacje,
które przygotowują przemysł do wdrożenia
nowoczesnych rozwiązań technicznych.
Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na jakość prac spawalniczych jest odpowiednie wykształcenie i umiejętności praktyczne pracowników. Instytut Spawalnictwa, poprzez wdrożenie Międzynarodowego
Systemu Kształcenia, stworzył warunki do
kształcenia i certyfikowania personelu spawalniczego na wszystkich poziomach wiedzy
niezbędnej do pełnienia różnych funkcji w czasie realizowania, nadzorowania oraz kontroli
procesów i wyrobów spawanych. Dyplomy
wydawane w oparciu o ten system uznawane są w krajach europejskich oraz w wielu krajach całego świata.
Potwierdzeniem wysokiego poziomu jakości wyrobów spawanych jest uzyskanie odpowiednich certyfikatów. Spawanie jest procesem specjalnym, ponieważ złącza spawane, decydujące o bezpieczeństwie użytkowników, nie mogą być w pełni sprawdzone

I

przez późniejsze kontrole i badania. W związku z tym jakość wyrobu spawanego musi być
zagwarantowana nie tylko poprzez kontrolę
po zakończeniu spawania, ale przede wszystkim przez stosowanie sprawdzonych procesów i warunków technologicznych spawania
oraz nowoczesnego systemu zarządzania.
Innowacyjność jest domeną instytutów
badawczych i od jednostek badawczych,
w głównej mierze, zależy wysoka jakość oraz

postęp w przemyśle w zakresie metod i technologii wytwarzania. Instytut Spawalnictwa
współpracuje ze wszystkimi strategicznymi
branżami, w których wykorzystywane jest spawalnictwo (energetyka, kolejnictwo, przemysł
zbrojeniowy, przemysł motoryzacyjny itp.)
i bez których niemożliwy jest rozwój gospodarczy kraju.
www.is.gliwice.pl

Ośrodek Certyfikacji wydzielony organizacyjnie w Instytucie
Spawalnictwa prowadzi:
•
•
•
•
•

certyfikowanie systemów zarządzania jakością,
certyfikowanie procesów spawalniczych,
certyfikowanie wyrobów spawalniczych,
certyfikowanie zakładowej kontroli jakości,
kwalifikowanie i certyfikowanie personelu spawalniczego i personelu badań
nieniszczących.

Oferta Instytutu Spawalnictwa skierowana do szerokiego sektora
przemysłowego obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nowoczesne technologie spajania i cięcia,
kwalifikowanie technologii spajania,
kwalifikowanie zakładów wykonujących odpowiedzialne konstrukcje budowlane,
usługi badawcze (materiałów do wyrobu konstrukcji, połączeń spajanych,
sprzętu do spajania),
ekspertyzy i doradztwo techniczne,
nadzór prac spawalniczych,
kształcenie na wszystkich poziomach wiedzy,
certyfikację personelu, wyrobów, procesów i systemów zarządzania jakością,
aktywną działalność informacyjną.
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SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA

Spółdzielnie dobre,
lepsze i najlepsze
Po raz kolejny spółdzielnie mieszkaniowe z całej Polski zostały ocenione
w dedykowanym im rankingu, opracowywanym na podstawie opinii
społeczeństwa, a więc tych, którzy na co dzień mają okazję weryﬁkować,
na ile wizerunek spółdzielni pokrywa się ze stanem faktycznym
anking Najlepszych Spółdzielni
Mieszkaniowych to cykliczny efekt
ogólnopolskiego programu uznaniowego „Dobra Spółdzielnia”, realizowany przez redakcję dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej” „Strefa Biznesu”. Ma
on na celu wzmocnienie wizerunku polskiej
spółdzielczości mieszkaniowej i popularyzację idei przyświecającej polskiemu ruchowi
spółdzielczemu poprzez upowszechnianie
modelowych przykładów praktyk oraz strategii
zarządzania przekładających się na wzorowe
funkcjonowanie spółdzielni i właściwe gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi.
Ocenie poddawane są wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe działające na terenie

R

kraju, które dobrowolnie prześlą przygotowane przez organizatorów ankiety weryfikacyjne. Laureaci programu wybierani są
w oparciu o szeroko rozumianą jakość zarządzania zasobami mieszkaniowymi i obsługi oraz działalność społeczną. Najlepsze
spółdzielnie zasługujące na wysoką pozycję
w rankingu, godło promocyjne programu
„Dobra Spółdzielnia” oraz korzyści wizerunkowe związane z obecnością na łamach
prasy i posługiwaniem się przyznanym tytułem, pomagają wskazać sami czytelnicy,
a zarazem członkowie spółdzielni, którzy
najlepiej wiedzą, jak zarząd wywiązuje się
ze swojej pracy i jakie warunki życia zapewnia swoim mieszkańcom. W ankietach

w sześciostopniowej skali oceniają poziom
opłat pobieranych przez spółdzielnię, stan
techniczny zasobów i czystości na klatkach
schodowych, zagospodarowanie budynku
z uwzględnieniem zieleni, deptaków, placów
zabaw dla dzieci, boisk sportowych, miejsc
parkingowych itp., a także standard obsługi łącznie z zapewnieniem oferty dodatkowej: klubów osiedlowych, imprez dla dzieci, młodzieży, seniorów, kół zainteresowań. Dzięki uczestnictwu w programie i wysokiej pozycji spółdzielnie umacniają swój
wizerunek, niezwykle ważny w odbiorze
i ocenie, jak również promują ideę spółdzielczości, która się sprawdza i spotyka się
z uznaniem.
I

Efektywne zarządzanie
Rozmowa z Aleksandrem Biegaczem, prezesem zarządu Powszechnej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Chrzanowie, uhonorowanej tytułem „Dobra Spółdzielnia 2012”

Jakie metody zarządzania najlepiej się
sprawdzają?
– Zarządzanie zasobami należącym do
spółdzielni wiąże się z jednej strony z pozyskaniem środków finansowych na ich utrzymanie od osób zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach, a z drugiej strony
z umiejętnością efektywnego wykorzystania
i gospodarowania tymi środkami. Na jakość
zarządzania duży wpływ ma wieloletnie do-
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świadczenie pracowników zatrudnionych
w spółdzielni. I choć za zarządzanie odpowiedzialny jest zarząd, to kontrolowane jest
ono przez radę nadzorczą i walne zgromadzenie. Dodatkowo, podczas podejmowania
decyzji o planowanych remontach, uwzględniane są wnioski i opinie mieszkańców uzyskiwane podczas organizowanych zebrań.
Jakie inwestycje zrealizowane w ostatnich latach były najważniejsze, biorąc pod
uwagę oczekiwania mieszkańców?
– W ostatnich latach w 62 budynkach wykonano instalację ciepłej wody użytkowej
z równoczesnym demontażem łazienkowych
gazowych podgrzewaczy wody – prace prowadzone były w celu zminimalizowania zagrożenia zatruciem tlenkiem węgła. We wszystkich budynkach zostały ocieplone stropodachy, prawie wszystkie budynki posiadają ocieplone ściany szczytowe. W latach 2007 i 2008
wybudowaliśmy kompleks 103 garaży. Ponadto w ostatnich latach prowadzone były prace ociepleniowe na 84 budynkach mieszkalnych i 2 pawilonach handlowo-usługowych,

dokonano wymiany stolarki okiennej w klatkach schodowych, piwnicach i suszarniach budynków, pomalowano klatki schodowe, przeprowadzono remonty m.in.: balkonów, instalacji gazowej, dachów, dźwigów osobowych
oraz instalacji elektrycznej. Wykonano także
instalacje oddymiające w budynkach wysokich
oraz instalacje pionów nawodnionych w 8 budynkach wysokich, wymieniono ponad 20 tys.
wodomierzy mieszkaniowych.
Czego dotyczą najbliższe plany?
– W najbliższym czasie planujemy kontynuowanie działań związanych z ociepleniem
budynków oraz budowę kompleksu 24 garaży. Mamy również zamiar stworzyć warunki dla rozwoju działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej oraz integracji mieszkańców w osiedlach, a także wdrożyć zintegrowany system informatyczny obejmujący całość spółdzielni.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.psm-ch.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” należy do najstarszych i największych we Wrocławiu. Powstała w 1959 roku, jako trzecia w mieście,
z inicjatywy grupy pracowników Wrocławskiej Fabryki Urządzeń Mechanicznych (obecnie FAT).
Zasoby spółdzielni:
• 3 duże osiedla: Kwiatowe, Lubuskie i Muchobór Mały zajmują 460 tys. mkw.
pow. użytk. terenów
• 140 budynków, a w nich 7 tys. mieszkań o łącznej pow. 332 tys. mkw. pow. użytk.
• 160 lokali użytkowych o powierchni 16 tys. mkw., z tego 12 tys. mkw. stanowi majątek
wspólny członków
• Spółdzielnia zrzesza 7,3 tys. członków, a jej zasoby zamieszkuje około 25 tys. mieszkańców
Zarząd Spółdzielni współdziałając z organami samorządu (Radami Osiedli, Radą Nadzorczą),
od lat podejmuje działania zmierzające do unowocześnienia Spółdzielni we wszystkich dziedzinach jej działalności. Stara się, aby pracownicy traktowali sprawy interesantów jak swoje
własne, pracując przy „drzwiach otwartych”, w przyjaznej atmosferze. Specjalnie utworzone
Centrum Obsługi Mieszkańców oraz Administracje Osiedli zostały dostosowane dla potrzeb
osób niepełnosprawnych (specjalne podjazdy). Wszelkie sprawy pracownicy starają się załatwiać na miejscu, „od ręki”, kompleksowo i bez zbędnej biurokracji. Pełny dostęp do informacji i sprawny system komunikowania się z mieszkańcami to klucz do dobrego funkcjonowania spółdzielni.
W spółdzielni nie ma pościgu za zyskiem (z zasady działamy non-proﬁt), a mimo to do roku 2009
udało się ocieplić wszystkie budynki i obecnie jesteśmy jedyną spółdzielnią we Wrocławiu, która
osiągnęła ten cel – zachowując opłaty od członków na średnim poziomie.
Nowo wybudowany, duży, nowoczesny Dom Kultury „Bakara” jest swoistym pomnikiem
50-lecia spółdzielni. Prowadzone są w nim zajęcia dla seniorów, młodzieży i dzieci. Organizowane są szkolenia, konferencje, uroczystości, różnorodne kursy i zajęcia. Ponadto spółdzielnia
współpracuje ze szkołami, bierze udział w konkursie „Ukwiecamy Wrocław” organizowanym
przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia. W spółdzielni działają też dwa szczepy harcerskie,
przy czym Szczep „Nysa” – już prawie 40 lat.
Dzięki wprowadzaniu kolejnych programów oszczędnościowych i pilnowaniu każdego spółdzielczego grosza, udało się przebrnąć przez ekonomiczno-ﬁnansowe kłopoty. Jednocześnie
osiągnęliśmy wzrost zainteresowania członków sprawami spółdzielni i pracą w samorządach
osiedlowych. Coraz więcej z nich rozumie, że samorządność jest receptą na sukces. Mają świadomość tego, jak pewnym zabezpieczeniem dla ich przyszłości jest majątek wspólny, do którego
zaliczamy lokale użytkowe i tereny przeznaczone pod dzierżawę. Pozwoliło to, w przeszło półwiecznej działalności spółdzielni, na bieżące dostosowywanie zasad funkcjonowania spółdzielni
i jej unormowań do potrzeb mieszkańców.
Certyﬁkaty, nagrody i wyróżnienia:
• Odznaka za Zasługi dla Spółdzielczości przyznana przez Krajową Radę Spółdzielczą (1999 rok)
• Złota Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa (2000 rok)
• Honorowy tytuł Przyjaciela PCK (2002 rok)
• Certyﬁkat Jakości Zarządzania według normy ISO 9001:2008 (nieprzerwanie od 2003 roku)
• Złoty Klon – wyróżnienie Banku Ochrony Środowiska (2006 rok)
• Medal im. Kazimierza Wielkiego przyznany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki
Nieruchomościami (2009 rok)
• Medal im. Kazimierza Wielkiego przyznany przez Konfederację Budownictwa
i Nieruchomości (2009 rok)
• „Złota Jubilatka” tytuł przyznany w 2009 roku z okazji 50-lecia Spółdzielni przez Polskie
Towarzystwo Mieszkaniowe
• Złoty Laur Instytutu Gospodarki Nieruchomościami (2009 rok, 2011 rok),
• Nagroda w ogólnopolskim rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2011 organizowanym
przez Redakcję Domów Spółdzielczych.
• Certyﬁkat „Rzetelni w biznesie” (2011 rok)
• Gepard Biznesu (2011 rok)
• I miejsce w Rankingu na Najlepszą Spółdzielnię Mieszkaniową województwa
dolnośląskiego (2011 rok i 2012 rok)
• Grand Prix w programie Dobra Spółdzielnia 2011 i 2012 organizowanym przez
„Dziennik Gazeta Prawna”
• Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej 2012
• III miejsce w konkursie Orły Polskiego Budownictwa w kategorii zarządzanie
nieruchomościami (2012 rok)

Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC
53-227 Wrocław, ul. Inżynierska 17
tel. 71 332 93 00, fax 71 332 93 29
sm@metalowiec.wroclaw.pl
www.metalowiec.wroclaw.pl

SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA

Relikt czy przyszłość?
Spółdzielnie mieszkaniowe przeszły przez meandry zmian ustrojowych poobijane.
Przez jednych były traktowane jako relikt PRL, przez innych jako łakomy kąsek do
przejęcia. Przez ponad 20 lat toczą się dyskusje w sprawie ich uprawnień i sposobów
działania. Wielokrotnie posłowie podejmowali inicjatywy, żeby rozbić dotychczasową
strukturę spółdzielni. Raz mieli intencje czyste, raz niezbyt czyste
2012 roku w wyniku inicjatywy
senackiej wprowadzono do
ustawy o spółdzielniach poprawki, zgodne z decyzjami
Trybunału Konstytucyjnego, który już dwukrotnie (w roku 2005 i 2010) stwierdził niezgodność obowiązujących przepisów z ustawą zasadniczą. Chodzi m.in. o możliwość
przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu we własność. Aby to zrobić, konieczne
jest uregulowanie stanów prawnych gruntów
tak, żeby móc przyznać prawo własności do
fragmentu działki konkretnemu członkowi
spółdzielni.

W

Błędy z przeszłości
Aby ustanowić odrębną własność lokalu potrzebny jest wpis w księgach wieczystych.
Przeprowadzenie takiej procedury wymaga,
by stan prawny gruntu był aktualny. Tymczasem w wielu spółdzielniach tak nie jest,
gdyż nie wpisywały one do ksiąg wieczystych
m.in. decyzji wywłaszczeniowych, nacjonalizacyjnych czy dotyczących wieczystego
użytkowania gruntu. Ponadto o część działek, na których stoją spółdzielcze budynki,
upominają się ich byli właściciele.
Nowelizację ustawy prezydent Bronisław Komorowski podpisał w sierpniu 2012
roku. Nowela uchyla te przepisy ustawy,
które zakwestionował trybunał. Zobowiązuje także zarządy spółdzielni do uregulowania
stanów prawnych ich gruntów, aby mogły
w dalszym ciągu przekształcać spółdzielcze
prawo do lokalu we własność. Spółdzielnie
mieszkaniowe miały obowiązek regulowania
tych stanów prawnych od 11 lat.
Posłowie chcą ułatwić spółdzielniom
mieszkaniowym zasiedzenie gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym. Dziś zdarza
się, że właśnie na takich działkach stoją w całości lub w części bloki. To uniemożliwia ustalanie w tych budynkach odrębnej własności
i hamuje przekształcenia. Posłowie deklarują, że się tym zajmą.
Spółdzielcy uważają, że samo prawo
własności mieszkań, które i tak mają na
podstawie dotychczasowych przepisów, bo
mogą je sprzedać czy zapisać w testamencie,
to zbyt mało. Opinia jest o tyle słuszna, że nawet własnościowe spółdzielcze prawo do
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Polscy spółdzielcy starają się, aby takie opinie
dotarły do świadomości decydentów. Bowiem
znaczna część naszych polityków nie widzi
potrzeby rozwijania spółdzielczości, a wręcz przeciwnie, stara się pomniejszyć jej znaczenie
lokalu wiąże się z tym, że właścicielem mieszkania czy lokalu użytkowego, które spółdzielca
uważa za swoje, jest spółdzielnia, a nie on
sam. Nie bez znaczenia jest również możliwość takiego zarządzania wspólnymi pieniędzmi, które pozwoli używać własnych
nakładów wyłącznie na własny dom. A to
otwiera temat tworzenia mniejszych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Próba separacji
Karolina M. napisała na portalu szukajeksperta.com: „Wspólnota mieszkaniowa,
do której ja należę, niestety oddała zarzą-

dzanie mieszkaniami na osiedlu prywatnej
firmie, która zdziera z nas teraz niesamowite
pieniądze dosłownie za wszystko. Rachunki za wodę i ogrzewanie są ogromne, a większą ich cześć stanowią jakieś opłaty manipulacyjne. Bądź co bądź, spółdzielnie działały uczciwiej”.
Były też wpisy o tym, że spółdzielnie są
skamieliną z poprzedniej epoki i należy je zlikwidować. Tak zresztą myśli część polityków.
Projektowana nowa ustawa ma doprowadzić
do sytuacji, gdy nastąpi rozpad spółdzielni na
wspólnoty, nawet wówczas, gdy nie wszyscy
lokatorzy będą się ku temu skłaniali.

SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA
Mimo zgłaszanych z różnych stron wątpliwości, rząd skierował poselski projekt
ustawy o spółdzielniach do dalszych prac legislacyjnych – podało w październiku 2012
roku Centrum Informacyjne Rządu. Dodano, że zastrzeżona jest możliwość zgłaszania
propozycji zmian do projektu w toku prac parlamentarnych. Jak napisano w komunikacie,
rząd dostrzega potrzebę przygotowania nowej, całościowej regulacji problematyki spółdzielni.
W stanowisku rządu zwrócono uwagę, że
wiele przepisów wymaga dalszych prac legislacyjnych, w tym m.in. kwestie związane
z: członkostwem w spółdzielni, zbywalnością
udziałów, wygaśnięciem mandatów członków
walnego zgromadzenia wybranych na określoną kadencję, zaskarżeniem do sądu uchwał
walnego zgromadzenia, obowiązkiem odbycia przez członków rady nadzorczej szkolenia dotyczącego podstaw funkcjonowania
spółdzielni, funkcją lustratora czy przekształceniami organizacyjnymi wewnątrz
spółdzielni.
„W projekcie poselskim zawarto przepisy ogólne, regulujące działalność wszystkich
typów spółdzielni, związków spółdzielczych
i Krajowej Rady Spółdzielczej, pozostawiając do unormowań w osobnych aktach prawnych funkcjonowanie poszczególnych rodzajów spółdzielni. Zaproponowano ponadto, aby przepisy odnoszące się do spół-

dzielni rolniczych, spółdzielni kółek rolniczych
i spółdzielni pracy pozostawić w niezmienionym kształcie do czasu uchwalenia nowych
aktów prawnych, regulujących ich działalność” – napisano w komunikacie.
Jako podało CIR, obowiązująca ustawa
Prawo spółdzielcze z 1982 roku była już ponad 30-krotnie nowelizowana. Z tego względu powstanie nowej ustawy, uwzględniającej
funkcjonowanie spółdzielni we współczesnych warunkach ekonomicznych i gospodarczych oraz zgodność przewidzianych
w niej rozwiązań z przepisami innych ustaw
nie budzi żadnych wątpliwości i zastrzeżeń.

Wartość samopomocy
Organizacja Narodów Zjednoczonych
ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem
Spółdzielczości. To wyraz uznania dla tej formy organizowania produkcji i usług – twierdzi portal administrator24info – także działań w dziedzinie mieszkalnictwa, mających na
celu nie pomnażanie zysków, ale zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych niezamożnych
grup społecznych.
W unijnych dokumentach czytamy, że
spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem
osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu
zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samo-

odpowiedzialności, demokracji, równości,
sprawiedliwości i solidarności.
Z danych o poszczególnych branżach
spółdzielczości w Europie wynika, że najwięcej, bo 41 proc. jest spółdzielni pracy – wytwórczych i usługowych, 33 proc. stanowią
rolnicze, a na trzecim miejscu są mieszkaniowe – 17 proc. Okazuje się, że te branże
spółdzielcze wykazują największą odporność na skutki światowego kryzysu, tak więc
ich rozwój jest pożyteczny i wskazany. O tym
przypomniała światu ONZ.
Polscy spółdzielcy starają się, aby takie
opinie dotarły do świadomości decydentów.
Bowiem znaczna część naszych polityków nie
widzi potrzeby rozwijania spółdzielczości,
a wręcz przeciwnie, stara się pomniejszyć jej
znaczenie. Podczas prac nad ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych nie zwracano
uwagi na opinie Komisji Kodyfikacyjnej Sejmu czy Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Odbyły się natomiast debaty poświęcone spółdzielczości, organizowane przez Kancelarię Prezydenta.
Dzięki obchodom Międzynarodowego
Roku Spółdzielczości w mediach pojawia się
więcej obiektywnych publikacji na ten temat.
Wszystko to zapewne poprawi nieco samopoczucie spółdzielców i przyczyni się do
większego zrozumienia ich problemów, ale
szybko ich nie rozwiąże.
RYCH

Z determinacją do celu
Rozmowa z Marią Nowak, prezes zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk”

Co decyduje o powodzeniu spółdzielni
„Energetyk” i co najbardziej cenią mieszkańcy zasobów spółdzielczych?
– Po takim pytaniu wiele osób oczekuje
ujawnienia niezwykłych tajemnic menadżerskich. Takich nie ma. W naszych warunkach
powodzenie zagwarantowała systematyczna
praca i determinacja w osiąganiu określonych
celów. Nie mieliśmy łatwo. Do końca 2004
roku spółdzielnią zarządzał kurator. Stan spółdzielni wymagał ogromnej aktywności we

wszystkich dziedzinach związanych z zarządzaniem finansami i zasobami, w tym głównie przeprowadzenia niezbędnych remontów.
Mieszkańcy, jak wynika z naszych obserwacji, najbardziej cenią otwartość. Muszą mieć
rzetelne informacje zarówno o sukcesach, jak
i o sprawach, które się nie powiodły.
Jakie czynniki są kluczowe w prosperowaniu spółdzielni?
– Niezwykle trudną sferą działania było
odbudowanie zaufania naszych mieszkańców.
Zła historia sprawiła, że początkowo praca dla
spółdzielni musiała uwzględniać problemy socjologiczne. Podstawą stała się rzetelna informacja. Wydawana przez nas gazetka
„Energetyk” zawiera najważniejsze informacje. Praktykowane są dyżury członków Rady
Nadzorczej. Również ja przyjmuję petentów.
Drugim elementem jest żelazna dyscyplina
w realizowaniu deklaracji zarówno z zakresu
zatwierdzonych planów, jak i w sferze pozostałych działań. Nie mniej istotne są: szacunek
dla mieszkańców i dbałość o systematyczne poprawianie warunków zamieszkiwania.

Jakie kierunki przyjmują plany rozwojowe spółdzielni i jakie miejsce zajmują
w nich inwestycje?
– Najważniejsze są działania inwestycyjne.
Ze względu na zagrożenie powodziowe nie
mogliśmy pozyskać pozwoleń na budowę, ale
obecnie wały przeciwpowodziowe są na
ukończeniu, więc planujemy rozpoczęcie nowych inwestycji. Sukcesywnie realizujemy
termomodernizacje, pozyskując premie. Na
dzień dzisiejszy jest to już kwota przekraczająca 1,2 mln zł. Otoczenie makroekonomiczne warunkuje nasze decyzje. Priorytetem
są modernizacje dźwigów osobowych, remonty wlz-tów, zabezpieczenia przeciwpożarowe. Sukcesywne planowanie pozwoliło
na realizację parkingów, nowych placów zabaw. W fazie rozwoju jest zagospodarowywanie osiedli i urządzanie przestrzeni międzyblokowych.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
www.energetyk.wroc.pl
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Statuetka dla „Osobowości Roku”, którą uhonorowano Elżbietę Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego

Krajowe budownictwo
świętuje
Podczas ubiegłorocznego Dnia Budowlanych Polski Związek Pracodawców
Budownictwa obchodził 20-lecie. Tego dnia świętowali też przedstawiciele
branży uhonorowani Certyﬁkatem Dewelopera oraz laureaci XV edycji
konkursu Pracodawca Roku w Budownictwie, nagrodzeni 8 października
podczas jubileuszowej gali w Galerii Porczyńskich
zień Budowlanych co roku jest
pretekstem do świętowania dla całej branży. W 2012 roku wyjątkową rangę miał dla Polskiego
Związku Pracodawców Budownictwa, który
obchodził jubileusz 20-lecia. Związek, działający pod obecną nazwą od 2004 roku, wywodzi się od powstałej w 1992 Izby Gospodarczej Eksporterów Budownictwa i Usług
Technicznych, która z czasem przekształciła
się w Krajową Izbę Budownictwa. Choć do
powstania organizacji integrującej środowisko ﬁrm budowlanych doprowadziła po-
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trzeba obrony interesów polskich ﬁrm na rynku niemieckim, szybko okazało się, że silna reprezentacja branży służy rozwojowi i celom
rodzimego budownictwa również na rynku
krajowym i unijnym. Obecnie PZPB jest aktywnym samorządem gospodarczym, którego członkowie na bieżąco reagują na zachodzące zmiany i problemy, z jakimi spotyka się
budownictwo.
Okazji do celebrowania w środowiska budowlanym nie brakowało. Gala zorganizowana 8 października w warszawskiej Galerii
Porczyńskich była godnym tłem dla obcho-

dów Dnia Budowlanych, corocznie licznie
gromadzącego przedstawicieli budownictwa, jubileuszu PZPB oraz ceremonii wręczenia kolejnych Certyfikatów Dewelopera
i statuetek dla najlepszych przedsiębiorców zasługujących na tytuł „Pracodawcy Roku w Budownictwie”. Tradycyjnie przyznano też odznaczenia za długoletnią służbę oraz zasługi dla budownictwa. Osobowością roku w budownictwie uznano w 2012 roku minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską, której działalność w skali państwa w szczególny sposób przyczyniła się w ocenie członków
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Laureaci Certyfikatów Dewelopera
PZPB do rozwoju gospodarki rynkowej
i przedsiębiorczości, a zwłaszcza polskich
przedsiębiorstw działających w sektorze budownictwa.
Podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli branży, biznesu i środowiska nauki
życzenia dla PZPB oraz wszystkich przedsiębiorców działających na rzecz budownic-

twa i zaangażowanych w jego rozwój złożyli przedstawiciele prezydenta RP, rządu, administracji państwowej oraz organizacji okołobiznesowych. Głos zabrał również, jak
przystało na jubilata i gospodarza uroczystości, prezes zarządu PZPB Marek Michałowski. – Z okazji radosnej, aczkolwiek przypadającej w trudnych czasach, rocznicy

Jakie czynniki zapewniają firmie
konkurencyjną pozycję na rynku?
– Jesteśmy uznanym na warszawskim rynku deweloperem, od kilkunastu lat realizującym projekty mieszkaniowe i budownictwa jednorodzinnego.
Obecna sytuacja rynkowa jest zmienna, ale wciąż ma potencjał i daje perspektywy rozwoju. Niestety samym
klientom nie jest łatwo, zwłaszcza w kwestii finansowania inwestycji, gdyż dziś trudniej jest uzyskać kredyt.
Czynniki te wymagają od dewelopera zarówno
uważniejszego badania oczekiwań klientów, jak i większej
umiejętności dostosowania się do potrzeb rynkowych.
Poszukując mieszkania lub domu, klienci najczęściej
Andrzej Korzeb, prezes
biorą pod uwagę lokalizację, która zapewni im sprawny
dojazd do pracy, a jednocześnie zagwarantuje możlifirmy Victoria Dom SA
wość odpoczynku i miłego spędzenia czasu całej
rodzinie. Dzięki wiedzy i wieloletnim doświadczeniom, a także elastyczności
w podejściu do potrzeb klientów, potrafimy im dziś dostarczać to, czego oczekują,
a dodatkowo służyć fachową radą i pomocą w dokonaniu najlepszego wyboru.
Wysoki poziom cen mieszkań w Warszawie coraz częściej skłania klientów do szukania rozsądniejszych rozwiązań, na przykład zakupu domu w zielonych dzielnicach
poza centrum, a w podobnej cenie co mieszkanie w Warszawie, lub – na początek
– tańszego mieszkania w nieco oddalonych od centrum miasta, ale w przyjaznych,
kameralnych okolicach. Właśnie dlatego nasze obecne inwestycje realizujemy
w starannie dobranych lokalizacjach, z dala od wielkomiejskiego zgiełku, tworząc
komfortowe osiedla wśród zieleni. Zadowolenie klientów jest dla nas najwyższym
priorytetem.
Victoria Dom SA to uznany na rynku deweloper z dorobkiem 30 inwestycji, na
które składa się 1400 domów i mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej około
130 tys. mkw.

chciałbym życzyć całej braci budowlanej satysfakcji z tego, co udało nam się wspólnie
zbudować w ciągu tych 20 lat. Życzę wszystkim zapału i sił, aby pokonywać wszelkie przeszkody, których nie brakuje w ostatnim czasie – powiedział do zgromadzonych w Galerii
Porczyńskich gości. – Musimy jednak pamiętać, że nawet w najpiękniejszy jubileusz
nikt naszych życzeń nie spełni, o to musimy
już zadbać sami. A czy właśnie nie zabrakło
nam ostatnio tego poczucia solidarności? Wykorzystajmy tę siłę, którą ma branża dająca
w Polsce pracę ponad milionowi ludzi – dodał wymownie.
Gdy przystąpiono do wręczania nagród
najlepszym i najbardziej zaangażowanym
w rozwój budownictwa przedstawicielom
branży, 14 deweloperom uznanym przez
PZPB za najbardziej wiarygodnych i rzetelnych
przedłużono na kolejne dwa lata prawo posługiwania się dedykowanym im certyfikatem,
będącym formą uhonorowania działalności
na rynku nieruchomości, wyróżniającej się profesjonalizmem, dobrą kondycją ekonomicznofinansową, bezpieczeństwem prawnym oraz
stabilną pozycją. Członkowie Związku odebrali złote, srebrne i brązowe medale „Za długoletnią służbę”, przyznane postanowieniem
prezydenta RP, oraz odznaki honorowe „Za
zasługi dla budownictwa” nadane przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Oficjalnie ogłoszono też wyniki
konkursu na Pracodawcę Roku, którego trzej
laureaci: Dariusz Blocher, prezes zarządu Budimex, Andrzej Kozłowski, prezes zarządu
ULMA Construction Polska i Maciej Korbasiewicz, prezes zarządu firmy BOLIX,
okazali się w reprezentowanych kategoriach
bezkonkurencyjni.
I
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Ugruntowana pozycja
Rozmowa z Władysławem Żyrkiem, prezesem INBUD Żywiec Sp. z o.o.
Właśnie mija 40 lat działalności spółki
INBUD Żywiec, która od początku wyspecjalizowała się w usługach budowlanych. Jakie zlecenia zrealizowane na przestrzeni tych
lat były dla państwa najcenniejszym doświadczeniem?
– 40 lat od rozpoczęcia działalności gospodarczej firmy mija dokładnie w 2013
roku. INBUD Żywiec wyspecjalizował się
w usługach ogólnobudowlanych. Na przestrzeni tego okresu firma wybudowała wiele
znaczących obiektów, takich jak: szkoły, zakłady przemysłowe, ośrodki zdrowia, kościoły,
koleje linowe, instalacje naśnieżania. Większość z tych obiektów zrealizowaliśmy jako
generalny wykonawca.
Do projektów, których wykonie stanowiło
dla nas najcenniejsze doświadczenie, a jednocześnie wiązało się z satysfakcją zawodową, zaliczyłbym m.in.: kolej linową na Kasprowy Wierch, kolej linową Hala Gąsienicowa, kolej linową Karkonosz-Expres na
Szrenicę w Szklarskiej Porębie oraz Ośrodek
Radiowo-Telewizyjno-Nadawczy na górze
Skrzyczne w Szczyrku.
Wielu przedsiębiorców uważa, że ich największą siłą są referencje świadczące o solidnie wykonywanej pracy. Co pan wskazałby jako główne atuty firmy, dzięki którym
INBUD Żywiec jawi się jako wiarygodny
partner?
– Referencje są potwierdzeniem solidnie
wykonanych robót, ale aby na nie zasłużyć
i być wiarygodnym partnerem niezbędna
jest solidna, ciężka praca, rzetelna załoga z odpowiednią wiedzą techniczną oraz wymagające kierownictwo, zwracające szczególną
uwagę na jakość i terminowość wykonywanych robót.
Zasadniczym atutem firmy jest dobra organizacja pracy i duże zaangażowanie w jej
wykonywanie zarówno kierownictwa, jak i personelu technicznego. Nie mniej ważne jest
kompleksowe rozwiązywanie wszelkich zagadnień dotyczących wykonywanej inwestycji, co w rezultacie – często mimo napiętych
harmonogramów prac – przyczynia się do terminowego zakończenia zadań. Wspomniana
terminowość wykonania, jak również solidna jakość, wysoki profesjonalizm oraz dotrzymywanie warunków umowy, a dokładniej
– brak ukrytych kosztów, to kolejne atuty firmy INBUD.
Zdobyte doświadczenie w budownictwie specjalistycznym, takim jak koleje górskie
oraz wyciągi orczykowe, pozwala firmie podejmować się realizacji wielu inwestycji, w tym
także wymagających zastosowania skompli-
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doskonalenia jakości. Realizacja takiej polityki i dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej
pozycji na rynku są niezbędne dla zapewnienia
sukcesu naszej firmie.
Koncentrujemy się przede wszystkim na
takich działaniach, jak: doskonalenie kwalifikacji personelu, stosowanie w procesie budowy najnowocześniejszych technologii zapewniających wysoki standard jakościowy
usług połączony z optymalnym kosztem,
dążenie do osiągnięcia pełnego zaufania
klientów, ciągłe doskonalenie jakość usług, zapewnienie klientom stałej współpracy z naszym personelem posiadającym odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, wreszcie poddawanie potrzeb i oczekiwań klientów okresowej
ocenie, zwłaszcza za pomocą technik marketingowych.
Który segment szerokiej oferty usług,
obejmującej nie tylko budownictwo mieszkaniowe i komercyjne, lecz także koleje linowe i obiekty inżynierii lądowej, spotyka się
z największym zainteresowaniem i uznaniem
ze strony klientów oraz branży?
– Spotykamy się z potwierdzeniem ze
strony klientów, że właściwie obrana polityka jakości jest gwarancją, iż dążymy do spełniania ich potrzeb i oczekiwań. Ugruntowuje ona nasz pozytywny wizerunek i poprawia
wiarygodność.

Zdobyte doświadczenie w budownictwie
specjalistycznym, takim jak koleje górskie oraz
wyciągi orczykowe, pozwala firmie podejmować
się realizacji wielu inwestycji, w tym także
wymagających zastosowania skomplikowanych
rozwiązań w trakcie procesu inwestycyjnego
kowanych rozwiązań w trakcie procesu inwestycyjnego.
Jakość świadczonych przez nas usług
oraz zadowolenie klientów potwierdza szereg zdobytych referencji, nagród i wyróżnień
m.in. „Platynowe Wiertło 2010” w kategorii
budownictwo komercyjne za budynek usługowo-biurowy z funkcją gastronomiczną
Rödl & Partner oraz wyróżnienie w konkursie „Bezpieczna Budowa 2008” województwa
śląskiego.
Jakie działania najpełniej wpisują się
w politykę jakości firmy i sprzyjają budowaniu marki i renomy na rynku budowlanym?
– Funkcjonowanie INBUD Żywiec
Sp. z o.o. Sp. K. podporządkowane jest systematycznie kontynuowanemu procesowi

Wszystkie świadczone przez nas usługi cieszą się zainteresowaniem klientów, niemniej uważamy, że najbardziej prestiżowe
projekty to budowa dużych kolei linowych
w trudnych warunkach konfiguracji terenu,
przy nie zawsze sprzyjającej pogodzie, a także przy uwzględnieniu zaostrzonych norm
ochrony przyrody, jak to miało miejsce
podczas budowy kolei linowej na Kasprowy Wierch w Zakopanem czy kolei linowej
i orczykowej na Szrenicę w Szklarskiej Porębie. W tego typu realizacjach obserwujemy uznanie nie tylko ze strony klientów, ale
także zagranicznych dostawców technologii.
Rozmawiał Piotr Danilczuk

INBUD Żywiec Sp. z o.o., Sp. K. jest ﬁrmą prywatną, która rozpoczęła swoją działalność w 1973 roku. Na przestrzeni lat,
prowadząc działalność wyłącznie budowlaną, z małej ﬁrmy powstałej w oparciu o kapitał rodzinny, rozwinęło się prężne przedsiębiorstwo. Stało się to możliwe dzięki sumiennej i rzetelnej pracy załogi popartej wiedzą techniczną oraz dzięki kierownictwu, zwracającemu szczególną uwagę na jakość i terminowość wykonywanych robót.
INBUD Żywiec jest przedsiębiorstwem budowlanym wyspecjalizowanym w wykonawstwie
obiektów inżynierii lądowej, budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, urządzeń
i obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz małej architektury.
Naszym klientom oferujemy wykonanie:
• kolei górskich gondolowych
• wyciągów krzesełkowych, orczyków (ﬁrma specjalizuje się w tego
typu inwestycjach i wraz z Mostostalem, począwszy od lat
80-tych, wybudowała i oddała do użytku szereg kolei górskich
oraz wyciągów orczykowych)
• hal przemysłowych, sportowych i widowiskowych,
• budynków wielokondygnacyjnych
• oczyszczalni ścieków
• robót w zakresie wykończeń zewnętrznych
i wewnętrznych
• robót w zakresie pokryć dachowych
INBUD Żywiec Sp. z o.o., Sp. K.
ul. Żywiecka 57
34-340 Łodygowice
tel. 33 861 21 15
biuro@inbud.pl
www.inbud.pl
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Statuetki Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej 2012
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Podkarpacie nagradza
gospodarczych liderów
Firmy mające największy wkład w rozwój podkarpackiej gospodarki zostały
uhonorowane podczas ﬁnałowej gali podsumowującej 11. edycję Podkarpackiej
Nagrody Gospodarczej. Statuetki traﬁły w ręce 32 szczęśliwców, którzy
zwycięsko wyszli z rywalizacji ponad stu przedsiębiorstw z regionu
onad sto ﬁrm poddało się ocenie
w 11. edycji konkursu Podkarpacka
Nagroda Gospodarcza, który wyłania regionalnych liderów stawianych za wzór godny naśladowania. Laureatami zostają przedsiębiorstwa, które w swojej kategorii wyróżniają się na tle konkurencji wynikami, aktywnością, zaangażowaniem
na rzecz regionu, a dzięki temu najbardziej
przyczyniają się do prosperowania Podkarpacia. Organizowany od lat konkurs nie tylko nagradza ﬁrmy, które najprężniej działają na terenie województwa podkarpackiego,
lecz także wpisuje się w promocję regionu
i przyczynia się do rozpoznawalności jego
marki oraz wzmacniania pozytywnego wizerunku.
Wstępna ocena kandydatów odbywa się
na podstawie dostarczonych ankiet wypełnionych przez uczestników. Na podstawie zawartych w nich informacji, obejmujących m.in.
dane dotyczące wielkości sprzedaży na rynku lokalnym i zewnętrznym, eksportu, rentowności sprzedaży, wartości inwestycji lokalnych, innowacyjności i nowoczesności

P
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Pod koniec września członkowie kapituły
Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej zebrali się
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego, aby podsumować wizytacje
przeprowadzone w firmach ubiegających się
o nagrodę i wybrać bezapelacyjnych liderów,
najbardziej zasługujących na statuetkę
technologii, dynamiki i struktury zatrudnienia, dbałości o pracownika i jego rozwój zawodowy, działań na rzecz promocji regionalnej i ogólnopolskiej, posiadanych certyfikatów jakości, udziału w programach rządowych i pomocowych, integracji środowiska
gospodarczego, aktywności proekologicznej
i społecznej, realizacji obligatoryjnych zobowiązań (ZUS, podatki, kredyty), wybierane
są firmy zakwalifikowane do drugiego etapu
– wizytacji przedsiębiorstwa. Pod koniec
września członkowie kapituły Podkarpackiej
Nagrody Gospodarczej zebrali się w Urzędzie

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, aby podsumować wizytacje przeprowadzone w firmach ubiegających się o nagrodę i wybrać bezapelacyjnych liderów, najbardziej zasługujących na statuetkę. Ostatecznie nagrodzono 32 firmy, które rywalizowały w zróżnicowanych kategoriach, dających szanse każdemu przedsiębiorstwu,
niezależnie od skali i profilu działalności (polskie przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo zagraniczne w Polsce, przedsiębiorstwo usług
finansowych, przedsiębiorstwo usług komunalnych, przedsiębiorstwo budowlane, przed-
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siębiorstwo handlowe, opieka zdrowotna, eksporter, firma pięciolecia, firma dziesięciolecia, najlepsze produkty, najlepsze usługi, innowacje).
Uroczysty finał miał miejsce 22 października w Instytucie Muzyki Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Gości powitali Paweł Zając
z Centrum Promocji Biznesu – organizatora konkursu i Roman Dec – dyrektor w Banku Pekao SA. Rozstrzygnięcie konkursu było
połączone z konferencją poświęconą krajowej sytuacji gospodarczej oraz kondycji
przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. Zanim przystąpiono do wręczenia
statuetek liderom regionu główny ekonomista Pekao SA Marcin Mrowiec przedstawił
główne problemy gospodarcze roku 2012
i perspektywy rozwoju w kolejnych latach,
a marszałek Mirosław Karapyta omówił
mechanizmy wspierania przedsiębiorczości
przez samorząd województwa podkarpackiego, wymieniając wśród nich Regionalny
Program Operacyjny, tworzenie terenów pod
inwestycje, wsparcie dla rozwoju klastrów, promocję gospodarczą. W swoim wystąpieniu
marszałek podkreślił, że głównym zadaniem
samorządu jest tworzenie optymalnych warunków do rozwoju i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Po dyskusji na temat bieżącej sytuacji gospodarczej i możliwości rozwojowych nastąpił
najbardziej oczekiwany moment uroczysto-

Statuetkę Laureata w kategorii eksporter z rąk marszałka województwa
podkarpackiego Mirosława Karapyty odebrał prezes zarządu Zakładów
Magnezytowych Ropczyce SA Józef Siwiec
ści – wręczenie nagród tym, którzy najlepiej
przyczyniają się do rozwoju Podkarpacia i budowania silnej marki regionu. Triumfatorzy
gali odebrali nagrody z rąk marszałka Mirosława Karapyty, wicewojewody Alicji Wosik
oraz przewodniczącej Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Teresy Kubas-Hul. Certyfikaty odebrało też 12 laureatów Programu Certyfikującego Najlepsze Produkty Spożywcze
„Smaczne bo Podkarpackie”. W części arty-

stycznej gali wystąpił Jerzy Kryszak, a całą
uroczystość zwieńczył bankiet, na którym po
wielu emocjach humory dopisywały, a tematów do rozmów – mniej i bardziej poważnych – nie brakowało. Spotkanie było doskonałą okazją do integracji przedsiębiorców
ze środowiskiem samorządowym i zacieśnienia współpracy, która ma szansę przynieść
wymierne efekty na płaszczyźnie kondycji i wizerunku regionu.
I
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W naszych przedsiębiorcach
drzemie ogromny potencjał
Patrząc z perspektywy 11 lat, widzę pozytywny aspekt współpracy samorządu
i przedsiębiorców. Daje się zauważyć przede wszystkim coraz większą otwartość
obu stron i dążenie do dialogu, który przynosi korzyści dla naszego regionu
– mówi Paweł Zając z Centrum Promocji Biznesu, analizując aktualną sytuację
gospodarczą Podkarpacia i rolę corocznego konkursu Podkarpacka Nagroda
Gospodarcza w prosperowaniu regionu i umacnianiu jego marki
Jak ocenia pan zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza w porównaniu z poprzednimi latami? Czy kryzys ma odzwierciedlenie w liczbie zarejestrowanych zgłoszeń?
– Rok 2012 był dla wszystkich rokiem niepewności i pytań – co dalej, jaki będzie
wpływ ogólnoświatowego kryzysu na naszą
gospodarkę? Rozpoczynając jedenastą edycję Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej,
zdawaliśmy sobie sprawę, że start w konkursie
dla wielu firm będzie poważnym testem na
umiejętność znalezienia własnego miejsca
w trudnej sytuacji rynkowej. Obawy co do kondycji ekonomicznej naszych przedsiębiorstw
okazały się bezpodstawne. Menedżerowie firm
laureatów konkursu znakomicie potrafili się
odnaleźć w niełatwej rzeczywistości gospodarczej. Szczególnie cieszy fakt znacznie
większego zainteresowania konkursem ze
strony małych i średnich firm, zatrudniających
od 10 do 250 osób. Niesłabnące zainteresowanie konkursem podkreśla prestiż nagrody,
a zarazem odpowiada na pytanie o kondycję
podkarpackiej gospodarki. Firmy, które odnotowały sukcesy w swojej branży poprzez
uczestnictwo w najbardziej rozpoznawalnym Programie w regionie, chcą podkreślić
swój status i kondycję.
Jakie wnioski nasuwają się panu w ramach podsumowania 11. edycji Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej i jakie postulaty skierowałby pan do przedsiębiorców
z regionu, aby jeszcze skuteczniej działali na
rzecz rozwoju i pozytywnej marki Podkarpacia?
– Po prześledzeniu zakończonej 11. edycji Programu daje się zauważyć, że nasi
przedsiębiorcy doskonale odnajdują się
w branżach niszowych. Wszędzie tam, gdzie
jest wymagana specjalistyczna wiedza, nowoczesna myśl technologiczna oraz „pomysł
na biznes” można spotkać uczestników naszego konkursu. Oczywiście to dzięki determinacji, pomysłowości i niezmiennemu dą-
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Moim marzeniem jest, aby przedsiębiorcy w wielu
branżach ściślej ze sobą współpracowali, żeby
szukali wzajemnych korzyści, dzieląc się swoją
wiedzą gospodarczą i doświadczeniem
żeniu do wyznaczonych celów osiągają sukces. Kreatywność, upór, niesamowita skuteczność, ogromny potencjał drzemiący w naszych menedżerach nie tylko u mnie budzi podziw i ogromny szacunek. Nasze firmy poprzez swoją aktywność w wielu sferach doskonale promują region podkarpacki. Wiele
z nich operuje nie tylko na rynkach polskich

i europejskich, lecz także światowych, wyznaczając najwyższe standardy wyrobów
i usług. Moim marzeniem jest, aby przedsiębiorcy w wielu branżach ściślej ze sobą
współpracowali, żeby szukali wzajemnych korzyści, dzieląc się swoją wiedzą gospodarczą
i doświadczeniem. Doskonałym przykładem
korzyści płynących z tego tytułu jest stowa-
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rzyszenie „Dolina lotnicza” skupiające przedsiębiorstwa branży lotniczej.
Jak ogólnopolska i globalna sytuacja gospodarcza przekłada się na wyniki firm na Podkarpaciu i poziom przygotowania kandydatów
do Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej?
– Wspomniałem wcześniej o firmach
z branż niszowych i te doskonale sobie radzą,
odnajdując rynki zbytu w krajach afrykańskich
czy azjatyckich. W tym roku daje się zauważyć ogromne zainteresowanie nowymi, niedostępnymi wcześniej rynkami. Europa staje się „za ciasna”, jest zarzucana mnogością
produktów i usług. Przedsiębiorstwa, szczególnie te małe, które ciągle są nastawione na
sprzedaż lokalną, nie wytrzymują zbyt surowej konkurencji dużych koncernów, a wgry-

wają jedynie te, które posiadają odpowiednie
zaplecze finansowe, aby przetrwać.
Jakie działania i osiągnięcia przedsiębiorców najbardziej decydują o wynikach gospodarczych w skali regionu oraz najsilniej
wpływają na wizerunek podkarpackiego
rynku?
– „Podkarpacie stolicą innowacji” – to hasło uważam za ciągle aktualne. Nasi przedsiębiorcy nieustannie zadziwiają mnie swoją
pomysłowością i zaangażowaniem, tworzeniem nowych rozwiązań i patentów o znaczeniu międzynarodowym. Wśród laureatów
Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej nie
trudno jest dostrzec przedsiębiorców kreujących gospodarczy wizerunek Podkarpacia. To
właśnie ten zmysł „techniczny” i umiejętność

W tym roku daje się zauważyć ogromne
zainteresowanie nowymi, niedostępnymi wcześniej
rynkami. Europa staje się „za ciasna”, jest
zarzucana mnogością produktów i usług.
Przedsiębiorstwa, szczególnie te małe, które
ciągle są nastawione na sprzedaż lokalną, nie
wytrzymują zbyt surowej konkurencji dużych
koncernów, a wgrywają jedynie te, które posiadają
odpowiednie zaplecze finansowe, aby przetrwać

radzenia sobie w trudnych sytuacjach decydują o znakomitych wynikach ekonomicznych
oraz dużej rozpoznawalności marki.
W jakiej mierze wsparcie przedsiębiorczości w regionie ze strony samorządu podkarpackiego spełnia oczekiwania lokalnego
środowiska biznesu i celów województwa
w zakresie rozwoju gospodarki i promocji?
– Dzięki aktywnemu uczestnictwu osób
zarządzających naszym regionem w realizacji konkursu udało nam się stworzyć aktywną platformę wymiany informacji. Umożliwiliśmy naszym lokalnym przedsiębiorcom
przedstawienie oczekiwań oraz problemów,
z jakimi się borykają podczas prowadzenia
działalności gospodarczej. Patrząc z perspektywy 11 lat, widzę pozytywny aspekt
współpracy samorządu i przedsiębiorców.
Daje się zauważyć przede wszystkim coraz
większą otwartość obu stron i dążenie do dialogu, który przynosi korzyści dla naszego regionu. Szczególnie pomocne jest to w sferze
właściwego zagospodarowania dotacji unijnych oraz zaplanowaniu nowej perspektywy.
Wszyscy jesteśmy zainteresowani wzrostem
gospodarczym, a wsparcie władz lokalnych
udzielone we właściwym momencie znakomicie stymuluje rozwój i w wielu przypadkach
jest przepustką do „wielkiego biznesu”.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska

Oferta ZPO TARNOPAK:
- tuleje tekturowe
- szalunki tekturowe
- szpule nawojowe
- bębny tekturowe
- pojemniki na zużyte świetlówki
- hoboki metalowe
- opakowania małej pojemności
- opakowania specjalne
- galanteria betonowa
ZPO TARNOPAK został nagrodzony w 2012 roku Laurem
„Innowator Podkarpacia” oraz
Podkarpacką Nagrodą Gospodarczą za pojemnik
na zużyte świetlówki kompaktowe.
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W harmonii z naturą
Rozmowa z Ryszardem Roczniakiem, właścicielem marki Voster
Jaka wizja dobrego produktu i sukcesu
rynkowego sprawdziła się w budowaniu
marki Voster?
– Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy cofnąć się o wiele lat, do czasów mojego
dzieciństwa. Pochodzę z rodziny, która od „zawsze” była związana z leśnictwem. Miłość do
przyrody ukierunkowała mają drogę zawodową, ponieważ moim marzeniem było obcowanie z drewnem. Drewno zawsze było dla
mnie synonimem trwałego i niepowtarzalnego
surowca, a wyroby z drewna dawały mi poczucie ciepła, piękna i stabilności. W rezultacie
zacząłem zajmować się produkcją i sprzedażą
galanterii drewnianej. Z biegiem czasu poszerzyłem swoją działalność o stolarkę drzwiową ze specjalizacją w skrzydłach płytowych.
Niestety, praca przy tego rodzaju drzwiach powodowała pewien niedosyt, ponieważ bardzo
daleko odszedłem od drewna, jako naturalnego surowca, i z chwilą, gdy na targach we
Włoszech ujrzałem skrzydła ramowe, serce zabiło mi szybciej – produkty te dały mi wewnętrzną namiastkę drewna. Od razu podjąłem decyzję o zakupie maszyn potrzebnych
do ich produkcji. Można zatem uznać, że
wierność dziecięcej fascynacji dała początek
marce Voster.
Wracając do pytania, można powiedzieć, że naśladownictwo przyrody w produkcie jest najlepszą drogą do sukcesu, ponieważ zaspokaja nasze głęboko skrywane tęsknoty do doskonałości, którą jest natura.
Oczywiście można się rozwodzić o różnych
strategiach zarządzania i sprzedaży, ale o tym
możemy także przeczytać w wielu publikacjach. Moim zdaniem, im bliżej jesteśmy przyrody, tym szybciej możemy zaspokoić nasze
wewnętrzne potrzeby i wyciszyć się. Tego
nie osiągniemy przebywając w pomieszczeniach wypełnionych nowinkami wykonanymi w najnowszych technologiach.
Co wskazałby pan jako główne walory
produktów drewnianych, doceniane przez
klientów i środowisko przedsiębiorczości,
które przyznało firmie m.in. Podkarpacką
Nagrodę Gospodarczą?
– Nie wiem, co było głównym kryterium,
ale myślę, że w realizowanej przeze mnie działalności nie ma żadnego elementu, którego
mógłbym się powstydzić. Nie jesteśmy dużym
podmiotem, dlatego znam każdego pracownika, jego potrzeby i oczekiwania. Rotacja pracowników praktycznie u nas nie istnieje.
W zakresie działalności biznesowej kieruję się
staroświeckimi zasadami, takimi jak uczciwość
i lojalność. Moja filozofia zarządzania ma
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Ryszard Roczniak odbiera nagrodę w konkursie Podkarpacka Nagroda Gospodarcza
bezpośrednie przełożenie na końcowy produkt, ponieważ jeśli pracownik ma świadomość, że jest traktowany jak partner, to stara się maksymalnie przyłożyć do swoich
obowiązków; w efekcie odsetek reklamacji jest
znikomy. Klienci doceniają moje starania,
dzięki czemu ich liczba ciągle rośnie. Co więcej, uznanie znajduje jakość naszych produktów, czego efektem jest nagroda – Najwyższa Jakość 2011 Quality International.
W rezultacie zyski z prowadzonej działalności pozwalają mi na ciągły rozwój firmy.
Jaki model zarządzania i rozwoju przekłada się na pozytywny wizerunek oraz relacje z otoczeniem? Czym przekonują państwo do swojej oferty kontrahentów i potencjalnych klientów?
– Ze względu na płaską strukturę organizacyjną zakładu, znam praktycznie wszystkie nasze problemy i staram się usuwać je na
bieżąco. Wiem doskonale, że wdrażając niektóre elementy różnych systemów zarządzania, mogę osiągnąć większą rentowność,
ale znacznemu ograniczeniu ulegnie mój
bezpośredni kontakt z otoczeniem. Moja filozofia ma także bezpośredni wpływ na nasz
rozwój. Wielokrotnie miałem możliwość zakupu różnych firm z naszej branży, ale zawsze
odmawiałem, ponieważ rozwój organiczny
daje mi możliwość życia z problemami, a nie
stania obok nich.
Miła historia przydarzyła nam się ostatnio. Przedstawiliśmy ofertę na nasze produkty
ramowe i usłyszeliśmy – cytuję – „no wreszcie jakieś produkty, od których bije świeżość”.
Gdybym zmienił swoje myślenie, nie usły-

szałbym tak miłych słów. Naszym wyznacznikiem z pewnością jest nasze, inne spojrzenie na oczekiwania klienta. Dzisiaj takie podejście nazywa się „Blue Ocean”. Parę lat
temu nie wiedzieliśmy nawet, że nasz sposób
pracy zostanie zaszeregowany do filozofii prowadzenia biznesu.
Co decyduje o jakości oferty z zakresu
stolarki drzwiowej i na ile dobry produkt wiąże się z wysoką ceną?
– Głównym czynnikiem wpływającym na
cenę produktu ma rodzaj zastosowanej technologii, zużycie materiałowe oraz rodzaj zastosowanych surowców. Staramy się osiągać
maksymalną jakość produktu wykonanego
w danej technologii. Oczywiście rodzaj technologii ma bezpośrednie przełożenie na długowieczność produktu, ale to klient decyduje o zakupie na podstawie zasobności portfela lub opinii: sprzedawcy, wyszukanych
w Internecie, czy też uzyskanych od znajomych. Jeśli dana firma przejdzie pozytywnie
pierwszą ocenę, następnym etapem selekcji
będą takie elementy jak wzornictwo i właściwości fizyczne produktu. Dopiero spełniając
oczekiwania klienta na każdym etapie selekcji, można oczekiwać sukcesu. Bardzo ważną rzeczą jest informowania o wartościach dodanych danej linii produktowej w porównaniu do innych modeli. A skoro mamy możliwość rozmowy, oznacza to, że klienci doceniają nasze produkty.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
www.voster.pl
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Z energią w przyszłość
Zagadnienia związane z energią konwencjonalną i niekonwencjonalną oraz
społeczną odpowiedzialnością biznesu znalazły się w centrum uwagi prelegentów
i słuchaczy, którzy wzięli udział w VI Forum Gospodarczym „Energia i Środowisko”.
Blisko 1000 uczestników miało okazję przeanalizować bieżące problemy związane
z przedmiotem forum i przedyskutować przyszłość energii odnawialnej

grudnia setki przedstawicieli
ﬁrm, instytucji i samorządów
z całego kraju oraz zagraniczni inwestorzy przybyli do
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, by w ramach VI Forum Gospodarczego „Energia
i Środowisko”, realizowanego od 6 lat w ramach Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości, pogłębić wiedzę z zakresu
energetyki, przyjrzeć się możliwościom, jakie
dają odnawialne źródła i kierunkom, jakie wyznacza rozwojowi gospodarczemu ekologia. Uczestnicy mogli wybierać spośród zróżnicowanych sesji plenarnych z udziałem
60 ekspertów, a w międzyczasie nawiązywać
kontakty biznesowe z myślą o przyszłości własnych interesów, reprezentowanej branży i krajowej gospodarki.
Forum jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Centrum Rozwoju Biznesu. Oprócz imponującej frekwencji i udziału wielu specjalistów z dziedziny energetyki,
rangę Forum podniosło wsparcie merytoryczne wielu resortów, w tym Ministerstwa
Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Mini-

11

sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz
Związku Pracodawców Klastry Polskie.
W obrębie tematyki VI Forum Gospodarczego, bezpośrednio związanej z kwestiami
ochrony środowiska, energii konwencjonal-

nej i niekonwencjonalnej oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu, znalazły się sesje
panelowe kierowane do grup zainteresowanych wymianą poglądów i doświadczeń w zakresie konkretnych zagadnień. W odpowiedzi
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na zróżnicowane potrzeby uczestników Forum główne dyskusje skoncentrowano na takich tematach przewodnich jak: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym wiatru, biomasy, biopaliw i biogazowni oraz ciesząca się coraz większą popularnością fotowoltaika, efektywne wykorzystanie energii,
energia skojarzona, budownictwo ekologiczne, gospodarka wodno-ściekowa i odpadami, polityka energetyczno-klimatycz-

na. Wśród poruszanych tematów znalazły się
również założenia standardu ISO 50001, dedykowanego zarządzaniu energią.
Wiele uwagi poświęcono również sprawom związanym z biznesową stroną inwestycji ekologicznych i projektów z zakresu
energetyki. Omawiano zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, możliwości
finansowania inwestycji proekologicznych

i współpracy w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, tworzenia klastrów
gospodarczych i perspektyw ich rozwoju.
Podczas debaty o nowoczesnych rozwiązaniach służących oświetlaniu dróg w Polsce
przedstawiono problemy, z którymi borykają
się samorządy przy wymianie oświetlenia
ulicznego, oraz praktyczne sposoby zaradzenia im.
Wydarzeniem zamykającym VI Forum
Gospodarcze była gala, której punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród dla podmiotów, które mogą poszczycić się największym zaangażowaniem i efektywnością w realizacji polityki rozwojowej obejmującej
wszystkie sfery życia publicznego, łącznie
z działaniami mającymi na celu eliminację negatywnego oddziaływania na środowisko
i szerokie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Najaktywniejsze firmy zasłużone w dziedzinie energetyki i ekologii odebrały statuetki Lidera Zrównoważonego Rozwoju. Ponadto Anna Pietrzak, pełnomocnik
zarządu Mazowieckiego Serwisu Gospodarczego, otrzymała specjalne wyróżnienie
– „Anioła Biznesu” – za wkład i rozwój Międzynarodowej Platformy Biznesu w Polsce.
Laureatka była długo oklaskiwana przez
uczestników uroczystości – licznie zgromadzonych przedstawicieli polityki, biznesu i nauki, co podkreśla uznanie dla jej działań
i słuszność przyznanej nagrody.
I

Kompleksowo i solidnie
Ponad 5500 zrealizowanych zleceń to imponujący dorobek,
jakim szczyci się ﬁrma GLOB-K&Z, z myślą o zadowoleniu klienta,
zapewniając mu kompleksową ofertę z zakresu budownictwa
ziałająca na polskim rynku od
2004 roku ﬁrma GLOB-K&Z
początkowo specjalizowała się
w pracach z zakresu geodezji i kartograﬁi. Jednak już po 2 latach z myślą o kompleksowej obsłudze i jak najpełniejszym zadowoleniu klienta zapadła decyzja o rozszerzeniu oferty o usługi architektoniczne i budowlane. Na przestrzeni blisko 10 lat obecności na rynku ﬁrma systematycznie się rozwija, stawiając sobie za cel profesjonalizm
i rzetelność, a w efekcie coraz dłuższą listę zleceń zakończonych sukcesem i coraz szersze
grono zadowolonych klientów i ich liczne rekomendacje. Sprawdzony zespół składający
się z doświadczonych i kompetentnych pracowników dotychczas pozwolił ﬁrmie pomyślnie sﬁnalizować 5500 zleceń, które zapewniły jej pokaźne portfolio i referencje zarówno ze strony klientów indywidualnych, jak
i ﬁrm, będące najlepszym potwierdzeniem solidności i wiarygodności usługodawcy.
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Aktualnie inżynierowie zatrudnieni
w GLOB-K&Z podejmują się różnorodnych prac wpisujących się w główne segmenty
budownictwa. Firma oferuje pełen zakres
usług geodezyjnych, obejmujących wykonywanie map do celów projektowych w wersji
analogowej i numerycznej oraz map prawnych, obsługę inwestycji (budowlanych, drogowych, urządzeń podziemnych) oraz inwentaryzację geodezyjno-architektoniczną

dla potrzeb uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali. Architekci wykonują z kolei
projekty zagospodarowania działek, proponują gotowe projekty budynków mieszkalnych
i gospodarczych oraz podpowiadają optymalne rozwiązania z zakresu adaptacji i rozbudowy istniejących budynków, a także pomagają w przygotowaniu i skompletowaniu
dokumentacji do warunków zabudowy.
Ostatnim ważnym obszarem działalności firmy są usługi ogólnobudowlane, oferując kompleksowe świadczenia od wzniesienia
budynków mieszkalnych i gospodarczych
po wykończenie wnętrz i zagospodarowanie
działki. O tym, iż doświadczony zespół wywiązuje się z powierzonych zadań terminowo i z należytą starannością, świadczą rekomendacje zadowolonych klientów oraz nagrody gospodarcze, będące wyrazem uznania dla solidności GLOB-K&Z.
www.glob-kz.pl
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Energia słoneczna
Firma Augusta Energy sp. z o.o. od 2009 roku oferuje kolektory słoneczne, pompy
ciepła, małe elektrownie wiatrowe, zestawy hybrydowe, fotowoltaikę i oświetlenie
LED. Innymi słowy, przedsiębiorstwo oferuje dostawę, montaż i serwis źródeł
energii odnawialnej – w praktyce wszystkie z nich opierają się na energii słonecznej
Fotowoltaika,
czyli energia elektryczna ze słońca
Jednym z podstawowych źródeł energii
odnawialnej (OZE) jest słońce. Dzięki fotoogniwom możemy pozyskać tanią i czystą
energię elektryczną, przyjazną środowisku naturalnemu. Fotoogniwa wytwarzają prąd
dzięki promieniom słonecznym padającym na
powierzchnię paneli. Występują samodzielnie w postaci pojedynczych paneli bądź w zespołach, nawet po kilkadziesiąt sztuk (np. farmy słoneczne). Są montowane w prosty
sposób – zazwyczaj na dachach nieruchomości, takich jak budynki mieszkalne (jednoi wielorodzinne) czy też użyteczności publicznej (hotele, pensjonaty, szpitale, szkoły,
przedszkola, obiekty sportowe itp.). Ogniwa
fotowoltaiczne charakteryzuje wysoki poziom konwersji, stabilna praca i atrakcyjny wygląd. Są wykonane z wysokiej jakości materiału (hartowane szkło i aluminium).

Oszczędnie i bezpiecznie
– W naszych szerokościach geograficznych nasłonecznienie powierzchni gruntu
wynosi około 1000 kWh\Gm, natomiast
średnio 75 proc. tej dawki przypada na czas
od kwietnia do września. Słońce świeci średniorocznie 1260 godzin, a dziennie około 3,4
godz. – mówi Marek Kulesza, prezes Augusta Energy. – Nasza firma dostarcza klientom
rozwiązania innowacyjne technologicznie i racjonalne ekonomicznie, ograniczające ponoszenie wydatków na energię elektryczną.
Koszt zainstalowania paneli słonecznych, których pełna wydajność sięga 20 lat, zwraca się
już po sześciu latach; po tym czasie otrzymujemy energię niemal za darmo, zwłaszcza
przy obecnie obowiązującej taryfie dla gospodarstw domowych – 0,6 zł za kWh.
Zgodnie z rachubami wynikającymi z konieczności modernizacji istniejących i budowy nowych elektrowni i elektrociepłowni,
jak i rosnących kosztów ochrony środowiska
(redukcja gazów cieplarnianych), w 2020 roku
będziemy płacili powyżej 1,3 zł za kWh. Posłużmy się przykładem: dom jednorodzinny
pobiera średniorocznie 2500–3000 kWh.
Z 1 kWp możemy wyprodukować rocznie
min. 880 kWh, czyli na dachu trzeba zainstalować około 3,4 kWp (5 paneli po 200 wat
to 1 kWp, a więc paneli musi być około 16),
a koszt zakupu 1 kWp wynosi 1360 euro.

Panele słoneczne

Marek Kulesza, prezes Augusta Energy

Produkcja na sprzedaż
Mówimy o energii wykorzystywanej przez
gospodarstwa domowe. Przygotowywana
nowa ustawa o OZE stwarza możliwość odsprzedaży energii elektrycznej wytworzonej
właśnie ze źródeł odnawialnych do zakładów
energetycznych (dotyczy to właścicieli dachów
o powierzchni min. 200 mkw.). Możemy zatem produkować energię z paneli zainstalowanych na naszej posesji na sprzedaż. Niemniej istotne jest również to, że na ten cel będzie można uzyskać kredyt na preferencyjnych
warunkach (dopłata ze Skarbu Państwa). To
czysty zysk (około 400–500 zł miesięcznie),
wziąwszy pod uwagę rosnący z roku na rok
koszt zakupu energii elektrycznej.

– Taki system w pełni sprawdza się w krajach zachodnioeuropejskich; w samych
Niemczech jest zainstalowana moc około
2,7 GW z systemów fotowoltaicznych. Rachunek jest prosty – zapewnia Marek Kulesza i dodaje: – Mamy możliwości finansowe realizacji dużych inwestycji w dziedzinie
fotowoltaiki o jednostkowej mocy rzędu 1 MW.
Skoro te systemy są coraz popularniejsze za
Zachodzie, równie dobrze mogą szeroko zaistnieć nad Wisłą. Liczymy, że wejście w życie ustawy o OZE wesprze takie przedsięwzięcia – opłacalne i w pełni ekologiczne,
a do tego gwarantujące niezależność dostaw
energii, co jest szczególnie ważne na obszarach wiejskich i na terenach małych aglomeracji.
Warto podkreślić, że takie rozwiązanie ma
wiele zastosowań. – System może służyć do
ogrzewania wody, a także być wykorzystywany do zasilania samochodu, roweru,
wózka inwalidzkiego. Augusta Energy dostarcza kompleksowe rozwiązania zarówno
do domków jednorodzinnych, jak i dla dużych firm – zachęca do zainteresowania się
przyszłościową i opłacalną ofertą Marek Kulesza.
www.augusta.fcg.info.pl
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Sukcesy lśniące jak diamenty
Po raz 14. rozstrzygnięto konkurs Czarny Diament, organizowany przez Izbę
Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Tym razem, zdaniem
kapituły, na nagrodę zasłużyło 10 laureatów, którzy 16 listopada podczas uroczystości
ﬁnałowej w Rybniku odebrali dyplomy i statuetki potwierdzające ich sukces
zarny Diament to nagroda przyznawana przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu
Przemysłowego nieprzerwanie od
14 lat. Jej celem jest uhonorowanie przedsiębiorstw działających w województwie śląskim za ich wybitne osiągnięcia gospodarcze
i technologiczne oraz szczególne zasługi w obszarze ochrony środowiska, przeciwdziałania
bezrobociu, działalności społecznej i współpracy z samorządem terytorialnym. Szansę
na statuetkę mają również osoby ﬁzyczne i instytucje szczególnie zasłużone dla regionu,
które swoją postawą, aktywnością i dokonaniami przyczyniają się do promocji swoich terenów, stanowiących jeden z trzech subregionów województwa śląskiego.
Decyzję o wyborze najlepszych przedstawicieli regionu podejmuje kapituła złożona z prezydentów, starostów, burmistrzów
i uznanych autorytetów życia publicznego regionu oraz przedstawicieli grona laureatów
nagrody z poprzednich edycji. Na ich werdykt
wpływa szereg czynników, takich jak: wysoka jakość wyrobów i usług, rzetelność biznesowa, efektywna polityka środowiskowa,
wrażliwość społeczna, twórcze podejście do
współpracy z samorządem gospodarczym
i terytorialnym oraz wymierne rezultaty
w działaniach inwestycyjnych, eksporcie,
wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i tworzeniu nowych miejsc pracy. W ocenie jurorów liczą się nie tylko wyniki ekonomiczne,
równie ważna jest postaw i odpowiedzialność,
bo to one budują wiarygodność i renomę oraz
wizerunek regionu. – W czasie kryzysu warto przypominać o uniwersalnych wartościach, takich jak bycie porządnym i dobrym
człowiekiem – mówił podczas gali finałowej
przewodniczący kapituły nagrody Tadeusz
Donocik, pełniący funkcję prezesa Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach,.
W tym roku podczas uroczystości zorganizowanej 16 listopada w Teatrze Ziemi
Rybnickiej, oprócz 10 laureatów Czarnego
Diamentu 2012, nagrodę specjalną za wyróżniające się zasługi dla regionu odebrali:
prezes zarządu Kompanii Węglowej Joanna
Strzelec-Łobodzińska, prezes Wyższego
Urzędu Górniczego Piotr Litwa i prof. Andrzej
Karbownik – rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Na przestrzeni lat konkurs wyłonił już blisko 200 liderów, którzy sławią region i wska-
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Laureaci konkursu

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

Laureaci Nagrody
Czarny Diament 2012:

Statuetki dla laureatów
zują dobry kierunek rozwoju gospodarki i innych sfer życia publicznego w skali lokalnej.
– Nasi laureaci sprzed lat nadal istnieją na rynku, rozwijają się i osiągają sukcesy, bo dalej
inwestują w rozwój kadry pracowniczej,
wprowadzają nowoczesne rozwiązania technologiczne do swoich przedsiębiorstw i nadal
ciężko pracują na swój sukces – podkreśla rangę i trwałą wartość nagrody Andrzej Żylak,
prezes Izby Handlowo-Przemysłowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Co roku
wręczenia statuetek w kształcie ściętego pnia
dębu, w którym osadzony jest węgiel symbolizujący czarny diament, dokonują prezes
Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego
Okręgu Przemysłowego w Rybniku, przewodniczący kapituły oraz przedstawiciel samorządu terytorialnego.
I

• Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Katowicach oraz szef
– płk mgr inż. Krzysztof Radwan
• Fundacja Rodzin Górniczych – Katowice
• Centrum Kształcenia Inżynierów
Politechniki Śląskiej w Rybniku
• Zespół Tańca Ludowego „Przygoda”
• ARTECH RYBNIK Sp. z o.o. – Rybnik
• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA
– Jastrzębie–Zdrój
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe REMASZ Sp. z o.o. – Gliwice
• Śląskie Centrum Florystyczne
REKPOL SC – Turza Śląska
• Zakład Usługowo-Handlowy
TERMOSPEC Sp. z o.o. – Żory
• Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
– Żory

Laureaci Nagrody Specjalnej
Czarny Diament 2012:
• Joanna Strzelec-Łobodzińska – prezes
Zarządu Kompanii Węglowej SA
• Piotr Litwa – prezes Wyższego Urzędu
Górniczego
• prof. Andrzej Karbownik – rektor
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
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Z myślą o lepszym życiu
Rozmowa z Jolantą Pasierbek, prezes zarządu Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
Jaki jest charakter spółki i jak ewoluowała jej działalność?
– Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
powstały w 2008 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa
handlowego, w której 100 proc. udziałów posiada gmina miejska Żory. Kontynuując
działalność poprzedników, od 1975 roku firma dba o estetyczny wygląd, czystość i zieleń przestrzeni publicznych oraz firmowych
i prywatnych terenów na terenie Żor. Aktualnie naszym głównym zadaniem jest odbiór
odpadów komunalnych oraz utrzymanie infrastruktury miejskiej, w tym zachowanie
czystości w mieście, pielęgnacja zieleni miejskiej, remonty dróg i chodników w zakresie
brukowania, asfaltowania i oznakowania.
Zadania te realizuje nasza wysoko wykwalifikowana załoga, licząca około 150 osób, wykorzystując nowoczesny sprzęt. Chcąc efektywnej wykorzystać potencjał spółki, w 2012
roku rozszerzyliśmy działalność, dzięki czemu poza podstawową specjalizacją naszych
usług oferujemy dziś sprzedaż hurtową kost-

ki brukowej i wody Ustronianka oraz wymianę
opon.
Co decyduje o poziomie usług, w których
specjalizuje się zarządzana przez panią spółka, i jakie założenia polityki jakości decydują
o sukcesie?
– Podstawą działań prowadzonych
w spółce jest Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 i Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2009. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszej kadrze godne warunki pracy na miarę XXI

wieku. Stąd w roku 2010 – przy wsparciu dotacji i pożyczki WFOŚiGW Katowice – zainwestowaliśmy w instalację solarną w kotłowni, która służy do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej w nowych pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych dla 100 pracowników
fizycznych spółki. Były to pierwsze obiekty samorządowe w Żorach, które w ten sposób wykorzystywały energię słoneczną. W uznaniu
dla wysokiej jakości usług członkowie Żorskiej
Izby Gospodarczej przyznali nam nagrodę
„LIGA 5” za szczególne osiągnięcia gospodarcze w 2011 roku i przestrzeganie dobrych
obyczajów kupieckich. Lokalna społeczność
również pozytywnie oceniła działalność spółki, oddając głosy w konkursie ŻIG „Firma
Przyjazna Mieszkańcom”, dzięki którym zajęliśmy II miejsce. Za działalność w 2012 roku
Spółka otrzymała tytuł „Jakość Roku 2012”
w dziedzinie ekologii.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.ztkzory.pl
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Wielopłaszczyznowy rozwój
Specjalizacja działalności gospodarczej nie oznacza wąskiej wizji rozwoju. Wyraźnie
dowodzi tego działalność PPUH „REMASZ”, której strategia obejmuje szeroko zakrojone
inwestycje oraz aktywność obejmującą wsparcie na rzecz branży i społeczeństwa
rzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe REMASZ Sp. z o.o.
zajmuje się remontami maszyn
i urządzeń górniczych, takich jak
pompy, jednostki transportowe, kołowroty, elementy przenośników zgrzebłowych i taśmowych, obudowy zmechanizowane, jak również
świadczy usługi o charakterze obsługowym,
do których można zaliczyć obsługę: warsztatów mechanicznych, placów składowych,
lampowni, ciągów technologicznych przeróbki
mechanicznej węgla itp.
Zatrudnienie w firmie z roku na rok rośnie, podobnie jak poziom usług świadczonych przez doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Obecnie
PPUH REMASZ zatrudnia blisko 230 osób,
zaś niedawno otwarty warsztat w Knurowie
w perspektywie czasu daje szansę na stworzenie kolejnych miejsc pracy.
Spółka dąży do osiągnięcia pozycji strategicznego partnera na rynku usług dla
przemysłu wydobywczego, stawiając na
wysoką jakość oferowanych usług i produktów, na którą składają się stosowne
uprawnienia do przeprowadzania remontów,
wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące, autoryzacje producenckie i świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, jak również kompetencje
pracowników, którzy poprzez udział w kursach, szkoleniach i seminariach branżowych oraz indywidualny tok rozwoju zawodowego w ramach studiów podyplomowych przyczyniają się do wysokiej oceny
działalności przedsiębiorstwa i pozytywnych wyników regularnej kontroli jakości. Referencje i rekomendacje, obok jakości realizowanych usług, zwracają uwagę na terminowość, która z punktu widzenia odbiorcy
jest równie ważna, co trwały efekt naprawy
i brak konieczności reklamacji.
Istotnym elementem polityki rozwojowej
firmy, nastawionej na poprawę wyników są
również inwestycje, zarówno w kadry, jak i wyposażenie linii produkcyjnej, środki transportu
i infrastrukturę. Równolegle firma nie szczędzi nakładów na projekty badawczo-rozwojowe, realizowane we współpracy z jednostkami naukowymi, co pozwala osiągać wymierne efekty jakościowe.
Dodatkowym atutem PPUH REMASZ
jest fakt, iż działalność prowadzona jest z poszanowaniem ochrony środowiska, zgodnie
z obowiązującym ustawodawstwem. Jed-
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nocześnie firma nie poprzestaje na koniecznym minimum, lecz dąży do jeszcze pełniejszego propagowania polityki prośrodowiskowej i pogłębiania ekologicznego wymiaru działalności. Stąd jednym z nadrzędnych
celów zarządu jest wdrożenie Systemu Zarządzania Ochroną Środowiska, co powinno nastąpić w latach 2015–2016.
Firma REMASZ jest członkiem Górniczej
Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Związku
Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego w Katowicach. Na bieżąco angażuje się
również w projekty realizowane z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz jednostkami sa-

morządu terytorialnego. Aktywność i szeroko zakrojona współpraca ze środowiskami mającymi wpływ na funkcjonowanie branży
oraz społeczności lokalnej dowodzi, iż stan gospodarki regionalnej oraz najbliższego otoczenia i jego mieszkańców nie jest zarządowi przedsiębiorstwa obojętny. Dobitnym potwierdzeniem zaangażowania w życie lokalne jest także udział firmy w organizacji imprez
o charakterze kulturalno-oświatowym oraz
wsparcie udzielane inicjatywom wpływającym
na rozwój lokalnych społeczności.
www.ppuhremasz.pl

CZARNY DIAMENT

Jakość i nowatorstwo
Termospec Sp. z o.o. jest wiodącą ﬁrmą w Europie w zakresie projektowania,
produkcji, montażu oraz serwisowania urządzeń chłodniczych dla potrzeb
górnictwa i budownictwa podziemnego. W kraju dynamicznie rozwijana
jest działalność usługowa oparta na energii odnawialnej
ysoka jakość produktów i usług
sprawia, że ﬁrma prężnie rozwija się w kraju i za granicą.
15-letnie doświadczenie oraz
działalność w silnej konkurencji zarówno na
polskim, jak i zagranicznym rynku spowodowały, że ﬁrma wciąż poszerza i udoskonala
ofertę dla klientów, dbając szczególnie o jakość produktu, terminowość realizacji kontraktów oraz sprawny serwis.
Termospec świadczy usługi w Polsce, Czechach, Anglii oraz Chinach. Znaczne odległości siedziby firmy od miejsc pracy jej wyrobów stawiają wysokie wymagania, szczególnie co do sprawności pracy maszyn i logistyki sieci serwisowej. W swojej działalności firma wdraża nowatorskie rozwiązania
techniczne potwierdzone licznymi patentami,
przykłada dużą uwagę do organizacji i bezpieczeństwa pracy opartej o ciągły monitoring
i wdrożony system zarządzania PN-EN ISO
9001:2009. Zwiększony zakres sprzedaży na
rynku krajowym, a szczególnie zagranicznym,
spowodował równolegle zwiększoną pracochłonność zarówno wśród pracowników firmy, jak również zwiększenie liczby zleceń na
zewnątrz firmy.
W ostatnich dwóch latach w firmie Termospec przyjęto 9 pracowników, zapewniając im możliwość podnoszenia kwalifikacji,
a przy tym realizowany jest ustawiczny proces szkolenia niemal dla całej załogi. Ciągły
rozwój firmy na przestrzeni ostatniej dekady
wymagał zaangażowania znacznych nakładów inwestycyjnych na rozwój parku maszynowego oraz konieczność wybudowania
nowego budynku biurowo-szkoleniowego,
w którym system wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji oparty jest całkowicie o energię odnawialną. System ten cieszy się szczególnym
zainteresowaniem wśród klientów.
Firma notuje systematyczny wzrost
sprzedaży na rynkach zagranicznych tj.
głównie Chin i Anglii. Nowatorskie rozwiązania w zakresie chłodnictwa na dole kopalń,
np. schładzanie ciągów technologicznych, cie-
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szą się dużym powodzeniem, o czym donosiła prasa zagraniczna w Anglii. Jednocześnie spotkania z klientami z zagranicy wymagają od firmy wizerunku opartego na standardach unijnych.
Spółka do początku swojej działalności
przykłada dużą wagę do problemów związanych z ochroną środowiska, prezentując
swój wizerunek na zewnątrz jako podmiot
dbający o środowisko, ład i porządek w swoim otoczeniu. W procesach technologicznych
i produkcyjnych wykorzystywana jest energia
elektryczna, dzięki czemu nie są emitowane
szkodliwe odpady. Wykorzystywana jest również energia słoneczna, głównie do celów podgrzewania wody użytkowej. W ramach swoich możliwości firma wspiera niektóre inicjatywy, szczególnie zawodów sportowych
wśród młodzieży i załogi własnej, oraz udziela pomocy charytatywnej dzieciom.
W przestrzeni terytorialnej swojej siedziby
firma dba o ład i porządek. Dawny pogórniczy, zniszczony urbanistycznie i środowiskowo krajobraz, na którym rozpoczęto

działalność (dawna kopalnia Żory), firma
przeobraziła w estetyczną i zieloną przestrzeń, promując wśród mieszkańców pozytywną ekologię, a swoim przykładem udowodniła, że można prowadzić działalność
w pełnej harmonii z przyrodą i otoczeniem.
Wizytujący firmę goście, szczególnie z zagranicy, wyrażają uznanie dla wizerunku firmy i interesują się nowatorską produkcją oraz
zastosowanymi rozwiązaniami w zakresie
energii odnawialnej. W dotychczasowej
działalności firma zrealizowała wszystkie
płatności wymagane przepisami prawa oraz
zawartymi kontraktami czy zleceniami.
Rzetelność wobec klientów i kontrahentów
buduje pozytywny wizerunek firmy, a dbałość o dobry klimat wśród załogi, otoczenie
i środowisko staje się codziennym wyzwaniem dla jej kierownictwa. – Wyznajemy
w naszej firmie zasadę przekazaną przez Antoine de Saint-Exupéry: „wielkość pracy
zawodowej może polegać głównie na tym, że
łączy ludzi” – mówi Piotr Łuska, prezes zarządu Termospec Sp. z o.o.
I
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Mazowieccy liderzy
godni naśladowania
Za nami kolejny rok i kolejna Wielka Gala podsumowująca konkursy kierowane
do najaktywniejszych i najefektywniejszych przedsiębiorców i samorządów
terytorialnych działających na terenie Mazowsza. W uroczystej oprawie, godnej
jubileuszu dziesięciolecia Mazowieckiej Firmy Roku, zwycięzcy odebrali gratulacje
za wkład w rozwój regionu oraz statuetki

Laureaci I Nagród w konkursie Mazowiecka Firma Roku
Laureaci konkursu Mazowiecka
Firma Roku 2012 w poszczególnych kategoriach:
biura projektowe, architektoniczne
i geodezyjne
I nagroda:
• LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o.
II nagroda:
• Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego
BUDOPOL SA
budownictwo
I nagroda:
• JADAR Sp. z o.o.
II nagroda:
• Z U B POL-MET Piotr Polkowski
III nagroda:
• MELIORANT Tadeusz Zając
i Spółka Sp. k.
działalność kulturalna
I nagroda:
• Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce
handel i dystrybucja
I nagroda:
• Verona Products Professional Sp. z o.o.
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II nagroda:
• FHU KLUCZ-SERWIS
III nagroda:
• Kommar Radosław Kuźmiński
medycyna
I nagroda:
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny
w Warszawie
nowoczesne technologie
I nagroda:
• SORTER SJ
ochrona środowiska
I nagroda:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
TECHPOL Kruk Sławomir
II nagroda:
• Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Grodzisku Mazowieckim
III nagroda:
• REBA Organizacja Odzysku SA
transport, motoryzacja
I nagroda:
• Kongsberg Automotive Sp. z o.o.
usługi dla firm
I nagroda:
• Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek
Hurtowy SA w Broniszach

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (6)

usługi dla ludności
I nagroda:
• Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.

Laureaci konkursu Mazowiecki
Powiat Roku 2012:
I nagroda:
• powiat makowski
II nagroda:
• powiat pruszkowski
III nagroda:
• powiat łosicki

Laureaci konkursu Mazowiecka
Gmina Roku 2012:
gmina miejska, miejsko-wiejska
I nagroda:
• gmina Grodzisk Mazowiecki
II nagroda:
• gmina Tarczyn
III nagroda:
• gmina Góra Kalwaria
gmina wiejska
I nagroda:
• gmina Lesznowola
I nagroda:
• gmina Michałowice
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Laureaci konkursu Mazowiecka Firma Dziesięciolecia
azowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz ﬁrma Europa 2000 Consulting
Sp. z o.o. od lat włączają się
w promocję tych ﬁrm, instytucji i władz samorządowych, które swą kreatywnością, aktywnością i wynikami najlepiej dają wyraz zaangażowania w rozwój Mazowsza oraz starań na rzecz ożywienia gospodarki i innych
sfer życia publicznego, a zarazem tworzą optymalne warunki do prosperowania biznesu i
budowania silnej, rozpoznawalnej marki regionu. Inicjatywy podsumowywane co roku
na wspólnej gali kierowane są do przedsiębiorców, instytucji okołobiznesowych oraz
władz samorządowych, a ich zadaniem jest
nie tylko nagradzanie najlepszych w swoich
kategoriach, lecz także pobudzanie i propa-
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Laureaci konkursu Mazowiecki Powiat Roku

gowanie współpracy między przedstawicielami różnych środowisk, aby zjednoczone siły
jeszcze lepiej służyły realizacji zbieżnego
celu, jakim jest rozkwit Mazowsza, kojarzonego z atrakcyjnym rynkiem pracy, ciekawą
ofertą inwestycyjną i turystyczną oraz nowoczesnością i innowacyjnością usług.
17 listopada w hotelu Gromada w Warszawie miała miejsce Wielka Gala „Polska
Przedsiębiorczość 2012”, podczas której
w obecności ponad 600 gości reprezentujących różne środowiska, od gospodarki,
przez kulturę i medycynę, po samorząd terytorialny i administrację państwową, przyznano nagrody ogólnopolskim liderom budownictwa i ochrony zdrowia oraz najlepszym firmom i jednostkom samorządu terytorialnego Mazowsza. Gala finałowa

konkursów organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu
i Usług oraz spółkę Europa 20000 Consulting była jednocześnie jubileuszem dziesięciolecia konkursu Mazowiecka Firma
Roku, który niezmiennie spotyka się z zainteresowaniem ze strony uczestników oraz
poparciem wśród autorytetów życia publicznego, którzy chętnie patronują kolejnym
edycjom, angażują się w organizację i ocenę kandydatów oraz biorą na siebie odpowiedzialność partnerów merytorycznych.
W związku z tak wyjątkową edycją specjalne statuetki wręczono Mazowieckim Firmom
Dziesięciolecia, które od lat nieprzerwanie angażują się w rozwój regionu, kreowanie jakości życia publicznego i świecą przykładem
w zakresie wzorowej współpracy.

«

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łosicach zlokalizowany jest w środkowo-wschodniej części

Laureaci konkursu Mazowiecka Gmina Roku w kategorii gmina
wiejska

województwa mazowieckiego. To największa placówka ochrony
zdrowia w powiecie.
W strukturach szpitala funkcjonują cztery oddziały: wewnętrzny,
chirurgiczny, rehabilitacyjny, dziecięcy,
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Przychodnie POZ „Zdrowie” i 17 poradni specjalistycznych. Placówka dysponuje działem
diagnostyki obrazowej, ogólnodiagnostycznej, mammograficznej i tomografii komputerowej z opisem badań w oparciu
o teleradiologię, a także wysokospecjalistyczną aparaturą do badania piersi: mammografem i ultrasonografem. Łosicki SPZOZ
prowadzi również działalność w zakresie Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej ambulatoryjnej i wyjazdowej. W szpitalu został zainstalowany system informatyczny, który
usprawnił obsługę pacjentów i zarządzanie.
SPZOZ został wielokrotnie uhonorowany w ogólnopolskich konkursach, m.in. w 2010
roku otrzymał wyróżnienie w konkursie Mazowiecka Firma Roku, w 2011 roku wyróżnienie w konkursie Perły Medycyny, a w 2012 został laureatem konkursu Mazowiecka
Firma Dziesięciolecia.

Laureaci konkursu Mazowiecka Gmina Roku w kategorii gminy
miejskie i miejsko-wiejskie

www.spzozlosice.pl
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«

Przy okazji spotkania tak licznie zgromadzonych liderów życia publicznego po raz
piąty uhonorowano też mazowieckie gminy
i powiaty, które w ciągu ostatniego roku wykazały się największą inicjatywą, pomysłowością i najbardziej spektakularnymi wynikami, idącymi w parze z zasadami etyki,
profesjonalizmem i wzorowymi relacjami
z mieszkańcami, przedsiębiorcami i inwestorami. – Celem tych przedsięwzięć jest umacnianie współpracy ludzi biznesu z samorządami lokalnymi, jak również promowanie idei
doskonalenia przedsiębiorczości w regionie.
Rosnąca ranga wspomnianych projektów
jest wymownym dowodem na to, że w naszym
regionie nie brakuje ludzi ambitnych, zdolnych
i z inicjatywą, gotowych zaryzykować i współtworzyć nowoczesną polską gospodarkę, a także rozwijać samorządność – nie szczędzi
słów uznania dla dokonań laureatów i założeń konkursów patronujący im marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Jednocześnie wyraża przekonanie, że inicjatywy podsumowane na gali „Polska Przedsiębiorczość 2012” niosą wiele korzyści promocyjnych i wpisują się w strategię rozwoju
regionu. – Jestem pewien, że dzięki takim inicjatywom, mobilizującym środowiska biznesowe i samorządowe do wytężonej pracy, będziemy mogli obserwować dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost
konkurencyjności Mazowsza – twierdzi.

Tomasz Jóźwiak, nadleśniczy w Nadleśnictwie Płońsk, podczas gali wręczenia
nagród w konkursie Mazowiecka Firma
Dziesięciolecia
W podobnym tonie wypowiada się na temat idei i wpływu konkursów Mazowiecka
Firma Roku oraz mazowiecka Gmina i Mazowiecki Powiat Roku na życie i prosperowanie regionu prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Konkursy te doskonale wpisują się w przyjęty przez miasto
stołeczne Warszawę w październiku 2012 roku
program wspierania przedsiębiorczości „Innowacyjna Warszawa 2020”. Głównym jego
przedmiotem jest bowiem wspieranie gospodarki opartej na wiedzy, w tym w szczególności potencjału małych i średnich przedsiębiorstw. Jestem przekonana, że przedsiębiorstwa nagrodzone w tegorocznej edycji
konkursu Mazowiecka Firma Roku, dzięki
swojej działalności i przykładowi, jaki dają innym, przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki Warszawy i województwa mazowieckiego – tymi słowami
daje wyraz swojego poparcia dla konkursów
i optymizmu w kontekście wpływu laureatów
na dalszy rozwój regionu.
Mazowieccy liderzy z dumą odebrali
Orły Mazowieckiego Biznesu i Orły Mazowieckiego Samorządu w uroczystej oprawie
gali poprowadzonej przez Krzysztofa Ibisza
oraz Joannę Jabłczyńską. Po ceremonii wręczenia nagród, gratulacjach, słowach podziękowania i pamiątkowych zdjęciach goście
bawili się w mniej oficjalnych okolicznościach
przy muzyce gwiazd wieczoru: Papa D i The
Postman. Jak co roku, częścią gali była aukcja charytatywna, z której dochód został
przeznaczony na wsparcie stowarzyszenia
„Budzimy Nadzieję” z Drzewicy, działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.
I

Trzykrotnie na podium
Podczas Wielkiej Gali Przedsiębiorczościw listopadzie 2012 roku gmina Góra Kalwaria
została uhonorowana za zajęcie III miejsca w konkursie Mazowiecka Gmina Roku
mina Góra Kalwaria usytuowana
jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w powiecie piaseczyńskim, w odległości 30 km od centrum Warszawy, na przecięciu
dróg krajowych nr 50 (Góra Kalwaria–Grójec) i nr 79 (Góra Kalwaria–Warszawa) oraz
przy linii kolejowej nr 12 (Skierniewice–Łuków). Dzięki tak atrakcyjnemu położeniu stanowi ona doskonałe miejsce zarówno do zamieszkania, jak i do ulokowania biznesu, tym
bardziej, że potencjalni inwestorzy mają tu do
dyspozycji wolne tereny z dostępem do infrastruktury technicznej.
Ponadto na atrakcyjność gminy wpływa
dbałość samorządu o systematyczną poprawę infrastruktury drogowej, informatycznej,
edukacyjnej, zdrowotnej, a także związanej
z ochroną środowiska, sportem i rekreacją, turystyką, kulturą i bezpieczeństwem. Umiejętne
pozyskiwanie i wykorzystywanie dotacji, pochodzących m.in. ze środków Unii Europejskiej, przekłada się na coraz skuteczniejszą
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Dariusz Zieliński, burmistrz miasta i gminy
Góra Kalwaria, odbiera nagrodę
promocję i wzrost atrakcyjności gminy, która w ostatnich latach zajmowała wysokie pozycje w rankingach społeczno-gospodarczych i była wielokrotnie wyróżniana, m.in.
tytułami „Gmina Fair Play” i „Złota Lokalizacja Biznesu”.
Statuetka Orła Mazowieckiego Samorządu, którą otrzymała gmina Góra Kalwaria, stanowi potwierdzenie jej rzetelności

oraz profesjonalizmu podejmowanych działań. W konkursie honorowane są samorządy, które poprzez wzorcowo realizowane
działania statutowe oraz strategię rozwoju
wpływają na podnoszenie standardu życia
mieszkańców, a także wykazują otwartość
i przychylność wobec inwestorów. Ale to nie
jedyne wyróżnienie, jakie zdobyła gmina
w ostatnim czasie. W ramach programu
„Budujemy Sportową Polskę”, mającego na
celu promocję samorządów, które umiejętnie
łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie, Góra Kalwaria została uhonorowana tytułem „Sportowej Gminy 2012”.
Kolejnym sukcesem jest Certyfikat „Gmina
dbająca o finanse mieszkańców” przyznawany
w ramach Konferencji Europejskiego Doradcy
Samorządowego. W tym przypadku doceniono działania gminy na rzecz ochrony finansów samorządowych.
www.gorakalwaria.pl
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Gmina Michałowice
Gmina Michałowice to 13 uroczych miejscowości, które łączy wspólna tradycja
i dążenie lokalnych władz oraz mieszkańców do zapewniania coraz lepszych
warunków, zarówno do zamieszkania, jak również wszechstronnego rozwoju
szystkie miejscowości położone są w malowniczym otoczeniu przyrodniczym i krajobrazowym, wśród zieleni i czystego powietrza, ze znakomitymi dojazdami do
Warszawy i innych miast. Gminę zamieszkują
ludzie, którzy są tu od pokoleń, ale także systematycznie przybywa rodzin, które się osiedlają, gdyż doceniły urok tutejszych miejsc.
Dziś w gminie Michałowice mieszka ponad
16 tys. osób. Wiele z nich jest niezwykle aktywnych społecznie. Zakładają stowarzyszenia i fundacje. Chętnie uczestniczą w lokalnych imprezach, często je współorganizując,
począwszy od imprez sportowych i kulturalnych, warsztatów twórczych dla dzieci, po festyny i cykliczne koncerty, jak Muzyczny
Maj w Michałowicach oraz Komorowska Jesień Muzyczna.
Władze starają się, by gmina nie była jedynie podwarszawską „sypialnią”. Inspirują
mieszkańców, aby wszyscy świadomie budowali poczucie wspólnoty lokalnej. I trzeba przyznać, że dzieje się to z dużym powodzeniem.
Większość miejscowości zmieniła się nie
do poznania, gdyż gmina regularnie dba o poprawę warunków życia mieszkańców. Michałowice należą do tej grupy polskich gmin,
które najwięcej inwestują w lokalną infrastrukturę techniczną oraz społeczną. Poza
3 szkołami podstawowymi i 3 gimnazjami,
funkcjonuje tu liceum ogólnokształcące, którego wielu absolwentów dostaje się na prestiżowe uczelnie. Każda szkoła posiada przestronne hale sportowe, boiska, w jednej z placówek jest lodowisko. Dla młodszych dzieci
ciekawą ofertę mają dwa przedszkola gminne oraz 20 jednostek prywatnych (żłobki,
przedszkola).
Mieszkańcy mogą korzystać z 2 ogródków jordanowskich, boiska Orlik, 4 stref rekreacji, wyposażonych w nowoczesne place
zabaw, skateparków i wielofunkcyjnych boisk oraz miejsc umożliwiających wypoczynek
nad zalewem i w parku.
Rozwinięta sieć komunikacyjna i bliskość Warszawy, to czynniki warunkujące
atrakcyjność Michałowic. Kolejka dojazdowa WKD – jest od lat przedmiotem zazdrości wielu podwarszawskich gmin. Dotarcie do
centrum stolicy, w zależności od miejscowości, zajmuje od 15 do 30 minut. Także bliskość
tras wojewódzkich i południowej obwodnicy Warszawy oraz międzynarodowego lotniska Okęcie, to niewątpliwe atuty gminy.

W

Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, podczas prezentacji infomatu
multimedialnego w Sali Obsługi Klientów
W 2012 roku w gminie zakończono budowę i oddano do użytku budynek Urzędu
Gminy Michałowice wraz z lokalami użytkowymi i infrastrukturą techniczną. Nowa siedziba to nowoczesny obiekt użyteczności publicznej w pełni dostosowany do potrzeb
mieszkańców i rozwijającej się administracji.
Wyróżnia go niebanalna architektura (obrys
parteru w kształcie litery L, konsekwentny
układ elewacji z dużymi fasadmi szklanymi)
i szereg nowych rozwiązań zastosowanych
podczas jego budowy. Obiekt wyposażony jest
w najnowsze urządzenia klimatyzacyjne, kolektory słoneczne, systemy regulujące automatyką budynku (BMS) oraz infrastrukturę
teleinformatyczną (sieć gigabitowa oraz
VoIP). Posiada 3 kondygnacje, przestronne
hole i korytarze, 40 pomieszczeń biurowych,
3 sale konferencyjne wyposażone w projektory (w tym jedna multimedialna z profesjo-

nalnym ustrojem akustycznym), pokoje socjalne, pokoje spotkań, magazyny, archiwum, serwerownię, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W budynku panują doskonałe warunku obsługi mieszkańców
– przestronna Sala Obsługi, a tuż przed nim
znajdują się 2 parkingi zapewniające ponad
120 miejsc. Nowa siedziba Urzędu Gminy jest
w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja ta została zrealizowana z własnych środków, w bardzo krótkim okresie czasu – od marca 2011 roku do lipca 2012 roku.
Budynek został oddany do użytku 5 miesięcy przed terminem. Oprócz świadczenia
usług administracyjnych, przewidziano pomieszczenia użytkowe dla najemców, z oddzielnymi wejściami.
www. michalowice.pl

Nowy budynek Urzędu Gminy
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Dobrze wykorzystane atuty
O walorach przyrodniczych, atrakcjach turystycznych oraz potencjale rozwojowym
powiatu rozmawiamy ze Zbigniewem Deptułą, starostą makowskim

Jakie walory czynią powiat miejscem
atrakcyjnym dla turystów szukających miejsca idealnego na urlop lub wypoczynek
weekendowy, z jednej strony z dala od wielkomiejskiego zgiełku, a z drugiej strony wciąż
całkiem blisko Warszawy?
– Powiat makowski jest położony na obszarze funkcjonalnym „Zielonych Płuc Polski”, stąd nasza dbałość o ochronę środowiska w gminach i profilaktykę ekologiczną
w szkołach. Jesteśmy jednym z najczystszych
regionów Mazowsza, docenianym ze względu na walory turystyczne, a także nieprzeciętne wartości krajobrazowe. Urocze mazowieckie zakątki przyciągają ludzi kochających nienaruszoną cywilizacją przyrodę
i nieskażone środowisko. Piękne lasy, które
pokrywają blisko trzecią część terenu powiatu,
stanowią pełne zwierzyny świetne tereny
łowieckie, zaś bogactwo runa leśnego przyciąga amatorów grzybobrania i jagód. Na
szczególną uwagę zasługują meandry rzek
i jeziora pochodzenia rzecznego i polodowcowego. To raj dla wędkarzy, a także sposób
na aktywny wypoczynek podczas spływów kajakowych i wędrówek nadnarwiańską skarpą. Wytchnienie na makowskiej ziemi mogą
uatrakcyjnić zabytkowe obiekty, liczne pomniki przyrody, wiekowe kaplice i kościoły, ar-
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chitektura starego miasta w Makowie Mazowieckim, Różanie czy Krasnosielcu. Warto wybrać się też na Górę Krzyżewską – najwyższe wzniesienie Północnego Mazowsza, znajdujące się w Krzyżewie Borowym.
Z uroków przyrodniczych, a także walorów
terenu z powodzeniem korzystają gospodarstwa agroturystyczne.
A na jakie atrakcje mogą liczyć miłośnicy
imprez kulturalnych? Jak przedstawia się
oferta powiatu oraz funkcjonujących na
jego obszarze gmin w tym zakresie?
– Spośród wielu atrakcji powiatu makowskiego należy wymienić: coroczny Mazowiecki Przegląd Wiejskich Zespołów Kabaretowych „STOPA”, który odbywa się
w Karniewie, Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O wstęgę Orzyca” organizowany
przez Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim, Wystawę Maszyn Rolniczych
połączoną ze „Świętem Mleka” w Płoniawach, „Święto kapusty” w Drążdzewie czy
wreszcie uroczystości jubileuszowe i dni poszczególnych gmin.
Świadectwo życia kulturalnego w miastach i gminach powiatu makowskiego znalazło wysokie uznanie. Zaszczytnym tytułem,
jaki udało się nam zdobyć w konkursie organizowanym przez marszałka województwa
mazowieckiego, było miano „Stolicy Kulturalnej Mazowsza 2008”. Zostaliśmy siódmym
laureatem uprawnionym do rocznego tytułowania się „Stolicą Kulturalną Mazowsza”. Do zdobycia tytułu przyczyniły się niewątpliwie organizowane przez nas Dożynki
Województwa Mazowieckiego i Diecezji
Płockiej.
Powiat ma charakter rolniczy, aczkolwiek
jego lokalizacja może w znacznym stopniu
wpływać na jego perspektywy rozwoju. W jaki
sposób można wykorzystać ten potencjał?
– Rolnictwo w powiecie makowskim to najważniejsza gałąź lokalnej gospodarki. Szczycimy się rosnącą liczbą nowoczesnych gospodarstw rolnych przystosowanych do wymogów Unii Europejskiej. W związku z tym inwestycyjne oczekiwania powiatu i gmin wcho-

dzących w jego skład to przede wszystkim przetwórstwo rolno-spożywcze. Gminy oferują
miejsca pod inwestycje, przychylność władz
oraz korzystne warunki dla rozwoju swojej działalności. A usytuowanie powiatu przy ważnych
szlakach komunikacyjnych i niewielka odległość
od Warszawy stwarzają możliwości do łatwej
dystrybucji towarów. Powiat makowski ma wielu partnerów, szczególnie bliskie stosunki
utrzymuje z białoruskim powiatem swisłockim
oraz rejonem podbrodzkim na Litwie. Daje to
możliwość wymiany kulturalnej oraz ożywionych kontaktów gospodarczych w przyszłości, na co liczymy.
Powiat makowski został laureatem
I miejsca w konkursie Mazowiecki Powiat
Roku. Czego zasługą jest to wyróżnienie?
– W samorządowych działaniach bardzo
ważna jest życzliwość i wsparcie ludzi, dzięki którym możliwa jest realizacja zamierzeń.
Dobre wyniki rozwojowe powiatu to zasługa bardzo wielu osób. Doceniamy szczególnie dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego,
Urzędem Wojewódzkim, wieloma ministerstwami, urzędami samorządowymi, jak również z osobami, które zawsze mają otwarte
serce i wspierają działania w rozwoju powiatu
makowskiego. Dzięki wielkiemu wsparciu
władz wojewódzkich udało nam się pozyskać
wielomilionowe nakłady na inwestycje sportowe i rozwój infrastruktury, co dziś stanowi
wyróżnik powiatu.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.powiat-makowski.pl
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Efektywność na gruncie
medycznym i ekonomicznym
Rozmowa z Lucyną Kęsicką, dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
Stacja w Płocku wielokrotnie była doceniana w konkursach. Co wpływa na wyniki
i pozycję ZOZ-u wypracowaną na przestrzeni
lat i jaka idea przyświeca pani, by nieustannie utrzymywać poprzeczkę na wysokim poziomie oraz aspirować do rangi liderów ratownictwa medycznego?
– SPZOZ WSPRiTS w Płocku oprócz
wielu zdobytych certyfikatów i statuetek
w ogólnopolskich konkursach medycznych
oraz plebiscytach doceniających profesjonalizm i jakość świadczonych usług, może pochwalić się również Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej otrzymanym w 2009 roku,
potwierdzającym naszą solidność i rzetelność
w wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych.
SPZOZ WSPRiTS w Płocku jest wyjątkowe w wielu dziedzinach, także w finansowo-ekonomicznej. Nie mamy żadnych długów, utrzymujemy wysoką rentowność i wzorową płynność finansową. Medycznie odpowiadamy zapotrzebowaniom
rynku, ale zauważamy także pewne luki, które musimy wypełnić, by zabezpieczyć naszym
pacjentom usługi medyczne na najwyższym poziomie.
Rosnące wymagania pacjentów, skala zagrożeń i jednocześnie starania o utrzymanie
wypracowanej pozycji na rynku zdecydowały o wdrożeniu systemu zarządzania jakością opartego na międzynarodowej normie
ISO 9001. Wtedy też sprecyzowano misję pogotowia: „Skuteczne ratowanie życia i zdrowia pacjentów w sytuacjach ich zagrożenia,
uzyskanie zadowolenia pacjentów z otrzymanych świadczeń i satysfakcja pracowników
z wykonywanej pracy”.
Dążymy do najwyższej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnej organizacji
pracy na wszystkich szczeblach i stanowiskach
naszej Stacji. Na przestrzeni ostatnich lat
SPZOZ WSPRiTS w Płocku przeprowadziło wiele inwestycji budowlanych, co sprawiło polepszenie warunków pracy pracowników.
Zakupiliśmy wysokiej klasy ambulanse oraz
specjalistyczny sprzęt medyczny. Zmodernizowane zostało Centrum Dyspozytorskie i zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy
i radiołącznościowy. Wprowadzono całodobowy dyżur lekarza koordynatora, stanowiący

Rosnące wymagania pacjentów, skala zagrożeń
i jednocześnie starania o utrzymanie wypracowanej
pozycji na rynku zdecydowały o wdrożeniu
systemu zarządzania jakością opartego
na międzynarodowej normie ISO 9001
«
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Siedziba SPZOZ WSPRiTS w Płocku
istotne wsparcie merytoryczne dla Dyspozytora Medycznego.
Efektem tych działań jest oferowanie
usług medycznych na najwyższym poziomie,
zapobieganie powstawaniu usług niezgodnych
z wymaganiami oraz tworzenie wzajemnego
zaufania i poszanowania wśród naszych
partnerów i współpracowników.
Niedawno wraz z marszałkiem Struzikiem byli państwo współgospodarzem Dnia
Ratownictwa Medycznego. Na ile pozytywny wydźwięk miało podsumowanie dokonań
w tej dziedzinie w kontekście działalności
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Płocku?
– Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego stanowią dobrą okazję do podsumowania dokonań naszej Stacji przez gospodarzy
spotkania: pana marszałka województwa
mazowieckiego Adama Struzika, jako organu założycielskiego, i dyrekcję Stacji. Warto
pokazać, że w tak trudnych dla publicznych
zakładów opieki zdrowotnej realiach, można dobrze funkcjonować, lecz osiąganie korzystnych wyników to wiele wysiłku ze strony pracowników i kierownictwa zakładu oraz
wsparcie organu założycielskiego. Trzeba
pamiętać, że działalność ratownictwa medycznego to ważne dla społeczeństwa zadania realizowane przez państwo oraz cieszyć
się, że zadania te mogą być realizowane z powodzeniem przez publiczny zakład. Takie było
nasze przesłanie.
Podczas spotkania odbyło się również
uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych przyznanych przez prezydenta RP oraz
ministra zdrowia zasłużonym pracownikom
Stacji. Są to duże osiągnięcia dla pracowników, a dla mnie powód do dumy i radości.
Jaka koncepcja zarządzania najlepiej
sprawdza się w reprezentowanej specjalizacji w obrębie usług medycznych i jak rozumiana jakość sprzyja realizacji stawianych sobie celów na gruncie medycznym i ekonomicznym?
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Centrum Dyspozytorskie w Płocku
– Jako dyrektor dążę do uzyskania jak
największej efektywności – zarówno na gruncie medycznym, jak i ekonomicznym. Myślę,
że zakład do długotrwałego sukcesu może poprowadzić tylko dyrektor, który czuje się za
niego odpowiedzialny i swoją postawą oddziałuje na wszystkich pracowników. Obowiązkowość i dokładność w wykonywaniu codziennych obowiązków to podstawa osiągnięcia najwyższej jakości pracy, a w naszej
działalności jakość jest ogromnie ważna.
Uważam też, że odpowiedzialność każdego
pracownika połączona z ciągłym doskonaleniem zawodowym daje gwarancję najwyższej jakości oraz wyjątkowej niezawodności.
Co stanowi o potencjale i sile płockiego
pogotowia w skali regionu oraz na tle innych
jednostek ratunkowych w kraju?
– Od pierwszego lipca 2012 roku, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert z NFZ na
Ratownictwo Medyczne, rejon operacyjny Pogotowia Płockiego powiększył się o pięć powiatów: ciechanowski, płoński, mławski, nowodworski i żuromiński. W nowym rejonie

operacyjnym funkcjonuje 28 zespołów ratownictwa medycznego w tym wodny zespół
ratownictwa medycznego oraz dodatkowo zespół transportowy typu „N” do transportu noworodków. Aktualnie Stacja swoim zakresem
działania obejmuje dziewięć powiatów województwa mazowieckiego z liczbą mieszkańców około 800 tys.
W 2011 roku została zakupiona łódź ratunkowa „Dar Mazowsza”, która stacjonuje przy nabrzeżu wiślanym. Funkcjonowanie
wodnego pogotowia ratunkowego znacznie
poprawiło bezpieczeństwo osób przebywających nad brzegiem Wisły oraz korzystających z przyległych kąpielisk w okresie letnim.
SPZOZ WSPRiTS świadczy usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczymy również profesjonalne usługi w zakresie
zabezpieczeń medycznych imprez kulturalno-sportowych na terenie naszego działania.
Uczestniczymy w akcjach edukacyjnych, profilaktycznych i charytatywnych.
SPZOZ WSPRiTS w 90 proc. posiada
własną bazę lokalową. Nowoczesne Centrum
Dyspozytorskie wyposażone jest w system po-
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Mistrzostwa Mazowsza w Ratownictwie Medycznym
zycjonowania satelitarnego, umożliwiający lokalizację pojazdów zespołów ratownictwa medycznego techniką GPS na mapie nawigacyjnej województwa. Pozwala to zarządzać
ambulansami oraz kontrolować ich pozycję
z dokładnością do kilku metrów. Centrum
Dyspozytorskie dysponuje również radiową
łącznością cyfrową.
Stacja pogotowia bazuje nie tylko na wykwalifikowanym i kompetentnym personelu medycznym, lecz także niezawodnym
transporcie. Czy w obu tych sferach płocka
jednostka jest dobrze przygotowana, by
nieść pomoc w nagłych przypadkach, wymagających pilnej interwencji?
– SPZOZ WSPRiTS w Płocku, obserwując potrzebę pozyskiwania i pogłębiania
wiedzy przez pracowników administracji i kadrę medyczną, podjęła decyzję o rozpoczęciu działalności edukacyjnej. W tym celu został wybudowany budynek, w którym znajduje
się baza dydaktyczno-szkoleniowa wraz z niezbędnym wyposażeniem, gdzie realizowane
są szkolenia dla pracowników Stacji, jak i komercyjne dla osób, instytucji i podmiotów zewnętrznych. Budynek został dostosowany do
wymogów osób niepełnosprawnych.
Zespoły ratownictwa medycznego naszej
Stacji biorą udział w różnych mistrzostwach
w ratownictwie medycznym. W 2011 roku
płocka Stacja była organizatorem Mistrzostw
Mazowsza w Ratownictwie Medycznym,
podczas których swoje umiejętności doskonaliło 21 zespołów z kraju i z zagranicy.
SPZOZ WSPRiTS w Płocku posiada także szeroko rozwiniętą bazę techniczną, w skład
której wchodzą: Dział Napraw i Obsługi Pojazdów, Stacja Kontroli Pojazdów, stanowisko napraw klimatyzacji samochodowej, co
pozwala na utrzymanie sprawnego transportu
w gotowości. Wymieniana na bieżąco baza

wyeksploatowanego taboru samochodowego powoduje, że nowoczesne karetki wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny
spełniają najwyższe standardy europejskie.
Jakie obszary prowadzonej działalności
wymagają na obecnym etapie największych
nakładów inwestycyjnych i intensywnych
działań?
– Wszystkie obszary działalności Stacji są
na bieżąco monitorowane w celu określenia
potrzeb i intensyfikacji działań. Podstawową

– Wszystkie zadania i cele są dla nas
ważne i dlatego bardzo konsekwentnie dążymy do ich realizacji. Priorytetem jest
utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych
usług medycznych, doskonalenie zawodowe i poprawa warunków pracy personelu. Wszystkie nasze działania realizujemy
z myślą o pacjentach – odbiorcach usług
zdrowotnych. Dlatego inwestujemy w nowoczesne, niezawodne sposoby łączności,
wyposażenie ambulansów, szkolenie kadry.

Jako dyrektor dążę do uzyskania jak największej
efektywności – zarówno na gruncie medycznym,
jak i ekonomicznym. Myślę, że zakład,
do długotrwałego sukcesu może poprowadzić
tylko dyrektor, który czuje się za niego
odpowiedzialny i swoją postawą oddziałuje
na wszystkich pracowników
płaszczyzną naszej działalności są usługi
zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej i w tym zakresie planujemy główne
inwestycje. Poprawie warunków przyjęć pacjentów w ambulatorium oraz poprawie warunków pracy personelu medycznego służy
rozpoczęta już inwestycja tj. budowa siedziby podstacji w Wyszogrodzie, gdzie stacjonuje
również zespół ratownictwa medycznego.
Poza tym stale doskonalimy jakość świadczonych usług.
Jakie podstawowe zadania i cele stawia
sobie pani na początku nowego roku, planując rozwój zarządzanej jednostki z nadzieją
na kolejne osiągnięcia medyczne, sukcesy inwestycyjne i nagrody biznesowe?

Z powodzeniem rozpoczęliśmy działalność
edukacyjną, aktualnie rozwijamy naszą ofertę szkoleniową. Wchodzimy w nowy rok z dobrym wynikiem finansowym, z dużymi planami m.in. zakupu ambulansów, sprzętu medycznego, mamy rozpoczętą inwestycję budowlaną w Wyszogrodzie. W dalszych planach mamy rozbudowę i modernizację oddziałów w Płocku i Sierpcu. W kwestii nagród powiem krótko – oczywiście tak, przyjemnie je otrzymywać, mieć świadomość, że
nasza praca została zauważona i doceniona.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.wspritsplock.pl
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Lepiej być dumnym
niż narzekać
Organizowane przez nas inicjatywy to doskonała forma promocji przede wszystkim
dokonań i osiągnięć uczestników. Jest to również cenna informacja na temat sytuacji
polskiej gospodarki – mówi o roli i oddziaływaniu organizowanych konkursów,
podsumowanych podczas Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość 2012” prezes
Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług Robert Składowski i podkreśla,
że lepiej informować o tym, co dobre, niż wciąż narzekać
Co jest kluczem do efektywnego zarządzania, które niewątpliwie cechuje laureatów
organizowanych przez państwa konkursów? Czy w posiadanie takiego klucza może
wejść każdy podmiot gospodarczy, czy tylko ten, który posiada specjalne uwarunkowania?
– Efektywne zarządzanie to proces, na
który składa się wiele czynników. Jest on oczywiście uzależniony od specyfiki prowadzonej
działalności, a także od otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego danego podmiotu. Kluczem do efektywnego zarządzania
jest przede wszystkim dokładne zdefiniowanie celów działalności, a także określenie i wykorzystanie narzędzi, które pozwolą zaplanowane cele osiągnąć. Wbrew pozorom nie
jest to łatwe zadanie, ale na pewno jest osiągalne, o czym świadczą osiągnięcia naszych
laureatów.
Ostatnia edycja to 10-lecie konkursu Mazowiecka Firma Roku. Jubileusz był okazją
do specjalnego uhonorowania firm, które wyróżniali państwo przez minioną dekadę.
Kto mógł zostać „Mazowiecką Firmą Dziesięciolecia”? Jakie zmiany dostrzegli państwo
w tych podmiotach, weryfikując je niekiedy
po kilku latach przerwy?
– 10-lecie konkursu Mazowiecka Firma
Roku to wyjątkowy jubileusz, podczas którego
tytułem „Mazowieckiej Firmy Dziesięciolecia”
mieliśmy zaszczyt uhonorować te firmy, które na przestrzeni ostatniej dekady stanęły
w konkursowe szranki. Dokonując oceny
ich działalności, zaobserwowaliśmy ich rozwój m.in. poprzez inwestycje na szeroką
skalę, poszerzanie wachlarza oferowanych
produktów i świadczonych usług, a także ukierunkowanie się na rynki poza obrębem województwa mazowieckiego, a nawet poza granicami kraju. Warto również podkreślić doskonałe wykorzystanie przez nagrodzone firmy zewnętrznych środków finansowych, oferowanych m.in. przez Unię Europejską.
Wśród wielu rodzajów podmiotów wyróżniają państwo m.in. samorządy i ich
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Dobry samorządowiec powinien także mieć
w sobie cząstkę społecznika, bowiem wiara
w możliwości rozwoju gminy, powiatu czy
regionu tworzy pozytywny wizerunek samorządu
zarówno w kraju, jak i za granicą
włodarzy, którzy w szczególny sposób wpływają na przedsiębiorczość na swoich terenach. Jakie cechy powinien mieć samorządowiec menadżer, aby odnosił sukcesy
w przyciąganiu inwestorów?
– Jak w każdej branży, tak w jednostkach
samorządu terytorialnego kluczowe jest
określenie celów – zarówno tych długofalowych, jak i krótkoterminowych. Dobry samorządowiec menadżer to osoba, która
potrafi te cele zdefiniować, a także wykorzystać narzędzia, które będą niezbędne
do realizacji obranego kierunku. Samorządowiec menadżer nie tylko powinien mieć
wiedzę związaną z zakresem swoich obowiązków oraz doświadczenie zawodowe, lecz
także odznaczać się otwartością na szanse,

jakie stwarza otoczenie, jak również tworzyć
w miejscu pracy przyjazne środowisko,
dzięki czemu jest w stanie angażować pracowników w działania służące rozwojowi samorządu. Dobry samorządowiec powinien
także mieć w sobie cząstkę społecznika, bowiem wiara w możliwości rozwoju gminy,
powiatu czy regionu tworzy pozytywny wizerunek samorządu zarówno w kraju, jak
i za granicą.
Kolejna branża, którą biorą państwo pod
lupę, to budownictwo, bodaj najbardziej
dotknięte kryzysem ekonomicznym. Jak
radzą sobie z nim polscy przedsiębiorcy? Czy
przykład nagrodzonych podmiotów to dowód
na to, że najsilniejszym niestraszne nawet najgłębsze dołki?
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– W konkursie Orły Polskiego Budownictwa nagradzamy te podmioty, które stawiają na jakość, solidność, a także innowacyjność w zakresie prowadzonej działalności.
W czasie, gdy wiele mówi się o kryzysie ekonomicznym, udział w konkursie firm z branży budowlanej jest informacją o tym, jak wiele wysiłku wkładają uczestnicy w utrzymanie
swojej firmy na jak najwyższym poziomie organizacyjnym. Siła laureatów leży w ich
ciężkiej pracy i podejmowaniu działań, które będą wyważone i rozsądne w kontekście
zmiennej sytuacji na rynku.
Polem do popisu w szukaniu prawdziwych perełek, a raczej pereł, jest ochrona
zdrowia, na którą wszyscy narzekają, ale jednocześnie – wcześniej czy później – będą skazani. Jak ocenia pan ten segment rynku? Skoro nagradza się te podmioty, to znaczy, że nie
jest aż tak źle, a może po prostu narzekamy
z przyzwyczajenia?
– Konkurs Perły Medycyny pokazuje, jak
wiele dobrego dzieje się na rynku medycznym
w Polsce. Doskonały sprzęt, wykwalifikowana kadra, innowacyjne metody stosowane
w leczeniu – to tylko niektóre elementy, które budują pozytywny wizerunek branży medycznej. Owszem, jest jeszcze wiele do zrobienia – w głównej mierze dotyczy to działań
związanych z funkcjonowaniem systemu
ochrony zdrowia jako całości, bo to, jak wygląda finansowanie placówek, czy kwestia do-

stępu do publicznych usług medycznych
pozostawia wiele do życzenia. Osobiście
mam nadzieję, że dzięki konkursowi możemy w niewielkim stopniu pokazać i przede
wszystkim poinformować o tym, co dobre,
z czego powinniśmy być dumni, a nie tylko
narzekać, bo czy to coś zmieni?

i osiągnięć uczestników. Jest to również cenna informacja na temat sytuacji polskiej gospodarki.
Wielka Gala „Polska Przedsiębiorczość”
już na stałe wpisała się w kalendarz biznesowych wydarzeń roku. Czy to tylko okazja
do odebrania nagrody i dobrej zabawy, czy

Osobiście mam nadzieję, że dzięki konkursowi
możemy w niewielkim stopniu pokazać i przede
wszystkim poinformować o tym, co dobre,
z czego powinniśmy być dumni, a nie tylko
narzekać, bo czy to coś zmieni?
Czy po latach konkursy organizowane
pod szyldem Mazowieckiego Zrzeszenia
Handlu Przemysłu i Usług mają rozpoznawalną markę wśród krajowych podmiotów
gospodarczych, a ich zwycięzcy wraz z tytułem zyskują mocną broń promocyjną?
– Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, iż organizowane przez nas projekty
mają silną pozycję na rynku. Cieszy nas dobra opinia na temat projektów wśród naszych laureatów, jak również poparcie ze
strony instytucji patronujących i współpracujących w ramach konkursów. Organizowane przez nas inicjatywy to doskonała
forma promocji przede wszystkim dokonań

może też szansa na zakulisowe rozmowy
o interesach?
– Wielka Gala „Polska Przedsiębiorczość” to w ocenie naszych laureatów zarówno doskonała okazja na wymianę doświadczeń, jak i dobra zabawa w znakomitym
gronie. Już dziś serdecznie zapraszam do
udziału w projektach organizowanych przez
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu
i Usług. Zachęcam również do wstąpienia do
naszego Zrzeszenia i wspólnego kształtowania
środowiska przyjaznego polskiej przedsiębiorczości i samorządności.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Dobra komunikacja
przybliża do sukcesu

Rozmowa z Adamem Struzikiem,
Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego
Czy z punktu widzenia rozwoju regionu mazowieckie środowisko przedsiębiorczości dobrze wykorzystuje potencjał Mazowsza i atuty, jakie dają firmom większe
możliwości za sprawą dostępności komunikacyjnej oraz dostępu do wiedzy, kadr i narzędzi rozwoju?
– Województwo mazowieckie jest bardzo
dobrym miejscem do rozwoju przedsiębiorczości. Do atutów Mazowsza zaliczyć można m.in. duży potencjał naukowo-badawczy,
dobrze wykształconą kadrę, a także coraz lepsze warunki do inwestowania i otwierania nowych przedsiębiorstw. To właśnie na Mazowszu swoje siedziby ulokowały największe
firmy zagraniczne, mamy największą liczbę
szkół wyższych w Polsce oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także bardzo wykwa-
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lifikowaną i, co najważniejsze, ciągle doskonalącą swoją wiedzę kadrę pracowniczą.
Wydaje się jednak, że mazowieccy przedsiębiorcy ciągle jeszcze nie docenili, jak ważny
we współczesnym świecie jest rozwój innowacyjności. A mamy przecież w tym zakresie ogromny potencjał – Mazowsze zajmuje
pierwsze miejsce w Polsce pod względem zgłoszonych patentów i wynalazków, co stanowi
21 proc. zgłoszonych patentów kraju. Wystarczy tylko ten potencjał wykorzystać. Ważna jest tu współpraca nauki i biznesu. Rozwój w tej dziedzinie wspieramy na różne sposoby. Warto zaznaczyć, że około 24 proc. środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2007–2013 będzie wydatkowanych właśnie
w ramach priorytetu „Tworzenie warunków

dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości na Mazowszu”.
Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera przede wszystkim małe i średnie
przedsiębiorstwa, które są motorem inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości i innowacji oraz przyczyniają się do poprawy spójności
społecznej i gospodarczej Mazowsza na
poziomie lokalnym i regionalnym. Budowa
potencjału województwa mazowieckiego
koncentruje się na działaniach na rzecz infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych
oraz regionalnych procesów proinnowacyjnych. Wsparcie otrzymują również instytucje otoczenia biznesu, m.in. w zakresie rozwoju parków przemysłowych, naukowotechnologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz rozwoju instrumentów fi-
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nansowania działalności gospodarczej. W naszym regionie realizowane są również działania mające na celu wzmocnienie konkurencyjności sfery badawczo-rozwojowej poprzez wsparcie rozwoju ośrodków o wysokim
potencjale badawczym. Obejmie ono inwestycje służące potrzebom badań naukowych
oraz prac rozwojowych, w tym inwestycje infrastrukturalne takie jak budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej jednostek naukowych oraz rozwój infrastruktury specjalistycznych laboratoriów.
Aby wypromować Mazowsze jako region
przyjazny dla inwestorów i nowych technologii, podjęliśmy wiele działań pokazujących, że nasz region jest doskonałym miejscem
dla lokalizacji inwestycji oraz rozwoju przedsiębiorczości. Wspieramy także działania z zakresu marketingu i promocji gospodarczej regionu, promocję przedsiębiorców na targach, misjach gospodarczych czy imprezach targowo-wystawienniczych. Ważnym zadaniem jest także rozwój spójnych systemów
informacji w zakresie promocji przedsiębiorczości i innowacyjności na Mazowszu.
W lipcu tego toku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego, które zakłada kooperację
na rynku pracy, m.in. poprzez ułatwienie dostępu do terenów budowlanych w pobliżu autostrady, współpracę w zakresie zaawansowanych technologii między instytucjami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz
przedsiębiorstwami obydwu województw.
Jak widać, na Mazowszu są doskonałe
warunki do rozwoju innowacyjności i wdrażania produktów oraz technologii innowa-

są niezwykle cenne w kontekście promowania i przede wszystkim informowania o postawach godnych naśladowania wśród przedsiębiorców i jednostek samorządowych. Cieszę się, iż istnieją tego typu działania, ponieważ są one zarówno wizytówką województwa mazowieckiego, jak i doskonałym źródłem
wiedzy na temat przedsiębiorczości i samorządności w skali regionu. Pokazywanie podmiotów, które doskonale funkcjonują na coraz bardziej dynamicznym i zmiennym rynku, potrafią wykorzystać własne zasoby oraz
środki oferowane przez instytucje zewnętrzne, to bez wątpienia jedno z narzędzi, które
ma za zadanie promować postawy godne naśladowania. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na ważny element konkursów Mazowiecka Firma Roku oraz Mazowiecka Gmina i
Mazowiecki Powiat Roku. Projekty te pokazują również, jak ważna jest współpraca
partnerów życia społeczno-gospodarczego.
To jeden z kluczowych czynników, który
wpisuje się w strategię rozwoju Mazowsza.
Dialog pomiędzy przedsiębiorcami i samorządowcami jest niezwykle ważny ze względu na cel, który nam wszystkim przyświeca,
a mianowicie poprawę konkurencyjności
województwa mazowieckiego przy jednoczesnym zmniejszaniu dysproporcji wewnątrz
regionu.
Na czym opiera się dziś konkurencyjność, aby widoczne efekty ekonomiczne
były uzyskiwane zgodnie z trendami i wymogami rynku, a zarazem bez uszczerbku dla
zasad fair play?
– Postęp technologiczny sprawił, że
mamy do dyspozycji coraz więcej kanałów komunikacyjnych, które znacząco wpływają

Województwo mazowieckie zajmuje ważną
pozycję wśród polskich i europejskich regionów,
ale jego rozwój nie byłby możliwy bez
partnerskiej współpracy i działań wspierających
przedsiębiorczość
cyjnych. Przydałoby się tylko większe zainteresowanie tymi zagadnieniami ze strony
przedsiębiorców. Mam nadzieję, że w nowej
perspektywie finansowania na lata 2014–2020,
w której największe nakłady finansowe zostaną
przeznaczone właśnie na innowacyjność,
Mazowsze stanie się liderem w tym zakresie.
Jak postrzega pan laureatów konkursu
Mazowiecka Firma Roku oraz Mazowiecka
Gmina i Mazowiecki Powiat Roku w wymiarze modelowych postaw projakościowych i osiągnięć wartych powielania przez
pozostałe podmioty i samorządy? Jakie
wzorce przedsiębiorczości najbardziej pokrywają się ze strategią rozwoju Mazowsza
i utrwalania wiodącej pozycji w kraju?
– Inicjatywy organizowane przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług

na rozwój przedsiębiorczości. Proszę zwrócić uwagę, że gdy jesteśmy dobrze poinformowani, to wyprzedzamy konkurencję i przybliżamy się do sukcesu. Konkurencyjność
w biznesie jest bowiem coraz bardziej związana z łatwym dostępem do informacji gospodarczej. Dobrze przygotowane informacje mogą pobudzić wyobraźnię przedsiębiorców do współpracy. Uważam, że niezwykle cennym sposobem na zdiagnozowanie potencjału gospodarczego najbliższych sąsiadów, przedsiębiorstw o podobnym profilu, są klastry i inicjatywy klastrowe. Nie jest
tajemnicą, że nawet najlepsze przedsiębiorstwo może wiele stracić przez brak umiejętnego komunikowania się. Również samorządy
powinny mieć większą świadomość korzyści,
jakie może przynieść rozwój klastrów. Jest to

szansa na rozwój lokalnej gospodarki, np. poprzez przyciągnięcie nowych firm do regionu, a także kształtowanie jego wizerunku jako
centrum kompetencji. W związku z tym warto budować płaszczyznę dialogu pomiędzy
władzami samorządowymi a inicjatywami klastrowymi działającymi w województwie.
Otwarcie granic regionów i państw spowodowało łatwy przepływ towarów i usług, co
umożliwiło poznanie i stosowanie najnowszych technologii i trendów rynku. To również
ma ogromny wpływ na konkurencyjność. Każde przedsięwzięcie biznesowe niesie ze sobą
ryzyko. Konkurencyjność to zatem dzisiaj także zarządzanie ryzykiem.
Jak władze regionalne wspierają mazowiecki biznes i ułatwiają firmom zaistnienie
poza województwem?
– Jednym z celów Samorządu Województwa Mazowieckiego jest kreowanie
i wspieranie rozwoju ekonomiczno-społecznego Mazowsza, a przy realizowanych przedsięwzięciach wspieranie rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Nie da się mówić
o naszym regionie, nie używając przedrostka „naj”. Województwo mazowieckie jest
pierwsze pod względem dynamiki rozwoju
ekonomicznego i aktywności biznesowej,
przyciąga najwięcej inwestycji. Jest regionem,
w którym rozwinęły się prawie wszystkie gałęzie przemysłu. To tutaj wytwarzana jest największa cześć produktu krajowego brutto, która stanowi ponad 21 proc. całkowitego dochodu państwa. Proszę zwrócić uwagę, że
Warszawa jest siedzibą 43 przedsiębiorstw
z pierwszej setki największych polskich firm,
a prawie jedna czwarta inwestorów zagranicznych zainteresowanych Polską na siedzibę
swojej firmy wybrało właśnie nasz region. Według najnowszych danych na Mazowszu
działalność prowadzi ponad 703,3 tys. przedsiębiorstw, co stanowi ponad 17 proc. wszystkich firm zarejestrowanych w Polsce. Jest to
z pewnością najwyższy odsetek spośród
wszystkich regionów.
Pamiętajmy, że sukces gospodarczy to nie
tylko zysk finansowy. Województwo mazowieckie zajmuje ważną pozycję wśród polskich
i europejskich regionów, ale jego rozwój nie
byłby możliwy bez partnerskiej współpracy
i działań wspierających przedsiębiorczość.
Władze regionalne odgrywają znaczącą rolę
w tych działaniach poprzez wsparcie finansowe, tworzenie instytucji otoczenia biznesu,
przyjazne i przejrzyste procedury, promocję
gospodarczą, wspieranie rozwoju bazy dydaktycznej i naukowej, a także dostosowanie
badań i kształcenia do potrzeb biznesu.
Mamy wiele instrumentów wspierania mazowieckiego biznesu. Jednym z nich jest
Agencja Rozwoju Mazowsza SA, szczególnie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, której głównymi zadaniami są: kompleksowa obsługa inwestora i eksportera,
promocja gospodarcza Mazowsza, szkolenia
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i doradztwo w zakresie funduszy UE, informatyzacja i projekty rewitalizacyjne na Mazowszu. Instrumentem służącym aktywizacji przedsiębiorczości i ograniczaniu bezrobocia jest Mazowiecki Regionalny Fundusz
Pożyczkowy. Oferowane wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które mają siedzibę lub
prowadzą działalność na terenie województwa mazowieckiego. Natomiast największym
regionalnym funduszem poręczeniowym,
zapewniającym pomoc mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu
środków finansowych poprzez udzielanie
poręczeń prawa cywilnego, zabezpieczających
spłatę kredytów i pożyczek bankowych, jest
spółka samorządowa Mazowiecki Fundusz
Poręczeń Kredytowych. Również Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego jest przyjazny przedsiębiorcom.
Zawiera on priorytety dedykowane m.in.
tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju
potencjału innowacyjnego i wsparciu przedsiębiorczości. Mam świadomość, że zwiększenie potencjału inwestycyjnego Mazowsza
przekłada się na jakość życia wszystkich
mieszkańców regionu. Istnienie dobrze prosperujących i otwartych na współpracę firm
jest naszą wizytówką, a nowoczesne zarządzanie, wysokie standardy pracy, dobre wyniki oraz kierowanie się zasadami etyki to war-

tości, na które coraz częściej stawiają mazowieccy przedsiębiorcy.
Jakie zadania stoją dziś przed przedsiębiorcami i samorządami, aby współpraca
między tymi środowiskami przekładała się
na wymierne efekty i zauważalny rozwój
przynoszący obopólne korzyści?

w celu przyciągania kapitału do regionu jest
jednym z priorytetowych zadań samorządu.
Dodatkowo, należy ułatwić przedsiębiorcom
dostęp do lokalnych władz, a także zadbać
o profesjonalizm urzędników. Zarówno
pracownicy samorządowi, jak i przedsiębiorcy, mogliby ściślej ze sobą współpraco-

Współpraca środowiska biznesu i samorządów
lokalnych jest niezwykle ważna dla prężnego
rozwoju gospodarczego regionów. Stanowi filar
wielu inwestycji lokalnych i regionalnych, dlatego
należy dokładać wszelkich starań, aby była ona
ożywiona i odbywała się z jak największą korzyścią
dla regionalnych inicjatyw prorozwojowych
– Uważam, że współpraca środowiska
biznesu i samorządów lokalnych jest niezwykle ważna dla prężnego rozwoju gospodarczego regionów. Stanowi filar wielu
inwestycji lokalnych i regionalnych, dlatego
należy dokładać wszelkich starań, aby była
ona ożywiona i odbywała się z jak największą korzyścią dla regionalnych inicjatyw
prorozwojowych. Stworzenie przyjaznego
środowiska i wsparcie przedsiębiorców między innymi poprzez reprezentowanie interesów lokalnych przedsiębiorców na forum

wać przy opracowywaniu lokalnych planów
działania i strategii rozwoju województwa,
co z pewnością przyniosłoby obopólne korzyści. Chciałbym również podkreślić, że innowacyjność jest głównym elementem budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i świadczy o ich sile gospodarczej.
Dlatego niezwykle ważne jest inwestowanie
przedsiębiorców w sektor badawczo-rozwojowy.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Renoma i zaufanie
Bank Spółdzielczy w Zwoleniu został uhonorowany w jubileuszowej edycji
konkursu Mazowiecka Firma Roku tytułem „Mazowiecka Firma Dziesięciolecia”
istoria Banku Spółdzielczego
w Zwoleniu sięga 1910 roku. Kieruje nim zarząd w składzie: Irena
Zawadzka – prezes zarządu, Wojciech Machnik – zastępca prezesa, Józef Nędzi – członek zarządu, główny księgowy. Misją Banku Spółdzielczego w Zwoleniu jest
świadczenie kompleksowych usług ﬁnansowych
oraz wspieranie rozwoju lokalnych środowisk
i regionu. Bank obsługuje klientów z całego
województwa mazowieckiego. Poza centralą
w Zwoleniu posiada także dziesięć oddziałów.
Bank realizuje swoją misję uwzględniając potrzeby i oczekiwania klientów, a jednocześnie starając się sprostać rosnącej konkurencji. Wymaga to uznania zmian jako stałego elementu prowadzonej działalności,
kreowania Banku jako centrum finansowego
lokalnej społeczności, szybkiego reagowania
na potrzeby klientów oraz zindywidualizowanego podejścia do każdego z nich.
Oferta banku jest ciągle uzupełniana
poprzez wprowadzanie nowych produktów.
Obecnie placówka oferuje: kredyty, rachun-
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Irena Zawadzka, prezes zarządu

Siedziba banku w Zwoleniu

ki bankowe, lokaty, karty płatnicze i kredytowe, rozliczenia internetowe, obrót dewizowy, informacje o stanie rachunku wysyłane
SMS-em, skrytki sejfowe i wiele innych.
Działalność Banku Spółdzielczego w Zwoleniu jest doceniana, o czym świadczyć mogą
zdobyte nagrody i wyróżnienia. – Przyznając
nam nagrodę Mazowieckiej Firmy Dziesięciolecia w kategorii usługi finansowe kapituła konkursu doceniła nasze wyniki finansowe, inwestycje w infrastrukturę informatyczną, rozwój placówek bankowych, unowocześnianie oferty produktowej poprzez wy-

korzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji. Ta elastyczność w działaniu oraz wyniki ekonomiczne pozwoliły nam zdobyć renomę godnego zaufania i poważnego partnera finansowego dla przedsiębiorców, rolników i lokalnego społeczeństwa. Duże znaczenie miał także fakt wspierania finansowego
lokalnych wydarzeń kulturalnych, szkół, instytucji i osób potrzebujących – mówi Irena
Zawadzka, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu.
www.bs-zwolen.com.pl
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Transparentność działań
Rozmowa z Tomaszem Józwiakiem, nadleśniczym w Nadleśnictwie Płońsk,
które zostało uhonorowane tytułem „Mazowieckiej Firmy Dziesięciolecia”
W jaki sposób działalność statutowa
Nadleśnictwa Płońsk i zaangażowanie jego
zespołu przekłada się na stan zasobów przyrodniczych i sytuację gospodarczą Mazowsza?
– Działamy na obszarze powiatów znajdujących się w rejonie Mazowsza północnego, głównie w powiecie płońskim oraz w części powiatu ciechanowskiego i nowodworskiego. Rejon ten jest dość ubogi w zasoby leśne. Pokrycie lasami nie przekracza 16 proc.
powierzchni wspomnianego terenu, dlatego
nasza działalność skupia się przede wszystkim na utrzymaniu lasów w dobrej kondycji
zdrowotnej przy jednoczesnym, zrównoważonym pozyskaniu surowców drzewnych, potrzebnych gospodarce zarówno na rynku
lokalnym, jak i krajowym. Działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju są potwierdzone
międzynarodowymi certyfikatami.
W miarę możliwości dokonujemy zalesień
gruntów rolnych, zarządzanych przez nadleśnictwo, które przestały być atrakcyjne pod
względem gospodarki rolnej. W ciągu minionych 10 lat zalesiliśmy blisko 60 ha gruntów rolnych. Nie mniej znaczącym działaniem
jest również udział Lasów Państwowych
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
w części dotyczącej sporządzania planów zalesień gruntów rolnych oraz innych niż rolne. W latach 2007–2012 przyczyniliśmy się do
powstania około 120 ha nowych upraw leśnych.
Umowami kupna z Nadleśnictwem
Płońsk związanych jest około 190 firm, trud-

niących się przetwórstwem drewna, z czego
około 50 to kontrahenci działający na Mazowszu. Na rynek drzewny trafia od nas rocznie blisko 40 tys. m3 drewna.
Jakie miejsce w działalności Nadleśnictwa zajmuje edukacja i jak postrzegają
państwo swoją misję w tej dziedzinie, aby prowadzone prelekcje, warsztaty i wycieczki oraz
akcje ekologiczne przynosiły wymierne rezultaty z pożytkiem dla środowiska i mieszkańców regionu?
– W ostatnich latach w Lasach Państwowych zintensyfikowano działania mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia lasu dla

ludzkości. Corocznie około 3 tys. słuchaczy
i uczestników imprez edukacyjnych dowiaduje
się między innymi, że lasów w Polsce przybywa. Wprowadziliśmy cykliczne pikniki
ekologiczne „Kwitnące ogrody”. W ramach
tej imprezy zapraszamy rodziny z dziećmi na
majówkę do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kucharach Królewskich. Jest to
miejsce wypoczynku i nauki, gdzie przeprowadzamy różne konkursy, zabawy i pokazy
związane z edukacją na temat przyrody i lasu.
Uczestnicy naszych zajęć poszerzają swoją
wiedzę na temat przyrody oraz możliwości jej
wykorzystania w szerokim zakresie potrzeb,
zgłaszanych przez współczesne społeczeństwo.
Jakie podejście do zarządzania i koncepcja rozwoju pozwala Nadleśnictwu Płońsk
szczycić się uznaniem oraz pozycją szanowanej, utytułowanej instytucji, nagrodzonej
statuetkami i certyfikatami m.in. dla Rzetelnej Instytucji czy Mazowieckiej Firmy
Dziesięciolecia?
– Jesteśmy otwarci i transparentni w naszych działaniach. Wykorzystujemy najnowsze technologie związane z komunikacją i zarządzaniem informacją. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami z rejonu naszego
działania.
Które obszary objęte działaniami Nadleśnictwa Płońsk wymagają największych nakładów finansowych i jak radzą sobie państwo w walce o środki niezbędne do inwestycji, promocji ekologii i realizacji projektów związanych z gospodarką leśną?
– Największą część nakładów finansowych stanowią wydatki na działania związane
z użytkowaniem i zagospodarowaniem lasu.
Czyli odnowienie lasu, pielęgnacja i ochrona lasu. Całość jest finansowana z środków
własnych Lasów Państwowych. Jako nadleśnictwo produkujące mniejsze ilości drewna
korzystamy z tzw. dopłaty wyrównującej, przyznawanej przez jednostkę nadrzędną Lasów
Państwowych. System ten ma za zadanie wyrównywanie niedoborów pieniężnych pomiędzy mniej zasobnymi i bardziej zasobnymi
nadleśnictwami. Dzięki takim rozwiązaniom
Lasy Państwowe na obszarze całego kraju zapewniają zachowanie naturalnych funkcji ekosystemów leśnych, a jednocześnie zaopatrują
społeczeństwo w drewno.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
www.warszawa.lasy.gov.pl/plonsk
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Jak bije serce Polski?
Mazowsze było i nadal
jest liderem polskich
przemian. Województwo
rozwija się najszybciej
w Polsce i przyciąga
najwięcej inwestycji
zagranicznych. To region
najbogatszy w kraju,
który ma największy wkład
w tworzeniu polskiego
produktu krajowego
brutto. W żadnym innym
regionie transformacja
nie była tak szybka
i tak udana.
Przemysł województwa
odznacza się dużym
zróżnicowaniem
branżowym, co czyni
go mniej zależnym
od wahań
koniunkturalnych
na rynku krajowym
i zagranicznym
ominującą rolę odgrywa przemysł rolno-spożywczy (ze względu na obszar i wielkość produkcji rolnej) oraz petrochemiczny
(największa w kraju raﬁneria w Płocku).
Poza tym ważne są – przemysł energetyczny,
chemiczny i elektromaszynowy. Cechą charakterystyczną mazowieckiego przemysłu
jest szybki rozwój nowoczesnych innowacyjnych branż, jak usługi ﬁnansowo-ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, informatyczne, przemysł farmaceutyczny czy elektroniczny. Na Mazowszu działa obecnie
prawie 1 mln ﬁrm, w tym z udziałem kapitału zagranicznego blisko 30 tys. Uzasadnione jest więc hasło, jakim promuje się samorząd regionalny – „Mazowsze sercem Polski”.

D

Wykształceni i przedsiębiorczy
Województwo mazowieckie charakteryzuje się największym eksportem i importem
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w kraju. Blisko połowa wartości w obydwu
dziedzinach jest udziałem właśnie mazowieckich przedsiębiorstw. Głównymi partnerami regionu w tym zakresie są kraje Unii
Europejskiej.
Do lokowania inwestycji na Mazowszu
zachęca przede wszystkim wielkość rynku regionu i całego kraju oraz strategiczne dla działalności produkcyjnej i usługowej położenie.
Istotnym powodem jest także dobra infrastruktura komunikacyjna (sieć dróg i kolei oraz
międzynarodowy port lotniczy Okęcie, a od
niedawna drugi – Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin) oraz dobrze wykształcona
kadra pracownicza. Osoby z wyższym wykształceniem stanowią 14 proc. mieszkańców
regionu, natomiast 30 proc. ma wykształcenie średnie. Jest to zasługą działających w województwie wyższych uczelni (19 publicznych
oraz 91 niepublicznych). Do najważniejszych należą: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Przeciętne wynagrodzenie pracowników na Mazowszu przewyższa o ponad
30 proc. średnią krajową.
Poza aglomeracją warszawską region
ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują około 65 proc. powierzchni województwa
(13 proc. terenów rolnych Polski). Mazowsze jest zagłębiem ogrodnictwa i sadownictwa. Około 30 proc. powierzchni polskich sadów znajduje się na Mazowszu. Dostarczają one ponad 40 proc. krajowej produkcji owoców. Ponad połowa jabłek i jedna czwarta truskawek jest wytwarzanych w województwie
mazowieckim. Mazowsze jest również głównym producentem warzyw i drugim co do
wielkości producentem zbóż w Polsce. Województwo mazowieckie to także lider produkcji mleka, a silną jego stroną jest również
produkcja mięsa. Mając na względzie ochronę środowiska naturalnego, na Mazowszu
kładzie się duży nacisk na zrównoważony rozwój regionu. Wynikiem tych starań jest szybki wzrost produkcji ekologicznej. Na obszarze województwa znajduje się już ponad 1 tys.
gospodarstw ekologicznych.
Region rozwija się jednak nierównomiernie. Bogata Warszawa kontrastuje z mniej
rozwiniętymi terenami. Dlatego, zdaniem
ekonomistów, tak ważne są duże inwestycje
realizowane poza stolicą.

Samorządowcy trzymają kciuki
Największy w Polsce kryty aquapark,
24 kolejki górskie, 2 hotele z 803 pokojami,
restauracje, sklepy, własna elektrownia oraz
2,6 mln gości rocznie – tak będzie wyglądał
Adventure World Warsaw, gigantyczny park
rozrywki w Grodzisku Mazowieckim – poinformował Newsweek.pl. – Park zajmie
230 ha gruntu położonego przy autostradzie
A2. Jego realizacja pochłonie astronomiczną kwotę 2,5 mld złotych. Rozmachem
Adventure World Warsaw ma dorównać naj-

większym tego typu obiektom w Europie: francuskiemu Disneylandowi czy niemieckiemu
Europa Park.
Mazowieccy samorządowcy trzymają
kciuki za powodzenie ambitnych planów.
W samym parku zatrudnienie może znaleźć
nawet 3 tys. osób. Adventure World Warsaw
zapewni też wielomilionowe wpływy z podatków. – Na taką inwestycję czekaliśmy od
lat, to dla nas spełnienie marzeń – powiedział
Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.
Projekt ma nie tylko wymiar gospodarczy.
Lokalne władze liczą na to, że gigantyczny
park rozrywki stanie się symbolem całego regionu.

Witamy na Mazowszu
Region przyciąga także inne, mniej spektakularne, ale bardzo potrzebne, inwestycje zagraniczne. Odgrywają one dużą rolę
w transferze nowych technologii oraz inno-

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są
w Polsce bardzo nierównomiernie rozlokowane. Prym wiedzie zdecydowanie województwo mazowieckie. Wartość zainwestowanego w nim kapitału odpowiada blisko połowie wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zrealizowanych w naszym kraju. Na Mazowszu działa co trzecia zarejestrowana w Polsce spółka z udziałem kapitału zagranicznego. Zatrudniają one ponad
pół miliona osób. Głównymi krajami pochodzenia kapitału zagranicznego na Mazowszu (jak i w całej Polsce) są: Francja,
Holandia, Niemcy, USA, Wielka Brytania
i Skandynawia.
O ile Mazowsze zdecydowanie pozytywnie wyróżnia się na tle kraju, jeśli chodzi
o lokowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, to warto zwrócić uwagę na
fakt, że Polska nie należy do państw szczególnie skutecznych w przyciąganiu obcego kapitału.

Region rozwija się jednak nierównomiernie.
Bogata Warszawa kontrastuje z mniej rozwiniętymi
terenami. Dlatego, zdaniem ekonomistów, tak
ważne są duże inwestycje realizowane poza stolicą
wacji (zarówno produktowych, jak i organizacyjnych), które umożliwiają modernizację
gospodarki i przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Dlatego przyciąganie inwestorów
zagranicznych jest ważnym celem zarówno
polityki krajowej, jak i regionalnej.

Mimo korzystnej sytuacji Mazowsza
pod względem wartości lokowanych inwestycji
zagranicznych, wciąż istnieje potrzeba podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
szczególnie obszarów oddalonych od aglomeracji warszawskiej.
I

Wyrównać szanse
W raporcie „Mazowsze 2020”, którego opracowanie współfinansowała Unia Europejska, czytamy m.in.:
• Mazowsze jest najbogatszym i najdynamiczniej rozwijającym się regionem Polski.
Pomijając jakość infrastruktury publicznej, trudno wskazać jakieś szczególne bariery (na tle innych polskich regionów), które mogłyby ten rozwój hamować. To tu
przedsiębiorstwa najwięcej inwestują i lokowanych jest najwięcej bezpośrednich
inwestycji zagranicznych.
• Warto jednak podkreślić, że o ile na tle kraju kondycja gospodarcza Mazowsza
przedstawia się bardzo korzystnie, o tyle właściwym dla niego punktem odniesienia
są raczej inne regiony stołeczne Unii Europejskiej. Warszawa konkuruje o miano
głównego miasta Europy Środkowej z takimi miastami jak Praga, Budapeszt,
a nawet Wiedeń. Ważnym czynnikiem w tej konkurencji jest rynek kapitałowy i usługi
finansowe.
• Mazowsze jest bardzo mało zindustrializowane. Jego gospodarka opiera się
w dużej mierze na nowoczesnych usługach rynkowych: handlu, komunikacji, informatyce i finansach. Branże te, w przeciwieństwie do przemysłu, opierają się nie
na kapitale fizycznym, ale ludzkim. Dlatego jednym z podstawowych wyzwań, przed
jakim stoi Mazowsze, jest rozwój nowoczesnych ośrodków kształcenia o znaczeniu międzynarodowym oraz wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i sektora
kreatywnego.
• Jednym z problemów Mazowsza są bardzo duże dysproporcje wewnętrzne.
Aglomeracja warszawska jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo obszarem
kraju. Jednocześnie południowa część regionu charakteryzuje się bardzo wysokim
bezrobociem i niskim poziomem zamożności. Jednym z wyzwań, stojących przed
Mazowszem, jest sprawienie, by wraz ze stolicą rozwijały się także biedniejsze obszary województwa.
CR
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Perły ochrony zdrowia
wyłowione
Już po raz szósty ZOZ-y, stacje ratownictwa, ﬁrmy farmaceutyczne, producenci
wyrobów medycznych – słowem wszyscy, którzy na co dzień tworzą rynek
usług medycznych i kreują jakość medycyny – stanęli do rywalizacji w kolejnej
odsłonie konkursu Perły Medycyny, adresowanego do tych, którzy najlepiej
dbają o pacjenta i rozwój ochrony zdrowia
rganizowany po raz szósty ogólnopolski konkurs Perły Medycyny na stałe wpisał się w kalendarz
najważniejszych wydarzeń branżowych krajowego środowiska medycznego.
Corocznie przedsięwzięcie wskazuje modelowe przykłady zarządzania placówką ochrony zdrowia, udanych inwestycji i projektów
zrealizowanych z myślą o poprawie jakość
i oferowanych świadczeń, a także warunków
pracy personelu medycznego oraz wzorowych
wyników uzyskiwanych na gruncie medycznym i ekonomicznym. Laureaci nagrodzeni
są za zaangażowanie, postawę etyczną oraz
wymierne wyniki ﬁnansowe i osiągnięcia na
rzecz pacjentów i rozwoju medycyny.
Dokonując wyboru najlepszych przedstawicieli ochrony zdrowia, członkowie kapituły konkursu, którym przewodzi Zdzisław
Kulesza – wiceprezes zarządu Związku
Pracodawców Ratownictwa Medycznego
SPZOZ, biorą pod uwagę całokształt działalności podmiotów zajmujących się lecznictwem oraz firm medycznych, a więc oceniają zarówno jakość świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych, jak i efektywność zarządzania oraz warunki stwarzane
pacjentom i pracownikom. Według organizatorów laureaci kolejnych edycji na przestrzeni lat udowodnili, że polska służba zdrowia przechodzi poważne, pozytywne zmiany, a dzięki inicjatywie, która cieszy się niesłabnącą popularnością i coraz większym
uznaniem w środowisku medycznym, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu
i Usług wraz z firmą Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. aktywnie uczestniczy w promowaniu tych podmiotów, które wytyczają
kierunek rozwoju w swojej branży oraz
kreują standardy jakości usprawniające zarządzanie na wielu płaszczyznach. – Wierzę,
że zdobyte w konkursie nagrody będą dla
zwycięzców i wyróżnionych uhonorowaniem
ich dotychczasowych osiągnięć, a także
staną się bodźcem do dalszego rozwoju na
coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług
medycznych – komentuje ideę i rolę nagro-
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Laureaci konkursu w kategorii szpitale wielospecjalistyczne powyżej 400 łóżek

Laureaci konkursu w kategorii ratownictwo
medyczne i transport sanitarny
dy Robert Składowski, prezes zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu
i Usług.
Główna nagroda – statuetka Perły Eskulapa, symbolizująca medyczną oraz biznesową rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie w pomoc najbardziej potrzebującym,
trafia do najlepszych podmiotów w siedemnastu kategoriach konkursowych przewidzianych w regulaminie. Są wśród nich szpi-

tale, publiczne i niepubliczne zakłady lecznictwa otwartego i zamkniętego, stacje ratownictwa medycznego, poradnie, oddziały
specjalistyczne, gabinety stomatologiczne
oraz producenci i dystrybutorzy artykułów
medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych, a także inni usługodawcy wyróżniający się na rynku medycznym wynikami,
postawą i innowacyjnością. – Podobnie jak
w poprzednich latach, wybór laureatów konkursu nie był łatwy. Wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom, w związku
z czym kapituła konkursu miała jak zwykle
bardzo trudne zadanie . Jednocześnie cieszył
nas fakt, że na naszym rynku jest tak wiele
podmiotów świadczących usługi wysokiej jakości – ocenia Anna Janczewska-Radwan,
prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED
i członek kapituły konkursu.
Wysoki poziom konkursu i rzetelność oceny zapewnia z jednej strony wielość kategorii, która pozwala rozpatrywać i analizować
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Laureaci konkursu Perły Medycyny 2012:
szpitale monospecjalistyczne
I nagroda:
• Wielkopolskie Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza
Zeylandów
II nagroda:
• Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
w Warszawie
szpitale wielospecjalistyczne
– powyżej 400 łóżek
I nagroda:
• Wojskowy Instytut Medyczny
II nagroda:
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
III nagroda:
• Dziecięcy Szpital Kliniczny
im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr 4 w Lublinie
szpitale wielospecjalistyczne
– poniżej 400 łóżek
I nagroda:
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy"
im. bł. Marty Wieckiej
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu Szpital
im. dr. Wojciecha Oczko
II nagroda:
• Nowodworskie Centrum Medyczne
III nagroda:
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Siedlcach
kliniki i oddziały kliniczne
I nagroda:
• Klinika Onkologii i Radioterapii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
w Gdańsku
II nagroda:
• Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
SPZOZ w Bydgoszczy
oddziały i pododdziały specjalistyczne
I nagroda:
• Oddział Kardiochirurgii Szpital Wojewódzki
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

II nagroda:
• Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
III nagroda:
• Oddział Alergologiczny Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
SPZOZ w Warszawie
wyróżnienie:
• Oddział Geriatryczny Samodzielny Publiczny
Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
niepubliczne zakłady lecznictwa
zamkniętego – powyżej 400 łóżek
I nagroda:
• Mazowiecki Szpital Bródnowski
w Warszawie Sp. z o.o.
II nagroda:
• Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
niepubliczne zakłady lecznictwa otwartego
I nagroda:
• Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.
publiczne zakłady lecznictwa otwartego
I nagroda:
• Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
ratownictwo medyczne i transport sanitarny
I nagroda:
• Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
w Katowicach
II nagroda:
• Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
• Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Szczecinie
III nagroda:
• Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Koninie
zakłady lecznicze, rehabilitacja i opieka
długoterminowa
I nagroda:
• ARKA-MEGA SA w Kołobrzegu
II nagroda:
• Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
III nagroda:
• Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali
Pulmonologiczno-Reumatologicznych
z siedzibą w Kup

poradnie specjalistyczne
I nagroda:
• Leszczyńskie Centrum Medyczne
Ventriculus Sp. z o.o.
II nagroda:
• Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana
Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie
stomatologia i protetyka
I nagroda:
• NZOZ EURODENT
producent artykułów medycznych,
farmaceutycznych i kosmetycznych
I nagroda:
• Clima-Produkt Sp. z o.o.
dystrybutor artykułów medycznych,
farmaceutycznych i kosmetycznych
I nagroda:
• Viridian Polska Sp. z o.o.
usługi dla sektora medycznego
I nagroda:
• SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
II nagroda:
• SIMPLE SA
inwestor
I nagroda:
• Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
w Koszalinie
II nagroda:
• SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Płocku
Innowacyjność i nowoczesne technologie
w medycynie
I nagroda:
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Nagroda Specjalna:
• Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
MEDITRANS SPZOZ w Warszawie
– statuetka i dyplom uznania „za
dynamiczny rozwój, działania
projakościowe oraz za świadczenie
usług medycznych ratujących
zdrowie i życie ludzkie na najwyższym
poziomie”

podmioty o podobnym profilu i porównywalnej skali działalności, a z drugiej – skład
kapituły, którą tworzą przedstawiciele instytucji i organizacji patronujących konkursowi,
przedstawiciele środowiska lekarskiego i medycznego oraz akademii medycznych. Dodatkowo rangę przedsięwzięcia podnosi patronat, którym zdecydowały się objąć konkurs
liczące się izby, stowarzyszenia i instytucje
związane z działalnością medyczną, w tym
Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Samorządowych, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego, Polski Związek Producentów Leków Bez
Recepty PASMI, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED.

– Wyłonieni laureaci są prawdziwymi perłami w naszej opiece zdrowotnej. Krzewienie
przez nich najlepszych wzorców opieki medycznej, a także najnowszych wiadomości
z organizacji ochrony zdrowia i wiedzy z jak
najszybszego rozpoznawania chorób i możliwie najlepszego i skutecznego leczenia służy całemu naszemu społeczeństwu – uważa
prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i wyraża nadzieję: – Oby nasze Perły Medycyny
lśniły przykładem w jak największej liczbie placówek ochrony zdrowia. Niech ta akcja będzie „zaraźliwa” wśród wszystkich, którzy
sprawują zawód lekarza, który jest i powołaniem, i służbą drugiemu człowiekowi, pełnioną z najlepszą wiedzą i etyką każdego dnia,
tygodnia, miesiąca i roku – od chwili złożenia Przysięgi Hipokratesa po kres życia.

Zanim jednak laureaci jeszcze pełniej
przyczyniają się do rozkwitu medycyny i środowiska, w którym na co dzień z zaangażowaniem oddają się niesieniu pomocy
pacjentom, jasno błyszczeli 17 listopada, odbierając statuetki i dyplomy za swe osiągnięcia podczas Wielkiej Gali „Polska
Przedsiębiorczość 2012”, którą w warszawskim hotelu Gromada poprowadzili Joanna Jabłczyńska i Krzysztof Ibisz. Podczas
uroczystości z udziałem najlepszych przedsiębiorców, samorządów i medyków otrzymali Perły Eskulapa, które są nie tylko
uhonorowaniem dotychczasowej działalności, lecz także zachętą i motywacją do dalszego utrzymywania poprzeczki na wysokim
poziomie i świecenia przykładem dla innych
podmiotów działających w ochronie zdrowia, z korzyścią dla pacjentów.
I
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Lecznictwo z misją i pasją
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie
działa z myślą o najmłodszych pacjentach już 15 lat, pełniąc funkcję
centrum pediatrycznego dla regionu środkowo-wschodniego.
Z sukcesami, o czym świadczą osiągnięcia medyczne i biznesowe
lacówka, w której funkcjonuje 19 oddziałów, nowoczesny blok operacyjny, Szpitalny Oddział Ratunkowy
z własnym lądowiskiem oraz 23 specjalistyczne poradnie, zatrudnia blisko tysiąc
osób, w tym personel medyczny liczący 753
osoby. Zespół, który tworzą wysoko wykwaliﬁkowani, doświadczeni i oddani lekarze, ﬁzjoterapeuci, diagności, psycholodzy, logopedzi,
pielęgniarki, na co dzień niesie pomoc zarówno
dzieciom wymagającym nagłej interwencji
medycznej, jak i długotrwałej terapii. Rocznie
w DSK hospitalizowanych jest ponad 29 tys.
najmłodszych pacjentów, a ponad 7 tys. przechodzi zabiegi operacyjne. O wysokim poziomie kompetencji kadr szpitala świadczy fakt,
iż 8 zatrudnionych medyków pełni funkcję konsultantów wojewódzkich lub krajowych w takich dziedzinach jak hematologia, onkologia,
otorynolaryngologia, neurologia, kardiologia
czy chirurgia dziecięca.
Świadczenia medyczne realizowane
przez kadrę medyczną szpitala czynią placówkę jednym z najnowocześniejszych szpitali pediatrycznych w Polsce. Tu bowiem dzieci mogą korzystać z unikatowych procedur,
takich jak przeszczepy szpiku kostnego, leczenie nerkozatępcze, leczenie tlenkiem azotu, leczenie niskorosłości, hipotermia lecznicza, terapia schorzeń reumatologicznych
lekami biologicznymi, operacyjne wielopłaszczyznowe korekcje osi kręgosłupa. Nowoczesny blok operacyjny pozwala przeprowadzać szereg zaawansowanych zabiegów, w tym operacje wad wrodzonych i nabytych oraz urazów w obrębie układu kostno-stawowego, zabiegi oparte na chirurgii
mało inwazyjnej, jak również zabiegi otolaryngologiczne z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik endoskopowych.
Ponadto na terenie placówki istnieją dogodne warunki do prowadzenia niestandardowej terapii w formie muzykoterapii, realizowanej w Oddziale Patologii Noworodków,
oraz dogoterapii, w ramach której prowadzone są zajęcia w Oddziale Rehabilitacji
Dziecięcej. Szpital dba nie tylko o swoich pacjentów, lecz także o ich rodziców, zapew-
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Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie

Jerzy Szarecki, dyrektor DSK w Lublinie
niając im odpowiednie warunki, by mogli
przebywać z dziećmi przez cały czas leczenia.
Jako Szpital Przyjazny Pacjentom DSK dokłada wszelkich starań, by w trakcie procesu
leczenia mali pacjenci mieli zapewnione nie
tylko komfortowe warunki pobytu i świadczenia medyczne na najwyższym poziomie,
lecz także dostęp do edukacji zgodnie z programem nauczania, zajęć pozalekcyjnych
i kulturalnych. Pacjenci mogą korzystać z Internetu, wyposażenia świetlic i programu Telefon do Mamy.
Jednocześnie ze względu na swój status
i misję lubelski Dziecięcy Szpital Kliniczny stanowi cenną bazę edukacyjną dla studentów
Uniwersytetu Medycznego, prowadząc szkolenia specjalistyczne i staże podyplomowe dla
przyszłych kadr medycznych. DSK uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej oraz Narodowym
Programie Wyrównania Dostępności do

Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Polkard. Jednostka systematycznie współpracuje z Fundacją Mam
Marzenie, Fundacją Polsat, Fundacją Porozumienie Bez Barier, Fundacją Spełnionych
Marzeń, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. O zaangażowaniu zarządu i zespołu
w doskonalenie poziomu świadczeń i opieki
nad najmłodszymi świadczą również na bieżąco realizowane inwestycje w systemy jakości,
programy projakościowe, nowoczesną aparaturę i modernizację infrastruktury.
Działalność DSK oparta o strategiczny
plan rozwoju do 2020 roku i wdrożony kodeks
etyczny jest doceniana przez najbardziej zainteresowanych poziomem lecznictwa i opieki – pacjentów i ich rodziców, a także zewnętrzne gremia ekspertów, przyznające placówce nagrody i wyróżnienia, czego przykładem pozycja w czołówce szpitali w rankingu „Rzeczpospolitej”, tytuł „Placówki
Medycznej Przyjaznej Pacjentowi”, a ostatnio statuetka Perły Eskulapa w konkursie Perły Medycyny 2012, jaką Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie otrzymał za zajęcie III miejsca w kategorii szpitali wielospecjalistycznych
powyżej 400 łóżek, co jest znaczącym dowodem wysokiej jakości, profesjonalizmu
oraz innowacyjności i właściwych metod
organizacji i zarządzania.
www.dsk.lublin.pl
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Bezcenny wkład
w rozwój medycyny
O działalności szpitala, dbałości o rozwój wiedzy i umiejętności kadr oraz
najważniejszych osiągnięciach rozmawiamy z Włodzimierzem Dziubdzielą,
dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dyrektor szpitala dr n. med. Włodzimierz
Dziubdziela

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
– główny księgowy mgr Ewa Mołek

Jakie zmiany istotne z punktu widzenia
pacjenta dokonały się w zarządzanym przez
pana szpitalu w ostatnim czasie?
– Szpital systematycznie stara się zaspokoić rosnące oczekiwania pacjentów w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych. Dokładamy wszelkich starań, aby kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z Ministerstwem Zdrowia z roku na rok był coraz większy, czego efektem jest większa dostępność pacjentów do świadczeń medycznych. Również inwestowanie przez Szpital
w nowoczesną aparaturę jest istotne z punktu widzenia dostępności do świadczeń zdro-

medycyny i mieć swój udział w międzynarodowych projektach badawczych?
– Szpital posiada bardzo dobrze wykształconą kadrę z ogromnym dorobkiem naukowym. Jako Szpital Kliniczny umożliwiamy realizację badań naukowych, klinicznych oraz projektów badawczych. Pracownicy Szpitala mają możliwość uczestniczenia w licznych sympozjach, szkoleniach,
zjazdach naukowych zarówno krajowych, jak
i zagranicznych oraz są autorami wielu publikacji.
Jakie osiągnięcia są największą dumą
państwa zespołu?

żylnych naczyń uzyskanych metodą inżynierii genetycznej z tkanek własnych chorego. Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku prowadzi badania kliniczne z zastosowaniem najnowocześniejszych metod leczenia niedostępnych w kraju, które mają na celu poprawę wyników leczenia nowotworów układu
krwiotwórczego. Oddział Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii prowadzi badania kliniczne, które umożliwiają
uzyskanie przez pacjentów dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia m.in. niedokrwistości. Jako Szpital staramy się mieć
wkład w rozwój medycyny.
Jakim celom podporządkowane są decyzje i działania zarządu, aby można było mówić o nowoczesnej medycynie i najwyższej
jakości świadczeń?
– Nadrzędnym celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom oraz
udzielanie świadczeń medycznych w oparciu
o najnowocześniejsze metody leczenia, a jakość rozumiana jest jako dążenie do doskonałości. Szpital ma ponad 100 lat, ale w tych
starych murach, zgodnie z misją szpitala, która brzmi: „Nowoczesna medycyna w zabytkowych murach”, uprawiana jest medycyna
na najwyższym światowym poziomie. O no-

Szpital ma ponad 100 lat, ale w tych starych
murach, zgodnie z misją szpitala, która brzmi:
„Nowoczesna medycyna w zabytkowych
murach”, uprawiana jest medycyna
na najwyższym światowym poziomie
wotnych, ponieważ powoduje to skrócenie
czasu oczekiwania na wysokospecjalistyczną diagnostykę i nowoczesną opiekę medyczną, co jest szczególnie ważne w schorzeniach onkologicznych, gdzie czas odgrywa istotną rolę.
Jak dbają państwo o kształcenie kadr, aby
dzięki reprezentowanemu poziomowi wiedzy, umiejętnościom i dokonaniom mogły
brać udział w podnoszeniu jakości światowej

– W naszym Szpitalu obecnie prowadzonych jest 16 badań klinicznych. W Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej
i Transplantacyjnej prowadzone są badania
nad wykorzystaniem sztucznie hodowanego
z własnych komórek naczynia do rekonstrukcyjnych zabiegów naczyniowych. Szpital nawiązał współpracę z międzynarodową
firmą ze Stanów Zjednoczonych. Współpraca ta dotyczy zastosowania w tętnicach, bypass-ach obwodowych i przetokach tętniczo-

woczesnej medycynie oraz wysokiej jakości
świadczeń medycznych udzielanych przez
Szpital świadczy także fakt, że w tym roku
otrzymaliśmy dwie Perły Medycyny: srebrną
statuetkę w kategorii szpitale wielospecjalistyczne powyżej 400 łóżek oraz złotą statuetkę w kategorii innowacyjność i nowoczesne
technologie w medycynie.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
www.spskm.katowice.pl
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Laureaci konkursu Orły Polskiego Budownictwia w kategorii inwestor/inwestycja

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

Wyniki warte statuetki
Po raz szósty najlepsze ﬁrmy budowlane w kraju odebrały statuetki w konkursie
Orły Polskiego Budownictwa, jako symbol dynamicznego rozwoju i imponujących
wyników oraz wyraz uznania dla zaangażowania na rzecz poprawy kondycji branży
dużą satysfakcją mogę stwierdzić,
iż ogólnopolski konkurs budowlany Orły Polskiego Budownictwa jest
projektem, który na stałe wpisuje się
w działania związane z promocją i wspieraniem przedsiębiorstw działających na polskim
rynku budowlanym – mówi o wypracowanej
randze branżowej rywalizacji prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu
i Usług Robert Składowski. Jak wiadomo, budownictwo stanowi jedną z fundamentalnych
i najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki. Ciągłe inwestycje w skali kraju i na
bieżąco realizowane przez samorządy potrzeby infrastrukturalne kreują stały popyt na
usługi przedsiębiorstw budowlanych. Te z kolei muszą wykazać się rzetelnością, profesjonalizmem i efektywną polityką jakości, aby
na konkurencyjnym rynku wykazać przewagę, umocnić wizerunek i pozycję rynkową oraz
pozyskać klientów w oparciu o wiarygodną
markę.
Według organizatora udział w rywalizacji
jest doskonałym sposobem na ugruntowanie
renomy i kształtowanie pozytywnego wizerunku, a zdobyty Orzeł Polskiego Budow-
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nictwa potwierdza nie tylko jakość produktów i usług, ale również umacnia prestiż
i zwiększa zaufanie w oczach klientów. Konkurs, który w myśl swoich założeń chce służyć rozwojowi branży, stawia sobie za cel
upowszechnianie dobrych praktyk biznesowych w obrębie branży. – Głównym celem
konkursu jest propagowanie przedsiębiorstw
z sektora budownictwa tworzących budownictwo bezpieczne, nowoczesne i konkurencyjne. Firmy nagrodzone w tym konkursie są
zarządzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki
oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem
do naśladowania – mówi prezes Robert
Składowski.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej Janusz Żbik skierował do laureatów
słowa uznania dla ich skuteczności w zrządzaniu, postawy etycznej, rzetelności zawodowej i wkładu w tworzenie nowych miejsc
pracy. – Laureaci udowodnili, że polskie budownictwo nie odbiega od światowych trendów i standardów, a nasi wykonawcy mogą

się pochwalić wysokim poziomem realizowanych obiektów budowlanych. Polscy
przedsiębiorcy oferują dziś produkty i usługi wysokiej jakości, z zastosowaniem nowoczesnych i energooszczędnych technologii.
Wdrażanie nowych rozwiązań w budownictwie stało się bardzo istotne, gdyż wpływa ono bezpośrednio na trzy priorytetowe
dziedziny zrównoważonego rozwoju, jakimi
są środowisko, społeczeństwo i ekonomia
– ocenia.
W liście gratulacyjnym podkreślił też
fundamentalną rolę współpracy przedstawicieli biznesu z władzami samorządowymi. Ten
aspekt rozwoju gospodarczego kraju nabiera szczególnego znaczenia w kontekście działań promocyjnych Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług oraz spółki
Europa 2000 Consulting, które poprzez organizowane konkursy kładą nacisk również
na współdziałanie przedsiębiorców i samorządowców i wyróżniają najlepsze osiągnięcia w tym zakresie. Podczas Wielkiej Gali
„Polska przedsiębiorczość 2012” uhonorowano zarówno liderów krajowego budownictwa, jak i samorządy najbardziej przy-
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Laureaci konkursu Orły Polskiego Budownictwa 2012:
budownictwo przemysłowe i specjalistyczne
I nagroda:
• RO.SA.-MET Sp. z o.o.
II nagroda:
• Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
BUDECON SA
III nagroda:
• ANBUD Firma Remontowo-Budowlana
Andrzej Łykowski
generalny wykonawca
I nagroda:
• Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
BUDECON SA
II nagroda:
• Przedsiębiorstwo Budowlane
„Górski” Sp. z o.o. S.K.A.
III nagroda:
• Jaekel-Bud-Tech Sp. z o.o.
inwestor/inwestycja
I nagroda:
• Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
GWARANT Eugeniusz Zieliński
II nagroda:
• Przedsiębiorstwo Produkcji
Farmaceutycznej Hasco-Lek SA

chylne biznesowi, które tworzą najkorzystniejsze warunki dla rozwoju lokalnej gospodarki i projektów realizowanych przez zewnętrznych inwestorów na terenie zarządzanych gmin i powiatów. – Gratuluję nagrodzonym samorządom, które aktywnie
uczestniczą w procesie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości
i które poprzez swoją lokalną politykę zachęcają przedsiębiorstwa do inwestowania na
ich terenie. Konkurs Orły Polskiego Budownictwa i Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości jest najlepszym potwierdzeniem,
jak ważne jest współdziałanie pomiędzy
przedsiębiorcami a władzami samorządowymi – zwraca uwagę Janusz Żbik.
Zwycięskie firmy budowlane oraz samorządy najlepiej nastawione do przedsiębiorców i zaangażowane w lokalny rozwój
odebrały statuetki i dyplomy 17 listopada podczas Wielkiej Gali, którą poprowadzili Joanna Jabłczyńska i Krzysztof Ibisz. W obecności ponad 600 gości nagrodę odebrała też gmina Kórnik, która najlepiej wypadła w rywalizacji o tytuł „Gminy Atrakcyjnej Turystycznie” i została uznana za samorząd najbardziej
zaangażowany w rozwój turystyki oraz promocję regionu poprzez przemyślane wykorzystanie walorów naturalnych i atrakcji.
Nagrodzeni zostali też laureaci jubileuszowej,
X edycji konkursu Mazowiecka Firma Roku
i VI edycji ogólnopolskiego konkursu Perły
Medycyny. Liderzy w swoich branżach oraz
przedstawiciele władz samorządowych, które zarządzaniem przyczyniają się do jakości
życia oraz funkcjonowania biznesu i ochrony zdrowia, świętowały sukcesy i pogłębiały
integrację przy muzyce gwiazd wieczoru – zespołu Papa D, The Postman.
I

III nagroda:
• Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Mechanik”
producenci materiałów budowlanych
I nagroda:
• CEMEX Polska Sp. z o.o.
II nagroda:
• Punto Pruszyński Sp. z o.o.
III nagroda:
• WZD Sp. z o.o.
infrastruktura inżynieryjna,
kolejowa i drogowa
I nagroda:
• Track Tec S.A.
II nagroda:
• EKOPROD Sp. z o.o.
III nagroda:
• JADAR Sp. z o.o.
usługi deweloperskie
I nagroda:
• Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
DACH-BUD Sp. z o.o.
II nagroda:
• Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
„Trojan” Sp. z o.o.
• Zakład Budowlany „Siemaszko”
Lesław Siemaszko

III nagroda:
• Rutkowski Development SJ
USŁUGI DLA BUDOWNICTWA:
modernizacja obiektów
I nagroda:
• INWESTBUD Holding Sp. z o.o. Sp.k.
II nagroda:
• MARK-BUD Sp. z o.o.
elektrotechnika i elektroinstalatorstwo
I nagroda:
• ElektroUnion Sp. z o.o.
wyposażenie wnętrz
I nagroda:
• Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
II nagroda:
• Stanisław Marchewka – MARCHEWKA
III nagroda:
• PPUH DREWMAL
zarządzanie nieruchomościami
I nagroda:
• Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
II nagroda:
• Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Przylesie”
III nagroda:
• Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC

Nagrodę w kategorii zarządzanie nieruchomościami odebrał Dariusz Podroużek (drugi
od prawej), dyrektor Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” z Wrocławia

I Nagrodę w kategorii elektrotechnika i elektroinstalatorstwo odebrał Sławomir
Dębowski, prezes zarządu ElektroUnion Sp. z o.o.
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W grupie pewniej
i skuteczniej
„Przyszłość w jedności” to zasada, która doskonale sprawdza się w przypadku
młodej, a mimo to coraz liczniej zrzeszającej hurtownie elektryczne spółki
ElektroUnion. Stawiając na jakość produktów, rzetelność, a przy tym indywidualny
potencjał członków i etykę biznesową oraz dobre relacje, zarząd dba o to,
by wszystkim udziałowcom w równej mierze zależało na wspólnym sukcesie
a bazie spółki ElektroUnion,
w 2008 roku, w wyniku postępującej od 1989 roku ewolucji polskiego rynku dystrybucji materiałów elektrycznych, powstała Grupa Hurtowni Elektrycznych ElektroUnion. Jej prężnie rozwijająca się działalność jest efektem
doświadczeń osób od lat związanych z branżą elektrotechniczną i teleinformatyczną
w Polsce. Wiedza i konsekwencja dziesięciu
członków założycieli poprowadziła Grupę ku
dynamicznej ekspansji, której efektem są
dziś rozbudowane struktury zrzeszenia, liczne punkty handlowe na terenie kraju oraz
z roku na rok lepsze wyniki ekonomiczne.
Sprzedaż szerokiego asortymentu, obejmującego produkty stosowane we wszystkich instalacjach elektrycznych i energetycznych, odbywa się poprzez sieć hurtowni elektrycznych
wchodzących w skład Grupy na terenie całej Polski. Klienci, zwłaszcza odbiorcy przemysłowi, ﬁrmy elektroinstalacyjne oraz prefabrykatorzy rozdzielni elektrycznych, znajdą w nich szeroką gamę towarów z oferty producentów krajowych i zagranicznych, w tym
m.in. kable i przewody energetyczne oraz sterownicze, teletechniczne, teleinformatyczne
i słaboprądowe, rozdzielnice skrzynkowe
i obudowy, elementy okablowania strukturalnego, systemy szaf rozdzielczych przemysłowych i domowych, rury, osłony i kanały
kablowe, izolatory, źródła światła, transformatory i zasilacze, systemy automatyki budynku, wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, słupy energetyczne i oświetleniowe,
osprzęt kablowy, elektroinstalacyjny – domowy i siłowy – przemysłowy oraz odgromowy i przepięciowy, a także aparaturę zabezpieczającą, ochronną, łączeniową, sterującą i programowalną oraz akcesoria
monterskie typu: taśmy, złączki, tulejki, końcówki, oznaczniki i opaski kablowe. Oprócz
bogatej oferty handlowej personel hurtowni
Grupy służy fachowym doradztwem i zapewnia pomoc w kompletowaniu dostaw, zapewniając ich zgodność z oczekiwaniami oraz
terminowość. Aby jak najlepiej spełniać

N

96 Fakty

Sławomir Dębowski, prezes zarządu ElektroUnion Sp. z o.o.

Oprócz bogatej oferty handlowej personel hurtowni
Grupy służy fachowym doradztwem i zapewnia
pomoc w kompletowaniu dostaw, zapewniając ich
zgodność z oczekiwaniami oraz terminowość
oczekiwania klientów, Grupa ElektroUnion
realizuje politykę opartą na indywidualnym
podejściu do każdego zlecenia i systematycznej pracy nad ofertą, która w pełni wpisuje się w potrzeby polskiego rynku elektroinstalacyjnego.

Siła w równości i wspólnocie
Zgodnie z założeniami działalności i realizowaną strategią rozwoju, Grupa ElektroUnion nie tylko dba o różnorodność oferowanych towarów, aby służyły wszystkim potencjalnym odbiorcom z branży automatyki
i elektrotechniki zainteresowanym produktami
związanymi z przesyłem, rozdziałem i zabezpieczeniem energii elektrycznej, lecz także jest otwarta na partnerską współpracę z firmami zajmującymi się hurtem elektrycznym. Realizując wizję rozwoju, Grupa chęt-

nie przyjmuje w swe szeregi nowych członków,
którzy rozszerzają sieć dystrybucyjną, jednocześnie zyskując pełniejszą ofertę rynkową,
niż działając w pojedynkę, oraz lepsze pespektywy długofalowego rozwoju, jakie potęguje działanie w stabilnej grupie firm. Kilkadziesiąt firm związanych z hurtem elektrycznym, które dotychczas wstąpiły do Grupy ElektroUnion i działają pod jej marką, dobierane są pod kątem asortymentu, a także wyznawanych wartości i stosowanych
w praktyce zasad etyki biznesu. To firmy gotowe współpracować w oparciu o założenia
zawarte w Kodeksie Postępowania, uchwalonym w 2008 roku. Jednym z kluczowych
ogniw rynkowego sukcesu Grupy jest realizowana w praktyce równość wszystkich zrzeszonych firm, niezależnie od ich statusu formalnego i momentu podjęcia współpracy.
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– Jedną z form rozwoju jest zwiększanie
potencjału Grupy poprzez włączanie nowych hurtowni elektrycznych do GHE. Przyjęliśmy założenie, że poszukujemy firm o zbliżonym potencjale, o podobnym sposobie myślenia, przejawiających dużą energię, nie tylko w handlu, lecz także w krzewieniu wiedzy
elektrotechnicznej na swoim terenie działania. Wynikiem realizacji planów jest znaczący wzrost potencjału Grupy przy jednoczesnym wzroście potrzeb związanych z jej obsługą – mówi Sławomir Dębowski, prezes zarządu ElektroUnion Sp. z o.o.
Z racji sprawowanej funkcji prezes stoi na
straży przestrzeganych w Grupie zasad, jednocześnie stawiając na ogólnie pojętą życzliwość i koleżeństwo, powszechnie panujące
w szeregach ElektroUnion jako wartość dodana, dopełniająca profesjonalizm, solidność i rynkową skuteczność. – Jesteśmy organizacją otwartą. Otwartą na nowe pomysły, otwartą na firmy, które chcą się rozwijać
i budować swoją przyszłość razem z nami,
mające pomysły i kierujące się biznesową etyką oraz te, dla których praca jest przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem – podkreśla prezes Sławomir Dębowski i dodaje:
– Grupa ElektroUnion zna swoje wady i zalety. Mamy bardzo wysokie poczucie realizmu, przejawiające się świadomością miejsca
i pozycji na rynku. Aby wzmocnić efekt synergii, staramy się ściśle współpracować w ramach Grupy, interes indywidualny uznając za
tożsamy z interesem Grupy. I jeszcze jedno
jest dla nas bardzo ważne: kontakty biznesowe
stają się z czasem kontaktami koleżeńskimi,
a wręcz przyjacielskimi.

Marka oparta na wiedzy
Przedsiębiorstwa skupione w ElektroUnion, obsługujące teren większości województw, jednoczy nie tylko reprezentowana
branża i przedmiot działalności, lecz przede
wszystkim wspólny cel – budowanie silnej
marki z przekonaniem, że razem lepiej można utrwalić pozytywny wizerunek i wypracować zysk. Do osiągnięcia stawianych sobie celów firma dąży poprzez zintegrowane
działania gospodarcze oraz marketingowe
wspomaganie każdej firmy członkowskiej
i każdego udziałowca na rynkach lokalnych.
Konsolidacji grupy, integracji pracowników
oraz systematycznemu pogłębianiu wiedzy
technicznej i marketingowej służy organizacja szkoleń, seminariów tematycznych oraz
prezentacji wyrobów, a także udział w wizytacjach w zagranicznych zakładach produkcyjnych dostawców. W efekcie pracownicy
ElektroUnion nabywają większą wiedzę o oferowanych produktach, co wpływa na jakość
usług doradczych i obsługi klienta. Tą drogą
Grupa z powodzeniem aktywizuje współpracę
handlową i techniczną, a w konsekwencji
umacnia markę i pozycję rynkową.
Ze względu na bezpośrednie kontakty
z osobami związanymi z produkcją i logistyką

Członkowie GHE ElektroUnion
oraz wartość praktycznego spojrzenia na
proces powstawania produktu, szczególnym
uznaniem cieszą się w strukturach Grupy
szkolenia techniczne przeprowadzane w zakładach produkcyjnych połączone ze zwiedzaniem fabryk i pokazami „na żywo” pracy nad dystrybuowanym asortymentem. Dotychczas przedstawiciele ElektroUnion uczestniczyli w tego typu spotkaniach, m.in. w Hager Group w Tychach i w Kórniku k/Poznania, w szczecineckich firmach: LTV, Jonex
i Timex, w jeleniogórskim Simet SA, ETI Polam w Pułtusku, Action SA k/Warszawy,
AB SA we Wrocławiu, w czeskim zakładzie
Modus w Pradze i Czeskiej Lipie, w fabryce
Mennekes w Kirchhundem w Niemczech,
w trzech olbrzymich fabrykach Chint w Chinach, w Wonzhou i w Szanghaju, w zakładzie

przez udziałowców potrzebę utworzenia
tego typu obiektu. Ponadto w 2010 roku
Grupa przystąpiła do Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki – PIGE, reaktywowanej po kilku latach zastoju przez Stowarzyszenie Producentów Kabli i Osprzętu
Elektrotechnicznego, co stanowi ważny
krok na drodze rozwoju, a zarazem sprzyja efektywności i praktycznym korzyściom dla
podmiotów aktywnie działających wspólnie
na rzecz rynkowej przyszłości.
O tym, że przyjęte zasady przynoszą oczekiwane rezultaty, a firma na przestrzeni zaledwie 4 i pół roku widocznie rozwinęła
skrzydła, świadczą zdobyte wyróżnienia, będące potwierdzeniem właściwej strategii oraz
zaangażowania firm we wspólny sukces.
W 2012 roku wymiernym efektem starań firm

Jednym z kluczowych ogniw rynkowego sukcesu
Grupy jest realizowana w praktyce równość
wszystkich zrzeszonych firm, niezależnie od ich
statusu formalnego i momentu podjęcia współpracy
EBB w Słowenii, w portugalskim JSL w Lizbonie, w tureckim Günsan pod Stambułem,
itd.., gdzie mieli okazję obserwować proces
produkcji wyrobów, zapoznać się z najnowszymi tendencjami technicznymi i przyjrzeć
się systemowi magazynowo-logistycznemu na
światowych rynkach.

Sukces wypracowany
wspólnymi siłami
Rozwój firmy wyznaczają nowe firmy
członkowskie i rynki lokalne oraz systematycznie realizowane inwestycje i poprawiane wyniki. Ważnym wydarzeniem było
otwarcie w 2011 roku przy siedzibie ElektroUnion magazynu towarów szybko rotujących, co było odpowiedzią na zgłaszaną

zrzeszonych w ElektroUnion były I Nagroda w konkursie Orły Polskiego Budownictwa
przyznana ElektroUnion decyzją Kapituły
i Organizatorów Konkursu pod patronatem
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kategorii elektrotechnika i elektroinstalatorstwo oraz certyfikat
„Dynamiczna Firma 2012”, przyznany przez
HBI Polska za osiągniętą dynamikę wzrostu
w latach 2009, 2010, 2011 na podstawie autorskiego algorytmu oceny wzrostu uwzględniającego obrót i zysk firmy, które to dane dodatkowo zostały zweryfikowane przez największą wywiadownię gospodarczą – Dun
& Bradstreet.
www.elektrounion.pl
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Tradycja i nowoczesność
Uhonorowanie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Złotym
Orłem Budownictwa jest kolejnym dowodem, że spółdzielcza forma
zarządzania znakomicie sprawdza się w dzisiejszych warunkach gospodarczych
arto wspomnieć, że uznanie
spółdzielczości jako ważnej gałęzi ogólnoświatowej gospodarki zostało potwierdzone
proklamowaniem roku 2012 przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. Niezrozumiałe zatem wydają się podejmowane
wciąż inicjatywy ustawodawcze zmierzające
do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych
w naszym kraju i zniszczenia ich wieloletniego
dorobku, a podkreślić należy, że spółdzielczość, w tym ta mieszkaniowa, jest obecna na
ziemiach polskich od ponad 100 lat.
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
jest jedną z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, powstała w 1908 roku.
Motywem działania założycieli – urzędników i robotników – było wspólne działanie
i wspieranie się na rzecz taniego i wygodnego zamieszkiwania.

W

Budynek przy ulicy Gałeczki w Chorzowie
Obecnie Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza niemal 15 tys. członków, zarządza ponad 15 tys. lokali mieszkalnych, 350
lokalami użytkowymi i około 900 garażami,
co stanowi 1/3 zasobów Chorzowa.

Szczególnym osiągnięciem w działalności Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest termorenowacja zasobów. Konsekwentnie realizowany przez ostatnie lata
program spowodował, że ponad 98 proc. zasobów zostało w tym zakresie zmodernizowanych. Spółdzielcze budynki zyskały
nowe oblicze poprzez odnowienie elewacji
i wymianę stolarki okiennej, co przyczynia
się także do oszczędności w okresach
grzewczych.
Ważne miejsce zajmuje działalność społeczno-kulturalna świadczona dla mieszkańców. Corocznie ChSM jest organizatorem
wielu imprez dla członków spółdzielni i ich rodzin. W ramach ChSM działa Klub „Pokolenie”, wydawany jest także miesięcznik
„Wiadomości Spółdzielcze”, którego tradycja sięga lat trzydziestych ubiegłego wieku.
www.chsm.com.pl

Spełnić oczekiwania
Rozmowa z Bogumiłem Grochalem, prezesem zarządu
Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Trojan Sp. z o.o.
Jak z punktu widzenia dewelopera
zmienił się rynek nieruchomości, odkąd
w 1994 roku rozpoczęli państwo działalność,
i co dziś stanowi największe wyzwanie?
– W latach 90. na terenie Górnego Śląska można było zaobserwować znaczny popyt na domy jednorodzinne. Sytuacja zmieniła się po roku 2000. Rozpoczął się popyt na
mieszkania w bloku z kilku prostych powodów – niższe ceny, większe bezpieczeństwo
i wygoda. Ta sytuacja trwa do dziś.
Największym wyzwaniem jest dostosowanie wielkości mieszkań do oczekiwań lokalnego rynku. Z naszych doświadczeń wynika, że w określonym czasie, w różnych miejscowościach na Górnym Śląsku, popularnością cieszą się różnej wielkości mieszkania.
Nie mniejszym wyzwaniem jest dostosowanie cen do możliwości finansowych nabywców. Ze względu na zaostrzone kryteria
przyznawania kredytów łatwiej sprzedać
mieszkania tańsze, o gorszym standardzie, niż
droższe, ale o wyższym standardzie.
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Jakie czynniki decydują o sukcesie obiektu czy osiedla i co najbardziej cenią klienci?
– Bardzo ważny czynnik to lokalizacja.
Budynek powinien być usytuowany w centrum
miasta, ale jednak z dala od znacznego natężenia ruchu. Obligatoryjny jest dostęp do
komunikacji miejskiej i budynków użyteczności
publicznej. Niemniej ważna jest architektura
budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół niego. Mieszkania muszą być funkcjonalne, bez „ślepych” pomieszczeń, z komórkami lokatorskimi przy mieszkaniu a nie
w piwnicach. W budynkach powyżej 3 kon-

dygnacji niezbędne są windy. Inne ważne
czynniki to: indywidualne opomiarownie
mediów, całkowita minimalizacja kosztów
wspólnoty mieszkaniowej, duża ilość miejsc
postojowych i garażowych.
Jakie stawiają sobie państwo cele, obserwując tendencje rynkowe?
– Zamierzamy budować osiedla blisko
centrów miast. Do budowy wykorzystamy
ekologiczne, zaawansowane technologicznie
materiały. Elewacje budynków będą estetyczne
i łatwe w utrzymaniu czystości. Chcemy pokusić się o zastosowanie kamienia naturalnego
typu: granit, piaskowiec, marmur oraz cegły
klinkierowej ręcznie formowanej. Wokół budynków powstaną alejki spacerowe, place zabaw oraz obiekty małej architektury. Z pewnością będziemy się starali o to, aby osiedla
były ogrodzone i monitorowane 24 h/dobę.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.trojan.katowice.pl
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Otwarte drzwi
Rozmowa z Jerzym Krukiem, prezesem zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Metalowiec” we Wrocławiu
Do nagród na koncie spółdzielni dołączyła kolejna – Orzeł Polskiego Budownictwa w kategorii zarządzanie nieruchomościami. W czym pana zdaniem tkwi sekret
skutecznego zarządzania?
– Odpowiem trochę przewrotnie. Trzeba
zdobyć wiedzę w tym zakresie np. kończąc
uczelnię ekonomiczną, ale tylko po to, by nie
stosować żadnego klasycznego schematu
zarządzania. Podstawową zasadą jest przeniesienie i przenoszenie kompetencji decyzyjnych na najniższy szczebel zarządzania,
wskazując dokładne ramy odpowiedzialności, a jednocześnie nie zwalniając z indywidualnego, rozsądnego, racjonalnego myślenia.
Po drugie sposób zarządzania musi być
dostosowany do rodzaju instytucji, firmy,
przedsiębiorstwa. W spółdzielni mieszkaniowej zarząd powinien być egzekutorem prawa wewnętrznego, uchwał i ustaleń uprawnionych organów, tj. Walnego Zgromadzenia
i Rady Nadzorczej, ale rolą zarządu jest takie przygotowanie decyzji, aby były one
zgodne zarówno z prawem, jak i polityką spółdzielni, za realizację której zarząd wziął odpowiedzialność. To wymaga pełnego informowania członków zarządu i członków spółdzielni. Uważam, że z tego obowiązku wywiązujemy się wzorowo.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Metalowiec” istnieje od 1959 roku,
posiada 105 budynków, 7000 lokali
mieszkalnych, 200 lokali użytkowych,
Dom Kultury (2086 mkw.)

Jako element skutecznego zarządzania
wskazałbym także fakt, że byliśmy pierwszą
spółdzielnią, która w 2005 roku utworzyła
centrum obsługi mieszkańców – dostępne
także dla ludzi starszych i niepełnosprawnych
Po trzecie, wszystko, co objęte jest zakresem zarządzania, powinno być uregulowane w obowiązującym prawie wewnętrznym: w statucie i regulaminach z niego wynikających. W „Metalowcu” jest takich
regulaminów 27, dotyczących na przykład
rozliczeń finansowych z członkami, przydziału pomieszczeń gospodarczych, tworzenia i rozdziału funduszu remontowego.
Spółdzielnie, których zarządy nie przywiązują wagi do uregulowań w procesie zarządzania, są zarzucane tysiącami wniosków, roszczeń, pytań, które w większości
wynikają z braku informacji, a w dużej części z tego, że nie podjęto decyzji np. w administracji czy nie wyjaśniono sprawy w cen-

trum obsługi mieszkańców. I tu, jako czwarty element skutecznego zarządzania wskazałbym fakt, że byliśmy pierwszą spółdzielnią, która w 2005 roku utworzyła takie
centrum obsługi mieszkańców – dostępne
także dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. W przypadku niemożliwości wyjaśnienia sprawy na dole, w centrum, pracownicy biura zarządu schodzą do interesanta. Takie rozwiązania obowiązują też
w administracjach osiedli.
A po piąte, istotne jest utożsamianie się
pracowników z rolą spółdzielni, która została utworzona przez członków dla członków,
w związku z czym każdy interesant w biurach
zarządu lub administracji czuje się jak u sie-

bie. U nas wszystkie drzwi są otwarte. Każdego dnia. Nie do pomyślenia jest ograniczanie czasu na wydawanie zaświadczeń, np.
w niektórych spółdzielniach działy członkowskie są niedostępne w środy albo w inne
dni, lub też czynne są tylko w określonych godzinach. U nas od 7 do 15, a w czwartek do
17 – nie ma żadnych ograniczeń i pracownicy to akceptują.
Jakie inwestycje zostały zrealizowane
w ostatnim czasie i jak przedstawiają się plany w tym zakresie?
– Przed paru laty spółdzielnia była daleko w tyle, jeżeli chodzi o prace ociepleniowe swoich 105 budynków. Do roku 2009
wszystkie budynki zostały ocieplone i obecnie jesteśmy jedyną spółdzielnią we Wrocławiu, która osiągnęła ten cel – zachowując
opłaty od członków na średnim poziomie.
Warto dodać, że w dużej części trzeba było
zdejmować stare „ocieplenie” z acekolu – czyli z azbestem – i ponownie ocieplać. Ponadto
za kwotę około 6 mln zł kompleksowo zmodernizowaliśmy dom kultury o powierzchni
2086 mkw., na bazie którego opiera się organizacja działalności społeczno-wychowawczej, kulturalnej, oświatowo-szkoleniowej. Wybudowaliśmy także garaż podziemny na 171 miejsc postojowych oraz utworzyliśmy parking na 500 miejsc postojowych
wokół osiedla Muchobór Mały, wymieniliśmy
2,5 tys. okien na klatkach schodowych.
Obecnie trwają przygotowania do budowy budynku mieszkalno-usługowego wraz
z zagospodarowaniem terenów i elementami infrastruktury technicznej… i już jako standard: wymienia się chodniki, buduje nowe
śmietniki.
Jakie inicjatywy społeczne podejmowane są przez spółdzielnię?
– Zarząd spółdzielni, nie czując się tylko
zarządzającym, prowadzi bardzo szeroką
działalność społeczno-wychowawczą, która
odbywa się poprzez funkcjonujące w naszych
obiektach kluby seniorów, drużyny harcerskie,
kluby sportowe. Ostatnio szczycimy się nowo
wybudowanym Domem Kultury „Bakara”,
który w całości powstał za pieniądze członków – a więc mieszkańców, bo spółdzielnie nie
otrzymują ani złotówki pomocy finansowej
od państwa czy samorządu, a przecież ta działalność jest kierowana do wszystkich mieszkańców.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.metalowiec.wroclaw.pl
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Debiut na podium
W 2012 roku Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane GWARANT
Eugeniusz Zieliński uzyskało I miejsce w kategorii Inwestor/Inwestycja
w ogólnopolskim konkursie Orły Polskiego Budownictwa za czterogwiazdkowy
obiekt Z-Hotel Business & Spa w Otwocku
o nie jedyne wyróżnienie nowo
otwartego hotelu. Także w 2012
roku Z-Hotel po raz pierwszy startował w kampanii i konkursie Hotel Przyjazny Rodzinie w kategorii „Debiut
2012/2013” oraz „Hotel miejski 2012/2013”
i uzyskał wyróżnienia w obu kategoriach. Te
ważne i prestiżowe nagrody są źródłem dalszej dbałości o jakość świadczonych usług
i stałego podnoszenia kwaliﬁkacji personelu.
Z-Hotel Business & Spa w Otwocku
stworzony został z myślą o ludziach poszukujących komfortowego miejsca do aktywności
biznesowej i relaksu. Nowoczesny obiekt
usytuowano na pięknych terenach spacerowych w otoczeniu sosnowych lasów oraz bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Świder. Goście
spędzić mogą miłe chwile nie tylko na szkoleniach czy konferencjach, ale także wybrać się
na miły weekendowy rodzinny wypoczynek.
Niewątpliwie sprzyja temu obszerny teren zielony, bezpieczny plac zabaw dla dzieci oraz
możliwość wypożyczenia rowerów.
W eleganckiej restauracji Werbena można zjeść wyśmienity posiłek. Tworząc swoje
kulinarne arcydzieła, szef kuchni używa najlepszych, zdrowych składników. Niezwykłe dania powstają nie tylko w oparciu o tradycyjne receptury, ale również o przepisy dedykowane osobom lubiącym poznawać nowe
smaki. Z-Hotel Business & Spa dba w swojej ofercie restauracyjnej także o potrzeby dzieci. Dla małych Gości przygotowane jest specjalne menu z mniejszymi porcjami, zapewniające również dietę bezglutenową. Dla całego personelu Z-Hotel Business & Spa
dziecko jest VIP-em w hotelu.
Część poświęcona relaksowi i dbałości
o zdrowie, czyli Z-Spa, to oaza spokoju. Goście mogą tu liczyć na chwile wytchnienia oraz
możliwość odzyskania energii i dobrego samopoczucia. Z-Spa oferuje wyłącznie naturalne kosmetyki o wyjątkowych właściwościach pielęgnacyjnych. W celu uzyskania jak
najlepszych efektów w krótkim czasie pokoje spa wyposażone zostały w sprzęt najnowszej generacji, który obsługiwany jest przez
profesjonalny, wykwalifikowany i dyskretny
personel. Cała strefa wellness posiada Certyfikat Higieny i Bezpieczeństwa Użytkowników TUV, co pozwala świadczyć usługi na
najwyższym poziomie również pod względem
higieny.

Jednym z istotnych elementów strategii
zarządzania w Z-Hotel Business & Spa jest
postępowanie według zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W hotelu prowadzona jest segregacja śmieci, racjonalnie
wykorzystywana jest energia elektryczna
i grzewcza, używane są detergenty przyjazne
środowisku oraz prowadzony jest tzw. Green Wash – zachęcający Gości do ponownego używania ręczników i pościeli. Ponadto kosmetyki w pokojach hotelowych i w Z-SPA
produkowane są na bazie naturalnych składników i przechowywane w pojemnikach, które ulegają łatwej i szybkiej biodegradacji. Napoje są podawane w szklanych butelkach
zwrotnych, a uczestnikom konferencji poza
mineralną wodą wręczane są eko-notatniki
oraz eko-długopisy.
– Rozumiemy, że warto szanować naturę, bo to ona daje nam ukojenie, zapewnia relaks, odpoczynek od zgiełku miasta, a praca
w warunkach umożliwiających obcowanie
z nią staje się przyjemnością. Z-Hotel Business & Spa jest miejscem, w którym idee gościnności, spełnienia oczekiwań Gości, poszanowania świata i środowiska łączą się
z praktyką, której mogą Państwo doświadczyć
osobiście. Zapraszamy! – mówi inwestor hotelu Eugeniusz Zieliński.
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Z-Hotel Business & Spa

Relaks w strefie wellness

www.z-hotel.com
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Kórnik dla koneserów
Ciekawy krajobraz, bogactwo natury, pamiątki odległej
przeszłości oraz szlaki turystyczne i jeziora dla miłośników
sportów wodnych. W Kórniku każdy znajdzie coś dla siebie!

Kórnik z lotu ptaka
mina Kórnik należy do obszarów
wyróżniających się na mapie turystycznej Polski różnorodnością
swych walorów. Są nimi: zróżnicowane środowisko przyrodnicze, pamiątki
bogatej przeszłości i godna poznania współczesność.
Gmina leży w centralnej części Pojezierza Wielkopolskiego, zaledwie 20 km na południe od Poznania. Dzięki korzystnemu
położeniu Kórnika na mapie komunikacyjnej,
dogodnym połączeniom drogowym (droga
ekspresowa S11, autostrada A2 ), kolejowym
i lotniczym do gminy przyjeżdża coraz więcej turystów oraz gości – ludzi biznesu i nauki, kultury i sportu.
Wśród licznych zabytków na szczególną
uwagę zasługuje symbol i największa atrakcja miasta: XIV-wieczny Zamek Kórnicki z zespołem zabudowań przyzamkowych: trzema
oficynami, wozownią i pawilonem zamkowym. Zamek posiada w swojej muzealnej kolekcji zbiory należące niegdyś do właścicieli: Działyńskich, Potockich i Zamoyskich.
W Zamku mieści się również Biblioteka
Kórnicka, założona w 1828 roku. Biblioteka
jest dziś jedną z pięciu największych tego typu
placówek w Polsce, a jej zbiory gromadzą wiele starodruków oraz rękopisy dzieł Adama
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana K. Norwida i Napoleona.
Koneserom turystyki czynnej przypadną
do gustu piesze i rowerowe szlaki turystyczne biegnące przez piękne kompleksy leśne.
Wśród nich „Pierścień dookoła Poznania”,

G

„Borówiecki Ring Rekreacyjny”, „Kórnicki
Pierścień Rowerowy” oraz „Szlak Bobrowy”.
Spacerować można również 1,5-kilometrową promenadą wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego – od niedawna imienia Wisławy
Szymborskiej. Na całej długości umieszczono latarnie, dzięki czemu spacerować można również wieczorami. Już niedługo na
trasie promenady pojawią się tabliczki ku czci
słynnej noblistki.
Idealnym miejsce dla miłośników przyrody jest Arboretum Kórnickie. Założone
w XIX wieku przez Tytusa i Jana Działyńskich na terenie starego parku otaczającego
Zamek. Należy ono do Instytutu Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk. Bogate kolekcje
drzew i krzewów, często rzadkich i mało jeszcze znanych w uprawie, obejmują łącznie
około 3000 gatunków i odmian. Arboretum
jest celem licznych wycieczek z kraju i zagranicy. Do najbardziej cennych okazów należą kolekcje: lilaków, magnolii, azalii i różaneczników, a także drzew i krzewów iglastych.
Turystów zaprasza również Centrum
Rekreacji i Sportu „Oaza”. Do dyspozycji miłośników pływania oddany został basen
sportowy, basen do nauki pływania, wodne
zjeżdżalnie, jacuzzi oraz inne atrakcje. Miłośników fitness zapraszamy na różnorodne
zajęcia aerobowe (Pilates, TBC, Step, Zumba, Pump) i wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt siłownię. Wymiary hali sportowej (51x31 m) umożliwiają grę w halową
piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę i siat-

Kórnickie Centrum Sportu i Rekreacji Oaza
kówkę oraz uprawianie wielu innych dyscyplin sportowych.
Na tenisistów czeka świetnie przygotowane Centrum Tenisowe Hotelu Rodan,
a czynne latem kąpieliska i bogactwo gatunków ryb w kórnickich jeziorach to prawdziwa gratka dla wędkarzy i uprawiających
sporty wodne.
Gmina Kórnik to również miejsce rozmaitych wydarzeń kulturalnych trwających
przez cały rok. Zamkowe mury i arboretum
to doskonałe miejsce na koncerty muzyki klasycznej, rozrywkowej. Gmina Kórnik przyjezdnym oferuje noclegi w: Hotelu Rodan,
Hotelu Daglezja, Willi Nestor, Ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym Błażejewko,
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kórniku, Kórnickich Pokojach Gościnnych, Gospodarstwie
Agroturystycznym „Gacówka”, Zajeździe
Non-Stop w Gądkach oraz Gościńcu Marzymięta w Czmońcu.
www.kornik.pl
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Stracone złudzenia
Rok 2012 miał być dla sektora budowlanego czasem wielkiego boomu,
związanego m.in. z kulminacją inwestycji, realizowanych przed Euro 2012.
Jednak bilans pokazuje, że stało się inaczej
ak podaje portal eGospodarka, niemal
co trzecia upadłość w 2012 roku dotyczyła branży budowlanej. Główną
przyczyną trudności ﬁnansowych
przedsiębiorstw z tego sektora są narastające problemy z zatorami płatniczymi. Dotykają one także coraz bardziej ich partnerów.
Na przykład hurtownicy budowlani odnotowali w ciągu roku wzrost przeterminowanych
należności. Sięga on już 12,9 proc., a średni
termin realizowania płatności wynosi 85 dni
– wynika z analizy Euler Hermes.

J

Ciężar długów
Rośnie zadłużenie branży budowlanej.
W porównaniu z rokiem 2011 liczba firm
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Część zagrożeń wynika z sytuacji gospodarczej
w Europie, kryzysu finansowego i zawirowań
politycznych. Negatywne konsekwencje tej
sytuacji coraz mocniej docierają do naszej
gospodarki, a najmocniej uderzą właśnie
w branżę budowlaną, która jest papierkiem
lakmusowym sytuacji ekonomicznej
z tego sektora, notowanych w Krajowym Rejestrze Długów, wzrosła o 23 proc. Ich zadłużenie to setki milionów złotych. Na liście
dłużników znajduje się blisko 10 tys. firm bu-

dowlanych z całej Polski. Rekordzista ma prawie 6 mln zł długu.
– Wielkie kontrakty, realizowane przez firmy z sektora budowlanego, paradoksalnie sta-

POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2012
ły się główną przyczyną ich trudności finansowych, co ma silne przełożenie na ich otoczenie biznesowe – powiedział Michał Modrzejewski, dyrektor w Dziale Analiz Branżowych Euler Hermes. – Przykładem takiej zależności są hurtownie budowlane, które stanowią kluczowe ogniwo w procesie zamówień.
Obecnie realizują one swoje zobowiązania
wobec producentów materiałów budowlanych
bardziej terminowo niż ich klienci. To powoduje, że hurtownie stały się buforem
opóźnień płatniczych, które blokują przedostanie się problemów finansowych do segmentu producentów.
Jak wynika z najnowszego badania „Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw”,
zrealizowanego przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, problem zatorów płatniczych narasta
w całej gospodarce, ale w budownictwie jest
najbardziej dotkliwy. O ile w całej gospodarce 24,9 proc. przedsiębiorstw wskazuje, że ma
coraz większe kłopoty z otrzymaniem na czas
należności, to w budownictwie problem ten
dotyka 30,2 proc. firm i jest to najwyższy
wskaźnik spośród wszystkich branż.

Czy infrastruktura wyhamuje?
– Sytuacja branży budowlanej jest trudna – konkluduje Marcin Gołębiowski
z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
Sp. z o.o. – Dynamika produkcji budowlano-montażowej kolejny kwartał z rzędu
bardzo znacząco spada i jest o blisko 5 proc.
niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jest to związane z bardzo słabą sytuacją na rynku mieszkaniowym – ogromną nadpodażą nowych mieszkań – a także
z coraz gorszą sytuacją w inwestycjach infrastrukturalnych.

spektywie budżetowej 2014–2020 podział
pieniędzy przewiduje zmniejszenie środków
na inwestycje drogowe. Jaki los czeka budownictwo inżynieryjne w tej sytuacji?
Z pewnością dalsze losy budownictwa inżynieryjnego zależne są od wprowadzenia
w życie nowych programów wsparcia sektora budowlanego. Od kilku lat zauważalne jest
ożywienie w branżach proponujących energooszczędne rozwiązania dla budownictwa,
a regulacje prawne wręcz zmuszają inwestorów do stosowania takich materiałów
i urządzeń, które zapewniają optymalne wykorzystanie energii. Spodziewany jest duży
wzrost funduszy przeznaczonych na gospodarkę niskoemisyjną, odnawialne źródła
energii i ocieplanie budynków.
Budownictwo pasywne znajdzie się
w głównym nurcie. Istnieje szansa na to, że
inwestycje energetyczne w pewnym stopniu
wypełnią lukę po kontraktach drogowych.
Jednakże należy pamiętać, iż w branży tej
nie dojdzie do takiej koncentracji realizowanych projektów, jak miało to miejsce
w przypadku inwestycji drogowych. Projekty
energetyczne zostaną bardziej rozłożone
w czasie. Premiowane będą przedsięwzięcia innowacyjne w związku z kolejnym europejskim programem „Horizon 2020 – the
Framework Programme for Research and
Innovation”, który rozpocznie się 1 stycznia 2014 roku i na finansowanie badań oraz
innowacji zakłada budżet w wysokości
80 mld euro.

Stan niepewności
– Można być niemal pewnym, że najbliższa przyszłość branży budowlanej w Polsce to okres dużego niepokoju, niepewności
i wielu zagrożeń – uważa Piotr Reguła, pre-

Od kilku lat zauważalne jest ożywienie
w branżach proponujących energooszczędne
rozwiązania dla budownictwa, a regulacje
prawne wręcz zmuszają inwestorów do
stosowania takich materiałów i urządzeń, które
zapewniają optymalne wykorzystanie energii
– To przekłada się na spadek zaufania
do branży budowlanej w całości, a także
zmniejsza zdolność firm do podejmowania
nowych projektów inwestycyjnych – powiedział Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej SA.
Infrastruktura transportowa stanowiła
łącznie 32,1 proc. ogółu produkcji budowlano-montażowej. Jednak wiadomo, że jej
rozwój, związany z dotacjami unijnymi, ulegnie zahamowaniu. Obecnie 38 proc. środków unijnych, przekazywanych Polsce, jest
przeznaczanych na transport. W nowej per-

zes zarządu Grupy Attic z Krakowa. – Część
zagrożeń wynika z sytuacji gospodarczej
w Europie, kryzysu finansowego i zawirowań
politycznych. Negatywne konsekwencje tej sytuacji coraz mocniej docierają do naszej gospodarki, a najmocniej uderzą właśnie
w branżę budowlaną, która jest papierkiem
lakmusowym sytuacji ekonomicznej. Niestety,
w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy nie widać jakichkolwiek pozytywnych sygnałów, a pojawiają się wciąż nowe zagrożenia.
Ale Polska ma również swoje, specyficzne problemy. Problemem roku 2012 oraz lat

kolejnych jest zakończenie działań inwestycyjnych w ramach przygotowań do Euro
2012. Spadek liczby kontraktów oraz uwolnienie dużej ilości siły roboczej z segmentu budownictwa drogowego może spowodować
jeszcze większą konkurencję na rynku wykonawczym. A to w konsekwencji spowoduje
dalszy spadek cen dla wykonawców i wzrost
usług o najniższym poziomie, jakości czy nawet tzw. fuszerek.
Poważnym problemem, a może nawet
najważniejszym, jest polityka kredytowa banków, bardzo zachowawcza, niechętnie nastawiona do wszelkich działań inwestycyjnych,
w szczególności w segmencie budownictwa
mieszkaniowego. Spadek możliwości kredytowych przeciętnego Polaka jest już faktem,
teraz musimy oczekiwać konsekwencji tego na
rynku deweloperskim, a spadek wsparcia
kredytowego firm skutkuje zamrażaniem
trwających inwestycji i niepodejmowaniem nowych.
Kolejny niekorzystny element to fakt, że
dalej jedynym kryterium przetargowym
w segmencie inwestycji publicznych jest
najniższa cena. Nawet wbrew rozsądkowi,
wbrew logice i bezpieczeństwu, wbrew jakimkolwiek rachunkom ekonomicznym. Niska cena kontraktowa wymusza na firmach
wykonawczych poszukiwanie coraz tańszych rozwiązań, mniej kosztownych materiałów i technologii, zatrudniania taniej siły
roboczej w miejsce fachowców i wykształconej kadry. Skutki takich działań obserwujemy na co dzień, czy to przy realizacji inwestycji drogowych, czy przemysłowych
i mieszkaniowych.
– I tu dotykamy jeszcze jednego niepokojącego elementu, który wynika z wieloletnich zaniedbań, stale się pogłębiających – kryzysu w edukacji budowlanej – uważa Piotr Reguła. – Kryzys ten dotyczy zarówno sposobu kształcenia, braku promocji zawodów budowlanych, braku nowoczesnej bazy szkoleniowej, jak i braku chęci do podnoszenia kwalifikacji, szukania nowych, lepszych, energooszczędnych technologii. A ponieważ kryzys
nie sprzyja inwestowaniu także w edukację,
mamy swego rodzaju pat i brak łatwych, szybkich rozwiązań.
Wydaje się, że bez stabilizacji politycznej
i gospodarczej w skali co najmniej europejskiej nie ma przesłanek do rozwoju i przełamania trendu spadkowego w budownictwie.
Tylko stabilizacja może zapewnić zwiększenie ilości pieniądza na rynku i wywołać optymizm konsumencki. Czy w takim razie należy kolejne kilka lat uznać za stracone dla firm
z branży budowlanej? Niekoniecznie – firmy
zmuszone kryzysem – powinny wykorzystać czas do intensywnej pracy reorganizacyjnej. Możemy mieć tylko nadzieję, że pozytywne trendy pojawią się na przełomie lat
2013–2014 i utrzymają się długo.
CZR
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Grunty inwestycyjne
po gruntownej ocenie
Do zorganizowanej po raz piąty rywalizacji o tytuł „Gruntu na medal”, działającego jak
magnes na inwestorów i doskonale sprawdzającego się jako narzędzie wizerunkowe
samorządów, przystąpiło 199 gmin, które zgłosiły 302 oferty. Wybór nie był łatwy, bo
– jak co roku – z każdego województwa zwycięzca mógł być tylko jeden
listopada ogłoszono wyniki V edycji
ogólnopolskiego konkursu „Grunt
na medal”, przeprowadzonego przez
Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z jej partnerskimi podmiotami – regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora oraz marszałkami
województw. Rywalizacji pod okiem ekspertów patronował wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.
W tym roku zgłoszenia nadesłało aż
199 gmin, przy czym najwięcej spośród 302
ofert napłynęło z województw: wielkopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego. Na przeciwległym biegunie,
z najmniejszą liczbą zgłoszonych do oceny terenów inwestycyjnych, znalazły się województwa: podlaskie i lubelskie. Co ważne, aż
197 ze wszystkich nadesłanych ofert stanowiły nowe lokalizacje.
Popularność konkursu dowodzi, iż tytuł
„Gruntu na medal”, przyznawany przez ekspertów PAIiIZ-u oraz marszałków, jest traktowany przez samorządy jako cenne narzędzie promocyjne zarządzanych przez nie terenów oraz znaczące wsparcie w przyciągnięciu do gminy zagranicznych inwestorów.
Przykłady poprzednich edycji wyraźnie pokazują, że nagrodzone tereny inwestycyjne cieszą się dużym zainteresowaniem i przyciągają
projekty, które wiążą się z zyskiem dla gminy oraz wzmocnieniem jej pozycji i wizerunku. To nagrodzone tereny są proponowane inwestorom zagranicznym zgłaszającym się do
PAIiIZ-u lub regionalnych COI w pierwszej
kolejności jako najciekawsze lokalizacje. Nawet gminy, którym nie udało się znaleźć w złotej szesnastce laureatów, poczytują udział
w konkursie jako wartościowe doświadczenie
ze względów edukacyjnych. Uczestnictwo pozwala bowiem bliżej poznać preferencje inwestorów, aby na tej podstawie, wykorzystując
nabytą wiedzę, nadrobić zaległości i lepiej
przygotować tereny oferowane pod przyszłe
inwestycje.
Na tym korzyści z realizacji konkursu się
nie kończą. Zyskują nie tylko laureaci i uczestnicy, lecz także PAIiIZ i jej regionalni partnerzy.
Dzięki zgłoszeniom systematycznie uzupełniają bazę ofert inwestycyjnych o nowe, cie-
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Laureaci konkursu
kawe lokalizacje, warte rekomendacji. Podmioty, do których często zwracają się inwestorzy po pomoc w znalezieniu odpowiednich
terenów inwestycyjnych, za sprawą konkursu nawiązują bliższą współpracę z samorządami lokalnymi, a w efekcie zyskują nowe,
aktualne informacje o dostępnych terenach

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

i ofercie działek pod inwestycje. Sami inwestorzy mogą z kolei liczyć na kompetentną obsługę i profesjonalne doradztwo w sprawie dostępnych terenów inwestycyjnych, jak najpełniej dostosowanych do oczekiwań potencjalnego nabywcy gruntu i potrzeb planowanej działalności.
I

Nawet gminy, którym nie udało się znaleźć w złotej
szesnastce laureatów, poczytują udział w konkursie
jako wartościowe doświadczenie ze względów
edukacyjnych. Uczestnictwo pozwala bowiem
bliżej poznać preferencje inwestorów
Złota „16” terenów inwestycyjnych nagrodzonych w konkursie Grunt
na medal 2012:
Dolnośląskie: gmina Gromadka / obręb Osła / 89,38 ha
Kujawsko-Pomorskie: gmina Choceń / teren Jarantowice / 71,04 ha
Lubelskie: gmina Janów Lubelski / kompleks SKR / 45 ha
Lubuskie: gmina Szprotawa / obręb Wiechlice-Lotnisko/ 12,33 ha
Łódzkie: miasto gmina Stryków / teren II Smolice / 40 ha
Małopolskie: gmina Skawina / teren Skawina / 5 ha
Mazowieckie: gmina i miasto Grójec / teren Słomczyn / 33,43 ha
Opolskie: gmina Ujazd / teren Olszowa / 42,18 ha
Podkarpackie: gmina Trzebownisko / teren Tajęcina / 30 ha
Podlaskie: miasto Kolno / teren przy ul. Towarowej / 3,74 ha
Pomorskie: gmina Sztum / obręb Koniecwałd / 9,04 ha
Śląskie: miasto Wodzisław Śląski / obszar Olszyny / 98,13 ha
Świętokrzyskie: gmina Połaniec / teren B Połaniec / 8 ha
Warmińsko-Mazurskie: gmina miasto Działdowo / teren przy ul. Żwirki i Wigury / 2,82 ha
Wielkopolskie: miasto Piła / teren przy ul. Wawelskiej / 7,08 ha
Zachodniopomorskie: gmina Dębno / teren przy ul. Dargomyskiej-1P / 13,72 ha
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Gmina dużych możliwości
Gmina Grójec, choć kojarzona głównie z sadownictwem, to posiada duży potencjał
rozwojowy w zakresie działalności przemysłowej i usługowej, a władze samorządowe
dokładają wszelkich starań by rozwijała się dynamicznie
mina miejsko-wiejska Grójec położona jest w centralnej Polsce,
w województwie mazowieckim,
w odległości niespełna 45 km od
Warszawy. Istotnym atutem miasta jest jego
położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków
komunikacyjnych – dróg krajowych nr 7
Warszawa–Kraków i nr 50 Mińsk Mazowiecki–Sochaczew.
W Polsce Grójec postrzegany jest jako
centrum największego regionu sadowniczego. Blisko 34 proc. całej powierzchni gminy
stanową sady. To właśnie w tej części Polski
skoncentrowane jest ponad 35 proc. krajowej
produkcji jabłek.
Grójec posiada niezwykle atrakcyjne tereny inwestycyjne z przeznaczeniem na działalność o charakterze przemysłowo-usługowym. Nieruchomości położone są we wschodniej części gminy w Słomczynie (4,5 km od
Grójca), w sąsiedztwie największej w Polsce

G

Teren inwestycyjny w Słomczynie uhonorowany w konkursie „Grunt na Medal”
giełdy samochodowej. Działki o powierzchni od 1 do 5 ha położone są wzdłuż trasy tirowskiej wschód–zachód – czyli drogi krajowej nr 50. Jest to jeden z najlepszych terenów
inwestycyjnych w regionie południowego

Mazowsza, o czym świadczy zwycięstwo
w konkursie „Grunt na Medal 2012” w województwie mazowieckim.
Grójec posiada dobrze rozbudowaną
infrastrukturę, bowiem istniejąca sieć dróg dociera niemal do każdego zakątka gminy.
Cała gmina jest zelektryfikowana i prawie
wszystkie wsie są zaopatrzone w sieć gazową i telekomunikacyjną. Zwodociągowanie
gminy wynosi 99 proc. W całej gminie jest
4339 przyłączy wodociągowych i 2129 kanalizacyjnych. Na terenie miasta i gminy Grójec jest siedem stacji uzdatniania wody i dwie
oczyszczalnie ścieków. W 2009 roku w gminie uruchomiony został program budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Każda
z 231 oczyszczalni dofinansowana była z budżetu gminnego w 80 proc., a jedynie 20 proc.
kosztów ponosili mieszkańcy.
www.grojecmiasto.pl

Inwestycyjny potencjał
Połaniec to innowacyjne miasto, które nie boi się wyzwań. Jego samorząd
śmiało patrzy w przyszłość, planując rozwój z wykorzystaniem potencjału i atutów, jakie
dają: korzystne położenie, wielowiekowa tradycja oraz znakomite warunki inwestycyjne
ołaniec zajmuje południowowschodnią część województwa świętokrzyskiego w powiecie staszowskim
i liczy 12 tys. mieszkańców. Miasto
Połaniec leży przy drodze krajowej nr 79, na
trasie Kraków–Sandomierz, i stanowi siedzibę przemysłowo-rolniczej gminy, w skład
której wchodzą miasto Połaniec i 17 sołectw.
W ostatnich latach gmina Połaniec dynamicznie się rozwijała, o czym świadczą liczne nagrody, tytuły i wyróżnienia, tj.: „Miasto
i Gmina Roku 2010/2011”, nominacja do
„Świętokrzyskiej Viktorii”, „Złota Płyta Chodnikowa” za inwestycje w zakresie bezpiecznej
infrastruktury drogowej, „Innowacyjna Gmina Województwa Świętokrzyskiego 2011”,
„Grunt na Medal 2012” za tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych oraz
„Mała Ojczyzna” – zwycięstwo w plebiscycie „Rzeczpospolitej”.
Rozwój gminy wiąże się z realizacją szeregu projektów inwestycyjnych, wśród których

P

za najważniejsze należy uznać: inwestycje w infrastrukturę drogową, pełne zsanitaryzowanie
gminy, rewitalizację głównych obszarów miasta, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rozwój oświaty, kultury, rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Połańca i sołectw.
Dużą siłą Połańca są tereny inwestycyjne, jakimi dysponuje z myślą o dalszym rozwoju gospodarczym i ekonomicznym. Strefa
„B” stanowi niezalesiony i niezabudowany obszar o powierzchni 8 ha przy drodze wojewódzkiej nr 764 Kielce–Połaniec, złożony
z działek od 0,3 do 1,45 ha. Z kolei strefa „C”
obejmuje działki o powierzchni od 2 do 5,4 ha,
zajmujące łącznie około 50 ha, zlokalizowane w miejscowości Brzozowa, przy drodze krajowej nr 79 Bytom–Kraków–Sandomierz–
Warszawa, w odległości 3 km od Połańca.
Dodatkowo walorem terenów inwestycyjnych gminy jest ich dostępność komunikacyjna – bliskość głównych dróg oraz bocz-

Kielce

Mielec

Strefa inwestycyjna B
nicy kolejowej, a po wybudowaniu mostu na
rzece Wiśle – skrócenie trasy do budowanej
autostrady A4 do około 40 km oraz kompleksowe uzbrojenie tych terenów w media.
www.polaniec.pl
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Aktywnie na rzecz rozwoju
Położenie i dostępność komunikacyjna gminy Szprotawa to czynniki
decydujące o atrakcyjności inwestycyjnej, a zarazem wpływające na
jej dynamiczny rozwój. Niemniej ważny jest sprzyjający inwestorom
klimat tworzony przez szprotawski samorząd, którego działania
zostały docenione i uhonorowane w konkursie „Grunt na medal 2012”
mina Szprotawa położona jest
w południowej części województwa lubuskiego, w odległości około 17 km od miasta Żagań, 24 km
od autostrady A4 i 60 km od granicy polsko-niemieckiej. Gminę o powierzchni 232 km kw.
zamieszkuje ponad 22 tys. osób.
W Szprotawie krzyżują się dwie ważne
arterie komunikacyjne: droga krajowa nr 12
i droga wojewódzka nr 297. W pobliżu znajduje się stacja kolejowa oraz lotniska: w Babimoście (83 km), we Wrocławiu (140 km)
i w Poznaniu (160 km).
Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy. Płaski, rozległy teren z dostępem do
infrastruktury technicznej nadaje się pod każdą zabudowę, a aktualny plan zagospodarowania przestrzennego upraszcza procedury
związane z lokowaniem inwestycji. Gmina
dysponuje terenem inwestycyjnym o powierzchni ponad 200 ha, na którym zlokalizowana jest Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Przedsiębiorcy inwestujący na terenie
strefy mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu
utworzenia nowych miejsc pracy w postaci
ulgi w podatku dochodowym sięgającej nawet 70 proc. Ponadto, przedsiębiorca rozpoczynający inwestycję na terenie obszaru gospodarczego, będącego mieniem przejętym po
byłych Jednostkach Armii Radzieckiej, zgodnie z ustawą może skorzystać z 3-letnich zwolnień (100 proc.) w podatku rolnym, leśnym
i od nieruchomości.
Gmina aktywnie włącza się w pomoc przy
tworzeniu nowych inwestycji na jej obszarze.
Potencjalnym inwestorom udziela pomocy
w postaci elastycznego dopasowania zagospodarowania przestrzennego i sprawnej
koordynacji inwestycji komunalnych z podjętymi przedsięwzięciami. Zapewnia również niskie stawki podatku od środków transportowych, konkurencyjne ceny gruntów
oraz możliwość uzyskania zwolnień.
Firmy z obcym kapitałem, które ulokowały na terenie gminy swój biznes to m.in.
Silgan Metal Packaging (produkcja opakowań blaszanych), K. Schroeder Polska
Sp. z o.o. (przetwórstwo odpadów drewnianych), Peter Schmidt Okna i Drzwi PCV
Sp. z o.o., Lakos Sp. z o.o. (produkcja kon-
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Szprotawa – widok z lotu ptaka
strukcji stalowych, aluminiowych i ze stali
nierdzewnej).
Bogactwem gminy jest kapitał ludzki. Na
jej terenie funkcjonuje sieć szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych. Różnorodność kierunków kształcenia gwarantuje nowym przedsiębiorcom sprawne przeprowadzenie rekrutacji i pozyskanie pracowników o właściwym profilu wykwalifikowania.
Gmina ma także wiele do zaoferowania
turystom. Szprotawa to malownicze i bogate w zabytki miasto położone na Równinie
Szprotawskiej, nad rzekami Bóbr i Szprotawa. Na kartach historii miasto zapisało się już
w 1000 roku. To właśnie tutaj, w dawnej Iławie, na przedmieściach Szprotawy, Bolesław

Chrobry witał Cesarza Niemiec Ottona III
zmierzającego do grobu św. Wojciecha
w Gnieźnie. Do najważniejszych zabytków
można zaliczyć: kościół pw. Wniebowzięcia
NMP z XV wieku, kościół pw. św. Andrzeja
Apostoła z XIII wieku, ratusz miejski z XVI
wieku, pałac w Henrykowie (www.weselemarzen.info), pałac w Wiechlicach (www.folwarkwiechlice.com), zespół pałacowo-parkowy z XVIII wieku w Długiem (własność prywatna), Buczyna Szprotawska – leśny rezerwat przyrody zajmujący obszar 152 ha zlokalizowany w północnej części Borów Dolnośląskich.
www. szprotawa.pl
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Spotkajmy się w Strykowie
Inwestor, który podejmie decyzje o lokalizacji biznesu w gminie Stryków,
może być pewien, że znajdzie tu profesjonalną obsługę oraz przychylny klimat
i przestrzeń do rozwoju, a pracownicy komfortowe miejsce do zamieszkania
ołożenie gminy Stryków jest wyjątkowe w skali całego kraju, ze względu na usytuowanie na jej terenie
skrzyżowania dwóch najważniejszych autostrad środkowoeuropejskich A1
(Gdańsk–Wiedeń) i A2 (Berlin–Moskwa). Ponadto przez gminę przebiega linia kolejowa
Łódź–Łowicz wraz z bocznicą towarową.
Do lokalizacji inwestycji zachęca także bliskość międzynarodowych portów lotniczych
w Łodzi (25 km) i w Warszawie (110 km).
20 listopada 2012 roku oddano do użytku największą inwestycję drogową w województwie łódzkim – drogę wojewódzką nr 708
na odcinku Ozorków–Warszyce–Stryków–
Niesułków wraz z realizacją północnej obwodnicy miasta Stryków, będącą ważną drogą dojazdową do autostrad A1 i A2.
Łódź, która jest ważnym ośrodkiem skupiającym kilkanaście wyższych uczelni, szkół
średnich i technicznych, zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i zawodową. Na terenie gminy Stryków funkcjonuje sieć
doskonale wyposażonych szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli.
Nowy plan zagospodarowania przestrzennego przeznacza ponad 1000 ha pod
tereny inwestycyjne, które posiadają dostęp
do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Starania samorządu
o stwarzanie atrakcyjnych warunków inwestycyjnych zostały docenione w skali ogólnopolskiej. Gmina Stryków drugi raz z rzędu decyzją komisji konkursowej została laureatem konkursu „Grunt na Medal 2012”
w województwie łódzkim i znalazła się w finałowej złotej szesnastce w Polsce.
Doskonałe położenie logistyczne spowodowało, że na terenie gminy, na ponad
350 ha, ulokowali się krajowi i światowi liderzy
pochodzący ze: Szwajcarii, Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Finlandii, Holandii, USA czy Francji. Z branży logistycznej działają m.in.: firma Raben Polska, Hellmann Worldwide
Logistics, CEI Poland Sp. z o.o., Spedimex
Sp. z o.o., AL-PI Polonia Sp. z o.o. Z branży motoryzacyjnej Truck & Trailer Center oraz
Saint-Gobain Sekurit HanGlas Sp. z o.o. Szeroko pojęte usługi przewozu paczek świadczy
firma kurierska DPD Polska i GLS Polska.
Branżę budowlaną reprezentują: Hermann
Kirchner Polska Sp. z o.o., Eurovia Polska SA,
Go-Trakt, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów „Erbedim”, Tech-Bud Sp. z o.o.
Z branży farmaceutycznej swą siedzibę ma firma Lek SA w ramach Grupy Sandoz. Z bran-
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Stryków

Skrzyżowanie autostrad A1 i A2

ży innowacyjnych technologii: Spółka Rittal
GmbH & Co. KG, Corning Cable System
Polska Sp. z o.o. oraz SWM-Poland Sp. z o.o.
i Prowell Sp. z o.o. Na terenie gminy działają 3 parki przemysłowe: Tulipan Park Stryków,
Diamond Business Park Stryków i Panattoni Park Stryków oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Gmina Stryków kładzie duży nacisk na
poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej, drogowej i społeczno-rekreacyjnej. W Strykowie
znajduje się jeden z 3 najlepszych w Polsce
i jedyny w województwie łódzkim tor motokrosowy, na którym co roku rozgrywana jest
runda Międzynarodowych Motocrossowych Mistrzostw Polski oraz runda Pucharu Polski Kobiet. Dwa razy do roku odbywają
się również jedne z najlepszych tego typu zawodów w kraju – Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country. Dla zwo-

lenników sportów łączących styl i elegancję
istnieje możliwość skorzystania z pełnowymiarowego, osiemnastodołkowego pola golfowego. Miłośnicy koni mogą skorzystać
z ośrodków jeździeckich oraz zwiedzić gminę podróżując na końskim grzbiecie wzdłuż
Łódzkiego Szlaku Konnego. Ponadto do aktywnego wypoczynku zachęcają wielofunkcyjne boiska sportowe wraz z nowo wybudowanym kompleksem sportowo-rekreacyjny nad Strykowskim Zalewem, nowoczesne
place zabaw, skatepark, ścieżka pieszo-rowerowa i urządzenia typu fitness oraz korzystne położenie w Parku Krajobrazowym
Wzniesień Łódzkich.
Urząd Miasta-Gminy Stryków
ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków
tel.: 42 719 80 02, fax: 42 719 81 93
strykow@strykow.pl
www.strykow.pl
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Dobry teren to za mało
Do konkursu Grunt na medal napływa coraz więcej zgłoszeń. Z roku na rok przybywa
bowiem terenów inwestycyjnych i samorządów świadomych, że przyciągnięcie inwestora
i rozkwit gospodarczy gminy w dużej mierze zależy od przemyślanej promocji
i kompetencji kadr. O sile dobrej strategii i wsparciu dla najlepszych gruntów mówi
wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA Bożena Czaja
Do V edycji konkursu „Grunt na medal“
wpłynęły aż 302 oferty zgłoszone przez 199
gmin. Co decyduje o tak dużej popularności rywalizacji i jak na podstawie doświadczeń minionych lat wyniki konkursu przekładają się na efekty w praktyce?
– Ogólnopolski konkurs „Grunt na medal”, organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, cieszy się popularnością wśród gmin, gdyż z roku
na rok przybywa w Polsce nowych, dobrze
przygotowanych terenów inwestycyjnych.
Gminy inwestują w ich przygotowanie coraz
więcej środków finansowych, często korzystając przy tym z funduszy Unii Europejskiej.
Jednocześnie PAIiIZ obserwuje, że władze lokalne są coraz bardziej świadome konieczności promowania oferty inwestycyjnej terenów, gdyż wiedzą, że między innymi od
tego zależy pozyskanie nowego inwestora.
Konkurs „Grunt na Medal” stanowi jedną
z możliwości promowania oferty gminy
– wszystkie działki zgłaszane do konkursu
zasilają potem bazę terenów inwestycyjnych
PAIiIZ i dzięki temu mają większe szanse, aby
być przedstawione potencjalnemu inwestorowi.
Każda dotychczasowa edycja konkursu
była objęta honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz wspierana medialnie przez ogólnopolski dziennik, w tym
roku przez „Puls Biznesu”. Agencja zapewnia także szeroką promocję „złotej szesnastki”, w tym na portalu PAIiIZ oraz przy okazji spotkań z inwestorami, targów, misji gospodarczych, konferencji itp. W poprzednich
czterech edycjach konkursu spośród 64 zwycięskich terenów aż 30 pozyskało inwestorów.
W ramach V edycji konkursu Agencja przygotowała także katalog terenów „złotej szesnastki” w formie elektronicznej, który będzie
dystrybuowany wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych podczas międzynarodowych wydarzeń o charakterze gospodarczym.
Które regiony wiodą prym pod względem liczby oferowanych terenów inwestycyjnych i ich poziomu przygotowania oraz
atrakcyjności lokalizacji? Gdzie najsłabiej wypadające samorządy powinny szukać rozwiązań, aby i one miały czym przyciągnąć
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i przekonać do siebie inwestorów, którzy niosą do gmin istotny kapitał?
– Dostępna infrastruktura, zarówno
w sensie mediów, w które uzbrojona jest działka inwestycyjna, jak i infrastruktury komunikacyjnej, jest bardzo ważnym czynnikiem
atrakcyjności inwestycyjnej lokalizacji dla
inwestora. Odzwierciedleniem tego są preferencje inwestorów dotyczące regionów, którymi są zainteresowani. Wśród firm zagranicznych zgłaszających się do PAIiIZ najbardziej popularne i najczęściej wskazywane
są województwa: dolnośląskie, wielkopolskie,
śląskie, mazowieckie, łódzkie. Dostęp do
autostrady, bliskość lotnisk międzynarodowych, dobrze rozwinięta sieć dróg dają samorządom mocne argumenty w walce o pozyskanie inwestora. Województwa ze słabiej
rozwiniętą infrastrukturą drogową muszą włożyć dużo więcej wysiłku, aby zwrócić uwagę

inwestora na swoją ofertę. Gminy z tych województw starają się konkurować głównie dobrze przygotowanymi dzięki funduszom
unijnym terenami oraz odpowiednim wykwalifikowaniem kadr, które obsługują proces obsługi inwestora. PAIiIZ wspiera ten proces, organizując szkolenia i staże dla JST
w zakresie promowania i obsługi BIZ. Istotne jest także zatrudnienie w gminie osób znających języki obce – konieczne do nawiązania kontaktu z potencjalnym inwestorem,
a następnie prowadzenia całego procesu inwestycyjnego. Gminy aktywnie starające się
o inwestora powinny posiadać zidentyfikowane sektory gospodarcze, które chcą rozwijać
ze względu na optymalne wykorzystanie
swojego potencjału inwestycyjnego. Dzięki
temu mogą lepiej prowadzić działania związane z przyciąganiem inwestycji. Gminy
konkurują między sobą także kosztami pra-
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cy na danym terenie oraz uchwalając przepisy
o zniżkach związanych z podatkami od nieruchomości. Dodatkowym atutem gminy
w konkurencji o inwestora może być ulokowanie na jej terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
Jakie czynniki są najistotniejsze z punktu widzenia inwestorów, gdy stają przed wyborem terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą i na ile polskie samorządy są świadome konieczności zaakcentowania właśnie tych elementów?
– Istnieje wiele czynników atrakcyjności
z punktu widzenia inwestorów, na które władze regionalne i lokalne nie mają bezpośredniego wpływu. To między innymi położenie regionu, rynek zbytu, dostęp do surowców i wiele innych. Ale są takie czynniki,
na które samorząd ma wpływ, jak choćby: do-

efektów istotne jest, aby pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych i ich obsługą w instytucjach samorządowych zajmowały się
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,
znające języki obce oraz posiadające wiedzę
o przedmiocie oferty inwestycyjnej.
Jak wiadomo, nawet najwyższa jakość
i najcenniejsze osiągnięcia potrzebują promocji i nagłośnienia. Na co powinny kłaść
nacisk gminy, aby jak najskuteczniej budować wizerunek terenów atrakcyjnych dla inwestorów i samorządów przyjaznych przedsiębiorczości? Na jaką pomoc ze strony
PAIiIZ-u w zakresie przyciągnięcia na swoje tereny inwestorów mogą liczyć gminy,
zwłaszcza te, które nie zwyciężyły w konkursie?
– Promocja posiadanych możliwości inwestycyjnych jest bardzo istotna. W rywali-

Dostępna infrastruktura, zarówno w sensie
mediów, w które uzbrojona jest działka
inwestycyjna, jak i infrastruktury komunikacyjnej,
jest bardzo ważnym czynnikiem atrakcyjności
inwestycyjnej lokalizacji dla inwestora.
Odzwierciedleniem tego są preferencje inwestorów
dotyczące regionów, którymi są zainteresowani
stępność terenów pod inwestycje, infrastruktura techniczna oferowanych nieruchomości, odpowiednio przygotowane oferty inwestycyjne regionu, jakość obsługi inwestora w urzędzie gminy, lokalne zachęty podatkowe. Dla niektórych inwestorów poza odpowiednim przygotowaniem nieruchomości
i oferty inwestycyjnej jednym z ważnych
czynników jest tworzenie dobrego klimatu inwestycyjnego przez gminy – mogą to być lokalne zachęty inwestycyjne, np. uchwały rady
gmin o zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Ponadto dla osiągnięcia odpowiednich

zacji o inwestora wygrywają gminy przedsiębiorcze, aktywne, świadome swoich zasobów inwestycyjnych, a jednocześnie umiejętnie
korzystające ze środków finansowych pochodzących z różnych dostępnych źródeł,
w tym z funduszy europejskich. W działaniach
promocyjnych – publikacjach, reklamach, prezentacjach internetowych itp. – atuty gminy
należy pokazać potencjalnym inwestorom jako
korzyści płynące dla nich z ulokowania biznesu właśnie w danej lokalizacji. Zgodnie
z doświadczeniem PAIiIZ, reklama w prasie
lub telewizji może służyć przyciągnięciu in-

westorów zewnętrznych spoza gmin, z innych
regionów, ale z reguły nie inwestorów zagranicznych.
Gminy, które aktywnie starają się o pozyskanie inwestora, przed przystąpieniem do
działań promocyjnych powinny tworzyć
własne strategie promocji zawierające informacje o branżach i krajach, z jakich gmina chciałaby pozyskać inwestorów, biorąc
pod uwagę posiadane uwarunkowania. Tym
powinny kierować się władze lokalne, decydując się na udział w zagranicznych targach
inwestycyjnych, misjach gospodarczych, targach nieruchomości. Tanim i skutecznym narzędziem promocji gmin jest Internet. Gmina może promować się, wykorzystując własny portal internetowy i umieszczając w nim
informacje dotyczące atrakcyjności inwestycyjnej, w tym o posiadanych terenach inwestycyjnych i innych nieruchomościach.
Przy tym kluczową rolę odgrywa tu umiejętność pokazania swoich przewag w stosunku do konkurentów – pozostałych gmin
w Polsce.
Każda gmina, która posiada ofertę dla inwestorów zewnętrznych, powinna przekazać
swoje oferty terenów do regionalnych Centrów Obsługi Inwestora – partnerów PAIiIZ,
które mieszczą się w urzędach marszałkowskich lub regionalnych agencjach rozwoju regionalnego. COI umieszczają je w bazach
ofert inwestycyjnych na swoich stronach internetowych oraz kierują do PAIiIZ. Dzięki
temu władze lokalne uzyskują możliwość promocji na poziomie regionalnym i krajowym,
a poprzez portal PAIiIZ także na poziomie
międzynarodowym. Poza tym gminy mogą
liczyć na wsparcie Agencji, które polega na
przekazywaniu naszego doświadczenia podczas cyklicznie organizowanych przez PAIiIZ
szkoleń i staży dla JST w zakresie tematyki dotyczącej bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

POLSKA SAMORZĄDOWA

Nagrody
Kazimierza Wielkiego
dla inwestycyjnych
liderów

Statuetkę przedstawiającą króla, który zastał Polskę drewnianą a zostawił
murowaną, otrzymują zwycięzcy rankingu „Inwestycje w infrastrukturę techniczną”.
O istocie rankingu świadczy fakt, że honoruje on samorządy, które ponoszą
wysokie wydatki na poprawę jakości życia mieszkańców, choć wielu z nich tych
inwestycji nie widzi, gdyż często schowane są one pod ziemią
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nawet fundusze unijne zasilające budżety samorządowe tym razem okazały się niewystarczające, by skutecznie podtrzymać słabnące inwestycje lokalne – tłumaczy wyraźny spadek wielkości inwestycji samorządowych w 2011 roku prof. Paweł Staniewicz,
kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geograﬁi i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, doradca prezydenta RP, autor rankingu „Inwestycje w infrastrukturę techniczną”, którego wyniki ogłoszono na Gali Inwestorów
Samorządowych zorganizowanej podczas
X Samorządowego Forum Kapitału i Finansów (Warszawa, 10–11 października
2012 roku).
– Od ponad 20 lat inwestycje samorządowe zmieniają się w kilkuletnich cyklach. Niczym w przypowieści biblijnej następują po
sobie na przemian lata tłuste i chude. Początek

Ranking powstaje na podstawie danych
Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz na podstawie ankiet
uzupełnianych przez samorządy wszystkich
szczebli. Pod uwagę brane są wydatki wyrażone w cenach stałych z 2011 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako
średnia z ostatnich trzech lat (w tym roku lata
2009–2011). Kolejnym elementem rankingu
jest próba oszacowania tych wydatków inwestycyjnych samorządów, które nie znajdują
odzwierciedlenia w budżecie (uwzględnienie
wydatków własnych spółek komunalnych
i przychodów lokalnych funduszy celowych).
Innymi słowy: od wpływających do budżetu
dochodów najpierw zostają odjęte składki
przekazywane przez samorządy w związku
z tzw. subwencją równoważącą (istnieje od
2003 roku i jest ustalana na podstawie rozporządzenia ministra finansów), a później

W tym całym bagażu wydatków związanych
z bieżącymi zadaniami znajdujemy jeszcze
środki na inwestycje. I nie wyobrażam sobie,
aby mogło być inaczej. Nikt chyba nie ma
wątpliwości, że inwestowanie to podstawa
rozwoju każdego miasta
lat dziewięćdziesiątych to spadki łączące się
z najtrudniejszym okresem transformacji
ustrojowej. Po nich przyszedł trwający od 1993
do 1997 roku dynamiczny wzrost, po którym
nastąpił kilkuletni spadek związany ze stagnacją gospodarki. Przełamanie nastąpiło
dopiero wraz z ożywieniem wywołanym
w znacznym stopniu przystąpieniem do Unii
Europejskiej w 2004 roku.

Aktywność władz lokalnych

Jerzy Bojanowicz
łopoty z zadłużeniem, naciski
Ministerstwa Finansów na ograniczanie deﬁcytu budżetów samorządowych, nowe obciążenia
ﬁnansowe związane z realizowanymi zadaniami bieżącymi, spadające niektóre dochody
podatkowe, to wszystko spowodowało, że
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Przy obliczaniu wskaźników tego rankingu, a metodologia od lat jest taka sama, pod
uwagę brane są tylko inwestycje samorządowe wpływające na rozwój infrastruktury technicznej. – Nie sugerujemy, że są one ważniejsze
na przykład od tych związanych z oświatą czy
z kulturą. Ale warto im się przyglądać, bo są
najbardziej bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego – tłumaczą eksperci.
Inwestycje te koncentrują się w trzech
działach: transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych
przez samorządy, ale także tabor związany
z lokalnym transportem zbiorowym), gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska
śmieci, oświetlenie ulic itp.) – do tego działu, oprócz działów klasyfikacji budżetowej
„gospodarka komunalna” oraz „zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę”, zalicza
się też wydatki na infrastrukturę wiejską,
klasyfikowane zazwyczaj do działu „rolnictwo”, a także gospodarka mieszkaniowa.

– w przypadku samorządów gminnych – do
faktycznie zebranych dochodów twórcy rankingu dodają skutki zmniejszenia stawek, ulg
i zwolnień w podatkach lokalnych.
Od kilku lat zestawienie wszystkich wydatków inwestycyjnych uzupełnione jest zestawieniem według wydatków sfinansowanych
ze środków własnych, czyli bez otrzymanych
dotacji inwestycyjnych. Albowiem, zdaniem
autorów rankingu, pominięcie dotacji znacznie więcej mówi o zdolności do samodzielnego generowania rozwoju, gdyż świadczy
o prawdziwej aktywności władz lokalnych.

Pakiet inwestycji
W 10-letniej historii rankingu inwestycyjnego wśród miast wojewódzkich było już
pięciu zwycięzców. Najczęściej, bo aż trzy razy,
triumfował Poznań, ale w tym roku ponownie liderem w inwestycjach w infrastrukturę
techniczną został Gdańsk, który okazał się lepszy od Wrocławia, Poznania, Krakowa, Katowic i… Warszawy! Zwyciężył dzięki wydatkowaniu w latach 2009–2011 na infrastrukturę 1938,71 zł na osobę (w Warszawie
– 1595,11 zł, we Wrocławiu – 1295,79 zł).
– Wyniki rankingu bardzo cieszą, ale nie
dziwą. Myślę, że nadal widać, ile dzieje się
w naszym mieście. Inwestycje trwają, a szykujemy już kolejny pakiet, na następny okres
finansowania unijnego na lata 2014–2020
– powiedział Andrzej Bojanowski, zastępca
prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.
W poprzednich latach Gdańsk plasował
się na niższych miejscach – w 2009 roku na
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5., a w 2008 roku – 9. Przy okazji: Sopot zajął 7. miejsce, a Gdynia – 25.
Czwarte miejsce w rankingu w kategorii
miast wojewódzkich zajęła stolica Podlasia
– Białystok. – Co znamienne, wyprzedziły nas
wyłącznie wielkie ośrodki, w których motorem inwestycyjnym było Euro 2012. W pierwszej trójce znalazły się kolejno: Gdańsk,
Warszawa i Wrocław. Kolejne miasto piłkarskich mistrzostw, Poznań, znalazło się na miejscu piątym. Wśród białostockich inwestycji
drogowych oddanych w powyższym okresie
do użytku warto wymienić choćby budowę
ulicy Ojca Pio, modernizację ulicy gen.
S. Maczka, przebudowę ulic śródmiejskich
w rejonie nowej siedziby Opery czy budowę
ulicy Prezydenta Kaczorowskiego – mówi Urszula Mirończuk, rzecznik prasowy prezydenta Białegostoku
Jeśli chodzi o województwa, to od kilku lat w czołówce utrzymuje się lubuskie, które na pierwszym miejscu jest po raz szósty
(w 2005 roku zostało wyprzedzone przez województwo śląskie)!
– Bardzo się cieszę i jestem dumna, że to
już szósty „Kazik” dla województwa lubuskiego. To jest olbrzymie wyróżnienie. Wiadomo, że naszym priorytetem jest rozwój
gospodarczy, czyli tworzenie najlepszych
w Polsce warunków do inwestowania. I te
dane statystyczne to potwierdzają po raz kolejny – komentowała wyniki rankingu marszałek Elżbieta Polak. A miesiąc później, podczas podsumowania dwóch lat pracy zarządu województwa, dodała: – Wciąż najwięcej
w Polsce inwestujemy w infrastrukturę techniczną. 55 mln euro wpłynęło za jakość i szybkość wdrażania Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego, w ramach którego
realizowanych jest 805 umów – w trakcie realizacji jest 800 inwestycji. Gdyby nie ten bonus nie mielibyśmy pieniędzy, a dzięki temu
mamy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na projekty badawcze, innowacyjne, na szkolnictwo wyższe. Osiągamy dobre wskaźniki polityki spójności. Mamy najwyższą dynamikę wzrostu PKB i najwyższy
wzrost zatrudnienia.

Wbrew kryzysowym prognozom
Pierwsze miejsce wśród miast na prawach
powiatu, w dodatku po raz trzeci z rzędu, zdobyło Zabrze (we wcześniejszych latach, także trzykrotnie, na czele był Płock), w którym
wydatki na inwestycje sięgnęły 1590,39 zł. Kolejne miejsca zajęły: Tychy (1573,45 zł),
Przemyśl (1478,13 zł), Świnoujście (1413,00
zł), Krosno (1187,15 zł), Jaworzno (1113,84
zł) i Sopot (1104,73 zł).
Warto dodać, że Świnoujście, które
w rankingu wyprzedził w tej kategorii Koszalin (7. miejsce), zajęło pierwsze miejsce
wśród miast na prawach powiatu pod względem wartości inwestycji bez dotacji (1214, 68
zł). W ostatnich trzech latach miasto zainwestowało najwięcej własnych środków spo-
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śród wszystkich polskich powiatów grodzkich.
Do największych inwestycji komunalnych
ocenianego okresu należą: nowoczesne nabrzeża w Basenie Północnym, przebudowa
głównych ulic w ramach Centralnego Układu Komunikacyjnego miasta, ciąg rowerowo-pieszy łączący Świnoujście z sąsiednimi
niemieckim kurortami, melioracja i rewaloryzacja Parku Zdrojowego, kupno nowych
autobusów i wybudowanie nowoczesnej zajezdni dla komunikacji miejskiej oraz budowa nowego mostu na wyspę Karsibór. Most
oddany do użytku 6 grudnia 2012 roku jest
największą od lat inwestycją finansowaną
w całości przez budżet miasta – budowa wraz
z rozbiórką dotychczasowego połączenia
kosztowała 41 mln zł.

szym ciągu jest realizowany i którego wartość
to 217 150 854 zł brutto, a którego ponad połowa dofinansowana jest z funduszy UE. Ciągle dążymy do tego, by jakość życia mieszkańców stale poprawiała się, a inwestycje
w infrastrukturę techniczną, to właśnie jedna składowa całego procesu – dodaje burmistrz Myślenic.
Do inwestycji, które wpłynęły na wysoką
lokatę Myślenic w rankingu można zaliczyć
rewitalizację Zarabia, gdzie w ostatnich latach
powstało Centrum Sportu i Rekreacji (hala
widowiskowo-sportowa, salka sportów walki, centrum fitness, boisko ze sztuczną nawierzchnią i strzelnica sportowa), a także skatepark i korty tenisowe oraz park przemysłowo-technologiczny na Dolnym Przed-

Po latach zaspakajania podstawowych potrzeb
infrastrukturalnych przyszedł okres inwestowania
w jakość życia mieszkańców. Podnoszenie
atrakcyjności miast, jako miejsc zamieszkania,
jest podstawą nowoczesnego rozwoju lokalnego
– W naszym przypadku ranking dodatkowo pokazuje, że pomimo kryzysu i coraz
większego obciążenia finansowego naszego
budżetu kolejnymi zadaniami, jakie na samorządy nakłada administracja państwowa,
całkiem dobrze sobie radzimy – powiedział
Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia, podczas gali wręczenia nagród. – W tym
całym bagażu wydatków związanych z bieżącymi zadaniami znajdujemy jeszcze środki na inwestycje. I nie wyobrażam sobie, aby
mogło być inaczej. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że inwestowanie to podstawa rozwoju każdego miasta. My, w Świnoujściu, jesteśmy tego najlepszym przykładem.
Wśród miast powiatowych miejsce lidera po czterech latach straciło Piaseczno.
Wygrał Pruszcz Gdański, w którym wydatki
na inwestycje w infrastrukturę techniczną per
capita wyniosły 1748,37 zł. Kolejne miejsca
zajęły: Węgrów (1147,13 zł), Myślenice
(1144,16 zł), Janów Lubelski (1119,06 zł),
Gołdap (1090,84 zł), Puławy (1012,93 zł),
Międzychód (1012,29 zł) i Grodzisk Mazowiecki (1006,65 zł). W 15. na liście Opocznie
na inwestycje w infrastrukturę wydatkowano
850,58 zł na głowę mieszkańca.

Składowa całego procesu
Myślenice są jedynym miastem powiatowym Małopolski, które znalazło się
w pierwszej dziesiątce, gdy w 2009 roku zajmowały 33. miejsce, a w 2010 roku – 76. – To
bardzo duży awans dla naszego miasta – komentuje burmistrz Maciej Ostrowski. – Z pewnością dużą rolę odegrał tutaj projekt wodno-ściekowy „Czysta Woda dla Krakowa
– uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Myślenic”, który w dal-

mieściu, gdzie wybudowano m.in. drogę dojazdową i sieć wodociągową.
Natomiast wśród gmin wiejskich, których
1571 bierze udział w rankingu, od 8 lat czołówka wygląda tak samo: wygrywa Kleszczów
(województwo łódzkie) przed Rewalem (zachodniopomorskie). Natomiast 6. miejsce
(w 2011 roku – 5.) zajęła Szczawnica. – Miasto i gmina Szczawnica z powodzeniem wykorzystuje członkostwo Polski w Unii Europejskiej do zmniejszenia dystansu, który pod
względem warunków życia i poziomu infrastruktury technicznej dzieli miasto od standardów w miastach unijnych. Kolejna wysoka
lokata miasta i gminy Szczawnica w niezależnym rankingu ukazującym wydatki na
zadania inwestycyjne w infrastrukturę techniczną, to dowód, że miasto dynamicznie się
rozwija i utrzymuje się w ścisłej czołówce
– mówi Grzegorz Niezgoda, burmistrz
Szczawnicy.
Wśród pozostałych miast także po raz
pierwszy zwyciężyło Nowe Warpno (zachodniopomorskie), w którym na inwestycje
przeznaczono 3830,95 zł per capita. Warto zauważyć, że w czołówce tej kategorii dominują
miejscowości „wypoczynkowe” (uzdrowiska), gdyż kolejne miejsca zajęły: Krynica
Morska (3736,70 zł), Uniejów – 3280,33 zł,
Szczawnica – 2633,53 zł, Międzyzdroje
– 2293,40 zł, Świeradów Zdrój – 1857,32 zł,
Krynica Zdrój – 1723,96 zł, a w pierwszej szesnastce są też: Mikołajki, Hel, Muszyna, Karpacz i Łeba.

Wyhamowanie tendencji wzrostowej
Jakie wnioski wypływają z ostatniego rankingu? Przeprowadzone badania wskazują na
znaczny spadek wielkości inwestycji samo-

POLSKA SAMORZĄDOWA
rządowych, których poziom jest znacznie niższy niż w latach ubiegłych. Jedyną kategorią samorządów, które w 2011 roku odnotowały wzrost, były województwa (6 proc.). Natomiast w gminach nastąpił
spadek o 5 proc., w miastach o 10 proc., a największy w powiatach
– 20 proc. Dane te potwierdzają znaną prawdę, iż – cytując tytuł przeboju sprzed lat – nic nie może wiecznie trwać. Po tłustych latach prosperity, czyli intensywnego wydatkowania środków, przychodzą lata
chude – spowolnienia, kiedy to często trzeba spłacać pożyczki zaciągnięte na projekty rozwojowe. Dlatego – jak podkreślają laureaci
– w tym rankingu pozycje liderów (województwa, miasta wojewódzkie,
powiaty, miasta powiatowe, gminy) zmieniają się najszybciej, ale
– jak widać na przykładzie Gdańska, Zabrza i Kleszczowa – to nie
jest reguła.
Wyhamowanie tendencji wzrostowej było zauważalne już w 2010
roku, a 2011 rok przyniósł wyraźny spadek wielkości inwestycji samorządowych. Także realizowanych przez spółki komunalne, które
w 2010 roku na inwestycje w infrastrukturę techniczną wydały ze środków własnych prawie 4 mld zł, a w 2011 roku niespełna 3 mld zł.
– Po latach zaspakajania podstawowych potrzeb infrastrukturalnych przyszedł okres inwestowania w jakość życia mieszkańców.
Podnoszenie atrakcyjności miast, jako miejsc zamieszkania, jest podstawą nowoczesnego rozwoju lokalnego. A więc nie tylko infrastruktura,
która przyciągnie inwestorów, ale także warunki, które sprawią, że będą
chcieli u nas mieszkać dobrze wykształceni i poszukiwani na rynku
pracy specjaliści – komentuje wyniki rankingu Małgorzata Tramś-Zielińska z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego. I dodaje: – Niektórzy samorządowcy sugerują, że o prawdziwej aktywności władz lokalnych świadczą inwestycje finansowane ze środków własnych, a nie takie, w których jedyny wysiłek polegał na wychodzeniu dotacji. Jest to stwierdzenie dyskusyjne, ale faktem jest, że pominięcie dotacji znacznie więcej mówi nam o zdolności do samodzielnego generowania rozwoju.

„Bezduszność” statystyk
Nie negując zasadności metodologii rankingu uważam jednak,
że – jak każda statystyka – jest ona nieco bezduszna. Dlaczego? Weźmy wydatki miast powiatowych. W tej kategorii wygrał Pruszcz Gdański, którego przewaga nad Węgrowem jest przygniatająca: 1748,37
zł vs 1147,13 zł. Ale już Węgrowa nad Myślenicami (1144,16 zł) symboliczna. To 2,97 zł, co uwzględniając liczbę mieszkańców Węgrowa (12 934) oznacza niespełna 40 000 zł! Jeszcze bardziej jest to iluzoryczne w przypadku Puław i Międzychodu, gdzie różnica w wydatkach na infrastrukturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi… 0,64 zł, co – znów uwzględniając liczbę mieszkańców (49 793)
– daje „imponującą” kwotę 31 867,52 zł. O co mi chodzi? Otóż ta
„bezduszność” nie bierze pod uwagę faktycznej liczby mieszkańców,
która w wielu miastach jest mniejsza od deklarowanej urzędowo (emigracja), ale jest też odwrotnie. Zwłaszcza w miejscowościach położonych w pobliżu dużych aglomeracji.
Owszem, zwiększenie liczby mieszkańców obniży wartość wydatków danego samorządu na infrastrukturę per capita, ale trzeba
pamiętać, że mają one udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, powiatu i województwa. Odpowiednio jest to 39,34 proc., 10,25 proc. i 1,60 proc. Czyli z każdych
100 zł podatku prawie 40 zł zostaje „na miejscu”. Nic dziwnego, że
samorządy namawiają swoich niezameldowanych do sformalizowania
pobytu.
Przykładem zainicjowana na początku 2012 roku przez Wydział
Promocji Urzedu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim kampania
społeczna „Płać podatki tam, gdzie mieszkasz”, której twarzą został
Andrzej Grabowski. Znany i lubiany aktor (m.in. Ferdynand Kiepski z serialu „Świat według Kiepskich” czy Andrzej Jurewicz, ojciec
Maryśki z serialu „Boża podszewka”), który kilka lat temu kupił działkę pod Grodziskiem Mazowieckim, ale znacznie później przeprowadził
się z warszawskiego apartamentu do domu zbudowanego z bali i po-

krytego gontem stylizowanego na szlachecki dwór, zachęca do płacenia podatków w Grodzisku Mazowieckim: – Chcesz rozwoju gminy – płać podatki tam gdzie mieszkasz!
Na terenie miasta i gminy na koniec 2011 roku oficjalnie mieszkało (było zameldowanych) 40,8 tys. osób – o 749 więcej niż w 2010
roku. Oficjalnie, bo – zdaniem Grzegorza Benedykcińskiego, burmistrza
Grodziska Mazowieckiego – na koniec 2011 roku na terenie gminy
mogło mieszkać nawet około 5 tys. osób niezameldowanych.

Efektywna kampania
Kampania przyniosła pozytywny efekt: w okresie styczeń – kwiecień 2012 roku liczba zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy zwiększyła się o 168 osób. – Dzięki nowym mieszkańcom zameldowanym w 2011 roku budżet z tytułu udziału w podatkach od osób
fizycznych wzrósł o ponad 6 mln zł – przyznaje burmistrz, który na
ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2011 roku zapowiedział, że przeprowadzenie remontów dróg będzie uzależnione od liczby mieszkańców zameldowanych przy danej ulicy. Mieszkańcy mogą liczyć
także na profity z tytułu zameldowania, np. w postaci zniżek w opłatach za przedszkola w przypadku rodzin wielodzietnych czy dotacji
do żłobków.
Więcej takich bonusów (np. dzieci i młodzież z Milanówka nie
płacą za wstęp na basen miejski w Milanówku, a studenci oraz emeryci i renciści mają ulgę) i sytuacja finansowa samorządów uległaby istotnej zmianie. Czy te, które na tym by zyskały ekstra dochody
przeznaczyłyby je na inwestycje? Sądzę, że tak, bo odpowiednia infrastruktura jest jedną z najważniejszych przesłanek decydujących o
podjęciu decyzji o zamieszkaniu na danym terenie.
A że przyjmowanie liczby zameldowanych w jakiejś miejscowości za rzeczywiście w niej mieszkających i na tej podstawie wyliczanie wielkości różnych zobowiązań finansowych samorządów nie jest
fair, dowodzi skarga złożona do Trybunału Konstytucyjnego przez
samorząd warszawski dotycząca tzw. janosikowego.
I

GMINA CZOSNÓW
Przyjęta kilka lat temu strategia rozwoju podwarszawskiej gminy Czosnów,
uwzględniająca perspektywiczne planowanie, przynosi oczekiwane efekty.
Obecnie prawie cały teren gminy jest zwodociągowany, a blisko połowa mieszkańców korzysta już z gminnej kanalizacji. W ostatnim roku zakończono budowę drugiej w gminie, nowoczesnej stacji uzdatniania wody. W każdym roku
wydatki na inwestycje stanowią dużą część budżetu, co potwierdza zajęte przez
gminę 33. miejsce w kraju w rankingu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na mieszkańca. Bliskość otwartego w połowie 2012 roku portu lotniczego
w Modlinie sprawia, że dalszy rozwój gospodarczy będzie jeszcze bardziej dynamiczny i nieunikniony, a co za tym idzie wzrośnie liczba mieszkańców i ich
oczekiwania społeczne w stosunku do samorządu. Mając to na uwadze, już
4 lata temu gmina Czosnów postanowiła, że na jej terenie powstanie Centrum
Kultury i Sportu. W wyniku ogłoszonego konkursu powstał projekt obejmujący
budowę dwóch hal: widowiskowej i sportowej oraz boiska do piłki nożnej
i boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą. Koszt jego
budowy przekracza 50 mln zł, w tym pozyskane środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warto dodać, że inwestycja została podzielona na
etapy, z których pierwsze są już realizowane.

Urząd Gminy Czosnów
ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów
tel. (22) 785 00 02, fax (22) 785 00 57
sekretariat@czosnow.pl
www.czosnow.pl

POLSKA SAMORZĄDOWA

Umiejętne gospodarowanie
Rozmowa z Tomaszem Futerą, burmistrzem Kocka

Kock został laureatem rankingu „Inwestycje w infrastrukturę techniczną”. Co
decyduje o skuteczności w gospodarowaniu
budżetem?
– Miasto i gmina Kock to siedmiotysięczna wspólnota samorządowa położona
w odległości 50 km na północ od Lublina. Do
centrum Warszawy mamy około 130 km. Ze

stolicy do naszej gminy można wygodnie dojechać drogą krajową nr 17, a od strony Moszczanki drogą krajową nr 48. Do stolicy województwa mamy dojazd drogą krajową nr 19,
która obecnie staje się drogą ekspresową S19,
a docelowo ma być ważną arterią komunikacyjną łączącą północ z południem Europy:
Bałtyk–Morze Czarne.
Dogodne położenie gminy Kock i atrakcyjne grunty inwestycyjne powinny zachęcać
przedsiębiorców do ulokowania u nas swojego biznesu, tym bardziej, że koszty zatrudnienia pracownika są tu dwu-, a może i trzykrotnie niższe niż w Warszawie. Przy dochodach podatkowych dwukrotnie niższych
niż średnia krajowa, znaleźliśmy się w czołówce inwestycyjnej wśród gmin w całym kraju. Jest to możliwe dzięki umiejętnemu gospodarowaniu budżetem; racjonalizacji sieci szkolnej – powstały trzy małe szkoły prowadzone przez stowarzyszenia; spadkowi zatrudnienia w Urzędzie Miejskim i podległych
gminie jednostkach organizacyjnych. Boom
inwestycyjny był możliwy również dzięki po-

zyskiwaniu funduszu unijnych i rządowych
przeznaczonych na szeroką pojęto infrastrukturę.
Jakie projekty w zakresie infrastruktury technicznej zostały zrealizowane?
– Zmodernizowaliśmy oczyszczalnię
ścieków, ujęcia wody oraz sieć wodociągową
w Kocku. Budujemy nowe odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto w ostatnich sześciu latach wybudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy około 30 km dróg.
Czy ma pan już plany, na co zostanie
przeznaczony tegoroczny budżet?
– Budżet na 2013 rok zostanie przeznaczony na dokończenie największego zadania
inwestycyjnego w dziejach gminy, jakim jest
rewitalizacja miasta Kocka. Planujemy również położyć nawierzchnię asfaltową na istniejących podbudowach dróg o łącznej długości około 8 km.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
www.kock.pl

Stawiamy na turystykę
Rozmowa z Andrzejem Wyganowskim, wójtem gminy Stepnica
Ze względu na położenie i walory naturalne gmina Stepnica ma duży potencjał turystyczny. Czy właśnie z tą dziedziną wiążą
się plany rozwojowe samorządu oraz realizowane inwestycje?
– Zdecydowanie. Mamy dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę przemysłową, około
90 proc. zatrudnionych pracuje w zakładach
przemysłowych, pozostali w rolnictwie, a tylko niewielka część w turystyce. Chcemy to
zmienić, zwłaszcza że przed wojną Stepnica
była uznawana za uzdrowisko i posiadała
około 3000 miejsc noclegowych. Aktualnie
tych miejsc jest około 450, a przecież warunki
geograficzne i walory przyrodnicze się nie
zmieniły. Od 3 lat intensywnie tworzymy infrastrukturę pod rozwój turystyki. Powstały
m.in. trzy przystanie żeglarskie, nowa plaża
ze 160-metrowym molo, Orlik i 6 boisk, amfiteatr, skatepark, plac zabaw i promenada. Posiadamy 3 stadiony z zapleczem socjalnym,
świetlice wiejskie, 11-kilometrową ścieżkę
rowerową. W 2013 roku oddamy nową halę
sportowo-widowiskową i rozpoczniemy bu-
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dowę następnej. W 2012 roku zakończyliśmy
proces skanalizowania i zwodociągowania
gminy. Ponadto w sezonie organizujemy liczne imprezy sportowe i kulturalne z udziałem
gwiazd sportu i estrady. W kolejnych latach będziemy dalej rozbudowywać infrastrukturę pod
rozwój turystyki, sieć dróg i chodników oraz
modernizować miejscowości.
Co decyduje o skuteczności zarządzania
i pozytywnych wynikach finansowych mimo
niekorzystnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej?

– Podstawowym warunkiem jest posiadanie środków własnych lub zdolności
kredytowej, co znacznie ułatwia pozyskiwanie środków zewnętrznych. W naszej
gminie od wielu lat nie korzystamy z usług
firm zewnętrznych w zakresie pozyskiwania dotacji. Samodzielnie sporządzamy
wnioski i na bieżąco śledzimy unijne i krajowe programy w celu poszukiwania możliwości aplikowania o środki. Niezbędne jest
posiadanie dobrze wykształconego zespołu urzędników, którym chce się pracować
dla wspólnego dobra. Bardzo ważna jest
współpraca radnych i władz gminy oraz poparcie lokalnych społeczności dla realizowanych działań. Dowodem na to, że gmina Stepnica potrafi dobrze wykorzystać posiadane warunki i okoliczności, są uzyskane w 2011 i 2012 roku tytuły najlepszej gminy wiejskiej w Polsce.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.stepnica.pl
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Efekt tytanicznej pracy
Rozmowa z Władysławem Kiragą, burmistrzem gminy Nowe Warpno
Fot. MIROSŁAW TOKARSKI (2)

Nowe Warpno zajęło I miejsce wśród małych miast w rankingu inwestycyjnym za lata
2009–2011. Co złożyło się na zwycięstwo i jak
podchodzi pan do tego typu zestawień oraz
nagród za uzyskiwane wyniki?
– Fakt, że Nowe Warpno zajęło I miejsce
w rankingu inwestycyjnym samorządów za
lata 2009–2011 w kategorii małe miasta, jak
również I miejsce w rankingu najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce w kategorii gminy miejsko-wiejskie, to przede
wszystkim wynik tytanicznej pracy kilkunastu
pracowników w nowowarpieńskim urzędzie.
Tak wysokie wyniki to również zasługa bardzo dobrej współpracy z radnymi. Tu zawsze
mogę liczyć na wsparcie. Nie bez znaczenia
są także bardzo dobre relacje z Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim w Szczecinie,
Urzędem Morskim w Szczecinie, jak również
Starostwem Powiatowym w Policach.
Uplasowanie się na tak wysokich pozycjach w tych rankingach i ich publikacja satysfakcjonują nas. Jednocześnie jest to dla nas
swego rodzaju nobilitacja. Odczuwamy radość z dobrze wykonanej pracy i mamy
świadomość, że zarobiliśmy na swoje pensje.
Jakie podejście do zarządzania gminą
przynosi najlepsze efekty, biorąc pod uwagę pańskie dotychczasowe doświadczenia na
stanowisku burmistrza oraz związaną z tym
odpowiedzialność, wyzwania i oczekiwania mieszkańców oraz zespołu?
– Potrzebna jest silna identyfikacja z gminą i jej mieszkańcami. Poczucie odpowie-

dzialności za wizerunek, dobra znajomość potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy. Trzeba mieć marzenia i spełniać je tak, aby realizacja tych marzeń nie była zbyt dużym obciążeniem dla mieszkańców. Trzeba wręcz kochać swoje miasto i ludzi tu żyjących. Wtedy największy trud staje się lekki i daje satysfakcję.
Jakie inwestycje są najważniejsze z punktu widzenia planów rozwojowych i strategii
zarządzania gminą oraz potrzeb społeczności lokalnej?
– Usytuowanie Nowego Warpna w sposób oczywisty wskazuje kierunek rozwoju.
Malownicze położenie półwyspu otoczonego wodami Jeziora Nowowarpieńskiego i Zalewu Szczecińskiego, duże zalesienie przepiękną Puszczą Wkrzańską to kapitał dany od
Boga. My musimy, wykorzystując ten kapitał, zbudować infrastrukturę i zaplecze, któ-

re sprawi, że Nowe Warpno będzie chętnie odwiedzanym miejscem przez turystów.
Wiedząc o tym, budujemy promenadę
z wieżą widokową, kąpieliska, przystanie dla
żeglarzy. Restaurujemy nasze perełki, takie
jak ryglowy ratusz, XVII-wieczny kościół
pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii
Panny, jak również kamieniczki, które są
elementem dobrze zachowanej zabudowy pierzejowej. Boiska sportowe i świetlice wiejskie
dopełniają całości.
Inwestycje nierozerwalnie wiążą się z nakładami finansowymi. Na ile bieżący budżet
pozwala realizować projekty inwestycyjne
i jakie inne źródła są wiodącym wsparciem
umożliwiającym rozwój i tworzenie jak najlepszych warunków do życia w Nowym
Warpnie?
– Nowe Warpno ma dzisiaj do dyspozycji ponad 100 mln zł, które odzyskaliśmy, jako
zaległy podatek od Urzędu Morskiego. Pozwala to nam na prowadzenie tak wielu inwestycji, jak również umożliwia nam sięganie po środki zewnętrzne tam, gdzie potrzebny
jest wkład własny. Z funduszy europejskich
pozyskaliśmy w sumie około 6 mln zł. Pozyskanie tych środków pozwala na wybudowanie kanalizacji, oczyszczalni ścieków, modernizację i budowę dróg. To wszystko to kapitał na przyszłość.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.nowewarpno.pl
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Gmina z przyszłością
Gmina Jordanów Śląski leży w środkowej części województwa dolnośląskiego
w odległości około 30 km na południowy-zachód od Wrocławia, na terenie powiatu
wrocławskiego. Dogodne położenie sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionu
eren gminy przecięty jest krajową
„ósemką”, drogą o znaczeniu międzynarodowym, łączącą stolicę województwa dolnośląskiego z Republiką Czeską. W odległości 20 km od granic gminnych szeroką wstęgą rysuje się autostrada A4, będąca łącznikiem województwa
z Niemcami.
– Gmina Jordanów Śląski jest gminą
z przyszłością. Przy bardzo niskim budżecie
w ostatnich latach podjęliśmy się licznych inwestycji. Najważniejszą z nich jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią
ścieków w miejscowości Jordanów Śląski.
Dzięki tej inwestycji uzyskaliśmy sieć kanalizacji sanitarnej o długości 18 368 m oraz budynek oczyszczalni ścieków (4000 mkw.)
o przepustowości dobowej 275 m³ – mówi
Henryk Kuriata, wójt gminy Jordanów Śląski.
W chwili obecnej gmina przystępuje do
dalszego etapu inwestycji polegającego na bu-
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Oczyszczalnia ścieków w Jordanowie
Śląskim

Wyremontowana ulica
Suchowicka

dowie sieci kanalizacji w miejscowości Dankowice, która zostanie włączona w główną
sieć. Nie można przy tym zapomnieć o licznych wyremontowanych drogach, budowie
chodnika oraz wybudowanym nowym oświetleniu ulicznym na ulicy Nefrytowej.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w gminie znajdują się tereny przeznaczone pod inwestycje

o łącznej powierzchni około 50 ha. Wydzielono również tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Nieruchomości położone na terenie gminy są niewątpliwe atrakcyjne ze względu na lokalizację – na terenie województwa
dolnośląskiego, w bliskim sąsiedztwie aglomeracji wrocławskiej.
www.jordanowslaski.pl

Dynamiczny rozwój
Gmina Tyszowce usytuowana jest w województwie lubelskim, w powiecie
tomaszowskim. Samorząd gminy podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju,
czego efektem jest szereg realizowanych inwestycji
o najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2012 roku należy
zaliczyć budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągów w mieście Tyszowce oraz budowę wodociągów w miejscowościach: Czermno, Kazimierówka, Marysin, Perespa, Rudka, Wakijów. Kolejne dobrze zainwestowane pieniądze zostały skierowane na naprawę dróg. Gmina może pochwalić się między innymi przebudową drogi gminnej Wojciechówka–Marysin oraz drogi Soból–Czartowiec, łączących się z głównymi ciągami komunikacyjnymi na terenie województwa.
Do mniejszych zadań, ale nie mniej
ważnych, zaliczyć można remont i modernizację świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem
w miejscowości Przewale oraz wytyczenie
ścieżki dydaktycznej, która przyczynia się do
wzrostu świadomości historycznej mieszkańców, a jednocześnie ukazuje cenne dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu.
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Pomnik Konfederatów Tyszowieckich
Lokalny samorząd inwestując w infrastrukturę, nie zapomina o mieszkańcach.
Z myślą o nich zrealizowano projekt mający na celu udzielenie doradztwa i organizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności
w sektorze ekonomii społecznej, w którym
uczestniczyło 60 osób. Kolejny projekt, realizowany w Gimnazjum w Tyszowcach
i 5 Szkołach Podstawowych na terenie gminy, ma na celu poprawę wyników w nauce
uczęszczających do tych szkół uczniów. W ra-

mach projektu prowadzone są zajęcia wspomagające, warsztaty, wycieczki edukacyjne, zajęcia korekcyjno-gimnastyczne oraz utworzono Szkolny Ośrodek Karier w Gimnazjum
w Tyszowcach. Z myślą o młodszych mieszkańcach powstał projekt mający na celu
wsparcie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji procesu nauczania w klasach
I-III szkół podstawowych. W projekcie bierze
udział 130 dzieci wytypowanych przez zespoły
nauczycieli, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów.
Aktualnie gmina ma podpisane umowy
na dofinansowanie takich projektów jak:
budowa placu zabaw w miejscowości Tyszowce oraz zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w centrum miejscowości Tyszowce. Ponadto planuje do końca 2014 roku wybudować wielofunkcyjne boisko sportowe.
www.tyszowce.pl
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Inwestycje to podstawa
Gmina Kobylnica stanowi podmiejski obszar zrównoważonego rozwoju
oparty na małej i średniej przedsiębiorczości, sprzyjający rozwojowi
rożnych form wypoczynku i rekreacji. To bezpieczny obszar zapewniający
komfort życia jego mieszkańcom z dobrą ofertą kulturalną i sportową
jest energia słoneczna. W latach 2010–2012
na terenie gminy Kobylnica realizowany był
Program Wykorzystania Energii Słonecznej, w ramach którego w instalacje solarne zasilające w energię potrzebną do przygotowania ciepłej wody wyposażane zostały:
obiekty użyteczności publicznej, jednorodzinne budynki mieszkalne, mieszkalne
obiekty komunalne.
Samorząd od lat podejmuje działania
ukierunkowane na doskonalenie oferty dla
przedsiębiorców, którzy – ze względu na
położenie komunikacyjne gminy i duży potencjał jej terenów, dający szerokie możliwości zagospodarowania – coraz częściej wykazują zainteresowanie ulokowaniem inwestycji w granicach Kobylnicy.

onsekwentna polityka proinwestycyjna czyni region ciekawym
dla potencjalnych inwestorów. Realizowane od lat inwestycje w zakresie infrastruktury w pozytywny sposób
wpływają na standard życia i zachęcają do zamieszkania. Działalność samorządu Kobylnicy dowodzi, że gmina wiejska swą aktywnością i postępami w realizowanych projektach nie ustępuje większym aglomeracjom.
Obok inwestycji strategicznych, istotną
rolę odgrywają inwestycje o charakterze proekologicznym, w wyniku których we współpracy z zagranicznymi inwestorami powstały farmy wiatrowe – jedne z największych na
Pomorzu. Docelowo na terenie gminy zostanie wybudowanych aż 89 siłowni wiatrowych. Oprócz energii wiatru coraz bardziej cenionym źródłem energii w gminie Kobylnica
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www.kobylnica.pl

Solina otwarta dla turystów
Gmina Solina położona w Bieszczadach nad Zalewem Solińskim
i Myczkowieckim posiada niezwykłe walory przyrodnicze i krajobrazowe
Fot. J. JONIAK

śród najważniejszych atrakcji
turystycznych wymienić warto:
zapory wodne w Solinie i Myczkowcach, przystanie wodne,
ciekawe szlaki piesze i rowerowe, zabytkowe
kościoły, Centrum Kultury Ekumenicznej,
Ogród Biblijny i mini-zoo w Myczkowcach
oraz Gminne Muzeum Bojków w Myczkowie.
Przebywający na terenie gminy goście mają
doskonałą możliwość odbycia rejsów statkami, a także uprawiania sportów wodnych,
takich jak żeglarstwo czy wędkarstwo, turystyki konnej oraz Nornic Walking.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
turystów, wczasowiczów i mieszkańców,
gmina przygotowuje w sezonie letnim strzeżone miejsca do kąpieli nad Zalewem Solińskim. Oferta letnia obejmuje także cykl imprez
plenerowych, połączonych z festynami „Solińskie Lato”.
Ofertę turystyczną gminy wzbogaca
Uzdrowisko Polańczyk z wodami leczniczy-

W

mi. Z sanatoriów posiadających własną bazę
zabiegową oraz pijalnie wód leczniczych
jednocześnie może korzystać 900 kuracjuszy.
Co roku w gminie powiększa się ilość
obiektów świadczących usługi noclegowe. Aktualnie baza ta liczy ponad 8600 miejsc noclegowych i 4000 miejsc na polach namiotowych i campingach.
Gmina systematycznie realizuje liczne
przedsięwzięcia, w tym proekologiczne.
W ostatnich latach zrealizowano ponad 150
inwestycji i ponad 100 zadań remontowo-modernizacyjnych w zakresie: budowy wodociągów, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, chodników, parkingów i oświetleń ulicznych, remontów dróg, budowy
(przebudowy) obiektów użyteczności publicznej, takich jak: sale gimnastyczne, świetlice wiejskie, remizy OSP, kaplice cmentarne i innych. Co więcej, gmina udziela pomocy
finansowej Starostwu Powiatowemu w Lesku
na przebudowę dróg powiatowych oraz Wo-

Zalew Soliński
jewództwu Podkarpackiemu na budowę
chodników przy drogach wojewódzkich.
Gmina Solina podejmuje także aktywne
działania promocyjne. Uczestniczy w targach
turystycznych, prezentacjach, konkursach
oraz corocznie wydaje folder z praktycznymi
informacjami turystycznymi.
www.esolina.pl
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Potencjał
to dopiero początek

Fot. BASF

Od lat za krótką kołdrę samorządów wziął pod swój skalpel minister ﬁnansów
i zostały same strzępy. Dno w kasie widać nie tylko w małych miastach, ale również
u takich graczy, jak Kraków. Włodarze jednostek terytorialnych wiedzą, że tym razem
utyskiwanie nic nie da, rząd musi ciąć: nie ma innego wyjścia. Czy gminy też nie
mają pola manewru? Jednym z rozwiązań jest maksymalne wykorzystywanie swojego
potencjału. Tutaj kłaniają się w pas turystyka i inwestycje
118 Fakty
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Moda z Zachodu: budżet partycypacyjny
Coraz więcej polskich gmin – wzorem popularnych na Zachodzie rozwiązań – decyduje się na budżet partycypacyjny. – Zasada jest prosta. Chodzi o konsultowanie
z mieszkańcami celowości planowanych przez gminę wydatków – tłumaczy rzecznik
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Artur Koziołek. Konstruktorzy budżetu pytają się mieszkańców o celowość planowanych wydatków oraz proszą o wskazanie
najważniejszych z nich, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności.
Już w 2011 roku taki budżet sprawdził się w Sopocie. Teraz tym kierunkiem chcą
iść inni, m.in. Poznań, Płock i Karpacz. Do najważniejszych zalet takiego rozwiązania zaliczamy: zwiększenie udziału i wpływu obywateli na finanse miasta, wzrost
zaufania społeczności lokalnej do działań podejmowanych przez władze gmin,
wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców na temat możliwości finansowych
miast.

a w 2011 roku – 135. Wyniki za 2012 rok znane będą niebawem, ale już teraz można z dużą
dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że będą
jeszcze gorsze. Tylko w 2011 roku zadłużenie
Poznania wyniosło 72 proc., Gdańska – 64,
a Wrocławia – 63. Rekordzistą w tym zakresie była gmina Przemków w województwie
dolnośląskim z zadłużeniem przekraczającym
130 proc.

Inwestycje zamiast cięć?

Michał Tabaka
inister Rostowski dużo wcześniej niż we wrześniu ubiegłego roku wiedział, że będzie
musiał się mocno napocić,
żeby przedstawić w miarę racjonalny i jakimś
cudem poskładany projekt budżetu na 2013
rok. W górę poszły VAT, akcyza i składki rentowe. Do tego doszło kilka innych mechanizmów, m.in. ulga prorodzinna. JST szybko
wyliczyły, że Rostowski tym samym zabrał im
około 8 mld zł, nie dając przy tym żadnych
możliwości na generowanie wyższych dochodów. W efekcie przybywa – w postępie
geometrycznym – gmin, które nie radzą sobie z 60-procentowym progiem zadłużenia.
Tę magiczną barierę w 2009 roku przekroczyło
zaledwie 17 gmin. Rok później było ich już 70,
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Od miesięcy (jak nie dłużej) miejscy
skarbnicy mówią wszem i wobec, jak ciężko
będzie z tegorocznym budżetem, jak nowa reguła finansowa ministra Rostowskiego utrudniła im życie i jak trzeba będzie ciąć wszelkie
możliwe wydatki. I tak się rzeczywiście dzieje, chociażby we wspomnianych już trzech
miastach. Na przykład we Wrocławiu zrezygnowano z licznych inwestycji, zabraknie pieniędzy m.in. na przebudowę ulic Nowowiejskiej, Czajkowskiego, Okulickiego i Wyszyńskiego. Okazuje się jednak, że podobna sytuacja nie jest regułą. Nie brakuje gmin, które przyznając się do kłopotów finansowych,
jednocześnie proponują „ucieczkę do przodu” poprzez inwestycje.
Z danych Unii Metropolii Polskich wynika, że w najbliższych 12 miesiącach nie zabraknie takich miast, które stawiają właśnie
na inwestycje. Najlepszym tego przykładem
są Katowice. Budżet stolicy województwa na
2013 rok przewiduje wzrost nakładów inwestycyjnych o 83 proc. Tym samym Katowice
chcą wydać w tym roku na inwestycje około
800 mln zł. W mieście powstają m.in.: siedziba
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (całkowity koszt 265 mln zł), Muzeum Śląskie (324 mln zł) i Międzynarodowe Centrum Kongresowe (30 mln zł). Inwestycji w czasach globalnego spowolnienia gospodarczego nie obawiają się także w Łodzi.
W tegorocznym budżecie znalazła się kwota
1,2 mld zł na inwestycje. – Mamy do wyboru model grecki, czyli tniemy wszystkie wydatki,
albo model szwedzki. Wybieramy ten drugi
i stawiamy na rozwój – mówi prezydent
Hanna Zdanowska. Krzysztof Mączkowski,
skarbnik Łodzi, wylicza, że pod koniec 2012
roku zadłużenie Łodzi wyniosło około 57–58
proc. To jednak nikogo nie zraża w mieście,

w którym przed laty zakochał się David
Lynch. Pani prezydent mówi otwarcie, że do
końca 2014 roku chce zrealizować inwestycje
warte około 3 mld zł. – Dzięki temu będziemy bardziej atrakcyjni biznesowo, a w dłuższej perspektywie przełoży się to na wzrost
wpływów z podatków i łagodne wyjście z kryzysu – przekonuje.
Takie a nie inne czasy często powodują
pojawienie się niestandardowych rozwiązań
w gminach, które postanowiły konstruować
finanse wraz ze swoimi sąsiadami. – Często
bywa tak, że ani gmina, ani powiat nie jest
w stanie zrealizować określonego zadania tylko i wyłącznie w oparciu o środki pochodzące
z własnego budżetu. Jeśli jednak jako jednostki
samorządowe będziemy działać wspólnie,
wówczas wiele oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji powstanie szybciej – argumentuje taki mechanizm Krzysztof Pitra,
starosta powiatu tarnobrzeskiego. Tam na
konwencie wójtów i burmistrzów ustalono
wspólny drogowskaz finansowy.

Kolejny budżet, kolejne szanse
Kolejnym, niezbędnym aspektem w omawianiu planów inwestycyjnych polskich JST
jest przyszłe finansowanie z programów
strukturalnych UE. Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do 7 października 2012 roku złożono 241 tys. wniosków poprawnych pod
względem formalnym, a podpisano ponad
75 tys. umów na dofinansowanie inwestycji
ze środków europejskich. Wartość umów
podpisanych do 7 października wyniosła
324 mld zł, w tym dofinansowanie unijne stanowiło 223,2 mld zł, a więc 78,9 proc. alokacji
na lata 2007–2013. Natomiast od momentu
od uruchomienia programów unijnych na lata
2007–2013 – co nastąpiło w 2008 roku – do
tej pory na inwestycje wydano 169,3 mld zł,
z czego 120,3 mld zł pochodziło ze środków
UE.
Dla nikogo nie jest tajemnicą, że tkany
właśnie w tle narodowych animozji budżet
unijny na lata 2014–2020 nie będzie już tak
hojny dla naszego kraju, jak ten poprzedni.
Inne kraje, które są w zdecydowanie gorszej
sytuacji ekonomicznej niż Polska (często zagląda im już głęboko w oczy recesja), walczą
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o każdego eurocenta. Tym samym można
przypuszczać, że ogólna kwota pieniędzy, także na inwestycje gminne, będzie po prostu niższa, co też stawia JST w specyficznej pozycji. – Pieniędzy będzie mniej, bo wynika to
z harmonogramów inwestycji i generalnie cyklu inwestycyjnego. Obecne projekty będą się
kończyły w latach 2013–2014 – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego, przekonuje, że z jednej strony
szanse na unijne pieniądze dla gmin już na
początku 2014 roku są bliskie zeru, ale z drugiej polskie JST nie powinny martwić się na
zapas. Fundusze unijne w latach 2014–2020
mają być dzielone poprzez osiem programów
krajowych (zarządzanych przez resort rozwoju
regionalnego i resort rolnictwa), jeden program ponadregionalny obejmujący – tak jak
teraz – pięć wschodnich województw oraz 16
programów regionalnych. Z około 40 do niemal 60 proc. ma też wzrosnąć pula środków
zarządzanych przez regiony.

Kryzys paraliżuje i motywuje
Chociaż kryzys, który przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, jest z nami już dobre
parę lat, to nadal – przynajmniej niektórych
– paraliżuje i napełnia strachem. Na szczęście coraz więcej jest konstruktywnego podejścia do tego tematu. Polscy samorządowcy
nie spędzają (jak to było chociażby w 2009
i w 2010 roku) już czasu tylko na załamywaniu
rąk i biadoleniu (abstrahując od jego ewentualnej słuszności). Wiedzą, że teraz tym bardziej trzeba się wyróżniać, stawiać na innowacyjne rozwiązania i wykorzystywać swój potencjał nawet w 200 procentach. Tutaj pojawia się naturalne miejsce na turystykę – gałąź gospodarki bardzo delikatną, ale też mogącą stanowić solidne fundamenty. Owszem,
są gminy, które nieco na siłę próbują zmieniać
swój wizerunek, idąc w kierunku turystyki. Lepiej skoncentrować się na tych polskich JST,
które potencjał turystyczny jak najbardziej posiadają i teraz, w tych wyjątkowo trudnych
czasach, stawiają na nowoczesne rozwiązania w tym zakresie, zdając sobie doskonale
sprawę z tego, iż sukces turystyczny zawsze
przekłada się na pozostałe dziedziny życia.
Dane GUS nie pozostawiają wątpliwości: Polacy coraz rzadziej decydują się na tu-

Więcej niż 8 mld
Trwa ogólnopolska kampania „Stawka większa niż 8 mld”. Jej twórcy przekonują, że
gminy tracą co najmniej 8 mld zł rocznie wskutek nieprzemyślanych zmian ustawowych. Powrót do finansowej równowagi samorządów może zagwarantować przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu centralnego do gmin. Zgodnie z tym
założeniem padają wyliczenia. W województwie dolnośląskim samorządy zyskałyby
łącznie ponad 570 mln zł, w województwie lubelskim blisko 300 mln zł, a w łódzkim
– 450 mln zł. Województwo mazowieckie zyskałoby 1,6 mld zł, podkarpackie – 253
mln zł, pomorskie – 443 mln zł, świętokrzyskie – ponad 170 mln zł, wielkopolskie
– ponad 643 mln zł, a kujawsko-pomorskie – ponad 300 mln zł. Województwo
lubuskie otrzymałoby blisko 157 mln zł, małopolskie – prawie 600 mln zł, opolskie
– 156 mln zł, podlaskie – 165 mln zł, śląskie – ponad miliard zł, warmińsko-mazurskie – 201 mln zł, ai zachodniopomorskie – ponad 290 mln zł.

rystyczne eskapady. Powód prozaiczny: w kieszeni przeciętnego Polaka jest mniej pieniędzy niż kilka lat temu. Instytut Turystyki zwraca uwagę, że o ile od 2009 roku można mówić o stałym spadku korzystania z usług turystycznych, o tyle istotne jest, by zaakcentować, że zmienia się profil polskiego turysty.
Nie wybiera on już tak często długich wycieczek, bardziej lubi te krótkookresowe. Jednocześnie rośnie odsetek gości zagranicznych,
którzy chcą poznać nasz kraj. Swoją „robotę” w tym względzie wykonało Euro 2012, ale
nie tylko. Dla gmin z naprawdę bogatym turystycznym wachlarzem to bardzo istotne informacje i nie brakuje przykładów, że podejście samych gmin też jest poważne.
Dobrym przykładem jest Przemyśl, gdzie
zdecydowano się na opracowanie strategii mechanizmów turystycznych na lata 2008–
2015. Podstawowym zadaniem autorów dokumentu było przygotowanie scenariusza
rozwoju turystyki opartego o pomysł, którego realizacja przyczyni się do zbudowania
oferty na tyle ciekawej dla turystów, iż Przemyśl stanie się ważną konkurencją dla innych
miast i regionów turystycznych na mapie Polski i Europy. Strukturę celów oparto o 5 filarów – obszarów priorytetowych, w ramach których zostały zapisane konkretne działania, jakie muszą zostać wykonane, by osiągnąć cel nadrzędny. Teraz skierujmy się na mapie Polski nieco w kierunku środka – do województwa świętokrzyskiego, gdzie gmina
Bałtów pokazuje, co oznacza staranne przygotowanie kampanii turystycznej. Na początku wieku tamtejsze bezrobocie wołało
o pomstę do nieba. Szanse na rozwój i zmianę tej tendencji były nikłe. W sierpniu 2001

Promocja turystyki nagrodzona
Reklamy prasowe Poland Convention Bureau POT powstałe w ramach kampanii pod
hasłem „Polska. Move Your Imagination” zostały nagrodzone w Meetings Industry
Marketing Awards – konkursie skierowanym do firm i organizacji, które promują
się na brytyjskim rynku. Reklamy PCB POT promujące poszczególne miasta i produkty przemysłu spotkań powstały w ramach kampanii prowadzonej przez Polską
Organizację Turystyczną jako jeden z jej istotnych elementów. W latach 2011–
2012 w brytyjskich magazynach branżowych – „Meetings & Incentive Travel” oraz
„Conference News” ukazało się łącznie 12 reklam. – Staraliśmy się ukazać charakter polskich miast poprzez uwidocznienie ich najważniejszych walorów i przekazanie
odczuć, jakie czekają na delegatów podczas konferencji czy podróży motywacyjnych
– mówi Krzysztof Celuch, kierownik Poland Convention Bureau POT.
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roku rozpoczęło działalność Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”. To
oni właśnie lobbują na rzecz zmian, nawołując, by stawiać na turystykę. Udało się.
W 2004 roku na terenie dawnego tartaku powstaje m.in. Park Jurajski, gdzie czeka na zwiedzających ponad 50 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. Ścieżka edukacyjna prowadzi przez kolejne epoki w dziejach Ziemi.
Nad krętym strumykiem unoszą się kopie ważek i ptaków sprzed 300 mln lat. W zacisznych
zakolach miejsca zabaw dla dzieci. Nawet
dziecięce wózki mają kształt dinozaurów.
Przed parkiem mieści się rozległy plac ze straganami pełnymi pamiątek. Ten projekt przyczynił się także do powstania kolejnego
przedsięwzięcia – społecznego przedsiębiorstwa w formie spółki z o.o. „Allozaur”,
świadczącego usługi na rzecz mieszkańców
i obu stowarzyszeń – ruch turystyczny stał się
bowiem tak duży, iż jego obsługą musiało się
zająć odrębne przedsiębiorstwo. Teraz Bałtów odwiedza rocznie około 200 tys. turystów.

Promocja potrzebna każdemu
Czy taka aktywność jest potrzebna gminom, które dla wszystkich Polaków są z definicji turystyczne? Jak najbardziej. Nie sztuką wszak jest wymyślić nawet najbardziej oryginalną i zakładającą najlepsze efekty kampanię turystyczną. Trzeba ją przede wszystkim konsekwentnie realizować i być elastycznym – wprowadzać ewentualne korekty, o ile rynek tego wymaga. Doskonale wiedzą o tym we Władysławowie. Tam ponad
2 lata temu doszło do pierwszych od wielu lat
roszad u władz. Jak się okazuje, nowa burmistrz Grażyna Cern w pierwszym roku
urzędowania powołała do życia Centrum Kultury Promocji i Sportu. Powstała też nowa
strategia, która zakładała, chociażby taką
oczywistą rzecz, jak skumulowanie wszelkich
imprez w okresie wakacyjnym, kiedy Władysławowo przeżywa oblężenie. – Czasy, w których wypoczywającym u nas gościom wystarczał sam pobyt nad morzem, widok zachodzącego słońca i świeża rybka na kolację,
mamy dawno za sobą. Dziś przeciętny polski turysta ma do wyboru kilkadziesiąt nadmorskich kurortów plus atrakcyjne oferty wypadów zagranicznych z biur podróży. Dlatego
oferta turystyczna gminy Władysławowo
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oraz działania władz ukierunkowane są głównie na inwestycje infrastrukturalne oraz promocję regionu – twierdzi Grażyna Cern.
– Wpływy z turystyki utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie i zależą w głównej mierze od pogody. Jeśli pogoda nad morzem jest upalna i słoneczna, można liczyć na
zwiększony napływ wczasowiczów. Jeśli natomiast pada przez kilka dni, spora cześć przebywających we Władysławowie gości opuszcza wynajmowane kwatery przed planowanym terminem wyjazdu. Nie bez znaczenia jest
targający Europą kryzys ekonomiczny, który pośrednio oddziałuje na wakacyjne plany
naszych rodaków. Szczerze mówiąc, w dzisiejszych czasach nie każdego stać na dwutygodniowy urlop nad morzem, stąd coraz widoczniejsza jest tendencja do rezerwowania
krótszych: 3-, 5-, 7-dniowych pobytów – dodaje.
Kolejny przykład: województwo małopolskie we współpracy z Tatrzańskim Związkiem Narciarskim realizuje kampanię promującą zimowe atrakcje regionu. Wsparcie public relations projekt ma zagwarantowany
przez Agencję Promocji Miast i Regionów. Co
ciekawe, kampanię rozpoczęto pod koniec listopada ubiegłego roku. Jej inauguracja
miała miejsce w warszawskich Złotych Tarasach. – To coraz modniejszy instrument, by
swoim potencjałem chwalić się na zewnątrz.
Nie tylko przez obecność na targach czy kon-

Portugalia likwiduje gminy
Jak się okazuje, kłopoty finansowe gmin są charakterystyczne nie tylko dla kraju nad
Wisłą. Podobne problemy przeżywają np. w Portugalii. W sumie 115 gmin wygenerowało dług w wysokości aż 861 mln euro. Rząd chce część z nich dofinansować
i na te potrzeby zabezpieczył 355 mln euro. Niektóre gminy jednak po prostu
przestaną istnieć. – Z 4050 obecnie istniejących gmin zlikwidowanych zostanie
w przyszłym roku 1165 jednostek samorządu terytorialnego – ujawnił pod koniec
2012 roku Miguel Relvas, minister spraw parlamentarnych Portugalii.

Turystyka uzdrowiskowa leży
Chociaż już badania sprzed lat nie napawały optymizmem, to jednak z roku na rok
tendencja spadkowa w Polsce się utrzymuje. W 1980 roku leczyło się w Polsce
ponad 817 tys. kuracjuszy, w roku 1993 było ich jedynie 655 tys. Prawie dziesięć
lat później spadek jest jeszcze wyraźniejszy. Zmniejszeniu ulega również sanatoryjna baza noclegowa. Największymi polskimi uzdrowiskami są położone na terenie
Karpat: Krynica Górska Zdrój, Iwonicz-Zdrój i Rabka, położone na terenie Sudetów: Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój i Świeradów-Zdrój oraz usytuowane na nizinnym obszarze: Inowrocław i Ciechocinek, a także leżące na
wybrzeżu Bałtyku: Międzyzdroje, Kołobrzeg, Ustka.

ferencjach, ale właśnie decydując się na start
danej kampanii w oryginalniejszym miejscu,
niekoniecznie od razu kojarzonym z samym
zamysłem marketingowym – przekonuje Tomasz Groczyk, specjalista w zakresie marketingu turystycznego.
Teraz jest czas na nowość, na oryginalność, a także – wbrew pozorom – na odrobinę ryzyka. Wiadomo, że nic nie robiąc, spo-

wolnienie gospodarcze jakoś w końcu przejdziemy i pewnie nie będziemy mieli sobie nic
do zarzucenia w tej kwestii. Szkopuł w tym,
że gra nie toczy się jedynie o przetrwanie. Tutaj gminy (i nie tylko) muszą zachowywać się
trochę jak kierowca rajdowy, który znajduje
się na zakręcie. Oczywiście, ważne, by z niego w ogóle wyjechał, ale równie istotne jest,
by zrobił to z odpowiednią prędkością. I
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Nowe spojrzenie,
nowa jakość

Nowa stylistyka nadwozia, komfortowe wnętrze oraz technologie
ukierunkowane na maksymalne użytkowanie. Isuzu D-MAX
– nowy pickup z rodziny Isuzu jest już dostępny w polskich salonach
Cezary Głogowski
tyl i nowy wygląd D-MAXA zupełnie odbiega do charakterystyki auta
do zadań specjalnych. Kto jednak
powiedział, że taki samochód musi
wyglądać topornie i nieatrakcyjnie? Styliści zadbali o wrażenia estetyczne oraz maksymalny komfort użytkowników tego pickupa.
Wygląd nadwozia, w porównaniu do poprzedniej wersji, jest bardziej agresywny i sportowy. Zmiany widać przede wszystkim na masce. Wyostrzone kształty reﬂektorów połączono z mocno zaznaczoną linią grilla. Kanciaste kształty poprzedniego modelu zostały zastąpione zaokrągloną bryłą kabiny.
Te zmiany to jednak nic w porównaniu
z tym, co zaoferowano kierowcy i pasażerom
we wnętrzu. Toporna deska rozdzielcza została wyparta przez nowoczesny kokpit sterowania, który stylem nie odbiega od aktualnie panujących trendów w autach osobowych. Uwagę przyciągają dobrze dobrane
materiały obiciowe, brązowa skóra na fotelach, jasna podsufitka, w której umieszczo-
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no część głośników, regulacja radia, tempomatu w kierownicy oraz czerwone podświetlenie strategicznych przycisków. Oczywiście,
jak przystało na nowoczesne auto, fotele są
podgrzewane.
Pod maską nowego D-MAXA bije tylko
jedno wysokoprężne serce o pojemności 2,5
litra o mocy 163 KM. Średnie spalanie 8 l/100
km i nie wymaga stosowania specjalnej tech-

niki jazdy. To świetny wynik, który auto zawdzięcza m.in. 6-biegowej skrzyni. W układzie przeniesienia napędu nadal mamy
sztywno dołączaną oś przednią.
Cena netto testowanego modelu to
104 950 zł. Rodzi się pytanie, czy to dużo, czy
mało jak na taką klasę samochodu użytkowego? Moim zdaniem w porównaniu z konkurencją cena jest optymalna.
I
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MOKKA
– nie tylko dla mieszczucha
Segment kompaktowych SUV-ów to dziś oczko w głowie producentów samochodów.
Klienci coraz częściej wybierają muskularne kształty, podwyższoną sylwetkę, większe
możliwości jazdy na mniej utwardzonych drogach, nie rezygnując jednocześnie
z komfortu jazdy i parametrów technicznych samochodów klasy B
Mariusz Gryżewski
coraz większej popularności tego
typu samochodów świadczą statystyki. Przez ostatnie trzy lata
sprzedaż małych SUV-ów na
rynkach europejskich zwiększyła się o 100
proc., a na rynku polskim o 70 proc.
Od października 2012 roku o kawałek polskiego tortu samochodów tej klasy zaczyna
walczyć również OPEL z ciekawym i wyróżniającym się z tłumu modelem MOKKA. Europejskie zamówienia mogą być dobrym
wyznacznikiem sprzedaży, a na nowe dziecko OPLA do końca ubiegłego roku zebrano
już ponad 25 tys. zamówień.
MOKKA już na pierwszy rzut oka wygląda ciekawie. Stylistyka jest lekka, ale jednocześnie solidna i dopracowana. Liczne
przetłoczenia na masce silnika oraz boku pojazdu podkreślają dynamiczny – a może nawet sportowy – charakter. Osiemnastocalowe koła oraz podniesione zawieszenie zachęcają do jazdy poza utartymi szlakami.
Podczas prezentacji prasowej mieliśmy
możliwość testu auta wyposażonego w silnik
benzynowy o pojemności 1.4 Turbo. 140-konna jednostka wyposażona została w 6-bie-

O

gową skrzynię ręczną i stały napęd na obie
osie. System 4x4 wykorzystuje czujniki prędkości obrotowej poszczególnych kół i za pomocą aktywnego sprzęgła automatycznie
rozdziela moc pomiędzy osiami. Czy napęd
działa odpowiednio dobrze? Sprawdziliśmy
to na trudnym terenie podwarszawskiej kopalni piasku. MOKKA ukończyła test z wynikiem celującym – elektroniczny system
stabilizacji toru jazdy ESP oraz układ kontroli
zjazdu HDC wykonały swoje dodatkowe
zadanie perfekcyjnie.
Wnętrze jest nowoczesne, ale jednocześnie poukładane, obsługa włączników,

przełączników, pokręteł jest intuicyjna i nie
sprawia najmniejszych kłopotów. Zewnętrzne
wrażenie napompowanych kształtów mija
jednak wewnątrz – pomimo pięcioosobowego nadwozia komfortowa podróż czeka
jedynie czworo pasażerów. Na szczególną
uwagę zasługują fotele posiadające regulację w 8 płaszczyznach oraz certyfikat AGR
przyznany przez niezależnych ekspertów
zajmujących się zdrowiem kręgosłupa. Kierowcy z pewnością docenią również podgrzewaną kierownicę oraz elektryczne wspomaganie, które dostosowuje się do prędkości.
I
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Jeden
monitor,
wiele
innowacji

irma MMD zajmująca się
globalną sprzedażą i marketingiem monitorów Philips wprowadziła na polski rynek 27-calowy monitor 278G4DHSD 3D
Gioco z matrycą AH-IPS (Advanced High Performance IPS).
Stylowy monitor, przeznaczony
głównie dla graczy, nadaje nową
jakość trójwymiarowej rozrywce, głownie dzięki podświetleniu
Ambiglow. Na jakość wyświetlanego obrazu pozytywnie
wpływa zastosowanie matrycy AH-IPS i podświetlenia
białymi diodami LED. Ten typ matrycy gwarantuje
również bardzo szerokie kąty widzenia równe 178 stopniom zarówno w poziomie, jak i w pionie. Zastosowana technologia polaryzacyjna 3D pozwala na trójwymiarową rozrywkę bez migotania, za to z lekkimi okularami. Monitor Gioco przyciąga uwagę nowym designem ze stylową podstawką, oryginalnie wyrzeźbioną tylną
obudową, cienką ramką (2,5 mm) oraz wiśniowym kolorem obudowy.
JA
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Wielofunkcyjne monitory
irma Acer wprowadziła do sprzedaży serię monitorów LED H6, wyposażonych w funkcję MHL (Mobile High-Deﬁnition Link), pozwalających na bezpośrednie synchronizowanie oraz wyświetlanie treści z dowolnego urządzenia przenośnego obsługującego funkcję MHL. Pojedyncze złącze pozwala użytkownikom na
przesyłanie obrazu i dźwięku do dużego monitora, a także na łatwe sterowanie urządzeniem przenośnym. W skład
serii wchodzą modele o dwóch wielkościach: 21,5-calowy (H226HQL) i 23-calowy (H236HL) – oba wyposażone w panel IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 Full HD
i szerokim kącie widzenia 178 stopni, który sprawia, że
wyraźny obraz o bogatych szczegółach i wiernie odwzorowanych kolorach jest widoczny z różnych miejsc.
Monitory z serii H6 mają delikatny i estetyczny wygląd.
Można je łatwo podłączać do różnorodnych urządzeń,
ponieważ są wyposażone zarówno w port HDMI® z funkcją MHL, jak i w porty DVI i VGA. Specjalna „bezramkowa” konstrukcja nadaje monitorom wyjątkowy wygląd
i idealnie pasuje do wzornictwa najnowszych komputerów PC.
JA
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ASUS dla klientów biznesowych
eria ASUSPRO powiększyła się o nowy model Ultrabooka™ przeznaczonego dla klientów biznesowych.
Ultrabook™ ASUSPRO Series BU400 to smukłe, lekkie
i eleganckie urządzenie ważące zaledwie 1,64 kg. Komputer
posiada elementy zwiększające wytrzymałość, m.in. konstrukcję wzmocnioną włóknami węglowymi, posiada też
specjalne zabezpieczenia przeciwwstrząsowe, chroniące dane na dyskach twardych przed uszkodzeniem. Model ten będzie dostępny także w konﬁguracji z podnoszącą wydajność biznesową kartą graﬁczną
NVIDIA® NVS™ 5200M. Czuła klawiatura, inteligentny touchpad i opcjonalny ekran dotykowy zapewniają wysoki komfort użytkowania. BU400
posiada również bogate funkcje bezpieczeństwa
i zarządzania, takie jak samoszyfrujący się magazyn danych, system ochrony TPM oraz
technologię Anti-Tcheft ﬁrmy Intel®,
oferując klientom bardzo wysoką
wydajność i funkcjonalność
profesjonalnych notebooków w połączeniu
z zaletami ultrabooków™.
JA
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Innowacyjne wzornictwo
irma Nokia wprowadziła do oferty model Nokia Lumia 620 – swój trzeci smartfon z systemem Windows
Phone 8. Ma on nową, kompaktową konstrukcję i dwuwarstwowe, kolorowe obudowy w siedmiu wersjach. Model ten jest wyposażony w 5-megapikselowy aparat
i przednią kamerę VGA, a także oferuje te same wyjątkowe funkcje co modele Nokia Lumia 920 i 820. Za pomocą efektu Kinograf można np. dodać do zdjęć proste animacje, a przy użyciu funkcji Sprytne Zdjęcia można skomponować doskonałe ujęcie z kilku zdjęć, usuwając nawet zbędne obiekty. Pełna kolekcja aplikacji lokalizacyjnych i nawigacyjnych w smartfonie Nokia
Lumia 620 obejmuje Nokia Mapy, Nokia Lokalizację,
a także wyjątkową aplikację Nokia Miasto w Obiektywie. Ta aplikacja wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości Nokia LiveSight do wyświetlania informacji o okolicy. Informacje te są nakładane na budynki i oglądane przez wizjer aparatu. Model Nokia Lumia 620 działający z systemem Windows Phone 8 to idealny smartfon umożliwiający dopasowanie go do potrzeb użytkownika.
JA
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TARGI

Gdzie na targi
styczeń 2013
29–1 BUDMA 2013
– Międzynarodowe Targi Budownictwa
29–1 WinDoor-tech 2013
– Targi Maszyn i Komponentów
do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad
29–1 GLASS 2013
– Targi Branży Szklarskiej

28–1 EXPOCHEM KATOWICE 2013
– Targi Przemysłu Chemicznego
Poznań

marzec 2013
1–3

Poznań
Poznań

5–6
5–7

luty 2013
5–6
5–6
6–8

8–10
8–10

12–14

14
15–17
19–20
20–23

20–24
22–24
22–24
22–24
25–27

26–28

26–28
26–28

26–28

FOOD-TO-GO GDAŃSK 2013
– III TARGI DLA GASTRONOMII
Salon BALT-ROOM Gdansk 2013
REMADAYS 2013
– Międzynarodowe Targi Reklamy
i Poligrafii
INTOUREX 2013
– Targi Turystyczne
BOAT EXPO 2013
– Targi Sportów Wodnych i Sprzętu
Pływającego
RBT EXPO 2013
– Międzynarodowe targi Rolet, Bram
i Technik Osłonowych
LOTNISKO 2013
– Konferencja i Wystawa
Targi Budownictwa, Instalacji
i Wyposażenia Wnętrz 2013
Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 2013
KIELCE SPORT-ZIMA 2013
– Międzynarodowe Targi Branży
Sportowej i Outdoorowej
GARDENIA 2013
– Targi Ogrodnicze
SILTERM-INSTAL 2013
– Salon Techniki Grzewczej i Instalacyjnej
SiBEx 2013
– Silesia Building Expo
FERMA ŚWIŃ i DROBIU 2013
TEX-STYLE 2013
– Salon Tkanin i Dodatków
dla Przemysłu Odzieżowego
PNEUMATICON 2013
– Targi Pneumatyki, Hydrauliki,
Napędów i Sterowań
ENEX–Nowa Energia 2013
– Targi Odnawialnych Źródeł Energii
ENEX 2013
– Międzynarodowe Targi Energetyki
i Elektrotechniki
EKOTECH 2013
– Targi Ekologiczne, Komunalne,
Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu
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5–8
Gdańsk
Gdańsk

5–8
8–10

Warszawa
8–10
Sosnowiec
9–10
Sosnowiec
11–13
Kielce
11–13
Warszawa
Gliwice
Warszawa

11–13
15–17

Kielce

15–17

Poznań

16–19

Sosnowiec
19–21
Sosnowiec
Łódź

19–21

Poznań

19–21

Kielce

19–21

Kielce

19–21
19–22

Kielce
22–24
Kielce

Katowice

INTERBUD 2013
– Targi Budownictwa
LASERexpo 2013
– Targi Techniki Laserowej
EPLA 2013
– Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
i Gumy
MEBLE POLSKA 2013
– Targi Mebli
LUMINEXPO 2013
– Salon Oświetlenia i Techniki Oświetleniowej
AGROTECH 2013
– Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
LAS-EXPO 2013
– Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki
Zasobami Leśnymi
INVEST-TOR 2013
– Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne
ŚWIATŁO 2013
– Międzynarodowe Targi Sprzętu
Oświetleniowego
ELEKTROTECHNIKA 2013
– Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego
i Systemów Zabezpieczeń
CENERG 2013
– Międzynarodowe Targi Czystej Energii
ENERGIA 2013
– Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej
BUD-GRYF SZCZECIN 2013
– Międzynarodowe Targi Budowlane
DREMA 2013
– Międzynarodowy Salon Maszyn
i Narzędzi do Obróbki Drewna
STOM-BLECH 2013
– Targi Obróbki Blach
SPAWALNICTWO 2013
– Międzynarodowe Targi Technologii
i Urządzeń dla Spawalnictwa
EXPO-SURFACE 2013
– Targi Technologii Antykorozyjnych
oraz Ochrony Powierzchni
STOM TOOL 2013
– Salon Technologii Obróbki Metali
CONTROL-STOM 2013
– Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
AUTOMATICON 2013
– Międzynarodowe Targi Automatyki
i Pomiarów
TEO 2013
– Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej

Łódź
Sosnowiec

Poznań
Poznań
Poznań
Kielce

Kielce
Toruń

Warszawa

Warszawa
Warszawa
Szczecin
Szczecin

Poznań
Kielce

Kielce

Kielce
Kielce
Kielce

Warszawa
Bydgoszcz
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Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24
tel. 32 25 91 200, fax 32 25 54 633
spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

Nowoczesna medycyna w zabytkowych murach
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest wyróżniającą się jednostką na rynku medycznym, świadczącą szeroki wachlarz usług. Szpital jest kuźnią znakomitych kadr
medycznych. Studenci – przyszli lekarze i pielęgniarki – pod okiem wybitnych fachowców zdobywają tu i pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności niezbędne
w przyszłej pracy. Aktualnie na koncie SPSK znajduje się wiele osiągnięć
naukowych i dydaktycznych, stanowiących bezcenny wkład w rozwój medycyny.
W strukturze szpitala znajduje się osiem oddziałów o charakterze specjalistycznym i wysokospecjalistycznym z łączną liczbą 405 łóżek. Są to oddziały: Chorób
Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Hematologii i Transplantacji
Szpiku, Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii, Laryngologii, Dermatologii, Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Przyszpitalne Poradnie Specjalistyczne udzielają porad w zakresie: endokrynologii, hematologii, kardiologii – nadciśnienia tętniczego, leczenia chorób naczyń – chirurgii naczyniowej, nefrologii, dermatologii i wenerologii, onkologii, chirurgii ogólnej, chirurgii
onkologicznej, otolaryngologii, audiologii i foniatrii, chirurgii szczękowo-twarzowej, transplantologii – przeszczepy narządów
i przeszczepy szpiku.
Szpital posiada także bogate i nowoczesne zaplecze diagnostyczne, które tworzą m.in.: Pracownia Audiometrii, Pracownia Endoskopii Górnego i Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego, Pracownia USG, Laboratoria działające w oparciu o pełnoautomatyczne analizatory, Pracownia Leków Cytostatycznych oraz Zakład Radiologii z pracowniami Tomografii Komputerowej,
Rezonansu Magnetycznego, RTG stomatologicznego, Angiografii oraz Densytometrii. Laboratorium Hematologiczne, Pracownia Inżynierii Szpiku i Banku Komórek jest wysokospecjalistycznym laboratorium, dysponującym najnowocześniejszym sprzętem
i aparaturą laboratoryjną, w struktury którego wchodzą pracownie: Cytogenetyki, Biologii Molekularnej, Inżynierii Szpiku i Banku
Komórek, Typizacji Komórek, Badań Rutynowych.

