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XX Giełda Wynalazków
W dniach 5–7 lutego 2013 roku w Warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbyła się
XX Jubileuszowa Giełda Wynalazków, stanowiąca coroczne podsumowanie osiągnięć polskich
innowatorów na arenie międzynarodowej. Organizatorem XX Giełdy Wynalazków 2013 było
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
atronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Rada Główna Instytutów Badawczych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Patronat medialny sprawowali: Polskie Radio, TVP Polonia, TV Orion,
„Przegląd Techniczny”, „Polish Market”, „Magazyn Gospodarczy Fakty”, perspektywy.pl
oraz elektroonline.pl
Uroczystość otwarcia swoją obecnością uświetnili: podsekretarz stanu w MNiSW
Jacek Guliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Leszek Król, zastępca prezesa Urzędu Patentowego Sławomir Wachowicz, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych Leszek Rafalski, przedstawiciel PARP Wojciech Sadowiec, a także prezes FSNT
– NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny.
Za szczególne osiągnięcia oraz aktywne uczestnictwo w wystawach międzynarodowych
podsekretarz stanu MNiSW Jacek Guliński uhonorował dyplomem prof. Zygmunta Kowalskiego z Wydziału Inżynierii Technicznej Politechniki Karkowskiej, Politechnikę Częstochowską, Łódzką, Śląską oraz Wrocławską, Wojskową Akademię Techniczną, Instytut Nafty i Gazu, Instytut Włókiennictwa, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
PIAP oraz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Dyplomy otrzymali również twórcy, których rozwiązania zdobyły złote medale z wyróżnieniem w czasie ubiegłorocznych
wystaw wynalazków oraz młodzi innowatorzy (Karolina Śledź z SP nr 12 w Siedlcach
i Bartłomiej Wdowczyk z Gimnazjum nr 5 w Radomiu), nagrodzeni na targach wynalazczości uczniów szkół średnich i wyższych.
W czasie tegorocznej edycji zaprezentowano ponad 170 rozwiązań i projektów, głównie z zakresu ekologii, chemii, biologii, elektroniki, technik medycznych, mechaniki, ochrony i bezpieczeństwa, budownictwa i informatyki.
Celem wystawy była promocja osiągnięć naukowych, nawiązanie współpracy badawczej i wdrożeniowej pomiędzy nauką i biznesem,
a także komercjalizacja oraz implementacja osiągnięć polskich wynalazców.
I
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INFOS po raz pierwszy w Polsce
Jedna z najbardziej prestiżowych konferencji naukowych na świecie w zakresie mikroelektroniki
– INFOS’13 (Insulating Films on Semiconductors) odbędzie się w dniach 25–28 czerwca
bieżącego roku w Krakowie
rganizowane co 2 lata wydarzenie skupia światową elitę ekspertów specjalizujących się w takich dziedzinach, jak elektronika, zaawansowane
materiały, chemia czy fizyka. Podczas konferencji zostaną przedstawione najnowsze osiągnięcia z zakresu mikro i nanoelektroniki oraz
wyzwania najbliższych dekad.
O prestiżu INFOS-u świadczy przede wszystkim lista prelegentów z całego świata, wśród których znajdą się m.in. Thomas Skotnicki
(STMicroelectronics, Francja), Chris Van de Walle (University of California, USA), Lorenzo Faraone (University of Western Australia, Australia) czy Shinichi Takagi (University of Tokyo, Japonia). Niezwykle ważne jest także miejsce organizacji wydarzenia – na przestrzeni ostatniej dekady konferencja INFOS odbyła się m.in. w Udine (2001), Barcelonie (2003), Leuven (2005), Atenach (2007), Cambridge (2009)
i Grenoble (2011). W tym roku główny organizator wydarzenia Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej (IMIO)
zaprasza uczestników do Krakowa.
– Możliwość zorganizowania konferencji INFOS w Polsce to dla nas nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim potwierdzenie, iż polscy
naukowcy coraz bardziej liczą się w międzynarodowym środowisku naukowym – powiedział prof. Bogdan Majkusiak z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. – Staramy się zachęcić do udziału w wydarzeniu także polskie firmy, dla których konferencja stanie się unikatową szansą spotkania z międzynarodowym środowiskiem naukowym mającym wpływ na rozwój branży high-tech.
Pierwszy dzień INFOS-u jest adresowany do młodych badaczy. Konferencję rozpocznie seminarium pt. „Elektrony, fonony i fotony
w nanostrukturach” („Electrons, Phonons and Photons in Nanostructures”). Podczas kolejnych trzech dni konferencji zostaną zorganizowane dwie równoległe sesje – prelekcje plenarne oraz wykłady zaproszonych gości. Ważnym elementem wydarzenia będzie także sesja plakatowa. Wśród podejmowanych tematów znajdą się zagadnienia dotyczące m.in. granic rozwoju krzemowej elektroniki czy zastosowań nowych materiałów w nanoelektronice. Pełen program wydarzenia dostępny jest na stronie: www.infos2013.wut.pl.
I
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Oblicza Europy 2013
Tom „Oblicza Europy – Wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej
i edukacyjno-społecznej” jest próbą interpretacji obecnego kryzysu rozgrywającego się
w Europie, a równocześnie formułuje możliwe odpowiedzi na pytanie, jak będą kształtowały
się losy Unii Europejskiej po przezwyciężeniu tego kryzysu
siążka doskonale wpisuje się w problematykę i klimat jakże aktualnej debaty odnoszącej się do bezprecedensowych
wyzwań, przed którymi stanęła obecnie Europa w procesie swojego rozwoju. Autorzy inicjują debatę, prowokując do myślenia i stawiając istotne pytania o to, co jest ważne dla przyszłości nas i Europy. Warto dodać,
że to nie tylko ekspercka debata, ale platforma wymiany myśli i podglądów, które wykorzystujemy w praktyce. Publikacja daje możliwość szerszego udostępnienia poruszanych wątków i włączenia w obieg refleksji wielu środowisk naukowo-analitycznych.
Książka „Oblicza Europy...” jest już V tomem wydanym z tym samym zespołem wybitnych naukowców. Autorami opracowania są przedstawiciele różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą: Instytutu Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Instytutu Polityki Europejskiej
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Krakowie, Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Politologii Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, a także Katarskiego Instytutu Rozwoju Administracji w Doha czy Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Stosunków Międzynarodowych we
Lwowie, co pozwoliło nadać monografii charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny.
Książka pod redakcją naukową dr. Cezarego T. Szyjko

K

Stary kontynent – nowe wyzwania
Autorzy niniejszej książki postawili sobie ambitny cel zdiagnozowania dylematów Europy
na początku XXI wieku oraz zaprezentowania wybranych zagadnień dotyczących
uwarunkowań rozwoju gospodarek i społeczeństw krajów Unii Europejskiej w kontekście
wyzwań, jakie stwarza globalna konkurencja
prezentowanej książce czytelnik spotka wnikliwe i inspirujące spojrzenia na różnorodne zjawiska geopolityczne charakteryzujące pozycję Europy, a zwłaszcza Unii Europejskiej, we współczesnych stosunkach międzynarodowych oraz ich oceny. Praca porusza ważne problemy makroekonomiczne, do których należą: zmiany
w gospodarce światowej i ich skutki dla gospodarek krajów Unii Europejskiej; konsekwencje integracji społeczno-polityczno-ekonomicznej Europy; potrzeba gruntownej reformy systemów społeczno-ekonomicznych krajów
Europy ze szczególnym uwzględnieniem systemów zdrowia publicznego i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego; stan i perspektywy wdrażania strategii rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz uwarunkowania prawne i ekonomiczne osiągnięcia założeń zrównoważonego rozwoju, głównie w obszarach ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego. W książce podjęte zostały także ważne kwestie edukacyjno-oświatowe dotyczące kształcenia młodzieży i działań mających na celu wzrost poziomu profesjonalnego przygotowania na europejskim rynku pracy.
Książka pod redakcją naukową dr. Cezarego T. Szyjko

W

SIV-1 concept
W

ramach 83. Międzynarodowych Targów Geneva Motor Show 2013 SsangYong Motor Company zaprezentuje nowy concept model SIV-1 (Smart
Interface Vehicle). SIV-1 jest multi-interfejsowym
CUV-em średniej klasy premium, który definiuje nową
filozofię SsangYong Motor Company w dziedzinie designu.
Wymiary SIV-1 to: 4,500 mm długość; 1,880 mm
szerokość; 1,640 mm wysokość; 2,700 mm rozstaw
osi.
SIV-1 posiada 4 niezależne siedzenia kubełkowe połączone ze śmiałą i dynamiczną sylwetką, która optymalizuje bezpieczeństwo i doskonały komfort jazdy. I
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Polska jako centrum koordynowania
działań na rynkach Europy Środkowej
i Wschodniej
„Reach the Central and Eastern Europe” to raport opracowany przez ConQuest Consulting,
w ramach którego analizie została poddana atrakcyjność inwestycyjna jedenastu państw Europy
Środkowo-Wschodniej. Wśród nich znalazły się wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej
oraz Chorwacja, której przystąpienie planowane jest na lipiec 2013 roku
atronami strategicznymi badania są Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Euromonitor
International – światowy lider w badaniach rynków konsumenckich. Nad zawartością merytoryczną czuwał ekonomista SGH dr Alfred Bieć, natomiast patronat medialny nad raportem objęło m.in. kilkanaście portali biznesowych (w tym „Magazyn Gospodarczy Fakty”) i sześć Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE).
W przygotowaniu opracowania oprócz analizy danych pierwotnych przeprowadzono rozmowy z ekspertami
w dziedzinie inwestycji zagranicznych i wymiany handlowej między krajami Europy. Znaleźli się wśród nich
profesorowie SGH i Akademii im. L. Koźmińskiego, przedstawiciele SSE, Francuskiej Izby PrzemysłowoHandlowej w Polsce oraz firm: Toyota, Kaefer, i3D i Datera, których fragmenty wypowiedzi można odnaleźć w raporcie.
Przeprowadzona analiza potwierdziła, że Europa Środkowo-Wschodnia to niewątpliwie atrakcyjna lokalizacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W czasach kryzysu finansowego zaufanie inwestycyjne
regionu niemalże dorównało Europie Zachodniej. Rating kredytowy dla Polski, Czech, Słowacji i Estonii jest
wyższy niż niektórych państw zachodnioeuropejskich. W roku 2011 Europa Środkowo-Wschodnia odnotowała wzrost napływu BIZ o 29 proc. w stosunku do roku poprzedniego. BIZ w krajach Europy Środkowo-Wschodniej mają w dalszym ciągu duży udział w PKB, a zatem duże znaczenie w rozwoju tych państw.
Ponad 1/3 całości kapitału zagranicznego zainwestowanego w regionie w 2011 roku napłynęła do Polski (11,6 mld euro). W dalszej kolejności uplasowały się Czechy (4,2 mld euro), Węgry (3,6 mld euro) oraz Rumunia (2 mld euro). Wysoka wartość tego typu inwestycji
w Europie Środkowo-Wschodniej wynika m.in. z relatywnie niskich kosztów pracy, stabilności politycznej i relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Koszty pracy są od dwóch do nawet ośmiu razy niższe niż w Europie Zachodniej – średnia godzinowa praca w analizowanych krajach to 4,53 euro/h, a kwalifikacje pracownicze ciągle rosną.
Analiza danych, jak również komentarze ekspertów wykazały silną pozycję gospodarczą Polski. Nasz kraj może posłużyć za doskonałą bazę do koordynowania działalności biznesowej na Europę Wschodnią oraz inne kraje regionu. Posiada chłonny rynek wewnętrzny, przez
co zapewnia stały popyt na produkty i jest mniej wrażliwa na wahania koniunkturalne, co stanowi ważny atut zwłaszcza w czasach kryzysu. Ponadto Polska posiada idealną lokalizację, dzięki której inwestorzy zagraniczni mogą transportować wytworzone tańszą siłą roboczą
towary dalej do państw Europy Zachodniej. W wypowiedzi udzielonej w ramach raportu Carl Klemm, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland, stwierdza: – Polska jest mostem łączącym Europę Zachodnią z Europą Wschodnią czy dalej z Azją i Chinami. (..) To jej główny atut w walce o nowe inwestycje.
Jak na tle państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej pod względem innych wskaźników ekonomicznych wypada Polska? Jakie branże będą najpopularniejsze w nadchodzących latach? Jakie bariery inwestycyjne są kluczowe dla inwestorów zagranicznych? Odpowiedzi na te
oraz wiele innych pytań odnajdą Państwo w raporcie dostępnym bezpłatnie do pobrania pod adresem www.oferta.conquest.pl/reach-the-cee/.
Gorąco zachęcamy do lektury!
I
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Inwestycje przy pomocy leasingu
W 2012 roku Spółki Leasingowe BZ WBK udzieliły branży medycznej ﬁnansowania na ponad
68 mln zł. Tym samym ﬁrma odnotowała prawie 12-proc. wzrost w porównaniu do 2011 roku
siągnięty wynik w sektorze medycznym daje Spółkom Leasingowym BZ WBK pierwsze miejsce pod względem liczby wyleasingowanych urządzeń oraz drugie pod względem ich wartości.
– W 2012 roku trudna sytuacja makroekonomiczna sprawiła, że skala inwestycji poczynionych przez służbę zdrowia była niewielka. Stosunkowo najwięcej leasingowały placówki prywatne, które potrzebują mniej sprzętu, ale ze względu na silną konkurencję, dokonują zakupu bardziej regularnie – mówi Tomasz Sudaj, dyrektor ds. strategii rynkowej w Spółkach Leasingowych BZ WBK.
Tak dobrych rezultatów jak Spółki Leasingowe BZ WBK w branży medycznej nie udało się osiągnąć całemu rynkowi leasingowemu.
Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, łączna wartość aparatury medycznej sfinansowanej przez firmy leasingowe w 2012 roku
wyniosła 574,2 mln zł, co oznacza prawie 16 proc. spadek w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku.
Według Adriana Michalaka, dyrektora sprzedaży w Spółkach Leasingowych BZ WBK, w 2013 roku jest szansa na poprawę wyników
w sektorze finansowania sprzętu medycznego. Po pierwsze, istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestycje niezrealizowane w 2012 roku
zostaną zrealizowane w tym roku. Po drugie, zbliża się termin obowiązkowego dostosowania placówek medycznych do wymogów unijnych.
– To będzie oznaczało wzrost zainteresowania leasingiem, który jest dla placówek medycznych atrakcyjny głównie ze względu na korzyści
podatkowe oraz ograniczone formalności – podsumowuje Adrian Michalak.
I
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Warsaw Spire – serce miasta w chmurach
Od kilku lat trwa proces przesuwania się centrum Warszawy na zachód. Wśród wielu
powstałych, realizowanych i planowanych na tym obszarze inwestycji, szczególne
miejsce zajmuje Warsaw Spire
ompleks Warsaw Spire, w którego skład wejdzie budynek wieżowy o wysokości 220
metrów oraz dwa 55-metrowe budynki sąsiadujące, już w 2014 roku będzie nową
wizytówką prężnie rozwijającego się warszawskiego city. Deweloperem oraz generalnym
wykonawcą inwestycji, której wartość szacuje się na około 1 mld zł, jest Ghelamco Poland.
Całkowita powierzchnia biurowa oferowana przez Warsaw Spie to 100 tys. mkw. Dzięki ograniczeniu elementów strukturalnych do minimum dowolność w kształtowaniu przestrzeni wewnątrz budynku jest niemal nieograniczona, nie tylko w zakresie jednego piętra, ale również pomiędzy nimi. Dodatkowym atutem projektu będą pionierskie rozwiązania
technologiczne, do tej pory nie stosowane w inwestycjach powstających w Polsce, takie jak na przykład system wind double deck. Pomiędzy budynkami Warsaw Spire znajdzie się otwarta, dostępna dla wszystkich przestrzeń miejska, a dzięki przeznaczeniu parterów budynków na restauracje, kawiarnie oraz sklepy kompleks będzie tętnił życiem także po godzinach pracy biur i stanie się miejscem spotkań mieszkańców Warszawy.
Autorem projektu jest belgijska pracownia architektoniczna M. & J-M. Jaspers
– J. Eyers & Partners we współpracy z Polsko-Belgijską Pracownią Architektoniczną Projekt. Pierwsi najemcy zaczną przygotowywać swoje powierzchnie w 2014 roku.
I
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Automatyka i energooszczędne
rozwiązania w domu
Warunkiem uzyskania dopłaty do kredytu na budowę lub zakup domu energooszczędnego
jest wysoki standard energetyczny budynku. By pomóc w jego osiągnięciu Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdeﬁniował minimalne wymagania
techniczne, jakie musi spełniać dom energooszczędny
uż na przełomie I i II kwartału 2013 roku będzie można starać się o dopłaty do kredytów na budowę i zakup domów i mieszkań energooszczędnych. W styczniu bieżącego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił listę
banków, które zakwalifikowały się do projektu. Po wdrożeniu odpowiednich procedur przez banki, możliwe będzie składanie za ich pośrednictwem
wniosków o dopłaty do kredytów. Przyznanie dofinansowania jest uzależnione od osiągniętego wysokiego standardu energetycznego (EUco
< 15 lub 40 kWh/mkw./rok) oraz spełnienia określonych w programie wymogów technicznych, mających wpływ na poziom energooszczędności
budynku.
Wśród obligatoryjnych wymagań technicznych, stawianych zarówno domom jednorodzinnym, jak i budynkom wielorodzinnym, znalazły się rozwiązania automatyki sterującej systemami wentylacji i ogrzewania.
– Zastosowanie automatyki sterującej ogrzewaniem i wentylacją ogranicza straty ciepła w budynku. Automatyka pogodowa i urządzenia
do regulacji temperatury w pomieszczeniach służą optymalizacji ilości energii potrzebnej do ich ogrzania. Pozwalają dobrać odpowiednio
parametry ogrzewania poszczególnych pomieszczeń, samoczynnie obniżać temperaturę pomieszczeń w nocy podczas nieobecności mieszkańców czy wyłączać ogrzewanie w pokoju, w którym otworzyliśmy okno – mówi Marcin Klepacz, współwłaściciel firmy IRA – Inteligentne Rozwiązania Automatyki.
Wykorzystując automatykę do optymalizacji sterowania urządzeniami domowymi, można istotnie zmniejszyć ilość zużywanej energii
elektrycznej, co przekłada się na obniżenie rachunków.
– Dla zmniejszenia ilości prądu zużywanego przez źródła światła potrzebne jest zarówno racjonalne korzystanie z oświetlenia, w czym
pomocna jest automatyka, jak i wymiana tradycyjnych żarówek na energooszczędne odpowiedniki – mówi Maria Labus, marketing manager consumer lighting CEE z firmy Philips.
Wyposażając dom w urządzenia elektryczne warto zwrócić uwagę na dołączoną etykietę energetyczną. Pozwala ona porównać wydajność poszczególnych sprzętów oraz informuje o zużyciu podstawowych zasobów tj. energia elektryczna, woda i detergenty.

J

Materiał został przygotowany w ramach kampanii informacyjnej „Energooszczędność w moim domu”. Agencja prowadząca kampanię: Effective
Public Relations. Partnerzy merytoryczni: IRA Inteligentne Rozwiązania Automatyki, NSG Group – właściciel marki Pilkington, Philips, Rockwool,
Skanska Residential Development Poland, Velux. Green Cross Poland, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich.
I

Fakty 7

IKAR BIZNESU

Jakość na szczycie
W Europie ponad 40 proc. przedsiębiorstw może pochwalić się certyﬁkatami
związanymi z jakością. W Polsce wciąż ich liczba nie przekracza 2 proc. – mówił
prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
podczas ﬁnału I edycji programu Najwyższa Jakość, zorganizowanego przez
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością w Pałacu Biedrusko koło Poznania
Fot. MAREK IDZIOR (2)

ertyﬁkat Najwyższej Jakości jest
potrzebny przedsiębiorstwom
z różnych względów: prestiżowych, rynkowych, ekonomicznych,
rozwojowych. Posiadanie certyﬁkatu przede
wszystkim pozytywnie wyróżnia ﬁrmę na rynku, w branży i regionie – podkreślał prof. Gabrusewicz. Mieszkańcy Wielkopolski od lat
szczycą się tradycją gospodarczą, nic więc
dziwnego, że z roku na rok region ten plasuje
się w czołówce inwestycji gospodarczych
wdrażanych w Polsce.
28 lutego br. gmach pałacu w Biedrusku
gościł najlepsze firmy z całego kraju: duże,
średnie i małe. W odnowionej sali reprezentacyjnej zasiedli przedstawiciele nagrodzonych
i wyróżnionych przedsiębiorstw – najlepsi menedżerowie w swojej branży. W I tegorocznej
edycji konkursu kapituła na podstawie wyników oceny jakościowej wyrobów i usług oraz
zarządzania przez jakość przyznała tytuł
laureata i wyróżniła certyfikatami Najwyższej
Jakości oraz nagrodami Ikara Biznesu 18
przedsiębiorstw. Reprezentują one szeroki wachlarz branż: ekologiczną, budowlaną, medyczną, edukacyjną, motoryzacyjną, transportową, metalową i meblarską. W gronie finalistów znalazły się między innymi firmy:
Metalplast Karo Złotów, Nissan Polody
z Przeźmierowa, Solpark w Kleszczowie,
Unimebel Jan Mucha z Ostrzeszowa czy
LEK-AM z Zakroczymia.
W teatrze wręczone zostały także wyróżnienia indywidualne dla kadry zarządzającej. Grawertony Menedżera Najwyższej
Jakości i Ikara Biznesu za spektakularne rezultaty pracy nad kształtowaniem dobrych relacji w firmie i ekspansji rynkowej przyznała redakcja magazynu „Biznes Wielkopolska”
i Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad
Jakością. Otrzymali je między innymi: Stanisław Kruk z Budopolu, Michał Buzalski
i Małgorzata Stawicka z oczyszczalni Kapuściska, Marcin Woźniak, Krzysztof Witkowski z Bruk-Betu i Jan Mucha z firmy Unimebel.
Program jakościowy Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Badań nad Jakością to nie tylko poddanie się rygorom samooceny, a później weryfikacji ekspertów jakości. To także stała współpraca ze stowarzyszeniem, które

C

8 Fakty

Laureatem certyfikatu Najwyższa Jakość zostało PHU Fiedler

PWiK w Jarocinie – jeden z laureatów konkursu
pomaga laureatom podnosić poziom wiedzy
z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem.
Taka aktywność wzmacnia działania przedsiębiorstw i upewnia je, że dzięki własnej pracy można spełniać najwyższe standardy jakości.
Obecny na wręczeniu certyfikatów wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Piotr Laskowski dziękował organizatorom za stworzenie po raz kolejny dobrej atmosfery dla
przedsiębiorców, których wyroby i usługi

będą miały teraz lepszą pozycję w walce o europejskich klientów i większe szanse na zwycięstwo w przetargach. O firmach, które
zdobyły certyfikaty Najwyższa Jakość, jako liderach wielkopolskiej przedsiębiorczości,
mówił też prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością Michał Grześkowiak. Podczas spotkania w pałacu wyraził
zadowolenie, że coraz więcej przedsiębiorców
przekazuje strategiczne stanowiska w swoich
firmach dobrze wykształconej, młodej kadrze
menedżerskiej.
I

IKAR BIZNESU

Innowacje warte wyróżnień
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. jest polską, dynamicznie
rozwijającą się ﬁrmą, produkującą preparaty oryginalne i generyczne
Fot. MAREK IDZIOR

plementy diety, które pozwalają utrzymać dobrą kondycję zdrowia. Dostrzegając problem niskiego poziomu potasu u części populacji (głównie osób starszych, leczonych
z powodu nadciśnienia i niewydolności serca), LEK-AM wprowadził zaawansowany
technologicznie i w przystępnej cenie produkt
do suplementacji potasu Katelin+, zaś Biowap 1400 – łączący w sobie wapń, witaminę
D3 i witaminę K2 – to optymalna formuła dla
mocnych kości. W trosce o prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego opracowane
zostały produkty Furoxin i Prostaceum, przy
czym Prostaceum to produkt dla mężczyzn,
wspierający prawidłowe funkcjonowanie
prostaty. W 2013 roku wprowadzone zostały na rynek dwa unikalne suplementy diety:
wspomagający prawidłowość widzenia o nazwie Biorefinof (o wzrok z użyciem preparatu powinny zadbać szczególnie osoby z cukrzycą i retinopatią cukrzycową) oraz AdCort,
którego skład w ocenie lekarzy alergologów
i pulmonologów idealnie pasuje do potrzeb
pacjenta z astmą przyjmującego steroidy
wziewne.
Gala w Pałacu Biedrusko. – Czujemy satysfakcję z docenienia naszych działań w zakresie produkcji leków. Preparaty LEK-AM są oferowane pacjentom w korzystnej cenie,
co jest istotą i celem działania firmy jako polskiego producenta – powiedziała odbierając nagrodę Danuta Hanna Jakubowska (druga od lewej), rzecznik prasowy LEK-AM
rodukty ﬁrmy LEK-AM są wysoko
oceniane zarówno przez farmaceutów, przyznających im tytuł
„Produkt Roku”, jak i konsumentów,
którzy kilkakrotnie uhonorowali produkowane przez LEK-AM preparaty statuetką
Złoty Otis. Ostatnio, w styczniu bieżącego
roku, na podium znalazł się produkowany
przez LEK-AM suplement diety Orton Flex,
który pokonał w rywalizacji czterdzieści innych preparatów i został uhonorowany statuetką i tytułem „Superprodukt Świata Kobiety 2012”.
Mówiąc o osiągnięciach firmy, warto
wspomnieć, że Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM znalazło się wśród dziesięciu firm nominowanych do nagrody tygodnika „Wprost” Innowatory 2012. Redakcja
dokonała wyboru firm, które uznano za liderów innowacji w wybranych, najbardziej
przyszłościowych sektorach gospodarki: farmacja, energetyka, przemysł, budownictwo,
usługi dla biznesu, media i telekomunikacja
oraz finanse.
LEK-AM znalazł się w gronie 10 firm
nominowanych do tego prestiżowego wyróżnienia w sektorze farmacja/medycyna.
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– O tym, jak duży nacisk kładziemy w naszej
firmie na innowacyjność, najlepiej świadczy
fakt, że zawsze oferujemy lekarzom, farmaceutom i pacjentom preparaty spełniające ich
potrzeby lepiej, niż dotychczas stosowane
– stwierdził Andrzej Wyrzykowski, prezes zarządu LEK-AM. – Firma współpracuje z wieloma autorytetami naukowymi, ośrodkami
badawczymi oraz uczelniami, z którymi
prowadzi szereg zaawansowanych projektów.
Zaangażowanie ośrodków badawczych w ich
realizację przynosi wymierne korzyści, takie
jak wsparcie rozwoju najnowszych technologii, rzetelna i wiarygodna ocena uzyskiwanych wyników prac oraz możliwość obserwacji najnowszych trendów w dziedzinie
farmacji przemysłowej – dodał prezes. Prowadzone prace rozwojowe mają za zadanie
umożliwić dalsze rozszerzanie oferty produktowej, ale zawsze podstawowym celem
wszystkich działań podejmowanych przez firmę jest jakość oferowanego produktu końcowego.

Nowe suplementy
Poza lekami na receptę i bez recepty firma produkuje – mające unikalne składy – su-

Nagrodzona jakość
Miłym akcentem zakończył się dla firmy
rok 2012. Kapituła, której przewodniczył
prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz z Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego,
przy współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Badań nad Jakością, po przeprowadzeniu wnikliwej oceny, także w oparciu o listy referencyjne różnych urzędów i organizacji, oraz uruchomieniu działań audytowych
podjęła decyzję o przyznaniu Przedsiębiorstwu
Farmaceutycznemu LEK-AM Sp. z o.o certyfikatu i tytułu „Ikar Biznesu” za ofertę dostosowaną do potrzeb rynku i produkcję
wysokiej jakości leków dostosowanych do potrzeb polskiego pacjenta. – Program Najwyższa Jakość, którego częścią jest ta nagroda,
ma na celu wspieranie firmy w dalszym rozwoju strategicznych obszarów jej działalności. Pozwala on wzmocnić konkurencyjność
firmy na rynku – powiedział podczas gali Michał Grześkowiak, prezes zarządu WSBJ, i dodał: – Dzięki temu będziemy mieć nowe, wysokiej jakości leki dostosowane do potrzeb
polskiego pacjenta.
Gala, podczas której wręczone zostały
certyfikaty, odbyła się w pięknych stylowych
salach neorenesansowego Pałacu Biedrusko
pod Poznaniem 28 lutego 2013 roku.
www.lekam.pl
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Czołówka ochrony zdrowia
Dyrektorzy najlepszych szpitali w Polsce, wyłonionych w drodze rankingów
opracowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
i redakcję „Rzeczpospolitej”, odebrali dyplomy za modelowe przykłady zarządzania,
uzyskane wyniki i poziom świadczeń medycznych oraz opieki nad pacjentem
Rankingu Szpitali „Rzeczpospolitej” i CMJ 2012 wzięły
udział 254 jednostki, które poddały się złożonej ocenie, odpowiadając na pytania ankietowe obejmujące:
metody i narzędzia zarządzania, wyposażenie placówek i skuteczność leczenia. 8 listopada oﬁcjalnie ogłoszono wyniki zestawień
szpitali w kategoriach odpowiadających ich
proﬁlowi i specjalizacji. Rankingi obrazują, że
pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju szpitale wciąż inwestują w modernizacje,
sprzęt diagnostyczny, poprawę obsługi pacjenta i zabiegają o certyﬁkaty jakości, coraz
lepiej wykorzystując wsparcie programów
unijnych.
Najwięcej szpitali znalazło się w tak
zwanej złotej setce wielospecjalistycznych
i szpitali publicznych, o której kształcie zadecydowały wyniki uzyskane w trzech obszarach: zarządzania, jakości opieki i opieki
medycznej. Na najlepszą opiekę pacjent
może liczyć w województwie lubelskim – ten
region reprezentują aż dwa szpitale w ścisłej
czołówce. Liderem okazał się Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
z wynikiem 904,93 pkt. Za nim na podium
znalazły się Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (886,57) – ubiegłoroczny zwycięzca
i Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
w Szczecinie (875,55). Wśród wszystkich
uczestników, którzy wypełnili ankiety, odnotowano 23 debiuty. Do złotej setki awansowały dwa z nich. Największym zaskoczeniem
był skok w rankingu o 40 oczek Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
W zestawieniu 14 monospecjalistycznych szpitali publicznych (bez onkologicznych) zwyciężył Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, w rankingu 26 szpitali niepublicznych pierwsze miejsce zdobyło Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., zaś wśród 10 szpitali niezabiegowych triumfował Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. W 2012 roku po raz pierwszy opracowano podranking, odzwierciedlający jakość
opieki medycznej w szpitalach, a więc poziom
obsługi i zadowolenia pacjenta. Tu nie liczyły się aspekty techniczne, związane z finansami, administracją, infrastrukturą, zarządzaniem majątkiem szpitala. Pod uwagę
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Wśród wszystkich uczestników, którzy wypełnili
ankiety, odnotowano 23 debiuty. Do złotej setki
awansowały dwa z nich. Największym
zaskoczeniem był skok w rankingu o 40 oczek
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
brano dane dotyczące komfortu pobytu pacjentów, kwalifikacji personelu i realizowanej
polityki lekowej, certyfikację jakości, liczbę niepożądanych zdarzeń przy pracy lekarzy i skarg
na działalność szpitala. W tej klasyfikacji bezkonkurencyjne okazało się Centrum Onkologii
im prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

Liderzy krajowej ochrony zdrowia odebrali prestiżowe dyplomy podczas uroczystości z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumanna,
dyrektora CMJ Jerzego Henniga oraz laureatów i przedstawicieli krajowych szpitali, które z roku na rok starają lepiej służyć pacjentom.
I
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Szpital przyjazny pacjentowi
Misją i głównym celem działania Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecka jest diagnozowanie, leczenie i rehabilitacja w sposób nowoczesny,
kompetentny i bezpieczny, co stwarza przyjazny klimat dla pacjentów i ich rodzin
amodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II to wielospecjalistyczny
szpital pediatryczny, udzielający świadczeń
zdrowotnych pacjentom do 18 roku życia. Placówka uznawana jest za jedną z największych
i najlepszych tego typu w Polsce.
Szpital dysponuje 399 łóżkami, usytuowanymi na 16 oddziałach. Rokrocznie hospitalizuje 16–18 tys. pacjentów. Udziela kilkadziesiąt tysięcy porad ambulatoryjnych.
GCZD, jako jedyna placówka w województwie śląskim, specjalizuje się w operacjach guzów ośrodkowego mózgu nerwowego
u dzieci oraz wykonywaniu świadczeń z zakresu neuroradiologii, takich jak wewnątrznaczyniowe procedury leczenia malformacji
tętniczo-żylnych. W szpitalu przeprowadza-
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Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
ne są unikatowe w skali kraju zabiegi chirurgiczne, m.in. selektywnej rizotomii korzeni
grzbietowych (SDR) u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, trwale zmniejszające spastykę kończyn dolnych oraz operacje kraniosynostozy – wad budowy czaszki. Wykonywane są zabiegi plastyki mózgoczaszki i twarzoczaszki z zastosowaniem

małoinwazyjnych metod endoskopowych
oraz zabiegi dystrakcji osteogenetycznej
czaszki u dzieci z wadami o podłożu genetycznym (np. Zespół Crouzon’a i Aperta). We
współpracy z Katedrą Biomechatroniki Politechniki Śląskiej odbywa się również planowanie przedoperacyjne z zastosowaniem
nowoczesnych metod obrazowania trójwymiarowego i analiz biomechanicznych.
Dzięki utworzonemu w kwietniu 2012
roku Oddziałowi Rehabilitacji Neurologicznej, pacjenci m.in. po zabiegach neurochirurgicznych, kardiochirurgicznych z powikłaniami neurologicznymi oraz po urazach
wielonarządowych z uszkodzeniem układu
nerwowego mają ułatwiony dostęp do rehabilitacji, a co za tym idzie, szansę na uzyskanie
szybszych postępów w leczeniu.
www.gczd.katowice.pl

Europejski standard
Celem Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
jest świadczenie usług medycznych na wysokim, specjalistycznym poziomie,
zapewniającym pacjentom, osobom odwiedzającym, a także personelowi
przyjazne warunki leczenia, pobytu i pracy
zpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, będący najnowocześniejszą jednostką
medyczną w województwie podkarpackim i jednym z wiodących centrów medycznych w kraju, wyróżnia się wysoką jakością i dostępnością świadczonych usług medycznych. Szpital jako pierwszy w regionie
otrzymał status Szpitala Akredytowanego
nadany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz otrzymał Certyﬁkat Systemu Zarządzania Jakością ISO
9001:2000. O kompetencji i wysokiej jakości
wykonywanych usług medycznych świadczy
szereg innych certyﬁkatów, w tym certyﬁkat
„Szpital Bez Bólu”, będący powiedzeniem
wprowadzenia najwyższych standardów
uśmierzania bólu pooperacyjnego. Szpital jest
także laureatem I miejsca w kategorii szpitali wielospecjalistycznych powyżej 400 łóżek
w ogólnopolskim konkursie Perły Medycyny.

S

Szpital realizuje kluczowy projekt pn.
„Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie”, w efekcie którego powstał Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży,
zabezpieczający podstawowe i wysokospecjalistyczne potrzeby w zakresie diagnostyki
i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz edukacji w tym zakresie rodziców (opiekunów).
Kompleksowa rehabilitacja w szpitalu
prowadzona jest w ramach opieki stacjonarnej
w oddziałach dziennych oraz w warunkach
ambulatoryjnych. Kadra pracująca w Ośrodku posiada najwyższe kwalifikacje medyczne.
Placówka oferuje wszystkim pacjentom
świadczenia zdrowotne z zachowaniem najwyższych standardów europejskich.
W wyniku realizacji wyżej wspomnianego projektu w czerwcu 2012 roku rozpoczął
działalność także Szpitalny Oddział Ratunkowy, dzięki któremu zapewnione zostanie

Budynek szpitala
m.in. zwiększenie zakresu wykonywanych
interwencji w stanach zagrożenia życia. W ramach ośrodka świadczeń szpitalnych działa
m.in. 17 oddziałów, zakłady oraz pracownie
diagnostyczne, natomiast w ramach ośrodka ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
działają poradnie specjalistyczne dla dorosłych
i dla dzieci.
www.szpital2.rzeszow.pl
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PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI W PRZEMYŚLE MIĘSNYM

Wędliny z najwyższej półki
Eksperci Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddziału
Technologii Mięsa i Tłuszczu po raz 38. wskazali najlepszych przedstawicieli
przemysłu mięsnego, których produkty reprezentują najwyższą jakość,
potwierdzoną dwuetapową analizą dostarczonych próbek wyrobów

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

Laureaci konkursu

Zakłady Mięsne SKIBA Andrzej Skiba
ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice
tel. 52 39 65 600, fax 52 39 65 601
skiba@zmskiba.pl
www.zmskiba.pl

Zakłądy Mięsne "SKIBA" istnieją od 1991 roku. Jakość oraz nierozerwalnie związane
z nią bezpieczeństwo stanowią podstawę systemów wdrożonych i certyfikowanych
w ZM SKIBA. Firma posiada m.in. certyfikaty IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium), PDŻ (Poznaj Dobą
Żywność). Wysoka jakośc kolejny raz
została potwierdzona w konkursie
"Produkty najwyższej jakości
JESIEŃ 2012", w którym nagrodzone zostały trzy produkty: żywiecka, szynka z wędzarni oraz
kabanosy wieprzowe.

wa zespoły rzeczoznawców poddały ocenie próbki wyrobów wędliniarskich dostarczonych przez producentów,
którzy zgłosili się do udziału w XXXVIII edycji konkursu „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym”
Jesień 2012. W pierwszej kolejności eksperci dokonali oceny sensorycznej 44 próbek należących do grupy wędzonek, 33 szt. próbek kiełbas podsuszanych, 24 szt. próbek kiełbas suszonych, 5 szt. próbek
kiełbas surowych i surowych dojrzewających oraz 8 innych produktów,
niemieszczących się w żadnej z powyższych kategorii. 5 zgłoszonych
próbek zostało zadeklarowanych przez producentów jako produkty wytwarzane metodami tradycyjnymi. Posługując się pięciopunktową skalą, gdzie 5 odpowiada ocenie bardzo dobrej, a 1 dyskwaliﬁkuje produkt, eksperci ocenili wygląd zewnętrzny, konsystencję, wygląd przekroju oraz smak i zapach zgłoszonych do konkursu wyrobów, zgodnie z wymaganiami dla danego sortymentu zawartymi
w normach polskich lub zakładowych. Żadna z ocenianych cech jakościowych wyrobów nie otrzymała oceny niższej niż 4 punkty, co
oznacza, że wszystkie zostały zakwaliﬁkowane do drugiego etapu
– badań chemicznych, w ramach których oznaczono zawartość wody,
białka, tłuszczu, chlorku sodu, fosforanów dodanych oraz pozostałości
azotynów i azotanów w ocenianych wyrobach.
Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzono, że wymagania konkursowe spełniło 109 próbek wędlin z 31 zakładów mięsnych. Ich producenci zostali wyróżnieni dyplomami „za najwyższą
jakość produktu” w edycji Jesień 2012. Wybrane zakłady mięsne zostały szczególnie docenione i uhonorowane dodatkowymi nagrodami.
Swój Puchar przyznał minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, biorąc
pod uwagę wyróżniającą się liczbę nagrodzonych wędlin. W obrębie grupy produktów zadeklarowanych przyznano specjalne wyróżnienie za najwyżej oceniony wyrób oraz dwa dyplomy za uzyskanie
wysokich not w ocenie sensorycznej. Ponadto dyplomy za najwyższe noty zdobyły produkty z grupy wędzonek i kiełbas.
I
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KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU

Krajowe innowacje
warte upowszechniania
W ramach prowadzonych działań na rzecz rozwoju intelektualnego i kulturowego
społeczeństwa Fundacja Innowacji i Rozwoju organizuje konkurs Krajowi Liderzy
Innowacji i Rozwoju skierowany do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich ﬁrm,
gmin i organizacji. 24 stycznia oﬁcjalnie ogłoszono wyniki 5. edycji
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (3)

Uczestnicy debaty

Laureaci konkursu

yniki 5. edycji podano do wiadomości w sali notowań
Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie.
Ogłoszeniu tegorocznej listy laureatów V edycji konkursu
Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju towarzyszyła debata zatytułowana „Innowacyjność w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej z uwzględnieniem trendów i rozwiązań w branży teleinformatycznej oraz ﬁnansowej”. Uczestnicy nie tylko odebrali gratulacje, lecz także mieli okazję zaprezentować zrealizowane nowatorskie działania prorozwojowe, które zapewniły im miejsce w gronie liderów innowacji.
Ogólnopolski konkurs Fundacji Innowacji i Rozwoju sprzyja upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań poprzez wskazywanie wybitnych osiągnięć, będących wzorem, a zarazem inspiracją do ich popularyzacji na różnych poziomach rozwoju społecznego i gospodarczego, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i krajowym. Zwycięstwo w edycjach regionalnych, jak również ogólnopolskim konkursie, to dla laureatów nie tylko doskonała szansa na promocję nowatorskich dokonań, lecz także pierwszy krok do uzyskania na bardzo atrakcyjnych warunkach Certyfikatu „Firmy Wiarygodnej
Finansowo” wydawanego przez Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor SA.
To również istotne narzędzie w staraniach o dotacje na rozwój
i dalsze projekty o charakterze innowacyjnym, jeśli wziąć pod uwagę, że ocena poziomu innowacyjności projektów oraz podmiotów aplikujących o wsparcie ze środków unijnych jest jednym z podstawowych

kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków UE. Udział w konkursie i zdobyta nagroda lub wyróżnienie może istotnie wpłynąć na
tę ocenę, a tym samym przyczynić się do pozytywnej decyzji w sprawie wniosku o dodatkowe środki na dalszy rozwój innowacji. I

W

Laureatów nagrodzono certyfikatami

Galeria w piwnicach Ratusza w Strumieniu
Kiedyś zwykłe piwnice – dziś miejsce, które przyciąga swoimi
wnętrzami. W najstarszym ratuszu w województwie śląskim
funkcjonuje Galeria Pod Ratuszem
Pomysł na zagospodarowanie podziemi zrodził się kilka lat
temu. – Wspólnie z województwem żylińskim złożyliśmy
wniosek na realizację projektu transgranicznego pt.: „Budatin–Strumień. Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego” – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia.
W ramach projektu powstał skwer, miejsca parkingowe i ogólnodostępne szalety. Powstało niezależne wejście do Galerii,
jak również do urzędu.
Lokalizacja i aranżacja wnętrz wykorzystująca kolebkowe sklepienia sprzyja organizowaniu wielu klimatycznych wydarzeń
kulturalnych. Galeria składa się z dwóch sal, posiada zaplecze
kuchenne i węzeł sanitarny oraz pomieszczenia magazynowe.
Wyposażona jest w sprzęt audiowizualny i systemy wystawiennicze.
Odbywa się tu wiele wernisaży, spotkań i wydarzeń artystycznych, w których mieszkańcy chętnie biorą udział. Można
w niej było obejrzeć wystawy słowackiego druciarstwa, francuskiej kaligrafii i polskiego malarstwa.Godziny otwarcia Galerii są dostosowane do potrzeb podejmowanych inicjatyw.
Niezależnie również można ją zwiedzać w godzinach otwarcia urzędu.

Burmistrz Anna Grygierek ze
słowackim twórcą Vitem Piesem

W ramach kontynuowanej współpracy ze słowackim partnerem można było oglądać wystawę rękodzieła ludowego Vita
Piesa. Młodzież z grupy fotograficznej C41 działająca na terenie gminy Strumień prezentowała swoje prace przybliżające
życie codzienne na Słowacji.

www.strumien.pl

Wernisaż wystawy
„Tam gdzie latają żurawie”

WYBITNY EKSPORTER ROKU 2012

Eksportowe
nadzieje gospodarki
X jubileuszowy Kongres Eksporterów Polskich w warszawskim hotelu Marriott
stał się forum do dyskusji na temat możliwości i perspektyw wzrostu eksportu
polskich wyrobów, a tym samym ożywienia krajowej gospodarki poprzez wzrost
krajowych udziałów w rynkach zagranicznych. Tych, którym najlepiej udaje się
zaistnieć z ofertą poza granicami Polski, nagrodzono pucharami i medalami
dla Wybitnych Eksporterów Roku 2012
organizowany 19 listopada ubiegłego roku przez Stowarzyszenie
Eksporterów Polskich w Hotelu
„Marriott” w Warszawie X Kongres
Eksporterów Polskich objęli patronatem honorowym wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, wicemarszałek sejmu
Eugeniusz Grzeszczak, minister rolnictwa Stanisław Kalemba oraz marszałkowie województw, a otwarcia spotkania dokonał prezes zarządu SEP Mieczysław Twaróg.
W spotkaniu wzięło udział około 250
osób, w tym ponad 150 eksporterów reprezentujących różne dziedziny gospodarki
oraz przedstawiciele resortów i władz samorządowych, delegaci korpusu zagranicznego w Polsce oraz polonijnego korpusu eksporterów, parlamentarzyści. Uczestnicy jubileuszowego kongresu próbowali
określić działania sprzyjające przekształceniu gospodarki narodowej na proinnowacyjną i proeksportową, upatrując w tym kierunku transformacji szansę na skuteczne
przezwyciężenie skutków kryzysu. W świetle dotychczasowych doświadczeń oraz potencjału naszej gospodarki eksporterzy widzą potrzebę podjęcia konkretnych kroków
oraz realizacji spójnej polityki proeksportowej, która stanowiłaby główną siłę napędową rozwoju gospodarki.
W czasie przeznaczonym na wystąpienia
minister Stanisław Kalemba przedstawił
szanse rozwoju eksportu rolno-spożywczego,
wicedyrektor Departamentu Współpracy
Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki Marek Korowajczyk omówił perspektywy proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju
gospodarki polskiej, a naczelnik Departamentu Dyplomacji Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Cezariusz Kwaterski skoncentrował się na działaniach dyplomacji ekonomicznej na rzecz rozwoju
eksportu. Działalność wydziałów promocji
handlu i inwestycji na rzecz promocji eksportu
podsumowali przedstawiciele ambasad RP
w Moskwie, w Paryżu i w Waszyngtonie, zaś
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Stół prezydialny i sala obrad

Stanisław Kalemba, minister rolnictwa
i rozwoju wsi
główny ekonomista Banku Zachodniego
WBK SA Maciej Reluga w swym wystąpieniu skupił uwagę na perspektywach dla polskiego eksportu w świetle kryzysu w strefie
euro.
Głos w dyskusji zabrali też przedsiębiorcy,
którzy w prowadzonej działalności gospo-
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darczej wykraczają poza granice kraju, a tym
samym są najbardziej zainteresowani tematem i tworzeniem dogodnych warunków dla
rozwoju eksportu, wzmożoną promocją eksportu i poprawą rozwiązań systemowych. Postulowali oni intensyfikację działań w zakresie pomyślnego wcielenia w życie strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej,
ze szczególnym naciskiem na otwieranie nowych rynków zagranicznych i umożliwienie
szerokiej działalności krajowych firm na
światowych rynkach.
Po merytorycznej części programu uhonorowano najefektywniejszych eksporterów
w kraju. Podczas gali finałowej konkursu Wybitny Eksporter Roku 2012 laureatom wręczono listy gratulacyjne, puchary i medale Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Własne
nagrody finansowe dla laureatów ufundował
też minister gospodarki, a minister rolnictwa
i rozwoju wsi ufundował puchar dla Wybitnego Eksportera Roku 2012 w branży rolno-spożywczej.
I

WYBITNY EKSPORTER ROKU 2012

Mądra praca
gwarantem sukcesu
Rozmowa z Jerzym Marciniakiem, prezesem Zakładów Azotowych
w Tarnowie-Mościcach SA

Rozpoczął się rok z trzynastką w dacie.
Jest pan przesądny? Jak pan sądzi, czy ta
przysłowiowa trzynastka będzie dla Grupy
Azoty szczęśliwa?
– Dla mnie najbardziej popularnym odniesieniem do liczby 13 są słowa wyśpiewane przez Kasię Sobczyk, kiedy to twierdziła,
że „trzynastego nawet w grudniu jest wiosna”.
Osobiście nic nie mam do posiłkowania się
numerologią czy podobnymi motywami, ale
magiczne zaklęcia rzadko sprawdzają się
w twardym biznesie. Tu liczby zawsze dają
konkretny wymiar przedsięwzięcia i bezlitośnie określają ramy prowadzonego biznesu.
Mam szacunek do liczb i umiem je interpretować, ale też mogą być one wyznacznikami
dążeń i sumą sukcesu…
Pan przecież nie może narzekać na
brak sukcesów. Od dobrych czterech lat firma, którą pan kieruje, odnotowuje sukces za
sukcesem. Co jest sednem osiągnięć?
– Szacunek do pracy, którą na obecnym
etapie cywilizacji wykonuje każdy człowiek,
przy bezwzględnym respektowaniu warunków
w jakich podejmuje się działania, i konsekwentna realizacja założonych celów zawsze przynoszą wynik dodatni. Nawet jeżeli odbywa się to w warunkach mocno niesprzyjających, bądź zajdą zdarzenia nadzwyczajne, to cel na poziomie minimum uda
się osiągnąć. Przy takim podejściu do biznesu liczby, i nawet ta zabawna trzynastka, są
częścią składową, na której warto się opierać,

bo one na każdym etapie charakteryzują
przedsięwzięcie biznesowe.
Ale pan, kierując tak dużą grupą, w której skład wchodzą największe zakłady chemiczne w kraju, operuje chyba tylko dużymi liczbami. Czy lubi pan wyzwania idące
w miliardy złotych?
– W biznesie każde wyzwanie, małe czy
duże, jest swego rodzaju grą o wygraną. Oczywiście cieszy bardziej, jak menadżer ma
szansę zagrać o dużo i wygra dużą pulę. Finalizujemy w tej chwili przedsięwzięcie, które dawać będzie Spółce rokrocznie ponad
10 mld zł obrotów. Ale – w moim przekonaniu – solą wielkich, skomplikowanych przedsięwzięć jest zdolność ułożenia kooperatywności na wielu poziomach i w wielu obszarach.
Praca dużych, wyspecjalizowanych zespołów
z różnych dziedzin, umiejętnie poukładana
i policzona od strony kosztów, a także założonych zysków, jest bardziej satysfakcjonująca, niż rząd zer w bilansie. Prawdziwe wyzwanie w mojej sytuacji zawodowej to nakreślić
cele i zadania tak, by ludzie zaangażowani,
chcąc czerpać zyski, działali w ramach swych
kompetencji, wykorzystując umiejętności przydatne do pełnej realizacji zadań.

ślony został w oparciu o te wszystkie składowe, o których pan wspomniał, według
twardych reguł, prawie tak, jak w szachach?
– Ciekawy punkt widzenia, ale przecież
nigdy nie ukrywałem, że celem zarządu, którym mam przyjemność kierować, jest rozwój
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach
poprzez rozwój organiczny i budowanie pozycji na rynku kapitałowym za pomocą ruchów akwizycyjnych. W ogłoszonej w zeszłym
roku strategii jasno powiedzieliśmy, że realizujemy plan mający wprowadzić naszą spółkę do WIG20. Oznacza to stworzenie bardzo
dużej firmy na rynku polskim, mającej ambicje
konkurowania ze światem. Dziś, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na koncentrację kapitału i rozpoczęciu procesu implementacji w ramach Grupy Azoty, mogę zaprzyjaźnić się ze słowem „sukces”. W moim
przekonaniu jesteśmy już na prostej, chociaż
na tej szachownicy, o której pan wspomniał,
są ciągle te ważne figury i spora liczba pionków, których siła jest ogromna i wszyscy bacznie obserwują to, co robimy. Rozumie to rynek kapitałowy, ale związki zawodowe ciągle
trzeba przekonywać, że zbudowanie prężnej,
dużej spółki wymaga mądrego postępowania,

Prawdziwe wyzwanie w mojej sytuacji zawodowej
to nakreślić cele i zadania tak, by ludzie
zaangażowani, chcąc czerpać zyski, działali
w ramach swych kompetencji, wykorzystując
umiejętności przydatne do pełnej realizacji zadań
Czyli nie jest pan wizjonerem? Raczej
lubi pan szachownicę…
– Już pytał pan o sedno, ale gwoli wyjaśnienia: warunki gospodarcze z roku na rok
są coraz bardziej skomplikowane i od dawna już niełatwe, ale to tym bardziej mobilizuje
człowieka, który tak jak ja, od dawna zajmuje
stanowiska menadżerskie. Myślę, że dążenie
do realizacji dużych projektów jest naturalne i to w moim przekonaniu stanowi sedno,
ale do osiągnięcia sukcesu potrzeba wielu składowych.
Czyli cel główny: budowa Grupy Azoty,
która de facto będzie firmą skupiającą największe spółki chemiczne w kraju, nakre-

pracy i wiary w powodzenie. Ja jestem w dużo
lepszej sytuacji – chociaż proszę mnie nie posądzać o próżność – niż premier Winston
Churchill, który powiedział: „Nie mam nic do
zaoferowania, tylko krew, trud, łzy i pot”, bo
tak naprawdę mogę zaoferować bardzo
dużo. Spółka gwarantuje stabilne miejsca pracy za godziwą płacę i daje możliwości rozwoju
zawodowego, trzeba tylko mądrości, aby
wykorzystać to, co krajowa branża chemiczna do tej pory osiągnęła.
Rozmawiał Marcin Kuźbicki
www.grupaazoty.com
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ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA

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 – powiedział o wypracowanej randze branżowej rywalizacji prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu
i Usług Robert Składowski. Według organizatora udział w rywalizacji jest doskonałym
sposobem na ugruntowanie renomy i kształtowanie pozytywnego wizerunku, a zdobyty
Orzeł Polskiego Budownictwa potwierdza
nie tylko jakość produktów i usług, ale również
umacnia prestiż i zwiększa zaufanie w oczach
klientów. – Głównym celem konkursu jest propagowanie przedsiębiorstw z sektora budownictwa tworzących budownictwo bezpieczne,
nowoczesne i konkurencyjne. Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w spo-

Z

Laureaci konkursu w kategorii generalny wykonawca
sób 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.
Podczas Wielkiej Gali „Polska przedsiębiorczość 2012” uhonorowano zarówno

liderów krajowego budownictwa, jak i samorządy najbardziej przychylne biznesowi,
które tworzą najkorzystniejsze warunki dla
rozwoju lokalnej gospodarki i projektów realizowanych przez zewnętrznych inwestorów na terenie zarządzanych gmin i powiatów.
I

Konkurujemy jakością i ceną
Rozmowa z Januszem Żbikiem, podsekretarzem stanu
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Jak wypada polskie budownictwo pod
względem jakości realizowanych projektów? Czy poziom powstających nieruchomości stawia krajowe firmy budowlane na
równi z zagranicznymi usługodawcami, zarówno pod względem designu, estetyki, jak
i standardu oraz solidności potwierdzonej
stosownymi certyfikatami?
– Polskie firmy budowlane od wielu lat
konkurują z zagranicznymi jakością i ceną
– nie tylko na budowach w Polsce. Zamawia-
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jący oczekują rzetelnego sprawdzenia przez niezależne instytucje, zwłaszcza instytuty badawczo-rozwojowe, jakości oferowanej przez
wykonawców, co jest zrozumiałe – w ten sposób starają się minimalizować ryzyka związane
z zamówieniem. Warto zauważyć, że coraz bardziej prestiżowe są w obszarze certyfikacji polskie jednostki naukowo-techniczne.
Jak krajowi przedstawiciele budownictwa radzą sobie z zagraniczną konkurencją
oraz współpracą z samorządami?
– Bardzo duży wolumen zamówień publicznych pochodzi z sektora samorządowego
– to bardzo dobrze. Potrzeb infrastrukturalnych jest tak dużo, że na pewno trzeba wybierać najpilniejsze. Jeśli decyzja o tym, co zrobić w pierwszej kolejności jest najbliżej ludzi,
w samorządzie, wtedy nawiązywanie kontaktów między inwestorami i potencjalnymi
wykonawcami jest najłatwiejsze.
Na czym powinny się skupić władze oraz
instytucje i stowarzyszenia branżowe mające wpływ na tworzenie warunków do rozwoju

i zdrowej konkurencji przedsiębiorstw budowlanych, aby jak najlepiej sprzyjać systematycznej poprawie jakości, ustawodawstwa
oraz integracji branży?
– Chyba niedostatecznie doceniamy upowszechnianie dobrych praktyk. Ogólne warunki kontraktowe są przecież dla wszystkich
kontrahentów strony publicznej takie same.
Źródłem sukcesu, przewagi konkurencyjnej
w biznesie, jest coś bardziej subtelnego,
„usprawnienie” i wola przezwyciężania nieuniknionych trudności. Przedsiębiorcy oczekują takiej pomocy ze strony samorządu gospodarczego, poprowadzenia przez sprawdzone sposoby i techniki do sukcesu. Upowszechnianie dobrych praktyk nie powinno
ograniczać się wyłącznie do członków organizacji czy samorządu. W interesie organizacji branżowych jest pokazywanie dobra wspólnego. Dobro wspólne wymaga, by dobre
praktyki były powszechnie stosowane.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Kolejny raz na podium
Rozmowa z Eugeniuszem Gorczowskim,
przewodniczącym rady nadzorczej oraz właścicielem
ﬁrmy Jaekel Bud-Tech Sp. z o.o., uhonorowanej podczas gali
Polska Przedsiębiorczość 2012 brązowym Orłem Polskiego Budownictwa
riańska, remont i przebudowę Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Piekarach Śląskich – w tym miejscu dodam,
że realizacja ta uzyskała tytuł „Modernizacji
Roku”, budowę hali sportowej w Porębie oraz
obiekty handlowe Tesco i Lidl w takich miastach, jak: Chorzów, Zdzieszowice, BielskoBiała, Mszana Dolna, Ruda Śląska i innych.
Jakie czynniki pozwalają firmie na
utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku, zwłaszcza teraz, kiedy branża znalazła się
w dość niestabilnych uwarunkowaniach gospodarczych?

których mogłoby dość podczas opracowywania kosztorysów. Na dalszym etapie przeprowadzania prac, fachowcy odpowiedzialni
za realizację uzyskanych kontraktów gwarantują utrzymanie kosztów inwestycji na
określonym poziomie. Reasumując, konsekwentna realizacja założeń finansowych, jakościowych i terminowych powoduje, że ryzyko związane z inwestycją jest niewielkie,
w związku z czym zleceniodawcy mają
gwarancję wykonania powierzonych nam robót profesjonalnie i na czas. Czynniki te
w dużej mierze wpływają na decyzje inwe-

Konsekwentna realizacja założeń finansowych,
jakościowych i terminowych powoduje, że ryzyko
związane z inwestycją jest niewielkie
– Podstawową rolę w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji na rynku odgrywa konsekwentne działanie zarządu, który realizuje założony wcześniej program. Równie
istotne znaczenie przypisujemy odpowiednio wykwalifikowanemu zespołowi pracowników, fachowo przygotowującemu oferty, co pozwala unikać wszelkich błędów, do

Co stanowi źródło sukcesów firmy uhonorowanej w ogólnopolskim konkursie Orły
Polskiego Budownictwa?
– Źródłem sukcesu naszej firmy jest
przede wszystkim wysoko wykwalifikowana
załoga oraz konsekwentna realizacja programowych założeń rozwoju, co w efekcie
przekłada się na konkurencyjną pozycję na
rynku. Istotną rolę odgrywa również jakość
świadczonych usług oraz kultura w kontaktach z kontrahentami.
Które ze zrealizowanych obiektów wskazałby pan jako wizytówki firmy?
– Generalnie wszystkie realizowane przez
nas obiekty możemy wskazać jako wizytówki naszej firmy, gdyż każdorazowo dokładamy wielu starań podczas realizacji projektów,
dbając zarówno o jakość wykonywanych robót, jak również o estetykę obiektów. Jednak
w tej obszernej grupie realizacji z całą pewnością należy wyróżnić: budowę osiedla Ma-

Budowa osiedla mieszkaniowego
– Chorzów, ul. Mariańska

Tesco w Zdzieszowicach

Lidl w Chorzowie

storów, którzy wybierają nas na realizatorów
swoich projektów.
Jakie cele na przyszłość stawia sobie zarząd, mając na uwadze aktualnie panujące
trendy rynkowe?
– Nadrzędnym celem zarządu jest dalsze utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług, a co za tym idzie wdrażanie
nowych technologii. Ponadto zamierzamy
w dalszym ciągu na bieżąco dokonywać korekt w zarządzaniu, realizować szkolenia dla
pracowników, inwestować w nowoczesny
sprzęt, a przede wszystkim w dalszym ciągu
utrzymywać wiarygodność i płynność finansową spółki, co stawia nas w czołówce
firm fair play, które rzetelnie wywiązują się
ze swoich zobowiązań.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.jaekel.com.pl

Modernizacja MPWiK w Piekarach Śląskich
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Świat pełen grozy
ewsząd docierają do mnie smutne sygnały. Przynajmniej raz w roku żegnam na cmentarzu kogoś z rodziny lub znajomych, dowiaduję się też o ciężkich chorobach bliźnich, widzę mnóstwo przykładów biedy. Dlatego nie chcę czytać o ludzkich tragediach,
ani słuchać na ten temat audycji radiowych czy oglądać programów telewizyjnych.
Wydaje mi się jednak, że mnóstwo ludzi karmi się cudzymi nieszczęściami. Wśród gazet, które obecnie znajdują się w kryzysowej sytuacji, najlepiej mają się tzw. tabloidy, żywiące się plotkami i tragediami. Poważne tytuły też zaczynają kierować się w tę stronę i coraz częściej epatują niezdrowymi sensacjami. Normalny odbiorca mediów, który bardziej ceni tematy do myślenia niż do przeżywania, ma niewiele możliwości, żeby tę swoją potrzebę zaspokoić.
W większości badań opinii publicznej, dotyczących sytuacji w kraju, widać wyraźnie pewną prawidłowość. Gdy ludzie wypowiadają się o całej Polsce, uważają, że jest źle. Gdy jednak mają odpowiedzieć jak im się wiedzie osobiście, najczęściej są bardziej optymistyczni.
Podobnie jest w sprawie poczucia bezpieczeństwa. W kraju panuje przemoc i bandytyzm,
ale na ich osiedlu nie jest najgorzej. Skąd to się bierze? Ano stąd, że opinie w sprawie całego kraju kształtują media, a w sprawie najbliższego otoczenia własne doświadczenie. Trudno zachować spokój ducha w ocenie sytuacji ogólnej, gdy od rana do nocy jesteśmy karmieni
relacjami o zabójstwach dzieci, napadach na niewinnych ludzi czy przekrętach finansowych.
Zgodnie z manierą współczesnych mediów, te tematy są mielone na wszystkie sposoby, co
wywołuje wrażenie, że mają wymiar powszechny.
Czarny obraz sytuacji przedstawiają też uparcie opozycyjni politycy spod znaku PiS. Kto
nie ma pojęcia o ekonomii albo orientuje się w tym słabo, czuje się co najmniej skołowany,
a najczęściej przestraszony. Co bowiem słyszymy w tych monotonnie powtarzanych przekazach? Po pierwsze, że obecny rząd jest najgorszy od 1989 roku. Po drugie, że wisi nad nami
katastrofa. Wkrótce zrozpaczeni ludzie wyjdą na ulice i będą walczyć o swoje prawa do godnego życia. Znając światopogląd polityków PiS, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że w swoich codziennych modlitwach wznoszą błagania o sprowadzenie na Polskę plag,
które umożliwią im przejęcie władzy. Na razie jednak Bóg ich wysłuchać nie chce, jak owego Górala z anegdoty, któremu powiedział zza chmur, że go „jakosiś nie lubi”.
Jednym z ekonomistów, którzy najgorliwiej szerzą atmosferę strachu, jest prof. Krzysztof Rybiński, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, a obecnie rektor uczelni Vistula.
– Prognozy mówią, że pod koniec tego stulecia może być nas jedynie 16 mln, czyli naród
wymiera – powiedział. – Ta refleksja doprowadziła mnie do wniosku, że może warto przesunąć pewne środki, które są marnowane, właśnie na demografię. Ja proponuję alternatywę, by naród przestał wymierać, by nie doszło do tego, że za kilkadziesiąt lat nie będzie komu
gadać po polsku. Szykuje nam się w tym roku bardzo duża dziura budżetowa – dowodzi
– która może doprowadzić do bardzo trudnej sytuacji. Nie wykluczam np., że pod koniec
roku mogą się pojawić problemy w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z finansowaniem procedur medycznych czy refundacją leków. Nie wykluczam, że ZUS będzie musiał się bardzo mocno zadłużyć, bo będzie dostawał z budżetu dużo mniej pieniędzy.
– Klienci funduszu inwestycyjnego Krzysztofa Rybińskiego nie bardzo wiedzą czy cieszyć
się, że nie nadeszła katastrofa, którą zapowiadał, czy raczej smucić, że stracili przez niego pieniądze – zastanawia się „Newsweek” – Święty Jan Ewangelista i prof. Krzysztof Rybiński, najbardziej medialny ekonomista w Polsce, przewidzieli koniec świata. Z tym że siłami Jana były
hordy szatana, a u Krzysztofa jeszcze gorzej, bo urzędnicy europejscy i „banksterzy”. U Ewangelisty walka dobra i zła toczy się w Armageddonie, u Rybińskiego – w Eurogeddonie. Reszta się zgadza: Apokaliptyczne wizje upadku, nieuchronność zagłady i ostateczne zwycięstwo
tych, którzy zawierzyli. Za swą wierność zostaną nagrodzeni: życiem bez chorób, głodu i smutku lub spokojnym snem i godziwym zyskiem, podczas gdy inni potracą fortuny.
W odróżnieniu od świętego Jana, prof. Rybiński pokusił się o precyzyjne określenie terminu europejskiej zagłady na lata 2012–2014. Zacząć miało się w marcu zeszłego roku od
bankructwa Grecji. Po niej Portugalia. Dalej miało być już z górki – Europa pogrąża się
w chaosie, wybuchają strajki, depozyty odpływają w siną dal, banki upadają, ceny ropy szybują, za to euro i złoty dołują. Czy jest na to jakiś ratunek? – Tak – odpowiadał profesor
– fundusz inwestycyjny Eurogeddon, którego jestem pomysłodawcą.
Fundusz stracił dotąd 30 proc. swojej mocy. Nie da się jej przywrócić zaklęciami. Prof. Rybiński znajduje się obecnie w zespole doradców prof. Glińskiego – kandydata na premiera technicznego PiS, a niektórzy żartują, że na technicznego papieża po abdykacji Benedykta XVI.
Kiedyś czytałem opowiadanie Sławomira Mrożka o facecie, który popadł w depresję. Przeczytał jednak w gazecie ogłoszenie. Dostał propozycję, żeby odwiedzić mieszkanie, gdzie ludzie są w jeszcze gorszej sytuacji i wiszą tam informacje: „Pluć i palić, i tak już nic nie zaszkodzi” oraz „Drzwi nie zamykać, po co?”. Poszedł i nastrój mu się poprawił.
I

Z

Czesław Rychlewski
18 Fakty

FELIETON

Troje nie do pary
statnie tygodnie obfitują w znaczące wydarzenia w krajowej polityce. Podczas kluczowego dla rządu głosowania w sprawie związków partnerskich doszło do wyraźnego podziału wśród posłów PO. O grupie konserwatystów Gowina mówiono
od dawna, jednak nigdy przedtem posłowie ci nie wystąpili jawnie przeciwko woli
premiera, de facto, pokazując jego niemoc w kierowaniu partią. Wydarzenie to ma skutek
dwojaki. Po pierwsze mocno osłabia Platformę, wzmacniając zarówno lewą, jak i prawą stronę sceny politycznej. Liberalni wyborcy platformy widzą, że partia, na którą zagłosowali, jest
światopoglądowo bliska PiS-owi. Wciąż nieuregulowana pozostaje kwestia in vitro, Kościół
ma znaczący wpływ na sprawy państwowe, nie nastąpiła depenalizacja marihuany i nie zostały zalegalizowane związki partnerskie. To sprawy bardzo ważne dla części wyborców Platformy. Osłabienie idzie również z prawej strony, bo rozłamowcom Gowina blisko teraz do
PiS-u. Czy ich wyborcom również? Pokażą najbliższe sondaże.
Słabością PO zawsze były sprawy światopoglądowe, bo ujawniały znaczące różnice między jej posłami. Co łączy Arłukowicza z posłem Godsonem? Albo Gowina z Małgorzatą Kidawą Błońską? No właśnie, poza partią niewiele. Rozumiejąc to dobrze zarówno PiS, jak
i lewica uderzają w to miękkie podbrzusze Platformy, domagając się kontrowersyjnych reform. Jedni żądają całkowitego zakazu aborcji, a drudzy zalegalizowania marihuany.
Drugim skutkiem rozłamu w PO jest łatwy do wykazania brak skuteczności tej partii. Stąd
już tylko o krok od spadku w sondażach. Do tej pory Platformie sprzyjało dużo szczęścia
w nieszczęściu. Faktycznie jej rządy przypadły na czas wielkiego kryzysu, co tłumaczyło różne problemy w skutecznym rządzeniu. Wyborcy wybaczali to, czekając na lepsze czasy. Sprzyjała przede wszystkim opozycja; zwariowana, otumaniona smoleńskimi mgłami prawica, albo
podzielona, skłócona lewica, bez wyraźnego lidera, programu i planów na przyszłość. Rokosz Gowina, choć z pozoru błahy, może mieć jednak skutki dużo poważniejsze, bo na naszych oczach powstaje nowa partia, która – moim zdaniem – może odebrać zawiedzonych
wyborców Platformie i SLD.
Europa + ma wszystko to, co potrzeba, by odnieść sukces. Świeżość, która po 7 latach
nawet najwspanialszych rządów koalicji jest dla nowopowstałej partii atutem. To coś jak kupowanie nowego auta – niby stare jeździ, ale już się opatrzyło, w silniku coś rzęzi, więc wyborca mimowolnie przegląda katalogi z nowościami na rynku. Europa + ma wreszcie lidera.
Aleksander Kwaśniewski – choć z wadami i po wielu wpadkach alkoholowych – to jednak
polityk z klasą i dający rękojmię powagi nowego przedsięwzięcia. Europa + ma także zaplecze polityczne w postaci partii Janusza Palikota oraz rozłamowców z SLD o mocnych
nazwiskach tj. Ryszard Kalisz, Marek Siwiec czy Wojciech Olejniczak. Na pewno będą próbować pozyskać także Włodzimierza Cimoszewicza, Marka Borowskiego i inne ważne postaci lewicy.
Ta nowa partia działa niegłupio. Ogłosiła swoje powstanie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które będą dla niej bezbolesnym testem. Wyborcy PO i SLD mogą
bezkarnie zagłosować za nowym ugrupowaniem, bo to nie jest polityka krajowa i nie grozi
im u władzy Jarosław Kaczyński. Europa + przy dobrym wyniku pozyska finansowanie
z budżetu państwa, co także nie jest bez znaczenia w podejmowaniu kolejnych kroków na
scenie krajowej. Zagrożeniem dla nowego ugrupowania jest oczywiście SLD i PO, które staną na głowie, aby uniemożliwić ewentualny sukces Europie +.
Jeżeli jednak nowa partia zaskoczy odważnym programem, rozpocznie i utrzyma dialog publiczny w ważnych dla społeczeństwa sprawach i skutecznie będzie piętnować błędy
koalicji, to ma duże szanse powtórzyć i wzmocnić sukces Ruchu Palikota. Swoją drogą, Palikot ma dużo szczęścia, że po tylu wpadkach Kwaśniewski rozgrzesza go publicznie. Były
prezydent wybrał współpracę z Palikotem, a nie z Millerem, bo są to ludzie reprezentujący
dwa różne światy. Palikot i jego partia odwołują się do ludzi młodych, wyemancypowanych,
patrzących w przyszłość, ludzi korporacji bądź właścicieli firm, podczas gdy elektorat SLD
to dawny „beton partyjny”, ludzie z dawnego systemu, których co roku – z racji swojego wieku – ubywa. Wbrew pozorom wyborcy SLD to ludzie światopoglądowo konserwatywni, często nawet praktykujący katolicy. Dla nich Palikot to jakaś aberracja, dziwoląg i przebieraniec.
Kwaśniewski rozumie to, dlatego stawiać będzie tylko na tych ludzi z SLD, którzy reprezentują
otwartość i świeżość. Na co mu Grzegorz Napieralski, który okazał się – nie bójmy się tego
słowa – półgłówkiem skompromitowanym w poprzednich wyborach? Albo Włodzimierz Czarzasty, niezmiennie kojarzony z „Aferą Rywina”?
Paradoksalnie może okazać się, że współzałożyciel SLD Aleksander Kwaśniewski, tworząc nowe ugrupowanie, przybije gwóźdź do trumny swojej dawnej partii. To oczywiście przyszłość i moje gdybanie, ale w tej chwili wszelkie scenariusze są możliwe, włącznie z tymi demolującymi męczący klincz PO-PiS w polskiej polityce.
I
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DIAGNOZY – PROGNOZY

Nie dajmy się zdołować
Po wymagającym 2012 roku, w którym świat opanowało spowolnienie gospodarcze,
kolejny rok przyniesie wyraźną poprawę otoczenia ekonomicznego – twierdzi
Money.pl. – Oczekujemy, że wraz z końcem drugiego kwartału globalne ożywienie
powinno ponownie nabierać tempa i z nawiązką zrekompensować słaby początek
roku. W naszej ocenie siła globalnego popytu jest obecnie niedoszacowana i będzie
decydować o skali odbicia gospodarki światowej w całym 2013 roku

Czesław Rychlewski
lobalna gospodarka doświadczy
przyspieszenia tempa wzrostu
w oparciu o odbudowę zaufania podmiotów gospodarczych
w trwałą poprawę warunków ekonomicznych,
gwarantowaną przez główne banki centralne. Strefa euro wyrwie się z objęć recesji, jednak poprawa sytuacji gospodarczej nie będzie
równomierna. Hiszpania na przykład zostanie zmuszona do skorzystania z zewnętrznej
pomocy finansowej. Obawy o klif fiskalny
w Stanach Zjednoczonych znikną, przekładając się na rozpędzenie gospodarki dużo
wcześniej niż w Europie. Luźna polityka
Fed będzie wspierać popyt konsumpcyjny i inwestycje.

G

Wspólna obrona
W ciągu dwóch lat Unia Europejska zawrze z USA umowę o największej na świecie
strefie wolnego handlu i inwestycji – poinformowała wyborcza.pl. To zmieni reguły gry
– twierdzą politycy unijni.
Negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji mają się za-
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cząć w tej połowie roku. Zapowiedzieli je – szef
Komisji Europejskiej José Manuel Barroso,
przewodniczący Rady Europejskiej Herman
Van Rompuy oraz prezydent USA Barack
Obama. Prezydent w orędziu do Amerykanów
mówił o rozpoczęciu rozmów z UE. Zielone
światło do negocjacji dali przywódcy Unii
podczas szczytu w lutym bieżącego roku. Według agencji Reuters był to sukces kanclerz
Niemiec Angeli Merkel.
Bruksela i Waszyngton chcą przeprowadzić negocjacje w błyskawicznym, jak na taką
globalną operację, tempie. Komisarz UE
do spraw handlu Karel de Gucht mówił, że
mogą się zakończyć w ciągu dwóch lat. – Powinniśmy pokonać tę drogę na jednym tankowaniu – zachęcał na początku lutego w Monachium wiceprezydent USA Joe Biden.
– Wielka Brytania wykorzysta swoje przewodnictwo w tym roku w grupie państw
G-8 do usuwania barier w negocjacjach – dodał brytyjski premier David Cameron.
Obecnie UE i USA wymieniają się towarami o wartości 2 mld euro dziennie.
Umowa ma jeszcze bardziej zbliżyć i rozwinąć gospodarki po obu stronach Atlantyku.
Już teraz dają one połowę produkcji gospo-

darczej świata. Do 2027 roku umowa ma
zwiększyć produkt krajowy brutto Unii
o 0,5 proc., czyli 86 mld euro rocznie, a Stanów Zjednoczonych o 0,4 proc., czyli 65 mld
dol. rocznie.
Umowa ma na przykład umożliwić europejskim firmom udział w przetargach publicznych w USA, a także maksymalnie
uprościć zasady inwestowania, zwiększając
jednocześnie ochronę inwestycji dla firm z obu
stron Atlantyku. Porozumienie ma też usunąć bariery w handlu, przede wszystkim
wprowadzić wspólne standardy w USA i UE.
Na przykład europejskie koncerny samochodowe szacują, że zaoszczędzą 12 mld euro
rocznie, jeśli i tu, i tam obowiązywać będą te
same wymogi bezpieczeństwa i ekologii. – Ta
umowa to szansa dla Zachodu, by odzyskać
pozycję lidera wobec konkurentów z Azji
– uważa polski eurodeputowany Paweł Zalewski.

Budżet optymizmu
Nawet pesymiści, załamujący ręce, że kryzys gospodarczy i finansowy przerósł przywódców państw UE, muszą przyznać, iż
kompromis w sprawie budżetu na lata

DIAGNOZY – PROGNOZY
2014–2020 dowodzi zmiany nastawienia i napawa optymizmem – twierdzi „Financial Times”. Porozumiano się w sprawie rozwiązania bądź złagodzenia niektórych trudnych problemów. W świat wysłano sygnał, że
pomimo częstych burzliwych awantur między członkami UE, Europa potrafi być proaktywna. Za optymistyczny sygnał uznaje
„FT” nie tylko uzgodnienie budżetu, lecz także decyzje w sprawie irlandzkiego długu, głosowanie w Parlamencie Europejskim w sprawie polityki połowów ryb oraz postawę prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego, który oparł się naciskom
sterowania kursem wymiany euro i dzięki
słownej interwencji zastopował jego umacnianie. „Europa nadal zmaga się z problemami, które przesądzą o jej przyszłości, ale

w Moskwie. Rosja w 2013 roku przewodniczy G-20.
„Uznajemy, że nadmierna zmienność
strumieni finansowych i bezładna dynamika
kursów wymiany mają negatywny wpływ na
stabilność gospodarczą i finansową. Powstrzymamy się od konkurencyjnej dewaluacji walut. Nie będziemy dostosowywać naszych kursów wymiany do celów konkurencji. Będziemy powstrzymywać się od wszelkich form protekcjonizmu i utrzymamy
otwartość naszych rynków” – to fragment
oświadczenia członków G-20.
Było to pierwsze spotkanie ministrów finansów i szefów banków centralnych podczas
rosyjskiej prezydencji. Jego głównym tematem było ryzyko wojny walutowej między największymi potęgami gospodarczymi świata.

W czasach kryzysu potęgi światowe, chcąc
poprawić swoje wyniki gospodarcze, uciekają się
do nierynkowych sposobów wpływania na kurs.
Deprecjacja na krótką metę czyni gospodarkę
bardziej konkurencyjną, ponieważ wspiera popyt,
ale oznacza, że gospodarki innych krajów stają się
przez to mniej konkurencyjne
zachęcające jest to, że jej liderzy rozmawiają ze sobą. Póki to robią, jest nadzieja. Wynikiem rozmów może być porozumienie
tam, gdzie jest ono najmniej spodziewane”
– pisze „FT”.

Bez wojny walutowej
Ministrowie finansów i szefowie banków
centralnych G-20, nieformalnego klubu
skupiającego największe gospodarki świata,
obiecali, że ich kraje powstrzymają się od
konkurencyjnej dewaluacji walut. Deklarację tę zawarli w komunikacie, wydanym
na zakończenie dwudniowego spotkania

Kurs waluty wpływa na konkurencyjność
danego kraju. Im jego waluta jest słabsza, tym
bardziej opłacalny jest eksport, a mniej opłacalny import. W czasach kryzysu potęgi
światowe, chcąc poprawić swoje wyniki gospodarcze, uciekają się do nierynkowych
sposobów wpływania na kurs. Deprecjacja na
krótką metę czyni gospodarkę bardziej konkurencyjną, ponieważ wspiera popyt, ale
oznacza, że gospodarki innych krajów stają
się przez to mniej konkurencyjne.
G-20 potwierdziło przywiązanie do elastycznego kursu wymiany walut, który odzwierciedlałby fundamentalne wskaźniki go-

spodarcze i prowadził do ściślejszej współpracy w imię wspólnego wzrostu.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
ocenił, że obawy przed wojną walutową są
przesadzone, ale przy tym zaapelował, by kwestia ta pozostawała w centrum uwagi. Według
MFW należy uważnie śledzić rozwój sytuacji
i mieć baczenie na przebieg współpracy między potęgami światowymi.

Przedsiębiorcy się nie boją
A co będzie w Polsce? W pierwszej połowie roku otrzemy się o recesję. Na koniec
czekają nas już jednak zauważalne wzrosty
płac i tańszy złoty – uważa portal ekonomia24.
Po tym, jak w minionym roku gospodarka
rozwijała się w tempie przyzwoitym, w 2013
roku czeka nas głębsze spowolnienie. Analitycy spodziewają się średnio 1,5 proc. wzrostu (rząd 2,2 proc.). W pierwszym kwartale
z pewnością otrzemy się o recesję (najbardziej
optymistyczne prognozy to wzrost PKB
o 0,8 proc.), a najwięksi pesymiści, na przyład eksperci z BRE Banku, uważają, że nawet
w nią wpadniemy. Druga połowa roku to lekka poprawa sytuacji, bo Polska zacznie korzystać z ożywienia w Niemczech, które z kolei skorzystają na ożywieniu w Chinach. Ale
do boomu wciąż nam daleko.
Ponad połowa przedsiębiorstw (52,1 proc.)
zamierza utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie, a nieco więcej niż jedna piąta (21,1 proc.) planuje wzrost liczby pracowników – wynika z badań Business Centre Club. A Marek Goliszewski, prezes BCC,
komentuje, że przedsiębiorcy nie boją się 2013
roku. Mimo to wszystkie prognozy rynkowe
mówią o dużym wzroście stopy bezrobocia.
Już w pierwszych miesiącach tego roku
może ono przekroczyć 14 proc. Średnio w całym 2013 roku wynagrodzenia w firmach
mogą wzrosnąć o 3 proc. To nieco więcej niż
inflacja, co oznacza, że realny wzrost płac wyniesie 0,9 proc. Ale nie wszyscy wierzą w ten
scenariusz.
I
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Feralny rok?

Obecny rok rozpoczął się
u nas fatalnie, podobnie jak
dla zagranicznych autorów
prognoz. W końcu 2012
roku przewidywali oni
całoroczny wzrost
polskiego PKB nieco
powyżej 2 proc., a dane
ogłoszone w styczniu
wskazywały tylko 2 proc.
Nie rokuje to dobrze dla
naszej gospodarki w 2013
roku, w związku z czym
inne prognozy na ten rok
również poszły w dół
– między innymi
Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju
(EBOiR) w raporcie
z 21 stycznia obniżył
prognozę z 2,2 proc.
do 1,5 proc. Podobny
wskaźnik przewiduje
Bank Światowy (kilka
miesięcy wcześniej
dawał nam 3,2 proc.)
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Zygmunt Słomkowski
nalitycy EBOiR wyjaśniają: „Słabszy eksport wraz ze słabszymi inwestycjami prywatnymi i wynikającymi z konsolidacji ﬁskalnej niższymi nakładami na inwestycje
publiczne będą się utrzymywać w pierwszej połowie roku”. Podkreślili też, że Polska z opóźnieniem odczuwa skutki hamowania gospodarki eurostrefy. Jako główny czynnik polskiego spowolnienia Bank Światowy uznał recesję w streﬁe euro.
Brytyjska gazeta „The Financial Times” stwierdziła, że dane o gospodarce polskiej, jakie spłynęły w styczniu, dowodzą, że spowolnienie stało się szybsze i ostrzejsze, niż większość
analityków przewidywała jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Zdaniem warszawskiego korespondenta „FT”, stało się tak m.in. wskutek ograniczenia zakupów na rynku wewnętrznym
i wzrostu bezrobocia. Dziennik cytuje opinię Mai Goettig z KBC Securities, według której
w końcu tego roku bezrobocie dojdzie do 14,4 proc. Ponowne szersze otwarcie portfeli przez
polskich konsumentów jest mało prawdopodobne i dlatego zgodna jest prognoza analityków, że przewidywany wzrost PKB w 2013 roku w wysokości 1,5–1,6 proc. może okazać się
zawyżony.
Opublikowany w końcu stycznia raport MFW (World Economic Outlook) podtrzymuje brak większych nadziei. Obniżył bowiem prognozę dla eurolandu (a więc głównego adresata polskiego eksportu) z plus 0,2 do minus 0,2 proc. Co więcej, raport stwierdza: „Panująca niepewność, co do ostatecznego rozwiązania globalnego kryzysu finansowego, może
pogorszyć prognozy regionu”. Dodaje, że choć ostry kryzys stał się mniej prawdopodobny,
to „ryzyko długotrwałego zastoju w strefie euro wzrośnie, jeśli pęd do reform nie zostanie zachowany”.

A

Tak nas pocieszają
Jedynym jasnym punktem jest to, że inwestorzy nadal darzą Polskę swym zaufaniem. Nicholas Spiro ze Spiro Sovereign Strategy (doradztwo kredytowe) stwierdził, że Polska postrzegana jest jako „jedna z najmniej zabrudzonych koszul w europejskiej garderobie kredytowej”. Nicholas Spiro uznał jednak, że ważne będą wyniki gospodarcze i finansowe naszego kraju w I kwartale tego roku. Wyraził nadzieję, że być może wyniki te ukażą, iż „efekty pogorszenia koniunktury są już poza nami”.
W nieco podobnym duchu wypowiedział się Charles Robertson z Renaissance Capital
(firma doradcza w zakresie inwestycji). Jego zdaniem możliwe odrodzenie polskiego rynku
eksportowego stwarza perspektywę pewnego oddechu. Przy okazji ogłoszenia decyzji Rady
Wykonawczej MFW o zwiększeniu Polsce rozmiaru Elastycznej Linii Kredytowej, szefowa
misji MFW w Warszawie Julie Kozack oświadczyła: „Nowa, dwuletnia linia kredytowa będzie wspierać ogólną strategię makroekonomiczną Polski, dostarczając zabezpieczenie przed
ryzykiem oraz zwiększając zaufanie rynku. Polska pokazała, że bardzo silne fundamenty i solidna polityka pomagają wzmocnić krajowi odporność na kryzysy. Myślę, że to kluczowa lekcja, jaką inne państwa mogą wyciągnąć z doświadczeń Polski”.

ECHA POLSKIE
Pani Kozack oceniła, że polski budżet na
rok 2013 jest „odpowiednio zrównoważony”
pomiędzy celami fiskalnej polityki zaciskania
pasa i wsparcia słabnącej gospodarki. Podkreśliła jednakże, że w celu zapewnienia
trwałego wzrostu Polsce potrzebna są dalsze
reformy. Wymieniła przede wszystkim wzrost
wskaźnika zatrudnienia, poprawę klimatu dla
biznesu poprzez redukcję biurokracji oraz niwelowanie barier administracyjnych i inwestycyjnych.
Trochę nadziei dali autorzy lutowego raportu Biura Maklerskiego Deutsche Bank
PBC. Stwierdzili bowiem, że po pierwszej, słabej dla polskiej gospodarki połowie roku, powinna nastąpić poprawa, wynikająca m.in.
z efektów obniżki stóp procentowych. Cały
2013 rok zapowiada się jednak gorzej niż poprzedni, co znajdzie swoje odbicie w wynikach finansowych firm. Szacunki zakładają,
że w 2013 roku zyski polskich spółek giełdowych zmniejszą się o około 10 proc. i będzie to jeden z gorszych rezultatów w krajach
naszego regionu. Jest to czynnik ryzyka, choć
niekoniecznie musi przełożyć się na większe
spadki na naszym parkiecie. „Istnieją kontrargumenty dla niekorzystnego scenariusza.
Inwestorzy nie postrzegają bowiem negatywnie perspektyw polskiej gospodarki i rynku finansowego, o czym świadczy nie tylko
brak wyraźniejszego odpływu kapitału z Polski, ale też zwiększające się zainteresowanie
polskim rynkiem ze strony inwestorów zagranicznych” – oceniają analitycy Deutsche
Bank.
Dla porządku, ale bez większego przekonania, można przytoczyć opinię banku DnB
Nord i firmy doradczej Deloitte w styczniowym raporcie „Kierunki 2013. Pozytywne szoki gospodarcze?”. Raport ten rokuje bowiem, że spodziewane wyhamowanie dynamiki rozwoju gospodarczego Chin może
dodatkowo zwiększyć wzrost naszego PKB
o 1 proc. w ciągu trzech lat. Stanie się tak dzięki handlowi międzynarodowemu oraz spadkowi cen surowców. Według tych samych analityków w ciągu najbliższych 10 lat dodatkowo wzrost o 3 proc. PKB da nam eksploatacja gazu łupkowego.
Na zakończenie tych raczej niezbyt przyjemnych opinii i faktów przytoczmy pogląd
opiniotwórczego dziennika holenderskiego
„NRC Handelsblad” z 12 lutego. Poświęcił on
cały artykuł Polsce jako krajowi, którego gospodarka ma szansę stać się motorem globalnego rozwoju w najbliższych latach. Autor Chris Hensen uważa, że w 2013 roku polski PKB jest w stanie osiągnąć nawet 3 proc.
„Inwestorzy wiedzą o polskim cudzie już od
dawna. Po wejściu do Unii Europejskiej
w 2004 roku kraj stał się magnesem dla zagranicznego kapitału – pisze Hensen. Do sukcesu Polski przyczynił się dodatkowy czynnik
– ciężka praca (Polacy pracują najdłużej w całej Europie) – dodaje i wyciąga wniosek: „Perspektywy dla Polski są bardzo optymistycz-

ne. Polska może stać się nowym logistycznym
centrum na mapie Europy, konkurentem
Holandii. Jeśli Ukraina, Białoruś, Mołdawia
będą dalej się rozwijały, to Polska może być
potencjalnym centralnym punktem przepływu wymiany handlowej pomiędzy krajami Europy Wschodniej a UE”.
No cóż, należy tylko życzyć holenderskiemu komentatorowi, aby miał rację, choć
w I kwartale 2013 roku niewiele na to wskazuje.

Szersze spojrzenie
Dla osłody po gorzkich pigułkach, jakie
zawarte są w różnych scenariuszach dla
Polski na najbliższy czas, kilka ocen dodających otuchy, choć nie są one jednoznaczne.
Oto brytyjski instytut Centre for Economics
and Business Research ogłosił, że Niemcy,
Francja, Wielka Brytania i Włochy w ciągu najbliższej dekady stracą najwięcej, gdy Polska
zaliczy prestiżowy awans i wyprzedzi pół Europy. Jak piszą analitycy brytyjscy, rozpatrując przeszłość 30 największych gospodarek
świata, do 2022 roku Polska z 26. miejsca
przesunie się na 21. Nasz PKB ma wrosnąć
prawie dwa razy, dzięki czemu wyprzedzimy:
Szwajcarię, Norwegię, Szwecję i Belgię.
Nieco inaczej widzi tę perspektywę raport
firmy doradczej PwC. Według jej analityków
do 2030 roku PKB wzrośnie w Polsce o 75
proc. (więcej niż w najbogatszych krajach Europy) – do obecnego poziomu Korei Południowej czy Kanady. Jednak potem, do 2050
roku, tempo to spadnie. Według wyliczeń PwC
obecnie nasza gospodarka zajmuje 18. miejsce na świecie, natomiast za niecałe 40 lat już
nie zmieścimy się w pierwszej dwudziestce.
Najważniejszymi barierami dla rozwoju Polski jest demografia oraz niedostateczny poziom oszczędności i inwestycji.
Coraz częściej instytuty badawcze odchodzą od traktowania wielkości PKB jako
podstawowego miernika jakości życia.
Uwzględnia się ponadto stabilność ekonomiczną, skalę nierówności dochodów mieszkańców, poziom bezpieczeństwa i opieki
zdrowotnej oraz zatrudnienia i ochrony środowiska. Raport Boston Consulting Group,
który oparł się na tak opracowanym wskaźniku dobrobytu, dał nam w skali światowej
niezłe 33. miejsce. Co ważniejsze, umieścił nas
na szóstej pozycji pod względem tempa
zmian w ostatnim czasie. – Polska, podobnie
jak cały region Europy Środkowo-Wschodniej, należy do grupy państw, w których
przez ostatnie pięć lat jakość życia rosła zdecydowanie szybciej, niż wynikałoby to z samej dynamiki PKB – podkreślił główny autor raportu Douglas Beal.
Raport Heritage Foundation o wolności
gospodarczej w 177 krajach lokuje nas dopiero
na 57. miejscu. Tyle że w porównaniu z zeszłorocznym rankingiem awansowaliśmy
o siedem miejsc (z 64. pozycji). Autorzy raportu stwierdzili: – Polska gospodarka od-

notowała dziesiąty największy wzrost indeksu w 2013 roku. Gospodarka radzi sobie stosunkowo dobrze na wielu polach wolności gospodarczej. Dodali również, że polska gospodarka, jako jedyna w Europie, nie wpadła
ani razu w recesję w ciągu ostatnich dwóch
dekad. Spośród kryteriów branych pod uwagę w rankingu wolności gospodarczej Polska
najlepiej wypada pod względem wolności handlowej, a najgorzej w kwestii wydatków rządowych. Trzeba w tym miejscu przypomnieć,
że niedawny raport OECD (Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wskazał, że szybsza liberalizacja prawa w ciągu
ostatnich kilku lat sprawiłaby, że tempo rozwoju polskiej gospodarki byłoby o 10 proc.
wyższe niż obecnie.
Niezbyt miły obraz Polski ukazuje raport
Unii Europejskiej o zagrożeniu biedą i wykluczeniem społecznym. W kręgu tym znajduje się u nas 27,2 proc. mieszkańców (więcej niż średnia unijna), choć w ostatnich latach procent ten zmniejszył się. Mimo to nadal
pozostajemy w trzeciej, „najgorszej” grupie
państw obejmującej m.in. Bułgarię, Rumunię,
Grecję, kraje bałtyckie, Włochy i Węgry,
gdzie zdaniem autorów raportu istnieje duże
ryzyko ubóstwa i małe szanse na wyjście z niego dla tych, którzy wpadną w tę pułapkę.

Pytania o euro
Ze zdwojoną siłą wzrosło zainteresowanie obserwatorów zagranicznych perspektywą udziału Polski w strefie euro. Powody są
dwa: postawienie tej kwestii w Polsce przez
prezydenta, premiera i ministra finansów oraz
nasilenie poglądu, że euro w Polsce może
przyczynić się do umocnienia wspólnej waluty. W swoim komentarzu amerykańska
agencja Bloomberg uznała, że pozytywne sygnały z Warszawy o gotowości zastąpienia
złotego przez euro za kilka lat są najlepszym
dowodem, iż informacje o agonii Europejskiej
Unii Monetarnej są przesadzone. Stanowisko obecnych władz polskich – kontynuuje
agencja Bloomberg – pokazuje, jak skuteczni byli liderzy Unii Europejskiej, począwszy
od niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, po prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi, kiedy walczyli o zawrócenie strefy euro znad krawędzi.
Komentarz zwraca uwagę, że „odwieszenie” kwestii euro w Polsce zbiegło się w czasie z deklaracjami premiera Wielkiej Brytanii
o możliwości wyjścia tego państwa z Unii Europejskiej. Agencja Bloomberg nie ukrywa jednak, że utrzymują się opinie namawiające Polskę, by zachowała swą powściągliwość wobec wspólnej waluty ukazaną w czasie kryzysu
w eurolandzie. – Najlepszą strategią dla
Polski jest utrzymywanie istniejącego stanu
rzeczy i obserwowanie, jak rozwija się europejski kryzys – powiedział Steffen Reichold,
ekonomista do spraw rynków wschodzących w Stone Harbor Investment Partners LP
i były ekonomista MFW.
I
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Odbicie
od dna?
Przedsiębiorcy są
niespokojni. Dzielnie
trwają na swoich
pozycjach, ale liczą się
z pogorszeniem sytuacji.
Najważniejsze pytanie, jakie sobie teraz
stawiają, to czy doszliśmy do dna i możliwe
będzie odbicie, czy usłyszymy pukanie od spodu.
Kilka branż już złapało oddech. Inne jednak ciągle mają
zadyszkę. Może działania rządu w postaci programów
inwestycyjnych oraz złagodzenia przepisów na rynku pracy wesprą tradycyjną
determinację polskich przedsiębiorców, którzy łatwo nie oddają pola. Nie ma
jednak czasu na jałowe dyskusje w rządzie i parlamencie. Czas to pieniądz
Maciej Otrębski
Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych Lewiatan
– Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym nie napawa optymizmem, mimo że tak chcielibyśmy interpretować dane, dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu bieżącego roku
– twierdzi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.
– Po bardzo głębokim spadku w grudniu 2012
roku (o 10,6 proc. rok do roku), odnotowany w styczniu wzrost o 0,3 proc. r/r jawił się
jako pierwszy, może niezbyt silny, ale jednak
sygnał, że odbijamy się od dna. Jednak
dane, dotyczące oceny klimatu koniunktury
w przemyśle, nie pozwalają na zbyt duży optymizm. Ciągle bowiem 22 proc. przedsiębiorstw przemysłowych sygnalizuje pogarszanie się sytuacji, a jedynie 14 proc. – jej poprawę (w styczniu było to 13 proc.). Przy czym
przyczyny słabości tkwią ciągle w rynku wewnętrznym, a nie w sytuacji na rynkach u naszych głównych partnerów biznesowych.
Analiza ogólnego klimatu koniunktury
w przetwórstwie przemysłowym wyraźnie
wskazuje, że bardzo dobrze radzi sobie chemia,
produkcja urządzeń elektrycznych, „odbija” produkcja maszyn i urządzeń, a nawet produkcja
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pojazdów samochodowych. I jak zwykle – farmaceutyki. Problem jednak w tym, że planowane są redukcje zatrudnienia i ciągle zbyt duży
jest poziom zapasów gotowych. A to oznacza,
że nie ma szans na zwiększenie dynamiki
spożycia indywidualnego. A nawet gdyby ono
wzrosło w oderwaniu od sytuacji na rynku pracy, to nie wpłynie znacząco na wzrost produkcji

– 39 proc. przedsiębiorstw uważa, że się pogarsza, a tylko 9 proc. widzi poprawę. Bariery,
które zauważają firmy budowlane, to nadal
niedostateczny popyt. A na zmianę tego
stanu rzeczy się nie zanosi.
Nie we wszystkich sektorach gospodarki sytuacja jest zła. Ciągle bardzo dobrze radzą sobie firmy z sektorów informacja i ko-

Nie we wszystkich sektorach gospodarki sytuacja
jest zła. Ciągle bardzo dobrze radzą sobie firmy
z sektorów informacja i komunikacja. A biorąc pod
uwagę, że jest to sektor nowoczesny, to dobrze
rokuje na przyszłość naszej gospodarki.
Ale sama informacja i komunikacja jej nie pociągną
i zatrudnienia, bo firmy będą wprowadzały na
rynek posiadane zapasy.
Jednak jeżeli taka (oby lepsza) ocena klimatu utrzyma się w marcu, to można zakładać, że dołek osłabienia gospodarczego właśnie się kończy. Pozostaje jednak pytanie,
w jakim tempie będziemy się od niego odbijać. Dzisiejsza ocena klimatu koniunktury rokuje, niestety, dość wolne tempo. Tym bardziej,
że sytuacja w budownictwie ciągle jest bardzo zła i to niezależnie od wielkości firmy

munikacja, co jest jednoznacznie pozytywnym
sygnałem. A biorąc pod uwagę, że jest to sektor nowoczesny, to dobrze rokuje na przyszłość naszej gospodarki. Ale sama informacja
i komunikacja jej nie pociągną.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Koniec ubiegłego roku był wyjątkowo
trudny dla największych gospodarek strefy
euro. Jak podał Eurostat, niemiecka gospodarka zwolniła o 0,6 proc. kwartał do kwar-
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tału, natomiast francuska zmniejszyła się
w tym okresie o 0,3 proc. Zdaniem eksperta
Pracodawców RP Piotra Wołejki, spowolnienie gospodarcze w tym krajach przełoży się
na dalszy spadek portfela zamówień u polskich przedsiębiorców.
– Już od kilku miesięcy boleśnie odczuwamy spowolnienie gospodarcze w Niemczech i Francji, które są odpowiednio pierwszym i czwartym rynkiem zbytu polskiego
eksportu (łącznie sprzedajemy tam ponad
31 proc. towarów i usług). Świadczą o tym
m.in. dane dotyczące produkcji przemysłowej, która w grudniu ubiegłego roku spadła
o 10,6 proc. w porównaniu z analogicznym
miesiącem 2011 roku – mówi Wołejko.
Ekspert przypomina jednak, że istota problemów gospodarek obu państw jest odmienna. – Niemcy opierają się na eksporcie
i są wrażliwi na spadek zapotrzebowania na
własne wyroby. Wykazują przy tym zdolność
do szybkiego odbicia się w razie poprawy sytuacji. Francja z kolei w dużo mniejszym stopniu uzależniona jest od eksportu, toteż musi
szukać rozwiązania problemu stagnacji
gospodarczej w reformach wewnętrznych
– tłumaczy Wołejko.
Prognozy dla Niemiec i Francji na 2013
rok nie są najlepsze. Większe szanse na poprawę sytuacji mają nasi sąsiedzi po zachodniej stronie Odry. – Eurostat przewiduje wzrost na poziomie 0,8 proc. dla Niemiec

i zaledwie 0,4 proc. dla Francji – przypomina ekspert. Niemieccy przedsiębiorcy dostrzegają więc możliwości przyspieszenia
i optymistycznie patrzą w przyszłość. Świadczy o tym chociażby indeks Ifo Business Climate, który wzrasta trzy miesiące z rzędu
i w styczniu bieżącego roku wyniósł 104,2 pkt,
czyli najwięcej od czerwca 2012 roku – Polskie firmy szybko skorzystają na poprawie sytuacji w Niemczech, która wpłynie na zwiększenie liczby zamówień w sektorze przemysłowym – tłumaczy Wołejko.

Business Centre Club
Dobrze, że parlament przyjął projekt
ustawy, zezwalającej na ratyfikację unijnego
paktu fiskalnego. Minister finansów Jacek Rostowski, który zyskał rangę wicepremiera, powiedział podczas debaty nad przebudową
strefy euro i całej Unii Europejskiej, że
udział w pakcie fiskalnym wzmocni pozycję
Polski w Europie. Można wyrazić nadzieję,
że decyzja premiera, dotycząca podniesienia
rangi w Radzie Ministrów ministra Rostowskiego, wpisuje się w postulowaną od kilku lat przez BCC naprawę finansów publicznych po to, aby spełnić wymogi paktu
fiskalnego, a z czasem wejścia Polski do strefy euro.
– W tej chwili ważniejsze niż samo przyjęcie euro jest chęć jego przyjęcia – powiedział
główny ekonomista BCC prof. Stanisław Go-

mułka – bo ta oznaczałaby podjęcie odpowiednich reform w dwóch kluczowych obszarach: fiskalnym i rynku pracy. W ostatnich
latach mieliśmy pogorszenie, a nie poprawę
w obszarze fiskalnym i stosunkowo niewielkie zmiany w uelastycznieniu rynku pracy.
Rząd mówił i mówi innym, bardziej proeuropejskim niż Prawo i Sprawiedliwość językiem, ale faktycznie postępował dotąd podobnie jak PiS. W tej chwili zarówno prezydent Bronisław Komorowski, jak i premier
Tusk mówią słusznie, że trzeba się skoncentrować na reformach w tych dwóch obszarach, bo są one Polsce potrzebne, tak czy inaczej, niezależnie od kwestii euro.
Posłom wszystkich partii przypominać
powinniśmy codziennie, że w interesie narodowym Polski jest, aby wynik sektora finansów publicznych przesunąć w sposób permanentny z przedziału 3–8 proc. produktu
krajowego brutto, do przedziału 3 proc.
nadwyżki i 3 proc. deficytu, czyli o 6 punktów
procentowych.
Sejm przyjął dużą większością głosów europejski pakt fiskalny, tego samego zdania był
Senat. To dobrze. Apeluję do panów prezydenta i premiera, aby teraz zajęli się z odpowiednią determinacją realizowaniem paktu fiskalnego. Premier Tusk zapowiadał w ostatnich pięciu latach wiele zmian korzystnych dla
Polski i wie dobrze, jak niewiele z tych zapowiedzi zrealizował.
I
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Ochrona dóbr osobistych
przedsiębiorcy inwestora
Realizacja inwestycji budowlanej często prowadzi do
sporów pomiędzy inwestorem a sąsiadami przyszłej
inwestycji czy wspierającymi ich organizacjami społecznymi, w tym przede wszystkim organizacjami ekologicznymi. Spory te, co do zasady,
powinny być rozwiązywane na gruncie postępowania administracyjnego w toku postępowań o ustalenie warunków zabudowy czy wydanie pozwolenia na budowę. Zdarza się jednak, że spory te przybierają formę przekroczenia granic dozwolonej krytyki,
co uzasadnia zastosowanie ochrony prawnej inwestora w postępowaniu cywilnym
Podstawy prawne
Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych uregulowana została w art. 23-24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przewidziane w powyższych
przepisach zasady ochrony dóbr osobistych stosuje się na podstawie
art. 43 KC odpowiednio do ochrony dóbr osobistych osób prawnych.
Kwestie tzw. zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych
tak osób fizycznych, jak i osób prawnych zostały dodatkowo uregulowane w art. 448 KC. Przepisy powyższe stosuje się również w przypadku naruszenia dóbr osobistych inwestora.

Dobra osobiste osób fizycznych i osób prawnych
Ustawodawca w art. 23 KC przykładowo wymienia podlegające ochronie prawnej dobra osobiste osób fizycznych. Zaliczono do
nich m.in.: zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub
pseudonim, wizerunek czy tajemnicę korespondencji. W przypadku
osób prawnych nie zastosowano choćby przykładowego wyliczenia
takich dóbr. Doktryna za takie dobra uznaje m.in. dobre imię, nazwę,
tajemnicę przedsiębiorstwa i korespondencji czy nietykalność pomieszczeń osoby prawnej. Wśród wymienionych wyżej dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych należy wyodrębnić szczególne
dobra osobiste przedsiębiorcy inwestora, które pozwalają mu funkcjonować na rynku w atmosferze zaufania obecnych i przyszłych klientów. Na czoło wysuwa się tu dobre imię, wiarygodność, reputacja podmiotu gospodarczego. Z powyższymi dobrami powiązane jest niekiedy tzw. prawo do klienteli. W zakresie właśnie tych szczególnych
dóbr dochodzi często do istotnych naruszeń dokonanych przez przeciwników inwestycji, m. in. w wyniku przekroczenia przez nich granic dozwolonej krytyki.

Naruszenie dobra osobistego
Do naruszenia omawianych dóbr osobistych inwestora dochodzi
najczęściej przez wypowiedzi ustne i pisemne kierowane tak w toku postępowań administracyjnych do organów administracji publicznej, niekiedy również do organów ścigania, jak i do mediów czy w formie wpisów na forach internetowych. Treść powyższych wypowiedzi może ukazywać inwestora w negatywnym świetle i podważać przez to zaufanie
konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy
w wyroku z dnia 9 czerwca 2005 r. (sygn. III CK 622/04) podkreślił,
że dobre imię osoby prawnej zostaje naruszone przez wypowiedzi, które przypisują osobie prawnej niewłaściwe postępowanie mogące spowodować utratę do niej zaufania potrzebnego do prawidłowego
funkcjonowania. Zachodzi wtedy potrzeba oceny, czy takie naruszenie dóbr osobistych było bezprawne, a w przypadku odpowiedzi po-
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zytywnej – podjęcie dalszych działań uniemożliwiających ponowne naruszenie dóbr i usuwających skutki dokonanego już naruszenia.

Bezprawność naruszenia
Przesłanką odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych, obok
samego stwierdzenia faktu naruszenia, jest bezprawność naruszenia.
Zgodnie z art. 24 KC w postępowaniu o naruszenie dóbr osobistych
stosuje się domniemanie bezprawności naruszenia. Oznacza to, że
stwierdzenie naruszenia dobra osobistego pociąga za sobą domniemanie, że naruszenie to było bezprawne, a ciężar dowodu w zakresie wykazania braku bezprawności przechodzi na podmiot, który dopuścił się naruszenia dobra osobistego. Warto podkreślić, że bezprawne będzie zawsze posłużenie się w krytyce informacjami nieprawdziwymi, choćby wypowiadający się był przekonany o ich
prawdziwości, na co zwrócił uwagę m.in. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 26 września 2006 r. (sygn. akt I ACa 893/06).
Postawienie zarzutów nieprawdziwych narusza bowiem zawsze dobra osobiste i jest zawsze działaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego i w związku z tym bezprawnym.

Roszczenia inwestora
W świetle art. 24 KC podmiot, którego dobro osobiste zostało zagrożone bezprawnym działaniem, może żądać zaniechania takiego działania. W przypadku dokonanego już naruszenia inwestor może żądać
dopełnienia określonych czynności, które doprowadzą do usunięcia
skutków naruszenia. W szczególności można żądać złożenia oświadczenia w odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Oświadczenie
takie może być skierowane np. do organu administracji publicznej, jeśli naruszenie polegało na powołaniu się na informacje nieprawdziwe w toku postępowania administracyjnego. Jeśli naruszenie dóbr osobistych nastąpiło przez wypowiedź opublikowaną później w prasie, zasadne jest żądanie opublikowania informacji prostującej na koszt osoby, która odpowiedzialna jest za naruszenie dóbr osobistych. Ponadto
można dochodzić od sprawcy naruszenia zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz inwestora lub zapłaty określonej sumy pieniężnej na wskazany przez niego cel społeczny. Jeśli naruszenie dóbr osobistych spowodowało powstanie ponadto szkody majątkowej, np. jeśli wskutek
powołania się na nieprawdziwe informacje zmalało zaufanie do przedsiębiorcy i wskutek tego również jego obroty, można również dochodzić odszkodowania celem wyrównania powstałych strat. W zakresie
dochodzenia roszczeń za stratę majątkową znajdą zastosowanie przede
wszystkim przepisy art. 361-363 KC oraz art. 415 KC dotyczący tzw.
odpowiedzialności deliktowej.
Kazimierz Pawlik

GOSPODARKA

Minister znajdzie fortel
Nie zakładamy korekty wzrostu produktu krajowego brutto w 2013 roku
i budżetu, ale obserwujemy sytuację – poinformował w Radiu PiN główny
ekonomista i radca generalny w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki.
– Trzeba poczekać do wiosny czy wczesnego lata – dodał
Cezary Rybski
drugiej połowie roku – jeżeli coś
dramatycznego się nie stanie
– minister ﬁnansów nie będzie
musiał mocniej zaciskać pasa
– przewiduje prof. Witold Orłowski, czemu
dał wyraz w rozmowie z Jackiem Ziarną
z wnp.pl. – Uważam, że przyjęty poziom
2,2 proc. wzrostu produktu krajowego brutto jest zbyt wysoki, choć trzyma się jakoś realiów. Bardziej zastanawia zapisana w ustawie budżetowej struktura wzrostu PKB – ze
stosunkowo silnie rosnącym popytem krajowym, przede wszystkim konsumpcyjnym,
i mniejszym wpływem z eksportu. Załóżmy
nawet, że ze wzrostem minister Jacek Rostowski traﬁł w dziesiątkę, ale przyrost produktu krajowego brutto w rzeczywistości
będziemy zawdzięczać w większym stopniu
eksportowi netto – czyli różnicy między eksportem a importem – a w mniejszym stopniu
spożyciu – powiedział prof. Witold Orłowski.
– To oznacza mniej wpływów z podatków
(od eksportu nie płaci się VAT – przyp. red.).
Podobne wątpliwości można mieć co do projektowanej wysokości wpływów ze składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są one
bowiem wprost powiązane z założeniem, że
zatrudnienie wzrośnie o 0,2 proc., a realne wynagrodzenie o 1,9 proc. Jeżeli pojawią się napięcia o skali do 1 proc. PKB, myślę, że minister znajdzie na to fortel – bez rewizji budżetu państwa. Systemy statystki finansów publicznych są tak skonstruowane, że jeśli na
przykład ZUS pożyczy pieniądze na rynku,
to taka operacja pozostanie bez wpływu na
deficyt budżetowy, choć odbije się na deficycie
sektora finansów publicznych. Dopiero
w przypadku sporego niedoboru, czy też załamania przychodów z VAT, przyjdzie czas na
decyzję, czy zwiększyć deficyt, czy stawki tego
podatku – to akurat wolno robić w ciągu roku
– powiedział prof. Orłowski.

W

Wielki sukces i duże problemy
– Jesteśmy największym beneficjentem
budżetu unijnego w całej Europie – minister
finansów Jacek Rostowski nie ukrywał radości
z osiągniętych dla Polski funduszy. W „Faktach po Faktach” w TVN24 stwierdził, że osiągnięcie 105,8 mld euro to wielki sukces, który Polsce zapewni rozwój do 2020 roku. Ro-
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Sprawa euro oraz ingerencji ekonomicznej
w polską gospodarkę wraca w ostatnich latach jak
bumerang. Poszczególne wypowiedzi ludzi władzy
pokazywały, że rząd sam nie jest pewien, jak
zachować się wobec dalszej integracji europejskiej
stowski uważa, że Parlament Europejski,
który będzie głosował nad budżetem, może
zmienić parę rzeczy. Raczej będą to zmiany
korzystne dla Polski – ocenił.
Nie można jednak spoczywać na laurach.
Teraz czeka nas poważna debata nad tym, jak
te pieniądze najlepiej wykorzystać. Premier
Donald Tusk zapowiedział, że ruszy w Polskę, by porozmawiać na ten temat z przedstawicielami władz lokalnych. Konieczne
jest także przedyskutowanie i przemyślenie
tych spraw na szczeblu centralnym. Polska
uważana jest w Unii Europejskiej za kraj, który z zagospodarowaniem pieniędzy unijnych radzi sobie dobrze. Ale mógłby lepiej.
Bierzmy pod uwagę fakt, że taka okazja już
się prawdopodobnie nie powtórzy. Gdy nasz
kraj osiągnie znacznie wyższy poziom roz-

woju, może stać się płatnikiem netto do
unijnej kasy. To znaczy, że z naszej składki trzeba będzie wspierać kraje bardziej zapóźnione w rozwoju.

Czy warto się spieszyć?
Sejm zdecydował, że Polska przyjmie tzw.
pakt fiskalny, który ma zdyscyplinować kraje strefy euro (oraz inne, które do niego przystąpią) do rozsądnego gospodarowania ich
finansami. Nie będziemy mieli z tym kłopotu, gdyż w naszej konstytucji zapisane są hamulce wzrostu długu publicznego (do
60 proc. produktu krajowego brutto). Równolegle rząd wraca do pomysłu określenia terminu, w jakim Polska przyjmie euro. Jednak
czy warto się spieszyć? – pyta portal eGospodarka.
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Sprawa euro oraz ingerencji ekonomicznej w polską gospodarkę wraca w ostatnich latach jak bumerang. Poszczególne wypowiedzi ludzi władzy pokazywały, że rząd
sam nie jest pewien, jak zachować się wobec dalszej integracji europejskiej. W ustach
premiera Tuska sprawa przyjęcia euro po
raz pierwszy pojawiła się na początku rządów Platformy Obywatelskiej. W 2008
roku premier zapowiadał przyjęcie przez
nasz kraj wspólnej waluty. Początkowo
datą finalizacji procesu integracji miał być
rok 2011. Jednak w 2010 roku zmienił już
ton, wskazując m.in. w rozmowie z jedną
z niemieckich gazet, że euro przyjmiemy,
gdy spełnimy kryteria. Ta huśtawka nastrojów i deklaracji wynikała m.in. ze zmieniającej się koniunktury gospodarczej na
świecie.
Rozchwianie w sprawie euro jest i było widoczne również w innych decyzjach rządu.
W czerwcu 2012 roku, gdy powołano Jacka
Dominika na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia euro, minister finansów Jacek Rostowski deklarował, że do
eurolandu na siłę wchodzić nie będziemy.
– Do strefy euro przystąpimy w momencie,
kiedy będzie ona na tyle naprawiona, że takie przystąpienie Polski byłoby bezpieczne
– mówił. Natomiast w styczniu 2012 roku
Martin Schulz, szef Parlamentu Europejskiego, ujawnił, że Donald Tusk zapowiedział

nieoficjalnie, iż Polska będzie członkiem
strefy euro w 2015 roku.
Danuta Hüebner, europosłanka Platformy, przyznała, że przyszłością Polski jest
wejście do eurolandu. Jej zdaniem, Polska powinna znaleźć się w rdzeniu Unii, ponieważ
wspólnota zaczęła się dzielić na trzon i peryferia.

Ostrożne wydawanie
Pogarszające się negatywne nastroje
konsumenckie oraz słabe perspektywy wzrostu dochodów przemawiają za utrzymaniem się niskiego tempa wzrostu spożycia prywatnego w najbliższych kwartałach – wynika z ostatniego raportu Narodowego Banku
Polskiego. Odczyty za styczeń 2013 roku pokazują różnokierunkowe zmiany, nadal jednak obserwuje się negatywne nastroje konsumenckie, a główne wskaźniki znajdują się
na poziomach notowanych podczas nasilenia się kryzysu finansowego na początku 2009
roku.
„Obserwuje się wysoki oraz rosnący poziom niepewności konsumentów (w sensie
obaw przed bezrobociem), w szczególności
w porównaniu z latami 2007–2008” – napisano w raporcie. Perspektywy dla tempa
wzrostu dochodów do dyspozycji brutto
w najbliższym czasie wydają się mało optymistyczne. Jednocześnie charakter dostosowań na rynku pracy (odbywający się głównie

poprzez obniżenie przeciętnych wynagrodzeń)
pozwala oczekiwać, że siła nabywcza ludności
będzie malała.
Szacunki Instytutu Ekonomicznego
wskazują, że tempo wzrostu spożycia indywidualnego w IV kwartale ubiegłego roku
było ujemne i wyniosło 0,9 proc. rok do roku.
Analitycy ING Banku Śląskiego powiedzieli dla „Gazety Wyborczej”, że Polacy znowu zaczynają odkładać na trudniejsze czasy. Ich zdaniem, wydatki konsumentów
będą spadać przynajmniej jeszcze do końca tego półrocza. Z punktu widzenia obywateli to postawa rozsądna. Dla gospodarki jednak nie za bardzo korzystna. Na początku światowego kryzysu Polacy zachowali
optymizm i zwiększali zakupy bez zahamowań. To pozwoliło naszemu krajowi
przejść suchą stopą przez trudne czasy.
Gdy jednak kryzys zapukał do naszych
drzwi, zaczęliśmy uważniej sprawdzać zawartość portfeli. Zauważyli to nawet Górale, podsumowujący dochody z zimowych turystów. Według nich, każdy z klientów ostro
się targował o ceny, a banknoty oglądał wielokrotnie, zanim je wydał.
Pozostaje cierpliwie czekać na poprawę
koniunktury. Dane wzrostu produkcji ze
stycznia bieżącego roku (0,3 proc.) pozwalają sądzić, że polska gospodarka „uklepuje
dno”. Gdy będzie twarde, powinna się od niego odbić.
I
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Dyplomacja
w służbie gospodarce
Jesteśmy świadkami renesansu dyplomacji ekonomicznej rozumianej jako
wykorzystanie wpływów politycznych, jakimi cieszą się poszczególne państwa,
do promocji rodzimych interesów gospodarczych na rynkach międzynarodowych.
Czy Polska ma strategię swojej obecności w świecie?
Cezary Tomasz Szyjko
asło dyplomacji ekonomicznej
obejmuje coraz więcej działań,
i to na różnych poziomach. Istnieje dyplomacja ekonomiczna
przez małe i przez duże „d”. W pierwszym
przypadku chodzi o bezpośrednie wspomaganie rodzimych przedsiębiorców i inwestorów w ich globalnej ekspansji – poprzez
udzielanie porad oraz informacji, ułatwianie
kontaktów handlowych czy wsparcie ﬁnansowe. Natomiast dyplomacja ekonomiczna
przez duże „d” dotyczy twardej polityki międzynarodowej. Kwestia wsparcia rozwoju i internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
powinna być jednym z najważniejszych zadań podejmowanych przez cały rząd,
a zwłaszcza resort gospodarki. Czy istnieje
polski patriotyzm gospodarczy? Czy jest to
kupowanie polskich produktów, promowanie
polskich ﬁrm przez polityków, a może, zwyczajny nacjonalizm w biznesie?

H

Promocja narodowych interesów
Żyjemy w wyjątkowym czasie kształtowania się podstaw nowego globalnego ładu.

30 Fakty

W wyłaniającym się układzie sił mocniejszą
pozycję uzyskują te kraje, które dobrze rozumieją swoje przewagi i szanse, mają zdolność do tworzenia korzystnych dla siebie rozwiązań oraz wewnętrznej kooperacji i budowania przekrojowych koalicji. Globalizacja
polskiej gospodarki i ekspansja zagraniczna
polskich firm wymaga realistycznej odpowiedzi na pytanie, na jakich rynkach możemy rzeczywiście skutecznie konkurować i jak
państwo może w tym wspierać biznes.
Promocja narodowych interesów gospodarczych za granicą w wielu krajach urasta dziś do miana naczelnego zadania dyplomacji, a nawet całej polityki publicznej.
Szef holenderskiego ministerstwa spraw
zagranicznych Uri Rosenthal mówi o potrzebie „przemienienia kontaktów w kontrakty”. Z kolei hiszpańscy dyplomaci powtarzają, że nadszedł czas, aby „zebrać ekonomiczne żniwo wcześniejszych działań
politycznych”. Wydaje się, że rozumie to również polski rząd. „Kwestia wsparcia rozwoju i internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw jest i będzie jednym z najważniejszych zadań podejmowanych przez cały rząd
i resort gospodarki” – przekonuje wicepre-

mier i minister gospodarki Janusz Piechociński.

Budowanie siły ekonomicznej
Ekspansja zagraniczna firm często jest kojarzona z hasłem patriotyzmu gospodarczego. W Polsce (a także w Europie) rozumienie patriotyzmu zatrzymało się na rozważaniach z XIX i XX wieku. Ukształtowała je przede wszystkim walka zbrojna o terytorium. Choć takie starcia nie zdarzają się już
od dziesięcioleci, utrwalony stary model patriotyzmu wciąż dominuje w języku, kulturze,
sztuce, polityce, mediach. Rozumienie patriotyzmu i związanych z nim powinności jest
więc zdeterminowane przez jego archaiczne
znaczenie: walkę i nacjonalizm, często pojmowane jako niechęć do innego.
Patriotyzm należy w Polce do słów podejrzanych, nacechowanych emocjami politycznymi. To powoduje, że dyskusja o nowoczesnym patriotyzmie jest w sferze publicznej niemal nieobecna, jeśli nie liczyć np.
prób definiowania go prowadzonych między
innymi przez Kancelarię Prezydenta RP.
Tymczasem na świecie – co zauważył w ramach projektu Re-definicje Krzysztof Do-
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marecki, właściciel Seleny – jednej z najbardziej globalnych polskich firm – rozwija się
koncepcja patriotyzmu ekonomicznego.
Patriotyzm gospodarczy w najbogatszych
i najlepiej rozwijających się państwach świata stał się trendem, który czerpie z rozwoju
gospodarczego i zarazem go wzmacnia.
Definicja patriotyzmu przesunęła się w tych
krajach w stronę budowania siły ekonomicznej.
Z badania globalnych horyzontów polskich firm wynika, że polscy przedsiębiorcy dobrze oceniają jakość rodzimych produktów
i swoją konkurencyjność, jednak podkreślają konieczność wsparcia ich wysiłków w wychodzeniu za granicę przez instytucje publiczne. W rozumieniu Polaków patriotyzm
gospodarczy to m.in. zapewnienie ochrony naszym firmom za granicą, wsparcie strategii naszych przedsiębiorstw, ale też dbanie o zagranicznych inwestorów. Może to być jednak
równie dobrze kupowanie polskich produktów i wspieranie sieci polskich producentów
w ramach zapewniania popytu na produkty
polskich przedsiębiorców.

Polskie trendy
Redefinicja patriotyzmu i nadanie mu nowego wymiaru w krajach potęgach gospodarczych jest efektem między innymi pojawienia się elit gospodarczych i silnego kapitału, a także dojrzałości klasy politycznej, która rozumie, że dziś obszarem realizowania narodowych interesów jest przede wszystkim gospodarka, a kapitał ma narodowość. W Polsce też dostrzegamy nieśmiałe zapowiedzi
tego trendu. Rząd zauważył, że nie ma partnera w postaci silnego kapitału, a gra w świecie toczy się bezwzględnie o zasoby, własność
i kontrolę. Zapewne dlatego stawia na powrót
kapitału państwowego, o czym świadczą
pomysły takie jak projekt „Inwestycje polskie”,
zachęcanie firm do współpracy przy wydobyciu gazu łupkowego czy projekt repoloni-

W Polsce zainicjowano program Globalna Firma, adresowany do przedsiębiorstw
i instytucji publicznych. Jego celem jest stworzenie stałej platformy dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy firmami, które prowadzą działalność na rynkach zagranicznych,
a administracją publiczną, a także zwiększanie potencjału polskich firm do ekspansji zagranicznej. W ramach programu będą prowadzone badania i dyskusje oraz dialog społeczny, którego celem jest wypracowanie lepszych form wsparcia interesów polskich firm
w świecie. Jednocześnie inicjatywa tworzy przestrzeń stałej wymiany wiedzy i doświadczeń
firm, które są już obecne za granicą przez eksport i inwestycje z przedsiębiorstwami, które
się do tego przygotowują. Program ma także na celu budowanie pozytywnego wizerunku
przedsiębiorców, a także inspirowanie oraz zachęcanie firm, zwłaszcza z sektora MSP, do
ekspansji zagranicznej.

Europeizacja polityki ekonomicznej
państwa
Jeżeli szukamy jednolitej strategii, która
wskazywałaby rządzącym i przedsiębiorcom
wspólny kierunek działania, jej myślą przewodnią powinno być założenie: „Polska fabryką Europy”. Polska może wykorzystać
swoje unikatowe położenie pomiędzy Zachodem a Wschodem, poprzez rozwój kompetencji, które już ma, i poprzez wyspecjalizowanie się w produkcji na rynki europejskie.
Przyjęcie takiej strategii wymagałoby podjęcia działań wzmacniających opłacalność lokowania w Polsce zakładów produkcyjnych
nakierowanych na eksport wewnątrzunijny, na
rynki Europy Wschodniej oraz na rynki pozaeuropejskie.
Globalne czynniki tworzą warunki, które pozwalają polskim firmom konkurować
z firmami azjatyckimi o zaopatrzenie rynków
europejskich. Są branże, takie jak elektronika, przemysł obuwniczy czy tekstylny, w któ-

Wiele firm jest w stanie podbijać zagraniczne rynki,
jednak eksport i ekspansja nie jest priorytetem
polskiej polityki gospodarczej, a brak wsparcia
państwa powoduje, że są często na rynkach
zagranicznych w gorszej sytuacji od konkurentów
zacji banków. W porównaniu z tym, jak budują patriotyzm gospodarczy nowoczesne potęgi, to jednak zdecydowanie za mało. Po
pierwsze, trzeba postawić na wzmacnianie realnej przedsiębiorczości i potencjału jej ekspansji. Po drugie, należy zmienić podejście do
gospodarki, także wśród najwyższych urzędników państwowych. Niektórym z nich wciąż
wydaje się, że jest jakaś inna racja stanu niż
zwiększanie siły polskiej gospodarki i realne
otwieranie drzwi na świecie polskim przedsiębiorcom.

rych polskie firmy są za mało konkurencyjne.
Zarazem w wielu branżach połączenie wiedzy technicznej i technologicznej, dobrego wykształcenia, kultury średniej i niższej kadry
w firmach, wciąż relatywnie niskich kosztów
pracy oraz bliskości kulturowej i logistycznej
będzie sprzyjać skutecznemu konkurowaniu
o europejskiego klienta. Strategii tej sprzyjają także zmiany w przemyśle. Zakłady przemysłowe stoją przed trzecią falą rewolucji. Postępująca automatyzacja produkcji, w tym coraz powszechniejsze wykorzystanie robotów

przemysłowych, zmienią sposób działania zakładów produkcyjnych.

Wnioski dla Polski
Mądre działania państwa i wsparcie rodzimych firm w ekspansji zagranicznej to element nowoczesnego patriotyzmu ery globalizacji. Wspieranie firm w staraniach o podbijanie rynków zagranicznych jest nie tylko
priorytetem gospodarczym, ale również jednym z najważniejszych priorytetów politycznych dla najszybciej rozwijających się krajów. Chiny, Turcja, Niemcy, Brazylia – to przykłady państw, które z determinacją wspierają swoje firmy za granicą. Na sukcesie gospodarczym budują również poczucie sukcesu
i dumy wśród obywateli. By polskie firmy mogły odnieść sukces w międzynarodowym
otoczeniu, potrzebne jest dokładnie takie
samo lub nawet mocniejsze zaangażowanie
instytucji publicznych w „otwieranie drzwi”
polskim przedsiębiorcom, wspieranie ich
starań o kontrakty i inwestycje.
Znalezienie właściwej odpowiedzi w tej
kwestii zadecyduje o pozycji Polski na mapie
światowej na co najmniej kilka pokoleń.
Strategia taka powinna być realistyczna i realizowana w dłuższym horyzoncie czasowym,
przynajmniej przez dwie dekady. Obecne
działania klasy politycznej traktowanej jako
całość są dalekie od realizacji tego postulatu. Tymczasem walka konkurencyjna w skali światowej wymaga, by państwa były wewnętrznie spójne oraz aby siła gospodarcza
kraju na arenie międzynarodowej była przedmiotem ponadpartyjnego konsensusu elit
politycznych.
Wspieranie eksportu i ekspansji polskich
firm na zagraniczne rynki jest kluczowym
czynnikiem utrzymania przez Polskę gospodarczego wzrostu w kryzysowych czasach
i powinno być ważniejszym niż obecnie elementem strategii gospodarczej państwa. Nowoczesny patriotyzm gospodarczy polega dziś
na wspieraniu siły rodzimych firm, w tym wychodzących za granicę. Rozwój gospodarczy
polskich firm wymaga dialogu administracji
i biznesu. Państwo powinno dopasować narzędzia wsparcia do realnych potrzeb firm,
a także mocniej zaangażować się politycznie
w konkretne wsparcie ekspansji firm. Wiele
firm jest w stanie podbijać zagraniczne rynki, jednak eksport i ekspansja nie jest priorytetem polskiej polityki gospodarczej, a brak
wsparcia państwa powoduje, że są często na
rynkach zagranicznych w gorszej sytuacji od
konkurentów.
Polityka ekonomiczna państwa powinna
koncentrować się na „kierunku europejskim”, wliczając w to Europę Środkową
i Wschodnią. Ekspansja na obszary pozaeuropejskie jest korzystna, jednak by była skuteczna, trzeba postawić na wspieranie tylko
tych przedsiębiorstw, które są wystarczająco
silne ekonomicznie i organizacyjnie, aby
sprostać wyzwaniom z tym związanym. I
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Tylko zjednoczona Europa
może się rozwijać
Rozmowa z Joanną Skrzydlewską, poseł do Parlamentu Europejskiego
Jest pani przedstawicielem rodziny działającej aktywnie gospodarczo, jednak raczej
lokalnie, nie w skali międzynarodowej. Jak
pani z tej perspektywy ocenia racjonalność
w miarę szybkiego wprowadzenia wspólnej
waluty euro?
– Firma należąca do mojej rodziny, a dokładnie do mojej ukochanej babci Heleny,
czyli kwiaciarnie w Łodzi i innych miastach
województwa, jest już firmą międzynarodową. Należy ona do sieci Interflora, dzięki czemu można wejść do jednej z łódzkich
kwiaciarni, zamówić bukiet i wysłać go do
dowolnego miasta na świecie. Na stałe
współpracujemy z Holandią, skąd sprowadzamy kwiaty. Dlatego z biznesowej perspektywy wprowadzenie euro uważam za korzystne. Teraz firma rozlicza się z kontrahentami w złotówkach i euro, co jest uciążliwe i kosztowne. Wahania kursów walut powodują, że nigdy nie wiadomo, na jaką kwotę będzie opiewać faktura z holenderskiej giełdy. A wspólna waluta oznacza większy spokój, daje możliwość długofalowego planowania inwestycji, zmniejsza ryzyko. Nie ma
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biznesu bez ryzyka, ale skaczące z dnia na
dzień kursy walut mogą zaszkodzić każdej
firmie.
Czy nie obawia się pani związanego z tym
wzrostu cen, co także może mieć wpływ na
kondycję rodzinnej firmy?
– Doświadczenia innych krajów, które weszły do strefy euro, choćby Słowacji, pokazują,
że nie ma się czego bać. Słowacy narzekają
co prawda na wzrost cen, ale produktów
pierwszej potrzeby, wcześniej zaliczanych
do grupy tych najtańszych. Te z wyższej półki w euro kosztują niewiele więcej niż poprzednio w koronach. Gospodarka Słowacji
po chwilowym zastoju ruszyła, rozwija się,
więc nie boję się, że firma mojej rodziny mogłaby spektakularnie zbankrutować. Przeciwnie. Wspólna waluta będzie korzystniejsza
zarówno dla firmy, jak i jej kontrahentów. Obie
strony będą wiedziały, ile mają do zapłacenia,
a nie, jak bywało wcześniej, kiedy w dniu zamówienia kwiatów euro kosztowało 3,90,
a w dniu ich odbioru już 4,50 zł.
Czy pani zdaniem uzdrowienie euro
wymaga silniejszych związków politycz-

nych krajów tzw. „eurolandu”? Mówi się
przecież o unii, czy też federacji tych krajów
na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej.
– Uzdrowienie sytuacji wymaga przede
wszystkim większej kontroli ze strony Komisji Europejskiej. Kryzys w Grecji, Irlandii czy
Portugalii obnażył słabość unijnej administracji. Zamiast przewidzieć taki scenariusz
i zawczasu interweniować, narzucając większą dyscyplinę finansową, unijne instytucje zareagowały po fakcie. Rok trwało zanim udało się uchwalić tzw. sześciopak, czyli pakiet
ustaw, dających Komisji Europejskiej kontrolę
nad finansami i wskaźnikami makroekonomicznymi gospodarek państw Wspólnoty. Pakiet przewiduje także kary dla państw naruszających dyscyplinę finansową i równowagę makroekonomiczną, które mogą zagrozić
wszystkim członkom Wspólnoty. Teraz Unia
ma narzędzia, by interweniować, kiedy dług publiczny przekroczy w danym kraju 60 proc.,
a tak jest aktualnie w Belgii i we Włoszech.
Dzięki tym regulacjom kraje mające kłopoty zostaną też zmuszone do redukcji zadłu-
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żenia, a w efekcie losy Wspólnoty nie będą zagrożone.
Co dla pani, jako posła do Parlamentu
Europejskiego, jest ważniejsze: kształtowanie europejskiego prawa jak najbardziej
ułatwiającego funkcjonowanie krajów i regionów Europy, czy promocja własnego regionu i dbałość o jego szeroko pojęty dobrobyt – mam tu na myśli dotacje unijne, rozwój szkolnictwa, kulturę itp.?
– Zadaniem posła do Parlamentu Europejskiego jest uchwalanie regulacji prawnych ułatwiających życie we wszystkich krajach Wspólnoty. Oczywiście każdy z eurodeputowanych ma na względzie dobro swojego kraju, lobbuje na jego rzecz i bywa, że głosuje wbrew innym członkom frakcji. Tak
było w przypadku restrykcji dotyczących
emisji CO2, kiedy Polacy zagłosowali zgodnie z naszym interesem.
Fundusze unijne przeznaczane na dotacje i dofinansowania krajowych inwestycji czy
programów pomocowych są w gestii eurodeputowanych tylko w momencie głosowania nad budżetem. Na ostatnim szczycie przywódców państw członkowskich premier Donald Tusk wynegocjował dla Polski 303,6 mld
zł na lata 2014–2017, od posłów zależy czy
to porozumienie się utrzyma. Ale o tym, jak
te pieniądze zostaną podzielone w Polsce, zdecyduje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
a na niższym szczeblu – lokalne władze samorządowe.
Przeciętny obywatel często ma wrażenie,
że posłowie do PE są jakby poza sprawami
kraju, że ich wpływ na nie jest znikomy, że
żyją w innym świecie. Czy pani nie odczu-

członkowskich, a nawet na mocy traktatu z
Lizbony ją nakazuje.
Posłowie na Sejm regularnie bywają w
Brukseli, szukają wsparcia eurodeputowanych,
dzielą się wątpliwościami. Wiele problemów
– wydawałoby się stricte polskich – ma wymiar ogólny, jak nierówność płac kobiet i mężczyzn pracujących na tych samych stanowiskach czy fatalna sytuacja młodych ludzi na
rynku pracy. Młodym ludziom wkraczającym
w dorosłość było poświęcone niedawne spotkanie międzyparlamentarne w Brukseli. Aktualnie przygotowuję raport o sytuacji młodzieży, między innymi o tym, w jaki sposób
Unia może wesprzeć młode pokolenie.
Wiele spraw, które są dla Polski czy regionu ważne i o których pani wie, wymaga
jednak inicjatywy i zaangażowania władz lokalnych. Jak wyglądają pani relacje z władzami samorządowymi Łodzi czy województwa? Czy ma pani szanse przedstawiać
swe poglądy, na przykład dotyczące promocji
regionu czy tego, co trzeba zrobić tu, na miejscu, własnymi siłami, by stać się atrakcyjnym
miejscem dla turystów i dla biznesu?
– Mam bardzo dobre relacje zarówno
z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską, jak
i marszałkiem województwa Witoldem Stępniem. Spotykamy się, dyskutujemy o sprawach
ważnych, tak dla kraju, jak i regionu. Od kwietnia 2011 roku jestem pełnomocnikiem marszałka do spraw równego traktowania. Raz
w miesiącu na dyżurach spotykam się
z mieszkańcami, którzy czują się dyskryminowani. Wnioski z tych spotkań i pomysły, jak
można niektóre sprawy rozwiązać, przekazuję
władzom lokalnym.

Uzdrowienie sytuacji wymaga przede wszystkim
większej kontroli ze strony Komisji Europejskiej.
Kryzys w Grecji, Irlandii czy Portugalii obnażył
słabość unijnej administracji. Zamiast przewidzieć
taki scenariusz i zawczasu interweniować,
narzucając większą dyscyplinę finansową,
unijne instytucje zareagowały po fakcie
wa swego rodzaju wyobcowania od bieżących problemów kraju i macierzystego regionu?
– Absolutnie nie czuję się wyobcowana.
W każdy piątek jestem w Łodzi. Weekendy
spędzam z reguły na spotkaniach w województwie łódzkim. Polskie sprawy także są mi
bliskie i znane, choć nie tak szczegółowo, jak
posłom na Sejm. Ale chcę wyjaśnić, że między Parlamentem Europejskim i Sejmem
jest wyraźny podział: eurodeputowani zajmują
się tworzeniem wspólnego prawa, a polscy
parlamentarzyści mają za zadanie regulować
prawa i obowiązki obywateli w kraju. Co nie
wyklucza, współpracy Parlamentu Europeskiego z parlamentami krajowymi państw

Także w Brukseli mamy wspólne inicjatywy. Współpracuję z Biurem Województwa
Łódzkiego w Brukseli – organizujemy wystawy, promocje, spotkania. Ostatnio włączyłam się w bardzo ważną inicjatywę dla Łodzi, jaką jest Karta Dużej Rodziny. Niedługo
Rada Miejska ma uchwalić taką Kartę, co
uważam za świetny krok w kierunku promowania rodzicielstwa. Natomiast w ramach programu miejskiego „Młodzi w Łodzi”, wspierającego młodzież, zapraszam
na staż do mojego brukselskiego biura młodych ludzi, którzy chcą zdobyć dodatkowe
kwalifikacje, poszerzyć swoją wiedzę.
Czy nie czuje się pani niekiedy zażenowana poziomem niektórych wystąpień po-

słów – w tym także polskich – oraz ich inicjatywami w Parlamencie?
– Porównując nasz Sejm, a byłam posłem V i VI kadencji, i Parlament Europejski muszę powiedzieć, że to dwa różne
światy. Kultura osobista eurodeputowanych, sposób prowadzenia dyskusji, zachowanie na sali plenarnej w Brukseli jest zdecydowanie na wyższym poziomie. Nie ma
kłótni, agresji, sporadycznie można usłyszeć
nieuprzejme słowa pod adresem któregokolwiek z eurodeputowanych. Ale też Parlament Europejski ma surowy regulamin. Eurodeputowany za zachowanie niezgodne
z zasadami może zapłacić nawet 3 tys. euro.
Ale wracając do pytania: może nie zażenowa, ale na pewno byłam rozżalona, kiedy po
wystąpieniu Donalda Tuska na inauguracji
polskiej prezydencji w Unii natychmiast z ław
polskich eurodeputowanych odezwały się
ostre słowa krytyki. Bolało to tym bardziej że
premier Tusk miał jedno z najlepszych wystąpień, jakie słyszano w Brukseli, a mówili to szefowie i posłowie innych frakcji z całej Europy. Niestety, polskie piekiełko dało
o sobie znać. Nie wiem, czy opozycyjni do
polskiego rządu eurodeputowani chcieli zaistnieć, zaznaczyć swoją obecność. Efekt był
taki, że przynieśli wstyd Polsce, bo ich słowa były nieuzasadnione. W Brukseli nie ma
miejsca na polsko-polską wojnę.
Czy pani zdaniem Europa będzie się dalej jednoczyć, czy pozostanie grupą skłóconych państw zabiegających przede wszystkim o własne interesy?
– Przyszłością Europy jest zjednoczenie
i tak naprawdę wszyscy w Unii wiedzą, że tylko w jedności siła. Teraz mamy kryzys, ale
w pojedynkę na pewno nie uda się go zażegnać, a hasła o występowaniu z Unii uważam
za nieodpowiedzialne albo podyktowane
doraźnym, krajowym interesem politycznym. Solidarność, pomoc biedniejszym przez
bogatszych to były ideały Unii Europejskiej
i tak powinno pozostać. Chyba wszyscy
przywódcy mają świadomość, że tylko zjednoczona Europa może się rozwijać i stawiać
czoła innym potęgom świata.
Jest pani fanką wyjątkowo spektakularnej dyscypliny sportowej, jaką jest żużel.
Dlaczego akurat ten czarny sport?
– Żużel jest zaskakujący, nieprzewidywalny i przez to tak ekscytujący. To sport drużynowy, a jednocześnie opierający się na indywidualnościach. Ryk silników, zapach metanolu unoszący się nad torem – tego się nie
da opowiedzieć, to trzeba poczuć i usłyszeć.
Jestem pewna, że każdy, kto choć raz pójdzie
na mecz, natychmiast zakocha się w żużlu na
całe życie. Dla mnie każdy mecz, wizyta na
torze to wspaniała odskocznia od polityki,
obowiązków, fantastyczny relaks. Zapraszam do Łodzi na mecze Orła, na naszym torze serdecznie witamy każdego kibica.
Rozmawiała Zofia Suska
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Szpiegostwo przemysłowe
opanowało cyberprzestrzeń
Taka konkluzja płynie z raportu Biura Dyrektora Krajowego Kontrwywiadu
(Ofﬁce of the National Counterintelligence Executive) dla Kongresu z 2011 roku pt.
„Zagraniczni szpiedzy wykradają gospodarcze tajemnice USA w cyberprzestrzeni”,
obejmującego analizę działań szpiegowskich skierowanych przeciwko amerykańskiej
gospodarce w latach 2009–2011
yberprzestrzeń z racji swoich unikalnych właściwości jest szczególnie podatna na akty cyberszpiegostwa, na które – co warto
podkreślić szczególnie mocno – straciły monopol państwowe służby specjalne. Dzisiaj liczącymi się aktorami w tym procederze są
konkurencyjne przedsiębiorstwa, uniwersytety,
a także pojedynczy, wynajęci do konkretnego zlecenia, hakerzy.
W cyberszpiegostwie przemysłowym,
napędzanym potrzebami rozwojowymi i wyścigiem technologicznym gospodarek narodowych, nie liczą się sojusze polityczne, nie
mają znaczenia przyjazne gesty przywódców
– decydujące są interesy gospodarcze, a co za
tym idzie narodowy dobrobyt. Ujawniają się
nacjonalizmy gospodarcze, chociaż tradycyjnie pojmowane granice narodowe od
dawna nie stanowią dla niego żadnej przeszkody.

C

Unikalne korzyści szpiegowania w cyberprzestrzeni
Cyberprzestrzeń jest definiowana przez
wywołany tu amerykański kontrwywiad jako
współzależna, powiązana ze sobą sieć infrastrukturalna technologii informatycznej, obejmująca Internet, sieci telekomunikacyjne,
systemy komputerowe oraz systemy kierujące procesami produkcji i kontroli w sektorach
strategicznych dla bezpieczeństwa narodowego. Jest to ujęcie kompleksowe. Amerykanie mniej się zastanawiają nad tym, kto jest
właścicielem sektora strategicznego, a koncentrują się na jego ochronie. Podobne praktyczne podejście prezentują niektóre kraje zachodnie. Kiedy w styczniu 2011 roku wybuchła w Renault afera z kradzieżą informacji
dotyczących programu rozwoju aut elektrycznych (jak się później okazało „dęta”), to
w pierwszym odruchu minister przemysłu
Francji wykrzykiwał, że kraj stoi w obliczu wojny gospodarczej, chociaż państwo ma w Renault 15 proc. udziałów. Miał na myśli wojnę z Chinami, gdyż tam w „naturalny” sposób skierowano pierwsze podejrzenia. Tym razem raczej niesłuszne.
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Brytyjczycy oceniają, że ataki na systemy
komputerowe, włączając w to szpiegostwo
przemysłowe i kradzież tajemnic przedsiębiorstwa,
kosztują prywatny sektor rocznie 34 mld dol.,
z czego ponad 40 proc. dotyczy kradzieży własności
intelektualnej: projektów, receptur, patentów itp.
Najaktywniejsi łowcy informacji
w cyberprzestrzeni
W zgodnej opinii służb specjalnych
USA i państw zachodnich, ale także wielkich
korporacji, palmę „pierwszeństwa” w tym
względzie dzierżą Chiny i Rosja. Z siedmiu
przypadków szpiegostwa przemysłowego
w 2010 roku, które miały miejsce w USA, sześć
wiązało się z aktywnością Chin.
Chińskie służby wywiadowcze, prywatne
korporacje i inne podmioty bardzo często usiłują wykorzystywać chińskich obywateli lub
osoby z powiązaniami rodzinnymi w Chinach,
które pracują za granicą, do pozyskiwania informacji w korporacjach i instytucjach. Korporacje amerykańskie i specjaliści od cyberbezpieczeństwa zgłaszają włamania do sieci komputerowych z urządzeń o numerach IP
umiejscowionych w Chinach. Istnieje domniemanie, że za tą aktywnością stoją chińskie korporacje lub rządowi sponsorzy, ale

kontrwywiad nie jest w stanie ustalić sprawców i powiązać ich z państwowym patronatem.
W raporcie z lutego 2011 roku McAfee
ustalił wtargnięcie, określone jako „Nocny
Smok”, z chińskim adresem IP i wykazał, że
włamywacz zbierał skrycie dane z systemów
komputerowych firm naftowych, energetycznych i petrochemicznych. Począwszy od
listopada 2009 roku pracownicy tych firm byli
poddawani inżynierii społecznej, atakowani
e-mailami, phishingiem.
Japońskie Ministerstwo Gospodarki
Handlu i Przemysłu pod koniec 2007 roku
przeprowadziło badania na 625 firmach
produkcyjnych i odkryło, że ponad 35 proc.
doznało strat w technologiach, a w ponad 60
proc. wycieków zaangażowane były Chiny.
W końcu 2010 roku niezidentyfikowani
sprawcy uzyskali dostęp do 150 komputerów
Ministerstwa Finansów Francji i przekierowali
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dane dotyczące francuskiej prezydencji Grupy G20 na chińskie strony. Takie przykłady
i oskarżenia pod adresem Chin można mnożyć.
Służby rosyjskie są motywowane wielką
zależnością Rosji od zasobów naturalnych,
potrzebą dywersyfikacji gospodarki oraz
wiarą, że globalna gospodarka kieruje się interesami USA i innych krajów zachodnich
kosztem Rosji. Wykorzystują HUMINT,
operacje w cyberprzestrzeni i inne rodzaje
operacji do gromadzenia informacji gospodarczych i technologicznych, które wspierałyby rosyjski rozwój i bezpieczeństwo. Dla
przykładu 10 „nielegałów” rosyjskiego wywiadu aresztowanych w USA w czerwcu 2010
roku miało za zadanie gromadzenie takich
informacji. Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji ocenia, iż Rosja dzięki włamaniom
komputerowym i przechwytywaniu maili
oszczędza miliardy dolarów na R&D (Research and Development – badania i rozwój)
w takich sektorach jak energetyka, technologie
IT, telekomunikacja, eksploracja kosmosu czy
sektory bezpieczeństwa. Szef brytyjskiej Secret Service oficjalnie ogłosił, iż Rosja i Chiny penetrują system finansowy Wielkiej Brytanii.

Koszty cyberszpiegostwa
Szpiegostwo przemysłowe powoduje
straty dla przedsiębiorstw, począwszy od

utraty unikalnych własności intelektualnych,
na nakładach na odbudowę zniszczeń kończąc. Trudno tu jednak o niezawodne szacunki
i wymierne kwoty. Wiele przedsiębiorstw jest
nieświadomych, kiedy ich wrażliwe informacje
są wykradane, a nawet jeśli wiedzą, to mają
opory przed ujawnieniem tego, obawiając się
zniszczenia swojej reputacji w oczach inwestorów, klientów czy pracowników. Nie ma
prawa obligującego prywatne firmy do informowania o kradzieży informacji.
Ofiary kradzieży tajemnic handlowych
używają różnych metod do szacowania swoich strat. Nieliczni potrafią precyzyjnie wskazać wartość skradzionej tajemnicy, natomiast inni opierają się na szacunku potencjalnie utraconych obrotów i zysków. Niekiedy
korporacje stosują tradycyjne rachunki,
uwzględniając pensje, zaopatrzenie, infrastrukturę i podobne „sztywne” koszty. W wielu przypadkach prowadzi to do niedoszacowania zakresu strat, ponieważ nie uwzględnia się perspektywicznych skutków utraty własności intelektualnej.
W amerykańskich sądach cywilnych
szkoda jest obliczana przez kalkulację „utraconych zysków” lub „rozsądnych tantiem”,
których firma z powodu kradzieży nie jest
w stanie uzyskać. Akademickie szacunki strat
spowodowanych szpiegostwem różnią się tak
znacząco, iż zdaniem służb specjalnych są
bezsensowne, ponieważ w przypadku USA

wahają się od 2 do 400 mld dol. rocznie. Są
więc odbiciem niedostatku danych i różnych
metod.
Jednym ze sposobów jest mierzenie korporacyjnych i rządowych wydatków na badania i rozwój, który to obszar jest najbardziej
podatny na szpiegostwo. Wydatki na R&D są
śledzone w USA przez Narodową Fundację
Nauki (NSF). Według jej danych na rok 2008
rząd federalny, uniwersytety i inne organizacje non-profit wydały łącznie na badania i rozwój 398 mld dol., a więc 2,8 proc. amerykańskiego PKB.
Władze Wielkiej Brytanii szacują, że
koszt incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji waha się pomiędzy 16 a 32
tys. dol. w przypadku małych firm, a w przypadku firm zatrudniających powyżej 500
osób pomiędzy 1,6 a 3,2 mln dol. Brytyjczycy oceniają, że ataki na systemy komputerowe, włączając w to szpiegostwo przemysłowe i kradzież tajemnic przedsiębiorstwa,
kosztują prywatny sektor rocznie 34 mld dol.,
z czego ponad 40 proc. dotyczy kradzieży własności intelektualnej: projektów, receptur,
patentów itp.
Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji
(BfV) ocenia, że niemieckie firmy tracą rocznie 28–71 mld dol. i 30–70 tys. miejsc pracy
z powodu zagranicznego szpiegostwa przemysłowego. W około 70 proc. przypadków
byli zaangażowani ludzie z zewnątrz firm.
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W cyberprzestrzeni wszyscy szpiegują
wszystkich
Kontrwywiad amerykański utrzymuje,
że nawet amerykańscy partnerzy i sojusznicy wykorzystują swój swobodny dostęp do instytucji amerykańskich w celu pozyskiwania
wrażliwych informacji głównie przez agresywne działania i źródła osobowe. Niektóre
z państw sojuszniczych mają zaawansowane zdolności do pozyskiwania informacji
w cyberprzestrzeni.
Według doniesień prasowych Niemcy
postrzegają Francję i USA jako głównych,
wśród przyjaciół, inspiratorów szpiegostwa
przemysłowego skierowanego przeciwko
swojemu krajowi. Z kolei francuski kontrwywiad w 2011 roku określił Chiny i Stany Zjednoczone wiodącymi „hakerami”, którzy próbowali w ten sposób pozyskiwać francuskie
informacje gospodarcze. Warto jednak nadmienić, iż sama Francja i jej korporacje nie pozostają w tyle. Rząd francuski szkoli lub dotuje szkolenia menadżerów w zakresie wywiadu przemysłowego i tego nie ukrywa. Ścisłe związki rządu z biznesem są jednym z powodów, iż francuskie przedsiębiorstwa nie
mają dobrej reputacji pod względem metod
gromadzenia informacji gospodarczych. Filozofię taką najpełniej wyartykułował były szef
francuskiej agencji wywiadowczej DGSE
Pierre Marion, stwierdzając w wywiadzie
telewizyjnym, iż nie byłoby normalne, gdyby
Francuzi uprawiali w Stanach Zjednoczonych
szpiegostwo polityczne i militarne. Jednak ta
zasada nie obowiązuje w obszarze ekonomii
i technologii, tu kończy się przyjaźń, a zaczyna
konkurencja.

Prognoza
W bliższej i dalszej perspektywie cyberszpiegostwo przemysłowe będzie dynamicznie rozwijane tak przez rządy, jak i korporacje z kilku zasadniczych powodów. Po
pierwsze, z przyczyn technologicznych. Według badań Cisco Systems liczba urządzeń
przenośnych, takich jak smartfony, laptopy
itp., które mogą być połączone z Internetem
i innymi sieciami, wzrośnie na świecie z około 14 mld w 2012 roku do 25 mld w 2015 roku.
To spowoduje proliferację licznych systemów operacyjnych i urządzeń końcowych, które służby specjalne lub skorumpowani ludzie
z wewnątrz organizacji mogą wykorzystywać
dla zdobycia wrażliwej informacji.
Po drugie, zmianie ulega kultura informacyjna pracowników. Coraz większy nacisk
kładzie się na dostęp do informacji, dzielenie się informacją (need to share), aniżeli na
prywatność i ochronę danych. W szerszym
zakresie ujawnia się dążenie pracowników do
zacierania różnic pomiędzy wykonywaniem
obowiązków w domu, a tradycyjnym miejscem pracy – będą oczekiwać swobodnego
dostępu do informacji z każdej lokalizacji.
Technologie umożliwiają łączenie się przez
Internet nawzajem ze sobą i z firmą, stąd
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Cyberprzestrzeń sprzyja szpiegostwu przemysłowemu z kilku powodów:
Po pierwsze, trudniej jest wykryć sprawców operacji szpiegowskich. Szpiedzy
mogą wykradać informacje na odległość, ukrywając skutecznie swoją tożsamość,
a niekiedy ją fałszując. Działają eksterytorialnie, tzn. trudno zidentyfikować ich
lokalizację geograficzną. Ponadto wzrasta podobieństwo narzędzi, taktyki i technik wykorzystywanych przez rożnych intruzów, co redukuje możliwość wykorzystania tych czynników do identyfikacji osób odpowiedzialnych za włamania
komputerowe.
Po drugie, sprawcą kradzieży informacji w cyberprzestrzeni może być pojedyncza
osoba, słabe państwo albo niewielkie przedsiębiorstwo, na tyle zasobne jednak,
aby wynająć zdolnego hakera będącego w stanie wykorzystywać złośliwe oprogramowania lub kraść wrażliwe informacje.
Po trzecie, w cyberprzestrzeni trudniej o ustalenie prawdziwych motywów działania szpiegowskiego. Przedstawiciele sektora prywatnego uważają, iż z ich punktu
widzenia zaciera się różnica pomiędzy cyberprzestępstwem, np. kradzieżą
tożsamości lub przywłaszczeniem własności intelektualnej, a gromadzeniem informacji gospodarczych i technologicznych przez zagraniczne służby. Stąd prywatny
biznes w mniejszym stopniu koncentruje się na ustaleniu sprawcy, a bardziej na
oszacowaniu strat i prewencji. Co więcej, niewiele korporacji ma techniczne zdolności do ustalenia sprawców.
Po czwarte, cyberprzestrzeń oferuje większe bezpieczeństwo sprawcom
z wewnątrz danej organizacji, czyli – operując frazeologią D. Denning – „zdrajcom”
i „wtyczkom”. Nie ma potrzeby fizycznego spotkania pomiędzy skorumpowanym
pracownikiem a „kupcem”, co redukuje prawdopodobieństwo wykrycia.
Po piąte, ten rodzaj szpiegostwa jest szybszy i tańszy. Cyberprzestrzeń umożliwia niemal natychmiastowy transfer ogromnej ilości informacji. Do niedawna
szpiegostwo przemysłowe wiązało się z długim i żmudnym procesem gromadzenia,
selekcji, przechowywania i przekazywania informacji. Dongfan Chung – inżynier
w Rockwell i Boeing, pracujący przy bombowcach B-1, wahadłowcach kosmicznych
i innych projektach, skazany na 15 lat za szpiegostwo na początku 2010 roku,
w momencie aresztowania miał w swoim domu 250 tys. stron dokumentów. Taką
ogromną ilość, którą mógł zgromadzić i przekazać w latach 1979–2006, a która
fizycznie zajmowała 4 szafy na akta, przy obecnej technologii można zmieścić na
jednej płycie CD.
Generalnie więc wypada stwierdzić, iż metody cyberszpiegowskie są skuteczniejsze
od tradycyjnych, z tym wszakże zastrzeżeniem, że źródła osobowe (HUMINT) są
i pozostaną bezcenne, właśnie z powodu wszechobecnej inwigilacji technicznej.

wzrasta ich elastyczność i korporacyjna
wydajność, ale potencjalnie wzrośnie ryzyko kradzieży.
Ocenia się, iż rządy Rosji i Chin, ale też
korporacje z tych krajów, pozostaną najbardziej agresywne w zdobywaniu wrażliwych informacji gospodarczych i technologii w cyberprzestrzeni. Oba państwa zaangażują
poważne środki i zastosują szeroki wachlarz
metod, by osiągnąć gospodarczy, strategiczny i wojskowy parytet w stosunkach z USA
i innymi państwami. Chiny napędzane polityką „nadrabiania zaległości i prześcigania”
potęg zachodnich uczynią wiele, aby uniezależnić kraj technologicznie od innych
państw, zwłaszcza w obszarach nanotechnologii, informatyki, biotechnologii.
W przypadku Rosji w nadchodzących latach w gromadzeniu informacji dominować
będą dwa trendy. Po pierwsze, wielu wykwalifikowanych imigrantów rosyjskich, którzy
pracują dla korporacji amerykańskich, będzie
celem oddziaływania i pozyskiwania rosyjskich
służb wywiadowczych. Po drugie, rosnąca integracja Rosji z Zachodem prawdopodobnie
doprowadzi do większego nasycenia rosyj-

skich firm pracownikami służb specjalnych,
którzy w ten sposób będą mieli możliwość penetracji biznesu globalnego.
Wprawdzie wywiady, podobnie jak korporacje, są zainteresowane wszystkimi aspektami gospodarczymi, jednak ich największa
uwaga skupi się na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, stanowiących
krwioobieg gospodarki globalnej. Istotne
dla cyberszpiegostwa będą informacje gospodarcze dotyczące zaopatrzenia i dostaw
ograniczonych zasobów naturalnych. Tradycyjnie w centrum zainteresowania pozostaną technologie wojskowe oraz cywilne
technologie podwójnego zastosowania
w sektorach, które będą się rozwijać najszybciej – czysta energia, opieka zdrowotna,
farmacja.

dr Marek Ciecierski
Profesjonalny Wywiad Gospodarczy
Skarbiec Sp. z o.o.
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Utrzymać tempo
W Polsce możliwe jest osiągnięcie tempa wzrostu gospodarczego powyżej
4 proc. rocznie przez kilkanaście kolejnych lat – uważa były wicepremier
i minister ﬁnansów prof. Grzegorz W. Kołodko
rzegorz Kołodko na antenie TVP
Info przekonywał, że można obecnie stworzyć długookresową strategię dla Polski, aby iść ścieżką
tempa rozwoju nie mniejszą niż 4 proc.
PKB, pod warunkiem odblokowania pewnych
barier biurokratycznych i zdecydowanego
opowiedzenia się po stronie konsumentów.
Prof. Kołodko proponuje obniżenie stóp
procentowych, apeluje też o zwiększenie roli
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który powinien być najpotężniejszą instytucją w kraju. Według niego, Polska powinna podjąć też aktywniejsze próby wejścia
na rynki azjatyckie: chiński i indyjski. Obecną politykę gospodarczą rządu były wicepremier ocenia jednoznacznie negatywnie.
– Może będzie trochę lepiej, ale to będzie
takie brnięcie jak po rozmemłanym śniegu.
Trzeba się liczyć z jeszcze większym bezrobociem, bo do tego prowadzi obecna polityka – oświadczył.

G

Przede wszystkim inwestować
Program Inwestycje Polskie został zapowiedziany w październiku przez premiera
Donalda Tuska podczas tzw. drugiego exposé. Ma on na celu utrzymanie tempa wzrostu inwestycji i PKB oraz tworzenie miejsc pracy. Zgodnie z założeniami programu do
Banku Gospodarstwa Krajowego będą wnoszone wybrane udziały spółek Skarbu Państwa, ale z zastrzeżeniem, że Ministerstwo
Skarbu Państwa utrzyma pakiety kontrolne
w spółkach strategicznych. Następnie akcje te
będą sprzedawane, co umożliwi pozyskanie
dodatkowego kapitału, który będzie przeznaczany na wspieranie inwestycji. Program
ma objąć m.in. budowę elektrowni węglowych
i gazowych, gazociągów, magazynów gazu,
infrastruktury drogowej, kolejowej oraz portowej. Dzięki temu przedsięwzięciu ma być
utrzymane w Polsce tempo inwestowania. Powstaje bowiem niebezpieczeństwo, że do
czasu uruchomienia nowej unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014–2020 może zabraknąć środków na realizację projektów
infrastrukturalnych, takich jak drogi, koleje czy
energetyka.
Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rozmowy z firmami, które chcą się ubiegać o finansowanie w ramach rządowego programu. Trwają analizy dotyczące skali i harmonogramu tych działań. – To są duże
przedsięwzięcia, które mają znaczenie dla ca-

łej gospodarki kraju – podkreślił Dariusz Daniluk, prezes BGK. Zgodnie z założeniami
programu bank będzie udzielać inwestorom
kredytów, gwarancji, poręczeń i w razie potrzeb uczestniczyć w emisji obligacji, które pomogą sfinansować ważne inwestycje.
By zwiększyć możliwości finansowe
BGK, Ministerstwo Skarbu Państwa dokapitalizuje bank kwotą 10 mld zł. Fundusz statutowy banku podwyższą akcje państwowych spółek: PZU, PKO BP, Ciech-u i PGE.
– W ślad za podwyższeniem kapitału zaczyna działać tzw. dźwignia finansowa. Bardzo
ostrożnie podawaliśmy liczby wskazujące
na to, że każdy miliard będzie można pomnożyć od 5 do 8 razy. Ale to są szacunki
ostrożne. Przy tej skali dokapitalizowania banku i spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe mówimy o wielomiliardowych kwotach, a pamiętajmy, że te pieniądze mają być środkami uzupełniającymi wkład inwestorów prywatnych. To będzie pewnego rodzaju katalizator – podkreślił Dariusz Daniluk.

Nie będą nas łupić
Wielkie nadzieje wiąże się też z eksploatacją gazu łupkowego w Polsce, która ma
przynieść znaczne dochody i bezpieczeństwo
energetyczne. Z pytaniem, jakie są na to szanse, zwróciliśmy się do Marcina Zięby, dyrektora generalnego Organizacji Polskiego
Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego.
– W tej chwili trwa faza poszukiwawcza – powiedział. – Ministerstwo Środowiska publikuje regularnie liczbę odwiertów, która musi
być wykonana. Najbardziej optymistyczne sygnały płyną z Pomorza. Kiedy skończy się etap
poszukiwań, będziemy wiedzieli, ile jest gazu,
czy można go wydobyć i w jakich ilościach.
Żeby przedsięwzięcie było opłacalne, gaz musi
być tańszy niż sprowadzany z Rosji. Czy tak
będzie – tego dzisiaj jeszcze nie wiemy. My,
jako organizacja, reprezentująca operatorów,
trzymamy kciuki za to, żebyśmy tego gazu wydobywali dużo i niezbyt drogo. Jednocześnie
nie chcemy wzbudzać zbyt dużych nadziei.

Prosimy, żeby nie straszyć inwestorów na
dzień dobry. To nie są firmy, które przyjechały
Polskę złupić. Chcą zarabiać pieniądze w zrozumiały dla nich biznesowo sposób. My
oszacowaliśmy, że na fazę poszukiwawczą
trzeba wydać do 2020 roku od 180 do 250
mld zł. To jest niewiele mniej niż wynoszą
roczne wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków. Pytanie – jaką część z tych pieniędzy mogą wydać polskie spółki zaangażowane w poszukiwanie gazu łupkowego?
Śmiem twierdzić, że minimalną część tej kwoty. Cała reszta musi przyjść do nas zza granicy i przychodzi – powiedział Marcin Zięba.

Rządowe perspektywy
Rada Ministrów przyjęła strategiczny
dokument wskazujący, w jakim kierunku ma
się rozwijać Polska. To Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Strategia projektuje
wzrost wydatków na dziedziny prorozwojowe (w tym m.in. edukację, zdrowie, infrastrukturę, badania i rozwój, kulturę). Jednym
z jej celów jest stworzenie Cyfrowej Polski.
Chodzi o rozwój kompetencji cyfrowych
obywateli, budowę całościowej sieci szerokopasmowego internetu i rozwój e-usług
publicznych.
Obok długookresowej istnieje też strategia średniookresowa (do roku 2020) i dziewięć zintegrowanych strategii sektorowych. Są
konieczne m.in. do sprawnego wykorzystania
funduszy unijnych w nowej perspektywie
budżetowej (2014–2020). Jedną z takich
strategii jest Sprawne Państwo 2020, która
skupia się na tym, jakimi metodami doprowadzić do zwiększenia skuteczności i efektywności państwa, otwartego na współpracę
z obywatelami. Zakłada, że powinniśmy realizować model państwa optimum. Sposobem na jego tworzenie jest przejrzystość, efektywność, szeroka współpraca przy realizacji
zadań i rozwiązywaniu problemów między
różnymi podmiotami, w tym między rządem
a samorządem terytorialnym, zaangażowanie i uczestnictwo obywateli w proces podejmowania decyzji przez administrację publiczną.
Głównym narzędziem wdrażania strategii i bieżącego monitoringu będzie plan
działań przygotowany przez ministra administracji i cyfryzacji we współpracy z ministrami i centralnymi organami administracji rządowej.
RYCH
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Rynek energii potrzebuje
mądrych działań
Kryzys gospodarczy spowalnia infrastrukturalne inwestycje w europejską energetykę.
Od 2015 roku żaden kraj UE nie może być izolowany od europejskiej sieci przesyłu
gazu i elektryczności. Polska płaci wysoką cenę za swoją przestarzałą infrastrukturę
energetyczną, którą charakteryzują słabe połączenia międzysystemowe

Cezary Tomasz Szyjko

ści energetycznej. Nie da się tego osiągnąć bez
adekwatnych inicjatyw legislacyjnych.

styczniu 2013 roku rozwiązaniom na rzecz wyeliminowania
przerw w dostawie gazu w Europie Wschodniej przeszkodził
brak opcji zwrotnego przepływu gazu oraz
niewłaściwa infrastruktura połączeń międzysystemowych i magazynowania. Szybkiemu rozwojowi energii elektrycznej przez
morskie elektrownie wiatrowe w regionach
Morza Północnego i Bałtyku na drodze stanęły niewystarczające połączenia morskie i lądowe sieci. Rozwój ogromnego potencjału
energii odnawialnej w Europie Południowej
i w Afryce Północnej będzie niemożliwy bez
dodatkowych połączeń międzysystemowych
w obrębie UE i z państwami sąsiednimi. Ryzyko i koszt przerw w dostawach oraz straty
znacznie się zwiększą, jeżeli UE nie zainwestuje pilnie w inteligentne, efektywne i konkurencyjne sieci energetyczne i nie wykorzysta swojego potencjału poprawy efektywno-

Przebudowa infrastruktury

W
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Komisja Europejska była dotychczas
aktywna w obszarze prawa energetycznego.
Szybko przyjęła Pakiet infrastrukturalny pod
nazwą „Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej do 2020 roku i w dalszej perspektywie – plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej”.
Dobre prawo energetyczne to ważny element
stabilizujący gospodarkę Unii Europejskiej.
Celów polityki energetycznej UE i celów
gospodarczych strategii „Europa 2020” nie da
się osiągnąć bez gruntownej przebudowy europejskiego systemu energetycznego na rzecz
niskoemisyjnych technologii przyszłości. To
nie tylko zadanie dla sektora energetycznego.
Konieczne będą mądre projekty legislacyjne,
innowacyjne usprawnienia techniczne, większa efektywność edukacji społecznej, odporność infrastruktury na zmiany klimatu
i nowa elastyczność sieci przesyłowych. To nie

jest zadanie, któremu może samodzielnie podołać jedno państwo członkowskie. Konieczna będzie europejska strategia podparta pakietem dokumentów oraz odpowiednie
środki finansowe.
Przypomnijmy, że w uzgodnionej przez
Radę Europejską jeszcze w 2007 roku polityce energetycznej dla Europy, określono
podstawowe cele unijnej polityki sektorowej
polegające na konkurencyjności, stabilności
oraz bezpieczeństwie dostaw. W kolejnej
perspektywie budżetowej na lata 2014–2020
trzeba urzeczywistnić potrzeby wewnętrznego rynku energii, a do 2020 roku udział
odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii musi wynosić 20 proc., zaś
o 20 proc. muszą się zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, a korzyści wynikające
z efektywności energetycznej muszą zapewnić 20 proc. oszczędności ze zużycia energii.
W obliczu coraz większej międzynarodowej
konkurencji dotyczącej światowych zasobów Unia Europejska musi zapewnić bezpieczeństwo dostaw po konkurencyjnych ce-
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nach 500 milionom swoich obywateli.
Względne znaczenie źródeł energii będzie się
zmieniało. Wydaje się, że w przypadku paliw
kopalnych, zwłaszcza gazu i ropy, UE będzie
jeszcze bardziej zależna od importu.
W komunikacie Energia 2020, przyjętym
10 listopada 2010 roku, wzywa się do zmiany sposobu, w jaki planujemy, budujemy i eksploatujemy naszą infrastrukturę energetyczną i sieci energetyczne. Infrastruktura energetyczna zajmuje czołowe miejsce w innym
dokumencie określanym jako inicjatywa przewodnia, pod nazwą „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. Odpowiednie, zintegrowane i niezawodne sieci energetyczne to
nie tylko podstawowy warunek realizacji celów polityki energetycznej UE, ale również warunek realizacji strategii gospodarczej UE.
Rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej pozwoli UE nie tylko zapewnić prawidłowo funkcjonujący wewnętrzny rynek
energii, lecz także zwiększy bezpieczeństwo
dostaw i efektywność energetyczną, umożliwi integrację odnawialnych źródeł energii oraz
zapewni konsumentom korzyści wynikające
ze stosowania nowych technologii i inteligentnego wykorzystania energii.
Działania na rzecz nowej strategii energetycznej dla UE cieszą się pełnym poparciem
szefów państw i rządów europejskich. W marcu 2009 roku Rada Europejska wezwała do
dokonania szczegółowego przeglądu ram
transeuropejskich sieci energetycznych (TENE). Komunikat ten zawiera ogólny zarys planu działania mającego na celu wypracowanie długoterminowej wizji UE dotyczącej potrzeb ukierunkowanych na efektywność sieci paneuropejskich. Przedstawia się w nim
nową metodę strategicznego planowania
w celu zobrazowania koniecznej infrastruktury,
określenia, które elementy infrastruktury leżą
w interesie Europy na podstawie klarownej
i przejrzystej metodyki, jak też opracowania narzędzi mających zapewnić terminową realizację,
w tym sposobów na szybsze zatwierdzanie, lepszą alokację kosztów i ukierunkowanie finansowania na wzmożenie inwestycji prywatnych.
Przegląd TEN-E musi odbywać się w drodze
dostosowania ich zarówno do wyżej określonych wyzwań energetycznych, jak i do nowych
zobowiązań Unii wynikających z art. 194
Traktatu z Lizbony.

Polska perspektywa
UE potrzebuje w pełni funkcjonującego,
połączonego i zintegrowanego wewnętrznego
rynku w obszarze energii. Zgodnie z postanowieniami Szczytu Energetycznego UE
w roku 2012, do 2015 roku ma się zakończyć
budowa wewnętrznego rynku energii UE, który zapewni swobodny przepływ gazu i prądu między krajami, by nie było już izolowanych energetycznych wysp, jak kraje bałtyckie czy Malta. Było to pierwsze spotkanie szefów państw i rządów Unii Europejskiej, na
którym tyle miejsca poświęcono energii.

Wobec rosnącego zapotrzebowania na importowane surowce Unia Europejska buduje
wspólną politykę energetyczną, by uniknąć
w przyszłości kryzysów, takich jak wywołane w ubiegłych latach na skutek sporów Rosji z Ukrainą. Od 2015 roku żaden kraj nie
może być izolowany od europejskiej sieci
przesyłu gazu i elektryczności, a jego bezpieczeństwo narażone na szwank przez brak
odpowiednich połączeń.
Zgodnie z unijna legislacją, odpowiednia
infrastruktura, czyli nowe trasy przesyłu i interkonektory między krajami, a także poszukiwanie alternatywnych surowców, źródeł
i tras dostaw mają być podstawą bezpieczeństwa energetycznego UE i solidarności
między jej członkami w razie kryzysu. KE
oszacowała potrzeby inwestycyjne tylko w sieci przesyłowe w UE do 2020 roku na 200 mld
euro. Ciężar największych wydatków spadnie
na firmy energetyczne, co wyraźnie zapisano
w cytowanym dokumencie. Dodatkowe koszty będą one mogły pokryć podwyższonymi
stawkami, na przykład za przesył gazu. Przypomnijmy, że właśnie ten zapis bezskutecznie próbowała wykreślić Polska w trosce
o ceny energii dla końcowych konsumentów.

Wnioski
Planowana obecnie infrastruktura energetyczna musi być zgodna z bardziej długoterminowymi decyzjami politycznymi. W celu

w których są one potrzebne. Sieci europejskie,
które w miarę potrzeb będą obejmowały sąsiednie państwa, ułatwią również konkurencję na jednolitym rynku energii w UE, stymulując solidarność państw członkowskich.
Przede wszystkim zintegrowana infrastruktura
europejska zapewni europejskim obywatelom
i przedsiębiorstwom dostęp do źródeł energii po przystępnych cenach. To z kolei będzie
miało pozytywny wpływ na realizację celu polityki europejskiej na 2020 rok, zakładającego utrzymanie silnej, zdywersyfikowanej i konkurencyjnej bazy przemysłowej w Europie.
Dwie konkretne kwestie, którymi należy
się zająć w roku 2013, to adekwatne rozwiązania legislacyjne i zatwierdzanie finansowania projektów. Nie ulega wątpliwości, że
trzeba zwiększyć efektywność i przejrzystość
udzielania pozwoleń i współpracy transgranicznej, co zaowocuje większą akceptacją ze
strony opinii publicznej oraz przyspieszeniem
realizacji inwestycji. Koniecznie należy znaleźć rozwiązania finansowe dla zaspokojenia
potrzeb inwestycyjnych, które według szacunków na nadchodzące dziesięciolecie mają
wynieść bilion euro, z czego połowa konieczna
będzie na potrzeby samej sieci energetycznej.
Wydaje się, że większą część tych inwestycji
w sieci trzeba będzie pokryć z cen regulowanych i opłat wynikających z ograniczeń sieciowych. Na podstawie obecnych ram regulacyjnych wszystkie konieczne inwestycje nie

Dwie konkretne kwestie, którymi należy się zająć
w roku 2013, to adekwatne rozwiązania legislacyjne
i zatwierdzanie finansowania projektów. Nie ulega
wątpliwości, że trzeba zwiększyć efektywność
i przejrzystość udzielania pozwoleń i współpracy
transgranicznej, co zaowocuje większą akceptacją
ze strony opinii publicznej oraz przyspieszeniem
realizacji inwestycji
koordynowania i optymalizacji rozwoju
sieci na skalę całego kontynentu konieczna
jest nowa polityka UE na rzecz infrastruktury energetycznej. Dzięki temu UE będzie
mogła w pełni wykorzystać korzyści wynikające ze zintegrowanej sieci europejskiej,
znacznie przekraczające wartość poszczególnych elementów tej sieci. Za sprawą europejskiej strategii na rzecz całkowicie zintegrowanej infrastruktury energetycznej
opartej na inteligentnych i niskoemisyjnych technologiach dzięki korzyściom skali zmniejszą się koszty przejścia na gospodarkę niskoemisyjną dla poszczególnych
państw członkowskich.
Całkowicie wyposażony w połączenia
międzysystemowe rynek europejski zwiększy
bezpieczeństwo dostaw i pomoże ustabilizować ceny dla konsumentów, zapewniając
dostawy energii elektrycznej i gazu do miejsc,

zostaną jednak zrealizowane lub zostaną zrealizowane nie tak szybko, jak jest to konieczne,
głównie ze względu na niekomercyjne pozytywne uwarunkowania lub wartość dodaną
projektów w skali regionalnej bądź unijnej, których bezpośrednie korzyści w skali krajowej
lub lokalnej są ograniczone.
Do spowolnienia realizacji inwestycji infrastrukturalnych przyczynia się dodatkowo
recesja gospodarcza oraz brak implementacji prawa unijnego na poziomie krajowym.
Ograniczenia możliwości w zakresie publicznego i prywatnego finansowania w ciągu najbliższych lat nie powinny stanowić wymówki, skutkującej odroczeniem budowy
określonej infrastruktury i realizacji odpowiednich inwestycji. Dzisiejsze inwestycje to
w rzeczywistości konieczny warunek dla egzystencji przyszłych pokoleń Europejczyków.
I
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Pieniądz w winie
Czy rynek wina, generujący około 90 proc. obrotu na rynku alkoholi
inwestycyjnych, może być godną polecenia inwestycyjną alternatywą?
Fot. MICHAŁ FOREMNIAKOWSKI

– możemy znacznie zyskać, ale i dużo stracić ponieważ, mimo wcześniejszej degustacji wina przez znawców, nie jesteśmy w stanie wyeliminować ryzyka niewielkiego popytu – ceny kupionego wina. Ze zdecydowanie
mniejszym ryzykiem powiązany jest zakup
starszego – butelkowanego wina. Nie dość, że
znamy jego cenę, to dodatkowo możemy prześledzić jej zmiany na przestrzeni ostatnich lat.
Najbardziej chodliwym towarem są tu cieszące się dobrą renomą wina produkcji winnic Bordeaux, choć i one miewają swoje gorsze momenty, jak np. rok 2011, gdzie wiele
uznanych marek notowało czasowe spadki
ceny. Innymi popularnymi trunkami są wina
produkcji nadreńskiej, australijskiej oraz
amerykańskiej, jednak ich znaczenie inwestycyjne jest o wiele mniejsze od wspomnianych win produkcji francuskiej.

Czy warto?

śród inwestycji w kolekcjonerskie alkohole zdecydowanie
przoduje obrót winami, ponieważ stanowi on około 90 proc.
całego rynku alkoholi inwestycyjnych. Ich cena
uzależniona jest m.in. od miejsca produkcji,
rocznika, wyprodukowanych ilości oraz popytu, co sprawia, że prawie niemożliwe jest
określenie w miarę jednoznacznych prawideł występujących na rynku handlu nimi.
W błędzie są ci, którzy twierdzą – m.in. oferując swoje usługi doradztwa w inwestycje
winne na forach internetowych – że na winie
po prostu nie da się stracić, ponieważ jego
cena nigdy nie maleje. Inwestując w wino, możemy więc stracić dokładnie tak samo, jak
w przypadku innych narzędzi o znacznej wysokości wskaźnika ryzyka inwestycyjnego.
Załamanie rynku win miało miejsce choćby
na przełomie lat 1997–1998, kiedy spadki ich
ceny wynosiły nawet 40–50 proc.
Rynek ten wykazywał oczywiście także
bardzo spektakularne wzrosty. Są one widoczne szczególnie w przypadku wybranych
gatunków – roczników win. Na przestrzeni zaledwie półtora roku cena Lafite Rothschild
(2008) wzrosła o ponad 250 proc., tak jak miało to miejsce w przypadku innego wina – Mouton Rothschild (2008). Wspomniane Lafite Rothschild, jednak z rocznika 1982, potrafiło także prawie podwoić swoją wartość
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na przestrzeni zaledwie czterech miesięcy. To
jednak mimo wszystko najbardziej spektakularne wzrosty, które nie dotyczą wszystkich
win.
Generalnie przyjmuje się, że dobrze dobrany portfel inwestycyjny przynieść może
około 10–15 proc. zysku w skali roku. Należy przy tym zwrócić jednak uwagę na koszty, które pomniejszają wskaźnik zwrotu z inwestycji, a wynikają z samego utrzymania
dóbr – butelek, beczek, skrzynek. Mogące pojawić się koszty to, poza opłatami powiązanymi z magazynowaniem, także prowizje dla
pośredników, koszty zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia, opłata za zarządzenie
portfelem trunku oraz opłata inicjacyjna, jeśli w inwestowaniu pomagała nam będzie wyspecjalizowana w tym obszarze firma.

W co zainwestować?
Zasadniczo, mówiąc o nabyciu wina,
mamy na myśli zakup win butelkowanych lub
tzw. En Primeur. Są one winami młodymi,
które przechowywane w beczkach, znajdują
się jeszcze u samych producentów. Kupując
beczkę En Primeur, której cena będzie tańsza
od wina nabywanego w butelce-skrzynce, nabywamy niejako kota w worku, ponieważ faktyczna cena trunku określona zostanie dopiero
po jego zabutelkowaniu. Do tego momentu,
około 2 lat, właściwie nie wiemy co kupiliśmy

Jak na każdym rynku inwestycyjnym,
w przypadku którego jednym z podstawowych czynników cenowych jest podaż i popyt, tak również na rynku win istnieje duże
prawdopodobieństwo działań spekulacyjnych. Innym niebezpieczeństwem są także
nadużycia innego typu, najczęściej oszustwa
polegające na zawyżaniu wartości, a nawet
wyłudzeniach. Z tego punktu widzenia kluczowa wydaje się współpraca z uznanym i renomowanym pośrednikiem w handlu winami, w przypadku którego istniała będzie pewność, że nie padniemy ofiarą oszustwa. Podejmując decyzję o uczestnictwie w winnym
biznesie, postrzegajmy naszą inwestycję jako
długoterminową lokatę kapitału, co pozwoli np. na wyeliminowanie niekorzystnego
wpływu nagłych wahań cenowych win. Nie
traktujmy także inwestycji w wino jako głównego składnika naszego portfela inwestycyjnego, szczególnie jeśli nie cierpimy na nadwyżkę kapitału inwestycyjnego, ponieważ
w przypadku załamania ceny naszego portfela, nie tylko stracimy, ale i nie będziemy mogli nawet wypić składników naszej stratnej
winnej inwestycji.

Portal Skarbiec.Biz
– największy, niezależny serwis
o prawie, finansowaniu i gospodarce.
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Potęga współdziałania
We wrześniu 2012 roku zarząd i współwłaściciele ﬁrm ZP „ Ćmielów” Sp. z o.o
i Porcelana „Chodzież” SA podjęli decyzję o połączeniu obu spółek. W wyniku
zainicjowanego wówczas procesu konsolidacji na polskim rynku już wkrótce
pojawi się nowy podmiot gospodarczy – Polskie Fabryki Porcelany „ Ćmielów”
i „Chodzież” SA, lider pod względem wielkości i doświadczenia w branży porcelanowej
ołączenie spółek to odważny krok,
ale przede wszystkim historyczny
moment w dziejach polskiej porcelany. Łączą się dwaj najstarsi producenci: Zakłady Porcelany „Ćmielów” – ﬁrma z tradycją sięgającą 1790 roku i Porcelana „Chodzież”, założona w roku 1852. O obu
tych fabrykach można powiedzieć, że tworzyły
historię polskiej porcelany. ZP „Ćmielów” jako
jedyna, pierwsza i oryginalna fabryka w regionie świętokrzyskim, „Chodzież” – w Wielkopolsce.
Doświadczenie zdobyte na przestrzeni 222
lat daje ćmielowskim zakładom przewagę, jakiej nie ma żadna inna firma. Niezliczona liczba serwisów, zachowanych wzorów i otrzymanych wyróżnień stanowią najlepsze poświadczenie wielkości marki. I choć faktem jest,
że nastały trudne czasy dla biznesu, Inga Kamińska, prezes zarządu ZP „Ćmielów” i Porcelany „Chodzież” przekonuje, że połączenie
obu spółek było najlepszą decyzją, jaką właściciele i zarząd mogli podjąć w celu wzmocnienia pozycji obu marek na rynku: – Konsolidacja pozwoli osiągnąć efekt synergii.
Wynikiem obniżenia kosztów produkcji będzie
zwiększenie rentowności obu fabryk. Specjaliści do spraw sprzedaży, którzy dotąd stanowili
dla siebie konkurencję, będą od tej chwili mówić jednym głosem, a wachlarz oferowanych
przez nich produktów rozszerzy się o dodatkowe pozycje. Oferta stanie się bardziej elastyczna i dopasowana do indywidualnych potrzeb klientów. Należy jednak zaznaczyć, że połączenie spółek to dopiero pierwszy krok
długofalowej współpracy. Aby odnieść sukces,
będziemy musieli współdziałać i wspólnie stawiać czoła napotkanym trudnościom. Na
szczęście w ślad za połączeniem idzie także
więcej możliwości rozwoju oraz wykorzystania zasobów i dorobku obu firm.
Inga Kamińska upatruje szansę na rozwój firmy także w sprzyjających warunkach
otoczenia biznesowego: – Obecnie rynek
porcelany europejskiej ma ogromną szansę
odbudować należną mu pozycję. Od 17 listopada 2012 roku Unia Europejska wprowadziła cła zaporowe na import porcelany
z Chin. Jeśli europejscy producenci nie wykorzystają tej szansy na zaprezentowanie odbiorcom swojego potencjału i nie wykreują

P

Inga Kamińska, prezes zarządu ZP
„Ćmielów” i Porcelany „Chodzież”
swoich marek, to dynamicznie rozwijający się
rynek bliskowschodnich producentów stanie
się poważnym konkurentem. Polskie wzornictwo oraz jakość produktów są na bardzo
wysokim poziomie. W mojej ocenie taki właśnie mariaż tradycyjnego przemysłu z kreatywnością i pomysłowością artystów może
być szansą na konkurowanie z europejskimi
i światowymi markami.
O sukcesie w tej branży decyduje bowiem
nie tylko innowacyjne podejście do biznesu
i skuteczne wdrażanie dobrze opracowanej
strategii, ale również wyróżniający się produkt.
Ćmielowska porcelana słynie z kruchości, nie-

powtarzalności kształtów i dekoracji, które czynią z niej produkt pożądany. Fabryka od lat
pozostaje wierna tradycyjnym sposobom
wyrobu i zdobienia porcelany. Dostępne
w ofercie ręcznie malowane naczynia i figurki
to prawdziwe dzieła sztuki. Jednak firma doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że aby
utrzymać swoją pozycję na rynku, musi dostosowywać ofertę do zmieniających się
oczekiwań klientów.
– „Ćmielów” i „Chodzież” to dwie rozpoznawalne marki, które reprezentują dwie
odmienne stylistyki. W nowej ofercie, przy zachowaniu indywidualności i szanując dorobek wzorniczy obu firm, będziemy kreować
również nowoczesne rozwiązania. Zupełnie
nowatorskim projektem było utworzenie
w ćmielowskiej fabryce, w styczniu tego
roku, nowoczesnej pracowni wzorniczej
– Ćmielów Design Studio, w której pod kierunkiem Marka Cecuły, uznanego projektanta
i artysty ceramika, powstawać będą niepowtarzalne wyroby porcelanowe. Naszym celem jest odświeżenie podejścia do polskiej
sztuki użytkowej, zaskoczenie odbiorców
niekonwencjonalnymi projektami, stworzenie
przestrzeni wymiany pomysłów i innowatorskich rozwiązań w dziedzinie designu – deklaruje Inga Kamińska.
www.porcelana-cmielow.pl
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Zapracowana renoma
Czterech zwycięzców spośród trzynastu nominowanych w konkursie
Renoma Roku 2012 odebrało w Lublinie kryształowe statuetki w kategoriach:
przedsiębiorca, ﬁrma, produkt i wynalazca. Nagroda przyznana po raz pierwszy
ma promować pozytywne zjawiska w polskiej gospodarce

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (3)

Laureaci konkursu
grudnia po raz pierwszy wręczył swoje nagrody magazyn
„Prestiż – relacje gospodarcze”,
tym samym włączając się
w ogólnopolską działalność na rzecz upowszechniania dobrych wzorów biznesowych.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Lublinie ze względu na fakt, iż właśnie z województwa lubelskiego kapituła wybrała najwięcej
nominowanych spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnione instytucje i media.
Kapituła, w której skład weszli: prof. dr
hab. Barbara Dobiegała-Korona z Instytutu
Zarządzania Wartością SGH, pełniąca funkcję przewodniczącej, oraz dr Alicja Adamczak
z Urzędu Patentowego RP, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk z ALMAMER Szkoły Wyższej, Witold Juchniewicz z WKJ Kancelarii
Prawnej oraz Jerzy Byra reprezentujący organizatora konkursu, w każdej kategorii wybrała po jednym laureacie. Dodatkowo przy-
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Uroczystość wręczenia nagród
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znano dwie nagrody specjalne dla polityków.
W plebiscycie internetowym najlepszy wynik
uzyskał Mieczysław Wilczek, były minister
przemysłu, wcześniej przedsiębiorca i wynalazca, który wsławił się gruntowną reformą polskiej gospodarki i ustawą o przedsiębiorczości, która spowodowała aktywizację drobnych
przedsiębiorców w ostatnich miesiącach istnienia PRL. Drugą nagrodę decyzją kapituły otrzymał marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman, co zostało uzasadnione aktywnym wspieraniem gospodarczego rozwoju oraz szczególnym zrozumieniem dla idei oceniania przedsiębiorczości,
a także nagradzania postaw i produktów
społecznie ważnych, które tworzą zaufanie oto-

Edward Kostrubiec,
właściciel Zakładów
Metalowych „Komech”,
rekomendowany do
nagrody Renoma Roku
2012 w kategorii
przedsiębiorca przez
marszałka Krzysztofa
Hetmana, został
doceniony za trwałe
budowanie relacji
z otoczeniem w oparciu
o rozwijanie zaufania
i wiarygodności oraz
podejmowanie
skutecznych, choć
niestandardowych
decyzji biznesowych
czenia. – Województwo lubelskie szybko się
zmienia, poprawiamy dostępność komunikacyjną regionu, w strategii długofalowej
zwracamy też uwagę na to, żeby nie tylko niwelować różnice cywilizacyjne, ale stawiać na
dyscypliny prorozwojowe w gospodarce regionu. Modernizujemy rolnictwo, staramy się
o rozwój nowoczesnych technologii, chcemy
w tym zakresie rozwijać współpracę z uczelniami wyższymi Lubelszczyzny. Jesteśmy inteligentnym regionem o dużym potencjale i postaramy się ten potencjał jak najlepiej wykorzystać – zapewnia marszałek Hetman.
A co zadecydowało o wyborze zdobywców nagród głównych? Inż. Edward Kostrubiec, właściciel Zakładów Metalowych
„Komech”, rekomendowany do nagrody Renoma Roku 2012 w kategorii przedsiębiorca
przez marszałka Krzysztofa Hetmana, został
doceniony za trwałe budowanie relacji
z otoczeniem w oparciu o rozwijanie zaufa-

Laureaci konkursu
Renoma Roku 2012:
kategoria przedsiębiorca
• Edward Kostrubiec – Zakład Obróbki
Metali „Komech” (Lublin)
kategoria firma
• Bocian – Fabryka Mebli
(Uniszowice k. Lublina)
kategoria produkt
• PIAP SCOUT – mały robot
do rozpoznawania i neutralizacji
niebezpiecznych ładunków
– Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów (Warszawa)
kategoria wynalazca
• prof. dr hab. Jerzy Tys z Zespołem
– Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
– ekologiczny olej rzepakowy
„Kropla Zdrowia” o wyjątkowych
właściwościach zdrowotnych

nia i wiarygodności oraz podejmowanie skutecznych, choć niestandardowych decyzji
biznesowych, mających pozytywny wpływ na
funkcjonowanie i rozwój firmy, a także skuteczne i konsekwentne dążenie do realizacji
własnej wizji biznesowej wbrew rynkowemu
sceptycyzmowi i wprowadzanie na rynek
nowatorskich rozwiązań, usług i produktów.
Sam laureat o fundamentach swojego sukcesu mówi: – Moja firma i moi ludzie muszą
spełniać trzy warunki akceptacji przez kontrahentów: terminową pracę, wysoką jakość
i niską cenę.
Z kolei Tadeusz Bocian sukcesu Fabryki
Mebli BOCIAN nagrodzonej jako najlepsza
firma, wyróżniająca się jakością zarządzania,
produkcji i usług, zatrudnianiem wartościowej kadry, dużym stopniem innowacyjności
oraz przychylnością społeczną i środowiskową, upatruje w szczególnej relacji z klientami. – Klienci nam ufają, bo wiedzą, że jesteśmy dla nich od początku do końca przychylni – mówi. Piotr Szynkarczyk, zastępca dyrektora ds. Inteligentnych Systemów Bezpieczeństwa Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, nagrodzonego w kategorii produkt za PIAP SCOUT – mały robot do rozpoznawania i neutralizacji niebezpiecznych ładunków, komentuje: – Na
świecie konkurencja w robotyce jest bardzo
duża. Najbardziej popularne roboty o podobnej funkcjonalności to Allen Vanguard, Talon, Packbot. Robot SCOUT przy zbliżonej
funkcjonalności jest urządzeniem o mniejszych gabarytach i mniejszej wadze od wymienionych robotów. Robot ten ma cechy
użytkowe co najmniej takie jak konkurencja,
a w niektórych przypadkach je przewyższa.
Podstawową zaletą wyróżniającą robota jest
jego cena, ponad dwukrotnie mniejsza od dowolnego z konkurentów o zbliżonych funkcjonalnościach.
W ostatniej kategorii – wynalazca – zwyciężył prof. Jerzy Tys z Instytutu Agrofizyki
PAN w Lublinie z zespołem za ekologiczny
olej rzepakowy „Kropla Zdrowia” o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych. Kapituła jednomyślnie wybrała laureata, uznając,
że w swojej nowatorskiej pracy najlepiej
spełnia postawione tej kategorii warunki.
Projekt spotkał się z uznaniem i dostał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 6 mln zł na
5 lat. – Cel jest taki: wyprodukowanie ekologicznego surowca, czyli odmiany rzepaku
o specjalnym profilu kwasów tłuszczowych,
które zapobiegają chorobom układu krążenia, czyli o dużej ilości kwasów Omega 3
i o odpowiednim stosunku tych kwasów do
Omega 6. Dlatego to musi być specjalna odmiana, uprawiana bez żadnej chemii. Co ważne, temperatura w czasie całego cyklu produkcyjnego nie może przekroczyć 30–40°C.
Olej ten nigdy też nie może widzieć światła
i tlenu, stąd m.in. kolor butelki – tłumaczy założenia projektu prof. Tys.
I

Fakty 43

RENOMA ROKU 2012

Sukces buduję
na zaufanych ludziach
Rozmowa z Edwardem Kostrubcem, właścicielem Zakładu Obróbki Metali KOMECH
KOMECH z powodzeniem działa na polskim rynku od 30 lat. Co jest największą siłą
firmy?
– Myślę, że ważnym atutem jest szerokie
spektrum usług firmy, dzięki czemu możemy
obsługiwać praktycznie cały przemysł maszynowy, od lotniczego po spożywczy, oraz
przedsiębiorstwa, które potrzebują drobnych i średnich elementów ze stali, aluminium
i stali nierdzewnej o szerokim zastosowaniu.
Naszą przewagą jest kompetentna załoga, dobrze przygotowane do swojej roli kierownictwo, ugruntowana wiedza na temat obróbki
skrawaniem i nowoczesny park maszynowy.
To wszystko pozwala podjąć się realizacji takich zadań, które innym nie wychodzą.
Czy zakładając własną firmę, wykorzystał pan branżowe doświadczenie zdobyte
w Stanach?
– Wyjazd do Stanów w 1979 roku odcisnął na mnie ogromne piętno, bo właśnie tam
jasno określiłem swój cel życiowy. W Ameryce
mogłem się sprawdzić i rozwijać jako fachowiec – inżynier mechanik obróbki skrawaniem, gdyż miałem szczęście znaleźć pracę
w zawodzie. Jednocześnie szlifowałem język
i obserwowałem życie w świecie gospodarki
wolnorynkowej. Z głębokiego socjalizmu zanurzyłem się w kapitalizm, poznałem prawa
konkurencji. Wtedy też pomyślałem, że skoro nie wszyscy mamy takie same umysły i chęci do pracy, to powinniśmy mieć różne sukcesy od życia. Postanowiłem więcej z siebie
dawać, żeby być zauważanym i docenianym.
W Polsce zdobyłem solidne teoretyczne podstawy, branżowe doświadczenie i umiejętności
wystarczające, żeby umieć się odpowiednio
sprzedać w Ameryce. Przełożeni okazywali mi
sympatię i żywe zainteresowanie, bo widzieli, że mam wiedzę. Stopniowo budowałem
swój autorytet i kiedy po dwóch latach zaczynałem myśleć o powrocie do kraju, właściciel firmy, w której pracowałem, zasugerował, że widzi dla mnie kierownicze stanowisko. W kapitalizmie miałem być wykorzystywany, tymczasem spotkałem się z szacunkiem, uznaniem dla mojej pracy i troską
o rozwój mojej kariery. Gdy zdecydowałem
się na powrót do Polski, żeby założyć własną
firmę, cały czas miałem w sobie ten szacunek
i wiedziałem, że na nim chcę budować relacje z moimi pracownikami.
Łatwo było przenieść amerykańskie
wzorce zarządcze na krajowy grunt?
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– Nie do końca. Wiedziałem, na jakich założeniach chcę opierać działalność, ale z czasem trzeba było dostosować ją do praw
polskiego rynku, przepisów, mentalności
społeczeństwa. Przez pierwsze 10 lat byłem
rzemieślnikiem, bo pojęcie „przedsiębiorca”
w tamtych czasach nie istniało. Marzenia
o białej koszuli, krawacie i własnym biurku
odłożyłem na bok, przekonany, że na swoim
będę mógł pracować bardziej efektywnie.
Czy patrząc z perspektywy 30 lat, obecny kształt firmy odpowiada pańskim wyobrażeniom, marzeniom o miejscu w branży i pozycji rynkowej?
– Przerosłem własne wyobrażenia i plany parokrotnie. Po maturze, z dyplomem technika, czułem się mały i niewiele znaczący. Myślałem, że żona, dom i duży fiat to szczyt moich marzeń. Okazało się, że z każdym rokiem
moje ambicje i plany ewoluowały. Kiedy po
1989 roku usłyszałem hasło: „Polacy, bierzcie gospodarkę w swoje ręce”, byłem w pierwszym szeregu wśród tych, którzy poczuli się
zaproszeni do własnego biznesu. Czułem, że
jestem gotowy podjąć ryzyko, by wykorzystać
swoją szansę. Może była to trudniejsza droga niż posada w urzędzie, ale też bardziej satysfakcjonująca. Zmiany ustrojowe i pieniądze zarobione w Stanach ułatwiły mi start.

Z czego jest pan najbardziej dumny, gdy
myśli pan o 30 latach własnej działalności?
– To się zmieniało, bo w miarę jedzenia
rósł apetyt. Z każdym rokiem wyznaczałem
sobie nowe cele i z pomnażanego dorobku budowałem coraz silniejszą firmę, mierząc wyżej i sięgając po więcej. Po 10 latach istnienia firmy uruchomiłem dodatkowo hurtownię stali, która dziś funkcjonuje bez mojego
udziału, gdyż poświęcałem na tę sferę zbyt
dużo energii, którą chciałem włożyć w rozwój
zakładu. Jednak w tamtym okresie to hurtownia była moim oczkiem w głowie, bo przemysł przeżywał gorsze chwile. Moja satysfakcja nie sprowadza się do zarobku. Pieniądze są potrzebne, ale nie są dla mnie nadrzędną wartością. Chcę je zdobywać w sposób godny, nie za wszelką cenę. Te idee staram się przekładać na moich współpracowników, aby firma jako całość kierowała się zasadami fair play i była kojarzona z uczciwością, nawet kosztem rezygnacji z większych
pieniędzy zdobytych nieetycznie.
Zanim rozpoczął pan działalność na
własny rachunek pracował pan jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Technikum Mechanicznym,
kierownik Wydziału Mechanicznego oddziału PAN w Zamościu. Ile zostało w panu
z dawnego wykładowcy, mentora dla młodych?
– Rzeczywiście, młodzi ludzie zauważają, że na co dzień mam w sobie wiele z pedagoga. Przyznaję, że swoich podwładnych
staram się również wychowywać i wprowadzać w tajniki właściwej autoprezentacji.
Tego absolwenci z uczelni nie wynoszą,
a klienci, zwłaszcza z zagranicy, zwracają na
te elementy ogromną uwagę. Ja udzielam tego
typu korepetycji jako bonus. Uczę też sztuki
marketingu, technik negocjacji, by budować
jak najlepsze relacje z klientem, bo gdy on jest
zadowolony ze spotkania, to biznes przynosi lepsze plony. Mój zarząd to zaufani współpracownicy, których sobie wychowałem, wyszkoliłem i awansowałem, gdy uznałem, że ich
zasób wiedzy pozwala na większą samodzielność. To długi proces, wielu ludzi z zespołu nie sprawdziło się, bo nie wykazywało chęci rozwoju i na pewnym etapie nasze
drogi się rozeszły, ale ci, co zostali, to ambitni
profesjonaliści, którzy w wielu przypadkach
robią doktoraty, wykładają na uczelniach
i mają wkład w rozwój nauki i przemysłu.
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Mają warsztat, potencjał i możliwości wykorzystania go w praktyce, czego nie da wyłącznie praca na uczelni. Korzyści są obopólne: oni czerpią z mojej wiedzy i doświadczenia, a ja z ich praw młodości.
Jakim jest pan prezesem?
– Nigdy nie byłem zwolennikiem pracy za
biurkiem, lecz stawiałem na praktykę. Co
dzień spotykam się z pracownikami, obserwuję ich uzdolnienia, talenty i możliwości, rozmawiam na temat zadowolenia z pracy i wyobrażeń co do ich dalszej drogi awansu i rozwoju. Najlepszy efekt uzyskuję bowiem wtedy, gdy nasze oczekiwania są zbieżne. W pracy nigdy nie czuję się zmęczony, a po 8 godzinach czuję niedosyt, bo robię to, co lubię,
i chciałbym, żeby dla mojego zespołu praca
też była pasją, a nie obowiązkiem. Przy tym,
pomimo szacunku dla ludzi, jestem wymagający i nie toleruję lenistwa oraz braku zaangażowania. Dlatego ci, którzy poprzestają na minimum, nie są przeze mnie mile widziani. W efekcie personel KOMECH ma
w środowisku opinię sprawdzonego i w pełni profesjonalnego zespołu.
Mocno angażuje się pan nie tylko w szkolenie własnych kadr, lecz także edukację
i sprawy pozabiznesowe w środowisku lokalnym.
– To prawda, biorę aktywny udział w życiu społecznym, co ma korzenie w mojej przynależności do opiniotwórczych organizacji
branżowych i pozarządowych. Znam problemy powiatowych i miejskich Urzędów Pracy związanych z zatrudnieniem absolwentów
i cały czas poznaję przyczyny bezrobocia oraz
potrzeby rynku pracy. Wspólnie z władzami
miasta staramy się opracowywać programy
kształcenia zawodowego, średniego i wyższego odpowiadające potrzebom rynku, aby
absolwenci byli przygotowani do podjęcia pracy i funkcjonowania w obecnej gospodarce
oraz odnajdywali dla siebie miejsce w regionie. Wiele mówi się o potrzebie współpracy
nauki z biznesem, komercjalizacji wiedzy, ale
to wciąż ma zbyt małe odzwierciedlenie
w praktyce i wymaga wielu zmian. Przedsię-

Wydział Maszyn Sterowanych Numerycznie
biorcy pracują w tempie, które narzuca im dynamiczny rynek, a uczelnie nie nadążają i często dają przemysłowi odpowiedzi, gdy jest za
późno.
Jak ważne jest, by śledzić postęp technologiczny i podążać za trendami z myślą
o konkurencyjności?
– Bez nowoczesnego dorobku technicznego nie byłbym atrakcyjnym kooperantem
dla Europy Zachodniej, a w moim regionie
nie ma zapotrzebowania na ofertę KOMECH-u. Z kolei kraje zachodnie nie kupiłyby niczego, nie mając pewności, że zlecenie
będzie zrealizowane zgodnie z ich wymogami jakościowymi. Żeby być gwarantem jakości,
muszę mieć system ISO – i mam od 10 lat –
oraz pracować na najnowocześniejszych
maszynach, na których można spodziewać się
oczekiwanych efektów produkcji. Jeśli ponadto nad wszystkim czuwa właściwa kadra
zarządzająca, to daje odbiorcy podstawy do
tego, by był spokojny, że ulokował produkcję
w odpowiednim miejscu i u odpowiedniego
dostawcy.
Co poza jakością i ceną, która jest ważnym argumentem w działaniach rynkowych, składa się na podstawy sukcesu firmy?
– Terminy, które dla odbiorcy są niezwykle ważne, a my ich dotrzymujemy. Te trzy ele-

Wizyta w Zakładzie gości z Komisji Unii Europejskiej z Brukseli, Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego

menty stanowią filary naszej działalności i żadnego z nich nie lekceważymy. Inaczej wypadłbym z rynku, bo dziś nikt nie chce rzeczy nieodpowiednich jakościowo, drogich
i niedostarczonych na czas. Dlatego muszę
być solidnym i kompleksowym dostawcą, wywiązującym się ze zobowiązań, nawet jeśli
przez to wzrastają koszty produkcji. Wolę
mniej zyskać, niż stracić wiarygodność
i kontrakt.
Jak pan sobie wyobraża firmę w kolejnych latach?
– Mam nadzieję, że prace doktorskie moich inżynierów zaowocują konkretnymi efektami, które chętnie wdrożylibyśmy w praktyce. Chciałbym podjąć kolejne inwestycje w nowoczesne technologie i w rozwój pracowników, aby byli w stanie sprostać nowym wyzwaniom technicznym. Stale chcemy stawiać
na coraz bardziej zaawansowaną produkcję,
a co za tym idzie, zwiększać asortyment i liczbę stanowisk. Jeżeli będzie trzeba, jesteśmy
gotowi rozbudować obiekt i zwiększyć moce
produkcyjne w odpowiedzi na realizowane zlecenia. Interesują nas innowacje, nowe technologie, wdrożenia i specjalizacje, a więc wyzwania niemające nic wspólnego z masową
produkcją.
Czy słusznie wnioskuję, że praca zastępuje hobby?
– Na razie praca mnie pochłania i mam
plany zawodowe na co najmniej kilkanaście
lat, a najchętniej pracowałbym najdłużej jak
się da. W ogóle nie myślę o emeryturze, bo
praca i działalność społeczna są absorbujące i satysfakcjonujące. Niemniej staram się
w miarę możliwości poznawać nowe kraje, nie
tylko pod kątem biznesowym, lecz także turystycznym. Najlepiej odpoczywam aktywnie,
nawet w pracy, bo bliskie jest mi motto: „Jak
lubisz to, co robisz, to się nie napracujesz”.
Mam nadzieję, że nigdy nie zabraknie mi tej
energii, by dalej z entuzjazmem rozwijać firmę i pracować na rzecz środowisk, w których
żyję.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.komech.com.pl
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Marki na miarę symbolu

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (3)

Laureaci programu

50 marek – reprezentatywnych dla branży i utożsamiających wartości typowe dla
danego asortymentu – zdobyło tytuł „Symbolu 2012” w 30 kategoriach. Laureaci
odebrali certyﬁkaty i dyplomy 26 listopada w uroczystej oprawie Teatru Śląskiego
rogram „Symbol” służy wzmacnianiu wizerunku ﬁrm wyróżniających się na gospodarczej mapie
i ugruntowywaniu ich rozpoznawalności, aby coraz powszechniej były kojarzone z symboliczną jakością i modelową
skutecznością zarządzania oraz były w naturalny sposób przyporządkowywane do
branży, w której zajmują silną pozycję.
Przyznawane tytuły nie są wynikiem rankingów, tabelek i słupków ilustrujących wyniki ﬁrmy i dane ekonomiczne, lecz atutów
marki, które czynią ją godną naśladowania
przez branżę. Inicjatywa ma pomóc w osiągnięciu sukcesu i utorowaniu drogi, by
dana marka stała się rynkowym hitem i stałym źródłem dochodu oraz nośnikiem wartości utożsamianych z prestiżem. Dołączenie do grona laureatów zapewnia medialny
rozgłos i staje się cennym narzędziem marketingowym, pomocnym w systematycznym poszerzaniu liczby klientów.

P
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Gala finałowa odbyła się w Katowicach

Gala finałowa w Katowicach zakończyła drugą edycję ogólnopolskiego programu
promocyjnego realizowanego przez „Monitor Rynkowy” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Jego celem jest wyłonienie i uhonorowanie instytucji, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. W wyniku analiz rynku i oceny zebranych danych na temat firm działających
na krajowym rynku nominowano przedsiębiorstwa, których działalność najbardziej
uprawnia je do rangi symbolu. Spośród nich
po dalszej selekcji, tym razem najlepszych
z najlepszych, wybrano zwycięzców zasługujących, by posługiwać się tytułem „Symbolu” lub „EuroSymbolu” 2012, a tym samym
godnie reprezentować polską gospodarkę.
Ostateczna decyzja należała do kapituły,
w skład której weszli prof. UE, dr hab. Robert
Tomanek, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Henryk Warkocz,
prezes TÜV Nord Polska, Tadeusz Biedzki,
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przedsiębiorca, medioznawca, literat i podróżnik, oraz Joanna Drzazga, wydawca
„Monitora Rynkowego” i dr Jan Rzymełka,
wieloletni poseł na sejm RP, a przy tym naukowiec i działacz społeczny.
Podczas uroczystości w Teatrze Śląskim
certyfikaty i dyplomy odebrało 50 laureatów, reprezentujących całe spectrum obszarów gospodarki. Wśród zwycięzców znalazły się między innymi firmy uznane za Symbole Spółdzielczości Mieszkaniowej, Symbole
Skutecznej Windykacji, Symbole Komunikacji
Kolejowej, a nawet Symbole Odpowiedzialności Społecznej. Oddzielną kategorią programu są EuroSymbole, przyznawane firmom
z sukcesem pozyskującym i wykorzystującym
środki z funduszy unijnych, dzięki którym
możliwa jest realizacja wielu projektów badawczych i inwestycji, będących siłą napędową gospodarki oraz środkiem do celu, jakim jest dostosowanie działalności do wymagań rynkowych.
26 listopada do Teatru Śląskiego przybyli laureaci, członkowie kapituły, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych. Uroczystość otworzył redaktor naczelny „Monitora Rynkowego” Jakub Lisiecki, który w swym przemówieniu określił
laureatów „kwiatem polskiego biznesu”,
dziękując im za nieoceniony wkład w rozwój
rodzimej gospodarki. Po powitaniu gości
i wyrażeniu słów uznania dla Symboli 2012

Uczestnicy gali

Inicjatywa ma pomóc w osiągnięciu sukcesu
i utorowaniu drogi, by dana marka stała się
rynkowym hitem i stałym źródłem dochodu oraz
nośnikiem wartości utożsamianych z prestiżem
roku osobiście wręczył im pamiątkowe dyplomy. Uroczystość uświetnił koncert Adrianny Biedrzyńskiej, która występem wokalnym przekazała przesłanie: „Nigdy nie jest

na nic za późno”. Piosenki z lat 60. w wykonaniu artystki były doskonałym zwieńczeniem wieczoru i znakomitą rozrywką po
oficjalnej części imprezy.
I

Kaliski TBS istotnym
ogniwem polityki miasta
Rozmowa z Jackiem Quoos, prezesem Kaliskiego TBS Sp. z o.o.
W jaki sposób oferta Kaliskiego TBS
wpływa na sytuację rynku mieszkaniowego
w mieście i na ile trafia w politykę realizowaną przez władze miejskie?
– Obecna wielkości zasobu spółki ma już
zauważalny wpływ na rynek mieszkaniowy
miasta. Kaliskie TBS istnieje głównie po to,
aby realizować mieszkaniową politykę władz
miejskich i – co warto podkreślić – jest realnym elementem tej polityki. Miasto ma określone zobowiązania w stosunku do swoich
mieszkańców. Musi zapewniać lokale osobom
z budynków przeznaczonych do rozbiórki,
tworzyć bazę lokali socjalnych. Miasto zapewnia lokale repatriantom, wychowankom
domu dziecka. Miasto pozwalało poprawić
sytuację mieszkaniową mieszkańcom lokali
komunalnych o niższym standardzie, przenosząc ich do zasobu TBS-u, a w opuszczonych mieszkaniach tworzone są lokale socjalne. W zasobie mieszkaniowym naszej spółki ponad połowę mieszkańców stanowią

osoby skierowane do zamieszkania przez miasto, którym władze miejskie udzieliły pomocy finansowej. TBS umożliwiał tworzenie
mieszkań przy zdecydowanie mniejszym zaangażowaniu finansowym gminy niż w przypadku budownictwa komunalnego.
Co sprawia, że firma za sprawą prowadzonej działalności i realizowanych inwestycji
jest uznawana za godną miana „Symbolu
2012”?
– Naszej spółce udało się w ostatnim okresie, a więc gdy sprawa społecznego budownictwa czynszowego została już w dotych-

czasowym kształcie wygaszona, wybudować
dość dużo mieszkań czynszowych. Na koniec
2009 roku oddaliśmy 148 mieszkań, w 2011
– 53, a na początku 2012 zasiedlonych zostało
176 mieszkań. W czerwcu tego samego roku
rozpoczęliśmy ostatnią inwestycję programu
w Kaliszu – budowę 180 mieszkań, z których
w czterech po połączeniu będzie działał Rodzinkowy Dom Dziecka. Przyznając Kaliskiemu TBS wyróżnienie „Symbol 2012 budownictwa społecznego”, kapituła programu
doceniła to, że kaliska spółka z powodzeniem
działa w zakresie budownictwa mieszkaniowego przeznaczonego na wynajem na polskim
rynku nieruchomości. Szczególnie podkreślono, że firmę wyróżnia dynamika rozwoju,
sprawność funkcjonowania oraz znaczące inwestycje mieszkaniowe.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.tbs.kalisz.pl
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Jeszcze nie powiedzieliśmy
ostatniego słowa
O drodze do obecnej pozycji czołowego przewoźnika autobusowego wśród
prywatnych usługodawców krajowych, czynnikach decydujących o powodzeniu
w branży i planach rozwojowych, wykraczających poza utrzymanie wysokiego
poziomu, mówi Eugeniusz Szymonik, prezes Mobilis Sp. z o.o.
Historia Mobilis ma już ponad 25 lat. Jak
przez ten czas udało się zbudować tak silną
pozycję prywatnego przewoźnika w skali kraju, a nawet poza granicami Polski?
– Historia firmy jest faktycznie długa. Jeśli w poszukiwaniu początków firmy uwzględnimy okres, gdy oferowaliśmy wyłącznie
przewozy towarowe, trzeba by sięgnąć do roku
1982. Wówczas monopol w tym obrębie był
tak ścisły, że można było mieć tylko jedną ciężarówkę. Dopiero z końcem 1988 roku nastała
swoboda gospodarcza, która pozwoliła na
rozwój firm prywatnych i rozdrobnienie w sektorze usług przewozowych. Praktycznie od
1989 roku można było dowolnie realizować
przewozy osobowe i towarowe, zarówno
krajowe, jak i zagraniczne. Ponieważ byłem
głodny tej wolności, szybko rozszerzyłem działalność o przewozy autobusowe i jako pierwszy w Polsce, jeszcze w styczniu, zarejestrowałem prywatny autobus, a wkrótce kolejne.
Zainteresowanie tego typu ofertą było duże,
bo tak jak przedsiębiorcy byli spragnieni
swobód, tak społeczeństwo było ciekawe
świata, a ja proponowałem im wycieczki zagraniczne – do Paryża, Rzymu, Berlina,
Wiednia, Moskwy. Firma szybko zaczęła na
siebie zarabiać, a autobusy były dostępne
w przystępnych cenach. Większy problem stanowiło ich utrzymanie niż zakup, a ja akurat
na tym się znałem i miałem odpowiednie zaplecze techniczne, toteż mogłem sobie pozwolić, by kupić niedoskonały autobus, po naprawach, za niższą cenę i samodzielnie poprawić jego stan techniczny. W tamtym okresie nie było tak wysokich wymogów co do
komfortu pasażerów, natomiast bezdyskusyjnie mogłem zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność podróży. To wystarczyło,
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by zdobywać Europę. Jednak nie tylko moja
firma się rozwijała, przybywało też konkurencji. Stawki przewozowe zaczęły spadać, wymogi klientów rosły, na rynku robiło się coraz ciaśniej.
Jak poradził pan sobie w tej sytuacji?
– Postanowiłem obrać nieco inny kierunek rozwoju. W 1992 roku utworzyłem jedną z pierwszych linii autobusowych w Polsce,
z Warszawy do Pruszkowa, oferując alternatywne połączenie dla kolejowego. Ponieważ
na terenie Pruszkowa nie było wtedy komunikacji miejskiej, postanowiłem wypełnić i tę
lukę. Oba pomysły zdały egzamin. Równolegle uruchomiłem linię autobusową z Warszawy do centrum handlowego IKEA w Jankach. W tym samym, przełomowym dla nas
roku wygrałem przetarg na przewozy miejskie
i obsługę linii peryferyjnych do miejscowości
podwarszawskich.
Od 2001 roku działa firma Mobilis, którą postanowiłem samodzielnie rozwinąć z wyodrębnionej spółki Rapid Tour, kontynuując
współpracę z centrami handlowymi w zakresie dowozów, a także przewozy turystyczne

i – marginalnie – towarowe. Z czasem skupiłem się wyłącznie na przewozach autobusowych. W 2003 roku udało mi się wygrać
przetarg na 50 autobusów komunikacji miejskiej w Warszawie, ale nie chciałem poprzestać na tym kontrakcie. Obecnie Mobilis ma
w Warszawie 250 autobusów, choć ze względu na politykę miasta wkrótce się to zmieni.
Na gorsze?
– Tak, od maja przewoźnicy prywatni
będą obsługiwali mniej autobusów. Przestaną obowiązywać kontrakty na 100 autobusów,
które miasto zastąpi swoimi pojazdami. W sumie w ruchu będzie tylko 350 prywatnych autobusów. W ostatnim czasie miasto bardzo
intensywnie inwestuje we własną spółkę i kupuje pojazdy, by pokryć lukę, jaka pojawi się
w wyniku nieprzedłużenia kontraktów przewoźnikom prywatnym, pomimo że koszty prywatnych przewoźników są – niezależnie od rodzaju autobusu – o 25–30 proc. niższe. Przy
tym tabor prywatny był nowocześniejszy i lepiej wyposażony niż pojazdy MZA. Trudno
zrozumieć, czym jest podyktowane takie postępowanie. Miasto kieruje przesadnie duży
strumień pieniędzy do swojej spółki, podczas
gdy dopuszczając w większym stopniu przewoźników prywatnych do usług przewozowych, mogłoby poczynić znaczne oszczędności. W tej chwili płaci więcej, co może być
motywowane chęcią rozwiązania problemu
zatrudnienia i wzmocnienia roli pracodawcy na swoim terenie w czasie kryzysu. Tylko
tak mogę to tłumaczyć, bo żadne przesłanki ekonomiczne i organizacyjne nie przemawiają za taką polityką.
W 2006 roku firma Mobilis przeszła
w ręce właściciela zewnętrznego. Jakie były
konsekwencje tego przejęcia?
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– Przede wszystkim dzięki temu posunięciu miałem dostęp do kapitału. Na pewnym etapie moje możliwości inwestowania się
skończyły, a ograniczenia finansowe wykluczały coraz wyższe gwarancje wadialne wymagane przez miasto. Mogłem poprzestać na
50 autobusach i funkcjonować w skromniejszej skali lub postawić na ekspansję rynkową
przy wsparciu kapitału zewnętrznego. Mnie
zawsze interesowało stworzenie dużego
przedsięwzięcia – na skalę ogólnokrajową,
a nawet europejską, dlatego rozpocząłem
współpracę z firmą Egged – największym

o transporcie publicznym, która wprawdzie
wchodzi w życie dopiero w 2016 roku, ale nakłada na władze lokalne ściślejszy obowiązek
organizacji przewozów.
Na czym będzie się skupiał dalszy rozwój spółki Mobilis?
– Dalsze plany rozwojowe chcemy opierać na wszystkich wspomnianych filarach. Będziemy dążyć do zakupu od Skarbu Państwa
i restrukturyzacji przedsiębiorstw PKS ze
szczególnym uwzględnieniem Warszawy,
gdyż obecnie obsługujemy teren Mazowsza
i Mazur i chcielibyśmy uzupełnić tę sieć o klu-

Mogłem poprzestać na 50 autobusach
i funkcjonować w skromniejszej skali lub postawić
na ekspansję rynkową przy wsparciu kapitału
zewnętrznego. Mnie zawsze interesowało
stworzenie dużego przedsięwzięcia – na skalę
ogólnokrajową, a nawet europejską, dlatego
rozpocząłem współpracę z firmą Egged
– największym przewoźnikiem w Izraelu
przewoźnikiem w Izraelu, który szeroko
wkroczył na rynek europejski. Dzięki temu
dysponujemy taborem w dużych miastach,
łącznie obsługujemy ponad 2 tys. autobusów
i zatrudniamy 4 tysiące pracowników. Ponadto
utworzyliśmy od podstaw spółkę w Holandii,
gdzie wygraliśmy 8-letni kontrakt o wartości
2 mld zł – największy, jaki polska firma usługowa podpisała na Zachodzie od czasu
transformacji i w efekcie mamy w Amsterdamie 220 nowych autobusów.
Czy samorząd terytorialny wspiera usługi przewozowe?
– W zakresie komunikacji miejskiej, a także w przypadku gmin podmiejskiej, samorządy są ustawowo zobowiązane do zapewnienia przewozów, a wybór usługodawcy odbywa się poprzez przetargi, które pozwoliły
nam zaistnieć w Warszawie, Krakowie i Bydgoszczy. Na bieżąco śledzimy rynek krajowy
i uczestniczymy w organizowanych przetargach, by realizować usługi przewozowe w kolejnych miastach i gminach. Drugi obszar
działalności wiąże się z przewozami międzymiastowymi realizowanymi 10 PKS-ami,
których jesteśmy właścicielami. W tym segmencie realizujemy również przewozy szkolne, organizowane przez wójtów, które rocznie sięgają blisko 10 mln km, co obrazuje dużą
skalę działalności w tym segmencie. Dodatkowo w porozumieniu z wójtami na naszych
regularnych liniach oferujemy ulgi dla młodzieży szkolnej, które rekompensuje nam
marszałek, a trasy dostosowujemy do potrzeb
uczniów, by ograniczyć konieczność wydzielania szkolnych usług przewozowych. Myślę, że współpraca z samorządami na różnych
szczeblach będzie się dalej równie owocnie
rozwijała, zwłaszcza w świetle nowej ustawy

czowy obszar stolicy. PKS-y nie podołały dostosowaniu wielkości zatrudnienia do wielkości przychodów oraz wielkości taboru do
zadań przewozowych. Z tymi problemami
musimy się stopniowo uporać w ramach prowadzonej restrukturyzacji przejmowanych
przedsiębiorstw, proponując przemyślany
i przyjazny program redukcji, który wyprowadzi spółki z zaułka, w którym się znalazły
w związku z tym, że nie nadążyły za zmianami
rynkowymi.
Oprócz konkurencyjnej ceny ważnym
elementem marki firmy przewozowej jest
bezpieczeństwo. Jak podchodzą państwo do
tej sfery działalności?
– Bezpieczeństwo to w segmencie usług
przewozowych absolutna podstawa. Na
szczęście autobusy nowej generacji są tak
skonstruowane, że do zagrożenia życia podróżnych praktycznie można doprowadzić tylko metodą sabotażu. Jeżeli firma spełnia podstawowe warunki bezpieczeństwa przewozów,
dysponując nowoczesnym taborem, nie jest
w stanie zagrozić bezpieczeństwu. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że stan
techniczny polskich autobusów jest powyżej
średniej europejskiej. Tabor w dużej mierze został wymieniony na nowy, a nawet starsze modele są poddawane naprawom i restrykcyjnym
inspekcjom.
Czy równie dobrze wypadamy, jeśli spojrzeć na czynnik ludzki?
– Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie przewozów, człowiek jest najsłabszym ogniwem.
To ludzki błąd i nieodpowiedzialność najczęściej prowadzą do wypadków, dlatego
w tej sferze konieczne są ciągłe szkolenia kadr.
Na bieżąco trzeba kontrolować zachowania
kierowców w zakresie bezpiecznej i ekono-

micznej jazdy, w czym nieocenionym wsparciem jest dziś informatyka. Dostępne rozwiązania pozwalają wyjaśnić przyczyny wypadków i słuszność skarg składanych przez
pasażerów, często niesłusznie, ze względu na
chęć wyłudzenia odszkodowania.
Co oznacza dla pana przyznany tytuł
„Symbolu Rozwoju Biznesu 2012”?
– To swoiste podsumowanie mojej 40-letniej działalności w transporcie, począwszy od
pracy przy unowocześnianiu trakcji kolejowej,
jaką podjąłem jako absolwent Politechniki.
Mam nadzieję, że nagroda została przyznana zarówno za prekursorskie unowocześnienie komunikacji miejskiej, jak i dotychczasowe postępy oraz pozytywny przebieg
rozpoczętego procesu dostosowywania PKSów do obecnych warunków i wymogów rynkowych. Cieszę się, że moja praca została zauważona i doceniona, choć jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Moim celem
– jeszcze przed emeryturą – jest sprostanie
wyzwaniom związanym z restrukturyzacją
PKS-ów, bo w segmencie komunikacji miejskiej trudno spodziewać się przełomu. Ten już
miał miejsce i teraz pozostaje systematyczny
rozwój. Myślę, że z czasem warto też szerzej
zaistnieć za granicą, bo przykład Holandii pokazuje, że jesteśmy konkurencyjni i znamy się
na rzeczy. Wygrywamy przede wszystkim jakością i organizacją, choć cały czas musimy
przełamywać opór ze strony lokalnych społeczności i związkowców.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.mobilis.pl
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Działalność z rozmachem
Działanie ﬁrmy Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. na terenie gminy, która
dysponuje cennymi walorami przyrodniczymi, nakłada na nią dużą odpowiedzialność
związaną z realizacją podstawowych potrzeb mieszkańców oraz turystów
eziora Turawskie, związane z gminą Turawa, spełniają ważną rolę rekreacyjną dla turystów zarówno z województwa opolskiego, jak i całego Śląska, a także okolicznych województw. Od lat
negatywnie na jakość oferty turystycznej Jezior Turawskich wpływała nieuporządkowana gospodarka ściekowa wokół nich.
W ostatnim czasie priorytetowym zadaniem Spółki była realizacja inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie
aglomeracji Turawa – Trias Opolski”, zakończona w 2012 roku. Dzięki profesjonalnie przeprowadzonej inwestycji skanalizowania gminy Turawa, jak również właśnie terenów przyległych do jezior, udało się zapobiec degradacji środowiska naturalnego wokół zbiorników i zwiększyć atrakcyjność turystyczną tych obszarów.
Realizacja projektu w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko objęła kanalizację siedmiu
miejscowości gminy Turawa oraz ważnego
pod względem turystycznym obszaru Jezior
Turawskich. Inwestycja ma ponadlokalny
wymiar, z jej efektów skorzystają zarówno
mieszkańcy gminy, jak również turyści wypoczywający nad jeziorami. Efektem prac jest
zbudowana sieć kanalizacji sanitarnej licząca łącznie około 130 km, z której będzie korzystać 5215 osób, w tym ponad 1100 turystów. – Wszystko po to, by w jeziorze i w naszych kranach płynęła czysta woda, a region
znów przyciągał turystów – mówi Danuta
Wajs, prezes zarządu Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.

Fot. WiK TURAWA
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Tłocznia w Ligocie Turawskiej
Inwestycję zrealizowano dzięki środkom
unijnym oraz nisko oprocentowanym pożyczkom pochodzącym ze środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Koszt jej realizacji wyniósł ponad 46 mln zł.
Obok realizacji inwestycji firma aktywnie
promuje swoją działalność wśród mieszkańców. Realizuje liczne spotkania informacyjne. Niedawno rozstrzygnęła konkurs fotograficzny „Europa zmienia Turawę”, w którym uczestnicy ukazywali pozytywne zmiany zachodzące w aglomeracji Turawa dzięki
realizacji na jej terenie Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski”. Opublikowano również teksty w prasie branżowej. W październiku 2012 roku wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska zorganizowano konferencję, podczas której zaprezentowano efekty realizacji wyżej wspomnianego
projektu oraz innych podobnych inwestycji,

które miały miejsce w całym województwie
opolskim.
Pod koniec ubiegłego roku spółka została laureatem prestiżowej nagrody Euro Symbol 2012. Dostrzeżenie w ogólnopolskim programie stosunkowo młodej firmy, jaką jest WiK
Turawa, świadczy o docenieniu rozmachu,
z jakim działa, i jej wpływu na rozwój lokalnego
środowiska. Tym sposobem firma stała się swoistym symbolem zmian przeprowadzanych
z zachowaniem harmonii pomiędzy mieszkańcami, oczekującymi poprawy infrastruktury
dla podniesienia jakości życia, a środowiskiem
naturalnym, zgodnie z hasłem: „Dla infrastruktury i środowiska”.
Zakończenie inwestycji nie oznacza końca wzmożonych działań dla WiK Turawa.
Obecnie spółka skupia się na intensyfikacji
prac mających na celu osiągnięcie efektu ekologicznego zrealizowanego projektu (podłączanie gospodarstw domowych do sieci), co
jest jednym z głównych zadań spółki w 2013
roku.
Na uwagę zasługują nowoczesne technologie wdrożone w ramach projektu i wykorzystywane w działalności spółki, jak system monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej
oraz systemy Geosecma i EpaNET, wspomagające zarządzanie majątkiem sieciowym
i ułatwiające pracę w terenie.
Niewątpliwie inwestycja przysporzy wiele korzyści dla środowiska, poprawi jakość życia mieszkańców oraz uatrakcyjni tereny
pod względem inwestycyjnym i turystycznym.
www.wik.turawa.pl

Dziś możemy być zadowoleni z pracy, jaką wykonaliśmy w ostatnich latach. Wspomniany projekt to nie jedyne zadanie spółki, jednak jego realizacja to sukces oddziałujący daleko poza gminę Turawa. Udało się go
osiągnąć dzięki zaangażowaniu pracowników. Duży wkład w sprawną realizację prac miała także Jednostka Realizująca Projekt. Nie bez znaczenia okazała się dobra współpraca WiK Turawa z podmiotami
zewnętrznymi – projektantami, inżynierem kontraktu, wykonawcami robót, kancelarią prawną, a także
bieżące i rzetelne informowanie władz gminnych i społeczności lokalnej o postępie prac. Teraz, gdy wszystkie 11 miejscowości gminy i tereny wokół jezior objęto siecią kanalizacyjną, ważne jest utrzymanie jej
bezawaryjnego działania i bieżąca pomoc techniczna świadczona naszym klientom. Naszych pracowników
charakteryzuje fachowość i sumienność, co zauważają i doceniają klienci. Staramy się służyć doradztwem
każdemu użytkownikowi sieci, aby miał poczucie wsparcia technicznego z naszej strony. W takim kierunku
chcemy też rozwijać wizerunek naszej firmy – firmy o dużym znaczeniu dla całej gminy, firmy nowoczesnej, dającej dużo pozytywnych impulsów dla rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców z zachowaniem
dbałości o ochronę środowiska naturalnego.
Danuta Wajs, prezes zarządu Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
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Jarociński transport
coraz lepszy

Fot. DAMIAN ANDRZEJEWSKI

Komunikacja miejska w Jarocinie istnieje od 1977 roku. Spółka Jarocińskie Linie
Autobusowe, należąca do gminy Jarocin, powstała w 2001 roku w wyniku
przekształcenia Komunalnego Zakładu Budżetowego – Zakładu Komunikacji
Miejskiej. Aktualnie posiada 40 pojazdów i zatrudnia 80 osób, które na co dzień
dbają o zadowolenie pasażerów
arocińskie Linie Autobusowe prowadzą
działalność w zakresie transportu miejskiego i podmiejskiego, przewozów
autokarowych na terenie Polski i za granicą, przewozów szkolnych i dzieci niepełnosprawnych, przewozów pracowniczych
do Poznania, napraw pojazdów samochodowych, wynajmu powierzchni reklamowych na autobusach i wiatach przystankowych.
Początkowo w skład taboru JLA wchodziły autobusy Jelcz i Autosan. Największe
zmiany zaczęły następować od 2008 roku.
Dzięki pozyskanemu kredytowi zakupiono 10
nowych autobusów, co umożliwiło uruchomienie nowych linii autobusowych. Podpisano
umowę z firmą Kapena Słupsk na wykonywanie w warsztacie JLA napraw gwarancyjnych pojazdów Kapeny i IVECO. Zakupy
specjalistycznych narzędzi i urządzeń pozwoliły na uzyskanie autoryzacji na zakupione
autobusy, a w efekcie zwiększenie zatrudnienia zaplecza technicznego.
W latach 2009–2011 zarząd spółki
uczestniczył w realizacji dwóch unijnych
projektów i uzyskał dofinansowanie w kwocie 5,5 mln zł, dzięki czemu firma wzbogaciła się o 13 nowych autobusów. Zakupy autobusów dzięki środkom unijnym pozwoliły na zwiększenie taboru oraz liczby linii podmiejskich, a tym samym zatrudnienie nowych
pracowników, przede wszystkim kierowców.
Ponadto spółka miała swój udział w zakupie
autobusu dla niepełnosprawnych dzieci

J

przez gminę Jarocin, dofinansowanego przez
PFRON, oraz uzyskała dotację WFOŚiGW
na działalność związaną z ochroną środowiska.
Dotychczas JLA eksploatowały autobusy marek Irisbus, Kapena i Autosan, których średni wiek nie przekracza 4 lat. Pod koniec 2012 roku na ulicach Jarocina pojawiła się nowa marka autobusów miejskich – Solaris Urbino. To nowoczesne, niskopodłogowe
pojazdy, wyposażone w ekologiczne silniki
EURO.5, spełniające rygorystyczną normę
czystości spalin EEV, systemy gaszenia pożaru, a przy tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na terenie zajezdni spółki
utworzono bezobsługową stację paliw zarządzaną internetowo przez EKOPOL Górnośląski Holding Piekary Śląskie, a dodatkowo
umożliwiono internetowy zakup części zamiennych do autobusów. Jednym z działań
zarządu JLA było wprowadzenie pełnej fiskalizacji sprzedaży biletów, co umożliwiło zakup biletów jednorazowych w autobusie u kierowcy oraz sprzedaż biletów okresowych
(miesięcznych i dwutygodniowych) w nowo
utworzonych punktach sprzedaży na terenie
miasta i okolic.
W 2012 roku spółka zakupiła dworzec autobusowy PKS Kalisz w Jarocinie. W tym
miejscu planowane jest utworzenie nowoczesnego zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, czyli połączenie komunikacji
autobusowej i kolejowej. Zostaną też wprowadzone ułatwienia dla pasażerów: infolinia

0800 dla pasażerów, system informacyjny dla
niewidomych i niesłyszących we flocie JLA,
biletomaty, portal z interaktywnym rozkładem
jazdy, system GPS dla kierowców. Realizacja
projektu pozytywnie wpłynie również na
ochronę środowiska.
W lipcu ubiegłego roku JLA wprowadziły
innowacyjną Jarocińską Kartę Miejską na bilety okresowe, będącą alternatywą dla biletu
papierowego. Jest to pierwszy etap funkcjonowania Jarocińskiej Karty Miejskiej i wprowadzenia systemu pobierania opłat w komunikacji miejskiej. W lipcu 2013 roku planowana jest kontynuacja działań usprawniających funkcjonowanie e-karty, w tym
wprowadzenie tzw. portmonetki – karty czip
dla mieszkańców miasta i gminy Jarocin
umożliwiającej płatność np. za korzystanie
z Aquaparku czy muzeum, strefy płatnego
parkowania, a nawet wypożyczenie książki
z biblioteki.
JLA co roku bierze udział w Europejskim
Tygodniu Zrównoważonego Transportu, organizując konkursy dla pasażerów, w których
mogą oni wygrywać atrakcyjne nagrody,
a podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu bezpłatnie korzystać z komunikacji
miejskiej.
Za rzetelność, solidność i wiarygodność
oferowanych usług oraz realizowanych projektów spółka otrzymała wyróżnienie w postaci Certyfikatu EuroRenoma.
www.jlajarocin.pl
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Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (5)

Laureaci konkursu

Wiktoria
dla liderów biznesu
Warszawska Izba Przedsiębiorców po raz kolejny przyznała statuetki Wiktorii
dla biznesowych liderów. Tym razem Znak Jakości Przedsiębiorców traﬁł do 33 ﬁrm,
których przedstawiciele zostali uhonorowani podczas Wielkiej Gali Wiktoria,
która odbyła się 8 grudnia ubiegłego roku w hotelu Radisson Blu Sobieski
uroczystej oprawie gali po raz
piętnasty wręczono statuetki
w konkursie Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców, który
pierwotnie nagradzał najlepszych przedstawicieli biznesu z terenu Mazowsza, a już drugi raz został rozstrzygnięty w skali ogólnopolskiej. Spośród 700 nominowanych ﬁrm
kapituła konkursu wybrała 33 najlepszych,
którym przyznała godło Wiktorii w dowód
uznania dla rzetelnej działalności gospodarczej w zgodzie z zasadami etyki oraz aktywności w obszarze wspierania przedsiębiorczości.
Laureaci są wybierani w 15 kategoriach spośród firm handlowych, usługowych
i produkcyjnych nominowanych przez organizatora konkursu, samorząd terytorialny lub gospodarczy oraz Ambasadorów
Marki, czyli zwycięzców poprzednich edycji. Ocena ekspertów, jakiej poddawani są
uczestnicy konkursu, pozwala na podstawie

W
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Tort z okazji 15-lecia konkursu
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ujętych w regulaminie kryteriów wyłonić wiarygodne podmioty, pozytywnie wyróżniające się stosowanymi praktykami, przedsiębiorczością i postawą fair play. W efekcie laureaci uhonorowani statuetką stają się symbolem jakości i rzetelności, a jako wyraz
uznania dla realizowanej polityki i solidności wartej upowszechniania zyskują narzędzie służące promocji, skutecznemu budowaniu renomy marki oraz przewagi konkurencyjnej. Nie bez znaczenia jest też otwartość społeczna i zaangażowanie w pomoc
potrzebującym. – Co roku sprawdzam, w jaki
sposób firmy angażują się w pomoc innym
oraz okazują serce tym, którzy nie potrafią
poradzić sobie z codziennymi trudnościami.
Uważam, że jest to niezwykle istotne. Prowadząc własną działalność gospodarczą,
musimy być silni. Stajemy się jeszcze silniejsi,
mogąc wspierać innych, spełniając ich marzenia – mówił prezes WIP Waldemar Piórek.
Dowodem na to, że konkurs Warszawskiej
Izby Przedsiębiorców cieszy się w środowisku
uznaniem, jest nie tylko duży odzew ze strony firm i wysoki poziom, jaki reprezentują kandydaci do nagrody, lecz także poparcie władz
oraz otoczenia biznesu, o czym świadczy patronat honorowy udzielony na przestrzeni lat
przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki, wojewodę mazowieckiego,
marszałka województwa mazowieckiego,
pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Podczas gali finałowej w hotelu Radisson
Blu Sobieski, którą poprowadzili aktorzy:
Aleksandra Mikołajczyk i Jacek Borkowski,
prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców
wręczał laureatom nagrody wraz z wiceprezydentem Warszawy Michałem Olszewskim.
Oprócz statuetek Wiktorii do biznesowych liderów tradycyjnie trafiła również nagroda
im. Wokulskiego, przyznawana z okazji Dnia
Kupca, nagroda dla Solidnego Partnera Samorządu Gospodarczego oraz Fotel Lidera
na Mazowszu. Pięciu laureatów otrzymało
status Ambasadora Marki Wiktoria, którym
mogą posługiwać się firmy nagrodzone w konkursie co najmniej dwukrotnie podczas jego
15-letniej historii. W ostatniej edycji po raz
pierwszy przyznano tytuł Ambasadora Marki z diamentem, za skuteczny i wzorowy rozwój przedsiębiorczości na terenie całego kraju, zaś dwie firmy otrzymały honorową nagrodę Super Wiktorii.
Zwycięzcy i pozostali goście gali, w tym
licznie zgromadzeni przedstawiciele krajowej
przedsiębiorczości, kultury, mediów i polityki, obejrzeli pokaz Formacji Tańców Latynoamerykańskich BRAWKO pod przewodnictwem jurora programu „Taniec z Gwiazdami” Piotra Galińskiego. Atrakcją wieczoru były również występy finalisty programu
Must Be The Music Tomasza Dolskiego

Galę poprowadzili Aleksandra Mikołajczyk i Jacek Borkowski
i zwyciężczyni Eska Music Awards Asi Ash.
Zgodnie z założeniami konkursu uczestnicy
gali mieli zapewnioną nie tylko rozrywkę i okazję do zabawy, lecz także możliwość potwierdzenia społecznej odpowiedzialności
w biznesie, biorąc udział w zbiórce środków
na rzecz Fundacji Warto Im Pomóc, działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.
I

Uczestnicy gali

Laureaci są wybierani w 15 kategoriach spośród
firm handlowych, usługowych i produkcyjnych
nominowanych przez organizatora konkursu,
samorząd terytorialny lub gospodarczy oraz
Ambasadorów Marki, czyli zwycięzców
poprzednich edycji

Franciszek Jamniuk, prezes Stahl-Mont Sp. z o.o. podczas gali Wiktoria
– Znak Jakości Przedsiębiorców. Na zdjęciu z detektywem Krzysztofem Rutkowskim
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Rzetelnością
i zaangażowaniem
budujemy markę firmy
O działalności ﬁrmy, pozyskiwaniu wykwaliﬁkowanych pracowników, stwarzaniu
bezpiecznych warunków w pracy oraz czynnikach wpływających na popularyzację marki
rozmawiamy z Franciszkiem Jamniukiem, prezesem Stahl-Mont Sp. z o.o. – Sp. k.
Obrana specjalizacja firmy Stahl-Mont
wymaga dużej wiedzy, profesjonalnego
sprzętu i dużego przygotowania logistycznego. Czy trudno jest pozyskać odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy podołają zleceniom i staną na wysokości zadania, by można było mówić o najwyższej jakości usług?
– Relokacja obiektów przemysłowych to
trudne zagadnienie. Nie ma dwóch identycznych zadań. Zawsze napotykamy nowe
problemy. Każdy obiekt jest inny. Są różne
materiały i technologie montażu. Dużym wyzwaniem jest transport. Często mamy do czynienia z obiektami, które trzeba transportować w całości, jednak ze względu na swoją
masę i rozmiary wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego, szczegółowego
zaplanowania trasy i uzgodnienia warunków
z różnymi urzędami i innymi jednostkami.
Mamy już za sobą transporty, gdzie wymagany był demontaż trakcji kolejowej i wstrzymanie ruchu pociągów. Innym zagadnieniem
jest ochrona środowiska. Podczas demontażu
spotykamy się z materiałami, których stosowanie dziś jest zabronione ze względu na
szkodliwe oddziaływanie na środowisko lub
zdrowie, jednak dawniej były powszechnie
stosowane w przemyśle. Przykładem są
azbest lub włókna mineralne stosowane do
izolacji termicznej. Pozbycie się tych materiałów wiąże się ze stosowaniem specjalnych
procedur i sprzętu, by spełnić wymogi ochrony środowiska i chronić zdrowie pracowników. Na tym tle, takie prace, jak wyciąganie
wielotonowych maszyn dźwigami przez
otwór w ścianie, nie są już dla nas czymś
szczególnie trudnym. Prawidłowy montaż
często wymaga precyzyjnego pozycjonowania. Wielotonowe maszyny i konstrukcje
muszą być osadzone we właściwym miejscu
i wypoziomowane z milimetrową dokładnością. Wymaga to stosowania precyzyjnych
pomiarów przy pomocy urządzeń laserowych. Trzeba też dodać, że większość zleceń
wykonujemy poza granicami kraju, a tam, co
tu dużo mówić, język polski nie jest zbyt popularny.
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Nie boję się zatrudniać ludzi młodych,
absolwentów szkół. Nierzadko pochodzących
ze środowisk, w których – wydawać by
się mogło – brak jest jakichkolwiek perspektyw.
Praca u nas to dla nich często życiowa szansa,
więc angażują się całym sercem
To tylko niektóre trudności z jakimi spotykamy się na co dzień podczas prac związanych z relokacją. Pokazują one jednak, jakie wymagania musimy stawiać pracownikom,
by sprostali tym wyzwaniom.
Na pytanie czy trudno jest pozyskać takich pracowników odpowiem, że bardzo. Musimy zapewnić dobre warunki finansowe, bo
wykwalifikowani fachowcy, znający języki
obce, łatwo znajdują pracę w zagranicznych
firmach. To jednak tylko część zagadnienia.
Do tego dochodzą specjalistyczne szkolenia,
wyposażenie w sprzęt roboczy i ochronny
oraz narzędzia, nie tylko spełniające minimalne wymagania, lecz także dające komfort
w pracy.
Ważnym czynnikiem utrzymującym więź
pracowników z pracodawcą jest dobra at-

mosfera w firmie. Bardzo sobie cenię osobisty kontakt z pracownikami. Nie ma problemu by zamienić ze mną klika słów podczas
wizyty w biurze. Staram się jak najczęściej odwiedzać obiekty i tam również spotykać się
z ludźmi.
Nie boję się zatrudniać ludzi młodych, absolwentów szkół. Nierzadko pochodzących ze
środowisk, w których – wydawać by się mogło – brak jest jakichkolwiek perspektyw.
Praca u nas to dla nich często życiowa szansa, więc angażują się całym sercem. Odbywają
praktyki, biorą udział w szkoleniach zawodowych finansowanych przez Stahl-Mont.
W zamian oczekujemy uczciwości i zaangażowania w pracy. Czasem, gdy wymagany jest
kontakt z lokalnymi instytucjami, podpisujemy kontrakty na wykonanie określonej pra-
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cy z obcokrajowcami. Oni najlepiej znają lokalne realia i potrafią poruszać się w gąszczu
miejscowych urzędów i firm.
Wyrazem dobrej atmosfery w pracy jest
m.in. coroczna impreza dla pracowników inaugurująca karnawał. W odróżnieniu od innych firm nie organizujemy typowo integracyjnej imprezy tylko dla pracowników, lecz bal,
na który każdy przychodzi z osobą towarzyszącą. Co roku jest nas coraz więcej a zabawa zawsze kończy się nad ranem.
W pracach z zakresu relokacji obiektów
przemysłowych, montażu i demontażu urządzeń, spawalnictwa, utrzymania ruchu w zakładach szczególnie ważne wydaje się bezpieczeństwo. Jak podchodzą państwo do tej
sfery, aby była dopełnieniem profesjonalizmu
marki?
– Codziennie spotykamy się z różnymi zagrożeniami. Przykładem niech będą: praca na
– czasem naprawdę dużej – wysokości, praca przy urządzeniach dźwigowych przenoszących kilkudziesięciotonowe ładunki, praca z niebezpiecznymi materiałami, jak materiały termoizolacyjne z włókien mineralnych
lub pozostałości różnych chemikaliów w zakładach przemysłowych, czy zagrożenia
związane z pracami spawalniczymi. Oczywiście zapewniamy pracownikom, w zależności od potrzeb, sprzęt ochronny. To są np.
maski i kombinezony ochronne do pracy
z materiałami szkodliwymi, sprzęt zabezpieczający i ochronny do pracy na wysokości, nowoczesne maski dla spawaczy, kaski, rękawice,
odpowiednia odzież i obuwie. Oprócz ogólnych szkoleń BHP organizujemy szkolenia
specjalistyczne np. dla pracowników pracujących na wysokości, dla monterów rusztowań, dla operatorów wózków widłowych
i urządzeń dźwigowych.
Jednym z elementów polityki bezpieczeństwa pracy w Stahl-Mont są liderzy. Każda grupa montażowa ma wyznaczonego lidera, który odpowiada za bezpieczne prowadzenie prac. Liderzy wybierani są spośród
pracowników z najdłuższym stażem w firmie.
Oprócz doświadczenia muszą cechować się
komunikatywnością i zdolnościami organizacyjnymi.
Co jest największą siłą firmy i jakie plany służą wyprzedzaniu konkurencji oraz popularyzacji marki wśród potencjalnych zleceniodawców?
– Stahl-Mont to firma usługowa. Naszą
największą wartością jest kadra pracownicza.
To grubo ponad setka wykształconych, znających języki obce i doświadczonych pracowników tworzących zgrane brygady monterów i spawaczy. Wszyscy wraz z pracownikami administracyjnymi i zarządem tworzą
zespół zdolny przenosić fabryki.
Konkurencja na rynku usług dla przemysłu jest spora, ale i pracy jest sporo. Trudno sobie wyobrazić, by jedna firma zdominowała taki rynek, podobnie jak Microsoft
zdominował rynek systemów operacyjnych dla

Zarząd firmy Stahl-Mont. Od lewej: prokurent Jakub Kalinowski, członek zarządu
Katarzyna Sarbicka, prezes zarządu Franciszek Jamniuk oraz członek zarządu
Artur Kosakiewicz
komputerów PC. Moim zdaniem raczej wiele firm, mniejszych i większych, będzie konkurować ze sobą. Nasz sposób na konkurencję
to kompleksowość usług, rzetelność i terminowość. Nie jest to łatwe, gdy każde zlecenie
jest inne. To zawsze oznacza nowe wyzwania
dla pracowników. Ale jak na razie Stahl-Mont
się rozwija, więc chyba dajemy radę.
Popularyzacja marki Stahl-Mont to dla
mnie bardzo ważne zagadnienie. Najważniejsze w tym zakresie to utrzymanie dotychczasowych klientów i pozyskiwanie nowych przez bezpośrednie rozmowy i z polecenia. Oczywiście prowadzimy klasyczną
działalność marketingową realizowaną w sposób tradycyjny i w internecie. Oprócz tego prowadzimy wiele akcji sponsoringu i dofinansowania. Stahl-Mont był głównym sponsorem Ogólnopolskich Zawodów West Fighting
MMA 2012 w Gorzowie Wielkopolskim.
Dofinansowujemy Rock Reggae Festival
Wake Up & Live. Z naszych środków korzystają klub sztuki walki judo i ju-jitsu GSSiR
Jamniuk Gorzów oraz klub piłkarski Warta
Słońsk. Stahl-Mont dofinansowuje lokalne
festyny jak Ownickie Lato, festyny z okazji
Międzynarodowego Dnia Inwalidy, festyny
z okazji Dnia Dziecka.
Celem tych działań jest nie tylko popularyzacja marki Stahl-Mont. Są one wyrazem
mojego osobistego przywiązania do lokalnej
społeczności. Sam urodziłem i wychowałem
się w małej wiosce Ownice, w której to właśnie znajduje się siedziba Stahl-Mont. Rodzice
prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne,
a tata dodatkowo pracował jako kowal.
W domu nigdy się nie przelewało, więc dziś
łatwiej mi zrozumieć potrzeby innych.
Jakie czynnik są w obecnych realiach
sprzymierzeńcem dynamicznego rozwoju

i sukcesu rynkowego? Jaki pomysł na zarządzanie najlepiej się sprawdza i procentuje
zleceniami oraz nagrodami?
– Niektórzy mówią, że to dzięki kryzysowi
Stahl-Mont odnosi sukcesy. Możliwe, że
w tym stwierdzeniu jest trochę racji. W jakiejś
mierze zarabiamy na likwidacji zakładów przemysłowych. Ale to tylko część prawdy. To globalizacja i galopujące zmiany w gospodarce
są wiatrem w nasze żagle. Nasze usługi są odpowiedzią na zapotrzebowanie związane
z przenoszeniem zakładów przemysłowych do
miejsc, które dają szanse na nadążenie za konkurencją. Dziś linie produkcyjne zmieniają
właścicieli i są przenoszone po całym świecie podobnie jak samochody. Wdrażanie
nowych technologii wymaga wymiany urządzeń. Dotychczasowe urządzenia nie muszą
być złomowane. Często sprzedawane są innym nabywcom, by dalej mogły służyć.
Wszystko to wymaga demontażu, transportu i montażu hal, instalacji, maszyn i urządzeń,
a tym samym generuje nowe zlecenia dla firm,
takich jak Stahl-Mont.
Usługi dla przemysłu, takie jak te, świadczone przez firmę Stahl-Mont, nie są towarem masowym. Nie wystarczy seria ogłoszeń
w gazecie, w telewizji lub w internecie. Najlepszym sposobem na zarządzanie i pozyskiwanie nowych klientów jest osobiste zaangażowanie – moje jako prezesa i pozostałych członków zarządu – w powiązaniu z dobrą jakością wykonywanych przez nas usług.
Swoją rzetelnością i zaangażowaniem budujemy markę firmy. Dzięki temu nasi klienci wracają do nas i polecają nas innym.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.stahlmont.eu
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Trzeba nadążać za zmianami
Jesteśmy społeczeństwem, w którym zawsze była silna potrzeba wolności i duch
przedsiębiorczości. Niestety rozwojowi biznesu w krajowych warunkach nie sprzyja
ani polityka rządu, ani typowo polska społeczna zazdrość, wymierzona w tych, którzy
mają lepiej. Wszystkie dziedziny życia gospodarczego mają swoje problemy, ale na
miarę swoich możliwości starają się stawiać im czoła – mówi prezes Warszawskiej
Izby Przedsiębiorców Waldemar Piórek w rozmowie o sytuacji polskich
przedsiębiorców, ich problemach i zasługach wartych rozgłosu
Czego w aktualnej sytuacji społecznogospodarczej najbardziej potrzeba dziś
przedsiębiorcom, nie tylko tym warszawskim?
– Hasło „Kosztuje nie jakość, lecz jej
brak” mówi wszystko. Od 16 lat staram się
wydobywać z przedsiębiorców to, co pozytywne, a czego sami często nie widzą. Nakłaniam ich, by szerzej pokazali swoje dokonania. Dlaczego nie mieliby się pochwalić, jeśli robią dobre rzeczy? Często wpływają
do nas opasłe tomy dokumentacji konkursowej, mówiące o przejrzystości finansowej
firmy, efektach jej działalności, kontaktach
oraz – co niezwykle ważne – sercu i otwartości na potrzeby innych, dzięki czemu dzielą się swoim zyskiem. Niejednokrotnie mam
przyjemność przyjąć podziękowania od
przedsiębiorców z to, że skłoniłem ich do
udziału w konkursie i pomogłem wyjść na
światło dzienne. Konkurs Warszawskiej Izby
Przedsiębiorców Wiktoria Znak Jakości
Przedsiębiorców daje szansę zarówno małym,
jak i dużym firmom, aby pokazały, że nie tylko zysk się dla nich liczy. Wprawdzie mówi
się, że pieniądze nie potrzebują rozgłosu, ale
ja wierzę, że jest odwrotnie, zwłaszcza jeśli
mówi się o nich w kontekście ofiarności i hojności tych, którzy chcą się dzielić, choćby mieli niewiele.
Tym bardziej że w dzisiejszych warunkach rynkowych promocja wydaje się nieodzownym warunkiem budowania konkurencyjności i upowszechniania dobrych
praktyk biznesowych.
– Otóż to, a my cieszymy się, że mamy
w tym swój udział. Przez 16 lat do naszego
konkursu zgłosiły się ponad 3 tys. firm, spośród których wyłoniliśmy około 10 proc.
laureatów, a więc firm – zdaniem kapituły
– zasługujących, by znaleźć się w gronie liderów krajowej przedsiębiorczości. To wynik
rzetelnej, miarodajnej oceny, której dokonują wybitni specjaliści z różnych dziedzin nauki i życia publicznego. Nikt nie jest omnibusem, dlatego warto posiłkować się wiedzą
ekspertów, cieszących się powszechnym szacunkiem i autorytetem, jak choćby prof.
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Wojciech Maksymowicz, prof. Bralczyk, prezes PARP. Myślę, że takie osobistości zasiadające w kapitule są gwarantem wiarygodności i rzetelności oceny nominowanych
firm ubiegających się o statuetkę Wiktorii.
Kiedyś powiedziałem publicznie dość
niepopularne zdanie, że największym problemem polskich przedsiębiorców są oni
sami. Dziś nie zamierzam się z tego wycofywać, ale jednocześnie jestem skłonny postawić polskim przedsiębiorcom pomnik, bo jako
jedyni w Europie przetrwali recesję i mimo że
nie ma u nas sprzyjających warunków dla rozwijania działalności gospodarczej, krajowi
przedsiębiorcy dzielnie stawiają czoła utrudnieniom i coraz śmielej biorą sprawy w swoje ręce, by iść do przodu. Siłą krajowego biznesu jest fakt, że umiał się dostosować do warunków społeczno-gospodarczych i syste-

matycznie się rozwija, czego nowe symptomy wciąż możemy obserwować na rynku. Demokracja przyszła do nas w takim momencie, że nie pozwolono nam dorosnąć, abyśmy
mogli konkurować z Zachodem. W Polsce
zrobiono kapitalizm bez kapitału – nie byliśmy przygotowani na tak poważne zmiany
rynkowe, dlatego zachłysnęliśmy się nimi i musieliśmy się wiele nauczyć. Polskim przedsiębiorcom należy się hołd, że w tak krótkim
czasie umieli się przystosować do warunków
gospodarki wolnorynkowej.
Z czego wynika ta łatwość dostosowywania się do zmian rynkowych po transformacji i skuteczność w budowaniu solidnych
podstaw gospodarczych?
– Jesteśmy społeczeństwem, w którym zawsze była silna potrzeba wolności i duch
przedsiębiorczości. Nawet w poprzednim
ustroju były osoby, które z powodzeniem prowadziły własną działalność, mimo że w tamtych czasach „prywaciarze” byli piętnowani.
Niestety rozwojowi biznesu w krajowych
warunkach nie sprzyja ani polityka rządu, ani
typowo polska społeczna zazdrość, wymierzona w tych, którzy mają lepiej. Wszystkie
dziedziny życia gospodarczego mają swoje
problemy, ale na miarę swoich możliwości starają się stawiać im czoła. Wzrost PKB rzędu
2 proc. jest bardzo niski, ale jest, co świadczy
o woli walki z trudnościami i determinacji rozwoju.
Co w takim razie jest kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej i umacniania pozycji w branży?
– Ilekroć jestem pytany o definicję sukcesu, odpowiadam po prostu: „Praca, praca
i jeszcze raz praca”. Innymi słowy, sukces to
nie jeżdżenie windą, ale chodzenie po schodach. Żeby odnieść sukces, niezależnie od
dziedziny, przede wszystkim trzeba mieć solidne fundamenty. Dla mnie to trzy filary, które muszą funkcjonować spójnie. Jeśli któryś
zawiedzie, szwankuje cały mechanizm. Po
pierwsze, trzeba uwierzyć, że sukces jest
możliwy, po drugie – opierać się na sprawdzonych rozwiązaniach, wreszcie – samemu
trzeba czegoś dokonać.

WIKTORIA – ZNAK JAKOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW
O wiarę zapewne najłatwiej, z działaniem, jak wiadomo, bywa różnie. Czy jednak
sprawdzone rozwiązania są lepsze od nowatorskich rozwiązań i ryzyka związanego
z innowacjami, które proponują nową jakość?
– Ostatnio przeczytałem, że twórcą
przenośnego magnetofonu był Polak. Niedawno rozgłos zyskał prof. Wiesław Binienda, który konstruował najnowszego
Boeinga 787. Takich przykładów, pokazujących, że jako naród mamy istotny wkład
w rozwój nowatorskiej myśli i powszechnie
stosowanych na świecie rozwiązań, mamy
wiele. Niestety w Polsce zbyt małe nakłady
przeznaczane są na naukę i projekty badawcze, więc tym bardziej ceni się rozwiązania racjonalizatorskie. Dziś o patent jest

szkoleń o dostępnych programach wsparcia,
ale brakuje szkoleń, które mówiłyby, jak te dotacje pozyskiwać. Gros małych i średnich firm
nie ma ani pomocy, ani reprezentacji w środowisku otoczenia biznesu czy Komisji Trójstronnej, a mimo to radzą sobie i z powodzeniem funkcjonują na rynku.
Samodzielność jest w cenie, ale nie wyklucza dobrej współpracy. Jak na tym gruncie radzą sobie polscy przedsiębiorcy i jak
ocenia pan efektywność współdziałania środowiska biznesu z samorządami terytorialnymi, otoczeniem biznesu, instytutami badawczymi?
– Najlepszym przykładem współdziałania samorządu gospodarczego i terytorialnego są Niemcy, gdzie władza nic nie zrobi
bez zgody samorządu. Samorząd gospo-

To, czy podążamy za postępem, podobnie jak to,
czy odczuwamy kryzys, jest w gruncie rzeczy
sprawą indywidualną. Jednak zawsze warto
zaczynać z wizją końca, bo wtedy, gdy liczymy
się z najgorszym, jesteśmy przygotowani,
by temu zapobiec
pewnie łatwiej niż kiedyś, ale pamiętajmy, że
nowatorstwo może być szeroko rozumiane
i może mieć różne oblicza. W handlu może
mieć wymiar nowego rozwiązania zastosowanego w sklepie pod kątem klientów, którzy lubią zmiany, w usługach trzeba śledzić
rynek i wychodzić naprzeciw jego potrzebom,
choćby w zakresie centralnej obsługi klienta. To, czy podążamy za postępem, podobnie jak to, czy odczuwamy kryzys, jest w gruncie rzeczy sprawą indywidualną. Jednak
zawsze warto zaczynać z wizją końca, bo
wtedy, gdy liczymy się z najgorszym, jesteśmy przygotowani, by temu zapobiec. W czasach globalizacji i wzmożonej konkurencji
istotą sukcesu jest umiejętność przewidywania. To jeden z ważniejszych elementów
właściwego zarządzania – firmą i czasem,
którego brak jest dziś głęboko odczuwany.
Zmiany są nieuniknione, trzeba tylko umieć
za nimi podążać i nadążać. Niestety wiele
firm nie dopuszcza tej myśli. Jeśli zapytamy
dużą firmę, czy weźmie udział w szkoleniu,
bez wahania odpowie, że tak, średnia firma
zgodzi się po namyśle, ale mała uzna, że nie
potrzebuje szkoleń, bo wszystko wie. Największy problem jest wtedy, gdy ktoś nie widzi potrzeby rozwoju i ciągłego doskonalenia jakości.
O ile jednak przedstawiciele sektora
MSP niechętnie się szkolą, o tyle chętnie sięgają po dotacje i instrumenty wsparcia...
– Tak, ale sektor MSP dostaje z puli dotacji najmniej, głównie dlatego, że pozyskanie dotacji wiąże się z kosztami, które najpierw
trzeba ponieść. Poza tym jest zbyt wiele

darczy jest tam w stanie nawet odwołać szefów landów, jeśli ich działania nie są po myśli przedsiębiorców. W Polsce parokrotnie, ale
bezskutecznie, podejmowano próby wprowadzenia obligatoryjnego samorządu gospodarczego. Dziś, gdy nie ma ustawy o obligatoryjnym samorządzie gospodarczym, dobrowolnie zrzesza się jedynie około 2–3
proc. przedsiębiorców, a bez reprezentacji nie
osiągną zamierzonych celów. Czy sytuacja
się zmieni? Lubię proste odpowiedzi, dlatego na pytanie, czym różni się człowiek głupi od mądrego, odpowiadam krótko: „Sposobem myślenia”. I to dotyczy również
przedsiębiorców. Wiedza, którą mieli kilkanaście, a nawet kilka lat temu, zdewaluowała
się. Na rynku wciąż zachodzą zmiany, na które nie można pozostawać obojętnym, a zmiany mentalności są w kręgach biznesu wciąż
niewystarczające.
Jaką rolę w propagowaniu zmian i upowszechnianiu dobrych praktyk odgrywają
konkursy biznesowe? Czy znajdują odzwierciedlenie w kształcie krajowej przedsiębiorczości?
– Ideą konkursu jest promowanie rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej i inicjatyw gospodarczych. Przedsiębiorcy, którzy przebrną przez złożony proces selekcji na podstawie wymogów regulaminowych, mogą albo postawić statuetkę na
półce, powiesić dyplom na ścianie i kontemplować, albo wykorzystać pozytywną weryfikację i przyznane godło do celów promocyjnych w działaniach nastawionych na
rozwój firmy. Na przestrzeni lat obserwuje-

my, że zdecydowana większość laureatów
stara się posługiwać nagrodą jako narzędziem promocyjnym, co bardzo nas cieszy.
16 lat temu, gdy zaczynaliśmy, konkurs obejmował województwo warszawskie, z czasem
objął szerszy teren Mazowsza, a od trzech
lat nagradzamy przedsiębiorców z całego
kraju, co wynika z zapotrzebowania na
tego typu inicjatywę. Wyszliśmy z konkursem
w Polskę i dobrze się stało, bo w całym kraju jest mnóstwo firm, których osiągnięcia
przechodzą bez echa. Starostowie, którzy za
sprawą Związku Powiatów Polskich – patrona honorowego konkursu Wiktoria – Znak
Jakości Przedsiębiorców – nominują firmy,
pomagają nam do nich dotrzeć, bo najlepiej
znają środowiska lokalne, a tym samym dają
szansę na rozwój przedsiębiorcom z dokonaniami, którzy pozostają w cieniu. Jeśli spełnią szereg kryteriów konkursowych i zyskają pozytywną ocenę kapituły, zyskują możliwość popularyzacji swojego dorobku. Cieszy nas, że o nagrodę ubiegają się nie tylko
firmy, na których usługi jest popyt, choćby
z branży deweloperskiej, ale też placówki
ochrony zdrowia, które odnoszą coraz lepsze wyniki. To pozytywne zaskoczenie, choćby na przykładzie Poddębickiego Centrum
Zdrowia, które po prywatyzacji stanęło na
nogi i dziś jest fantastycznym szpitalem. Takich niespodzianek, zgłoszonych przez władze powiatowe, jest więcej, np. rodzinna firma Metal-Kop z Gostynina – jak się okazało,
największy w Europie producent kontenerów
blaszanych albo fantastyczny ośrodek narciarski Piękna Góra w Gołdapi, z dwoma stokami, wyciągiem krzesełkowym, hodowlą danieli, terenem do organizowania safari,
agroturystyką. Zakres działań laureatów
jest ogromny, ale przy tej różnorodności
wszystkich łączy jakość.
Ma pan poczucie, że laureaci to przedsiębiorcy, którzy w pełni zasługują na miano liderów?
– W regulaminie konkursu jest zapis, że
kapituła może pozbawić godła, jeśli laureat
sprzeniewierzy się idei konkursu, jednak dotychczas taki przypadek nie miał miejsca. Co
więcej, wszyscy laureaci dalej prowadzą
działalność i radzą sobie na wymagającym
rynku. To pokazuje, że ich ocena jest rzetelna, a nagroda zasłużona. Trafia ona do firm
świadomych, że godło stanowi narzędzie pomocne w dalszym rozwoju, i potrafią to wykorzystać. Mamy wśród laureatów dużo ciekawych firm, często rodzinnych, które mają
osiągnięcia, a nie zawsze są znane i doceniane,
ale właśnie konkurs WIP pomaga im zaistnieć.
Życzyłbym sobie, aby Wiktoria dalej się rozwijała, dawała przedsiębiorcom poczucie, że
jest właściwą formą weryfikacji ich działań
i pozwalała uwierzyć, że są dobrymi firmami, które wiele mogą osiągnąć – z zyskiem
i w zgodzie z etyką.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Trzeba myśleć dalekosiężnie
Rozmowa z Krzysztofem Kogutem, menadżerem MJK Sp. z o.o.

Co oprócz profesjonalizmu usług składa się na wiarygodność marki i sukces rynkowy w branży budowlanej?
– Branża budowlana jest jedną z najstarszych dziedzin aktywności ludzkiej, bez
której rozwój cywilizacji byłby niemożliwy.
W wielu krajach, w tym w Polsce, napędza
krajową gospodarkę i ma bardzo istotny
wpływ na wartość narodowego PKB. Profesjonalizm to szczególna wizytówka, w którą
musi być wpisana wiarygodność marki, zaś
sukces rynkowy w branży budowlanej jest wypadkową profesjonalizmu. Na wiarygodność i sukces w branży budowlanej oprócz
profesjonalizmu usług składa się przede
wszystkim sposób zarządzania firmą, a także doskonale wykwalifikowana kadra kierownicza oraz wyselekcjonowani, dobrze
zorganizowani pracownicy. Znając branżę budowlaną od podszewki, wyznaję zasadę, że
na każdym etapie trzeba wymagać od siebie
i od pracowników sprawności organizacyjnej.
Zespół musi dawać gwarancję, że wykonywana praca spełni wysokie wymagania. Innymi słowy, trzeba być rzetelnym. Nie wszystko jednak zależy od nas. Bez odpowiednio do-
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branych materiałów wysokiej jakości, które wykorzystujemy do realizacji powierzonych
nam zadań, nasz profesjonalizm nie byłby
tym, na czym nam bardzo zależy.
Jaka wizja zarządzania firmą pozwala
cieszyć się uznaniem, którego dowodem są
liczne referencje i nagrody oraz certyfikaty
gospodarcze?
– Od początku spółka MJK prężnie się
rozwija, a przy tym elastycznie i odważnie dostosowuje swoje usługi do potrzeb rynku. Wyróżnia nas kompleksowa oferta prac budowlanych, łącznie z pracami konserwatorsko-renowacyjnymi z wykorzystaniem możliwie najnowszych technologii i rozwiązań.
Moja wizja zarządzania sprowadza się do
stwierdzenia, że wszystko opiera się na dobrze
pojętej ekonomii. Każdy pieniądz musi być
dobrze zainwestowany, co po jakimś czasie
daje wymierne korzyści. Zdobywane nagrody stają się automatycznie naszymi referencjami, jednak najbardziej zależy nam na
opinii klienta, ponieważ on jest szczególnie
wymagający. Trzeba również pamiętać, że
efektywne zarządzanie opiera się na dobrze
zorganizowanym sekretariacie, rzetelnej księ-

gowości oraz na sprawnym kierownictwu. Aby
zdobyć uznanie i pozyskać klientów, musimy
również dbać o terminowość prowadzonych
robót i dotrzymywać daty przekazania gotowego obiektu. Jeżeli to się udaje, to mamy
dowód, że to, co założyliśmy w naszej strategii, sprawdza się. Subiektywne wizje bywają
złudne, a my musimy być realistami.
Czy mając ugruntowaną pozycję w Kołobrzegu, planują państwo dać się poznać
w innych częściach kraju?
– Firma MJK cieszy się zaufaniem swoich klientów również poza rynkiem kołobrzeskim, co potwierdzają liczne referencje
i certyfikaty wydawane m.in. przez urzędy
miast i gmin, a także powierzane nam wciąż
nowe roboty budowlane. Mamy coraz więcej zleceń z naszego regionu, jednak nasze ambicje sięgają wyżej, stąd spółka MJK prowadzi liczne roboty budowlane także poza Kołobrzegiem oraz województwem zachodniopomorskim.
Chcemy pokazać, że przedsiębiorstwa
z małych miejscowości są ważnym ogniwem
polskiej gospodarki. Naszym strategicznym celem jest stopniowe wejście na rynek ogólnopolski, a przy dużych możliwościach wykonawczych firmy nasze założenia mają szansę powodzenia. Podbudowani nadzieją popartą naszymi sukcesami na pewno zdobędziemy klientów, zwłaszcza że firma jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt, co nas całkowicie uniezależnia od innych podmiotów.
Na czym chcą państwo skoncentrować
uwagę w 2013 roku z myślą o rozwoju i umacnianiu rozpoznawalności marki MJK?
– MJK Sp. z o.o. od samego początku
swojego istnienia jest nastawiona na ciągły
rozwój. Dowodem na to są liczne szkolenia
pracowników, współpraca z różnymi instytucjami, pogłębianie wiedzy z zakresu nowoczesnych technik wykorzystywanych w budownictwie oraz zakup najlepszych technologii i sprzętu budowlanego. Dotychczasowe
osiągnięcia i wyniki finansowe są doskonałym
motorem do dalszego działania. Praca nad
rozpoznawalnością marki, która ma być synonimem klasy i jakości, nie może być pojmowana jako zadanie na jeden rok. Trzeba
myśleć dalekosiężnie, bo krótkowzroczność
zamknięta w jednorocznych planach kończy
się niepowodzeniem. Ugruntowana marka ma
zapaść społeczeństwu w pamięć i wywoływać
pozytywne nastawienie – wtedy możemy
mówić o sukcesie.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
www.mjk.kolobrzeg.pl

MJK Spółka z o.o. jest jedną z prężniej rozwijających się
ﬁrm budowlanych na rynku ogólnopolskim. Głównym
obszarem działalności Spółki jest budowa, remonty, modernizacja oraz przebudowa budynków mieszkalnych,
obiektów użyteczności publicznej, a także budowa i modernizacja dróg, chodników, ścieżek rowerowych. Długoletnie doświadczenie władz ﬁrmy w zakresie
budownictwa lądowego pozwala na skuteczne realizowanie celów ﬁrmy, co ponadto gwarantuje wysoką jakość oraz terminowość świadczonych usług budowlano-remontowych. Spółka zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę budowniczą, która bardzo dobrze zna swoją
profesję i z zaangażowaniem podejmuje stawiane przed
nią zadania. Oprócz doświadczenia kadra Spółki posiada
dużą wiedzę i praktykę techniczną, służy również radą
w doborze materiałów i zagospodarowaniu przestrzeni.
Jednym z atutów, jaki zawsze pomaga w negocjacjach
z odbiorcą, jest niezwykle konkurencyjna cena. Zazwyczaj jest ona o 10–20 proc. niższa od cen konkurentów.
Jednak zapewniamy, że niższa cena nie zwalnia nas od
najwyższej jakości wykonywanych przez nas usług. Ponadto proponujemy pełen zakres prac wykończeniowych, adaptacji wnętrz. Firma gwarantuje niezmienność
ceny od ustaleń początkowych oraz krótkie terminy wykonawstwa. Obszar naszej działalności to województwo zachodniopomorskie. Wszystkie usługi wykonujemy
z materiałów własnych, jak i powierzonych przez
klienta. A wszystko po to, aby w jak najwyższym stopniu zaspokoić coraz bardziej wyraﬁnowane życzenia dzisiejszego klienta.

Zapewniamy profesjonalną, solidną i terminową realizację zleceń z gwarancją wysokiej jakości. Pragniemy by MJK – ﬁrma
ogólnobudowlana – była synonimem profesjonalności, rzetelności, gwarancją odpowiedniego wykonania inwestycji.
Kołobrzeg, ul. Bałtycka 5
tel. 94 35 219 49, mobile 603 317 313
www.mjk.kolobrzeg.pl
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Chcemy
wyprzedzać konkurencję
Rozmowa z Markiem Wójcikiem, prezesem ﬁrmy Wemaa

Jak zmieniała się oferta firmy od jej
pierwszych kroków na polskim rynku w 1994
roku?
– W latach 1994–1998, jako generalny importer jednej z niemieckich firm na teren Polski i Litwy, byliśmy głównie forma handlową,
zajmującą się też usługami serwisowymi
sprzedawanych urządzeń. Z początkiem
1999 roku postanowiłem skupić się na rozwoju własnej firmy. Nawiązałem kontakty
z największymi i najlepszymi producentami
pomp i osprzętu wysokociśnieniowego i zacząłem produkować agregaty z silnikami
spalinowymi. Ryzyko się opłaciło. Niestety, gdy
tylko moja firma zaczęła się „rozgrzewać”, ówczesny rząd rozpoczął „schładzanie” gospodarki, firmy budowlane zaczęły mieć
problemy, a ja szybko musiałem znaleźć innych odbiorców. Rozpocząłem produkcję
mniejszych agregatów, głównie z silnikami
elektrycznymi dla przemysłu, myjni samochodowych i rolnictwa – producentów drobiu, trzody chlewnej. Zbudowałem też kilka
dużych agregatów do mycia autocystern
– pierwszych tego typu urządzeń w Polsce,
które mimo upływu lat wciąż są w krajowej
czołówce. Od 2003 roku budujemy agrega-

ty na indywidualne zamówienia klientów.
W 2006 roku rozpoczęliśmy produkcję agregatu 500 i 600 bar z silnikiem spalinowym,
który wciąż jest najmocniejszym agregatem
w swojej klasie litrażowej na świecie. Z kolei
od 2008 roku budujemy seryjnie agregaty
o ciśnieniu 1000–1500 bar.
Do kogo trafia państwa oferta i co przekonuje klientów, że warto postawić na sprzęt
Wemaa?
– Naszymi klientami są zarówno olbrzymie światowe koncerny, jak i małe, jednoosobowe firmy. Niektórzy stali klienci zamawiają agregaty całymi seriami. Niekwestionowanymi liderami w tym sektorze rynku są Włosi i Niemcy, zaś liczących się producentów jest kilku, w tym nasza firma z polskim kapitałem. Nasze agregaty sami projektujemy, wykonujemy prototypy, a po testach
produkujemy seryjnie. Równolegle realizujemy indywidualne zamówienia. Mamy też
wzorcowy serwis i magazyn części zamiennych. Nasi klienci mają świadomość, że
otrzymają od nas produkt najwyższej jakości,
który spełni ich wymagania. Bardzo starannie wybieramy komponenty do naszych maszyn. Jeżeli nie możemy kupić jakiegoś elementu zadawalającej jakości, zlecamy produkcję według naszych wymagań jakościowych. Skupiamy się na jakości naszych produktów i przyszłościowych projektach związanych z budową urządzeń, które za parę lat
będą dla naszych klientów niezbędne. Klient,
który obecnie kupuje u nas agregat o niższych
parametrach, wie, że w razie potrzeby może
kupić również znacznie większe urządzenie.
Co uważa pan za największe osiągnięcie
w ciągu 19 lat działalności w obranym segmencie?
– Po kilkunastu latach pracy mam o niebo większą wiedzę i solidne doświadczenie,
a agregaty produkowane przez moją firmę

pracują na większości kontynentów. Rodzime
firmy mają dziś wybór – mogą kupić polskie
maszyny, które pod względem jakości nie odbiegają od urządzeń dostępnych na rynkach obcych. Świadomość tego daje mi dużą
satysfakcję.
Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców to nie jedyna nagroda, jaką przyznano
firmie Wemaa. Co stoi za rynkowym sukcesem i uznaniem dla państwa oferty?
– Wszystkie nagrody przyznane firmie pokazują, że nasze działania są zauważane i doceniane. Wyróżnienia stanowią również bodziec do dalszych działań i wspinaczki na kolejne szczeble rozwoju. Chociaż dużo udało
się już osiągnąć, to jeszcze wiele przed nami.
Co kryje się za naszymi osiągnięciami? Nie
mam gotowej recepty na sukces. Wiem, że należy mieć cel i dążyć do niego w myśl zasady, że droga do sukcesu jest zawsze w budowie. Mam jeszcze dużo do zbudowania.
Czemu podporządkowane są plany rozwojowe firmy?
– Przede wszystkim dalszym działaniom
projakościowym. Zamierzamy zwiększyć
nasz udział w polskim rynku i zintensyfikować aktywność za granicą. Wkrótce zbudujemy nową, większą siedzibę firmy. Branża,
w której działamy, jest bardzo trudna i kapitałochłonna. Żeby utrzymać się i z powodzeniem rozwijać skrzydła na rynku, musimy
być elastyczni. Dlatego nasze produkty dopasowujemy do potrzeb klientów. Jednocześnie staramy się, by na dynamicznym rynku
nasze produkty były przynajmniej pół kroku
przed konkurencją, a trzy filary naszej działalności – produkcja, sprzedaż i serwis – rozwijały się harmonijnie.

Agregat 1500 bar z silnikiem diesel

Agregat 500 bar z silnikiem benzynowym

Agregat 500 bar z silnikiem elektrycznym
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Rozmawiał Piotr Nowacki
www.wemaa.pl

WIKTORIA – ZNAK JAKOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

Sukcesywnie do celu
Rozmowa z Euniką Adamus, prezes zarządu,
dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie

W grudniu odebrała pani statuetkę
Wiktorii – Znaku Jakości Przedsiębiorców,
uważaną za symbol jakości, rzetelności i wiarygodności. Co jest najbardziej widocznym
przejawem tych wartości w przypadku
NZOZ-u w Wieruszowie?
– W naszym szpitalu opracowano i wdrożono system zarządzania jakością oraz określono cele jakościowe. Skuteczność działań

w tym zakresie potwierdza uzyskany certyfikat zarządzania jakością według norm
ISO 9001:2008, jak i otrzymany w listopadzie
2012 roku certyfikat Europejskiej Gwarancji
Najwyższej Jakości w Medycynie. Szpital został oceniony bardzo pozytywnie za budowanie polityki jakościowej, doskonalenie zawodowe pracowników firmy oraz stałe
wzmacnianie oferty i rozbudowę poprzez zakup konkretnych urządzeń. W każdym roku
działalności szpital osiągał dodatni wynik finansowy, co pozwoliło na przeprowadzenie
gruntownego remontu pomieszczeń, zakup
nowoczesnej aparatury, sprzętu i wyposażenia.
Co oprócz statuetek i certyfikatów jest
dla pani źródłem największej satysfakcji?
– Powodem do zadowolenia jest zaangażowanie pracowników, ponieważ sukces
szpitala to bez wątpienia zasługa wszystkich
zatrudnionych pracowników. Wspólnie dążymy do określonego celu jakościowego,
który brzmi: „dobro pacjenta naszym nad-

rzędnym celem”. Przekłada się to na satysfakcję naszych pacjentów, których przejawy
zadowolenia i sympatii odczuwamy niemal
każdego dnia.
Jakie cele stawia sobie pani w związku
z planami rozwojowymi szpitala?
– W ostatnim czasie uruchomiono nową
działalność medyczną w zakresie chirurgii jednego dnia, polegającą na wykonywaniu mało
inwazyjnych zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych oraz endoskopowych. W oddziale
wykonywane są procedury medyczne niewymagające hospitalizacji pacjenta powyżej 24
godzin. Uruchomienie działalności zabiegowej jest odpowiedzią na pewną niszę rynkową w tym zakresie na terenie powiatu wieruszowskiego, którą mamy nadzieję sukcesywnie i skutecznie wypełniać, stopniowo rozszerzając zakres oferowanych świadczeń.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.pcm-nzoz-wieruszow.pl
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Polska droga
ku komercjalizacji nauki
Przyszłość polskich parków technologicznych jest niejasna. Patrząc na doświadczenie
ostatnich lat i wzrost liczby parków w Polsce, można mieć wątpliwości, czy wszystkie
będą w stanie utrzymać się bez unijnego doﬁnansowania, gdyż do tej pory nie musiały
konfrontować się z rynkiem. Szansę na przetrwanie mają tylko te, które znajdą swoją
niszę i zastosują przemyślany model biznesowy
Cezary T. Szyjko
arki technologiczne to unikalne projekty realizujące bardzo ważną
w Polsce misję łączenia nauki z biznesem, które jednocześnie muszą zarabiać na siebie. Instytucje te są na polskim
gruncie zjawiskiem stosunkowo nowym,
z 20-letnią tradycją. Dziś każde województwo
ma przynajmniej jeden park technologiczny, ale
z tych, które założono do 2000 roku, nie wszystkie przetrwały próbę czasu. Okazało się bowiem, że bez dobrze przemyślanego modelu
biznesowego trudno utrzymać taki projekt na
wysokim poziomie ekonomicznym.
Popularnie używana nazwa – park technologiczny – nie zawsze jest precyzyjna.
Bardziej dokładne terminy to: park naukowy,
badawczy, naukowo-badawczy, naukowotechnologiczny, przemysłowo-technologiczny, technopark lub technopol. To systematyzujące pojęcia dla zorganizowanych kompleksów gospodarczych. Celem powstawania
tego typu obiektów jest realizacja polityki
wspomagania młodych, innowacyjnych
przedsiębiorstw, przede wszystkim w obszarze technologiczne zaawansowanych
branż.
Parki realizują swoje zadania m.in. poprzez zapewnianie firmom przestrzeni biurowej i produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz oferowanie szeregu usług
wspierających ich działalność. Ważnym elementem tego wsparcia jest pośredniczenie
w kontaktach między środowiskiem naukowym a biznesowym oraz dostarczanie usług
doradczych związanych z transferem i komercjalizacją wiedzy.
Zadania te są szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju innowacyjności małych
i średnich przedsiębiorstw, których potencjał
i wiedza są niewystarczające, aby wprowadzać
innowacje samodzielnie. Park technologiczny, działając na styku biznesu i sfery badawczo-rozwojowej, ma szansę stanowić efektywne narzędzie dyfuzji nowych technologii,
przyczyniając się do rozwoju firm, a w efek-
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cie również – do powstawania nowych miejsc
pracy. W zależności od skali prowadzonej
działalności, efekty takich działań widoczne
mogą być w wymiarze lokalnym lub regionalnym.

Z kart historii
Pierwszy park technologiczny powstał
w Stanach Zjednoczonych w 1948 roku, kolejny, najbardziej znany, Stanford Research
Park, stał się podstawą do powstania słynnej
„Doliny krzemowej”. Dzisiaj na całym świecie działa około 800 tego typu instytucji. Zdarza się, że parki technologiczne łączą swoją
działalność z tworzeniem Specjalnych Stref
Ekonomicznych. Z reguły ściśle współpracują
z regionalnymi uczelniami wyższymi. W połączeniu z dużym skupiskiem przedsiębiorstw
oraz usług okołobiznesowych park technologiczny jest miejscem, w którym zachodzi sil-

ny „efekt synergii”, wypracowanie wartości
dodanej wynikającej ze współpracy nauki
z biznesem.
Sama koncepcja parków technologicznych sięga czasów nieco wcześniejszych,
bowiem źródeł instytucji tego typu dopatrywać się można już w idei dystryktów przemysłowych Alfreda Marshalla. Podobnie jak
tam, ważną rolę odgrywa tu bowiem koncentracja wielu podmiotów obok siebie, wywołująca efekty synergiczne i prowadząca do
wzajemnego przenikania się czynników społecznych i ekonomicznych.
Pierwszy park technologiczny w Polsce
powstał w 1995 roku – to Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Także w stolicy Wielkopolski zlokalizowany jest pierwszy prywatny
park technologiczny: Nickel Technology Park
Poznań. Większość polskich parków technologicznych znajduje się we wstępnej fazie
rozwoju, nie ma jeszcze wielu przykładów dobrych praktyk, które mogłyby stanowić wzorce do naśladowania i być wykorzystywane
w praktyce przez inne parki. Na zidentyfikowane najlepsze praktyki należy więc patrzeć
przez pryzmat stopnia rozwoju parków – na
obecnym etapie należy je traktować raczej jako
przykłady ciekawych rozwiązań.

Lokalne lokomotywy
Parki to instytucje, które w głównej mierze powinny ułatwiać powstawanie sieci
współpracy w regionie. Dlatego też stopień zaangażowania w kooperację z przedstawicielami zarówno władz, przedsiębiorstw, jak i sektora naukowo-badawczego, ma bardzo istotne znaczenie. Większość polskich parków technologicznych w swoich strategiach czy misji
deklaruje chęć pozytywnego oddziaływania
na region i otoczenie, ale w praktyce napotyka wiele trudności.
Współczesne teorie wskazują na konieczność budowy sieci współpracujących ze
sobą instytucji i przedsiębiorstw, dzięki którym poprawia się przepływ informacji, technologii i następuje rozwój innowacji. Niektóre
parki działające w Polsce doskonale rozumieją
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to podejście i poprzez inicjatywy różnego typu
próbują stymulować nie tylko współpracę
przedsiębiorstw zlokalizowanych w parku
technologicznym, ale także współpracę z innymi partnerami w regionie.
Parki technologiczne w Polsce są na dobrej drodze, aby stać się jednym z istotnych
elementów regionalnych systemów innowacyjnych, a przez to narzędziem transformacji w stronę gospodarki opartej na wiedzy,
gdzie innowacje i nowe technologie będą odgrywać coraz większą rolę. Już sam fakt ich
powstania jest istotny dla rozwoju regionu poprzez przyciąganie inwestorów, pomoc w nawiązaniu pierwszych kontaktów pomiędzy
środowiskami, które docelowo powinny
stworzyć efektywny system przepływu technologii.

Uwarunkowania sukcesu
Prawdą jest, że wytworzenie odpowiedniego otoczenia innowacyjnego jest procesem
długotrwałym i wymagającym konsekwentnego zaangażowania wielu aktorów, w tym
władz samorządowych, instytucji otoczenia
biznesu, przedsiębiorstw i instytucji naukowych. Konieczny jest więc dialog pomiędzy
tymi instytucjami, aby usługi wspierające
przedsiębiorstwa odpowiadały ich wymaganiom i aby możliwe było stworzenie infrastruktury technicznej i instytucjonalnej pozwalającej na transmisję i adaptację innowacji.
Ważnym czynnikiem sukcesu parku jest
odpowiedni dobór jego lokatorów. Aby park
mógł spełniać swoje zadania w zakresie
transferu technologii i rozwijać się w tym kierunku, konieczni są klienci, którzy będą zdecydowani korzystać z usług tego typu. Dlatego też część parków decyduje się przyjmować lokatorów o określonym profilu. W tym
celu niektóre parki organizują np. konkursy
na biznesplany i projekty technologiczne,
a główną nagrodą jest bezpłatny pobyt czasowy w inkubatorze technologicznym oraz doradztwo ekspertów. Dzięki temu park może
wyselekcjonować przedsiębiorstwa o najwyższym potencjale i największych szansach utrzymania się na regionalnym rynku
w późniejszym okresie.
Ważnym narzędziem sukcesu i promocji
jest profesjonalna strona internetowa parku.
Portal powinien dostarczać wszystkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania parku, możliwości skorzystania z jego oferty oraz działających w nim firm. Informacje
na temat wydarzeń mających miejsce w parku muszą być na bieżąco aktualizowane. Za
pośrednictwem strony internetowej powinno
być też możliwe przesłanie wniosku aplikacyjnego do parku, inkubatora lub laboratorium. Nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają promować park poprzez
produkty firm, ale także promować firmy, których oprogramowanie wykorzystano, za pośrednictwem strony internetowej parku.

Wyzwania
Najbliższa przyszłość to dla działających
w Polsce parków konieczność zmierzenia się
z szeregiem poważnych wyzwań. Do najważniejszych zaliczyć można przede wszystkim umiejętność oferowania wymiernych
korzyści swoim najemcom oraz zdolność do
samofinansowania. Polskie parki muszą zdywersyfikować swoją działalność, nauczyć się
korzystać z efektu skali i dzięki temu uzyskiwać jak największe oszczędności dla swoich
najemców, zabiegać o afiliacje międzynarodowe, wchodzić w partnerstwo z lokalnymi
samorządami oraz pamiętać oczywiście cały
czas o aktywności akademickiej.
Wydaje się, że zbudowane wokół uznanych instytucji badawczych i naukowych
parki technologiczne stanowią doskonałą
lokalizację dla przedsiębiorstw zorientowanych na badania i technologię. Dzięki połączeniu badań, nauki i biznesu powinny powstawać bowiem nowe impulsy dla gospodarki i przedsiębiorczości. Wydaje się więc, że
parki powinny realizować się jako miejsce
współpracy biznesu z nauką. I tu tkwi problem. Jak wynika z raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”, największą barierą dla parków jest zamknięte środowisko naukowe. Zarządzający parkami
wskazują na niechęć naukowców do współpracy i do komercjalizacji wyników badań.
Wyzwaniem z zakresu efektywności funkcjonowania jest wyznaczanie mierzalnych celów i monitorowanie ich realizacji. Pozwala
to podnosić efektywność parku i lepiej ukierunkować dostępne środki na osiąganie celów. Konsekwentne mierzenie stopnia osiągnięcia celów jest podstawą do racjonalnego
i obiektywnego podejmowania decyzji na temat działalności parku i planowania wydatków. Cele powinny mieć również swój wymiar
finansowy – park dąży do tego, aby środki zainwestowane przez przedsiębiorstwa zewnętrzne w rozwój parku osiągnęły wartość
z określonego przedziału.
Wyznaczone cele mierzalne obejmują
również kwestie nie do końca zależne od wysiłków pracowników parku, co jest zgodne
z metodologią wyznaczania wskaźników pozwalających na monitorowanie osiąganych celów. Celem tego typu jest np.: wprowadzenie
11 nowych produktów, 19 innowacji, 2 technologii przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w parku. Wyznaczenie celów mierzalnych,
wraz z wartościami docelowymi i okresem, w
jakim mają być zrealizowane, jest elementem
zarządzania opartego na rezultatach, pozwalającego na poprawę skuteczności, efektywności i przejrzystości działania instytucji.

Wnioski
Dzisiejszy obraz parków pozwala na
wysnucie wniosku, że ogólnie parki technologiczne pozytywnie oddziałują na gospodarkę
regionalną. Ponieważ innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce jest jeszcze na dość niskim

poziomie, parki mają do odegrania ogromną rolę w przyszłości. Aby śledzić postępy
w rozwoju parków i ich oddziaływanie na region, w którym są zlokalizowane, konieczne będzie przeprowadzanie systematycznych badań
i dalsze analizowanie czynników, które przyczyniają się do sukcesu lub porażki parków.
Bez wątpienia jednak średni stan zaawansowania parków technologicznych
w Polsce wskazuje, że instytucje te wymagają dalszego wsparcia finansowego, by móc dalej się rozwijać i w efekcie wspierać rozwój gospodarczy poszczególnych regionów. Instytucje dysponujące środkami na wsparcie
projektów związanych z rozwojem parków
technologicznych powinny jednak podejmować decyzje alokacyjne rozważnie i z uwzględnieniem takich elementów jak potencjał rozwojowy danego parku czy jasno określone cele
proponowanego projektu.
Narzędziem, które mogłoby ułatwić proces decyzyjny w zakresie wsparcia finansowego parków technologicznych, mogą stać się
cyklicznie prowadzone badania postępów
w rozwoju parków, które wskażą instytucje
potrafiące w sposób efektywny i zgodny
z wcześniejszymi założeniami spożytkować
środki publiczne z korzyścią dla otoczenia na
poziomie lokalnym bądź regionalnym, a tym
samym rokują największe nadzieje na polu
wsparcia innowacyjnej gospodarki.
Zachodnie doświadczenia pokazują, że
parki mogą się dynamicznie rozwijać i samofinansować w ujęciu komercyjnym. Bez
wątpienia jednak rozwój parków w warstwie
ich misji podstawowej nie będzie w Polsce
możliwy bez wsparcia systemowego. Polskie
parki mają szansę na przetrwanie tylko wówczas, gdy będą poszerzać i rozwijać swoją
ofertę tak, aby nie być tylko przestrzenią z dodatkowymi usługami, ale przede wszystkim
partnerem w rozwoju na konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej.
Polskie parki powinny polepszyć warunki do transferu technologii i komercjalizacji
rezultatów badań z instytucji naukowych do
praktyki gospodarczej. Ponadto powinny
w większym stopniu odpowiadać także za realizację rządowych, regionalnych oraz lokalnych programów wsparcia przedsiębiorczości, transferu technologii oraz rozwoju
firm. Szansą dla parków jest specjalizacja, która jest ważna, bo może doprowadzić do powstania klastrów. Największą specjalizacją
charakteryzują się te parki, w których jest mało
firm.
Przetrwają te parki, które mają przemyślany model biznesowy. Nie zakładają, że
przez przyciąganie firm wypromują region i
później jakoś tam będzie. Z powodu kryzysu dofinansowanie będzie maleć. Szansę
będą więc miały parki, które zakładają dywersyfikację, kupują maszyny, aparaturę badawczą, szukają przychodów w dodatkowych
usługach oraz stawiają na transfer technologii
i realizują inwestycje kapitałowe.
I
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Nowe miejsce
– nowe możliwości!
W 2003 roku zostało podpisane porozumienie o utworzeniu Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis. Od tamtej pory Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego SA, która zarządza Parkiem, stale poszerza swoją
ofertę dla przedsiębiorców. Obecnie trwa realizacja projektu pn. „Rozbudowa
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – II etap” w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Priorytet I:
Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współﬁnansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
ramach tego projektu utworzono m.in. nową strefę S1-3
o powierzchni około 48 ha,
która została kompleksowo
uzbrojona w następującą infrastrukturę techniczną: sieć elektroenergetyczną, gazową,
wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową oraz drogę wewnętrzną. Dostawę
wody i odbiór ścieków ze strefy zapewnia tzw.
magistrala wodno-kanalizacyjna o długości
około 7 km, łącząca nową strefę z sieciami
miasta Rzeszowa. Strefa ta we wrześniu
2011 roku została w całości objęta Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec. Do dyspozycji inwestorów na terenie Strefy S1-3 znajduje się 25 działek o powierzchni od 0,5 ha do 2,7 ha. Zachętą dla przedsiębiorców do lokowania działalności w tym
miejscu jest doskonała dostępność komunikacyjna. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Port Lotniczy „Rzeszów–Jasionka”,
autostrada A4 oraz drogi krajowe nr 9 i 19.
W Aeropolis preferowane są przedsiębiorstwa
z branży lotniczej, informatycznej, elektromaszynowej, biotechnologicznej oraz chemicznej.

W

Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Obsługi PPNT

Inkubator Technologiczny wraz
z Centrum Obsługi PPNT już otwarty!
5 grudnia 2012 roku miało miejsce oficjalne otwarcie Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT. W obiekcie o powierzchni około 5300 mkw. do dyspozycji inwestorów znajduje się 12 jednostek
produkcyjno-usługowych o powierzchniach

Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Projekt współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i środków budżetu państwa
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100, 200 i 300 mkw. wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz 39 pokoi biurowych
o średniej powierzchni od 15 do około
30 mkw. Znajdują się tam także dwie sale spotkań na około 16 i 20 osób oraz sala konferencyjna na około 200 osób. Swoją działalność mogą tam lokować zarówno firmy rozpoczynające działalność, jak i te już działające. Ponadto zakłada się dalszą pomoc firmom wychodzącym z Preinkubatora Akademickiego PPNT oraz firmom parkowym.
Zaletą korzystania z pomieszczeń Inkubatora jest możliwość uzyskania ulg czynszowych:
20 proc. zniżki w pierwszym roku działalności, 15 proc. w drugim roku oraz 10 proc.
w trzecim roku. Okres przebywania w Inkubatorze wynosi maksymalnie 5 lat.

Rozwój nauki przyspiesza
rozwój gospodarczy
Dla rozwoju województwa podkarpackiego niezwykle ważna jest współpraca środowiska naukowego z przedsiębiorcami.
Dlatego też Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA podjęła decyzję o utworzeniu w ramach w/w projektu 4 laboratoriów
badawczo-rozwojowych w ramach Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej oraz Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktualnie obie te inwestycje są w trakcie realizacji.
Profil działania Laboratorium Badawczego będzie ukierunkowany na organizację i prowadzenie badań przemysłowych na potrzeby przedsiębiorstw. Wyniki
tych badań będą miały wpływ na wypracowanie rozwiązań innowacyjnych nie tylko w skali kraju, ale również w skali światowej. Oferta laboratorium będzie skierowana głównie do grupy małych i średnich
przedsiębiorstw, które nie są w stanie samodzielnie ponieść dużych wydatków związanych z wyposażeniem i utrzymaniem specjalistycznych laboratoriów. Badania prowadzone w w/w laboratorium będą dotyczyły głównie przemysłu: lotniczego, samochodowego, budowlanego, ochrony
środowiska oraz alternatywnych odnawialnych źródeł energii.
Z kolei budowa Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyczyni się do: opracowania, a następnie
wdrożenia innowacji natury biotechnologicznej; rozwoju badań przemysłowych w zakresie introdukcji roślin wykorzystywanych
w farmaceutyce i produkcji substytutów żywności, otrzymania substancji, mikroorgani-

Centrum Zarządzania PPNT
tel. (+48 17) 86 76 206
www.aeropolis.com.pl

Laboratorium Badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej
zmów i roślin odpornych na szok cieplarniany
oraz ograniczenia stosowania nawozów
sztucznych i mineralnych; doskonalenia metod oczyszczania odpadów komunalnych
i przemysłowych oraz rekultywacji lub zapobiegania powstawaniu terenów zdegradowanych.

Liderzy w Aeropolis
Doskonała lokalizacja Parku, duża koncentracja firm z pokrewnych branż oraz
możliwość otrzymania zezwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
EURO-PARK Mielec, a dzięki temu ulg w podatku dochodowym nawet do 70 proc. nakładów inwestycyjnych przyczyniły się do tego,

że już na wczesnym etapie tworzenia PPNT
swoje inwestycje zlokalizowały tu firmy
o znaczeniu ogólnopolskim, a nawet światowym. Należą do nich m.in.: BorgWarner
Poland Sp. z o.o., MTU AERO Engines Polska Sp. z o.o., OPTeam SA, D.A.GLASS, Zelmer SA, LEDOLUX Sp. z o.o.
W większości firmy ulokowane w PPNT
prezentują wysoki poziom innowacyjności,
wykorzystują wysoko wykwalifikowane kadry,
przestrzegają zasad ochrony środowiska
oraz reprezentują jedną z branż strategicznych
z punktu widzenia rozwoju województwa
podkarpackiego: lotniczą, informatyczną,
elektromaszynową, biotechnologiczną i chemiczną.
I

Do niedawna Aeropolis obejmował:
• Strefę S1, zlokalizowaną w miejscowościach Jasionka i Tajęcina
(gmina Trzebownisko) o powierzchni około 70 ha,
• Strefę S2, położoną w miejscowościach Rogoźnica i Wola Cicha
(gmina Głogów Małopolski) o powierzchni około 48 ha,
• Strefę S3 – Preinkubator Akademicki PPNT o powierzchni około 1000 mkw.

Strefa S1-3 – zdjęcie lotnicze

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
tel. (+48 17) 86 76 200
www.rarr.rzeszow.pl

Centrum Obsługi Inwestora
tel. (+48 17) 85 20 611
www.coi.rzeszow.pl
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Dialog obustronnie
opłacalny
Nie da się prowadzić innowacyjnej ﬁrmy i skutecznie przeprowadzić transferu wiedzy
wyłącznie w oparciu o dotacje publiczne. Do tego jest niezbędny symboliczny grosz
prywatny – albo przedsiębiorcy, albo inwestora, który go wesprze – mówi dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Kurzydłowski w rozmowie
o efektywności badań rozwojowych prowadzonych w polskich warunkach,
stanie współpracy nauki z przemysłem oraz kluczowych problemach,
które napotyka transfer wiedzy i komercjalizacja wdrożeń
Jak na podstawie własnych doświadczeń,
obserwacji rynku oraz działalności NCBR postrzega pan stan współpracy środowiska
nauki z przemysłem i szanse na wzmocnienie transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań?
– Polska nauka ma wciąż ogromny niewykorzystany potencjał w zakresie oddziaływania na gospodarkę i możliwości przeniesienia efektów prowadzonych prac do sfery
przemysłu. Działalność naukowa w Polsce
rozkłada się pomiędzy uczelnie, instytuty badawcze i – w mniejszym stopniu – instytuty
Polskiej Akademii Nauk. Jeśli chodzi o dominujące uczelnie i instytuty badawcze, trzeba podkreślić, że są one w dużym stopniu
komplementarne. Uczelnie stale odnawiają zasoby kadrowe poprzez nabór młodych naukowców, co w mniejszej skali charakteryzuje
instytuty badawcze, które z kolei w dłuższej
perspektywie czasu i z większymi formalnymi zabezpieczeniami mogą być partnerem dla
przemysłu, bowiem dają gwarancję długoterminowego zmobilizowania zasobów kadrowych do realizacji wspólnych przedsięwzięć z biznesem. Chciałbym szczególnie podkreślić wagę spraw kadrowych, ponieważ
współpraca nauki z przemysłem doskonale
wpisuje się w działalność edukacyjną, zarówno
akademicką, jak i prowadzoną przez firmy,
które pozyskują i przygotowują kadry do pracy. Często transfer nowych technologii w ramach nowatorskich przedsięwzięć gospodarczych wymaga nowych kadr, stąd wiele inwestycji prowadzonych w Polsce przez firmy
zagraniczne na przestrzeni ostatnich lat było
motywowanych dostępem do kadr w Polsce,
stosunkowo słabym w innych krajach, co jest
naszym atutem. Nauka ma wciąż wiele do zaoferowania przemysłowi. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie uczelni i instytutów badawczych, dlatego dobrze byłoby, gdyby zjednoczyły siły i zaczęły działać razem.
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Nauka ma wciąż wiele do zaoferowania
przemysłowi. Szczególnie wyraźnie widać to
na przykładzie uczelni i instytutów badawczych,
dlatego dobrze byłoby, gdyby zjednoczyły siły
i zaczęły działać razem
Jakie działania uważa pan za wskazane,
by zintensyfikować współdziałanie jednostek
naukowych oraz podmiotów gospodarczych
z pożytkiem dla rozpoznawalności marki narodowej za sprawą innowacji oraz wyników
ekonomicznych krajowej gospodarki?
– Podstawowym warunkiem owocnej
współpracy zawsze jest udział dwóch partnerów zainteresowanych kooperacją, bo do-

świadczenie potwierdza, że trudno trwać
w związku bez wzajemności. Jeśli działania
uczelni lub instytutów, docierając do potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców, odbijają się jak od ściany, to nie przyniosą nic
dobrego, a nawet mogą mieć negatywne
konsekwencje. Podobnie jeśli przedsiębiorcy
nie są w stanie pozyskać zainteresowania świata nauki, prowadzi to do negatywnych zjawisk,
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bo ostatecznie mogą się zdecydować na kooperację z partnerami zagranicznymi i trwale przenieść swoje prace badawczo-rozwojowe
poza granice Polski. Potrzebne są więc odpowiednie warunki ogólnoekonomiczne
sprzyjające współpracy obu środowisk. Musi
zaistnieć zarówno podaż wyników po stronie
instytutów, jak i popyt po stronie przemysłu,
którego podstawą jest dochodowość przedsiębiorstw.
Oprócz warunków makroekonomicznych niezwykle ważna jest relacja między
przedstawicielami nauki i sfery przemysłu,
przede wszystkim personalna, która wyprzedza instytucjonalną. Dlatego nieustannie należy szukać możliwości bezpośredniego,
efektywnego dialogu miedzy tymi, którzy
mogą coś zrobić dla przemysłu w sferze nauki, a przedsiębiorcami, których potrzeby nauka może zaspokoić. Czasami strony dialogu mogą czuć jedynie intuicyjnie, że są powody, by podjąć współpracę, ale przedsiębiorca nie do końca potrafi zidentyfikować
swoje potrzeby, a instytut nie jest w stanie
określić swojej oferty skierowanej do podmiotów gospodarczych. Dlatego kiedy powstaje możliwość wymiany informacji o wzajemnych oczekiwaniach, jest to istotny krok
w kierunku wspólnych przedsięwzięć. Niestety
w obszarze nawiązywania tej niełatwej relacji nie ma – przynajmniej na początku – prostych rozwiązań. Jej budowania nie można
zastąpić brokerstwem technologicznym. Aby
nawiązać efektywną współpracę, potrzebne
jest zaufanie i chęć współpracy zarówno ze
strony nauki, jak i przemysłu, ponieważ
przedmiot transferu w dużej mierze jest niedookreślony. Prowadzenie badań naukowych sprowadza się bowiem do poszukiwania rozwiązań problemów do tej pory nierozwiązanych, co przypomina nieco sprzedawanie i kupowanie kota w worku. Pomysł
na produkt wymaga długotrwałych badań
oraz kompetentnego partnera do ich realizacji, a więc zaangażowania instytutów badawczych, które oferują coś, co nie jest do
końca zdefiniowane – inaczej nie wymagałoby badań naukowych, lecz sprowadzałoby się do czysto komercyjnej transakcji. Relacja przemysłu i nauki wymaga zaufania,
czasu i cierpliwości oraz interaktywnej wymiany informacji z obu stron.
Która ze stron przejawia większy opór
wobec budowania tej relacji i wymagającej
współpracy? Mówi się, że z jednej strony środowisko naukowe jest hermetyczne i niechętne do współpracy zewnętrznej, a z drugiej, projekty badawcze niosą ryzyko dla
przedsiębiorców, którzy obawiają się postawić na innowacyjne projekty i niepewną komercjalizację. Gdzie leży prawda?
– Prawda jest po obu stronach i po żadnej. Bariery w postawie jednej i drugiej strony, o których pani mówi, to typowe problemy, z jakimi mamy do czynienia, gdy spotkają
się ludzie z różnych kultur, władający różny-

mi językami. Jednak wszelkie przeszkody są
do pokonania. Dlatego nie chciałbym mówić,
kto jest bardziej winny, a kto poszkodowany.
Wolę podkreślić, że dopóki obie strony trwają odwrócone do siebie plecami, cierpią i one,
i gospodarka. Pamiętajmy przy tym, że budowaniu relacji na początku zawsze towarzyszy bariera komunikacji, wynikająca z nieznajomości siebie nawzajem, która z czasem
ustępuje. Oczekiwałbym, że w rozwiązywaniu subiektywnych barier większą rolę odegra środowisko naukowe z tego względu, że
z natury jest bardziej otwarte na kontakty
i nowe idee. Naukowcy współpracują ze sobą
znacznie powszechniej niż przedsiębiorcy,
więc dlaczego nie mieliby wykazać większej
inicjatywy w obszarze współdziałania z przemyłem? Jednak nie należy się łudzić, że nastąpi to z dnia na dzień. Trzeba mieć na uwadze, że nauka i biznes na co dzień obracają
się w innych środowiskach i operują innym
językiem.
A jeśli już mówimy o sytuacji, gdzie są
zarówno chęci, jak i pomysł na wspólny projekt, na jakie ograniczenia natrafia transfer
wiedzy do przemysłu i późniejsza komercjalizacja wyników badań?
– Nie podejmę się wskazania głównych
problemów, ale na kilka istotnych warto
zwrócić uwagę. Pierwszy jest związany z relacją państwowe–prywatne, która przybiera
różne oblicza. Na początku pojawia się kwestia, jak wycenić własność intelektualną publicznego instytutu i na jakich zasadach
przekazać prywatnemu przedsiębiorcy. Kolejnym zagadnieniem, przed którym stają obie
strony zdecydowane na współpracę, jest
kwestia rozliczania kosztów i zysków, bo przecież po stronie państwowych instytutów badawczych, będących organizacjami non profit, nie występuje kategoria zysku, podczas gdy
większość firm w Polsce działa w oparciu
o twarde prawa rynku, co m.in. oznacza, że
ich celem jest wypracowywanie zysku dla właścicieli. Te rozbieżności trzeba umieć pogodzić, unikając zarzutów, że przedsiębiorstwo tuczy się na państwowych osiągnięciach.
Druga istotna według mnie bariera jest związana z luką kadrową. Otóż, w Polsce mamy
stosunkowo mało pozytywnych doświadczeń w zakresie transferu technologii z nauki
do przemysłu. Oczywiście, jest wiele przykładów, że taki transfer ma miejsce, ale to nie
zmienia mojego przekonania, że w skali potrzeb ogólnopolskich specjaliści, którzy mogą
się wykazać wiedzą w tym zakresie, są nieliczni. Z kilku milionów przedsiębiorców
działających w Polsce najwyżej kilkaset tysięcy
jest w stanie wchłaniać know-how ze środowiska nauki, z czego nie więcej niż 10 proc.,
a może zaledwie 1 proc., ma w tym obszarze
jakiekolwiek doświadczenia. Te naturalnie
można zdobyć, ale ze względu na deficyt kadrowy tempo praktycznego nabywania umiejętności w obszarze efektywnego transferu wiedzy z nauki do przedsiębiorstw pozostawia

wiele do życzenia i stanowi poważną przeszkodę.
Czy dotacje na sektor B+R i innowacyjne projekty to dobry klucz, by zmienić
obecną sytuację i ożywić współpracę nauki
z biznesem oraz wpłynąć na wzrost liczby
wdrożeń?
– Na pewno, zwłaszcza że nie od dziś wiadomo, że pieniądze stymulują działania. Im
więcej pieniędzy będzie przeznaczanych na
naukę, tym więcej ludzi będzie się angażować
w badania naukowe na wysokim poziomie
– być może wyższym niż dzisiaj – i będzie
w stanie więcej zaoferować sferze przemysłu.
Jednak budowanie trwałych relacji wymaga
również zaangażowania własnych środków
przedsiębiorców. Nie da się prowadzić innowacyjnej firmy i skutecznie przeprowadzić
transferu wiedzy wyłącznie w oparciu o dotacje publiczne. Do tego jest niezbędny choćby symboliczny grosz prywatny – albo przedsiębiorcy, albo inwestora, który go wesprze.
Jest to warunek konieczny, by wykluczyć sytuację robienia interesów wyłącznie na publicznych pieniądzach, jak również ze względu na fakt, że zaangażowanie prywatnego kapitału bardzo racjonalizuje decyzje o podjęciu ryzyka, a także, w dalszej kolejności, decyzje podejmowane na poszczególnych etapach implementacji pomysłu. Kiedy ktoś
operuje środkami prywatnymi, nie potrzebuje
ustawy o zamówieniach publicznych, bo
sam wie, że wszystko musi kupić możliwie najtaniej i zrealizować najefektywniej. Z tego
względu udział kapitału prywatnego jest
istotnym zabezpieczeniem, że przedsięwzięcie – jakkolwiek ryzykowne – mimo wszystko jest racjonalne i na żadnym jego etapie nie
ma powodów, by uznać, że cel nie zostanie
osiągnięty.
Czy również w wymiarze prawnym potrzebne są istotne zmiany, aby przy założeniu pokonania barier mentalnościowych
poczynić istotne kroki w kierunku postępu
w obszarze komercjalizacji?
– Z pewnością. Zmiany dotyczą między
innymi prawa, które reguluje wnoszenie
aportem własności intelektualnej i zagadnienia mające znaczenie w obrocie wartościami niematerialnymi ze spółki państwowej do prywatnego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Istnieje wiele ważnych aspektów prawnych tego procesu, które w obecnych warunkach wymagają korekty. By nie
rozwodzić się zbytnio na ten temat, wspomnę tylko o przykładowej sytuacji, kiedy instytut i przedsiębiorca umawiają się, że zrobią coś razem i stają przed koniecznością
wyceny, co wnosi jedna i druga strona. Dopóki przedsięwzięcie nie osiągnie etapu
implementacji, wycena wartości projektu jest
w zasadzie mało obiektywna, bowiem trudno stwierdzić, czy na pomyśle można zarobić, nie mówiąc o konkretnych kwotach,
a przepisy wymagają, by zrobić to na samym
początku.
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W jakich dziedzinach krajowe instytuty badawcze mają największy potencjał,
osiągnięcia i szanse na komercyjny sukces
wdrożonych rozwiązań na arenie międzynarodowej?
– Paradoksalnie nie ma dziedziny, która
wykluczałaby sukces komercyjny. We wszyst-

powodu, że ich wielkość i wolumen obrotów
w ich obrębie niczego nie gwarantuje – sam
fakt, że duży koncern paliwowy w Polsce ma
gigantyczne obroty, nie oznacza, że przeznacza istotne nakłady na badania rozwojowe wykonywane przez krajowe instytuty.
Przed każdym stoi szansa, żeby wstrząsnąć

Aby nawiązać efektywną współpracę, potrzebne
jest zaufanie i chęć współpracy zarówno ze strony
nauki, jak i przemysłu, ponieważ przedmiot
transferu w dużej mierze jest niedookreślony.
Prowadzenie badań naukowych sprowadza się
bowiem do poszukiwania rozwiązań problemów
do tej pory nierozwiązanych, co przypomina nieco
sprzedawanie i kupowanie kota w worku
kich obszarach działalności instytuty mają wyrównane szanse na pomyślne wdrożenia. To,
czy efekty badań znajdą odzwierciedlenie
w praktyce, zależy od poziomu intelektualnego
i pracowitości załogi danego instytutu. Oczywiście są dziedziny, w których łatwej o transfer wiedzy, ale to też się zmienia w zależności od koniunktury w poszczególnych branżach i cyklów, które możemy obserwować
w dłuższej perspektywie czasu. Nie wskazałbym żadnej konkretnej branży również z tego

gospodarką i zabłysnąć w sferze nauki, a skorzystają z niej najzdolniejsi i najbardziej pracowici.
Już korzystają? Czy krajowe osiągnięcia
w zakresie innowacyjnych projektów przemysłowych realizowanych we współpracy
z instytutami badawczymi są zauważane na
arenie międzynarodowej?
– Myślę, że tak. Przykładem tego może
być polski sektor produkcji lotniczej, w którego obrębie nie tylko firmy działające w Pol-

sce korzystają ze wsparcia instytutów i uczelni, także zagraniczne przedsiębiorstwa lokują przedsięwzięcia w Polsce. Chociażby Instytut Lotnictwa w Warszawie prowadzi centrum badawczo-rozwojowe dla dużej firmy
amerykańskiej, gdzie zatrudnia ponad tysiąc
inżynierów.
Czy Polska ma dość dobre kadry, by
udźwignąć ciężar wyzwań, jakie niesie proces budowania gospodarki opartej na wiedzy,
na którą mocno stawia rząd w planach rozwojowych?
– Sądzę, że tak. Kadry są nieźle przygotowane, a tego, czego nie wiedzą, zawsze
mogą się douczyć w obliczu określonych potrzeb.
Podsumowując, jakie widzi pan perspektywy dla działalności instytutów badawczych oraz dalszych efektów ich współpracy z partnerami gospodarczymi w świetle aktualnych warunków, w jakich funkcjonują?
– Z mojego punktu widzenia widoki na
poprawę aktualnego stanu współpracy i wyników komercjalizacji przedstawiają się nader atrakcyjnie. Jak wynika z mojego oglądu spraw jako dyrektora NCBR, odnotowujemy stały wzrost popytu i podaży, a to
jest bardzo optymistyczny prognostyk na
przyszłość.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska

Informatyka dla języka
Instytut Podstaw Informatyki PAN prowadzi – zgodnie z nazwą – badania podstawowe,
ale jednocześnie dokłada starań, by ich owoce były dostępne w postaci oprogramowania
lub demonstratorów technologii o istotnym znaczeniu dla praktyki
rudno przecenić znaczenie inżynierii lingwistycznej języka polskiego dla gospodarki i kultury
w dobie społeczeństwa informacyjnego i powszechnej informatyzacji. Zespół
Inżynierii Lingwistycznej IPI PAN jest wiodącym ośrodkiem w tej dziedzinie, opracowującym i udostępniającym darmowo liczne narzędzia do komputerowego przetwarzania języka polskiego. W ramach projektu koordynowanego przez ZIL opracowany
został Narodowy Korpus Języka Polskiego,
liczący 1,5 mld słów. Na jego podstawie
opracowywany jest m.in. nowy Wielki Słownik Języka Polskiego.
Innym dużym projektem o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa, gospodarki i kultury
jest budowa semantycznej wyszukiwarki dla
polskiego Internetu. Prace zostaną zakończone
w bieżącym roku (klaster obliczeniowy będzie
liczył 100 serwerów). Zakończona została
budowa platformy komunikacyjnej do realizacji
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elektronicznych rynków złożonych usług biznesowych, zwłaszcza dla MŚP i społeczności
lokalnych. Oryginalnym produktem IPI PAN
jest VerICS – narzędzie służące do weryfikacji poprawności systemów wieloagentowych
oraz systemów czasu rzeczywistego.

www.ipipan.waw.pl
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Badania muszą być
na czasie
Rozmowa z dr. hab. Stefanem Góralczykiem, dyrektorem
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Jak wygląda obecnie współpraca nauki
z biznesem i czego jej brakuje, aby wspólnymi
siłami z powrotem wejść na ścieżkę gospodarczego wzrostu?
– Wygląda ona różnie i jest zależna od
dziedziny oraz aktywności instytutów. Na
podstawie własnych doświadczeń i obszaru
działalności instytutu, którym kieruję, mogę
stwierdzić, że doskonale dajemy sobie z tym
radę, co nie oznacza braku problemów. System rozwoju współpracy nauki i przemysłu
wymaga jeszcze wielu zmian. Pierwsze działania związane z dofinansowaniem prac badawczych i rozwojowych ze środków unijnych
dla wszystkich były czasem nauki. Niestety,
szybko stało się tak, że środki przeznaczone
na rozwój innowacyjności w znacznej części
zostały wykorzystane nie na badania, lecz na
zakupy dostępnych na rynku urządzeń.
Przedsiębiorcy często bali się zaryzykować,
wprowadzając nowy produkt, który powstał
w ramach projektu badawczego, w dodatku
z wkładem własnym. Poważnie się zastanawiali, czy nie lepiej postawić na sprawdzone
rozwiązanie. Teraz jest trochę lepiej. Należy
się jednak zastanowić, co zrobić, żeby wesprzeć w większym stopniu komercjalizację wyników badań i ich transfer do przemysłu, tym
samym eliminując ryzyko producentów. Polskie instytuty badawcze są dzisiaj w większości nastawione na zwiększanie współpracy
z przemysłem. Tego się od nich wymaga.
Czy instytuty mają znaczące wsparcie ze
strony rządu, czy same muszą zabiegać o dotacje, klientów i projekty?
– Na pewno w stosunku do okresu
sprzed 2004 roku widać postęp. Zwiększyły
się środki przeznaczane na naukę, a przy tym
istnieją większe możliwości udziału instytutów badawczych w konkursach unijnych i pozyskiwania dofinansowania badań ze źródeł
zewnętrznych. Dawniej mieliśmy do czynienia z zupełnie innym podejściem do nauki,
która nie była postrzegana przez pryzmat
funkcjonowania w konkurencyjnym systemie
rynkowym. Na przestrzeni ostatnich lat nauka musiała opanować sztukę marketingu, aby
być konkurencyjnym podmiotem na rynku badań, który rządzi się takimi samymi prawami, jak każda branża. Żeby sprzedać produkt,
tak samo musimy analizować rynek, wyczuwać trendy i wysuwać propozycje odpowia-
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dające potrzebom biznesu. Musimy być
przygotowani, by pomagać firmom, a jednocześnie oferować własny produkt „na czasie”, zgodny z kierunkami rozwojowymi danej branży. Żeby spełniać wymogi konkurencyjności, zmierzamy w kierunku rozszerzenia obszarów działalności, wchodząc
w dziedziny, o których wiemy, że mają potencjał i mogą być dochodowe.
Czy ekologia to dobry kierunek rozwoju?
– Nasz instytut zawsze uwzględniał tę sferę w swojej działalności, ponieważ każda gałąź przemysłu oddziałuje na środowisko.
Dlatego w naturalny sposób zainteresowania
Instytutu dotyczą również problemów szeroko
pojętej ekologii, m.in. w górnictwie skalnym,
jak i węglowym. Od kilku lat nasz oddział
w Katowicach intensyfikuje współpracę ze
spółkami węglowymi, przede wszystkim w zakresie zagospodarowania odpadów wydobywczych, co jest niezwykle ważnym czynnikiem procesu eksploatacji złóż. Nasze zainteresowania dotyczą również czystych technologii węglowych, których stosowanie w najbliższej przyszłości – w mojej ocenie – nie jest
jednak takie pewne. Polski przemysł nie jest
przygotowany technologicznie i technicznie
na spalanie węgla o bardzo wysokiej kaloryczności. Podążając jednak w tym kierunku,
trzeba mieć również świadomość, że czyste
technologie węglowe generują powstanie
jeszcze większej niż dzisiaj ilości odpadów węglowych, które trzeba będzie racjonalnie zagospodarować.
W opracowywanych aktualnie programach rozwoju, choćby Europa 2020, jednym
z kluczowych obszarów zainteresowania są
zasoby, które jawią się jako niezbędne dla prosperowania przemysłu wysokich technologii.
Jak wiadomo, kraje Unii są ubogie w surowce. Trzeba na to wszystko patrzeć racjonalnie, by jak najpełniej i najlepiej wykorzystać to, co dała nam natura, a zarazem mieć
na uwadze cykl życia produktu – od wydobycia surowca poprzez eksploatację produktu
powstałego na jego bazie po recykling odpadów, które są integralną częścią produkcji i jednocześnie zamykają cykl. Unia po latach to zrozumiała, a naszym zadaniem jest
za tym nadążyć.
Nasz instytut dysponuje technologiami,
które w skali Europy mogą uchodzić za bardzo innowacyjne. Niestety polski przemysł
rzadko po nie sięga. Proszę zauważyć, że produkt wytworzony z surowca wtórnego jest
droższy niż z surowca naturalnego. W Polsce jeszcze nie doczekaliśmy się systemu, który wspierałby cykl życia produktu. Tak samo
jak brakuje wsparcia, by zmniejszyć ryzyko
związane z wdrażaniem innowacji, tak brakuje polityki surowcowej, jaką opracowała
większość krajów Europy, która uwzględniałaby powrót od surowca naturalnego do
wtórnego, z którego można wyprodukować
wyrób o jakości porównywalnej z produktem

pierwotnym. Niestety, jest to długi proces, wymagający zmian mentalności społeczeństwa,
a o te najtrudniej.
Które z osiągnięć IMBiGS najbardziej
przyczyniły się do usprawnienia przemysłu
i rozwoju gospodarki?
– Trudno wskazać te najważniejsze rozwiązania, bo współpracujemy z przemysłem
praktycznie w każdej dziedzinie, od budownictwa przez energetykę po zagospodarowanie
odpadów. Niektóre firmy zaczynają stosować
naszą nowatorską technologię odzyskiwania
metali szlachetnych i surowców ziem rzadkich, pochodzących ze zużytego sprzętu
RTV i AGD. Od dłuższego czasu pracujemy
nad technologiami w zakresie pojazdów
elektrycznych. Ostatnio wystąpiliśmy z Fiatem i kilkoma innymi firmami o sfinansowanie
projektu nowego miejskiego pojazdu elektrycznego. Zrealizowaliśmy wiele projektów
pojazdów, od wózków golfowych po pojazdy transportowe, z Meleksem, który znacznie więcej sprzedaje za granicą niż w Polsce.
Z bydgoską firmą Wamet wdrożyliśmy do
produkcji lekką wiertnicę do geotermii, która stanowi zupełnie nowe rozwiązanie w skali międzynarodowej. W obszarze materiałów
budowlanych mamy w portfolio kilka innowacyjnych linii technologicznych do produkcji
wyrobów betonowych. Obecnie jesteśmy na
etapie wdrażania linii do sztucznych kruszyw
z odpadów, głównie osadów ściekowych.
W ramach współpracy z energetyką pod koniec roku powinno być gotowe urządzenie demonstracyjne do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy zminimalizowanej do cząstek mikro, skierowane do gmin
i zakładów pracy. Z kolei ze strony górnictwa
węglowego spotykamy się z ogromnym zainteresowaniem technologią odkamieniania,
którą chcemy wdrożyć w kopalniach, by
zmniejszyć koszty ich działalności.
Jak wypada instytut i polski sektor
B+R w rywalizacji ze światowym środowiskiem badawczym?
– Problem pojawia się nie tyle w uzyskiwaniu przewagi nad konkurencją, ile w obszarze badań atestacyjnych wyrobów i ich certyfikacji. Duże koncerny na bazie własnego zaplecza rozwojowego same zorganizowały
laboratoria badawcze i uzyskały efekty we własnym zakresie. W tym obszarze panuje największa konkurencja. My na razie wygrywamy argumentem, że jesteśmy niezależnym instytutem. Niestety w zakresie certyfikacji
wiele firm korzysta z usług naszych południowych sąsiadów, bo tak jest taniej i łatwiej.
Czy kadry sektora badawczo-rozwojowego nadążają za postępem i są w stanie sprostać wyzwaniom gospodarki i potrzebom
przemysłu?
– Przede wszystkim szkolnictwo nie nadąża za współczesnymi potrzebami nauki.
Obserwujemy, że wiedza teoretyczna absolwentów uczelni nie jest zła, natomiast umiejętność jej wykorzystywania niestety pozo-

stawia wiele do życzenia. Wynika to z tego,
iż do niedawna niewiele uczelni miało kontakt z przemysłem, nauka nie miała przełożenia na potrzeby przedsiębiorczości. Mało
tego, do tej pory znaczna część środowiska
akademickiego, formułując tezy, że czysta nauka nie ma nic wspólnego z przemysłem
i wdrożeniami, podważa naukową działalność instytutów badawczych. Do tego, by
młody człowiek był dobrze przygotowany do
praktycznej, owocnej współpracy z przemysłem, wciąż jeszcze daleka droga. Koniecznością jest zmiana programów nauczania.
Kooperacja z uczelniami jest nieodzowną częścią działalności instytutu badawczego. Tak
jest i u nas. Spośród najlepiej rokujących studentów wybieramy przyszłych pracowników.
Innym problemem jest system patentowy, który mocno się zestarzał. Bardzo dobrze
układa nam się współpraca z firmami amerykańskimi, gdzie wynalazek jest trzymany głęboko w szufladzie, dopóki nie znajdzie się
klient. Dopiero, gdy zaistnieje pewność, że dojdzie do wdrożenia, rozpoczynają się intensywne działania w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej. Tyle że u nich nie
czeka się na patent 6–7 lat. Dlatego polscy naukowcy w dalszym ciągu potrzebują dużej odporności na biurokratyczne działania. Nauka
opiera się na myśli, mądrości, doświadczeniu
i czasem intuicji, stąd powinna być całkowicie niezależna. Czy powinno się ją zatem na
bieżąco kontrolować, ujmować w karby
ustaw, ograniczać przepisami i dopuszczać,
by profesorów i wybitnych ludzi nauki mianowali politycy?
Na jakich założeniach opiera się dalszy
program rozwojowy IMBiGS?
– Przede wszystkim, jak wspomniałem,
zamierzamy rozszerzać obszary działalności,
aby kompleksowo zaspokajać potrzeby budownictwa i sektorów pokrewnych – wyrobów
budowlanych, przemysłu wydobywczego,
środowiska i energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł. Kierunki rozwoju instytutu
wyznaczają przeobrażenia rynkowe. Wystarczy spojrzeć na przemysł maszynowy, który w Polsce praktycznie zanikł, tym samym
wymuszając nieco inny profil działań IMBiGS
w obszarze maszyn roboczych. Niełatwym zadaniem nauki jest znalezienie perspektywicznych obszarów, które zostaną objęte
badaniami i przyniosą wymierne rezultaty.
Dodam, że jeżeli oddzielimy badania wyprzedzające, najczęściej realizowane z centralnych funduszy celowych albo ograniczonej dotacji, od działalności statutowej instytutu, to 100 proc. wyników badań naszego instytutu znajduje zastosowanie w praktyce. Najzwyczajniej nie możemy sobie pozwolić, by robić coś, co nie kończy się wdrożeniem.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.imbigs.pl
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Konkurencyjność oparta
o innowacyjność
Chcemy, aby przedsiębiorcy zmienili swój sposób postrzegania badań.
Zależy nam, aby zdali sobie sprawę z tego, że innowacyjność to ciągła
praca nad nowymi produktami, usługami, technologiami – mówi w rozmowie
o roli współpracy nauki i biznesu w rozwoju gospodarki oraz wsparciu
dla projektów innowacyjnych wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński
Jakie miejsce w opracowanej Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
„Dynamiczna Polska 2020” zajmuje środowisko naukowe i współpraca na linii nauka–
przemysł w rozwoju innowacyjności?
– Wpływ innowacji, transferu i komercjalizacji wiedzy oraz powiązań nauki i biznesu na rozwój przedsiębiorstw powinien być
jednym z głównych obszarów polityki ekonomiczno-społecznej. Dlatego w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
podkreśliliśmy, że nasza konkurencyjność
musi opierać się nie tylko na wiedzy, ale również i na współpracy wszystkich uczestników
życia gospodarczego. Mam tu na myśli administrację państwową, samorządy, instytucje naukowe i biznesowe. Oczywiście kluczowe
dla innowacyjności będzie współdziałanie
przedstawicieli świata nauki i przedsiębiorców.
Można powiedzieć, że od intensywności tej
kooperacji zależy rozwój całej gospodarki.
Dlatego chcemy ułatwić przepływ kadr oraz
zapewnić szeroki dostęp do infrastruktury
badawczej, zarówno w skali krajowej, jak
i międzynarodowej.
Dobrym pomysłem na współpracę między firmami a sektorem B+R są otwarte innowacje, czyli włączenie praktyków w projekty
badawcze. Nie chcemy jednak narzucać konkretnych form kooperacji, a jedynie eliminować bariery w kontaktach biznesu i nauki.
W odniesieniu do środowiska akademickiego zależy nam na rozwoju nowoczesnej kadry naukowej, mobilnej nie tylko w skali
krajowej, lecz także poza granicami. Równie
ważne jest kształtowanie kultury i postaw
przedsiębiorczych w szkołach i na uczelniach
wyższych. Planujemy na przykład cykliczne
krajowe kampanie promujące różnego rodzaju
instrumenty wsparcia oraz spotkania informacyjne nagłaśniające tematykę związaną
z B+R i innowacyjnością. Chcemy też promować postawy przedsiębiorcze, kreatywne
i innowacyjne. Dlatego będziemy zachęcać
obywateli do otwierania własnych firm, oferując między innymi usługi doradcze i szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej.
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Czy środki, jakimi dysponują instytuty
badawcze, oraz dotacje z programów wspierających projekty o charakterze innowacyjnym są w Polsce dobrze wydawane, z pożytkiem dla gospodarki?
– Na tym tak dynamicznie zmieniającym
się obszarze zawsze będzie poczucie, że
można było lepiej i więcej. Jednak mamy też
powody do satysfakcji. Jednym z najistotniejszych programów, które powstały, aby
wspierać innowacyjność w przedsiębiorstwach, jest Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka. Mamy też wiele przykładów
opracowań badawczych, które z powodzeniem zostały wdrożone. Myślę tu chociażby
o Instytucie Metali Nieżelaznych, którego
nowe techniki zastosowano w przemyśle. Instytut opracował technologię odzysku renu
z odpadowych ścieków metalurgicznych.
W ten sposób udało się uruchomić produkcję tego pierwiastka, dzięki czemu KGHM
Polska Miedź stała się czwartym producentem renu na świecie. Tak, jak wspomniałem,
POIG pozwala nam aktywnie wspierać nowoczesne przedsięwzięcia. Jeśli natomiast
chodzi o środki, którymi dysponują instytuty badawcze, to pochodzą one z puli pozostającej w gestii Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju. Chcę jednak podkreślić, że instrumenty te uzupełniają się i pozwalają na
wspieranie innowacji od etapu tworzenia
koncepcji po promowanie nowego produktu na międzynarodowych rynkach.
Czy obowiązujące reguły komercjalizacji wyników prac sektora B+R są sprzymierzeńcem polskiej gospodarki w próbach
jej wydźwignięcia z kryzysu i rozwoju opartego na innowacyjności?
– Z tą zasadą wiążemy duże nadzieje. Od
intensywnej współpracy przedsiębiorstw z nauką zależy innowacyjność całej gospodarki.
Dlatego też potrzebne jest efektywne kojarzenie partnerów biznesowych, ułatwianie
przepływu kadr i formowania klastrów oraz
szeroki dostęp do infrastruktury badawczej.
Pomoc przy komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych powinna polegać
przede wszystkim na wzmocnieniu współpracy w ramach klastrów, między tymi strukturami a parkami naukowo-technologicznymi
oraz innymi podmiotami gospodarczymi.
Równie ważne jest zachęcanie uczelni do ściślejszej współpracy z jej otoczeniem i poznanie potrzeb rynku pracy w regionie, aby
dostosować do nich kierunki kształcenia
studentów.
Jak widzi pan efektywność dialogu między nauką a przemysłem? Czy z punktu widzenia przyszłości gospodarki środowisko
naukowe, reprezentowane przez uczelnie
i instytuty badawcze, jest w dostatecznym
stopniu postrzegane i traktowane jako wartościowy partner w realizacji przyszłościowych projektów służących transferowi wiedzy i komercjalizacji wdrożeń?

– Ten dialog jest zdecydowanie za mało
efektywny. Oferta uczelni i instytutów badawczych często odbiega od oczekiwań
przedsiębiorców. Ci zaś często nie widzą potrzeby finansowania prac badawczo-rozwojowych. Państwo nie może zastępować przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji.
Jak przekonywać przedsiębiorców, że inwestycje w badania są opłacalne, i jakie
wsparcie w zakresie kosztów ponoszonych
na projekty badawczo-rozwojowe oraz komercjalizację wyników jest w stanie zapewnić rząd? Jakie projekty partnerskie z innymi
podmiotami prowadzą do zacieśnienia

ca 2012 roku z możliwości tej skorzystały 2053
podmioty. Od 2011 roku do końca ubiegłego roku przedsiębiorcy mogli również korzystać z programu „Wsparcie na uzyskanie
grantu”. Zachęcaliśmy w ten sposób właścicieli firm do uczestnictwa w międzynarodowych programach innowacyjnych oraz do
współpracy ze środowiskiem naukowym.
Kontynuujemy te działania także w tym
roku. Uruchomiliśmy już program „Duży
bon”, jako uzupełnienie „Bonu na innowacje”.
Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność produkcyjną na opracowanie nowego wyrobu, projektu wzornicze-

Dzięki innowacjom polskie firmy stają się bardziej
konkurencyjne w kraju i za granicą, a co ważniejsze,
mogą osiągać większe zyski. Jednak, aby do tego
dojść, trzeba inwestować w badania i współpracować
z naukowcami. Tu kluczowym elementem jest
oczywiście dostęp do środków finansowych,
potrzebnych na każdym etapie rozwoju firmy
współpracy między środowiskiem B+R a biznesem oraz stworzenia optymalnych warunków dla transferu wiedzy i komercjalizacji
wyników innowacyjnych projektów?
– Chcemy, aby przedsiębiorcy zmienili
swój sposób postrzegania badań. Zależy
nam, aby zdali sobie sprawę z tego, że innowacyjność to ciągła praca nad nowymi produktami, usługami, technologiami. Dzięki innowacjom polskie firmy stają się bardziej konkurencyjne w kraju i za granicą, a co ważniejsze, mogą osiągać większe zyski. Jednak,
aby do tego dojść, trzeba inwestować w badania i współpracować z naukowcami. Tu kluczowym elementem jest oczywiście dostęp do
środków finansowych, potrzebnych na każdym etapie rozwoju firmy, począwszy od powstania, przez rozwój czy zmianę profilu działalności. Często bywa tak, że jeśli firma nie
skorzysta z dotacji unijnych przeznaczonych na nowe technologie, ma problemy
z utrzymaniem się na rynku. Z drugiej strony, przedsiębiorcy, głównie mali i średni,
mają trudności z uzyskaniem kredytu bankowego. Dlatego tak ważne jest rozszerzenie
innowacyjnym przedsiębiorstwom dostępu do
zewnętrznego finansowania.
Aby wesprzeć przedsiębiorców, wdrożyliśmy już wiele programów, które mają pomóc
właścicielom firm. Przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia oferowanego im w ramach
programów pilotażowych finansowanych
w całości ze środków krajowych, w ramach
budżetu MG. Dużym zainteresowaniem cieszy się na przykład program „Bon na innowacje”, który od 2008 roku realizuje Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ma
on zachęcać biznes do współpracy ze sferą naukową. Właściciel małej firmy może otrzymać
nawet 15 tys. zł na nowe wdrożenie. Do koń-

go czy technologii produkcji. Zakładamy, że
wielkość pomocy w ramach tego instrumentu wyniesie do 50 tys. zł i obejmie do 80 proc.
wydatków kwalifikujących się do objęcia
programem „Duży bon”.
Czy Ministerstwo Gospodarki współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby tworzyć programy nauczania i wsparcia dla absolwentów prowadzące jednocześnie do przygotowywania
kadr dla rozwoju nauki i jej współpracy
z przemysłem?
– Oczywiście. Współpracujemy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Opracowaliśmy między innymi wspólną wizję przygotowywania
kadr dla rozwoju nauki i współpracy z przemysłem w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2014–2020. Chcemy zachęcić przedsiębiorców do wpływania na system szkolnictwa wyższego. Jednym z pomysłów jest
wprowadzenie zachęt finansowych dla organizacji pracodawców do angażowania się
w kształtowanie profilu systemu edukacji na
poziomie szkół zawodowych. Będziemy również wspierać tworzenie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Ponadto planujemy wsparcie rozwoju obszarów przemysłowych zidentyfikowanych w ramach
analizy dokumentu „Foresight technologiczny przemysłu w Polsce – InSight 2030”.
Na pewno podejmiemy też współpracę z resortem nauki i edukacji, aby dostosować programy nauczania do kształcenia kadr w kluczowych dla gospodarki obszarach technologicznych i przygotowania fachowców do tak
zwanych „zawodów przyszłości”.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Materiały magnetyczne:
serce nowych technologii
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych
i Niskich Temperatur PAN dysponuje unikalnym wyposażeniem
oraz kadrą naukową w zakresie badań właściwości transportowych
i magnetycznych różnych materiałów. Specjalizuje się
w charakteryzowaniu materiałów magnetycznych,
półprzewodnikowych i nadprzewodzących w postaci próbek
objętościowych, cienkich warstw oraz form nanorozmiarowych
ie ma dziś urządzenia wysokich
technologii nie zawierającego
materiałów magnetycznych; są
one w samochodach, telefonach,
komputerach, turbinach wiatrowych, tomografach. Wchodzą w skład tzw. materiałów
inteligentnych, czyli wieloskładnikowych
materiałów (np. stopów metali lub kompozytów), których jednym z komponentów
jest materiał magnetyczny. Materiały inteligentne otwierają zupełnie nowe obszary zastosowań. Przykładem może być odzyskiwanie tzw. energii śmieciowej (np. drgania)
w postaci prądu elektrycznego zasilającego
urządzenia codziennego użytku, jak telefony, komputery, urządzenia medyczne, oświetlenie. Inną grupę materiałów opartych na
magnetykach tworzą ciecze magnetoreologiczne stosowane do budowy układów tłumiących (np. zawieszenie samochodów,
kontrola ruchu w protezach kończyn) oraz
innych zespołów wymagających szybkiej
sterowalności. Jeszcze inna grupa materiałów magnetycznych wykazuje tzw. efekt magnetokaloryczny, który może być wykorzystany do nowej generacji chłodziarek opartych na zupełnie nowej konstrukcji pozbawionej sprężarek i freonu, o małym poborze
mocy.
Laboratorium działa według formuły
instytucji otwartej na współpracę z grupami
badawczymi i podmiotami gospodarczymi,
zainteresowanymi poszukiwaniem, rozwojem

N

Magnes typu Bittera, wytwarzający pole
magnetyczne o indukcji do 15 T w otworze o φ = 34 mm. Widoczne są przewody (niebieskie) doprowadzające prąd
o natężeniu do 8000 A i instalacja wodna
(zielona) chłodząca magnes

Generatory prądu stałego (do 10 000 A)
zasilające magnesy typu Bittera, wytwarzające pola magnetyczne o indukcji do 20 T

i zastosowaniami nowych materiałów. Warunkiem wykonania badań jest nadesłanie
aplikacji (krótki formularz do pobrania na
stronie internetowej Laboratorium) oraz jej
pozytywna ocena merytoryczna przez specjalistów Laboratorium. Aplikacje można
składać przez cały rok.
Międzynarodowe Laboratorium
Silnych Pól Magnetycznych i Niskich
Temperatur PAN
ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław
tel./fax: +48 71 39 07 114
intlab@ml.pan.wroc.pl
www.ml.pan.wroc.pl

Magnes wytwarzający impulsowe pole
magnetyczne o indukcji do 40 T. Widoczne są miedziane doprowadzenia prądu
impulsowego o maksymalnym natężeniu
do 50 000 A.

Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich
Temperatur PAN oferuje:
• charakteryzację materiałów magnetycznych, półprzewodnikowych
i nadprzewodzących w polach magnetycznych do 40 T oraz temperaturach
w zakresie 1.5 – 320 K
• doradztwo w zakresie formułowania projektu badawczego albo technologicznego
dotyczące projektowania i wytwarzania nowych materiałów magnetycznych oraz
inteligentnych stopów i kompozytów
• udział w projektach naukowo-technologicznych dotyczących materiałów
magnetycznych, półprzewodnikowych i nadprzewodzących
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Wzmacnianie innowacyjności
Rozmowa
z prof. Barbarą
Kudrycką,
minister nauki
i szkolnictwa
wyższego

Jak ważne dla efektywności realizowanych projektów badawczych jest śledzenie
tego, co dzieje się w obszarze B+R za granicą?
– Projekty badawcze w obszarze tak
specyficznym jak B+R uzależnione są od
światowych trendów co najmniej z kilku niezwykle istotnych powodów. Po pierwsze,
badacz powinien wiedzieć, czy gdzieś na świecie są prowadzone podobne badania i jaki jest
ewentualnie ich stan zaawansowania. Oczywiście sam fakt, że ktoś pracuje nad podobnym wynalazkiem czy technologią, nie wyklucza tego, że inny naukowiec nie może opracować podobnej, ale tańszej czy doskonalszej
technologii, albo znaleźć innego zastosowania dla podobnego wynalazku. Warto także
wiedzieć jakie są trendy w dziedzinie high-tech
na świecie, która dziedzina aktualnie rozwija się najszybciej, krótko mówiąc, jakie wyniki
badań będą miały największe szanse na
wdrożenie.
Wiedza na temat prowadzonych badań
jest największym kapitałem funduszy venture capital zajmujących się inwestowaniem
w B+R. Nasz kraj długo pozostawał odcięty od świata, jednak ten stan rzeczy zmienia
się wraz z rozwojem w Polsce sektora B+R
i zainteresowaniem naszym rynkiem funduszy typu VC. Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju uruchamia właśnie program
BRIdge skierowany do tych funduszy i mający na celu zachęcenie ich do śmielszych działań na terenie naszego kraju. Jeden z modułów będzie specjalnie dedykowany podmiotom zajmującym się rozeznaniem światowych
rynków badań i rozwoju.
Jak postrzega pani przygotowanie absolwentów polskich uczelni do roli inicjatorów nowatorskich rozwiązań i jak najczęstszych innowacyjnych wdrożeń, będących podstawą silnej gospodarki opartej na
wiedzy?

– Nad poprawą tego przygotowania
pracujemy nieustannie i mamy już pierwsze
efekty naszych działań. Od 2008 roku rząd realizuje program „kierunków zamawianych”,
dzięki któremu zmienia się struktura kształcenia w Polsce. Coraz więcej młodych ludzi
podejmuje studia na kierunkach matematycznych, technicznych i przyrodniczych,
mających strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. W 2012 roku program
„kierunków zamawianych” zdominowała informatyka. Nauka na tych kierunkach studiów
często zmusza i inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań, sprzyjając tym samym kulturze innowacyjności na uczelniach. Osiągnięcia naszych młodych wynalazców, studentów-innowatorów, potwierdzają, że te
działania przynoszą efekty.
W 2011 roku uruchomiliśmy program
„Top 500 Innovators – Science Management
Commercialization”. To największy w historii
rządowy program szkoleniowy dla młodych naukowców, innowatorów i menedżerów nowych technologii. W ramach
programu organizowane są dwumiesięczne
wizyty stażowo-szkoleniowe w najlepszych
uczelniach świata z rankingu szanghajskiego – Academic Ranking of World Universities. Uczestnicy programu uczą się i zdobywają kompetencje w zakresie współpracy
nauki z gospodarką, zarządzania projektami naukowymi oraz komercjalizacji wyników
badań. Do 2015 roku rząd sfinansuje wyjazdy szkoleniowe dla 500 osób. Każda
z nich wraca do kraju inaczej niż w Polsce
przygotowana do wdrażania innowacji, inspirując i ucząc przy tym swoje koleżanki
i kolegów.
Warto też wspomnieć o tym, że w ramach
reformy szkolnictwa wyższego uczelnie zostały
zobowiązane do uchwalenia regulaminów zarządzania prawami autorskimi i prawami po-

krewnymi oraz prawami własności przemysłowej, jak i zasad komercjalizacji wyników
badań naukowych i prac rozwojowych. To
z pewnością pozytywnie wpłynie na stan wiedzy i budowanie świadomości znaczenia
tych kwestii, także wśród studentów.
Jakie nowe rozwiązania na rzecz wspierania innowacyjności badań naukowych
rozważa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego?
– W ostatnich latach zainwestowaliśmy
ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa ponad 25 mld zł na nowoczesną infrastrukturę służącą nauce i uczelniom. Dzięki
tym środkom powstało m.in. prawie 200 ultranowoczesnych laboratoriów. Wprowadzone reformą nauki i szkolnictwa wyższego
rozwiązania, w tym możliwość tworzenia centrów naukowo-przemysłowych oraz projakościowe finansowanie instytucji szkolnictwa
wyższego, sprzyjają wzmacnianiu innowacyjności. Powołanie Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju i uruchomienie przez nie
programów dedykowanych wspieraniu innowacji i współpracy nauki z biznesem w tym
obszarze, m.in.: InnoLot, INNOMED,
STRATEGMED, CuBR czy BRIdge VC,
stworzyło naukowcom zupełnie nowe możliwości.
Kontynuujemy tę politykę, proponując kolejne rozwiązania przełamujące bariery innowacyjności. Podczas zorganizowanego
13 lutego bieżącego roku „Okrągłego Stołu
Innowacji” przedstawiliśmy „Pakiet dla Innowacji” – obejmuje on możliwość przekazywania 1 proc. z podatku CIT dla instytucji naukowych, rządowy program Innowacje
Polskie oraz ułatwienia w prawie o zamówieniach publicznych. Pracujemy m.in. nad
zamrożeniem naliczania podatku od praw autorskich do własności intelektualnej wniesionych jako aport do zakładanych spółek do
momentu uzyskania przychodów ze sprzedaży. Przedstawiliśmy także propozycję
„uwłaszczenia” naukowców, czyli uzyskania
przez nich praw autorskich do wynalazków
i technologii wypracowanych na sprzęcie
należącym do uczelni publicznych i instytutów badawczych.
Na koniec rzecz najważniejsza: innowacyjna nauka będzie naszym priorytetem w nowej perspektywie finansowej 2014–2020.
Nadszedł czas, by – wykorzystując ogromny
potencjał, jakim już dysponujemy – finansować przede wszystkim najbardziej innowacyjne projekty, realizowane wspólnie przez naukę i przemysł, które mogą doprowadzić do
powstania znanych w świecie polskich technologii.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Tradycja i doświadczenie
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
w ciągu swojej wieloletniej działalności przekształcił się w nowoczesny ośrodek
badawczy o uznanej pozycji zarówno w Polsce, jak i na świecie
TeE–PIB w Radomiu prowadzi badania
naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych
technologii z obszarów: budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej,
ochrony środowiska, inżynierii systemów,
metodologii badań naukowych, a także teorii i praktyki transformacji wiedzy oraz transferu innowacji do zastosowań gospodarczych. Instytut został powołany w 1986 roku.
W 2004 roku, jako trzeci w Polsce, uzyskał status Państwowego Instytutu Badawczego.
Innowacyjne technologie modernizacyjne
oraz nowoczesna aparatura laboratoryjna
i testowa, będące efektem prac Instytutu, są
wdrażane m. in. w Rosji, na Ukrainie, w USA,
Meksyku, Niemczech, Australii, Grecji, Pakistanie, Izraelu czy na Węgrzech. W ostatnich latach urządzenia i technologie opracowane w Instytucie uzyskały ponad 50 medali (w tym 26 złotych) na międzynarodowych
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targach i wystawach innowacji, m.in. w Moskwie, Genewie, Brukseli, Norymberdze czy
Seulu. W 2012 roku osiągnięcia Instytutu były
prezentowane na Targach ITM w Poznaniu,
a także na Targach TECHNICON w Gdańsku. ITeE–PIB prowadzi wiele krajowych
i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych o znaczeniu strategicznym.
Na szczególną uwagę zasługuje realizowany
w latach 2009–2014 Program Strategiczny pn.
„Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, którego wynikiem będzie około 160 nowych rozwiązań.
Instytut Technologii Eksploatacji
– Państwowy Instytut Badawczy
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom
tel. +48 364 42 41, fax +48 364 47 60
instytut@itee.radom.pl
www.itee.radom.pl

System automatycznej inspekcji optycznej

Urządzenie do realizacji hybrydowych
technologii obróbki powierzchniowej

Jakość i kompleksowość
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
w Katowicach w swojej działalności skupia się na materiałach: do izolacji cieplnej
w budownictwie, do izolacji wodochronnych oraz włókno-cementowych
OBR PIB jest instytutem badawczym funkcjonującym na polskim
rynku od 1950 roku. W instytucie
prowadzone są prace badawcze,
rozwojowe oraz implementacyjne w zakresie wytwarzania materiałów izolacyjnych,
w szczególności z włókien mineralnych, a także technologii produkcji materiałów bitumicznych i polimerowo-bitumicznych do
ochrony przeciwwodnej. W tym samym zakresie realizuje działalność standaryzacyjną,
prowadząc prace normalizacyjne w sześciu
komitetach PKN, certyﬁkuje wyroby i systemy Zakładowej Kontroli Produkcji w obrębie
materiałów i wyrobów izolacji budowlanej
oraz udziela Aprobat Technicznych. Instytut
jest jednostką notyﬁkowaną w obszarze badań i certyﬁkacji.
Badania w akredytowanym laboratorium mają charakter kompleksowy, pozwalający na dokonanie pełnej technicznej oce-
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ny wyrobów budowlanych. Dotyczy to zarówno badania cech użytkowych, jak i własności decydujących o bezpieczeństwie wyrobów ze względów pożarowych, bądź też ich
wpływu na środowisko naturalne.
Obecnie Instytut COBR PIB jest jedynym
ośrodkiem w Polsce i Europie Środkowej, który posiada możliwość pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła w stanie ustalonym
w szerokim zakresie temperatur od –160°C

do +700°C. Tak szeroki zakres temperaturowy badań jest bardzo istotny z punktu widzenia inwestorów i projektantów izolacji
technicznych. Badania te dają możliwość
spełnienia warunków normowych i oczekiwań rynku.
Instytut systematycznie rozszerza ofertę
badań poprzez zwiększanie swojej bazy aparaturowej. Obecnie realizowana jest inwestycja
mająca na celu doposażenie Instytutu w aparat do pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła materiałów cylindrycznych.
Umożliwi to spełnienie oczekiwań przemysłu
w zakresie badań, które są niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia instalacji technicznych przed stratami cieplnymi.

www.cobrpib.katowice.pl
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Nauka dla przemysłu
Instytut Spawalnictwa od prawie 70 lat prowadzi badania w dziedzinie
spawalnictwa. Przedmiotem jego działania są zagadnienia
związane z procesami łączenia materiałów konstrukcyjnych
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii spawania,
zgrzewania, lutowania i cięcia termicznego oraz metod pokrewnych
nstytut Spawalnictwa w swej działalności
utrzymuje ścisłe związki z przemysłem
krajowym i ośrodkami zagranicznymi,
a w szczególności z małymi i średnimi
przedsiębiorstwami produkującymi konstrukcje spawane oraz z międzynarodowymi
ośrodkami badawczymi.
Badania stosowane i rozwojowe stanowią w Instytucie podstawę działalności. Prowadzone są w ramach projektów krajowych,
europejskich oraz wspólnych projektów badawczych realizowanych we współpracy z instytucjami naukowymi i z przedsiębiorstwami przemysłowymi. Badania obejmują następujące dziedziny: technologie spawalnicze,
spawalność materiałów i badanie konstrukcji spawanych, inżynieria środowiska pracy
w spawalnictwie, specjalistyczne materiały
i urządzenia, robotyzacja i mechanizacja
procesów spawalniczych.

I

Kształcenie na poziomie
międzynarodowym
Instytut Spawalnictwa uzyskał europejskie, a następnie międzynarodowe certyfikaty i uprawnienia oraz został członkiem liczących się europejskich organizacji spawalniczych. Ponieważ rolą Instytutu jest
m.in. wspomaganie firm spawalniczych w zakresie wzrostu konkurencyjności, wdrożone

zostały europejskie i międzynarodowe programy i zasady kształcenia personelu spawalniczego. Wydawane przez Instytut dyplomy dla personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących są uznawane na
całym świecie. Dzięki wdrożeniu międzynarodowych norm, w oparciu o które pracują
producenci konstrukcji i wyrobów spawanych,
polskie firmy mogą konkurować na rynkach
światowych.

Technologie
Instytut przygotowuje szeroką ofertę stosunkowo niedrogich rozwiązań, którymi
są zainteresowani przedstawiciele firm spa-

walniczych. Instytut proponuje doradztwo
techniczne, ekspertyzy, opracowywanie
i kwalifikowanie technologii, certyfikowanie,
szkolenia i seminaria. Równocześnie w ramach różnych funduszy europejskich i prac
statutowych prowadzi badania naukowe,
które uwzględniają przyszłe potrzeby firm.
Generalnie transfer informacji o innowacjach i korzyściach z nimi związanych,
a w rezultacie samych innowacji do przemysłu, to podstawowa rola instytutów badawczych takich, jakim jest Instytut Spawalnictwa.
www.is.gliwice.pl

Oferta Instytutu Spawalnictwa w dziedzinie spawalnictwa skierowana
do przemysłu obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

badania stosowane i rozwojowe,
ekspertyzy i doradztwo,
badania dla potrzeb oznaczania wyrobów znakiem CE, certyfikacji i dopuszczeń,
transfer innowacyjnych rozwiązań do przemysłu,
kształcenie oraz merytoryczny nadzór nad szkoleniem spawalniczym w Polsce,
certyfikację personelu, systemów zarządzania jakością i zakładowej kontroli
produkcji,
badanie i kwalifikowanie technologii spawalniczych,
kwalifikowanie zakładów przemysłowych i nadzór nad wykonywaniem konstrukcji,
normalizację,
informację naukowo-techniczną i ekonomiczną,
współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
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Efektywna współpraca
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
(dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem) jest instytutem
naukowo-badawczym, w którym realizowane są zadania
badawcze o istotnym znaczeniu dla pozyskania nowej wiedzy ukierunkowanej na
zastosowanie w praktyce, a także prace rozwojowe, które w znacznej części dotyczą
wytwarzania nowych i udoskonalonych wyrobów oraz innowacyjnych technologii
uwagi na szeroki zakres działalności Instytutu, obejmujący kilka dziedzin naukowych, zaletą tematyki
prowadzonych przez niego prac naukowo-badawczych jest ich kompletność,
skutkująca realizacją badań dla pełnego cyklu wytwarzania wyrobów: od otrzymywania
i badań materiałów, przez opracowanie technologii ich kształtowania metodami konwencjonalnymi (obróbka skrawaniem) i niekonwencjonalnymi (obróbki erozyjne, hybrydowe, technologie przyrostowe), aż po pomiary dokładności wymiarów i geometrii
wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa realizacji badań, bezpieczeństwa stosowanych technologii i użytkowania wyrobów, a także ochrony środowiska
naturalnego. W Instytucie podejmuje się
także działania dotyczące modyﬁkacji właściwości warstwy wierzchniej metali poprzez
wytwarzanie materiałów, narzędzi, systemów do nagniatania i badania procesu.
Wyniki badań, których realizację prowadzi Instytut, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorstw, co
skutkuje wdrożeniami, ekspertyzami i podejmowaniem współpracy o charakterze
projektowym lub komercyjnym. Rezultatem
tej współpracy jest wpływ Instytutu na wzrost
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
Instytut rozwija i komercjalizuje wiedzę.
Jego działalność jest ukierunkowana na roz-

Z

Głowica zakręcająca
wój gospodarki, o czym świadczą wdrożenia
unikatowych, innowacyjnych rozwiązań,
przynoszących znaczące efekty ekonomiczne w przedsiębiorstwach. Daje to Instytutowi referencje, potwierdzające kompetencje, wysoki poziom prac i umiejętności współpracy
z przemysłem. Działalność Instytutu jest na
bieżąco dostosowywana do potrzeb rynku

oraz do światowych trendów w zakresie badań i rozwoju technologii wytwarzania.
W 2012 roku rozwiązania proponowane przez IZTW prezentowane były na różnych targach w kraju, podczas których otrzymały szereg nagród. Wśród nagrodzonych
produktów znalazły się m.in. przedstawione
na zdjęciach: głowica zakręcająca, profilometr warszatatowy PW03BT oraz narzędzia
IZTW z końcówką PCD do nagniatania ślizgowego na tokarkach CNC, frezarkach
CNC i wielosiowych centrach obróbkowych. Ponadto, także w 2012 roku, laureatem
konkursu Potencjał Badawczy 7PR REGPOT
został projekt Instytutu o akronimie SINTERCER. Projekt ten będzie służył rozwojowi nierównowagowych procesów spiekania
z zastosowaniem techniki ultrawysokich ciśnień, metody spiekania iskrą elektryczną
(SPS), spiekania mikrofalowego i selektywnego spiekania wiązką lasera w Centrum Inżynierii Materiałowej i Technik Spiekania Instytutu. Projekt SINTERCER będzie sprzyjał także intensyfikacji współpracy i wymianie wiedzy z dziewięcioma renomowanymi
ośrodkami naukowymi z Europy (m.in. z Aalto University Finlandia, Rostock University
Niemcy, Politecnico di Torino Włochy, Institute of Ceramics and Glass Hiszpania,
Universidade de Aveiro Portugalia).
www.ios.krakow.pl

Produkty uhonorowane nagrodami na ogólnopolskich targach w 2012 roku: narzędzia IZTW z końcówką z PCD do nagniatania
ślizgowego oraz profilometr warsztatowy PW03BT w konfiguracji z palmtopem i drukarką
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Wyznaczamy kierunki
Rozmowa z Andrzejem Szortyką, prezesem zarządu, dyrektorem generalnym
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

Czego dotyczą projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez zespół ośrodka na
zlecenie wojska?
– Od 45 lat Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM”
sp. z o. o. z Gliwic, lider Dywizji Ląd należącej do Grupy Bumar, zapewnia nowoczesne
rozwiązania wyposażenia głównie na potrzeby armii, mając swój udział w umacnianiu bezpieczeństwa i obronności kraju. Obecnie w OBRUM sp. z o.o. realizowane są najnowsze programy służące unowocześnieniu
Polskich Sił Zbrojnych. Poza Programem Mo-

stowym Daglezja spółka zakończyła m.in. projekt badawczo-rozwojowy „Czołg lekki na bazie wielozadaniowej platformy bojowej”.
OBRUM sp. z o.o. od początku istnienia
wyposażał Wojsko Polskie w stanowiska
szkoleniowe, trenażery i symulatory przyczyniające się do zwiększenia poziomu wyszkolenia żołnierzy i bezpieczeństwa narodowego. Kolejnym krokiem w tym kierunku
jest kompleksowy symulator strzelań w wersji plutonowej dla załóg KTO Rosomak.
Planowane jest również uruchomienie
multimedialnego projektu „Laboratorium
systemów treningowych i symulacyjnych”,
umożliwiającego tworzenie wyrafinowanych
scenariuszy treningowych.
Które branże najczęściej korzystają i najwięcej zyskują ze współpracy z ośrodkiem
OBRUM w zakresie usług cywilnych?
– Kluczowe wynalazki świata powstawały
na potrzeby armii, ale przełożenie ich na zastosowanie cywilne jest bezcenne. OBRUM
sp. z o.o. od zawsze związany jest z seg-

mentem rynku cywilnego, obejmującym
sprzęt wspierający bezpieczeństwo niemilitarne. Wyroby wojskowe po modyfikacji
mogą być przystosowane i wykorzystywane
do celów cywilnych.
Co pozwala zaspokajać potrzeby przemysłu obronnego i krajowej gospodarki, by
jak najpełniej spełniać światowe standardy
oraz wymogi rynkowe?
– Ośrodek, posiadając status Centrum
Badawczo-Rozwojowego, stanowi istotne
ogniwo łańcucha współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedstawicielami
przemysłu. Dzięki doświadczonej kadrze badawczo-rozwojowej OBRUM sp. z o.o. skutecznie inicjuje i wspomaga realizację wielu
innowacyjnych projektów badawczych
i wdrożeniowych nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
www.obrum.gliwice.pl

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź
tel. 42 637 67 44, fax 42 637 62 14
ibwch@ibwch.lodz.pl, www.ibwch.lodz.pl
Projekt BIOGRATEX: „Biodegradowalne wyroby włókniste”: Instytut opracował
technologię formowania włókien i włóknin ze stopu biodegradowalnych polimerów
termoplastycznych, w tym z polilaktydu oraz poliestrów i kopoliestrów alifatycznych z przeznaczeniem na wyroby medyczne, higienicznych, ﬁltracyjnych i rolnicze. W ramach projektu powstało
unikatowe Laboratorium Biodegradacji materiałów polimerowych i wyrobów włókienniczych, które uzyskało
certyﬁkat akredytacji PCA dla badań degradacji w środowisku kompostowym, glebowym i wodnym.
Projekt BIOMASA: „Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku”. Instytut prowadzi intensywne badania w zakresie przetwórstwa biomasy roślinnej dla wytworzenia innowacyjnych produktów polimerowych, w tym
nanowłókien celulozowych do wzmocnienia biokompozytów. Badania ukierunkowane są
również na opracowanie biodegradowalnego kopoliestru alifatyczno-aromatycznego modyﬁkowanego związkami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych.
Projekt BIOPOL: „Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych”. W Instytucie prowadzone są prace ukierunkowane na opracowanie założeń technologicznych syntezy biodegradowalnych kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych o właściwościach
przetwórczych na włókna, włókniny, folie i wyroby wtryskowe w skali demonstracyjnej.
Projekt FORESIGHT: „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski”. Instytut odpowiedzialny jest jako koordynator projektu
za całokształt realizacji zadań projektu ukierunkowanego na opracowanie strategicznego programu badawczego i polityki innowacji dla rozwoju nowoczesnego włókiennictwa.

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych uczestniczy w projektach badawczych finansowanych
z funduszy strukturalnych w ramach POIG 2007–2013, których wspólnym celem jest opracowanie
technologii formowania innowacyjnych materiałów polimerowych i włóknistych gotowych do wdrożenia i komercjalizacji w warunkach przemysłowych.
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Od pomysłu
do przemysłu
Z błękitnym laserem nam się nie udało, choć w grudniu 2001 roku media „krzyczały”
o sukcesie polskiej nauki. Półprzewodnikową diodę laserową emitującą niebieskie
światło skonstruował zespół prof. Sylwestra Porowskiego z Centrum Badań
Wysokociśnieniowych PAN. Polacy byli wówczas pierwszą w Europie grupą
naukowców, którzy uzyskali długotrwałą akcję laserową na strukturach opartych
o azotek galu. Przed Polakami udało się to tylko Amerykanom i Japończykom, którzy…
„swoje” diody wykorzystują m.in. w odtwarzaczach Blu-Ray (stąd ich nazwa)
Jerzy Bojanowicz
Polsce działa 199 instytutów badawczych, ośrodków i jednostek
badawczo-rozwojowych oraz
laboratoriów badawczych, które podlegają określonym ministerstwom.
Najwięcej nadzoruje Ministerstwo Gospodarki. Ponadto przy wielu uczelniach istnieją też instytuty aﬁliowane (niebędące formalnie częścią uczelni, ale powiązane z nią
personalnie lub ﬁnansowo) oraz instytuty międzywydziałowe – samodzielne jednostki realizujące badania i kształcenie wymagające
wiedzy interdyscyplinarnej. Jednocześnie
w Polsce przybywa niepaństwowych instytutów działających jako instytucje publiczne
lub całkowicie prywatne, które nie są powiązane z uczelniami, PAN ani ministerstwami.
Do tego trzeba też dodać jednostki (instytuty badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe,
centralne laboratoria, inne jednostki organizacyjne), z których 119 jest reprezentowanych
przez Radę Główną Instytutów Badawczych
(to 187 akredytowanych laboratoriów badawczych, 50 akredytowanych jednostek
certyﬁkujących i 20 akredytowanych laboratoriów), prowadzące badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożenia. Odgrywają zna-
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czącą rolę w projektach krajowych i międzynarodowych, współpracując z administracją
i przedsiębiorstwami oraz uczestnicząc w programach UE.

Medalowe przykłady
W lutym bieżącego roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XX Giełda Wynalazków organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i Eurobusiness–Haller, firmę
promującą polskie wynalazki na światowych
giełdach wynalazczości. Ta coroczna impreza podsumowuje sukcesy polskich twórców na międzynarodowych wystawach i targach wynalazczych. W 2012 roku udało im
się zdobyć prawie 300 medali oraz liczne nagrody specjalne przyznawane na międzynarodowych wystawach, targach i salonach:
MTE (Kuala Lumpur), Wystawie Wynalazków, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów (Genewa), KIWIE (Seul), ITEX (Kuala Lumpur),
Inventica (Jassy, Rumunia), INST (Taipei, Tajwan), IWIS (Warszawa), iENA (Norymberga), Eureka Contest (Bruksela), SIIF (Seul),
Archimedes (Moskwa), New Time (Sewastopol) i w Kunshan (Chiny).
Większość z tych imprez organizowana
jest od kilku, a nawet kilkunastu lat. Najbar-

dziej prestiżowe to iENA „Ideas-InventionsNew Products”, które odbyły się po raz 64.,
i poświęcona transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Innova”, która doczekała się 61. edycji. Swoje wynalazki
pokazywali przedstawiciele 22 krajów świata (o 8 więcej niż w 2011 roku).
Polacy w Brukseli są obecni od 23 lat (od
1994 roku udział w targach polskich wynalazków jednostek sfery nauki jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ostatnio zaprezentowali rekordową liczbę 112 wynalazków z różnych
dziedzin, takich jak ekologia, medycyna,
bezpieczeństwo, lotnictwo, przemysł samochodowy i transport, metalurgia, włókiennictwo, maszyny i urządzenia, chemia, mechanika, inżynieria, elektronika, energetyka czy
informatyka. Prawie każdy został nagrodzony w konkursie EUREKA, bo Polacy otrzymali m.in. Grand Prix oraz 112 medali,
m.in. 16 medali złotych z wyróżnieniem jury
(w tym 2 w kategorii „Młody wynalazca”),
44 złote i 43 srebrne.
Po raz 5. międzynarodowe jury najwyższą nagrodę Grand Prix przyznało polskiemu
wynalazkowi pn. „Nowe peptydomimetyki re-
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dukujące efekty niepożądanego działania
doustnie podawanej morfiny”, opracowane
przez prof. Andrzeja Lipkowskiego, mgr
Annę Leśniak i mgr. inż. Krzysztofa Różyckiego z Warszawskiego Instytutu Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

Połączenie inwencji i infrastruktury
W Giełdzie Wynalazków uczestniczyło 49
jednostek badawczych. W katalogu Giełdy
prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, stwierdziła m.in.: „Wynalazki Polaków zdobywają uznanie międzynarodowych jurorów na całym świecie. Dowodzi to, że polska myśl naukowo-techniczna potrafi być konkurencyjna. Wierzę, że
nagrodzone w 2012 roku wynalazki wzbudzą
zainteresowanie przedstawicieli polskiego
przemysłu, a w konsekwencji będą stymulować tak bardzo potrzebny rozwój współpracy między nauką i biznesem”.
Natomiast Janusz Piechociński, minister
gospodarki, podkreślił: „Polska myśl naukowo-techniczna jest nie tylko znana, lecz od
dawna doceniana na całym świecie. Sukcesy polskich wystawców to wynik wysiłku i zaangażowania wielu osób. Ich działania na
rzecz postępu technicznego i technologicznego zyskują coraz większe uznanie w Europie
i na świecie. Polacy często przecierali szlaki,
którymi dopiero później podążali inni. Czym
jest wynalazek? I czym rożni się od innowacji? Pojęcia te bardzo często traktowane są zamiennie. Tymczasem wynalazek to efekt prowadzonych badań i eksperymentów naukowych, stanowiący produkt lub proces do-

lu naukowców oraz nowoczesnej infrastruktury badawczej”.

Polacy przetrą szlaki,
a kto spije śmietankę?
Większość uczestników Giełdy przedstawiła jeden wynalazek, ale byli i tacy, którzy mieli więcej powodów do dumy. To Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”
(Dzianina ażurowa antyelektrostatyczna;
Sposób zwiększania zakresu maskowania płaskich materiałów włókienniczych; Tkanina
maskująca), Instytut Chemii Przemysłowej
(Haloizyt modyfikowany solami melaminy
stosowany jako dodatek ograniczający palność tworzyw sztucznych; Stereoselektywna
synteza trans 4-cykloheksylo-S-proliny półproduktu do leku Fosinopril oraz Nowa odmiana polioksymetylenu o poprawionych
właściwościach), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (PIAP GRYF, Linia zautomatyzowanego montażu końcowego
wkładek bezpiecznikowych), Instytut Mechaniki Precyzyjnej (AluTermoFluid – Sposób fluidalnego aluminiowania wyrobów
metalowych; Automatyczne stanowisko kontrolno-pomiarowe do wykrywania defektów
materiałowych w kołach zębatych hartowanych indukcyjnie stosowanych w lotnictwie),
Instytut Włókiennictwa (Antyelektrostatyczne dzianiny poliestrowe na elementy wykończeniowe odzieży ochronnej przeznaczonej do
stref zagrożonych wybuchem; Nowe włókiennicze materiały barierowe chroniące
przed polem elektromaganetycznym (PEM)
i urządzenie do ich wytwarzania; Nowe ab-

Polska myśl naukowo-techniczna jest nie tylko
znana, lecz od dawna doceniana na całym świecie.
Sukcesy polskich wystawców to wynik wysiłku
i zaangażowania wielu osób. Ich działania na rzecz
postępu technicznego i technologicznego zyskują
coraz większe uznanie w Europie i na świecie.
Polacy często przecierali szlaki, którymi dopiero
później podążali inni
starczający nowe rozwiązanie problemu.
Aby stał się innowacją, niezbędne jest wdrożenie danego wynalazku z sukcesem na rynek.
Skuteczna komercjalizacja wymaga z kolei ścisłej współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu.”
Prof. Leszek Rafalski, przewodniczący
Rady Głównej Instytutów Badawczych, powiedział: „Ogromny potencjał wiedzy eksperckiej, metod badawczych, wyposażenia laboratoryjnego. To właśnie w środowisku instytutów badawczych powstają nowe technologie, wynalazki oraz innowacyjne rozwiązania, które zyskują uznanie w Europie
i na świecie. Sukces instytutów badawczych
to rezultat połączenia inwencji twórczej wie-

sorbery promieniowania ultrafioletowego
pochodne triazyny wykazujące powinowactwo do włókien celulozowych oraz sposób ich
wytwarzania), Instytut Metali Nieżelaznych
(Programowalny, kompaktowy manipulator
„przedmiot–narzędzie”; Sposób zagospodarowania szkła kineskopowego (CRT);
Stop srebra z dodatkiem metali ziem rzadkich;
Technologia odzysku wolframu i miedzi z odpadowych złomów wolframowo-miedziowych WCu), Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Urządzenie zmniejszające obciążenia
dynamiczne działające na dzieci przewożone w pojazdach samochodowych podczas
zderzenia czołowego pojazdu; Urządzenie
przytrzymujące dzieci przewożone w pojaz-

dach samochodowych podczas uderzenia
w bok pojazdu).
Z tym wzbudzeniem zainteresowania
przedstawicieli polskiego przemysłu, o którym
mówiła minister Kudrycka, cały czas jest problem. Na pytanie, kiedy te nagrodzone, ale nie
tylko, wynalazki znajdą producentów i – jak
te ostatnie – trafią pod strzechy, chyba nikt nie
potrafi odpowiedzieć. – Doceniam innowacyjność naszych szeroko rozumianych jednostek badawczo-rozwojowych, ale obawiam się, że – jak napisał minister Piechociński
– Polacy przetrą szlaki, którymi dopiero
później podążą inni i… spiją śmietankę!

Spektakularna klęska
Wymieniony na początku azotek galu to
najbardziej spektakularna „klęska” polskiej
nauki. – Niestety, być może ze względu na
uwarunkowania ekonomiczno-prawne, straciliśmy szansę na produkcję konkurencyjnego niebieskiego lasera. Niemniej uważam, że
wydane wówczas pieniądze nie zostały zmarnowane, choć liczyliśmy na większe korzyści
ekonomiczne. Podtrzymały w Polsce tradycje technologiczne; umiejętność kształcenia
świetnych technologów. Dziś, dzięki tamtym
pracom, pracujemy nad grafenem i węglikiem
krzemu (SiC), a Polska jest lokowana
w pierwszej dziesiątce najważniejszych
państw, które mają coś do powiedzenia w nowoczesnych technologiach materiałów półprzewodnikowych. Ogromny w tym udział
ma Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) – mówił mi jakiś czas
temu prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, ówczesny dziekan Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
– Grafen jest wielkim wyzwaniem dla Polski
i zrobilibyśmy ogromny błąd, gdybyśmy po
raz kolejny, bo przed azotkiem galu był
jeszcze arsenek galu, zaprzepaścili szansę
– dodał prof. Szmidt.

Szansa w grafenie
4 listopada 2011 roku podpisano akt założycielski powołanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA spółki celowej Nanocarbon,
która będzie poszukiwać produktów rynkowych wykorzystujących grafen wytwarzany
według polskiej technologii, opatentowanej
przez naukowców z ITME. Amerykańska firma badawcza BCC Research ocenia, że
w 2020 roku sprzedaż produktów wykorzystujących grafen osiągnie wartość 675 mld
dol., wartość rynku samych materiałów kompozytowych z grafenem – 91 mld dol., a segmentu kompozytów – 340 mld dol.
Grafen jest jedną z alotropowych form
węgla. Składa się z pojedynczej warstwy
atomów tego pierwiastka, tworzących sześcioczłonowe pierścienie. Jego istnienie zostało opisane teoretycznie już w latach 60., ale
pierwszą próbkę udało się uzyskać dopiero
brytyjsko-rosyjskiemu zespołowi fizyków
w 2004 roku. Za badania nad grafenem
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Rosjanie Andriej Gejm i Konstantin Nowosiołow otrzymali w 2010 roku Nagrodę Nobla z fizyki.
To najcieńszy i najbardziej wytrzymały
materiał, którego główne zastosowania obejmują elektronikę (m.in. szybkie urządzenia
elektroniczne i optyczne, elektronikę elastyczną, trwałą elektronikę użytkową, w tym
papier elektroniczny, detektory i biosensory),
inżynierię materiałową (funkcjonalne, lekkie
i wytrzymałe kompozyty, zaawansowane baterie, lżejsze i energooszczędne samoloty),
a w perspektywie długoterminowej przewiduje
się, że grafen umożliwi opracowanie rewolucyjnych rozwiązań medycznych, jak np.
sztuczna siatkówka oka.
– Między nauką a przemysłem jest jakaś
luka, w której część wspaniałych opracowań
znika. Nie na zawsze, bo na rynku znajdzie
się ktoś, kto je odnajdzie i z sukcesem wyko-

TECH adresowanym do konsorcjów naukowych z koniecznym udziałem przedsiębiorstw złożono 33 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 133,7 mln zł.
Wyniki ogłoszono w październiku 2012 roku.
Dofinansowanie przyznano 12 projektom
– w 8. uczestniczy Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych!
Konsorcjum zdolne do wytwarzania produktu na bazie grafenu lub innych nanostruktur węglowych miało powstać na przełomie 2012 i 2013 roku. Tymczasem 28
stycznia bieżącego roku Komisja Europejska
ogłosiła na konferencji prasowej w Brukseli
wyniki konkursu w ramach europejskiego programu „Nowe Technologie i Technologie
Przyszłości” (FET). Za okręty flagowe uznano badania nad grafenem i ludzkim mózgiem.
Na oba projekty, których realizacja potrwa 10
lat, przeznaczono około 1 mld euro. Jedynym

Między nauką a przemysłem jest jakaś luka,
w której część wspaniałych opracowań znika.
Nie na zawsze, bo na rynku znajdzie się ktoś,
kto je odnajdzie i z sukcesem wykorzysta.
Chcielibyśmy, by ten sukces osiągnięto w Polsce
rzysta. Chcielibyśmy, by ten sukces osiągnięto
w Polsce. Przyjęta we wrześniu nowa strategia ARP SA zakłada zaangażowanie we
wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki. Nanocarbon będzie dla nas poligonem
doświadczalnym. Mamy szansę zdobyć liczący się udział w rynku wartym wiele miliardów dolarów, a jednocześnie stworzyć
w Polsce nowy model komercjalizacji wyników badań naukowych – tłumaczy Wojciech
Dąbrowski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA.
– Polska technologia wytwarzania grafenu
jest jedną z wiodących w skali światowej. Oferując produkt wykorzystujący grafem, będzie
można zarobić znacznie więcej niż sprzedając półprodukt, tj. same struktury bazowe. Nie
stać nas jednak na równoległe rozwijanie kilku produktów, dlatego musimy precyzyjnie
wytypować ten o największym potencjale komercyjnym – dodaje prezes ARP SA.

Badania nad grafenem
i ludzkim mózgiem
Równolegle, bo także w listopadzie 2011
roku, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ustanowiło Program GRAF-TECH (wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych oraz
prac przygotowujących do wdrożenia w celu
opracowania i wdrożenia produktów opartych
na wykorzystaniu unikalnych właściwości
grafenu (tj. niski ciężar właściwy, elastyczność,
wytrzymałość, wysokie przewodnictwo elektryczne i cieplne, przezroczystość) z budżetem 60 mln zł i 3-letnim okresem realizacji.
W ogłoszonym konkursie Programu GRAF-
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uczestnikiem grafenowego projektu flagowego
z Polski, pośród 74 zespołów z 17 państw Unii
Europejskiej, jest Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie – grupa badawcza zajmująca się technologią wytwarzania grafenu na podłożach dielektrycznych i metalicznych, kierowana przez
dr. inż. Włodzimierza Strupińskiego, który jest
także współautorem programu badań w ramach zadania nr 1 „Materiał”, kluczowego
dla realizacji całego projektu. Natomiast w badaniach nad mózgiem uczestniczy Politechnika Warszawska.

Flagowy program
W ramach Grafenowego Programu Flagowego w 2013 roku będzie współpracowało 126 akademickich i przemysłowych grup
badawczych z 17 krajów europejskich, z budżetem wynoszącym przez okres pierwszych
30 miesięcy 54 mln euro. Wkrótce po rozpoczęciu przedsięwzięcia konsorcjum zostanie rozszerzone o kolejne 20–30 grup
wyłonionych w drodze konkursu, których
głównym zadaniem ma być wzmocnienie projektu od strony inżynierskiej. Koordynatorem
projektu będzie Chalmers University of Technology w Goteborgu (Szwecja).
– Wybór grafenowego projektu jako flagowego programu Unii Europejskiej potwierdza potencjał i atrakcyjność rynkową tego
fascynującego materiału – mówi dr Włodzimierz Strusiński i dodaje: – To dla nas
ogromna satysfakcja, że konsorcjum projektu, w skład którego wchodzi czterech laureatów Nagrody Nobla, tak wysoko oceniło na-

sze dotychczasowe prace i zaprosiło nasz instytut do grona realizatorów.
Warto dodać, że ITME, który specjalizuje
się w opracowywaniu nowych materiałów
i badaniu ich właściwości oraz możliwości wykorzystania w nauce i gospodarce, a firma
konsultingowa Future Markets Inc. wymienia
instytut wśród 13 najważniejszych ośrodków
badania grafenu, obok takich potentatów jak
Stanford University, Cornell University czy
MIT, otrzymał z UE (Program „Innowacyjna Gospodarka”) 416 tys. zł dofinansowania
na „wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku dotyczącego sposobu
wytwarzania grafenu” (koszt projektu – 490
tys. zł, okres realizacji: 1 stycznia 2010 roku
– 31 grudnia 2014 roku), a także 157 tys. zł
na „wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie technologii monokrystalizacji SiC” (184 tys. zł, czas
realizacji: 4 stycznia 2010 roku – 8 listopada
2013 roku). Obecnie próbuje się uzyskać cienkie warstwy azotku galu (GaN) i grafenu na
SiC – projekt realizuje Konsorcjum (Politechnika Warszawska, Instytut Technologii
Materiałów Elektronicznych i Uniwersytet
Warszawski).

Niedofinansowanie
Bruksela na badania nad grafemem przeznaczyła 500 mln euro. Natomiast budżet Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczony na badania i rozwój (działalność
Centrum finansowana jest ze środków Skarbu Państwa oraz funduszy Unii Europejskiej)
wynosi prawie 4,5 mld zł, ale… w Polsce na
badania i rozwój wydajemy 0,74 proc. PKB,
co jest jednym z najgorszych wyników w Unii,
w której średnio na B+R idzie ponad 2 proc.
PKB. W przeliczeniu na mieszkańca wydajemy znacznie poniżej 100 ero, gdy średnia
unijna to 500 euro, a na przykład Czesi wydają około 225 euro, zaś Estończycy – około 170 euro.
Zamiast pomyśleć o zwiększeniu środków
na badania i rozwój, 23 listopada 2012 roku
grupa posłów zgłosiła projekt ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (ze
zmianami uwzględniającymi zapisy ustawy
o kontroli administracji rządowej). Rada
Główna Instytutów Badawczych wykazała, że
ich inicjatywa jest zbędna, „ponieważ obowiązująca ustawa o instytutach badawczych,
ujednolicona z ustawą o kontroli administracji
rządowej, zawiera wystarczające zapisy zapewniające ministrowi nadzorującemu kontrolę i wpływ na funkcjonowanie instytutu”.
18 stycznia bieżącego roku stanowisko RGIB
przekazano marszałek Sejmu RP, posłom
z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, posłom inicjatorom nowelizacji, dyrektorom Biura Analiz Sejmowych i Biura Legislacyjnego
Kancelarii Sejmu. A przewodniczący RGIB
zwrócił się do instytutów badawczych
o wspieranie działań przeciwko nowelizacji tej
ustawy.
I

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
tel.: 61 864 90 27, fax: 61 867 63 01
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl
Instytut jest placówką naukowo-badawczą podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi działającą od 24 stycznia 1951 roku i obejmującą swoją
działalnością naukową, wdrożeniową i upowszechnieniową ogół zagadnień
związanych z ochroną roślin na terenie kraju. W roku 2008 IOR uzyskał status Państwowego Instytutu Badawczego (IOR – PIB).
Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Instytut zatrudnia 302
osoby. Kadra naukowa składa się ze 100 pracowników naukowych (w tym
13 profesorów, 11 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych, 49 adiunktów i 27 asystentów) oraz 123
pracowników inżynieryjno-badawczych i inżynieryjno-technicznych.
Laboratoria Instytutu posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacyjny PCA, Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej). Instytut posiada również akredytację w zakresie badań i oceny
skuteczności biologicznej środków ochrony roślin oraz dla systemu zarządzania laboratorium badawczego pozostałości pestycydów.
Zakres działalności naukowo-badawczej i usługowej Instytutu dla podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych:
• badania nad biologią, ekologią i szkodliwością mikroorganizmów
chorobotwórczych, szkodników oraz chwastów występujących na
roślinach uprawnych i ich produktach;
• studia nad czynnikami fizjograficznymi występowania agrofagów,
rejestracja i sygnalizacja ich pojawu oraz opracowywanie krótko
i długoterminowych prognoz rozwoju ich populacji;
• opracowywanie i doskonalenie systemów wspomagania decyzji
o potrzebie wykonania zabiegu z uwzględnieniem zasad integrowanej
ochrony roślin;
• doskonalenie metod szacowania strat w plonach roślin, powodowanych
przez agrofagi oraz ocena skuteczności biologicznej i efektów
ekonomicznych zabiegów ochrony roślin;
• ocena przydatności i skuteczności środków ochrony roślin;

• kontrola jakości stosowanych środków ochrony roślin;
• ocena przydatności aparatury do wykonywania zabiegów ochrony roślin;
• kontrola pozostałości środków ochrony roślin w produktach
pochodzenia roślinnego, w glebie i w wodach gruntowych;
• opracowywanie podstaw naukowych do utylizacji przeterminowanych
środków ochrony roślin, pustych opakowań i odpadów pestycydowych;
• badania nad niepożądanymi skutkami ubocznymi chemizacji
środowiska rolniczego;
• ustalanie asortymentu środków ochrony roślin dopuszczonych do
stosowania w strefach chronionych ujęć wód pitnych;
• opracowywanie metod diagnostycznych i metod zwalczania gatunków
kwarantannowych;
• gromadzenie, identyfikacja i przechowywanie patogenów roślin
uprawnych w Polsce wraz z wymianą międzynarodową;
• analizy gleby, podłoża i materiału siewnego oraz identyfikacja sprawców
chorób roślin i szkodników;
• analiza mikotoksyn w materiale roślinnym;
• sporządzanie ekspertyz i poradnictwo w zakresie integrowanej ochrony
roślin;
• organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów problemowych, szkoleń
na poziomie studiów podyplomowych i doktoranckich oraz kursów
specjalistycznych.
Instytut wraz z Komitetem Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk oraz
Polskim Towarzystwem Ochrony Roślin jest współwydawcą czasopism naukowych: Journal of Plant Protection Research (kwartalnik w języku angielskim) i Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin (kwartalnik
w języku polskim).
Rada Naukowa IOR – PIB posiada uprawnienia do nadawania stopni
doktora nauk rolniczych oraz przeprowadzania przewodów habilitacyjnych
i występowania o nadanie tytułu profesora.
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Złota rybka – zebrafish
Nasza działalność to przykład „success story”: pokazuje, że jeśli znajdzie się
kompetentnych naukowców-liderów i stworzy im dobre warunki, to zdobędą
znaczące środki na badania ze źródeł zewnętrznych. To głównie dzięki nim w ciągu
13 lat działalności stworzyliśmy ponad 150 miejsc pracy w samym Instytucie.
A wydając co roku miliony złotych na odczynniki czy serwisowanie aparatury,
tworzymy też miejsca pracy wokół Instytutu, które są ﬁnansowane ze środków
zagranicznych – mówi prof. Jacek Kuźnicki, dyrektor Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej, kierownik Pracowni Neurodegeneracji
Czy przedmiotem państwa badań jest
DNA?
– Instytut zajmuje się zróżnicowaną tematyką dotyczącą nowoczesnej biologii molekularnej i komórkowej. Głównie interesują
nas problemy – ogólnie mówiąc – związane
z biomedycyną, czyli dotyczące chorób, ale
w aspekcie biologicznym: mechanizmy, które je wywołują, poszukiwanie miejsc uchwytu leków, badania kompleksów białek ze
związkami chemicznymi – potencjalnymi lekami.
Biologię molekularną wiąże się z badaniem genów, czyli DNA, ale jej celem jest również badanie innych molekuł – białek i RNA.
Obecnie dużą popularnością cieszą się badania RNA, a zwłaszcza małych cząsteczek
RNA, które działają jako regulatory ekspresji genów i powodują, że albo białko pojawi
się albo nie. Małe cząsteczki RNA odkryto ponad 10 lat temu w roślinach, a już teraz mechanizm ich działania próbuje się wykorzystać w terapii.
Jakie założenia leżą u podstaw powołania Instytutu i jakie atuty daje jego międzynarodowy charakter?
– Istotna była koncepcja organizacyjna Instytutu i konsekwencja w jej realizacji. Idea narodziła się w połowie lat 80. ubiegłego wieku, ale mogła zostać zrealizowana dopiero
w następnej dekadzie, po zmianach politycznych i ekonomicznych. Chodziło o stworzenie instytutu, który będzie działał na podobnych zasadach jak dobre i bardzo dobre
placówki za granicą, na przykład BBRI – Boston Biomedical Research Institute, instytuty Maksa Plancka w Niemczech czy EMBL
– European Molecular Biology Laboratory
w Heidelbergu. Placówki, o której młodzi polscy naukowcy, powracający z zagranicznych
staży, mogliby powiedzieć, że stwarza takie
same albo nawet lepsze warunki pracy niż placówki, z którymi mieli do czynienia za granicą!
Stworzenie takich warunków przyniosło
oczekiwane rezultaty. Udało nam się zatrudnić
utalentowanych naukowców-liderów, któ-
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Prof. Jacek Kuźnicki, dyrektor
Międzynarodowego Instytutu Biologii
Molekularnej i Komórkowej

Agnieszka Chacińska, która, podobnie jak inni
stypendyści, stworzyła u nas własne laboratorium i zespół – niezależną grupę badawczą,
czyli Pracownię Biogenezy Mitochondriów.
Jakie znaczenie dla prowadzonych prac
badawczych i ich światowego poziomu ma
udział międzynarodowych ekspertów?
– Najbardziej widoczną, bo instytucjonalną formą ich wykorzystania, jest Międzynarodowy Komitet Doradczy naszego Instytutu. W jego skład wchodzi prawie 20 uczonych spoza Polski z dużymi osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi – np. dyrektorzy
placówek naukowych – którzy honorowo
uczestniczą w pracach Komitetu. Pomagają
w organizowanych od 1998 roku międzynarodowych konkursach, których celem jest wyłonienie spośród aplikujących osób nowych
kierowników zespołów badawczych.
W ostatnim, XV konkursie aplikowało najwięcej, bo 39 osób, w większości cudzoziemców. Teraz negocjujemy warunki z jego
laureatem pracującym w USA. Trzeba jednak
zdawać sobie sprawę, że jako kraj nadal nie
jesteśmy bardzo atrakcyjni dla zagranicznych

Wierzę, że co najmniej kilka osób nosi w swoim
„plecaku” potencjał noblowski. Niestety, może się
tak zdarzyć, że odkryją coś przełomowego, ale do
tego samego dojdzie w tym samym czasie inny
zespół i wcześniej opublikuje swoje wyniki
rzy skupiają wokół siebie innych, również utalentowanych współpracowników. Wielu z nich
mówi, że gdyby nie nasz Instytut, to albo by
nie wrócili, albo ponownie wyjechaliby z Polski. Ci naukowcy są także niezwykle skuteczni
w pozyskiwaniu środków finansowych na badania ze źródeł polskich i zagranicznych. Warto tutaj wspomnieć, że znaczącymi środkami na powstrzymanie „drenażu mózgów” dysponuje Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Stypendystką programu „Welcome” jest dr hab.

naukowców i, niestety, mieliśmy przypadki, że
zwycięzca traktował Polskę jako „last chance”; np. Amerykanka, która otrzymała inną
ofertę, zrezygnowała z naszej. Bywa też tak,
jak w XIV konkursie: zgłosiło się 29 kandydatów, z których 5, wszyscy z USA, znalazło
się na tzw. krótkiej liście. Zaprosiliśmy ich na
nasz koszt na rozmowy, w trakcie których
członkowie Komitetu uznali, że żaden z nich
nie rokuje jako lider; można być bowiem świetnym naukowcem, ale nie nadawać się na kie-
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rownika zespołu. Konkurs ten więc nie został
rozstrzygnięty.
Obecnie mamy 9 zespołów badawczych,
których kierownikami są zwycięzcy konkursów. Były jeszcze 4 zespoły, ale zostały rozwiązane. Muszę tu podkreślić, że w przeciwieństwie do innych instytutów w Polsce, liderzy i członkowie tych zespołów nie są zatrudniani na stałe. Zresztą nikt z pracujących
w Instytucie naukowców, łącznie z dyrektorem, nie ma stałego etatu! Wszyscy są zatrudnieni na 5-letnich kontraktach.
Lider, który musi mieć doktorat, dostaje pensję profesorską, ma do dyspozycji dwa
5-letnie stypendia doktorskie – minimum 2 tys.
zł netto, nie mniej niż 70 tys. euro na rozpoczęcie badań, czyli zakup aparatury, odczynników itp., powierzchnię laboratoryjną
i biurową oraz pełne wsparcie administracyjne.
Jednak pieniądze na zatrudnienie dodatkowych pracowników musi już zdobyć samodzielnie – i nasi liderzy je zdobywają, np. Janusz M. Bujnicki, który nominację profesorską otrzymał w wieku 34 lat, kieruje Pracownią
Bioinformatyki i Inżynierii Białka, zatrudniającą ponad 20 osób opłacanych z polskich
i zagranicznych grantów.
Każdy zespół badawczy oceniany jest po
raz pierwszy po 3 latach przez członków Międzynarodowego Komitetu Doradczego i powołanych przez nich specjalistów w danej
dziedzinie. Rekomendują oni dalsze postępowanie z zespołem. Jeśli optują za przedłużeniem umowy, to dodajemy do oryginalnego kontraktu kolejne 2 lata. Takie „przesuwane” zatrudnienie teoretycznie może
trwać w nieskończoność, ale mieliśmy też dwie
rekomendacje negatywne, aby „nie przedłużać kontraktu” i członkowie zespołu mieli jedynie czas do jego wygaśnięcia, czyli około 1,5
roku na znalezienie innej pracy.
Ilu cudzoziemców kieruje pracowniami
MIBMiK?
– Kierownikiem Pracowni Biologii Strukturalnej jest prof. Matthias Bochtler, obywatel niemiecki, a Pracowni Mechaniki Korteksu
Komórkowego – dr Ewa Paluch. Jej zespół,
finansowany przez nas na podstawie umowy
o tworzeniu zespołów o podwójnej afiliacji,
działa w Instytucie Maksa Plancka w Dreźnie. Dr Paluch, która posiada również obywatelstwo francuskie, zdobyła grant ERC
– European Research Council – trzeci taki
grant w naszym Instytucie.
Jak pan ocenia potencjał Instytutu?
– Wśród zespołów kierowanych przez
młodych liderów mamy dwa światowej klasy laboratoria zajmujące się badaniem struktury białek metodami krystalografii: Pracownię Struktury Białka kierowaną przez
Marcina Nowotnego i Pracownię Biologii
Strukturalnej kierowaną przez Matthiasa
Bochtlera. Światową klasę reprezentuje również zespół prof. Janusza Bujnickiego z Pracowni Bioinformatyki i Inżynierii Białka.
Podobnie wybitne są zespoły zajmujące się

W ramach unijnego grantu stworzyliśmy profesjonalną pracownię hodowli zebrafish
(danio pręgowany). Jest to tropikalna ryba, która we wczesnych stadiach rozwoju jest
przezroczysta
biologią komórki: zespół Agnieszki Chacińskiej – Pracownia Biogenezy Mitochondriów, Marty Miączyńskiej – Pracownia
Biologii Komórki i Jacka Jaworskiego – Pracownia Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej. Zespół Ewy Paluch np. publikuje w „Nature”. Kierownicy tych laboratoriów
mają po około 40 lat, doświadczenie w pracy naukowej za granicą, sprawdzili się jako
liderzy i są zadowoleni, że w Instytucie
mogą spełniać swoje marzenia i plany naukowe. Oprócz tych zespołów mamy również
doskonały zakład kierowany przez prof.
Macieja Żylicza.
A czy jest wśród nich potencjalny noblista?
– Szanse na Nobla daje jakość pracy, ale
trudno przewidzieć, jaka tematyka „wypali”
odkryciami, które za 15–20 lat zostaną uznane za przełomowe. Przykładem może być ubikwitynacja białek opisana w połowie lat 70.
ubiegłego wieku. Wówczas nikt nie chciał się
tym zajmować. Dopiero przeprowadzone 10
lat później badania doprowadziły do odkrycia procesu degradacji białek w komórkach
z udziałem ubikwityny, za co Irwin Rose,
Avram Hershko i Aaron Ciechanover, którego rodzina po wojnie wyjechała z Polski do
Izraela, otrzymali w 2004 roku Nagrodę
Nobla w dziedzinie chemii.
Wierzę, że co najmniej kilka osób nosi
w swoim „plecaku” potencjał noblowski.
Niestety, może się tak zdarzyć, że odkryją coś
przełomowego, ale do tego samego dojdzie
w tym samym czasie inny zespół i wcześniej
opublikuje swoje wyniki.
I opatentuje.
– Większość naszych tematów badawczych ma potencjał innowacyjności, ale nie
wszystko warto patentować. Istotna jest ocena wartości rynkowej takiego odkrycia: czy
warto przez wiele lat je chronić zanim znajdziemy nań nabywcę. Do tego potrzebni są
fachowcy.

Dziś naukowcy przed publikacją wyniku,
którym może być nawet wykład lub poster na
konferencji, zastanawiają się czy ma on potencjał aplikacyjny i o jakiej wartości. W ocenie pomaga im utworzony w naszym Instytucie w 2010 roku Ośrodek Transferu Technologii BioTech-IP – Bio&Technology Innovations Platform, który wspiera komercjalizację wyników badań naukowców pracujących również w pozostałych warszawskich instytutach zrzeszonych w konsorcjum
naukowym Biocentrum Ochota. Efekty:
w ostatnim roku 6 naszych osiągnięć uzyskało
wnioski aplikacyjne.
Jakie dziedziny medycyny najbardziej korzystają z dokonań naukowych MIBMiK?
– Z wyników prowadzonych u nas prac
podstawowych może skorzystać np. onkologia. Tematyką związaną z tą dziedziną medycyny zajmują się zespoły Marty Miączyńskiej i Macieja Żylicza. W jego Zakładzie Biologii Molekularnej pokazano, w jaki sposób
mutacja białek – p53 powoduje pojawianie się
procesów nowotworowych oraz że przy pewnych mutacjach niektóre terapie antynowotworowe są de facto niekorzystne.
Mamy zespół zajmujący się antybiotykami i odpornością oraz dwa zespoły zajmujące się neurobiologią. Funkcjonowanie
mózgu jest najmniej poznaną dziedziną biologii, a wiele chorób jest związanych z ośrodkowym układem nerwowym i są to nie tylko
choroby Alzheimera, Parkinsona czy Huntingtona, które w starzejącym się społeczeństwie dotykają coraz więcej osób. Z tego
względu prowadzimy też projekty dotyczące
starzenia się społeczeństwa.
Na początku XXI wieku zainicjowałem
badania ponad 300 polskich stulatków, których kontynuacją był 3-letni program badawczy „PolSenior”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W jego ramach przebadaliśmy ponad 6 tys.
losowo wybranych osób z całej Polski w wie-
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ku powyżej 65 lat oraz dodatkowo grupę osób
u progu starości w wieku 55–59 lat – jako populacja odniesienia. Uwzględnialiśmy aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne
i ekonomiczne starzenia. Za kilka lat chcemy
te osoby ponownie odwiedzić. Mamy też materiał genetyczny umożliwiający analizę podatności pewnych grup ludzi na występowanie
chorób związanych z wiekiem.
Wiele pan mówi o potencjale naukowców, ale – jak wiadomo – ludzie to nie wszystko. Jak wygląda wyposażenie Instytutu?
– Mamy kilka unikatowych stanowisk pracy, m.in. najnowszej generacji dyfraktometr
promieni X, za pomocą którego można analizować strukturę białka z dokładnością do
1,3 Å, czyli 10-10 m. To roboty, które rozdzielają
minimalne ilości roztworów czy tzw. hotele
– miejsca, w których w określonych warunkach następuje krystalizacja badanych białek
oraz automatyczne poszukiwanie wśród setek prób tych zakończonych sukcesem, czyli powstaniem kryształu. Natomiast lokalizacja
pojedynczych atomów może umożliwić wyjaśnienie dlaczego dana mutacja wywołuje
określoną chorobę.
Mamy jedyną w Polsce wirówkę analityczną do badania agregacji białek oraz kilka innych urządzeń, które w Polsce występują
w pojedynczych egzemplarzach, ale niekoniecznie są w pełni wykorzystywane.
Wspomniał pan o licznych grantach.
– W tym zakresie mamy niewątpliwe sukcesy. Na przykład, w 5. Programie Ramowym
UE uzyskaliśmy około 1 mln euro. Byliśmy
też koordynatorem międzynarodowego projektu, który zakończył się patentem na genetycznie modyfikowane komórki, które
wykazują zmienioną fluorescencję pod wpływem ksenobiotyków, czyli substancji wywołujących reakcje immunologiczne. Zastosowanie tego testu komórkowego zastępuje testy na zwierzętach i umożliwia sprawdzenie, jakie substancje wywołują takie reakcje i w związku z tym nie mogą być stosowane w kosmetyce i leczeniu oraz nie powinny wchodzić w skład żywności. W 6. Programie Ramowym uzyskaliśmy ponad 2 mln
euro, a w grudniu ubiegłego roku z jednego
tylko projektu 7. Programu Ramowego kolejne 3,5 mln euro.
Nowym materiałem badawczym w naszym Instytucie jest tropikalna rybka zebrafish, która na wczesnych etapach rozwoju jest
całkowicie przezroczysta. Można więc np.
wyznakować pewien typ komórek i oglądać
co się z nimi dzieje w trakcie rozwoju, dlatego rybka ta jest modelem do wielu badań,
w tym różnych chorób ludzkich. W ramach
unijnego grantu stworzyliśmy profesjonalną pracownię hodowli zebrafish – naszej
„złotej rybki”.
Mamy też m.in. trzy granty z prywatnej
fundacji brytyjskiej Wellcome Trust – każdy
w wysokości około 1 mln euro, dwa granty
z amerykańskiego Howard Hughes Medical
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Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej to bardzo nowoczesny
i dobrze wyposażony ośrodek badawczy
Institute – ostatni, w wysokości 1 mln dol.,
zdobył w międzynarodowym konkursie Marcin Nowotny, szef Pracowni Struktury Białka. Dwóch kierowników zespołów, a mianowicie Janusz Bujnicki i Marcin Nowotny, zdobyło granty ERC, każdy po 1,5 mln euro na
5 lat. Mamy też grant polsko-szwajcarski i dwa
polsko-norweskie.
Nasze wnioski oceniają osoby z zewnątrz, co dowodzi, że Instytut za granicą jest
dobrze postrzegany.
Czy naukowcy w Instytucie pracują
w wieżach z kości słoniowej, czy swój dorobek popularyzują także wśród profanów?
– Ponieważ większość aparatury badawczej kupujemy za pieniądze podatnika
– zarówno polskiego, jak i europejskiego
– dlatego prowadzimy politykę „otwartych
drzwi”. Bezpłatnie udostępniamy aparaturę obsługiwaną przez bardzo kompetentnych
pracowników. Zainteresowany musi jedynie
mieć własne odczynniki i przejść szkolenie.
Przykładem realizacji misji edukacyjnej Instytutu wobec społeczeństwa jest zorganizowanie i finansowanie BioCentrum Edukacji
Naukowej. W Instytucie gościliśmy już ponad
10 tys. uczniów od IV klasy wzwyż, którzy
w ciągu 2–5 godzin zajęć na nowoczesnym
sprzęcie, w specjalnym laboratorium, w białych fartuchach i rękawiczkach, wykonują proste doświadczenia z zakresu biologii molekularnej lub komórkowej, np. otrzymują
DNA z owoców kiwi. Gościliśmy też 1,5 tys.
nauczycieli z całej Polski, którzy na kursach
uczyli się jak wykonywać takie doświadczenia i jak je powtórzyć w swojej szkole z użyciem niedrogich zestawów. W tej działalności wspierają nas Instytuty Polskiej Akademii
Nauk: Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Biochemii i Biofizyki. Oczywiście,

uczestniczymy również w Pikniku Naukowym
i Festiwalach Nauki.
Czy w tym roku także będzie konkurs na
lidera zespołu?
– Niestety, wypełniliśmy już całą przestrzeń Instytutu i dopóki jakiś zespół nie zostanie rozwiązany, to nie możemy tworzyć nowego. Próbujemy jednak działać z wyżej
wspomnianymi instytutami Maksa Plancka:
chcemy tworzyć laboratoria fizycznie zlokalizowane gdzie indziej, częściowo przez nas
finansowane. Przykładem jest wspólna inicjatywa z jednym z instytutów naukowych
PAN w Warszawie. Kilka lat temu wystąpiliśmy do MNiSW o fundusze na zakup aparatury do sekwencjonowania DNA nowej generacji i w zeszłym roku przyznano nam na
ten cel 4 mln zł. Jednak zrezygnowaliśmy
z wnioskowanego finansowania na tę aparaturę, ponieważ takie urządzenie pojawiło się
we wspominanym instytucie i może być ono
wykorzystywane przez kilku badaczy. Razem
z tą placówką postanowiliśmy stworzyć
wspólne laboratorium, które nasz Instytut będzie częściowo finansować, a nasi pracownicy
będą mogli korzystać z tego urządzenia.
Nowo powstałe laboratorium będzie kierowane przez lidera wyłonionego w konkursie
ogłoszonym w „Nature”.
Drugą możliwością jest zdobycie na
Kampusie Ochota powierzchni, na której zbudujemy nową siedzibę Instytutu. Wierzę, że
przy dobrej woli różnych stron uda się ten pomysł zrealizować.
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji planów
Rozmawiał Jerzy Bojanowicz
www.iimcb.gov.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Radzikowie k. Warszawy prowadzi badania w dziedzinie hodowli i nasiennictwa roślin rolniczych uprawnych.
W skład Instytutu wchodzą ośrodki naukowe w Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Krakowie, Młochowie, Poznaniu i Radzikowie oraz sześć Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, działających w różnych rejonach kraju. Instytut
posiada też 4 spółki Hodowli Roślin z o.o.
Przedmiotem działalności Instytutu są:
• Badania w zakresie:
- genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych,
- zastosowania metod biotechnologii
w hodowli roślin uprawnych,
- ﬁzjologiczno-biochemicznych uwarunkowań
wysokiej produktywności roślin uprawnych,
- agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej
technologii produkcji wybranych
gatunków roślin,
- technologii i techniki przechowalnictwa
oraz zachowania jakości ziemniaków
w czasie przechowywania.
• Nasiennictwo i nasionoznawstwo roślin
uprawnych.
• Monitorowanie i opiniowanie zakresu
produkcji i importu transgenicznych odmian
roślin uprawnych (GMO).
• Monitorowanie dla potrzeb hodowli
odpornościowej występowania w kraju gospodarczo
ważnych patotypów, ras patogenów i szkodników roślin
uprawnych, w tym patogenów – głównie patogenów ziemniaka.
• Gromadzenie i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych
roślin i ich patogenów.
• Ulepszanie roślin dla Agroekosystemów, wysokiej jakości żywności
i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe (Program Wieloletni).
Instytut ma uprawnienia do:
• nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
• współpracy naukowo-hodowlanej z jednostkami krajowymi i zagranicznymi,
• prowadzenia działalności handlowej z zagranicą.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Radzików, 05-870 Błonie
tel. (22) 733 45 02, (22) 725 45 36
fax (22) 733 45 05, (22) 725 47 14
e-mail: postbox@ihar.edu.pl
www.ihar.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą IHAR-PIB
tel. (22) 733 46 14, fax: (22) 733 46 15
e-mail: p.malicki@ihar.edu.pl
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Laboratoria badawcze nocą

Dla bezpiecznej żywności
i ochrony zdrowia zwierząt
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
jest jednym z najnowocześniejszych kompleksów laboratoryjnych w Unii Europejskiej,
stanowiącym idealne miejsce pracy dla ambitnych naukowców
aństwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy Instytut Badawczy
(PIWet-PIB) w Puławach jest jedyną placówką naukową tego typu
w Polsce. W jego strukturze organizacyjnej
znajdują się zakłady i pracownie naukowe zajmujące się zarówno badaniami z zakresu etiologii, diagnostyki i proﬁlaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych zwierząt gospodarskich i wolno żyjących, w tym chorób odzwierzęcych (zoonoz), jak i prowadzące badania nad występowaniem patogenów i substancji niepożądanych w żywności i paszach.
W Instytucie zlokalizowane są krajowe
laboratoria referencyjne dla ponad 130 obszarów badań. Instytut sprawuje nadzór merytoryczny nad weterynaryjnymi laboratoriami diagnostycznymi i sprawdza ich kompetencje poprzez organizowanie badań
biegłości. Wymóg prowadzenia wiarygodnych badań naukowych i diagnostycznych
doprowadził do wprowadzenia w Instytucie systemu zarządzania. Niezależna ocena
kompetencji pracowników dokonana przez
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) doprowadziła do uzyskania 8 certyfikatów
akredytacji dla ponad 200 metod badawczych.
Instytut zatrudnia 540 osób: 106 to pracownicy naukowi, w tym 31 to profesorowie
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i profesorowie nadzwyczajni, a 60 – adiunkci ze stopniem naukowym doktora. Pracę kadry naukowej wspiera wysoko wykwalifikowany personel pomocniczy.
Fakt, że w Polsce nie było problemów
związanych z wybuchem epidemii groźnych
chorób zakaźnych zwierząt jest dobitnym dowodem na skuteczność działania polskich
służb weterynaryjnych. Potwierdzeniem efektywności tych działań było wykrycie pierwszych przypadków BSE, grypy ptaków czy grypy u świń.
W Instytucie wykonywane są badania
zarówno o charakterze poznawczym, jak
i wdrożeniowym, polegające między innymi
na opracowywaniu nowych i udoskonalaniu
istniejących metod diagnozowania chorób
zwierząt. Większość leków i szczepionek dla
zwierząt, które produkowane są w kraju,
została opracowana w Instytucie.
Pracownicy naukowi Instytutu ściśle
współpracują z wiodącymi ośrodkami naukowymi Europy i Stanów Zjednoczonych,
biorąc aktywny udział w międzynarodowych programach badawczych. O potencjale
badawczym Instytutu świadczy fakt, że został on zaproszony do udziału w programie
EPIZONE – jako jedyna tego typu placówka z dziesiątki nowych krajów członkowskich
Unii Europejskiej. W ramach tego programu
opracowane zostały nowoczesne metody

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Instytut stale współpracuje z Organizacją do
Spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO, Światową Organizacją Zdrowia WHO oraz Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt OIE
z siedzibą w Paryżu.
PIWet-PIB wydaje od 1957 roku czasopismo naukowe w języku angielskim pt.:
„Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy” jako kwartalnik.
W Instytucie funkcjonuje Weterynaryjne
Centrum Kształcenia Podyplomowego
– niedawno rozbudowana, świetna baza
konferencyjno-szkoleniowa, dysponująca 86
miejscami noclegowymi o wysokim standardzie. To tutaj lekarze weterynarii doskonalą się w ramach siedemnastu różnych
specjalizacji. Tylko w ciągu 10 ostatnich lat
przeszkolono ponad 25 tys. osób.
Potrzeba sprostania najnowszym normom bezpieczeństwa pracy z patogenami
zwierzęcymi, w tym przenoszącymi się na ludzi, wymusiła konieczność szybkiej rozbudowy Instytutu. Kosztem blisko 50 mln euro
w 2008 roku wybudowane zostały nowoczesne laboratoria badawcze o klasie bezpieczeństwa CL2, CL3 i CL3 plus, które zapewniają pełną ochronę zarówno pracownikom, jak i środowisku.
www.piwet.pulawy.pl
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Z korzyścią dla środowiska
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
skupia swoje badania na pracach podstawowych i stosowanych z dziedziny
nowoczesnych materiałów, w szczególności materiałów polimerowych i węglowych
oczątki prac badawczych obecnego
Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych Polskiej Akademii
Nauk w Zabrzu sięgają lat 50-tych
ubiegłego wieku, kiedy to Polska Akademia
Nauk utworzyła na Śląsku zespół badawczy
zajmujący się badaniem paliw płynnych.
Obecne Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych PAN powstało w 2007 roku
w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach i jest największą na Śląsku instytucją naukowo-badawczą PAN.
Znaczna część priorytetowych prac badawczych Centrum wykonywana jest przez
młodych doktorantów w ramach prac doktorskich. Jakość prowadzonych badań, w tym
także badań podstawowych, znalazła swoje
odbicie w ocenie parametrycznej, w wyniku
której Centrum uzyskało najwyższą kategorię A. Prowadzone na wysokim poziomie badania podstawowe stwarzają niezbędne warunki do realizacji badań stosowanych, które są ich logiczną konsekwencją, i w które zaangażowana jest znaczna część potencjału badawczego Centrum.
Centrum prowadzi prace nad zastosowaniem materiałów polimerowych w ochronie środowiska, ochronie zdrowia i przemyśle. Znaczna część tych prac realizowana jest
w ramach programów Unii Europejskiej
oraz Narodowej Strategii Spójności w szczególności Programu Innowacyjna Gospodarka, lub też programów koordynowanych
i finansowanych przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Należy oczekiwać, że wyniki tych badań zostaną przeniesione do
gospodarki.
W ramach programu Innowacyjna Gospodarka realizowany jest projekt strukturalny
Biogratex, w którym prowadzone są badania
tzw. biotekstyliów – biodegradowalnych wyrobów medycznych, w tym nici i tkanin stosowanych w chirurgii. Program Memstent zorientowany jest na opracowanie stentów
otrzymanych z biodegradowalnych i biozgodnych materiałów z pamięcią kształtu, których użycie powinno doprowadzić do uproszczenia procedur terapeutycznych. Poświęcony
inżynierii tkankowej program Dermostim
ma na celu opracowanie lepszych materiałów
do hodowli arkuszy komórek, szczególnie
ważnych w leczeniu oparzeń i trudno gojących się ran. Zadaniem projektu Margen jest
opracowanie nowej generacji sztywnych
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Nadprzewodzący spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego 600 MHz
kompostowalnych materiałów opakowaniowych. Ten obszerny program jest jedną z odpowiedzi na konieczność opracowania materiałów o kontrolowanym cyklu życia, otrzymywanych z surowców odnawialnych i rozkładających się po wykorzystaniu w sposób
przyjazny dla środowiska.
W związku z niewystarczającą świadomością ekologiczną społeczeństwa dotyczącą biodegradowalności materiałów, Centrum zdecydowało się na udział w projekcie
o nazwie Plastice w ramach Programu dla Europy Środkowej Unii Europejskiej, którego celem jest promocja i podjęcie działań skierowanych między innymi do organizacji handlowych, chcących wykorzystywać opako-

wania ulegające kompostowaniu. Centrum
prowadzi również badania nad zastosowaniem polimerów biodegradowalnych w kosmetyce.
CMPW PAN zamierza kontynuować
prace zorientowane na zastosowanie opracowanych rozwiązań w gospodarce, także
przy pełnym wykorzystaniu istniejącej sieci
współpracy zarówno z innymi jednostkami
badawczymi, jak i z organizacjami gospodarczymi, starając się w pełni wykorzystywać
w pracach zorientowanych aplikacyjnie wyniki utrzymywanych na najwyższym poziomie badań podstawowych.
www.cmpw-pan.edu.pl

Badania podstawowe Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej
Akademii Nauk skupiają się na:
• badaniach mechanizmów polimeryzacji, w szczególności polimeryzacji
kontrolowanych i sterowanych,
• badaniu prawidłowości, dotyczących zależności miedzy metodami syntezy,
strukturą i właściwościami materiałów służących elektronice (organiczne
materiały przewodzące, materiały dla odnawialnych źródeł energii, materiały
dla zapisu informacji),
• mechanizmach polimeryzacji z otwarciem pierścienia, w szczególności
cyklicznych monomerów, prowadzących do materiałów, przyjaznych dla
środowiska, materiałów dla medycyny i biologii, w tym materiałów
biodegradowalnych,
• samoorganizacji makrocząsteczek, wiodącej do otrzymania materiałów
nanostrukturalnych dla zastosowań w medycynie i nanotechnologii,
• węglowo-polimerowych kompozytach z wykorzystaniem nowych form węgla,
w tym nanorurek i grafenu.
Projekty aplikacyjne, angażujące znaczną część potencjału badawczego Centrum, zorientowane są na opracowanie użytecznych gospodarczo rozwiązań,
opartych na tych pracach podstawowych.
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Kapitał w głowie
Prawo własności intelektualnej to wyjątkowo obszerna dziedzina, obok której
żaden przedsiębiorca nie może dziś przejść obojętnie, wręcz przeciwnie
– musi uwzględnić te kwestie w swojej działalności. Czy to trudne?
Z pewnością niełatwe, jednak wystarczy pamiętać o elementarnych zasadach,
by zaoszczędzić czas i pieniądze, a ﬁrmę uchronić przed kłopotami
dobie globalizacji podstawą
prowadzenia działalności gospodarczej jest coraz częściej
wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej – przekonuje Portal Innowacji. – Znajomość jej podstawowych
zagadnień w praktyce przekłada się na efektywniejszy transfer technologii z sektora nauki do gospodarki. Małe lub średnie przedsiębiorstwo, które posiada w tym zakresie odpowiednie umiejętności, zapewnia sobie konkurencyjną pozycję na rynku. Na początku
przygody z własnością intelektualną warto poznać podstawy najważniejszych zagadnień,
aby następnie sprawnie działać na polu
wdrażania przełomowych innowacji. Poza
tym, wiele ﬁrm nie jest jeszcze świadomych
do końca, iż nie muszą robić wszystkiego
same, bowiem na wiele procesów (etapów)
ochrony własności intelektualnej (wdrażanie,
ochrona) mogą pozyskać środki pieniężne
z funduszy unijnych.

W

Co i kto podlega ochronie?
Jak informuje Portal Innowacji, z ochrony prawnej własności intelektualnej mogą korzystać na takich samych zasadach osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Celem ochrony
jest zapewnienie wyłączności na osiąganie korzyści materialnych z przedmiotu ochrony,
czyli własności intelektualnej (np. innowacyjnej technologii, nowatorskiego oprogramowania itd.). Z drugiej strony ma ona zagwarantować jej twórcy prawa do zidentyfikowania go jako autora.
Według art.1 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa
autorskiego jest każdy przejaw działalności
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego
od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Inaczej rzecz ujmując, utwór
(dzieło) jest dobrem niematerialnym, który
wyrażony jest w postaci materialnej, czyli na
jakimś nośniku (papier, taśma, zapis cyfrowy itp.).
Z kolei majątkowe prawa autorskie swoją naturę i konstrukcję czerpią z koncepcji prawa własności opisanej w Kodeksie cywilnym.
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Znaczy to tyle, że twórca – podobnie jak właściciel rzeczy – ma prawo do rozporządzania
swoim utworem oraz ma prawo do korzystania z niego, w tym w celach zarobkowych.
Stanowi o tym art. 17 wspomnianej ustawy.
Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na
wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. O ile autorskie prawa osobiste są niezbywalne, to majątkowe prawa autorskie można przenieść na
inne osoby.
Obecnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad powiązaniem praw majątkowych z autorskimi.
Chodzi o to, żeby korzyści, wynikające ze
sprzedaży wynalazku, czerpała nie tylko
uczelnia czy instytut, ale także jego twórca. Ma
to pobudzić chęć do pracy naukowo-badawczej wśród kadry tych instytucji.

Jak zdobyć patent?
Gdyby się okazało, że nasz pomysł może
być chroniony, to należy dokonać jego zgło-

szenia. Od tej chwili rozpoczyna się ochrona, która zabezpiecza nasze interesy prawne
i ekonomiczne. Zgłoszenie nie oznacza udzielenia patentu, a jedynie uruchamia procedurę, która może się takim pozytywnym dla
przedsiębiorcy rozstrzygnięciem zakończyć.
Należy w tym miejscu szczególnie mocno podkreślić, iż w obszarze ochrony naszych
praw pierwszeństwo ma data zgłoszenia. Ta
data, w świetle przepisów polskiego prawa
własności przemysłowej, jest tą chwilą, kiedy zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP. Mając tę świadomość trzeba szczególnie zadbać o rzetelność i pełność przedstawianej dokumentacji. Trzeba pamiętać, że
prawidłowe zgłaszanie rodzi bardzo ważny
dla każdego przedsiębiorstwa skutek prawny
– pierwszeństwo.
Powyższe uwagi to zaledwie początek
tego, z czym przedsiębiorca zetknie się podczas operowania z własnością intelektualną.
Należy mieć świadomość, że procedury są
skomplikowane, czasochłonne i niestety kosztowne. Część kosztów może zostać pokryta
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dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dlatego warto śledzić
aktualną ofertę, która znajduje się na witrynie
internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na Portalu Innowacji.

Ochrona międzynarodowa
Unia Europejska wspiera poszanowanie
praw własności intelektualnej oraz zwalczanie podrabiania i piractwa, które osiągnęły niepokojący poziom i mają poważne skutki dla
innowacji, wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, a także dla zdrowia i bezpieczeństwa
konsumentów. W zależności od przepisów,
obowiązujących w danym państwie członkowskim, oraz źródła, z jakiego pochodzą
podrobione towary, organem, do którego należy się w konkretnym przypadku zwrócić,
może być: urząd celny, organ nadzoru rynku (normy handlowe), policja lub biuro do
spraw patentów i znaków towarowych.
Prawa własności intelektualnej nadal
chronione są głównie przepisami krajowymi,
a nie prawem unijnym. Zapewnienie egzekwowania ich w każdym kraju UE może być
trudne i kosztowne, dlatego potrzebna jest
dalsza harmonizacja przepisów. Tę drogę
wytyczają Światowa Organizacja Handlu
i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.
CZR

Źródła prawa
Jako własność intelektualną należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze
intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic,
przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Własność intelektualna to zbiór praw, będący
wynikiem rozmaitej aktywności człowieka, zwłaszcza w dziedzinie literackiej,
artystycznej, naukowej i przemysłowej. Z tego też względu wymienione obszary
podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych:
• w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – ustawa z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r.,
Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.);
• w zakresie prawa własności przemysłowej – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r
Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r., Nr 119,
poz. 117 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
Do wyżej wymienionych dziedzin aktywności człowieka mają zastosowanie ponadto
liczne akty prawa międzynarodowego, których omówienie można znaleźć m.in. na
stronie Urzędu Patentowego RP. Chodzi tu szczególnie o te kwestie, które nie
zostały wprost uregulowane w polskim prawie, ale w praktyce gospodarczej można
na takie zapisy się powoływać, gdyż Polska ratyfikowała je i implementowała do
swojego wewnętrznego systemu prawnego.
Podstawą wszelkich praw jest ich terytorialny charakter. Oznacza to, że każde
prawo, dotyczące tego samego dobra niematerialnego, funkcjonujące w dwóch
różnych krajach, jest od drugiego całkowicie niezależne. Możliwe jest zatem, że
ten sam wynalazek, zgłoszonych w dwóch krajach, zostanie objęty patentem
w jednym z nich, a w drugim nie. Możliwe jest też, że te same prawa przysługiwać
będą w dwóch krajach różnym osobom. Fakt istnienia, zakres ochrony oraz podmiot
uprawniony w jedynym kraju są bez znaczenia dla sytuacji odpowiednich praw w innych krajach.
Źródło: Portal Innowacji

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM
ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel./fax (15) 822 45 22
spektrochem@poczta.onet.pl
• Prowadzimy na zlecenie prace badawczo-rozwojowe w zakresie syntezy żywic
lakierniczych i dyspersji polimerowych. Opracowujemy i wdrażamy technologie
wytwarzania wyrobów malarskich, klejowych, mas tynkarskich, kitów i szpachlówek oraz innych podobnych.
• Wykonujemy badania atestacyjne na zgodność z wymaganiami norm przedmiotowych (PN – polskich, BN – branżowych, ISO – międzynarodowych, TWT
– własnych opracowanych Tymczasowych Warunków Technicznych). Wykonujemy badania wybranych własności wyrobów malarskich ciekłych, a także powłok malarskich.
• Projektujemy i konstruujemy ciągi technologiczne, maszyny do produkcji farb,
m.in. disolwery, egalizatory, mieszadła planetarne, młyny kulowe pionowe (attritory).
• Organizujemy kursy i szkolenia dla technologów i laborantów w zakresie doboru jakościowego surowców, prowadzenia procesu produkcyjnego farb, ocen
własności z wykorzystaniem znormalizowanych metod badawczych, uczymy
ustalania i przeliczania receptur wyrobów malarskich, tynków,
szpachlówek, itp.
• Zajmujemy się wyrobami malarskimi wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.
• Posiadamy najlepiej wyposażoną pracownię badawczą farb
i lakierów w Polsce oraz największe doświadczenie badawczotechnologiczne.

www.spektrochem.republika.pl
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65-letnie doświadczenie
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych
Polmatex-Cenaro jest jednostką badawczą o wieloletniej tradycji
w prowadzeniu badań stosowanych, prac rozwojowych i projektowaniu
unikalnych maszyn oraz budowie urządzeń dla przemysłu włókienniczego i pokrewnych
Instytut Polmatex-Cenaro jest producentem takich wyrobów jak:
• Maszyny dla przemysłu lekkiego,
• Stanowiska badawcze
i laboratoryjne,
• Urządzenia filtracyjne,
• Akcesoria do sieci rybackich,
• Zapory (szlabany) parkingowe.

Zrywarka do struktur tkanych

Instalacja spun-bonded
olmatex-Cenaro prowadzi prace
badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe związane z konstrukcją, budową
prototypów maszyn i urządzeń.
Wszystkie prowadzone prace będące przedmiotem działania są ściśle powiązane z działalnością naukową Instytutu.
Instytut współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi m.in.: Politechniką Łódzką, Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutem Włókiennictwa i innymi w zakresie badań interdyscyplinarnych oraz
konstrukcji i budowy maszyn i urządzeń do
realizacji procesów technologicznych opracowanych w tych placówkach naukowych.
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Instytut świadczy usługi w zakresie
opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i badawczej oryginalnych
stanowisk badawczych, unikalnej aparatury pomiarowej oraz zestawów produkcyjnych
z wdrożeniem u klienta włącznie. Prowadzone są również prace w zakresie automatyzacji i sterowania procesami technologicznymi.
Instytut aktywnie uczestniczy w projektach naukowo-badawczych, zarówno krajowych, jak i europejskich, przy współudziale innych jednostek naukowych.
Jednostka ma możliwości opracowania
i wykonania maszyn: do produkcji włóknin

Najważniejsze osiągnięcia o charakterze teoretyczno-poznawczym
i badawczo-rozwojowym
• Opracowanie zestawu do produkcji wielofunkcyjnych wkładów kompozytowych
dla osób ze schorzeniem urologicznym,
• Opracowanie i wdrożenie nowego sposobu zasilania wątkiem krosna
wieloprzesmykowego rotacyjnego,
• Prace i badania w zakresie technologii wytwarzania włóknin metodą
termoplastyczną „spun-bonded” z polimerów biodegradowalnych do zastosowań
w technice, rolnictwie i medycynie,
• Opracowanie technologii i urządzeń do wytwarzania włóknin pyłoochronnych,
• Opracowanie i wykonanie dwukierunkowej maszyny wytrzymałościowej
do badania laboratoryjnych materiałów włókienniczych,
• Opracowanie metodyki i urządzeń pomiarowych do pomiarów przepływowych
polimeru i powietrza technologicznego w metodach „spun-bonded”,
• Opracowanie i budowa uniwersalnego stanowiska badawczego do badania łożysk
ślizgowych. Badania łożysk specjalnych.
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metodą termoplastyczną „melt-blown”, metodą „spun-bonded”, gładziarek, igłowarek,
rozluźniarek lub innych. Instytut prowadzi
własne badania wyprzedzające i rozpoznawcze oraz badania zlecone przez inne instytucje naukowe.
Pracownicy Polmatex-Cenaro stanowią
grupę specjalistów realizujących prace projektowo-konstrukcyjne i badawcze. Doświadczony zespół jest w stanie opracować
i wykonać skomplikowane konstrukcje, zarówno zespołów wykonawczych, jak i całych
zestawów maszyn.
www.polmatex.lodz.pl
Instytut z uwagi na to, że posiada własny park maszynowy,
świadczy również usługi dla klientów indywidualnych w zakresie:
•
•
•
•
•

Obróbki skrawaniem,
Prac blacharskich,
Prac spawalniczych,
Piaskowania,
Nawęglania, hartowania,
wyżarzania,
• Przetwórstwa tworzyw
sztucznych na wtryskarce
MONO-MAT oraz prasie
hydraulicznej o nacisku
160 ton.

INSTYTUTY BADAWCZE

Aktywni w światowej
przestrzeni badawczej
O działalności Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego
Instytutu Badawczego, aspektach współpracy z biznesem oraz
jednostkami samorządu terytorialnego, a także o perspektywach
związanych z wydobyciem gazu łupkowego rozmawiamy
z dr. hab. Grzegorzem Pieńkowskim, sekretarzem naukowym
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

Czego dotyczą główne kierunki prac badawczych Instytutu i jakie obszary badawcze są najbardziej perspektywiczne pod
względem potrzeb krajowej gospodarki i osiągnięć polskiej nauki?
– Państwowy Instytut Geologiczny (PIG),
powołany w 1919 roku, jest najstarszym instytutem badawczym w Polsce. Obecnie ma
rangę Państwowego Instytutu Badawczego
(PIB). Od początku sprawował państwową
służbę geologiczną, później także państwową służbę hydrogeologiczną, prowadząc
prace poszukiwawcze i odkrywając kluczowe
złoża, takie jak miedź i srebro, węgiel, sole
i wiele innych złóż, poznając budowę geologiczną kraju, tworząc mapy geologiczne, bilanse zasobów naturalnych, rozpoznając
i chroniąc wody podziemne. Te kierunki badawcze pozostają aktualne do dnia dzisiejszego. Obecnie kluczowe znaczenie ma także gromadzenie, przetwarzanie i interpretacja ogromnej ilości danych geologicznych, jak
również wykorzystanie dla gospodarki przestrzeni geologicznej oraz szerokie aspekty geologii środowiskowej. PIG-PIB sporządził
pierwszy bilans zasobów węglowodorów
niekonwencjonalnych w Polsce, a także
pierwszy w Unii Europejskiej raport dotyczący
aspektów środowiskowych szczelinowania hy-

draulicznego. Skuteczne sprawowanie przez
PIG-PIB państwowej służby geologicznej
i państwowej służby hydrogeologicznej byłoby
niemożliwe bez wysokiej pozycji badań naukowych – PIG-PIB jest od lat niezmiennie
zaliczany do grupy najlepszych jednostek naukowych w Polsce (tzw. kategorii „A”), co roku
nasi pracownicy publikują setki prac, w tym
monografie, mapy, atlasy. Znane są również
nasze publikacje w czołowych czasopismach
tzw. listy filadelfijskiej (JCR), nie wyłączając
publikacji na łamach „Nature” i „Science”,
a także w czołowych branżowych periodykach.
Instytut wydaje kilka periodyków i serii monograficznych, w tym „Geological Quarterly” znajdujący się na liście JCR. Posiadamy
nowoczesne zaplecze laboratoryjne, które za
rok wzbogaci się też o ultranowoczesną
sondę jonową.
Na ile prace badawcze prowadzone we
współpracy z biznesem przekładają się na wyniki gospodarcze? Czy projekty geologiczne
mają znaczenie dla inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych, ekologicznych?
– Ta zależność jest oczywista. Liczącą się
część naszych przychodów uzyskujemy z zamówień rynkowych, poczynając od wielkich
projektów surowcowych, dotyczących węglowodorów, węgla brunatnego, badań obszarów perspektywicznych złóż miedzi, srebra, cynku i ołowiu, molibdenu, poprzez inwestycje energetyczne, np. założenia lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej, geotermię,
projekty bezzbiornikowego magazynowania
węglowodorów i paliw logistycznych w przestrzeni geologicznej, do inwestycji ekologicznych związanych na przykład z polityką
klimatyczną.
Jak układa się współpraca PIG z samorządami i w jakim stopniu przynosi wymierne
efekty?
– Mamy komórkę organizacyjną specjalnie dedykowaną dla takiej współpracy.
Chodzi przede wszystkim o lepsze rozpoznanie tzw. złóż pospolitych i kontrolę samego procesu koncesyjnego. Współpracy

z samorządami w znacznej mierze dedykowana jest nasza działalność w zakresie przewidywania geozagrożeń, takich jak osuwiska.
Kluczowe znaczenie dla gospodarowania zasobami wodnymi, planowania inwestycji liniowych i planowania przestrzennego mają
nasze mapy i inne opracowania. Wspieramy
też aktywnie samorządy w polityce prorozwojowej, na przykład oferując projekty
geoturystyczne ożywiające lokalny biznes.
Jako przykład podam, że Jurapark w Bałtowie powstał pod naszym patronatem i z naszą merytoryczną pomocą.
Jakie znaczenie dla wyników prac PIG
ma współpraca międzynarodowa? Jakie są
perspektywy związane z wydobyciem gazu
łupkowego?
– Nasza współpraca jest szersza niż
sfera gazu łupkowego. Jesteśmy uczestnikiem
sieci europejskich służb geologicznych, byliśmy tam przed przystąpieniem Polski do
Unii Europejskiej. Jesteśmy aktywni w europejskiej i światowej przestrzeni badawczej,
co łatwo potwierdzić na naszej stronie
www.pgi.gov.pl. Nasza współpraca w zakresie
węglowodorów niekonwencjonalnych koncentruje się zwłaszcza na współpracy z podmiotami, które mają największe doświadczenie w rozpoznawaniu tych zasobów i ich
eksploatacji – mam tu na myśli przede
wszystkim Amerykańską Służbę Geologiczną – USGS i czołowe podmioty biznesowe
z USA i Kanady. Przyszły sukces w tej dziedzinie w Polsce będzie zależał od warunków
geologicznych – które rozpoznawaliśmy od
dziesięcioleci, a teraz mamy nowy, znacznie
bardziej szczegółowy etap ich rozpoznania
– oraz od technologii szczelinowania. Nawet
gdyby udało się wydobyć tylko te zasoby podane w naszej wstępnej, konserwatywnej
prognozie, byłby to wielki cywilizacyjny sukces naszego kraju.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
www.pgi.gov.pl
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Mamy potencjał i osiągnięcia
Rozmowa z prof. Maciejem Zalewskim, dyrektorem Europejskiego
Regionalnego Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO
Jakie założenia leżą u podstaw ekohydrologii i jak wpisują się w obszar jej zainteresowań działania ERCE?
– UNESCO uznało ekohydrologię za
nowy paradygmat, ponieważ dziedzina ta rozszerza dotychczasowe podejście do zarządzania zasobami przyrody, dotychczas zorientowane na ochronę i rekultywację struktury ekosystemów. Ekohydrologia dodaje
trzeci element – wprowadza analizę i regulację
procesów, a tym samym staje się nauką integrującą różne dyscypliny, bowiem procesy
hydrologiczne zawsze są zdeterminowane
przez inne zjawiska, co generuje także interakcje biologiczne. Jednocześnie struktura ekosystemów jak i interakcje biologiczne mogą
oddziaływać na cykl hydrologiczny. Na przykład jeśli zanieczyszczona rzeka przechodzi
przez system trzcinowisk – środowisk podmokłych – to następuje tam proces zintensyfikowanego samooczyszczania. W uznaniu
dla teorii mojego autorstwa od początku powierzono mi koordynację programu. Wszystko zaczęło się w 1980 roku, gdy byłem na stypendium w Kanadzie. Wtedy zetknąłem się
z teorią – w mojej ocenie zbyt ogólną w ówczesnym kształcie – która zmieniała spojrzenie na ekosystem rzeki ze strukturalnego na
funkcjonalne. Dlatego postanowiłem bardziej
osadzić ją w fizyce. Tak powstała teoria, zwana abiotic-biotic regulatory continuum concept, która spotkała się z dużym uznaniem.
Po jej zaprezentowaniu zaproszono mnie do
programu „Człowiek i biosfera” w UNESCO,
a potem do Międzynarodowego Programu
Hydrologicznego.
Jak owa synergia różnych dziedzin przekłada się na życie społeczno-gospodarcze?
– W filozofii Pascala odnajdziemy stwierdzenie: „Daj mi punkt podporu, a podniosę
glob”. Takim punktem podporu, na którym
wiele można zbudować, jest odpowiednio
skonstruowana teoria, będąca podłożem dla
wielu wartościowych rozwiązań. W oparciu
o naszą teorię zaobserwowaliśmy, że poprzez
poziom wody w zbiorniku zaporowym można regulować strukturę biologiczną, a w efekcie ograniczać występowanie toksycznych
zakwitów glonów, które wynikają z nadmiaru dopływającego fosforu. Jeśli na wiosnę obniży się poziom wody, ograniczając ilość narybku, to nie zje on całego zooplanktonu, który dzięki filtracji nie dopuści do zamiany fosforu na fitoplankton. To obrazuje, jak prosta
zależność w łańcuchu pokarmowym jest inicjowana procesem hydrologicznym. Jednak
żeby w ten sposób wspomagać gospodarkę
wodną, potrzebna jest współpraca hydrolo-
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ga i ekologa. Takie eksperymenty realizujemy
na Zbiorniku Sulejowskim, gdzie udaje nam
się zmniejszyć intensywność zakwitu nawet
o 50 proc. Oczywiście technologia jest wspomagająca i nie może zastąpić budowy oczyszczalni ścieków i stref buforowych w krajobrazie
rolniczym, ponieważ są określone okoliczności,
choćby powódź, które zaburzają proces regulacji i powodują, że przestaje się sprawdzać.
Jednak to szczególne warunki, natomiast na
co dzień to skuteczne, a przy tym praktycznie
bezkosztowe rozwiązanie, wymagające jedynie wiedzy, które w przypadku innych
zbiorników będzie wymagało kalibracji.
Kolejna opracowana w ERCE technologia wspomaga proces denitryfikacji – czyli zmiany rozpuszczonych w wodzie związków azotu na azot atmosferyczny – poprzez
redukcję dopływu do zbiornika wodnego, co
jest szczególnie ważne ze względu na fakt, że
Polska jest największym dostarczycielem fosforu azotu do Bałtyku. Takie strefy zostały
skonstruowane w różnych warunkach w Centralnej Polsce np. w Barkowicach w ramach
projektu „Life+” – i choć świetnie się sprawdza, ciągle jest testowana w różnych warunkach, by podnosić jej efektywność. W tym obszarze widzę duży potencjał rozwijania zleceń dla firm melioracyjnych, które mogą nasze rozwiązanie włączyć do swojej oferty usług
dla obszarów o największych ładunkach
azotanów, zwłaszcza że obowiązuje nas dyrektywa azotanowa i wodna, co nakłada na
władze samorządowe obowiązek implementacji tego typu rozwiązań.
Wiele przykładów pokazuje, że badania
4 zakładów ERCE już wyszły poza fazę testów i eksperymentów.
– Są pierwsze wdrożenia, na których prowadzimy dalsze testy. Oprócz wspomnianych
implementacji terenowych ciekawym przykładem zastosowania wyników naszych badań jest nowy model gospodarki wodami burzowymi w miastach, jaki zaproponowaliśmy
w ramach projektu europejskiego SWITCH.
Zanieczyszczoną wodę burzową, dotychczas odprowadzaną, trzeba retencjonować

w mieście, by poprawiała mikroklimat i aktywizowała rozwój zieleni, co przyczynia się do
zmniejszenia ilości pyłów i związanych z nimi
zanieczyszczeń takich jak np. α-benzopiren.
W tym celu opracowaliśmy technologię zgodną z postulatem KE dotyczącym budowy tzw.
green infrastructure, używającej małej ilości
energii. Na bazie doświadczeń hydrologicznych
skonstruowaliśmy naturalny system na rzece
Sokołówce, który czyści wody burzowe, a jego
efektywność dochodzi do 60 proc., podczas gdy
oczyszczalnie ścieków, mając 70 proc. – przy
dużym zużyciu energii – są uznawane za skuteczne. W tej chwili budujemy drugi prototyp
na Bzurze w ramach projektu „Life+”, który
będzie inną wersją systemu opartego na tej samej zasadzie.
Nasze rozwiązania spotykają się z dużym
zainteresowaniem za granicą. W zeszłym roku
byłem zaproszony przez stowarzyszenie brytyjskich inżynierów, którzy zajmują się rzekami
i strefami przyrzecznymi, by na corocznym
spotkaniu wygłosić wykład inauguracyjny
o naszych metodach. Z kolei we wrześniu zorganizujemy międzynarodowe sympozjum
pod patronatem UNESCO w ramach Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody. Mam nadzieję, że również polskie środowisko zainteresuje się naszymi
osiągnięciami.
Jak widzi pan szansę na szeroki odzew na
opracowane rozwiązania ze strony firm i samorządów zainteresowanych współpracą?
– W tej chwili Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego jest zainteresowany szerszym zastosowaniem naszej technologii, trwają też wstępne rozmowy z centrami doskonalenia wiedzy rolniczej, które mają
rozpowszechniać nasze rozwiązania wśród
rolników. Jest to również szansa dla firm wyspecjalizowanych w hydrotechnice i melioracji,
dysponujących odpowiednim sprzętem do
skutecznej implementacji.
Jest wiele obszarów, w których polska nauka o środowisku ma coś istotnego do powiedzenia. Mamy potencjał i teraz, ze względu na stopniowe zwiększanie finansowania,
nauka może być siłą napędową narodowego
rozwoju ekonomicznego w najbliższej przyszłości. Gdy biznes pozytywnie reaguje na nasze rozwiązania, generowane są dodatkowe
środki na dalsze badania, bo te wciąż postępują, ale to pieniądze decydują o tym jak szybko uzyskujemy wymierne rezultaty.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.erce.unesco.lodz.pl

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” jest jednostką badawczo-rozwojową
istniejącą od 1953 roku, która specjalizuje się w dziedzinie organizacji i zarządzania. Jest wpisana
do Centralnego Rejestru Konsultantów w Brukseli DG1A-CCR registration number: POL-19105.
KADRY ZARZĄDZAJĄCE DLA GOSPODARKI XXI W. – INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA I INŻYNIEROWIE ZARZĄDZANIA
Zdrowa i innowacyjna myśl inżynierska jest istotą sukcesu każdego przedsięwzięcia technicznego i organizatorskiego w gospodarce, a także w nauce, kulturze, ochronie zdrowia, edukacji. Jednak sama myśl inżynierska nie zapewni sukcesu. Dla wytworzenia efektu materialnego lub usługowego, przydatnego dla użytkownika lub
klienta, inwencja inżynierska musi być zintegrowana z wiedzą (z danej dziedziny), z doświadczeniem twórców i z działalnością innowacyjną. Powszechnie spotykanym
wytworem działalności inżynierskiej jest projekt. Efekt uzyskuje się po wdrożeniu (aplikacji) projektu.
Celem działań „Engineering Management” jest uzyskanie ulepszonych lub całkiem nowych produktów materialnych lub usług o charakterze technicznym, a także usług
informatycznych lub usług posługujących się innym sprzętem technicznym. Oczywiście działania te są realizowane w perspektywie czasu przy ograniczeniach kosztowych. Engineering Management bierze bowiem zawsze pod uwagę optymalizację kosztów stosownie do wymogów konkurencji rynkowej.
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” prowadzi szkolenia
„MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT”.
Zajęcia „Master of Engineering Management” zapewniają podniesienia kwaliﬁkacji dla inżynierów, techników i specjalistów zarządzania, którzy pragną nabyć lub poszerzyć umiejętności w zakresie zarządzania
działalnością techniczną, usługową lub wytwórczą.
Kształcenie według standardów European Academy of Industrial Management.

AUDYT I EWALUACJA PROJEKTÓW
Odpowiadając na duże zapotrzebowanie związane z usługami dotyczącymi audytu i ewaluacji projektów
unijnych i jednocześnie biorąc pod uwagę doświadczenie Instytutu w zakresie wdrażania, realizacji czy kontroli projektów, uruchomiliśmy w Instytucie Pion Audytu i Ewaluacji. Podstawę naszego zespołu tworzą audytorzy i eksperci dysponujący bardzo szeroką wiedzą i doświadczeniem w realizacji kontroli, audytów oraz
ewaluacji projektów współﬁnansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ideą naszej pracy jest indywidualne
podejście do każdego Beneﬁcjenta. Dzięki praktycznemu doświadczeniu w realizacji projektów, w ramach
przeprowadzanego audytu czy ewaluacji, służymy także doradztwem i pomocą w rozwiązywaniu problemów Beneﬁcjenta. Za zgodą i na prośbę Beneﬁcjenta staramy się przeanalizować dalszy kierunek realizacji
projektu tak, aby zdiagnozować potencjalne zagrożenia w dalszej jego realizacji oraz zminimalizować ryzyko, które mogłoby skutkować nieprawidłowościami podczas kontroli projektu.
Realizacja przez nasz zespół audytu projektu przed planowaną kontrolą Instytucji Pośredniczącej, Instytucji
Wdrażającej czy Instytucji Zarządzającej jest gwarancją korekty błędów i nieprawidłowości, które mogłyby
skutkować przykrymi konsekwencjami dla Beneﬁcjenta podczas realizowanej kontroli przez IP/IW, IZ. Więcej szczegółów na stronie www.audytprojektu.pl

OFERTA DLA SAMORZĄDÓW
Kompleksowe wdrożenie modelu restrukturyzacji placówek służby zdrowia obejmuje:
•
•
•
•
•
•

Wycenę nieruchomości
Inwentaryzację
Wycenę środków trwałych wg inwentarza
Weryﬁkację wartości rynkowej i ocenę przydatności do realizacji usług wg standardów NFZ
Opracowanie modelu restrukturyzacji (komercjalizacji/prywatyzacji)
Opracowanie modelu dedykowanego dla Zlecającego – z uwzględnieniem wyników wyceny
i inwentaryzacji
• Badania rynku oraz otoczenia w zakresie usług medycznych.
• Przygotowanie planu i przeprowadzenie restrukturyzacji długu jednostki.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA INSTYTUTU
MIESIĘCZNIK NAUKOWY
„EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA”
• Wysoka pozycja na liście czasopism punktowanych
MNiSW – autor otrzymuje 8 punktów za publikację
artykułu.
• Ukazuje się od 20 lat.
Osoby zainteresowane publikacją artykułów prosimy
o kontakt: eiop@orgmasz.eu
NOWOŚCI WYDAWNICZE:
PROF. IRENEUSZ DURLIK
„PORADNIK INŻYNIERA PRODUKCJI I USŁUG
HIGH – TECHNOLOGY”
Zeszyt 1. Otoczenie społeczne i gospodarcze High – Technology. Uwarunkowania rozwoju innowacji.
Zeszyt 2. Prace badawcze i projektowe w procesie przygotowania innowacyjnej produkcji.
Zeszyt 3. Naukowo-techniczne przygotowanie wyrobów
i usług High Technology.
Zeszyt 4. Przygotowanie innowacyjnych procesów biznesowych.
Zeszyt 5. Organizacyjne i inwestycyjne przygotowanie innowacyjnej produkcji.
Zeszyt 6. Wdrażanie projektów i uruchamianie produkcji. Podejmowanie decyzji projektowych.
Zeszyt 7. Nowe wyzwania dla inżynierskiego zarządzania
w warunkach High – Technology.
Zeszyt 8. Kształcenie i dokształcanie inżynierów zarządzania.
Zeszyt 9. Wg propozycji Użytkowników Poradnika.
Zeszyt 10. Wg propozycji Użytkowników Poradnika.
Wydawnictwo przyjmuje zamówienia
na subskrypcję cyklu.
Prosimy o kontakt mailowy: eiop@orgmasz.eu

InstytutOrganizacji i Zarządzania
w Przemyśle„ORGMASZ” za swoją działalność
w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu
organizacji i zarządzania został nagrodzony
Medalem Tadeusza Kotarbińskiego

www.orgmasz.pl
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Więcej pieniędzy
na badania i rozwój
To innowacje, a nie drogi i infrastruktura, zdominują przyszły budżet unijny w Polsce.
Na badania naukowe oraz rozwój technologiczny ma być przeznaczone nawet
19 proc. z całej puli dedykowanej naszemu krajowi. W najbliższej perspektywie
budżetowej położony zostanie mniejszy nacisk na redukowanie barier rozwojowych,
a większy na innowacje, edukację i technologie cyfrowe

Igor Stokłosa
riorytetem ma być zwiększenie innowacyjności gospodarki, w tym
wdrażanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach, zapewnienie warunków do wzrostu popytu na badania naukowe, a także podwyższenie stopnia komercjalizacji tych badań. Ważne dla nas
będzie też zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w biznesie. – Te założenia
są dla na naszego kraju bardzo ważne i powinny przyczynić się do rozwoju polskiej nauki, a także do unowocześnienia rodzimej gospodarki. Bez innowacyjnych rozwiązań
technologicznych nie będziemy w stanie
konkurować z innymi krajami. Rozwój tych
obszarów jest o tyle ważny, że na polskich
uczelniach mamy dużo ciekawych rozwiązań
technicznych, które mogą być cenne dla
przedsiębiorców, ale nie potraﬁmy ich skomercjalizować. Głównym powodem jest brak
funduszy na badania i rozwój, co powoduje, że wiele projektów pozostaje w fazie pro-
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totypu – mówi Szymon Gawryszczak, prezes
Agencji Rozwoju Innowacji.
Do tej pory polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zainwestowały
w innowacje aż 34 mld zł. – Innowacje
wdrożyła co szósta firma przemysłowa i co
ósma usługowa. Przeciętnie przedsiębiorstwo
przemysłowe wydało na ten cel 5,7 mln zł,
a usługowe – 5 mln zł – szacuje Szymon Gawryszczak. – Warto zauważyć, że najwięcej pieniędzy przeznaczanych jest na zakup nowych
maszyn i urządzeń oraz badania naukowe
związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań – dodaje. Branżowymi liderami w wydatkach na innowacje były firmy telekomunikacyjne (przede wszystkim IT) – 4,9 mld zł,
firmy wytwarzające i przetwarzające koks
i produkty rafinacji ropy naftowej – 3,8 mld
zł, branża samochodowa – 2,6 mld zł oraz firmy finansowe – 2 mld zł.
Nowa perspektywa budżetowa ma oznaczać zmiany w alokacji środków całej Unii.
W latach 2014–2020 będą one przeznaczone między innymi na politykę spójności (bli-

sko 336 mld euro), wspólną politykę rolną
(372 mld euro), edukację i szkolenia (15,2 mld
euro), kulturę (1,5 mld euro). Aż 80 mld euro
zostanie przeznaczone na badania i innowacje. W Polsce przewiduje się wzrost wydatków na te cele z 13,67 proc. do nawet
19 proc. całego budżetu. Nowością są także
zmiany w kierunkach wspierania badań naukowych i rozwoju technologicznego. Dotyczą one zasad funkcjonowania i finansowania instytucji badawczych, poprawy dostępu
innowacyjnych firm do środków finansowych,
wprowadzenia efektywnych mechanizmów
wspierania innowacyjności. Formy pomocy
mają być uzależnione od stopnia innowacyjności projektu, czyli ukierunkowane na wysoce innowacyjne przedsięwzięcia przed fazą
ich komercjalizacji oraz rozwoju. Pomoc
bezzwrotna ma być przydzielana tylko na projekty w fazie badawczo-rozwojowej, a zwrotna – w fazie wdrożeniowej. – Małe i średnie
firmy otrzymają bezpośrednie wsparcie w postaci dotacji, instrumentów inżynierii finansowej, innowacyjnych instrumentów łączących
wsparcie dotacyjne i zwrotne. Z kolei wsparcie pośrednie będzie odbywało się poprzez instytucje otoczenia biznesu: parki naukowo-technologiczne, klastry i inkubatory – podsumowuje prezes zarządu Agencji Rozwoju
Innowacji.
Takie środki mogą nas nieco podciągnąć
w rankingach światowych. Obecnie jest z tym
kiepsko. Przykładowo w zestawieniu 50 najbardziej innowacyjnych firm świata, opublikowanym niedawno przez Boston Consulting
Group, brakuje polskich przedsiębiorstw.
Według Henryki Bochniarz, prezydent PKPP
Lewiatan, polskich marek w rankingu najbardziej innowacyjnych firm świata nie ma
i długo jeszcze nie będzie. – Trzeba pamiętać,
że gospodarka amerykańska, która według zestawienia Boston Consulting Group ma najwięcej innowacyjnych przedsiębiorstw, bazę
dla innowacyjności budowała przez wiele lat
– mówi. Tymczasem polskie firmy są ciągle
słabe kapitałowo. – Nawet te największe są
niewspółmiernie małe w stosunku do takich
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potentatów, jak Apple, Google czy Samsung
– mówi Bochniarz.
Już w 2009 roku wartość rynkowa Google
wynosiła 200 mld dol., a wartość rynkowa Asseco sięga dzisiaj nieco ponad 1 mld dol. Przy
czym Asseco jest firmą, która wydaje najwięcej
na badania i rozwój spośród wszystkich
przedsiębiorstw w Polsce. Niestety, to ciągle
dużo za mało na miejsce w rankingu 50 najbardziej innowacyjnych firm świata. – Problemem jest wielkość polskich przedsiębiorstw i kapitał, którym dysponują, ale także, a może przede wszystkim, zupełny brak
wsparcia dla innowacyjności w Polsce – kwituje Bochniarz. Wskazuje, że w dużej części
winę ponoszą za to także decydenci. – Nie ma
polityki wspierania innowacyjności, bo trudno za taką uznać Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który, co prawda,
dysponował dużymi, jak na warunki polskie,
środkami, ale ich wykorzystanie nie zwiększyło
liczby innowacyjnych firm w Polsce – uważa. Potrzebne są więc działania w obszarze
podatkowym, rozwiązania pozwalające rozwijać się funduszom podwyższonego ryzyka,
a teraz, co wymaga znacznie więcej czasu,
zmiana systemu edukacji. – Młodzi ludzie powinni być uczeni otwartości na zmiany, premiowani za kreatywność, a nie karani za nią.
Może czas na rewolucję w Polsce dotyczącą
polityki wsparcia innowacji, bo dotychczasowe
działania nie są wystarczająco spójne i efek-

tywne, by Polska weszła na drogę innowacyjności – konstatuje Bochniarz.
– Unia Europejska w większym niż dotąd stopniu musi wspierać te obszary, które
wzmacniają jej konkurencyjność globalną: innowacje, nowe technologie, w tym w energetyce, badania i rozwój, jakość w edukacji,
kapitał ludzki, budowanie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i nauką. Te priorytety powinny zostać odzwierciedlone we
wszystkich kategoriach budżetu i odpowiadających im politykach, także we wspólnej polityce rolnej oraz polityce spójności – potwierdza PKPP Lewiatan. – Dyskusja o budżecie Unii Europejskiej i obszarach, które są
z niego finansowane, koncentruje się na jego
wielkości oraz pozycjach netto płatników. To
umacnia błędne przekonanie, że najważniejszą korzyścią z członkostwa w UE jest dostęp do funduszy europejskich, a kosztem
– składka płacona do unijnego budżetu.
W efekcie debata o celach interwencji europejskiej i tym, jak je skutecznie osiągać, jest
podporządkowana potrzebom negocjacji finansowych. Tymczasem konsekwencja w wyborze wspólnych celów i priorytetów rozwojowych, zgoda co do sposobów ich osiągania
oraz identyfikacja inwestycji o największej europejskiej wartości dodanej i potencjale są niezbędne, aby efektywnie wykorzystywać ograniczone zasoby europejskie – mówi Małgorzata Lelińska, ekspertka PKPP Lewiatan.

Dlatego bardzo ważne znaczenie ma
zwiększenie środków na finansowanie badań
i rozwoju, innowacji oraz edukacji w celu
wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia
miejsc pracy. Pomimo obniżki pułapu wydatków z 34,4 mld euro w zobowiązaniach
i 35,2 mld euro w płatnościach przywódcy UE
zgodzili się na 37-procentowy wzrost w porównaniu do lat 2007–2013 wydatków dla celu
„konkurencyjność”, który właśnie te sfery obejmuje (w nowej perspektywie 125,61 mld
euro wobec 91,5 mld na lata 2007–2013). Więcej środków popłynie także do programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. To dobre posunięcie, chociaż Polska dopiero uczy się korzystać ze środków dystrybuowanych bezpośrednio z poziomu Brukseli.
Według pracodawców wydatki na wzrost
gospodarczy i zatrudnienie, zwłaszcza w ramach polityki spójności, powinny zajmować
w budżecie UE szczególnie istotne miejsce.
Polityka spójności jest w największym stopniu ukierunkowana na wyzwalanie potencjałów państw i regionów, które z racji relatywnie słabszej pozycji konkurencyjnej nie
mogą odnosić pełnych korzyści z integracji.
Gwarantuje dostęp do instrumentów, które
pozwalają reagować na zmieniające się warunki gospodarcze i społeczne. Polityka spójności, tak zresztą jak i pozostałe polityki budżetowe, w tym wspólna polityka rolna, nie
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Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest interdyscyplinarną jednostką badawczą o ponad
80-letniej tradycji. Przedmiotem działania IWNiRZ jest prowadzenie badań w dziedzinie genetyki i hodowli
roślin włóknistych i zielarskich oraz ich zastosowania w przemyśle włókienniczym, ochronie środowiska,
budownictwie, przemyśle spożywczym, samochodowym, lotnictwie, chemicznym, biotechnologii, farmakologii oraz medycynie.
Wielokierunkowa współpraca z licznymi jednostkami naukowymi w kraju i na świecie przekłada się na
udział w licznych tematach naukowo-badawczych i innowacyjnych. Obecnie Instytut jest zaangażowany
w realizację 30 projektów w tym 8 projektów międzynarodowych (7 z 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej i 1 z „Life +” oraz w ramach programów krajowych m.in. NCBiR-5, NCN-6, POIG-11).
Gwarancją wysokiej jakości realizowanych badań naukowych i prac rozwojowych są wdrożone w Instytucie Systemy Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, laboratorium badawcze palności i włókiennicze
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji PCA i inne branżowe SZJ, w tym ISO 22 000 i GMP.

Do najważniejszych kierunków badawczych Instytutu należą:
• Biotechnologia, inżynieria genetyczna, hodowla i agrotechnika
roślin włóknistych i zielarskich,
• Technologie pozyskiwania i przetwarzania włókien naturalnych
oraz ich modyﬁkacji do różnych zastosowań (np.: kompozyty).
• Biopaliwa i biopolimery o strukturze nano z roślin włóknistych.
• Bezpieczne dla zdrowia i środowiska środki bio i ogniochronne.
• Produkty dietetyczno-lecznicze z lnu i konopi
• Receptury, technologie oraz badania farmakologiczne
i mikrobiologiczne ziołowych produktów leczniczych.
• Wielofunkcyjne prozdrowotne wyroby włókiennicze,
tekstylia medyczne i dla kosmetologii.
Instytut prowadzi własną działalność wydawniczą o światowym zasięgu, redagując m.in.: „Journal of Natural Fibres” (JCR), „Herba
Polonica”, EUROFLAX Newsletter.

Instytut Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich
60 -630 Poznań
ul. Wojska Polskiego 71B
tel. (61) 845 58 00
fax (61) 841 78 30
sekretariat@iwnirz.pl
www.iwnirz.pl

INSTYTUTY BADAWCZE

«

może być jednak sprowadzona do redystrybucji dochodu. Jej rolą jest stymulowanie rozwoju gospodarek współtworzących wspólny
rynek. Jest to zadanie tym trudniejsze, że pomimo identyfikacji nowych wyzwań dla spójności wydatki na ten obszar spadają (na lata
2014–2020 prawie 30 mld euro mniej niż
w poprzedniej perspektywie). Tym istotniejsze jest zadanie stojące przez Polską (największym beneficjentem polityki spójności),
by zagwarantować efektywne wykorzystanie
prawie 73 mld euro, które nam przypadły
w udziale. Środki te będzie można zainwestować między innymi w badania naukowe
i ich komercjalizację, infrastrukturę drogową,
rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku, cyfryzację kraju, edukację,
włączenie społeczne i aktywizację zawodową.
Ważne, by ich wykorzystanie służyło wypracowaniu trwałych podstaw do wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz jej zdolności
do zatrudniania. Według Lewiatana wspierane powinny być głównie te obszary, w przypadku których wartość dodana z zainwestowanych środków będzie najwyższa. Bardzo
niebezpieczne jest natomiast planowanie
wykorzystania wsparcia z UE w zakresie
krótkookresowych czynników wzrostu. Pozwala to na osiągnięcie krótkotrwałych,
punktowych efektów, ale w długim horyzoncie prowadzi do zmarnowania środków i pozbawienia Polski możliwości stworzenia
przewag konkurencyjnych w przyszłości.
Z drugiej strony, polskie firmy powoli
przełamują barierę niemożności. Z raportu
KPMG „Plany inwestycyjne polskich przedsiębiorstw produkcyjnych” wynika, że 2013 rok
będzie stał pod znakiem inwestycji w polskim
przemyśle. Jak wynika z raportu KPMG,
mimo negatywnych prognoz ekonomicznych na 2013 rok, większość polskich firm produkcyjnych zamierza przyjąć strategię ekspansywną i nie ograniczać skali inwestycji. Polska jest wciąż priorytetowym kierunkiem dla
rodzimego przemysłu przetwórczego, ale
przedsiębiorcy zamierzają również zwiększać udziały w rynkach zagranicznych. Firmy będą wprowadzać nowe produkty i ulepszać istniejącą ofertę. Większość z nich nie dostrzega przeszkód mogących negatywnie
wpłynąć na ich plany inwestycyjne.
JJak wykazało badanie KPMG, mimo że
większość polskich przedsiębiorstw produkcyjnych spodziewa się w 2013 roku spowolnienia gospodarczego w Polsce i w całej Europie, 56 proc. z nich przyjmuje na ten czas
strategię zakładającą rozwój firmy. Zdaniem
39 proc. przedsiębiorców najbliższy rok będzie okresem stabilizacji, a 5 proc. przygotowuje się na redukcję polegającą na obniżaniu kosztów, podziale przedsiębiorstwa
lub sprzedaży jego części. Z raportu KPMG
wynika, że dla przemysłu przetwórczego
Polska jest wciąż perspektywicznym rynkiem i stanowi cel ekspansji 58 proc. firm. Blisko połowa producentów deklaruje w 2013
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roku wzrost zaangażowania na rynkach zachodnioeuropejskich. Inne kluczowe kierunki ekspansji to Europa Środkowo-Wschodnia
i Europa Wschodnia. Poza naszym kontynentem atrakcyjne dla polskich przedsiębiorstw są przede wszystkim kraje Azji i Pacyfiku. – Należy pamiętać, że projekty inwestycyjne rozłożone są w czasie, dlatego nawet
gwałtowne zawirowania w gospodarce nie
muszą wpływać na ograniczenie skali inwestycji. Projekty rozpoczęte w poprzednich latach będą w większości kontynuowane w roku
2013. Część producentów traktuje inwestycje jako obronę przed potencjalnymi trudnościami na rynku. Wiele firm będzie inwestować w bazę produkcyjną, ofertę produktową, a także w optymalizację procesów
i kosztów – mówi Monika Bartoszewicz, partner w KPMG w Polsce.
Szansą dla polskiego przemysłu są też innowacje produktowe, rozbudowa bazy produkcyjnej i tworzenie nowych zakładów. Według raportu KPMG niemal żadna z badanych firm produkcyjnych nie zamierza redukować swojej oferty produktowej do końca
2013 roku. 45 proc. przedsiębiorców planuje wprowadzenie nowych produktów – dotyczy to przede wszystkim branży chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej, gumowej, tworzyw sztucznych i surowców mineralnych. 53 proc. firm, głównie z branży metalowej i wyrobów z metali, drzewnej, papierniczej, meblarskiej i poligraficznej, a także spożywczej, napojowej i tytoniowej, skoncentruje się na udoskonalaniu obecnej oferty. Nastawienie strategii producentów na
wprowadzanie innowacji produktowych znajduje odbicie w planach dotyczących bazy produkcyjnej. Przedsiębiorcy stawiają na jej rozbudowę (41 proc.) lub optymalizację wykorzystania (57 proc.), a ich podejście różni się
wyraźnie w zależności od wielkości firmy.
Duże przedsiębiorstwa (250–499 zatrudnionych) znacznie częściej dostrzegają szansę rozwoju w powiększaniu bazy produkcyjnej, a nie optymalizacji jej wykorzystania. Dodatkowo, blisko co piąta badana firma planuje otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w ciągu najbliższych 2–3 lat. Większość
z nich ma powstać w Polsce, co ma istotne
znaczenie dla rynku pracy.
Ponadto z raportu KPMG wynika, że
w 2013 roku więcej badanych firm produkcyjnych zakłada zwiększenie zatrudnienia
(24 proc.) niż jego zmniejszenie (12 proc.).
Zgodnie z deklaracjami producentów, liczba
zatrudnionych w przemyśle przetwórczym
w 2013 roku ma wzrosnąć o 2,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Prognozy różnią się w zależności od branży – najwięcej
firm przewidujących redukcję zatrudnienia
(20 proc.) działa w sektorze spożywczym, napojowym i tytoniowym. – Zwolnienia są
traktowane przez większość producentów jako
ostateczność. W szczególności dotyczy to
branż, w których procesy produkcyjne wy-

magają od pracowników zaawansowanych
kompetencji i doświadczenia. Takie osoby niełatwo zastąpić w razie powrotu na ścieżkę
wzrostu. Nie zmienia to jednak faktu, że
w 2013 roku część firm produkcyjnych będzie
zmuszona przeprowadzić redukcje z powodu spadku popytu na rynku lokalnym lub ze
strony zagranicznych odbiorców – uważa
Monika Bartoszewicz, Partner w KPMG
w Polsce.
Znane są także główne obszary inwestycyjne firm. Należą do nich maszyny i urządzenia oraz doskonalenie procesów. Badanie
KPMG wskazuje, że w 2013 roku blisko co
druga firma produkcyjna zwiększy swoje nakłady na maszyny i urządzenia w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym dla
44 proc. z nich podejmowane inwestycje w
tym obszarze będą miały strategiczny charakter. Wartość nakładów wzrośnie w tym
przypadku o 9,4 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wolniej będą rosły inwestycje
w budynki i budowle (3,7 proc.) oraz środki
transportu (1,5 proc.). W obszarze B+R
zwiększenie nakładów planuje 22 proc. producentów, natomiast 74 proc. ma zamiar
utrzymać wydatki na obecnym poziomie.
Większość firm nie będzie przyjmować
nowych pracowników do działów badawczorozwojowych. Dostrzegana jest natomiast potrzeba doskonalenia procesów biznesowych
w przedsiębiorstwach – w 85 proc. z nich mają
zostać wprowadzone ulepszenia w zakresie
produkcji i montażu. Istotnym obszarem
optymalizacji jest również łańcuch dostaw,
transport, logistyka i magazynowanie. 26 proc.
producentów zamierza w 2013 roku wdrożyć
systemy IT o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania firmy, szczególnie systemy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa lub
surowcami oraz systemy informacji zarządczej (MIS). – Pracując nad udoskonaleniem
procesów biznesowych, większość przedsiębiorstw koncentruje się głównie na produkcji, zapominając o finansowej i podatkowej
stronie swojej działalności. Badanie KPMG
wykazało, że niewiele ponad jedna trzecia firm
planuje zoptymalizować te procesy. Tymczasem również w obszarze finansów i podatków można szukać oszczędności – podsumowuje Monika Bartoszewicz.
Większość firm produkcyjnych nie dostrzega barier mogących negatywnie wpłynąć
na ich plany inwestycyjne. Występowanie tego
rodzaju utrudnień potwierdziło 36 proc.
firm. Do najczęściej wymienianych przeszkód należy niepewna sytuacja ekonomiczna, biurokracja, zmienność cen surowców
oraz trudności finansowe odbiorców. Najmocniej ich wpływ na planowanie inwestycji odczuwają branże: tekstylna, odzieżowa
i wyrobów skórzanych oraz spożywcza, napojowa i tytoniowa. Najmniej zagrożone są
sektory: drzewny, papierniczy, meblarski i poligraficzny oraz metalowy i wyrobów z metali.
I
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Nowe oblicze
włókiennictwa
Rozmowa z prof. Jadwigą Sójką-Ledakowicz, dyrektor Instytutu Włókiennictwa

Jakie obszary zainteresowań Instytutu
najlepiej trafiają w potrzeby przemysłu i najbardziej sprzyjają efektywności opracowywanych rozwiązań?
– Instytut Włókiennictwa w Łodzi jest najstarszą w Polsce jednostką naukowo-badawczą przemysłu włókienniczego. W swojej 67-letniej działalności zawsze odgrywał
znaczącą rolę w tworzeniu nowych technologii włókienniczych i współpracował w tej
dziedzinie z zakładami przemysłowymi.
Instytut nie ustaje w poszukiwaniach
nowych obszarów badań, współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi centrami naukowymi i uczelniami oraz uczestniczy w programach badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, tworząc w ten sposób nowe oblicze włókiennictwa.
Kierunki badań Instytutu, podobnie jak
europejski przemysł włókienniczy, ewoluują. W miejsce tradycyjnych wyrobów włókienniczych wchodzą innowacyjne wyroby
typu high-tech, takie jak: funkcjonalne materiały włókiennicze np. materiały barierowe,
kompozyty włókienno-polimerowe, tekstylia
inteligentne, biomateriały. Takie nowej generacji materiały włókiennicze znajdują coraz
szersze zastosowanie w wielu obszarach interdyscyplinarnych – zastosowania techniczne, a jednocześnie nadal są nieodłącznym
elementem życia – zastosowanie w produkcji odzieży, elementów wyposażenie wnętrz,
materiałów higienicznych.
Jednym z bardzo istotnych obszarów badań wykonywanych w IW są nowe materiały i technologie wykorzystujące nanotechnologie. Równie ważnym obszarem badań jest
biotechnologia przemysłowa oraz ochrona
środowiska, w tym utylizacja i recykling odpadów włókienniczych.
Jakie przykłady prac badawczych IW
mogą ilustrować, że wyniki realizowanych
projektów doskonale sprawdzają się w praktyce?

– IW uczestniczy w budowie gospodarki opartej na wiedzy poprzez opracowywanie
i wprowadzanie do praktyki przemysłowej innowacyjnych technologii nowej generacji
materiałów włókienniczych. Przykładem tego
są projekty kluczowe współfinansowane
przez UE ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013: Envirotex, Nanomitex
oraz Biogratex. Projekty te realizowane są
w konsorcjach interdyscyplinarnych, co jest
wyznacznikiem współczesnych badań naukowych i warunkiem niezbędnym w osiągnięciu założonych celów. I tak na przykład
celem projektu Envirotex jest wprowadzenie
na rynek krajowy i europejski nowoczesnych,
barierowych materiałów włókienniczych,
chroniących przed promieniowaniem UV, polem elektromagnetycznym i elektrycznością
statyczną. Rezultaty badań projektu Envirotex są objęte ochroną patentową oraz promowane na międzynarodowych wystawach
i targach wynalazczości.
Opracowany przez IW włókienniczy materiał barierowy chroniący przed promieniowaniem UV – w zakresie UVA, UVB, UVC
emitowanym przez naturalne lub sztuczne
źródła – przeszedł pomyślnie wszystkie badania. Uszyto z niego zaprojektowane przez
ASP w Łodzi wygodne nakrycia głowy, a także koszulki z długim rękawem. Produkty te wywołały już duże zainteresowanie i na pewno
dobrze spełnią funkcję ochronną dla osób wykonujących prace na zewnątrz tj. budowniczy
dróg, torów, rolnicy itp.
Jakie bariery widzi pani w dotychczasowej współpracy środowiska nauki z biznesem?
– Mamy wiele zapytań, zgłoszeń biznesowych od firm z kraju i z zagranicy zainteresowanych naszymi technologiami. Przed
etapem komercjalizacji musimy dokonać
rynkowej wyceny opracowanych technologii.
Dopiero wówczas będziemy mogli zaoferować nasze rozwiązania podmiotom gospo-

darczym, a następnie wdrożyć je do praktyki przemysłowej na zasadach rynkowych – poprzez udzielenie licencji, sprzedaż patentu.
Obecnie jest to jedyna możliwość wdrożenia
opracowanej technologii lub produktu do zakładu przemysłowego. Barierą dla wdrożeń
może być więc kondycja finansowa przedsiębiorstw, szczególnie z branży włókienniczej.
IW współpracuje z przedsiębiorcami
również w zakresie usług realizowanych
przez 6 laboratoriów badawczych posiadających akredytacje PCA, które wykonują badania dla potrzeb zarówno krajowych i zagranicznych instytucji naukowo-badawczych,
jak i przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu w zakresie: analiz chemicznych i instrumentalnych, badań odporności wybarwień, badań ekologiczności wyrobów, badań
właściwości fizyko-mechanicznych, elektrostatycznych, użytkowych i fizjologicznych
oraz odporności na zapalenie surowców i wyrobów włókienniczych w dowolnym stadium przerobu o przeznaczeniu tradycyjnym
i specjalnym.
Podczas XX Giełdy Wynalazków Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doceniło szczególną aktywność Instytut Włókiennictwa w dziedzinie promocji polskich
wynalazków za granicą.
– IW organizuje seminaria i sympozja adresowane do MŚP, które są miejscem przeglądu dorobku naukowego, technologicznego i aplikacyjnego oraz forum wymiany doświadczeń między specjalistami reprezentującymi różne dziedziny nauki i gospodarki.
Stwarza również możliwość prezentacji wyników badań uzyskanych w projektach realizowanych przez zespoły interdyscyplinarne.
Taka współpraca przedsiębiorstw z IW przekłada się na zwiększenie ich konkurencyjności nie tylko na rynku krajowym.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
www.iw.lodz.pl

IW posiada Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT – i jest jednostką notyfikowaną
w zakresie 3 Dyrektyw UE:
• 2009/48/WE Bezpieczeństwo zabawek
• 89/686/EWG Środki ochrony indywidualnej
• 93/42/EWG z późn. zm. Wyroby medyczne
i prowadzi certyfikację dobrowolną w szerokim zakresie.
IW jest przedstawicielem Stowarzyszenia Oeko-Tex i jako jedyny w Polsce
prowadzi proces certyfikacji i wykonuje badania na znak Oeko–Tex Standard 100.
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Innowacyjność
rozwija skrzydła
15 stycznia 2013 roku Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały w sprawie
dokumentu: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna
Polska 2020” – SIEG, zakładającego stworzenie wysoce konkurencyjnej gospodarki
opartej na wiedzy oraz ożywienie kooperacji przedsiębiorstw, administracji i nauki
ogólnego zastosowania, takie jak technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia czy biotechnologia. Pośrednio prowadzą one do podnoszenia poziomu konkurencyjności wielu innych sektorów przemysłu i usług.

B+R jako długookresowa inwestycja

łównym założeniem długo oczekiwanego dokumentu jest podjęcie działań mających na celu
przygotowanie odpowiednich warunków do funkcjonowania polskich przedsiębiorstw oraz sektora nauki i administracji.
Strategia Innowacyjności i Efektywności
Gospodarki powstała przede wszystkim po to,
by zapewnić konkurencyjną pozycję polskim
przedsiębiorstwom na rynku europejskim
oraz wzmocnić potencjał, jakim dysponuje
Polska, a zarazem zminimalizować wszelkie
bariery uniemożliwiające jego pełne wykorzystanie. SIEG wpisuje się w unijną strategię rozwoju Europa 2020 i przyczynia się do
realizacji nakreślonych w niej celów, w tym
osiągnięcia poziomu inwestycji w działalność
badawczo-rozwojową równego 3 proc. PKB
(1,7 proc. PKB dla Polski).

G

Globalna Unia Innowacji
Strategia Europa 2020 skonstruowana jest
z siedmiu projektów przewodnich, z których
jeden – „Unia Innowacji” – jest najbliższy naszej SIEG. Obejmuje on takie elementy jak:
tworzenie gospodarki opartej na wiedzy po-
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przez zwiększenie potencjału naukowego,
tworzenie zintegrowanej infrastruktury badawczej, podwyższanie poziomu kształcenia
i e-umiejętności, zwiększanie mobilności
kadr naukowych czy wspieranie MŚP o dużym potencjale rozwoju oraz komercjalizacja
wynalazków i innowacji.
Rozwój współczesnej gospodarki i nauki
jest uwarunkowany zachodzącymi zmianami w globalnym otoczeniu. Dotyczy to między innymi zmian demograficznych, postępującego procesu globalnej i regionalnej integracji, zmian klimatycznych oraz podejścia
do innowacji. To wszystko jednocześnie
wpływa na zmiany w obszarze badań naukowych oraz działalności innowacyjnej.
Coraz większą rolę odgrywają technologie

Nowego znaczenia nabiera także system
kształcenia na poziomie wyższym oraz rola
samych uczelni. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się nowe umiejętności i nowe
zawody, co poniekąd wymusza na uczelniach
dostosowanie oferty programowej do potrzeb
rynkowych. Uczelnie, stając się otwartymi na
stawiane przed nimi wymagania, dają wyraz
swej mobilności i stają się ośrodkami tworzenia kapitału społecznego oraz kreatywności.
Warto zauważyć, że działalność badawczo-rozwojowa (B+R) jest priorytetem wielu państw, które niezależnie od światowego
kryzysu gospodarczego nie zmniejszyły nakładów publicznych na ten cel. Wskazuje to,
że działalność B+R traktowana jest coraz częściej jako długookresowa inwestycja, która
w znaczącym stopniu przyczynia się do podnoszenia konkurencyjności gospodarki.

Wciąż za mało na badania
„Punktem wyjścia do oceny aktualnego
stanu polskiej nauki oraz jej powiązań z gospodarką jest analiza wskaźników związanych
z nakładami na B+R. Ogółem nakłady na
działalność B+R (gross domestic expenditure
on research and development, GERD) w Polsce w 2009 roku wyniosły 9,07 mld zł (ceny
bieżące), co oznacza wzrost w porównaniu
z rokiem poprzednim o 17,7 proc. W 2010 roku
wyniosły one 10,4 mld zł, co oznacza wzrost

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
– cele działań:
Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb
innowacyjnej i efektywnej gospodarki
Cel 2: Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy
Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców
Cel 4: Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
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r/r o 14,8 proc. Mimo dość wyraźnego wzrostu nakładów na działalność B+R w ostatnich
latach udział GERD do PKB w Polsce jest
nadal relatywnie niski: w 2009 roku wynosił 0,68 proc., a w 2010 roku – 0,74 proc.
Udział ten był wyższy niż w Grecji, Rumunii
i na Słowacji, lecz niższy niż w większości
państw OECD i UE (średnia UE 27 w 2009
roku: 2,01 proc. PKB, w 2010 roku: 2,0 proc.;
średnia OECD w 2009 roku: 2,4 proc. PKB),
a także w niektórych państwach zaliczanych
do tzw. grupy BRIC (Rosja: 1,25 proc. PKB,
Chiny 1,7 proc. PKB). Problemem obrazującym skalę potrzebnych dostosowań po
stronie polskich przedsiębiorstw jest również
niski udział nakładów poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w nakładach wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe: w 2010 roku wyniósł on 24,4 proc.
(udział budżetu wynosił 60,9 proc., szkół
wyższych – 2,5 proc., prywatnych instytucji
niedochodowych – 0,3 proc., zaś zagranicy
– 11,8 proc.)” – czytamy w Strategii.
Z czego mogą wynikać przyczyny niedostatecznej współpracy na linii przedsiębiorca–
instytut badawczy? Jako jeden z głównych powodów wskazuje się brak informacji o ofercie poszczególnych jednostek. Nie bez znaczenia są także takie czynniki, jak niski poziom
zaufania społecznego oraz brak tradycji,
a przede wszystkim wzorców tego typu kooperacji w polskim społeczeństwie.

Powiew optymizmu i szanse na dialog
Wobec niskiego zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie działalności B+R
optymistycznym wydaje się fakt, że znacznie
wrosła liczba wynalazków zgłoszonych
w Urzędzie Patentowym (wzrost o 91 proc.
w latach 2005–2011). Jak podaje SIEG,
w 2011 roku zgłoszonych zostało 3878 wynalazków, zaś liczba udzielonych patentów
wyniosła 1989. Zgłoszono także 940 wzorów
użytkowych (wzrost w porównaniu z rokiem
2005 o 57 proc.) oraz udzielono 498 praw
ochronnych.
Ważną drogą wychodzenia z kryzysu,
a zarazem tworzenia podstaw przyszłego rozwoju, jest wzrost inwestycji w kapitał ludzki.
Dzięki temu stworzone zostaną warunki do
ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań
oraz prowadzania badań. Kolejnym elementem jest partnerska współpraca, oparta
na wzajemnym zaufaniu nie tylko przedsiębiorców, ale także innych uczestników życia
gospodarczego, tj.: administracji państwowej
i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu, instytucji naukowych. Dużą rolę odegra
tu dialog społeczny. Przyszły rozwój gospodarczy nie obejdzie się także – a może przede
wszystkim – bez zwiększenia nakładów publicznych i stymulowania nakładów prywatnych na działania B+R.
Za całościowe wdrożenie Strategii będzie odpowiedzialny minister gospodarki, co

nie oznacza, że odbędzie się to bez konkretnych działań ze strony innych członków
rządu. Jak podaje Strategia: „Minister gospodarki odpowiada za tworzenie warunków
do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw. Jest też odpowiedzialny za zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych
dla funkcjonowania przedsiębiorców, ze
szczególnym uwzględnieniem mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw. W ramach swoich kompetencji realizuje programy wieloletnie mające na celu wspieranie finansowe
inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców. Prowadzi również działania promocyjne przedsiębiorstw i produktów na rynkach zagranicznych. W implementacji Strategii równorzędną rolę odgrywa minister nauki i szkolnictwa wyższego, który realizuje
działania mające na celu podniesienie poziomu wyników badań naukowych poprzez
finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych, wspieranie współpracy
naukowej z zagranicą oraz obsługę finansową zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. MNiSW m.in. ustanawia
i ogłasza programy i przedsięwzięcia dotyczące zadań szczególnie istotnych dla realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa”.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki
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Ranking uczelni – po której
z nich zarobisz najwięcej?
W rankingu szkół wyższych, po których absolwenci zarabiali najwięcej
w 2012 roku, zwyciężyła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Które uczelnie wykształciły najwyżej wynagradzaną kadrę?
ak wynika z Ogólnopolskiego Badania
Wynagrodzeń, przeprowadzonego
przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku,
najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby, które ukończyły Szkołę Główną
Handlową w Warszawie. Ich przeciętne zarobki wynosiły 3500 zł brutto. Na drugim
miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. Absolwenci tej uczelni zarabiali
w 2012 roku przeciętnie 3380 zł. Na trzecim
miejscu w rankingu uczelni znalazła się Politechnika Gdańska. Osoby, które ukończyły studia na Politechnice Gdańskiej zarabiały
3200 zł.
W pierwszej dziesiątce uczelni, po ukończeniu których absolwenci otrzymywali najwyższe wynagrodzenia, przeważały te o profilu technicznym. Obok Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej w rankingu znalazły się jeszcze Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska (mediana
wynagrodzeń – 3000 zł). Na siódmym miejscu uplasowała się Politechnika Łódzka. Jej
absolwenci, podobnie jak osoby, które ukończyły AGH i Politechnikę Wrocławską, zarabiali przeciętnie 3000 zł.
Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – najlepszej według miesięcznika „Perspektywy” uczelni – zarabiali
przeciętnie 2500 zł. W rankingu uczelni
opracowanym na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, Uniwersytet
Jagielloński uplasował się na 16. miejscu
ex aequo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.
Sylwia Rębisz
Sedlak & Sedlak
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Jak kształtuje się ranking szkół niezależnie od roku ukończenia uczelni? Po
których profilach studiów zarabiano
najwięcej? Na te i inny pytania znajdą
państwo odpowiedź w materiale „Ranking uczelni wyższych – wynagrodzenia
absolwentów w 2012 roku” na portalu
www.wynagrodzenia.pl

Ranking uczelni 2012 (mediana wynagrodzeń całkowitych brutto absolwentów rozumianych jako
osoby, które ukończyły studia w ostatnim roku w zł)
miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

nazwa uczelni
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Politechnika Warszawska
Politechnika Gdańska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Politechnika Śląska (Gliwice)
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Politechnika Białostocka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Gdański

n
68
138
97
197
164
144
73
73
60
41
137
79
112
51
80
137
95
80
73
63
44
74
40
79
61

mediana
3500
3380
3200
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2967
2900
2800
2700
2700
2525
2500
2500
2500
2500
2488
2300
2275
2275
2230
2216

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku
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Gminy wiejskie
w dobrych rękach
Po raz dwunasty społeczeństwo wybrało spośród włodarzy gmin tego, który najlepiej
dba o lokalny budżet i dobrobyt wspólnoty samorządowej, podejmując decyzje, które
zapewniają mu przychylność mieszkańców i uznanie środowiska. W 2012 roku najlepiej sprawował władzę gminną wójt Ożarowic Grzegorz Czapla
ójta, który cieszy się największą
sympatią i przychylnością społeczeństwa, wybrano w drodze głosowania SMS-owego,
które poprzedzała prezentacja nominowanych
do tytułu ﬁnalistów na antenie TVP1. Tym razem liczba głosów jasno wskazała, że na zwycięstwo najbardziej zasłużył gospodarz śląskiej gminy wiejskiej Ożarowice – najmniejszej i najbiedniejszej spośród wszystkich jednostek terytorialnych, których wójtowie znaleźli się w ogólnopolskim ﬁnale – który docenianą pracę na stanowisku wykonuje od 14
lat. Na przestrzeni lat z powodzeniem gospodaruje budżetem i chwyta okazje, żeby pozyskać dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych, dzięki czemu poziom inwestycji
w gminie utrzymuje się na wysokim poziomie,
co zyskuje odzwierciedlenie w jakości życia
mieszkańców. W dziesiątce nominowanych
do tytułu Wójta Roku 2012 znaleźli się również włodarze gmin: Pomiechówek, Bieliny,
Długołęka, Dobrzyca, Gdów, Głusk, Ełk,
Szczurowa, Wągrowiec.
Redakcja Audycji Rolnych Programu 1
TVP odpowiedzialna za organizację konkursu poprzez tę coroczną inicjatywę zmierza do
zwrócenia uwagi na aktywność i efektywność
działań władz lokalnych, zarządzających obszarami wiejskimi i nadających właściwy kierunek rozwoju swoich jednostek terytorialnych.
– Ta dziesiątka finalistów to najlepszy kapitał
ludzki polskiego samorządu. Nagradzając, nie
chcemy wysyłać ich na emeryturę. Mówię to
na rok przed wyborami samorządowymi.
Wtedy egzamin będą zdawać nie tylko oni, ale
wszyscy samorządowcy – przestrzegał z myślą o przyszłości i rozwoju obszarów wiejskich,
które powinny być w dobrych rękach, obecny podczas uroczystości wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. – Po osiągnięciach tej dziesiątki widać, że polska wieś
potrafi świetnie wykorzystywać unijne fundusze. Nowa perspektywa finansowa, dzięki
wypracowanemu porozumieniu w kwestii
budżetu, pozwoli na kolejne inwestycje – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi
Stanisław Kalemba, gratulując finalistom
osiągnięć. W swoim wystąpieniu podkreślał,
że dziesięciu wójtów, których kapituła konkursu
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Gala finałowa
zakwalifikowała do finału, doskonale wie, jak
odpowiadać na potrzeby zarządzanych terenów, by zapewnić mieszkańcom optymalne
warunki do życia. Głos zabrali także przedstawiciele pozostałych patronów konkursu:
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP oraz Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Wydarzenie
przyciągnęło także senatorów, posłów, przedstawicieli rządu, władz samorządowych oraz
instytucji wspomagających konkurs.
Finaliści konkursu
Wójt Roku 2012:
• Grzegorz Czapla, wójt gminy
Ożarowice (woj. śląskie) – laureat
• Jacek Anasiewicz, wójt gminy Głusk
(woj. lubelskie)
• Dariusz Bielecki, wójt gminy
Pomiechówek (woj. mazowieckie)
• Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny
(woj. świętokrzyskie)
• Iwona Agnieszka Łebek,
wójt gminy Długołęka (woj. dolnośląskie)
• Przemysław Majchrzak, wójt gminy
Wągrowiec (woj. wielkopolskie)
• Jarosław Pietrzak, wójt gminy Dobrzyca
(woj. wielkopolskie)
• Antoni Polkowski, wójt gminy Ełk
(woj. warmińsko-mazurskie)
• Zbigniew Wojas, wójt gminy Gdów
(woj. małopolskie)
• Marian Zalewski, wójt gminy Szczurowa
(woj. małopolskie)

Fot. UG OŻAROWICE

Podczas gali zorganizowanej 9 lutego
w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, którą poprowadzili Anna Matusiak i Michał Siegieda z TVP, laureat konkursu objętego patronatem honorowym prezydenta
RP i ministra rolnictwa i rozwoju wsi odebrał
pamiątkową statuetkę i obraz z dedykacją
z rąk Mariana Zalewskiego, członka zarządu TVP. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz wręczył zwycięzcy od prezydenta rycinę z wizerunkiem Pałacu Prezydenckiego i podpisem prezydenta,
a wszystkim finalistom pogratulował i odczytał list gratulacyjny prezydenta Komorowskiego. W słowach skierowanych do
uczestników konkursu podkreślił, że wszyscy
wójtowie, którzy znaleźli się w finałowej
dziesiątce, zasługują na uznanie dla wielkich
dokonań małych gmin na rzecz rozwoju samorządu lokalnego i mogą czuć się samorządowymi liderami. „Są Państwo osobami,
z których warto brać przykład. Potrafią Państwo swoją energią, przedsiębiorczością, kreatywnością inspirować i skutecznie zmieniać
świat wokół siebie. Pokazują Państwo, na
czym polega sens społecznej służby. Świetnie
ujął to jeden z nominowanych wójtów, mówiąc: „Jestem tu po to, żeby pomagać mieszkańcom, a nie żeby nimi rządzić”. Sądzę, że
to samo można powiedzieć o pracy każdego
z Państwa. Zaufanie, okazane przez mieszkańców gmin, stało się dla Was wielkim zobowiązaniem” – napisał w liście.
I
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Od okazji do sukcesu
Rozmowa z Grzegorzem Czaplą, wójtem gminy Ożarowice
Które z ostatnich inwestycji gminnych
uważa pan za najważniejsze?
– W gminie Ożarowice wciąż budujemy
nowe drogi i oddajemy nowe obiekty, tyle że
bez fanfar i przecinania wstęgi, bo nie potrzebujemy pompy. Po zakończeniu projektów płynnie przechodzimy do realizacji kolejnych zadań, których w gminie nie brakuje. W tej chwili prowadzimy 16 inwestycji,
wśród których wiodąca jest budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji wspólnie
z dwiema innymi gminami. Ponadto budujemy drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tak zwane schetynówki, i drogi transportu rolnego,
budujemy stadion z bieżnią lekkoatletyczną,
świetlice wiejskie oraz place zabaw, rozbudowujemy szkołę o salę gimnastyczną, 8 obiektów poddajemy termomodernizacji, remontujemy remizy OSP, pracujemy nad dostępem
do sieci szerokopasmowego Internetu. Za wywalczony grant budujemy targowisko dostosowane do standardów unijnych. Ponadto każda miejscowość dostaje od nas środki
z funduszu sołeckiego, które przeznacza na
własne potrzeby: zagospodarowanie skwerów,
remonty kapliczek, wyposażenie świetlic,
stroje regionalne, instrumenty muzyczne.
W ramach PROW stworzyliśmy lokalną grupę działania „Brynica to nie granica”, skupiającą aktywnych ludzi z 7 gmin i ponad 40
stowarzyszeń, które przy wsparciu środków
z programu chcą zrobić coś dla swojego lokalnego środowiska.
Efekty realizowanych projektów procentują uznaniem, czego dowodzi przyznany panu tytuł „Wójta Roku 2012”.
– Ten, kto wpadł na pomysł organizacji
konkursu, wyświadczył gminom wiejskim
wielką przysługę, bo na co dzień media mówią o wielkich miastach i wydarzeniach,
a dzięki plebiscytowi Polska usłyszała o dokonaniach małych miejscowości. To dla nas
duże wyróżnienie. Absolutnie nie liczyłem, że
zarządzana przeze mnie 5,5-tysięczna gmina, najbiedniejsza z finałowej dziesiątki,
zwycięży. To dla mnie osobisty sukces i szansa na promocję gminy, ale też zasługa zespołu.
Cieszę się, że społeczność lokalna przejęła formułę pracy ze mną. Wspólnie działamy na
rzecz gminy, w przekonaniu, że samorząd ma
zachęcać do aktywności, stwarzać warunki
i nie przeszkadzać, a dopiero na końcu pomagać. Efekty rzeczywiście są, bo widać, jak
zmienia się 7 miejscowości gminy, a przy tym
ciągle przybywa nam mieszkańców, dla których przygotowaliśmy ponad 2000 działek budowlanych. To pokazuje, że jesteśmy po-

Grzegorz Czapla, wójt gminy Ożarowice,
odbiera nagrodę w konkursie Wójt Roku
strzegani jako atrakcyjne miejsce do życia. Jeśli spojrzeć na statystyki, Ożarowice są jedną z najlepiej pozyskujących środki zewnętrzne i inwestujących gmin. W ciągu
ostatnich kilku lat wydaliśmy na inwestycje blisko 20 tys. zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, z czego około 14 tys. stanowią dotacje z różnych funduszy, podczas gdy wielkie
miasta cieszą się, gdy mają 2,5–3 tys., inni za
dobry wynik uznają 5–8 tys.
Co stoi za skutecznością samorządu
i sukcesami inwestycyjnymi?
– Nie mamy własnych środków, które pozwoliłyby na realizację potrzeb, więc mamy
dobrą motywację, by starać się o wsparcie ze
źródeł zewnętrznych. Dzięki uczestnictwu
w konkursach i słuchaniu ludzi, którzy mają
pomysły, zyskujemy szansę, by coś osiągnąć, wybierając najlepsze rozwiązania lub po
prostu realne do wykonania. Najważniejsze
jest ustalenie hierarchii ważności. W tym miej-

scu muszę przeprosić mieszkańców gminy, że
często nie jesteśmy w stanie realizować tego,
co konieczne. Robimy bowiem to, co się da ze
względu na dostępne możliwości, dyktowane
przez ogłaszane konkursy. Te sprawiają, że decydujemy się na nieplanowane inwestycje, bo
akurat nadarza się sposobność. Nauczyliśmy
się chwytać okazje, nawet jeśli przez to inne
potrzeby muszą trochę zaczekać. Tym sposobem wciąż podejmujemy się kolejnych
prac, stopniowo zmieniając oblicze gminy.
Naszym atutem jest także ponad 30 ha
terenów przygotowanych pod inwestycje,
najlepiej nieuciążliwe, na których powstają hotele, zajazdy, hale produkcyjne. W ciągu 14 lat,
odkąd pełnię funkcję wójta Ożarowic, udało
się zwiększyć budżet dziesięciokrotnie, do blisko 70 mln zł, z czego lwią część stanowią
środki pozyskane.
Czego dotyczą plany samorządu na bieżący rok?
– W bieżącym roku chcę się skupić
przede wszystkim na kontynuacji bieżących
inwestycji. Jednocześnie będę miał oczy i uszy
otwarte, by nie przegapić żadnej szansy na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój
gminy. Nigdy nie będziemy gminą turystyczną. Jedni mają morze albo jeziora, inni
góry, nas los umieścił w takiej lokalizacji, że
nie mamy tego typu potencjału. Mimo
wszystko nie mamy prawa narzekać, należy
raczej szukać korzyści i to, czym dysponujemy, przekuwać w atuty. A naszym atutem
z pewnością jest lokalizacja przy węźle autostradowym oraz w niewielkiej odległości od
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, co zadecydowało
o utworzeniu na terenie gminy strefy aktywności gospodarczej.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
www.ozarowice.pl

Wójt gminy wraz z Orkiestrą Dętą z Tąpkowic
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Gmina Gdów
– Beskidzkie Wrota
Najistotniejsze atuty gminy Gdów to dobre połączenie komunikacyjne z Krakowem
i jego obwodnicą, stale rozwijająca się baza gastronomiczna i hotelarska w pobliżu
rzeki Raby oraz otwarci na współpracę mieszkańcy i przedstawiciele władz lokalnych
mina Gdów leży w samym sercu
Małopolski, w powiecie wielickim, w odległości 30 km na południe od Krakowa. Jest oddalona o około 14 km od autostrady A4. Obszar
gminy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu: część ma charakter równinny,
a cześć – falisto-pagórkowaty, co w połączeniu z walorami środowiska przyrodniczego
korzystnie wpływa na rozwój turystyki i rekreacji. Na terenie gminy znajduje sie sporo
ciekawych zabytków architektury, miejsc pamięci narodowej oraz miejsc związanych z pobytem i działalnością wielu sławnych Polaków
m.in. Karola Wojtyły, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Tadeusza Kantora.
Parafia w Niegowici była miejscem pierwszej posługi duszpasterskiej Karola Wojtyły,
który przybył do wioski 28 lipca 1948 roku.
Kapłaństwo w Niegowici, choć trwające nie-

G

Władze gminy Gdów
podejmują szereg
działań mających
na celu zwiększenie
atrakcyjności
turystycznej
tego terenu
cały rok, okazało się ważne w pracy duszpasterskiej przyszłego papieża. Generał Jan Henryk Dąbrowski był twórcą i wodzem Legionów Polskich we Włoszech, współtwórcą
armii Księstwa Warszawskiego i pogromcą
Prusaków. Urodził się w 1755 roku w Pierzchowie. Na ziemi gdowskiej pamięć o nim jest
ciągle żywa, czego świadectwem jest m.in.
nadanie Szkole Podstawowej w Pierzchowie
jego imienia, utworzenie Izby Pamięci poświęconej patronowi oraz usypanie kopca. Tadeusz Kantor to polski reżyser, malarz, scenograf, grafik, autor manifestów artystycznych, animator życia kulturalnego, założyciel
Teatru Cricot 2 w Krakowie. Swoje życie związał z Huciskiem. Powstał tam dom artysty
wraz z 14-metrową, betonową rzeźbą tzw.
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Zbigniew Wojas, wójt gminy Gdów,
został finalistą ogólnopolskiego konkursu
Wójt Roku 2012

Rzeka Raba przypływająca przez
12 miejscowości gminy Gdów

14-metrowe krzesło Tadeusza Kantora
w Hucisku

krzesłem Kantora. Zaprojektował je sam
Kantor w ramach „cyklu pomników niemożliwych”.
Władze gminy Gdów podejmują szereg
działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej tego terenu. W ubiegłym
roku wzdłuż rzeki Raby powstały ścieżki
spacerowe, ciąg pieszo-jezdny, zamontowano oświetlenie parkowe oraz zainstalowano
elementy małej architektury (ławki, kosze na
śmieci, stojaki na rowery). Inwestycja była
współfinansowana z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
W 2013 roku planuje się kolejne etapy zagospodarowania tych terenów.
Mieszkańcy gminy Gdów są bardzo
aktywni i realizują swoje rozmaite pasje
w różnorodnych organizacjach. Najbardziej
aktywne są Koła Gospodyń Wiejskich. Do kobiecych organizacji należą nie tylko babcie
i mamy, ale również córki i wnuczki. W sumie w Kołach Gospodyń Wiejskich zrzeszonych jest około 500 członkiń.
Szczególnie istotnym elementem życia
społecznego wsi jest kultura kulinarna. Członkinie KGW wydały książkę kucharską zatytułowaną: „Tradycja zaczarowana w potrawach regionu wielickiego. PRZYgdowskieSMAKI”. Publikacja ta zawiera przepisy na
tradycyjne potrawy z regionu, znane tu od
dziesięcioleci i przekazywane z pokolenia na
pokolenie.
W październiku 2011 roku zainaugurowano działalność Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Pierwszym krokiem zmierzającym
do uruchomienia uczelni dla seniorów było
podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy gminą Gdów a Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. Obecnie seniorzy podzieleni na grupy uczestniczą w wykładach, zajęciach komputerowych, lektoratach języka angielskiego, zajęciach ruchowych
oraz w grupach seminaryjnych.
– Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia gminy Gdów. Zainteresowanych inwestowaniem na tym terenie zachęcamy do
współpracy! – mówi Zbigniew Wojas, wójt
gminy Gdów.
www.gdow.pl
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Lubię ludzi i chcę im służyć
Rozmowa z Iwoną Agnieszką Łebek, wójt gminy Długołęka

Kolejny raz znalazła się pani wśród finalistów konkursu Wójt Roku. Co jest przepustką do grona najlepszych gospodarzy polskich gmin i jak podchodzi pani do tego typu
plebiscytów?
– Moim zdaniem, przyczyniły się do
tego takie czynniki, jak zaufanie do mnie, akceptacja tego co robię i chyba także sympatia mieszkańców gminy oraz współpracowników. Bowiem do udziału w konkursie wójtowie mogą być zgłaszani przez mieszkańców,
sympatyków gminy, jednostki zewnętrzne i stowarzyszenia. Cieszę się bardzo, że zostałam
doceniona przez strażaków, dyrektorów szkół
i radnych powiatu, którzy znaleźli czas, aby
przygotować zgłoszenie. To jest ten najmilszy aspekt udziału w konkursie Wójt Roku.
Drugim, równie ważnym aspektem jest oczywiście możliwość promowania mojej gminy
w Polsce.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie na stanowisku wójta, co stanowi o powodzeniu w pełnieniu tej funkcji
w poczuciu akceptacji i przychylności dla
pani działań oraz realizowanej wizji rozwoju gminy?
– Według mnie o powodzeniu decyduje
umiejętność słuchania ludzi. Wsłuchiwanie się
w ich potrzeby, szybkie reagowanie na problemy. Funkcja, którą pełnię, nierzadko wymaga ode mnie podejmowania trudnych, czasem nawet kontrowersyjnych decyzji, ale
staram się zawsze kierować dobrem ogółu,
a nie własnymi aspiracjami czy ambicjami.
Zaufania jednak nie zyskuje się za darmo.
Myślę, że praca, zaangażowanie i poświęcenie są ważnymi czynnikami determinującymi

sukces. Nigdy też nie zapominam o ludziach, którzy mnie otaczają. Współpracuję
z solidnym i kompetentnym zespołem pracowników, do którego mam zaufanie. Lubię
ludzi i chcę im służyć. To jest mój przepis na
sukces.
Jakie zadania zrealizowane w 2012 roku
uważa pani za największy powód do zadowolenia dla samorządu oraz mieszkańców
gminy?
– 2012 rok był dla nas czasem wyjątkowo aktywnym. Rozpoczęliśmy budowę
pierwszego gminnego żłobka. Udało nam się
pozyskać na ten cel zewnętrzne źródła finansowe w wysokości 1,18 mln zł ze środków krajowych. Projekt jest dla mnie niezmiernie ważny, zarówno ze względu na potrzeby naszych mieszkańców, jak również na
skalę inwestycji oraz fakt, że nasza gmina jest
w tym momencie jednym z pionierów w skali całego kraju, wśród gmin wiejskich, jeżeli chodzi o budowę publicznego żłobka. Ponadto realizujemy projekty „Maluchy do
żłobka – mama wraca do pracy” oraz „Edukacja przedszkolna – właściwe miejsce – właściwy czas”.
Poza tym gmina kontynuowała w 2012
roku budowę boisk sportowych. W ramach
programu „Moje Boisko – Orlik 2012” wybudowaliśmy nowy kompleks w Łozinie.
Jest to już trzeci „Orlik” w naszej gminie.
Bardzo ważnym dla mnie projektem było
także przeprowadzone po raz pierwszy szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Do programu przystąpić mogły
wszystkie dziewczynki urodzone w 1999 roku
i zameldowane w gminie Długołęka.

Znaczącym przedsięwzięciem na skalę całej gminy było sporządzenie projektu nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka”. Poprzednie Studium z roku 1997 było
nieaktualne i wyczerpało już w większości
możliwości inwestycyjne. Nowe jest jeszcze
w fazie projektowania, a po jego ukończeniu
zostanie stopniowo rozpoczęta procedura
zmian planów miejscowych, w których zostaną zawarte m. in. ustalenia pozwalające na
nowe inwestycje. Nowe Studium będzie krokiem do większego i bardziej prężnego rozwoju gminy.
Do najważniejszych zadań, realizowanych
nie tylko w 2012 roku, należy także zapewnienie
dostępu do sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy Długołęka. Od lat ten cel jest sukcesywnie realizowany. Obecnie projektowana
jest sieć kanalizacyjna dla pięciu miejscowości: Bierzyc, Kępy, Łoziny, Łosic i Budziwojowic ze zbiorową oczyszczalnią w Łosicach. W ubiegłym roku zakończyliśmy kilka
dużych inwestycji w tym zakresie. Ogromnym
sukcesem było pozyskanie środków na budowę
grupowej oczyszczalni ścieków w Borowej
wraz z siecią kanalizacji sanitarnej na łączną
kwotę ponad 3 mln zł. Na budowę i renowację dróg wydaliśmy ponad 10 mln zł.
Co z planów inwestycyjnych władz Długołęki będzie traktowane priorytetowo w bieżącym roku, aby utrzymać zadowolenie
społeczności lokalnej i uznanie dla podejmowanych decyzji i przeprowadzanych
prac?
– Wciąż do najistotniejszych i najbardziej
pilnych działań należy zakończenie budowy
żłobka i jego planowane otwarcie we wrześniu
bieżącego roku. Będziemy także kontynuować
rozbudowę infrastruktury drogowej, na co zabezpieczyliśmy w budżecie aż 9 mln zł.
W 2013 roku zostanie zakończona budowa wspomnianej oczyszczalni ścieków
wraz z siecią kanalizacyjną w Borowej.
Ogromnym wyzwaniem jest aktualnie wprowadzenie tzw. ustawy śmieciowej oraz edukacja mieszkańców w tym zakresie, wciąż bowiem budzi ona wiele kontrowersji i generuje niejasności.
W bieżącym roku wprowadzamy też
nowy program poprawy estetyki naszych
miejscowości. Na ten cel zabezpieczyliśmy
1 mln zł. Chcę, aby gmina Długołęka była zurbanizowana, bezpieczna, ale także czysta
i piękna.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.gmina.dlugoleka.pl
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Gmina wielkich możliwości
Jeśli stawiasz na rozwój swojej ﬁrmy, chcesz żyć w raju, to zapraszam do
najpiękniejszego miejsca na ziemi – gminy Ełk – mówi jej gospodarz Antoni Polkowski
rzepiękny krajobraz gminy Ełk urozmaicony ponad 40 jeziorami i planowaną inwestycją łączącą wielkie jeziora mazurskie z Augustowem,
kompleksy leśne, świeże powietrze, bogata
oferta ponad 50 gospodarstw agroturystycznych to szansa, aby żyć w uroczym środowisku – mówi Antoni Polkowski, wójt
gminy Ełk.
O potencjale rozwojowym gminy świadczy fakt, iż od 7 lat wydawanych jest każdego roku około 200 decyzji o warunkach zabudowy. Szansę na zamieszkanie dają działki budowlane zlokalizowane w pobliżu plaż,
jezior i kompleksów leśnych, w takich miejscowościach jak: Szeligi-Buczki, Bartosze,
Chruściele, Barany, a także w miejscowości
Ełk Osada.
– Gmina Ełk posiada także nieograniczone możliwości do inwestowania – mówi
wójt Antoni Polkowski. O atrakcyjności inwestycyjnej gminy świadczy wiele elementów,
w tym między innymi fakt, że w 2015 roku zostanie oddany do użytku most energetyczny
Polska–Litwa z linią i stacją przyłączeniową
na terenie gminy. Ponadto przez teren gminy przebiegać będzie planowany Europejski
Transportowy Korytarz S-61 Via Baltica, łączący Warszawę z państwami basenu Morza
Bałtyckiego (Litwa, Łotwa, Estonia). Wkrótce zostanie też przebudowana droga krajowa nr 16 Olsztyn–Augustów–wschodnia granica państwa, co zapewni inwestorom doskonałą komunikację oraz możliwości poboru
mocy energetycznych.
W granicach gminy Ełk znajdują się
bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne: ponad
100 ha w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 16 oraz projektowanej drogi Via Baltica w obrębie miejscowości Szeligi-Buczki
i Przykopka; kompleks działek o powierzch-
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Plaża Szeligi
ni 70 ha w sąsiedztwie drogi krajowej nr 16
w obrębie miejscowości Konieczki; w pełni
uzbrojony kompleks około 40 ha (w tym 8 ha
po byłej cegielni) zlokalizowany w sąsiedztwie nowo wybudowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach koło
Ełku; teren o powierzchni 35 ha w miejscowości Ełk Osada; tereny leżące w sąsiedztwie
miasta Ełk – stanowiące obecnie własność
Agencji Nieruchomości Rolnych – o powierzchni kilku tys. ha.
Aktualnie gmina Ełk przystąpiła do opracowania 27 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wśród najważniejszych zagadnień uregulowanych w planach znajdują się informacje między innymi
o: około 2000-hektarowej powierzchni, na której zlokalizowane zostaną inwestycje z zakresu
odnawialnych źródeł energii; połączeniu
energetycznym Ełk-Alytus oraz połączeniu ze

Teren Szeligi-Buczki
stacją elektroenergetyczną „Ełk Bis”; opracowaniu koncepcji zagospodarowania około 90 ha terenu przy mieście Ełk; realizacji badań geotechnicznych pod kątem planowanych
inwestycji. Ponadto miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przewidują
lokalizację rozprężalni gazu, co przyczyni się
do zgazyfikowania gminy.
www.elk.gmina.pl

Antoni Polkowski. wójt gminy Ełk
– Zakwalifikowanie mnie do dziesiątki finalistów ogólnopolskiego konkursu Wójt Roku 2012 jest bardzo
miłą niespodzianką i wielkim zaszczytem, zwłaszcza że w tak zacnym gronie znalazłem się po raz drugi.
Nigdy nie traktowałem tego, co robię, jako możliwości zaistnienia w plebiscytach. Pracuję tak, by moje
działania przyniosły pożytek mieszkańcom.
Jestem jednym z tych finalistów, którzy najlepiej wpisali się w kryteria jakie określili organizatorzy
plebiscytu. Jest to sukces wielu osób. Składam serdeczne podziękowanie kapitule konkursu za bardzo
dobrą ocenę pracy mieszkańców, sołtysów, radnych, pracowników oświaty, pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy, strażaków, Gminnego Zrzeszenia LZS i organizacji
pozarządowych.
Na ten sukces pracowaliśmy wszyscy. Dzięki ciężkiej pracy, sprawnemu pozyskiwaniu zewnętrznych
środków finansowych wybudowaliśmy dziesiątki kilometrów wodociągów i kanalizacji, dróg, obiektów kultury i rekreacyjnosportowych. Młode pokolenie Polaków wychowujemy w duchu patriotyzmu i umiłowania ojczyzny poprzez gminne obchody świąt
państwowych i dni pamięci w dziesięciu szkołach i ośmiu bezpłatnych oddziałach i punktach przedszkolnych.
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Perły wśród miast i gmin
Odpowiedzi na 19 pytań posłużyły za podstawę do opracowania rankingu
„Perły Samorządu”, którego to zadania podjęła się redakcja „Dziennika Gazety
Prawnej”. Na uroczystości podsumowującej rywalizację włodarze nie tylko
odebrali zasłużone laury, lecz także wzięli udział w ożywionej dyskusji
na temat bieżących problemów i wyzwań, przed jakimi stają

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

Laureaci rankingu
wykle tworzone rankingi bazują
na danych statystycznych, wynikach
ekonomicznych i dokumentacjach
dostarczonych przez uczestników.
„Perły Samorządu” to zestawienie, które bazuje na ankietach, zawierających odpowiedzi
na 19 pytań, z którymi zmierzyli się rywalizujący ze sobą włodarze polskich miast i gmin.
Miały one oddać faktyczny obraz aktywności samorządów na rzecz ułatwienia życia
mieszkańcom jednostek terytorialnych, zarówno w kontaktach z urzędem, jak i w zakresie codziennego funkcjonowania w środowisku lokalnym.
Na ankiety odpowiedziało około 10 proc.
samorządów, a z ich analizy wynikało, że
szanse na wysoką lokatę miały tylko te samorządy, które nie pominęły żadnego obszaru działalności ujętego w przesłanych zagadnieniach i mogły się poszczycić wysokim
poziomem oraz imponującymi dokonaniami we wszystkich badanych dziedzinach. Nawet doskonałe wyniki cząstkowe nie wystar-
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czały, by znaleźć się w czołówce, jeśli pozostałe kryteria wypadły słabo lub zostały
przemilczane.
Jak wynika z analizy ankiet, włodarze wiodących JST stawiają na kontakty z członkami
społeczności lokalnych i dobrze radzą sobie
z obowiązkowymi zadaniami narzuconymi
ustawowo. Bez zastrzeżeń wywiązują się ze starań o środki ze źródeł zewnętrznych, będące
niezwykle istotnym wsparciem dla ograniczonego budżetu. Nieco gorzej wypadają w zakresie realizacji inicjatyw wykraczających poza
obowiązkowe minimum, choć liderzy również
i w tym obszarze dają wyraz swojej przedsiębiorczości i mają się czym wykazać.
W efekcie wybrano 5 najlepszych prezydentów miast powyżej 100 tys. mieszkańców,
10 włodarzy miast do 100 tys. mieszkańców
oraz 15 najlepszych wójtów. Poza tym analogicznie uhonorowano laureatów 5, 10 i 15
najwyższych miejsc odzwierciedlających
szczególne wyniki miast i gmin w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony śro-

dowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji. Liderów uhonorowano podczas uroczystości
podsumowującej wyniki rankingu. Z tej okazji do Warszawy przybyło około 150 przedstawicieli samorządów, którzy nie tylko odebrali nagrody i wyróżnienia, lecz także mieli doskonałą okazję do wymiany doświadczeń,
dyskusji o bieżących problemach, z jakimi na
co dzień zmagają się władze miast i gmin, oraz
zapoznania się z rozwiązaniami, które sprawdziły się w innych jednostkach terytorialnych.
Ze względu na bogaty program merytoryczny spotkanie dawało możliwość szerokiego spojrzenia na sprawy związane z rozwojem społecznym i gospodarczym na szczeblu lokalnym, finansowaniem inwestycji oraz
wyzwaniami, jakie wiążą się z zarządzaniem JST. Liderzy rankingu „Perły Samorządu” mogli skonfrontować koncepcje rozwoju swoich terenów oraz pomysły na efektywne ukierunkowanie planów na przyszłość
w kontekście potrzeb i możliwości finansowych.
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Zanim liderzy zostali oficjalnie uhonorowani za wysokie miejsce zajęte w rankingu,
wzięli udział w trzech panelach tematycznych
przygotowanych przez naukowców i menedżerów – specjalistów w dziedzinie finansów,
ochrony środowiska i wsparcia dla samorządów. Prelegenci mówili o zróżnicowanych
codziennych sprawach, będących przedmiotem zainteresowania władz lokalnych,
między innymi o możliwości restrukturyzacji zadłużenia samorządów, o problemach
szpitali, związanych z niedofinansowaniem
i prywatyzacją, segregacji śmieci, cyfryzacji
gmin, z naciskiem na ich praktyczny wymiar
poruszanych problemów i proponowanych
rozwiązań. Z dużym zainteresowaniem spotkała się debata pod hasłem „Nowoczesna
Gmina” poświęcona sposobom rozwiązywania problemów komunikacyjnych w gminie, uzyskiwaniu dostępu do Internetu, możliwościom pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł. W ostatniej części panelu dyskusyjnego prelegenci przedstawili szereg
aspektów wprowadzenia w życie nowej ustawy śmieciowej, wskazując jej mankamenty
i ekologiczne zalety.
Samorządowcy uważnie słuchali sugestii
specjalistów i ich pomysłów na usprawnienie
życia w gminach, dyskutowali o ich zasadności i komentowali między sobą w kuluarach,
dzieląc się opiniami sprowokowanymi przez
dyskusję na forum. Jednak zgodnie twierdzili,

Podczas podsumowania wyników rankingu odbyły się trzy panele dyskusyjne
że ile gmin, tyle rozwiązań, bo każda jednostka
terytorialna ma inny potencjał, odmienne potrzeby i różne możliwości finansowe. Z tego
względu każdy prezydent, burmistrz i wójt
musi wypracować złoty środek i własną drogę do sukcesu, optymalną dla społeczności,
na której czele stoi, uwzględniając jej unikal-

ny charakter. Niezależnie od tego, czy przybyli do Warszawy samorządowcy reprezentowali duże miasta czy małe obszary wiejskie,
byli również jednomyślni, że takie spotkania
są potrzebne i sprzyjają upowszechnianiu dobrych praktyk oraz integracji środowiska i nawiązywaniu współpracy.
I

Radlin: śląskie serce
W Rybnickim Okręgu Węglowym, w otoczeniu typowo górniczego
krajobrazu, ulokowane jest miasto Radlin, które samo o sobie mówi
„miastem z sercem”. Na czym polega ta wyjątkowość?
d samego początku istnienia miasto mocno podkreślało swój obywatelski i odpowiedzialny społecznie charakter. Powstało tu
dużo organizacji pozarządowych współpracujących z miastem. Stowarzyszenie Kobiet
Aktywnych prowadzi akcje na rzecz proﬁlaktyki zdrowotnej, Biuro Porad Obywatelskich udziela bezpłatnej pomocy prawnej,
„Radlińska Przystań” organizuje imprezy
charytatywne na rzecz niepełnosprawnych, zaś
Forum Firm Miasta Radlin zrzesza przedsiębiorców. Mocno rozwija się również Klub
Wolontariusza.
Pośrodku miasta znajduje się urokliwa
XIX-wieczna kolonia budynków powstałych
przy kopalni „Emma” (dziś „Marcel”). Ten
„Nikiszowiec Rybnickiego Okręgu Węglowego” w zeszłym roku przyciągnął studentów
śląskich uczelni wyższych, którzy w ramach
warsztatów „Design w terenie!” opracowali
strategie aktywizacji społecznej. Jak zapew-
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Burmistrz Radlina Barbara Magiera
uplasowała się na 6. miejscu
w ogólnopolskim rankingu najlepszych
włodarzy według „Gazety Prawnej”

niali, na każdym kroku spotykali się z życzliwością i sympatią.
Pod koniec 2012 roku Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie w raporcie „Gmina
na 5!” umieściła miasto Radlin w pierwszej
piątce gmin najlepiej obsługujących inwestorów w Polsce. W 2011 roku Radlin został
wyróżniony w XI edycji konkursu Businessman.pl „Raport TELEINFO” dla najlepiej
zinformatyzowanej instytucji. Ciąg tych wyróżnień dopełnił ranking „Perły Samorządu”,
który docenił starania burmistrz Barbary
Magiery, plasując ją na 6. miejscu w ogólnopolskim zestawieniu najlepszych włodarzy.
Miasto nie zamierza poprzestawać
w swych działaniach skierowanych do mieszkańców. Mimo iż Radlin jest miejscowością
typowo górniczą, w tym roku przymierza się
do budowy... tężni solankowej w jednym z zielonych, urokliwych zakątków miasta.
www.radlin.pl

PERŁY SAMORZĄDU

Jesteśmy czujni i otwarci
Rozmowa ze Zbigniewem Szczepaniakiem, prezydentem Otwocka

Został pan uhonorowany w konkursie
Perły Samorządu jako jeden z najlepszych
włodarzy w Polsce. Jakie metody zarządzania miastem stanowią źródło sukcesu?
– Metody zarządzania muszą odpowiadać specyfice miasta. Jak w każdym biznesie,
trzeba mieć otwartą głowę i realnie patrzeć
w przyszłość. Najbardziej cieszy mnie utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej miasta.
Mimo niesprzyjających warunków udało mi
się uniknąć kredytu na zbilansowanie budżetu.
Wobec niekorzystnej zmiany ustawy o finansach publicznych i zapaści na rynku nieruchomości opłaciła się czujność w staraniach

o dotacje z różnych źródeł. Dzięki nim zbudowaliśmy miejski system wodny i kanalizacyjny o wartości ponad 220 mln zł, 3 „Orliki” i place zabaw. Za modernizacje obiektów
oraz budżetowe oszczędności nie raz byłem
nagradzany w konkursach i niezależnych
rankingach. 7. pozycja w Polsce, jaką zajęliśmy w Perłach Samorządu, to dla mnie bardzo cenne wyróżnienie.
Otwock ma idealne warunki do zamieszkania i wypoczynku. Jak samorząd stara się wykorzystać ten potencjał?
– Podczas dwóch kadencji mojej prezydentury bardzo rozwinął się rynek mieszkaniowy. Jak grzyby po deszczu wznoszą się
nowe obiekty, pojawiają się nowi inwestorzy.
Na atrakcyjność miasta wpływają ceny, bliska
odległość stolicy i rozbudowana sieć oświatowa. Nowych mieszkańców przyciąga też zieleń i brak przemysłu ciężkiego. Sprzyjające warunki do osiedlania się i rekreacji upatruję również w uruchomieniu Szybkiej Kolei Miejskiej
na trasie Otwock–Warszawa, o którą z sukcesem zabiegałem. Z roku na rok jest nas więcej, a to jest miarą sukcesu gminy.

Jak przedstawiają się plany rozwojowe
Otwocka?
– Po projektach wodno-kanalizacyjnych
przyszedł czas na inwestycje drogowe. Wzrost
urbanizacji śródmiejskiej powoduje zmiany
struktury budżetu i alokacji środków na
rzecz oświetlenia ulicznego i nawierzchni.
Najbliższe miesiące to intensyfikacja prac finalizujących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, bo Otwock „wyrósł” z poprzedniego dokumentu planistycznego. Nowy plan jest niezbędny do uporządkowania polityki urbanistycznej, ochrony walorów przyrody, budowy sieci komunikacyjnej. Zależy mi, aby
Otwock był nie tylko samodzielnym ośrodkiem usług publicznych i komercyjnych, ale
żeby nawiązywał do roli kurortu uzdrowiskowego i ściągał turystów nie tylko na
weekendy, zwłaszcza że ze szlaków można tu
korzystać cały rok.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.otwock.pl

Dobry adres dla inwestorów
Rozmowa z Marią Jolantą Batycką-Wąsik, wójt Lesznowoli

Jakie myślenie o gminie i rozwoju pozwala od lat utrzymywać się w czołówce samorządów i efektywnie zarządzać jednostką?
– Efektywne zarządzanie to niewątpliwie
wizja, konsekwencja w działaniu oraz profesjonalny zespół współpracowników.
Które obszary rozwoju gminy są traktowane priorytetowo, jeśli spojrzeć na bie-

żące inwestycje samorządowe i planowane
projekty?
– Celem naszego samorządu jest kreowanie polityki zrównoważonego rozwoju.
Choć gmina jest rozległa topograficznie i zróżnicowana demograficznie rozwija się równomiernie. Kluczowe są inwestycje związane z poprawą jakości życia naszych mieszkańców, ale także te, które wpływają na tworzenie przyjaznych warunków dla nowych inwestorów. Mam na myśli zarówno infrastrukturę techniczną, jak i społeczną.
Priorytetem jest budowa wspólnie z Zarządem Województwa Mazowieckiego obwodnicy drogi wojewódzkiej Nr 721 oraz lobbowanie na rzecz budowy drogi krajowej S7,
łączącej węzeł lotnisko z Aleją Krakowską.
Nowe rozwiązania komunikacyjne są niezbędne dla dalszego rozwoju południowego
obszaru metropolitalnego.
Jak ważne jest dla pani poparcie ze strony mieszkańców gminy oraz uznanie w środowisku, które zyskuje odzwierciedlenie
w konkursach i rankingach ogólnopolskich,
m.in. ostatnio „Perły Samorządu”?

– Oczywistym jest, że nie można pełnić
funkcji wójta bez akceptacji mieszkańców. Dobra marka gminy to efekt pracy całego zespołu
samorządowego oraz naszych kreatywnych
mieszkańców. To także potwierdzenie, że
Lesznowola jest naprawdę dobrym adresem
dla inwestorów. Dlatego też uznanie w różnych środowiskach jest bardzo ważne.
Czym zjednuje pani mieszkańców, partnerów i działaczy społecznych oraz samorządowych?
– Szanuję ludzi, a praca jest moją pasją.
Samorząd to miejsce, gdzie można realizować wiele ciekawych projektów – właśnie dla
ludzi. To daje ogromną satysfakcję.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
Urząd Gminy Lesznowola
ul. GRN 60
05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 40 do 42
fax 22 757 92 70
gmina@lesznowola.pl
www.lesznowola.pl
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Pięknie i rozwojowo

Fot. BOGDAN ŚLADOWSKI

Gościnna podwarszawska gmina Dąbrówka odkrywa przed turystami wiele
pięknych i unikalnych przyrodniczo miejsc do wypoczynku, a przedsiębiorców
kusi przyjaznym klimatem do tworzenia inwestycji biznesowych
mina Dąbrówka, położona około 35 km od Warszawy, na terenie
powiatu wołomińskiego, zajmuje powierzchnię 10 905 ha, którą
zamieszkuje prawie 7600 mieszkańców. Rzeka, lasy, piękne krajobrazy, urozmaicony
świat roślinny i zwierzęcy oraz czyste środowisko stanowią wielkie bogactwo terenu, a dodatkowym atutem, wpływającym na atrakcyjność gminy, jest bliska odległość Warszawy i dogodny dojazd do stolicy drogą ekspresową S8.
Pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa
na terenie gminy sięgają XI wieku, a w 1442
roku powstała w Dąbrówce pierwsza parafia.
O bogatej przeszłości tego terenu świadczą
liczne obiekty zabytkowe, do których należą:
kościół parafialny, plebania, Pałac w Ślężanach i Jaktorach, a także kilkadziesiąt kapliczek przydrożnych wpisujących się w lokalny krajobraz. To właśnie w miejscowym kościele parafialnym 1 października 1821 roku
został ochrzczony wielki artysta, poeta i myśliciel Cyprian Kamil Norwid.
Podstawową wartość przyrodniczą gminy stanowi naturalny korytarz ekologiczny
Bugu objęty siecią Natura 2000 i przewidziany
do włączenia do Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego i obszaru tak zwanych „Zielonych Płuc Warszawy”. Dolina Bugu to obszar specjalnej ochrony ptaków wyznaczony
na podstawie Dyrektywy Nr 79/409/EWG
w sprawie dziko żyjących ptaków. Zamieszkuje ją około 200 gatunków ptaków, z czego
150 zakłada na wspomnianym terenie gniaz-
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Tadeusz Bulik, wójt gminy Dąbrówka
da. Jest to obszar największej ostoi dla rybitwy białoczelnej i czarnej, sieweczki rzecznej
i obrożnej. Występują tu także: kszyk, samotnik, krwawodziób, zielonka, wodnik,
błotniak stawowy, zimorodki, kolonijnie jaskółki brzegówki, bocian czarny, słonka, orlik krzykliwy, trzmielojad, kobuz, krogulec i pustułka. Można tu spotkać także wiele różnorodnych zbiorowisk roślinnych, od podmokłych torfowisk po piaszczyste wydmy i lasy
łęgowe. Dotychczas stwierdzono występowanie w Dolinie Bugu około 1028 gatunków
roślin, wśród których 170 zalicza się do
szczególnie rzadkich w skali kraju.
Do niedawna gmina miała charakter
rolniczy, jednak w ostatnich latach uległa
znacznym przekształceniom. Obecnie więk-

szość mieszkańców pracuje poza rolnictwem, głównie w Warszawie, lub prowadzi
swoje firmy o charakterze handlowym, produkcyjnym lub usługowym. Na bogatą, stale rozbudowywaną infrastrukturę techniczną
gminy składa się szeroka sieć asfaltowych
dróg, sieć gazowa, telefoniczna, w dużej
części sieć wodociągowa i częściowo kanalizacyjna, a także własna oczyszczalnia ścieków
i 3 stacje wodociągowe. Dla wszystkich miejscowości gminy został opracowany miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego,
w którym wyznaczono wiele nowych terenów
pod inwestycje biznesowe (w szczególności
wzdłuż drogi ekspresowej S8), budownictwo
mieszkaniowe oraz obszary rekreacyjne.
W granicach gminy działalność edukacyjną prowadzą 2 gimnazja, 4 publiczne
szkoły podstawowe, przedszkole samorządowe oraz przedszkole prywatne. Wszystkie
szkoły posiadają nowoczesne pracownie
komputerowe oraz pełnowymiarowe sale
gimnastyczne. Większość uczniów korzysta
z pomocy samorządowej w zakresie dowożenia i dożywiania. Ponadto w gminie Dąbrówka działa Gminne Centrum Kultury,
Gminna Biblioteka Publiczna i Klub Sportowy oraz wiele stowarzyszeń i fundacji.
Gmina Dąbrówka należy do Związku Gmin
Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Grupy
Działania Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego i Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu
Zegrzyńskiego.
www.dabrowka.net.pl
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Nałęczów – miasto
zdrowia i urody
O walorach miasta stanowią jego mieszkańcy, goście, unikalne warunki przyrodnicze
i malownicze krajobrazy kształtujące wyjątkowy klimat miejscowości uzdrowiskowej
ałęczów – jedno z najpiękniejszych
i najstarszych polskich uzdrowisk – znajduje się w centralnej
części województwa lubelskiego,
w niewielkiej odległości od Kazimierza Dolnego i Lublina. Miasto-ogród, jakim z założenia jest Nałęczów, posiada swój kameralny styl i charakter wzbogacony pięknem
murowanych obiektów, perełek architektury
uzdrowiskowej. Bogata roślinność otaczających miasto wzgórz, wąwozów lessowych,
okolicznych lasów i łąk, duża wilgotność aromatycznego powietrza i wyjątkowo wysokie
– jak na polskie warunki – nasłonecznienie terenu tworzą unikalny w skali europejskiej mikroklimat, działający leczniczo na organizm
człowieka. Objawia się to poprzez samoczynne obniżanie ciśnienia krwi i zmniejszanie dolegliwości układu krążenia.
Sezon turystyczny w Nałęczowie trwa
przez cały rok. W okresie wiosenno-letnim
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Park Zdrojowy
oraz wczesną jesienią turystów przyciągają
uroki malowniczych zakątków miasta udekorowanych zabytkową architekturą drewnianych willi i pensjonatów w stylach szwajcarskim i tatrzańskim oraz piękne krajobrazy okolicznych wzgórz, wąwozów i łąk.
Mogą być one podziwiane z atrakcyjnych tras
spacerowych i rowerowych. Szczególnego
uroku nabierają widziane z bryczki konnej lub

Wieliczka

– miasto ciekawych pomysłów,
miasto kreatywnych ludzi

www.wieliczka.eu

balonu. W zimie dodatkową atrakcję stanowi możliwość uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego w pobliskim Rąblowie.
Dużą atrakcję stanowią organizowane sanny i kuligi.
Popularną formą aktywnego wypoczynku w Nałęczowie jest tzw. „turystyka uzdrowiskowa”. Do licznych obiektów leczniczych,
sanatoryjnych, hoteli i pensjonatów przyjeżdżają turyści spragnieni wypoczynku, odnowy biologicznej i rozrywki. W czasie pobytu
korzystają z bogatej oferty medycznej, kulturalnej i sportowej, zabiegów leczniczych
w sanatoriach i obiektach odnowy biologicznej, mając również do dyspozycji liczne
SPA i basen w stylu aqua-park. Ofertę turystyczną uzupełniają liczne restauracje w których można zachwycić się bogactwem smaków serwowanych potraw.
www.naleczow.pl

– Serdecznie zapraszam do Wieliczki – miastauzdrowiska, w którym historia i współczesność
łączą się ze sobą, tworząc nadzwyczajną atmosferę. Stolica „białego złota” zachwyca zarówno majestatem podziemnego królestwa soli,
jak również pięknem średniowiecznego miasta
z charakterystycznymi szybami górniczymi wpisanymi w jego krajobraz. Wieliczka to miejsce
odpoczynku i rekreacji, pełne zieleni i blasku.
W sposób szczególny zapraszam na Rynek Górny, gdzie znajduje się największe w Polsce malowidło 3D „Solny Świat”, które zostało odsłonięte
13 czerwca 2012 roku wraz z przedstawicielami włoskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej, przebywającymi w Wieliczce podczas EURO 2012.
„Solny Świat” jest obecnie największym malowidłem 3D w Polsce i prawdopodobnie drugim w świecie po londyńskim obrazie „Reebok CrossFit:
3D Street Art.”. Przedstawia ono głębię wnętrz wielickich żup solnych, widzianych w ogromnej rozpadlinie skalnej.
Miłośników aktywnego wypoczynku zapraszam również do „Solnego Miasta” – Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, gdzie można skorzystać z basenu, sauny, jacuzzzi, siłowni oraz z bogatej oferty sportowo-kulturalnych
wydarzeń. Nowoczesne Centrum pozwala, by w komfortowych warunkach i miłej atmosferze rozwijać sportowe pasje i aktywnie spędzać wolny
czas.
Zapraszam do Wieliczki – miasta o bogatej, wielowiekowej tradycji górniczej, pełnego zabytkowej i unikalnej architektury, które – łącząc przeszłość i teraźniejszość – tworzy kameralny klimat i jest chętnie odwiedzane
przez turystów.
Artur Kozioł
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
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Zasłużeni samorządowcy
z nagrodami Palki
Pod koniec 2012 roku w Muzeum im. Jana Pawła II w Warszawie miała miejsce
uroczystość wręczenia nagród im. Grzegorza Palki, przyznawanych corocznie
przez Ligę Krajową za wybitne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

Laureaci nagrody im. Grzegorza Palki
iga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierając swoją działalność o hasło: „Rodzina
– Wspólnota lokalna – Ojczyzna”,
w ramach codziennej aktywności promuje
działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform. Ufundowana nagroda im.
Grzegorza Palki, przyznawana co roku szczególnie zasłużonym samorządowcom, upamiętnia jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego – tragicznie zmarłego prezydenta Łodzi
Grzegorza Palkę.
W minionym roku poznaliśmy laureatów XV edycji konkursu. Uroczystość uświetnił koncert Katarzyny Suskiej – mezzosopranistki i solistki Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, której przy fortepianie
akompaniował Maciej Zagórski, profesor
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Patronat nad Nagrodą objęły ogólnopolskie organizacje samorządowe będące
stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich,
Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii
Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek
Gmin Wiejskich RP i Związek Województw
RP oraz miasta: Łódź i Wrocław. Wsparcia
udzieliły inicjatywie również Warszawa,
Estrada Warszawska, SKOK oraz ZWiK
w Łodzi.
I
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Wyróżnieni w konkursie
Laureaci nagrody im. Grzegorza Palki w 2012 roku:
w dziedzinie działalności samorządowej
o wymiarze ogólnokrajowym:
• Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent
Zabrza
• Dariusz Antoni Strugała – wójt gminy
Jaraczewo
w kategorii działań w samorządzie lokalnym
o znaczeniu ponadlokalnym:
• Józef Kaczmarek – burmistrz Uniejowa
• Zofia Oszacka – wójt Lanckorony
• Zenon Szczepankowski – starosta
przasnyski
wyróżnieni:
• Wiaczesław Augustyniak – radny miasta
Sopot

• Grzegorz Józef Benedykciński
– burmistrz Grodziska Mazowieckiego
• dr Piotr Gołdyn
• Janusz Grobel – prezydent Puław
• Janusz Gromek – prezydent Kołobrzegu
• Mirosław Karapyta – marszałek
województwa podkarpackiego
• Krystian Kiełbasa – sołtys Proboszczowic
• Małgorzata Małuch – wójt gminy Sękowa
• Barbara Nowak – burmistrz
Połczyna–Zdroju
• Maria Nowak – poseł na Sejm RP
• Zbigniew Rynasiewicz – poseł na Sejm RP
• Marek Tałasiewicz – przewodniczący
sejmiku zachodniopomorskiego
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Wydatki pod lupą
Pomysłów na zagospodarowanie budżetu samorządy mają znacznie więcej niż pola
do manewru, mocno ograniczonego przez niedobory środków, którymi dysponują
a skutek zadłużenia, nacisków na
ograniczanie deﬁcytu budżetu
i nowych obciążeń ﬁnansowych
poziom inwestycji lokalnych
w 2011 roku spadł. Nawet wsparcie z funduszy unijnych nie dało rady zapewnić wzrostu wskaźnika inwestycji samorządowych
– wynika z rankingu opracowanego przez doradcę prezydenta RP prof. Pawła Staniewicza, którego wyniki upubliczniono podczas
Gali Inwestorów Samorządowych, odbywającej się w październiku w ramach X Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.
Ranking, opracowywany na podstawie
danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz
ankiet wypełnianych przez samorządy, pod
uwagę brał tylko inwestycje samorządowe
wpływające na rozwój infrastruktury technicznej, którym – jako najbardziej bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi
dla rozwoju gospodarczego – szczególnie
warto się na bieżąco przyglądać. Ostatnie zestawienie uwzględniało wydatki na inwesty-
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cje w trzech obszarach: transport, gospodarka
komunalna oraz „zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę”, w tym infrastruktura
wiejska i gospodarka mieszkaniowa, wyrażone w cenach stałych z 2011 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone
jako średnia z ostatnich trzech lat (2009–
2011).
W opracowywanym od 10 lat rankingu
inwestycyjnym wśród miast wojewódzkich
najczęściej – aż trzy razy – wygrywał Poznań.
W ubiegłym roku liderem ponownie został
Gdańsk, który na infrastrukturę techniczną
w analizowanym okresie wydał 1938,71 zł na
osobę (w Warszawie było to 1595,11 zł, we
Wrocławiu – 1295,79 zł). Wśród miast na prawach powiatu po raz trzeci z rzędu zwyciężyło Zabrze, gdzie wydatki na inwestycje wyniosły 1590,39 zł. W gminach wiejskich od
8 lat czołówka rankingu wygląda tak samo:
wygrywa Kleszczów, a za nim plasuje się Rewal. Z kolei w kategorii województw od kilku lat na podium utrzymuje się lubuskie – tym

razem na pierwszym miejscu po raz szósty.
Jedyną kategorią samorządów, które w 2011
roku w zakresie wydatków na infrastrukturę techniczną odnotowały wzrost, były województwa (6 proc.). W gminach spadek wyniósł 5 proc., w miastach – 10 proc., a w powiatach – 20 proc. Po tłustych latach intensywnego wydatkowania środków nieuniknione było spowolnienie. Wyhamowanie tendencji wzrostowej, zauważalne już
w 2010 roku, w 2011 roku jeszcze silniej dało
się odczuć.
Ostatni ranking wskazuje na znaczny
spadek inwestycji samorządowych, których
poziom jest znacznie niższy niż w latach
ubiegłych. Tym większą wartość mają statuetki Kazimierza Wielkiego, króla który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, przyznane samorządom, które zajęły w
zestawieniu najwyższe pozycje, będące odzwierciedleniem najwyższych wydatków poniesionych na poprawę jakości życia mieszkańców.
I

Razem osiągamy więcej
Rozmowa z Krzysztofem Chilczukiem, wójtem gminy Podedwórze

Jakiego rodzaju projekty są kluczowe dla
rozwoju gminy z punktu widzenia lokalnych
potrzeb?
– Przyjąłem strategię poprawy jakości życia mieszkańców poprzez realizację projektów
infrastrukturalnych. Zbudowaliśmy drogi,
parking, plac, chodniki, wodociąg i kanalizację zagrodową. Zostały odnowione zabytki kultury sakralnej i świetlice wiejskie, place rekreacji turystycznej, zamontowano kolektory

słoneczne do podgrzewania wody. Ponadto
został zakupiony samochód dla niepełnosprawnych. W ramach działań edukacyjnych, nastawionych na rozwój społeczności
lokalnej, zainwestowaliśmy w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, organizację szkoleń, z których skorzystało wielu mieszkańców
gminy. Kolejny ważny obszar działań samorządu wiąże się z budowaniem marki gminy
w oparciu o szeroką promocję kultury i turystyki, z uwzględnieniem imprez i wydawnictw.
Inwestycje i projekty te były możliwe dzięki pozyskaniu środków z funduszy europejskich
– w przeliczeniu na mieszkańca mamy pierwsze miejsce w kraju w kategorii gmin wiejskich
– oraz stworzeniu odpowiednich narzędzi
wsparcia, w tym stowarzyszeń, partnerstw,
związków celowych itp.
Co pozwala z powodzeniem realizować
planowane inwestycje mimo niedofinansowania samorządów?
– Ważne jest poparcie lokalnej społeczności, właściwa współpraca radnych w zakresie uchwalania odważnych budżetów z zabezpieczeniem środków własnych i zdolno-

Gmina Podedwórze została laureatem
rankingu „Inwestycje w infrastrukturę techniczną”, uzyskując VI miejsce
w kraju w kategorii gmin wiejskich

ści kredytowych oraz działania partnerskie
z sąsiednimi gminami. Takie działania pozwalają odpowiednio wnioskować według potrzeb i możliwości realizacji projektów.
Co uważa pan za swoją największą zasługę na stanowisku wójta i za klucz do skuteczności w pełnieniu tak odpowiedzialnej
funkcji?
– Moje działania oparte są na ciągłym dostosowywaniu gminy do możliwości wnioskowania o środki zewnętrzne poprzez wchodzenie w partnerstwa gmin w celu uzyskania
wzajemnych korzyści. Na tym polu najważniejsze jest partnerstwo „Dolina Zielawy”, którego efekty pracy są zauważane na poziomie
krajowym i nagradzane przez MRR oraz prezydenta RP.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.gmina-podedworze.pl
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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
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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)

Mała – wielka gmina
Rozmowa z Bogumiłą Lewandowską-Siwek, wójt gminy Baranów

Jakie kryteria spełnia gmina wybrana
jedną z 20 JST w Polsce, które cieszą się największą sympatią społeczną?
– Mieszkańcy w głosowaniu wskazali, że
gmina Baranów – ich mała ojczyzna – zasługuje na sympatię. W konkursie nie było
mowy o wójcie czy radzie gminy, ludzie powiedzieli „tak” dobremu kierunkowi rozwoju, oczekiwanym przez nich inwestycjom, dobremu szkolnictwu i innym elementom
usprawniającym życie w gminie. Zapalili też
zielone światło pomysłom służącym przyszłości.
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Jakie znaczenie ma według pani fakt, że
miejsce Baranowa wśród zwycięskich gmin
plebiscytu „Mała Ojczyzna” jest wynikiem
głosowania, a nie oceny kapituły ekspertów?
– Wysokie miejsca w rankingach zawsze
cieszą, ale w tym konkursie nie chodziło o jakieś sztywne kryteria wypracowane przez
grono eksperckie. Wynik głosowania zależał
od mieszkańców, a oni musieli z jakiegoś powodu chcieć oddać swój głos. Głosowanie
bezpośrednie rządzi się prawami sympatii.
Głosuję na „tak”, bo lubię to miejsce. Lubię
moją gminę!
Dwa lata temu mieszkańcy zaufali mojej wizji rozwoju tego miejsca. Obiecałam im
pewne rzeczy i staram się dotrzymywać
obietnic. W ciągu roku wybudowaliśmy salę
gimnastyczną przy największej w gminie
szkole w Łęce Mroczeńskiej, zaczęliśmy budowę następnej w Słupi. W Baranowie wkrótce ruszy budowa Domu Ludowego, w Mroczeniu przy gimnazjum powstaje kompleks
sztucznych boisk. A przy tym przebudowujemy w kolejnych miejscowościach kanaliza-

cję, naprawiamy drogi. Chcę też podkreślić,
ogromne zaangażowanie mieszkańców
– strażaków, kół gospodyń wiejskich, rad sołeckich – w realizację tzw. małych projektów.
To nie są proste wnioski, każdy z nich wymaga
poświęcenia i czasu, i energii.
Jakie jeszcze osiągnięcie były udziałem
Baranowa w minionym roku?
– W minionym roku gmina Baranów została laureatem konkursu ,,Pozory mylą, dowód nie” i otrzymała tytuł „Odpowiedzialna
Gmina 2012 roku”. Festyny Sołeckie spotkały
się z uznaniem kapituły konkursu ,,Działania
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” organizowanego przez Urząd Marszałkowski, gdzie
otrzymaliśmy wyróżnienie. Natomiast w rankingu gmin wiejskich prowadzonym przez
Związek Powiatów Polskich zajęliśmy 17.
miejsce w Polsce.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
www.baranow.pl

POLSKA SAMORZĄDOWA

Wykorzystać mocne strony
Dysproporcje rozwojowe między regionami zawsze istniały i pewnie istnieć będą.
Wynika to przede wszystkim z zaszłości historycznych oraz wykluczenia komunikacyjnego
wielu zakątków Polski. Ważne, aby eliminować bariery rozwojowe i to w ostatnich
latach coraz lepiej się udaje – mówi Jacek Protas, prezes Związku Województw RP
Gdzie w praktyce spotykają się cele samorządów lokalnych i władz regionalnych?
Czy współdziałanie samorządów terytorialnych można uznać za efektywne zarówno
z punktu widzenia interesów lokalnych
społeczności, jak i rozwoju regionów?
– Zrównoważony rozwój regionu wymaga ścisłej współpracy samorządów różnych
szczebli. Kształtowanie się obszarów aglomeracyjnych w pewnym stopniu wymusza
współdziałanie dużych miast z ościennymi
gminami i powiatami, dlatego jednostki łączą
wspólne interesy komunikacyjne czy z zakresu
gospodarki komunalnej. Trudniej wypracować
wspólne priorytety samorządów na obszarze
całego województwa. Myślę, że kluczowym
momentem jest praca nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.
Dokument ten jest przecież bazą konstruowania regionalnych programów operacyjnych. Z tego instrumentu korzystają z kolei
zarówno gminy, jak i powiaty. Dobra strategia to klucz do efektywnej współpracy. Ważną kwestią, czasami niedocenianą, jest także
współpraca między regionami. Sprawdza
się ona nieźle między regionami Polski
Wschodniej. Województwa wspólnie realizują
także dwustronne projekty. Dobrym przykładem jest choćby Pętla Żuław, którego
beneficjentami są samorządy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Dzięki całościowemu podejściu i wspólnej realizacji zadań możemy budować na Żuławach
i nad Zalewem Wiślanym niezbędną infrastrukturę. Pracując osobno nad poszczególnymi inwestycjami, ciężko byłby uzyskać
pełną komplementarność działań. W przyszłości współpraca między regionami będzie
miała jeszcze większe znaczenie.
Jak ocenia pan zasadność i wiarygodność
corocznych rankingów samorządowych?
Na ile wyniki tego typu zestawień pokrywają
się z faktycznymi osiągnięciami jednostek
i ich realnym wkładem w budowanie silnych
regionów?
– Rankingi samorządów z pewnością
wprowadzają nieco sportowej rywalizacji i tym
samym mobilizują. Z drugi strony zawsze
warto dokładnie poznać kryteria, którymi kierują się autorzy takich rankingów. Czasami
trudno oceniać gospodarkę mniejszych województw na tle dużych regionów, takich jak
Mazowsze czy Wielkopolska. Nie może też

dziwić, że województwo warmińsko-mazurskie jest uznawane za bardziej atrakcyjne turystycznie niż inne. Każdy region ma swoje
mocne i słabsze strony.
Jakie są kluczowe oczekiwania marszałków względem ukierunkowania rozwoju lokalnego i działań podejmowanych przez
wójtów, starostów i burmistrzów, by jak
najpełniej pokrywały się z celami województw i wykorzystywały potencjał regionów?
– Tu jeszcze raz nawiążę do strategii. Naszym celem, jako marszałków województw,
jest wzmocnienie naszych tak zwanych smart
specialisations – mocnych stron regionalnych
gospodarek. Chcielibyśmy, aby gminy i powiaty przy określaniu swoich planów i strategii kierowały się tymi priorytetami. Ułatwi
im to z całą pewnością pozyskiwanie funduszy unijnych w kolejnych latach.
Jak należy niwelować dysproporcje między regionami oraz w mniejszej skali między
gminami wiejskimi i miejskimi, by można
było mówić o harmonijnym rozwoju, rynku
równych szans i porównywalnej zasobności
społeczeństwa, niezależnie od miejsca zamieszkania?
– Dysproporcje rozwojowe między regionami zawsze istniały i pewnie istnieć
będą. Wynika to przede wszystkim z zaszłości historycznych oraz wykluczenia komunikacyjnego wielu zakątków Polski. Ważne,
aby eliminować bariery rozwojowe i to
w ostatnich latach coraz lepiej się udaje. Mówię głównie o budowie nowoczesnej infrastruktury, nie tylko drogowej, ale też internetowej. Bardzo trudno będzie szybko dogonić
najbogatsze regiony pod względem PKB, ale
już osiągnięcie podobnego standardu opieki zdrowotnej, oferty kulturalnej czy dostępu

do szkolnictwa wyższego lub specjalistycznych
szkół zawodowych to zadanie na kolejną unijną ,,siedmiolatkę”.
Jakie zmiany w prawie i planowaniu budżetu JST widzi pan jako najpilniejsze, biorąc pod uwagę obecne zadania oraz możliwości rozwojowe JST na szczeblu lokalnym
i wojewódzkim?
– Odpowiem krótko: musi stać się normą sytuacja, kiedy wraz z ustawowymi zadaniami samorządy otrzymują również odpowiednie środki finansowe na ich realizację.
Dziś tak niestety nie jest i to poważnie ogranicza możliwości rozwojowe wielu JST.
Czy polskie samorządy dobrze wykorzystały swoją szansę, jaką dały im dotacje
unijne? Jak powinny być zagospodarowane
środki, które zostaną oddane regionom,
gminom i powiatom w kolejnej transzy na
lata 2014–2020?
– Obecna perspektywa finansowa UE pokazała, że polskie samorządy sprawnie gospodarują funduszami. Jesteśmy często
chwaleni na forum międzynarodowym za
tempo wdrażania programów. Moim zdaniem
tak będzie też w kolejnym rozdaniu. Choć już
teraz wiemy, że kończą się pieniądze na proste projekty. Priorytetem Unii jest rozwój konkurencyjności, innowacyjności i powiązań
między nauką i biznesem, a także rozwój inteligentnych specjalizacji regionów. Musimy
wykorzystać znajomość swoich silnych i słabych stron oraz potrzeb mieszkańców, by
– mówiąc kolokwialnie – wstrzelić się w nowe priorytety Europy.
Czy zasada: „Myśl globalnie, działaj lokalnie” to dobry kierunek dla samorządów? Jak idea ta sprawdza się na krajowym
gruncie, jeśli spojrzeć na koncepcje zarządzania jednostkami terytorialnymi oraz
zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące
w regionach?
– Ta dewiza nie była chyba nigdy bardziej
aktualna niż teraz. Myślmy o strategicznych
kierunkach rozwoju UE i przekuwajmy je na
regionalne strategie i lokalne projekty. Dzięki codziennym rozmowom z burmistrzami
i starostami wiem, że są oni coraz bardziej
świadomi zależności między działaniami
Brukseli, rządu oraz samorządów województw, a to bardzo dobrze.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Odpowiedzialna społecznie
gmina – czyli jak zmierzyć
się z tematem CSR
Zobowiązanie organizacji do etycznego zachowania i przyczyniania się do rozwoju
gospodarczego, przy jednoczesnej poprawie jakości życia pracowników i ich rodzin,
jak również społeczności lokalnej i społeczeństwa jako całości – to jedna z wielu
deﬁnicji odpowiedzialności społecznej czyli CSR
rzez ostatnie kilka lat w Polsce coraz głośniej jest o odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR). Jednak warto zauważyć, że temat ten
dotyczyć może – i powinien – również administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego, czyli urzędów powiatowych,
miejskich i gminnych. Już w 2011 roku Komisja Europejska wystosowała odezwę
(Communication from the Commission to
the European Parliament, the Council, the
European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions) do krajów-członków Unii Europejskiej, o konieczności zintensyﬁkowania działań popularyzowania idei odpowiedzialności społecznej
organizacji. Obecnie kraje członkowskie UE
opracowują strategię wprowadzenia i rozpowszechniania koncepcji CSR w swoich gospodarkach. Na ostatniej konferencji zatytułowanej „Implementacja Wytycznych ONZ
ds. Biznesu i Praw Człowieka. Szanse, Wyzwania i Krajowy Plan Wdrażania Wytycznych ONZ”, która odbyła się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki pod koniec
stycznia 2013 roku w Warszawie, swój gotowy
już plan zaprezentowali przedstawiciele Danii. Działania, jakie podejmuje rząd tego państwa, dotyczą na równi świata biznesu, jak
i struktur administracji rządowej.

P

Niedoceniane narzędzie
W grudniu 2012 roku pod patronatem
Ministerstwa Gospodarki odbyła się premiera polskiej wersji przewodnika „ISO
26000 Guidance on Social Responsibility”.
Niestety w wielu informacjach dostępnych
o tym dokumencie określa się to opracowanie mianem „norma”. Jest to niewłaściwe określenie, wprowadzające w błąd wiele osób. Norma podaje dokładne kryteria czy
też wytyczne, które powinny być spełnione.
Natomiast przewodnik jest niczym innym,
jak wskazaniem kierunku działania i wymaga
wdrożenia zasad, a nie tylko ich zastosowania. Nie jest możliwa również certyfika-
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cja na ISO 26000 i sama organizacja ISO
na swoich stronach internetowych mocno
akcentuje tę informację. Przewodnik ten jest
również rekomendowany przez Komisję
Europejską jako jedno ze źródeł wymagań
stawianych odpowiedzialności społecznej
dla każdej organizacji, bez różnicy czy jest
mała czy duża, prywatna czy państwowa,
produkcyjna, usługowa czy jest to urząd.
Opracowanie jest bardzo obszerne i kompleksowe. Warto je poznać, ale w 100 proc.
nie należy go implementować w życie organizacji tak od razu, gdyż może zabić ducha odpowiedzialności społecznej jeszcze
przed jego narodzeniem. Więcej informacji
i przykładów różnych standardów etycznych
i informacji o przewodniku ISO 26000
mogą państwo znaleźć na stronie internetowej www.standardyetyczne.pl

W przypadku CSR (corporate social responsibility) metoda małych kroków, budowania zasad i idei odpowiedzialności społecznej poprzez angażowanie pracowników
przyniesie zapewne lepsze wyniki. Posłańcami idei CSR powinni być sami pracownicy,
gdyż to zapewni trwałość wyników wprowadzenia zasad odpowiedzialności społecznej
w życie. Zarządzający urzędem powinni zapewnić swoim pracownikom dostęp do wiedzy o CSR, powinni pomóc zrozumieć co to
jest odpowiedzialność społeczna i podać
najlepsze przykłady jej funkcjonowania w innych organizacjach. Należy zwrócić uwagę na
szkolenia – ciągle jeszcze niedoceniane narzędzie. Nie powinniśmy zapominać o nich,
zarówno na początku każdego projektu, jak
i okresowo organizować je dla nowych pracowników.
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Ambasadorzy idei
Każdy urząd posiada wielu interesariuszy, a do najważniejszych należą mieszkańcy, pracownicy i firmy, które funkcjonują w rejonie działania urzędu. Każda grupa interesariuszy ma wiele oczekiwań, co do kierunku działania i jakości funkcjonowania urzędu. O kierunku rozwoju gminy decydują
w głównej mierze wybierani przez mieszkańców radni, ale nie będziemy się nad tym
teraz skupiać. Spróbujmy zastanowić się raczej nad tym, jak my – zarządzający urzędem,
kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy – możemy przyczynić się do postępowania zgodnie z ideami CSR.
Popularnym i zarazem godnym naśladowania jest sposób realizacji prac związanych
z CSR przez samorządy w Anglii. Program
opracowywania i wdrażania idei odpowiedzialności społecznej realizowany jest we
współpracy urzędów z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami. Dzięki takiej współpracy podejmowane są działania, które będą
odczuwalne dla lokalnego społeczeństwa.
Czy nie warto zastanowić się nad takim właśnie modelem prac nad CSR? Stworzenie zespołu zaangażowanych pracowników i reprezentantów mieszkańców czy przedstawicieli lokalnego biznesu, pozwoli na to, żeby działania i cele postawione na etapie budowania strategii CSR zostały zrealizowane, a członkowie
grupy roboczej do spraw CSR stali się jedno-

Wprowadzenie idei odpowiedzialności społecznej pozwala na:
•
•
•
•
•

Zwiększenie zaufania do organizacji
Wzrost zaangażowania pracowników w realizację zadań
Większą innowacyjność i kreatywność pracowników
Zwiększenie atrakcyjności miejsca pracy i mniejszą rotację pracowników
Minimalizowanie negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne

cześnie ambasadorami idei odpowiedzialności społecznej w swoich środowiskach pracy,
czy też w miejscu zamieszkania.

Dobry przykład
Pamiętajmy, że proces budowania i wprowadzenie w życie zasad społecznie odpowiedzialnej organizacji (urzędu), to proces ciągły i nieograniczony w czasie. Nie można mówić, że jesteśmy już odpowiedzialni społecznie, bo odpowiedzialny urząd bez ustanku poszukuje możliwości swojego doskonalenia. Żyjemy w czasach, gdzie postęp technologiczny, przepływ informacji czy trendy rynkowe
dziś wykreowane w jednym kraju, nawet
bardzo odległym od naszych rynków, jutro pojawiają się w wiadomościach dziennikarskich, a pojutrze znajdują się chętni, aby naśladować, czy też wdrażać te nowości.
Odpowiedzialnie społecznie organizacja
bierze również odpowiedzialność za kształcenie swoich pracowników, za podnoszenie
chociażby świadomości obywatelskiej czy
pro-środowiskowej.

Tak funkcjonujący urząd będzie tym dobrym przykładem dla innych organizacji i dla
jej mieszkańców. Wtedy sami mieszkańcy
i pracownicy będą mówić o odpowiedzialnym
społecznie urzędzie, przyjaznym i pomocnym
w codziennym życiu społeczności.
Odpowiedzialna społecznie organizacja, prowadząc zrównoważony rozwój, podejmując przejrzyste działania i etyczne zachowania, przyczynia się do polepszenia jakości życia otaczającej ją społeczności, do zachowania bezcennych walorów środowiska
naturalnego dla przyszłych pokoleń, czy też
lepszego wykorzystania surowców naturalnych.
Jak widać warto wprowadzić zasady i ideę
odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju również w życie urzędów
gmin, miast czy powiatów.
Artur Dominiak,
specjalista odpowiedzialności
społecznej biznesu CSR
www.ekcpoland.com

W Ząbkach warto żyć
Rozmowa z Robertem Perkowskim, burmistrzem miasta Ząbki
Co czyni z Ząbek atrakcyjne miejsce zamieszkania i w jaki sposób samorząd stara
się wykorzystać ten potencjał?
– Ząbki są miejscowością zlokalizowaną
najbliżej centrum Warszawy, wręcz bliżej
centrum niż połowa dzielnic samej Warszawy. Jesteśmy idealną lokalizacją, by osiąść tu
na stałe i mieszkać w ciekawej, dynamicznej
miejscowości z miejscami do rekreacji, zielenią
oraz znakomitą komunikacją. O naszym potencjale i chęci zaspokajania potrzeb mieszkańców świadczy wiele inwestycji, choćby wybudowane ostatnio najnowocześniejsze w Polsce przedszkole publiczne i wielofunkcyjny
obiekt sportowy z siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury, z salą widowiskową i płytą piłkarską, gdzie odbywają się pierwszoligowe
rozgrywki. Niedługo skończymy budowę
miejskiej pływalni z dodatkowymi funkcjami,
jak squash, kręgielnia, parking podziemny. Jesteśmy też w trakcie ambitnej budowy tunelu drogowego pod torami kolejowymi. Mamy
świadomość, że wciąż powstają nowe potrzeby, które staramy się dostrzegać i zaspokajać. Po to jesteśmy.

A w jaki sposób mieszkańcy wykorzystują stworzone im przez samorząd warunki do rozwoju?
– Od dziesięcioleci mieszkańcy Ząbek wykazywali dużą aktywność w zakresie przedsiębiorczości. Niektórzy imponująco rozwinęli działalność: mamy sieć sklepów KAKADU, JW Construction, Praską Giełdę
Spożywczą i wiele innych firm, które są naszą dumą. Wiemy, że ich dokonania są inspiracją dla kolejnych osób, które chcą w Ząbkach żyć, zakładać swoją działalność gospodarczą i rozwijać ją. Życzę im powodze-

nia, bo ich sukces jest sukcesem naszego miasta.
Czego dotyczą plany samorządu i na ile
bieżący budżet pozwala je realizować?
– Potrzeby zawsze przekraczają możliwości, lecz staramy się gospodarnie zarządzać
środkami, a każdy dobry gospodarz rozważa swoje wydatki. Nie będąc w stanie zrealizować wszystkich potrzeb, dokonuję wyborów, by zaspokoić te najpilniejsze, nie pomijając żadnych obszarów. Często mówi się
o miejscowościach podwarszawskich jako sypialniach Warszawy. Chcemy być wygodną sypialnią, domem dla całej rodziny, jak najmniej
przypominającym przydrożny motel. Plany
mamy ambitne i systematycznie będziemy je
realizować. Jestem optymistą przekonanym,
że również nowa perspektywa unijna pozwoli
nam pozyskać zewnętrzne źródła finansowania na kolejne przełomowe inwestycje, by
mieszkańcy byli dumni z Ząbek.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.zabki.pl
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O przeszłości
i przyszłości powiatów
15. rocznica utworzenia samorządu powiatowego stała się pretekstem
do zorganizowania konferencji dedykowanej powiatom, powrotu pamięcią
do okoliczności ich powstania i początków funkcjonowania oraz dyskusji
nad perspektywami rozwojowymi w świetle bieżących problemów i wyzwań
rzy okazji konferencji „Od przeszłości do przyszłości ustroju samorządu powiatowego”, zorganizowanej przez Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przy współudziale Związku Powiatów Polskich, w Sali Kolumnowej Sejmu zgromadzili
się ci, którzy mieli istotny udział w budowaniu podstaw samorządności, jak i ci, którzy
dziś pracują na jej rozwój. – Wprowadzenie
samorządowego powiatu to powrót do tradycyjnych istniejących wspólnot, to przekazanie im tych wszystkich zadań lokalnych, których nie przejęły dotychczas gminy – twierdził w 1998 roku ówczesny premier Jerzy Buzek, uzasadniając reaktywację 308 powiatów
i 65 miast na prawach powiatów. Dziś ZPP
potwierdza, że przyjęte 15 lat temu ustrojowe
przesłanki podziału na powiaty były właściwe, a potencjał administracji powiatowej pozostał na niezmienionym poziomie. Jednocześnie instytucje publiczne o zasięgu lokalnym poddano nieuzasadnionym ograniczeniom, co skłania do wypracowania docelowego modelu JST opartego na równowadze
pomiędzy czynnikami ekonomicznymi i społecznymi oraz podjęcia stosownych zmian.
18 lutego w Sejmie podjęto próbę podsumowania 15 lat funkcjonowania powiatów,
które od 1998 roku ponownie stanowią integralną część ustroju Polski i mimo niełatwych warunków aktywizują społeczności
lokalne i inicjują projekty inwestycyjne. Choć
potrzebne są działania, które wzmocniłyby
strukturę samorządu terytorialnego, wnioski,
jakie płyną w 15. rocznicę przywrócenia jednostek powiatowych, są pozytywne. – Miniony czas pokazał, że powiaty nie zawiodły
pokładanych w nich nadziei. Dzisiejszy obraz naszego kraju jest w dużej części zasługą konsekwentnych działań realizowanych
przez samorządy terytorialne. W tym powiaty,
którym przyszło działać w trudnych realiach
finansowych. Już bowiem na etapie tworzenia powiatów popełniono błąd niedoszacowania ich dochodów, który to błąd do dnia
dzisiejszego nie został naprawiony – uważa
prezes ZPP Marek Tramś. Dzięki zrealizo-
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Prof. Jerzy Buzek

Miniony czas pokazał, że powiaty nie zawiodły
pokładanych w nich nadziei. Dzisiejszy obraz
naszego kraju jest w dużej części zasługą
konsekwentnych działań realizowanych przez
samorządy terytorialne. W tym powiaty, którym
przyszło działać w trudnych realiach finansowych
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Uczestnicy spotkania
wanym projektom, na które powiaty do 2011
roku wydały 128 mld zł, możemy obserwować istotną poprawę warunków życia wielu
wspólnot w całym kraju.
– Świętowanie jubileuszu nie zwalnia nas
jednak z myślenia o przyszłości samorządów
powiatowych w Polsce – zauważa Marek
Tramś i dodaje: – Kwestią strategiczną dla
przyszłości powiatów jest opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań kształtujących ich dochody na poziomie adekwatnym do zakresu
realizowanych zadań. Wtóruje mu jeden z „ojców samorządu” prof. Jerzy Regulski, mówiąc: – Powiaty są i powinny być, natomiast

w wyniku zmian, które nastąpiły w Polsce,
trzeba się poważnie zastanowić, co trzeba naprawić, co zmodyfikować, by powiaty wykonywały swoje zadania jeszcze lepiej.
Na spotkaniu w Sejmie, poprowadzonym
przez przewodniczącego sejmowej Komisji
Samorządu Terytorialnego Piotra Zgorzelskiego, o okolicznościach powstania samorządu powiatowego przypomniał film ze
spotkania prezesa Rady Ministrów z samorządowcami w 1998 roku, a działalność powiatów na przestrzeni 15 lat podsumował raport opracowany i zaprezentowany przez ZPP.
W dyskusjach panelowych poświęconych

ocenie usamorządowienia wspólnot powiatowych i ich działalności oraz wyzwaniom, jakie muszą podjąć, wzięli udział m.in.: współtwórcy reformy samorządowej prof. Jerzy Regulski i Jerzy Stępień, a także sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd
Dziekoński, wiceprzewodniczący sejmowej
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Waldy Dzikowski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Mariusz
Poznański, wiceprezes Związku Województw
RP i marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, dyrektor biura Związku
Miast Polskich Andrzej Porawski, minister
pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, sekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia Sławomir Neumann, prezes Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego „Pro
Publico Bono” Elżbieta Hibner.
Obecny na konferencji prof. Jerzy Buzek
z uznaniem odniósł się do pracy samorządów
powiatowych, których postawa i zasługi wpisują się w dążenia rozwojowe Polski i Unii Europejskiej. – Samorządy powiatowe sprawdziły się w działalności publicznej, dlatego
trzeba je wyposażyć w kolejne narzędzia
kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Takie podejście powinno dać impuls do wzrostu aktywności obywatelskiej oraz
wykorzystania ogromnego potencjału rozwojowego, jaki tkwi w samorządach terytorialnych – zaapelował w przemówieniu. I
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Samorządowi liderzy
triumfują
MIASTO SŁUPSK

POWIAT SŁUPSKI

POWIAT DRAWSKI

MIASTO PŁOŃSK

POWIAT
KIELECKI

GMINA CHEŁMIEC

Znamy już samorządy, które w minionym roku najlepiej dbały o wszechstronny
rozwój zarządzanych jednostek terytorialnych oraz jakość życia mieszkańców.
Władze gmin, miast i powiatów, które uplasowały się w zestawieniu najwyżej,
mogą służyć innym za wzór umiejętnego wykorzystywania potencjału,
gospodarowania budżetem i zabiegania o dodatkowe środki oraz inwestowania
odpowiadającego potrzebom lokalnym
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gólnopolski Ranking Gmin i Powiatów po raz kolejny wskazał
najlepsze samorządy w Polsce,
których władze – jak na dobrych
gospodarzy przystało – najaktywniej i najskuteczniej działają na rzecz zarządzanych
terenów, kierując się dobrem lokalnych
społeczności. Podobnie jak w roku poprzednim, laureaci oﬁcjalnie odbiorą gratulacje i okolicznościowe dyplomy oraz
puchary dla najlepszych podczas tegorocznego Kongresu Regionów w Świdnicy,
zaplanowanego na czerwiec. Już teraz włodarze, którym udało się zająć miejsce w czołówce zestawienia, mogą mieć poczucie do-

O

aspekty aktywności prorozwojowej władz, politykę jakościową realizowaną w urzędach
gmin i starostwach oraz postawę względem
mieszkańców, inwestorów, turystów. Miarodajny wynik rocznej pracy nad opracowaniem
rankingu jest zasługą różnorodności branych
pod uwagę kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych. W efekcie na
klasyfikację wpływają osiągnięcia na tak różnych polach, jak realizowane projekty inwestycyjne, rozwiązania usprawniające obsługę mieszkańców oraz funkcjonowanie JST,
działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, skuteczność
zarządzania bezpieczeństwem informacji,

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów po raz
kolejny wskazał najlepsze samorządy w Polsce,
których władze – jak na dobrych gospodarzy
przystało – najaktywniej i najskuteczniej działają
na rzecz zarządzanych terenów, kierując się
dobrem lokalnych społeczności
brze wykonywanej pracy, a mieszkańcy najlepszych gmin, miast i powiatów mogą
być dumni, że ich miejsce życia jest zarządzane przez ludzi z wizją i głową na karku,
którzy potraﬁą patrzeć dalekosiężnie, nie zapominając o sprawach bieżących i wydatkach na aktualne potrzeby.
Ostateczny kształt Rankingu Gmin i Powiatów jest wynikiem złożonej oceny, obejmującej szereg kryteriów z różnych obszarów
działalności samorządów, a punktacja jest na
bieżąca aktualizowana w trybie online przez
cały rok. Eksperci biorą pod uwagę różne

promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i ekologii oraz ekoenergetyki, wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej, współpraca krajowa i międzynarodowa, aktywność i skuteczność w budowaniu pozytywnego wizerunku i promocji zarządzanej JST.
Miejsce w rankingu zależy od kompleksowej efektywności władz lokalnych i pracy
samorządu na rzecz rozwoju gminy lub powiatu oraz ich mieszkańców. Ocena dokonywana jest w sześciu odrębnych kategoriach:
powiatów do 60 tys. mieszkańców, powiatów

Laureaci Rankingu Gmin i powiatów ZPP za 2012 rok:
powiaty do 60 tys. mieszkańców
• powiat drawski – honorowy tytuł
Dobry Polski Samorząd 2012
• powiat gołdapski
• powiat lubański
• powiat augustowski
• powiat wałecki
• powiat hajnowski
• powiat bielski (podlaskie)
• powiat elbląski
• powiat świdwiński
• powiat wolsztyński
powiaty do 120 tys. mieszkańców
• powiat słupski – honorowy tytuł
Dobry Polski Samorząd 2012
• powiat tomaszowski (lubelskie)
• powiat ostródzki
• powiat szczecinecki
• powiat jędrzejowski
• powiat gryfiński
• powiat piotrkowski
• powiat żniński
• powiat tomaszowski (łódzkie)
• powiat kartuski
• powiat toruński
• powiat myśliborski

• powiat zduńskowolski
• powiat zgorzelecki
• powiat kwidzyński
powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców
• powiat kielecki – honorowy tytuł
Dobry Polski Samorząd 2012
• powiat bielski (śląskie)
• powiat cieszyński
• powiat tarnowski
• powiat limanowski
• powiat żywiecki
• powiat myślenicki
• powiat jarosławski
• powiat poznański
• powiat pilski
miasta na prawach powiatu
• miasto Słupsk – honorowy tytuł
Dobry Polski Samorząd 2012
• miasto Nowy Sącz
• miasto Legnica
• miasto Dąbrowa Górnicza
• miasto Zabrze
• miasto Rzeszów
• miasto Rybnik
• miasto Krosno

od 60 do 120 tys. mieszkańców, powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców, miast na prawach
powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich
oraz gmin wiejskich. Utrzymanie co najmniej
do końca danego roku pierwszego miejsca
procentuje uzyskaniem tytułu „Dobrego Polskiego Samorządu”, jaki przysługuje samorządowym liderom. Dodatkowo jednostki terytorialne mogą zapracować na specjalne wyróżnienie – tytuł „Super Powiatu” lub „Super
Gminy”, jeśli uzyskają największy procentowy udział w realizacji kategorii rankingowych,
co potwierdza wielopłaszczyznowe działania
samorządu.
Choć samorządowa rywalizacja o miano najlepszego w 2013 roku już się rozpoczęła, prezes Związku Powiatów Polskich zauważa, że Ranking Gmin i Powiatów, podobnie jak inne rankingi, konkursy i plebiscyty,
niesie za sobą dodatkowy efekt w postaci mobilizacji do działania. – Podstawowym założeniem konkursów, zestawień, rankingów
jest nie tylko to, żeby wskazać najlepszych,
ale także to, żeby zmotywować do rozwoju.
Jest to zdrowy doping, a zarazem świetna
okazja do pokazania innym, jak dużo zostało
zrobione. Jeżeli nie traktujemy rankingów
i porównań jak wyroczni, tylko jako bodziec
do dalszego, lepszego działania, to mogą one
być motywującym czynnikiem, skutkującym miłą chwilą refleksji przy odbieraniu nagrody. My samorządowcy konkurujemy ze
sobą, ale też współpracujemy: zawiązujemy
stowarzyszenia, robimy z sąsiadami wspólne projekty, wymieniamy się dobrymi rozwiązaniami. To wszystko w dużej mierze jest
siłą rodziny samorządowej – mówi Marek
Tramś, prezes zarządu Związku Powiatów
Polskich.
I
• miasto Świnoujście
• miasto Piotrków Trybunalski
gminy miejskie i miejsko-wiejskie
• miasto Płońsk – honorowy tytuł
Dobry Polski Samorząd 2012
• miasto Dąbrowa Tarnowska
• miasto Polanica-Zdrój
• miasto Czechowice-Dziedzice
• miasto Bolesławiec
• miasto Barcin
• miasto Stronie Śląskie
• miasto Siewierz
• miasto Sochaczew
• miasto Tychowo
gminy wiejskie
• gmina Chełmiec – honorowy tytuł
Dobry Polski Samorząd 2012
• gmina Kobylnica
• gmina Korzenna
• gmina Borzęcin
• gmina Wielka Wieś
• gmina Zabierzów
• gmina Limanowa
• gmina Gołcza
• gmina Ruda-Huta
• gmina Wijewo
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Zrównoważony rozwój
Rozmowa ze Zdzisławem Wrzałką, starostą kieleckim
tu? Na ile budżet powiatu na bieżący rok pozwala na realizację założeń zrównoważonego rozwoju z myślą o dalszych sukcesach powiatu?
– Dobrze przygotowana kadra umiejętnie wyszukuje możliwości uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego dla planowanych działań. W ostatnim roku najwięcej
środków pozyskaliśmy na drogi, oświatę
i ochronę zdrowia, ale nie można pominąć
działań w obszarze edukacji ekologicznej, rozwoju informatyzacji, między innymi w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym ePUAP oraz Geoportal powiatu
kieleckiego.
Rok bieżący dla wszystkich samorządów
będzie trudny. Cięcia budżetowe będą przekładać się na ograniczanie działań. Dlatego
szczególnego znaczenia nabiera lista priorytetów, którą ustaliliśmy i będziemy dążyć do
jej zrealizowania.
Jak udaje się władzom powiatu skutecznie wykorzystywać potencjał terenów leżących w granicach powiatu kieleckiego, aby
podejmowane działania przekładały się na
wymierne efekty gospodarcze i społeczne,
które procentują miejscem w samorządowej
czołówce i tytułem „Super Powiatu”?
– Kolejny raz zdobyty tytuł „Super Powiat” potwierdza skuteczność i właściwie przyjęty kierunek działań podejmowanych przez
powiat kielecki. Działania te to przede wszystkim realizacja opracowanej w 2010 roku
„Strategii rozwoju powiatu kieleckiego do roku
2020”, której głównym założeniem jest zrównoważony rozwój. Podejmujemy działania na
wielu płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego, angażujemy się w wydarzenia
kulturalne. Z powodzeniem udaje się nam realizować zadania w zakresie m.in.: pozyskiwania dodatkowych środków finansowych,
poprawy jakości obsługi mieszkańców, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz w wielu innych obszarach. Warto też dodać, że podejmujemy
wiele działań służących ochronie środowiska
naturalnego i mających na celu zachowanie
równowagi naszego atrakcyjnego środowiska
przyrodniczego. Dla przykładu mogę wymienić przeprowadzoną termomodernizację
wszystkich obiektów oświatowych, budowę
alternatywnych źródeł ciepła czy działania na
rzecz rozwoju i poprawy jakości świadczonych
usług w turystyce i agroturystyce.
Które obszary życia publicznego najlepiej świadczą o efektywności prac Starostwa
i korzystnie wypływają na dochody powia-
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cie mieszkańcom. Likwidowanie tych ograniczeń to nasz podstawowy cel. Nasze działania nakierowane są na zwiększenie dostępu do komunikacji, oświaty, kultury, usług IT,
ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W trosce o mieszkańców przygotowujemy nową siedzibę, w której w jednym miejscu będzie można załatwić wszystkie sprawy, bez konieczności
przemieszczania się po mieście. Będzie to duże
ułatwienie. Przygotowujemy się również do
nowego okresu programowania unijnego.
Z miastem Kielce i wszystkimi gminami powiatu kieleckiego pracujemy nad wspólnymi
dokumentami strategicznymi. Umożliwią
one w przyszłości przygotowanie projektów
i sięganie po nowe środki zewnętrzne.
Jakie najważniejsze zadania, zgodne ze
„Strategią rozwoju powiatu kieleckiego do
roku 2020”, stoją dziś przed samorządem?
– Są to zrównoważony rozwój, a w tym
promocja gospodarcza i rozwój współpracy

Rok bieżący dla wszystkich samorządów będzie
trudny. Cięcia budżetowe będą przekładać się
na ograniczanie działań. Dlatego szczególnego
znaczenia nabiera lista priorytetów, którą
ustaliliśmy i będziemy dążyć do jej zrealizowania
Jakie kierunki rozwoju uważa pan za najbardziej perspektywiczne i korzystne dla społeczności powiatu, aby w dalszym ciągu z sukcesami zarządzać kielecką społecznością
i planować rozwój podległych terenów?
– Powiat kielecki to duży powiat, jeden
z największych w Polsce. Mimo tego, że położony jest w centralnej części województwa
i kraju, na jego obszarze występuje jeszcze
sporo różnych ograniczeń utrudniających ży-

Widok ze Świętego Krzyża

międzynarodowej, rozwój infrastruktury teleinformatycznej i usług elektronicznych,
dalsza rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej gmin powiatu, doposażanie i modernizacja placówek zdrowotnych oraz dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku
pracy.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.powiat.kielce.pl
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Powiat słupski
najlepszy w rankingach
Powiat słupski zajął pierwsze miejsce w kategorii powiatów do 120 tys.
mieszkańców oraz otrzymał specjalne wyróżnienie „Super Powiat” w Ogólnopolskim
Rankingu Powiatów i Gmin zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich
wycięstwo i tytuł lidera z łączną
sumą punktów 40 010 pokazuje, że
powiat słupski rozwija się niezwykle prężnie i kładzie ogromny nacisk
na wszelkie działania proinwestycyjne i prorozwojowe. Zwycięstwo w rankingu zaowocowało także przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd 2012”. Natomiast wyróżnienie
„Super Powiat”, przyznawane samorządowi,
który uzyska największy procentowy udział
w realizacji kategorii rankingowych, świadczy
o kompleksowym i wielopłaszczyznowym
działaniu.
Powiat słupski doceniono m.in. za ilość
wydatkowanych środków pochodzących
z funduszy zagranicznych i krajowych, posiadanie certyfikatu ISO, poprawę jakości obsługi mieszkańców, rozwój systemu informacyjnego, organizację konkursów powiatowych oraz odnawialne źródła energii. To
właśnie inwestycje gmin powiatu słupskiego
w energię odnawialną spowodowały, iż powiat słupski zajął trzecie miejsce w kategorii
„powiaty” w Rankingu Energii Odnawialnej
organizowanym przez Związek Powiatów Pol-
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skich. 7770 punktów przyznano za wykorzystanie takich źródeł energii, jak: energia biomasy, wiatru, wodna, otoczenia, geotermalna, słoneczna i inne.

Atrakcyjny dla turystów
Jak co roku na terenie powiatu słupskiego odbędą się liczne imprezy z myślą o mieszkańcach i turystach. Do ważnych wydarzeń
należą m.in.: Powiatowe Święto Plonów,
Słupskie Pokopki, Mikołajki z Sową, Festiwal
Legend Rocka w Dolinie Charlotty czy Ogólnopolski Zjazd Maskotek w Rowach oraz popularne imprezy folklorystyczne, jak: Czarne Wesele, Festyn Dziecięcy, Gęsina w Zagrodzie, Babie Lato i wiele innych organizowanych przez gminy powiatu słupskiego.
Miłośnicy aktywnego wypoczynku mają
okazję do zwiedzania zakątków powiatu o każdej porze roku, uczestnicząc w licznie organizowanych spływach kajakowych, wyprawach nordic walking, rajdach rowerowych czy
marszach tematycznych.
www.powiat.slupsk.pl

Starostwo Powiatowe w Słupsku

Rozmowa ze starostą słupskim Sławomirem Ziemianowiczem
Kolejna odsłona rankingu samorządów i znów powiat słupski przoduje. Co
sprawia, że obszar pod pańskimi rządami od lat utrzymuje się w czołówce?
– Przez ostatnie lata zamykaliśmy ranking na drugim miejscu, tym razem udało
nam się zająć pierwsze miejsce i bardzo się z tego wszyscy cieszymy. Sukces ten
osiągnęliśmy dzięki pracy całego zespołu osób, bo na wizerunek powiatu nie pracuje
tylko lider. Osobiście jestem zadowolony, że udało mi się dobrać taką grupę
współpracowników w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych, której działania są
skuteczne i dają dobre rezultaty. Wysokie pozycje powiatu w rankingach to także
zasługa dobrze rozwijających się gmin, np. w pozyskiwaniu energii odnawialnej
wyjątkowa jest gmina Kobylnica, ale sporo dzieje się też w gminach: Potęgowo,
Słupsk i Ustka. Tytuł lidera zobowiązuje, więc cały czas poprawiamy jakość świadczonych usług dla mieszkańców.
Co poza wynikami ekonomicznymi decyduje o sile samorządu i poparciu dla władz
lokalnych?
– Siła samorządu to wszystko to, co się dzieje w każdej gminie i w powiecie, jak
również dobra współpraca lokalnych samorządowców, bo przecież służymy tym
samym mieszkańcom. W interesie starosty jest, by w każdej gminie działo się dobrze, a dla wójtów i burmistrzów ważne jest, by sprawy powiatowe były dobrze
zorganizowane. Takie rozumienie i patrzenie, przekraczające granice, przynosi wiele
korzyści dla mieszkańców. To oni odczuwają zmiany, czerpią korzyści i chcą żyć
coraz lepiej, stawiając samorządowcom coraz wyższe wymagania. Jeśli zmiany są
pozytywne, widoczne i odczuwalne przez lokalną społeczność, to ocena naszej
pracy jest dobra i przekłada się na poparcie dla władz lokalnych.
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Współdziałanie i integracja
Rozmowa ze Stanisławem Cybulą, starostą drawskim

Początek roku okazał się dla samorządu drawskiego bardzo pomyślny – w ogólnopolskim rankingu ZPP znaleźli się państwo na szczycie zestawienia z tytułem „Super Powiatu”. Czy w codziennych działaniach rywalizacja działa motywująco? Co najlepiej mobilizuje do działania i pracy nad jakością życia w powiecie?
– Pierwsze miejsce w Polsce to dla nas
wielki zaszczyt i nobilitacja. Zapewniam, że
ciężko na nie zapracowaliśmy. Jednak w codziennych działaniach to nie rywalizacja nas
motywuje, lecz chęć ciągłego doskonalenia
usług świadczonych przez administrację. A już
najmocniej motywuje nas uśmiech i zadowolenie klienta.
Jako samorząd stawiamy przede wszystkim na zgodną współpracę, ponieważ uważamy, że razem można więcej. Współpracujemy z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, przedsiębiorcami, administracją
rządową i samorządową wszystkich szczebli.
To właśnie czyni nasz powiat wyjątkowym
miejscem, w którym wszystko jest możliwe.
Postawę tę dostrzeżono na poziomie krajowym. Na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP promowane jest jedno z naszych licznych przedsięwzięć, opartych na opisywanym
tu modelu. Powołana przez pana prezydenta znakomita kapituła wskazała je jako model do naśladowania.
Czym w obecnych realiach społecznych i gospodarczych wyróżnia się Dobry
Polski Samorząd?
– Przede wszystkim w codziennej pracy
staramy się wychodzić znacznie dalej, niż tylko realizować zadania określone w ustawie.
Jeżeli chodzi o obecne realia społeczne,
obce jest nam tworzenie podziałów, o których
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tyle się teraz słyszy w mediach. W tej dziedzinie również stawiamy na daleko idące
współdziałanie oraz integrację środowisk i pokoleń. Liczy się przede wszystkim człowiek
i jego wartość.
Co do realiów gospodarczych, to myślę,
że wyróżnia nas aktywność we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości. W Starostwie powstało specjalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które pomaga głównie mniejszym przedsiębiorcom. Nie zapominamy
jednak i o gigantach. Na naszym terenie funkcjonuje zakład z branży elektrotechnicznej,
który dzięki dynamicznemu rozwojowi, aspiruje do bycia największym przedsiębiorstwem w województwie. Opracowaliśmy dla
niego i realizujemy za pomocą PUP-u specjalnie dedykowane programy wspierające zatrudnienie. W tej chwili zakład ten, ciągle powiększając się, zaczyna szukać rąk do pracy
nawet poza powiatem. To fenomen, zwłaszcza w dobie napływających informacji o kryzysie. Poprawę kondycji lokalnych przedsiębiorstw potwierdza systematycznie, od kilku
lat notowany wzrost wpływów z podatku od
osób fizycznych.
Od lat drawski samorząd systematycznie pracuje nad tym, by powiat osiągał coraz lepsze wyniki. Co kryje się za z roku na
rok lepszą pozycją w zestawieniu i jakie są
wymierne efekty tego awansu odczuwalne
przez mieszkańców i gości powiatu?
– Za wysoką pozycją powiatu kryje się
przede wszystkim ciężka praca. Jak państwo
zauważyli spośród 94 kryteriów w Rankingu
ZPP, praktycznie w każdej wykazaliśmy aktywność. Począwszy od pozyskiwania funduszy unijnych, przez programy zdrowotne
i dedykowane niepełnosprawnym, aż do

udogodnień w codziennych kontaktach pomiędzy obywatelem a administracją. Szczególnie wskazać chcę tu przedsięwzięcia związane z informatyzacją usług, takie jak e-urząd,
nowe powiadamianie za pomocą SMS-ów
o możliwości odbioru prawa jazdy i dowodu
rejestracyjnego czy zrealizowana we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji usługa umożliwiająca uzyskanie profilu zaufanego. Nasz urząd jest jednym z pięciu starostw w Polsce i jedynym w województwie zachodniopomorskim, które oferują
taką możliwość. Ponadto uruchomiono internetowy dostęp do rejestru cen i wartości nieruchomości, internetowy dostęp do numeru
księgi wieczystej czy internetowy zakup mapy
zasadniczej dla celów opiniodawczych.
Jakie inwestycje są dziś najbardziej potrzebne w powiecie i jakie dziedziny gospodarki dają najwięcej szans na rozwój? Czy ze
względu na walory naturalne powiatu drawskiego stawiają państwo na turystykę?
– Najpotrzebniejszymi inwestycjami są infrastrukturalne i drogowe. To nie zmienia się
od lat, a możliwości ich realizacji upatruję
przede wszystkim we współdziałaniu z gminami powiatu. Jeżeli zaś chodzi o gospodarkę,
uważam że każda forma działalności jest potrzebna. Wydaje się, że w najbliższym czasie
na znaczeniu zyskiwać będzie sektor związany
z alternatywnymi źródłami energii i nowymi
technologiami. Na to zresztą wskazują wszelkie prognozy.
Naszym ogromnym atutem są walory naturalne. Dlatego stawiamy na turystykę. W powiecie funkcjonują 3 Lokalne Organizacje Turystyczne, a powiat drawski należy do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej. W gminach prężnie działają organizacje wspierające usługodawców i ułatwiające wymianę doświadczeń.
Rozwijają się u nas różne formy turystyki, jak żeglarstwo, kajakarstwo, turystyka rowerowa, piesza i konna, a także ekstremalna,
za sprawą największego europejskiego poligonu. To właśnie tutaj Adam Małysz przygotowywał się do startu w rajdzie Paryż–
Dakar, a we wrześniu 2012 roku wraz
z Krzysztofem Hołowczycem wziął udział
w rajdzie samochodów terenowych Baja Poland. Poligon Drawski jest od dłuższego
czasu miejscem zmagań zarówno profesjonalnych kierowców rajdowych, jak i miłośników off-road’u czy też motocyklistów,
którzy testują swoje umiejętności w ramach
imprez typu GS Trophy lub Adventure Camp.
Rozmawiał Tomasz Rekowski

Powiat Drawski – kraina pięknych i rozległych jezior, obszar o bogatej i ciekawej historii, korzystnym położeniu geograﬁcznym, z czystą wodą i nieskażonym powietrzem. Zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego na
Pojezierzu Drawskim. Tworzą go gminy: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Kalisz Pomorski, Wierzchowo i Ostrowice.
Czyste środowisko, cisza i brak uciążliwego przemysłu sprawiają, że jest to miejsce wymarzone dla poszukujących odpoczynku od wielkomiejskiego zgiełku. Okolice powiatu drawskiego to doskonałe miejsce do uprawiania wszelkich form turystyki pieszej, rowerowej czy konnej. Bogactwo
jezior to raj dla zwolenników sportów wodnych, wędkarstwa i myślistwa, a także krajoznawców szukających
wypoczynku na łonie natury.
Blisko 46 proc. powierzchni całego powiatu stanowią obszary leśne. Drawski i Iński Park Krajobrazowy, rezerwaty oraz ścieżki przyrodnicze umożliwiają ekologiczną podróż i obserwowanie bogactwa ﬂory i fauny w dziewiczym środowisku naturalnym. Ciekawostką na skalę europejską jest zapewne to, że w niektórych miejscach
powiatu występują żubry i wilki. Prawdziwą perełką powiatu jest rzeka Drawa, zaliczana do jednych z najczystszych i dziewiczych rzek w Polsce. Szlak Drawy nazywany jest też szlakiem papieskim, bowiem w latach
swej młodości na spływy kajakowe wielokrotnie wybierał się tu Jan Paweł II.
Spokój, cisza, bezpośredni kontakt z nieskażoną, a przy tym piękną i urokliwą przyrodą to żelazne argumenty
przemawiające za tym, aby w swoich planach urlopowych uwzględnić
gościnną ziemię powiatu drawskiego. To tutaj często tradycja idzie
w parze z nowoczesnością, a życzliwość i gościnność mieszkańców sprawia, że z przyjemnością
się tu powraca.

www.powiatdrawski.pl
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Płońsk - dobrze
zorganizowane miasto
Rozmowa z Andrzejem Pietrasikiem, burmistrzem miasta Płońska

Co oznacza dla gminy klasyfikacja w czołówce rankingu samorządów ZPP?
– Na początku roku Związek Powiatów
Polskich opublikował informację o wynikach rankingów powiatów, gmin wiejskich
oraz gmin miejskich i miejsko-wiejskich za rok
2012. Płońsk zajął w swojej kategorii pierwsze miejsce, uzyskując tytuł „Dobry Polski Samorząd”. To wspaniałe wyróżnienie i dowód
na to, że miasto dynamicznie się rozwija i wykorzystuje swój potencjał.
Samorząd płoński oceniony został przez
niezależnych ekspertów według wielu kryteriów w dziesięciu grupach tematycznych tj.:
działania proinwestycyjne i prorozwojowe;
rozwiązania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów
zarządzania bezpieczeństwem informacji;
promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań
na rzecz gospodarki rynkowej; promocja
rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Osiągnięty wynik świadczy o efektywnej pracy i zaangażowaniu całej kadry pracowników samorządowych. Liczę, że zmotywowani pierwszym miejscem w rankingu za rok 2012, będziemy dążyć do uzyskania tytułu „Super Gminy”.
Rankingi rządzą się swoimi prawami,
ważne jest jednak to, abyśmy w sposób
optymalny mogli wypełniać zadania własne
samorządu, a także dbać o komfort i jakość
życia mieszkańców Płońska.
Jakie obszary w największym stopniu
wpływają w przypadku państwa na korzystny wizerunek gminy i pozytywną ocenę pracy samorządu pod pana kierunkiem?
– Osobiście jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju miasta. Staram się
nie traktować priorytetów zbyt sztywno. Za-
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leży mi, aby Płońsk rozwijał się dynamicznie,
a Płońszczanie mieli dobrze zorganizowane
miasto. Sądzę jednak, że najistotniejszym obszarem działalności płońskiego samorządu
jest polityka proekologiczna. Możemy pochwalić się kompleksowo zmodernizowaną
oczyszczalnią ścieków, własnym składowiskiem odpadów oraz sortownią odpadów
z kompostownią sterowaną komputerowo
w technologii Biodegma – pierwszą tego rodzaju w Polsce. Ponadto w trosce o środowisko
naturalne zrealizowaliśmy nowoczesną i kompleksową inwestycję ekologiczną produkującą „zieloną energię” z paliw odnawialnych. To
pierwsza tego typu inwestycja w kraju.
Dzięki podejmowanym innowacyjnym
działaniom Płońsk jest liderem w zakresie ekologii, co potwierdzają prestiżowe nagrody i wyróżnienia, w tym ostatnio uzyskany tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2012” w kategorii usługi techniczne, trzecie miejsce
w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej ZPP za rok 2012 w kategorii gminy
miejskie i miejsko-wiejskie, a także tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012”.
Co stanowi o wartości zarządzania pracą samorządu i słuszności decyzji, które przesądzają o jakości życia i efektywności zakładanego rozwoju?
– Złożoność otoczenia, w którym funkcjonuje współczesny samorząd, oraz tempo
zachodzących zmian sprawiają, że szczególnego znaczenia nabiera umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji. Dlatego
też, jako burmistrz Płońska, staram się, aby podejmowane przeze mnie decyzje były spójne
z oczekiwaniami Płońszczan oraz z założeniami Strategii Rozwoju Miasta Płońska na
lata 2004–2015. Strategia bowiem jest wykładnią priorytetów, jakimi powinien kierować
się samorząd lokalny przy podejmowaniu istotnych decyzji oraz planowaniu budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej. Stanowi
ona wyraz naszej wspólnej troski o Płońsk, jego
rozwój i o godne życie mieszkańców.

Dowodem na trafność i jakość podejmowanych decyzji jest realizacja wielu udanych inwestycji zarówno z udziałem kapitału krajowego, jak i zagranicznego. Liczy się
także stwarzanie dobrego klimatu dla inwestorów, współpraca samorządu z firmami zainteresowanymi ulokowaniem działalności
w naszym mieście, stosowanie korzystnych ulg
inwestycyjnych. Płońsk posiada rozbudowaną
bazę obiektów sportowych i kulturalno-rozrywkowych. Władze Płońska utrzymują liczne kontakty zagraniczne, służące wymianie
doświadczeń związanych z integracja europejską, kulturą, sportem i edukacją, jak również szeroko pojętą promocją miasta i regionu.
Nasze działania są dostrzegane i nagradzane przez instytucje i organizacje o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Co decyduje o sukcesie w sferze inwestycji samorządowych: zasadność realizowanych projektów w świetle potrzeb lokalnych czy raczej racjonalne planowanie budżetu i pozyskiwanie dodatkowych nakładów
ze źródeł zewnętrznych?
– W swojej działalności samorządowej
zawsze kieruję się właściwymi proporcjami
pomiędzy potrzebami lokalnymi a racjonalnym wydatkowaniem pieniędzy publicznych, a także tych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Przede wszystkim wsłuchuję
się w głosy mieszkańców, poprzez konsultowanie z nimi wszelkich znaczących dla miasta projektów i inwestycji. O sukcesie w sferze inwestycji w Płońsku decydują umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych, funduszy krajowych oraz subwencji z budżetu
państwa przez sprawny zespół pracowników
Urzędu Miejskiego. Dzięki nim mogę planować budżet racjonalnie, wierząc, że istnieje
możliwość spełnienia oczekiwań mieszkańców Płońska.

Miejski Rynek – Plac 15 Sierpnia

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Rozmawiał Piotr Nowacki
www.plonsk.pl
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Konkurujemy
i współpracujemy
Każdy z powiatów stara się jak najlepiej i najskuteczniej realizować swoje zadania i to
widać na co dzień. Podstawowym założeniem konkursów, zestawień, rankingów jest
nie tylko to, żeby wskazać najlepszych, lecz także to, żeby zmotywować do rozwoju.
Jest to zdrowy doping, a zarazem świetna okazja do pokazania innym, jak dużo zostało
zrobione – mówi Marek Tramś, prezes zarządu Związku Powiatów Polskich
Jak trójstopniowa struktura samorządowa sprawdza się po latach przemian społeczno-gospodarczych, jakie zachodzą w polskiej rzeczywistości?
– Mówienie o trójstopniowej strukturze
samorządowej nie do końca oddaje istotę
ustroju samorządu w naszym kraju, a dla osób
mniej wtajemniczonych może wręcz stanowić pewne zafałszowanie rzeczywistego sytemu samorządowego. Gmina, powiat i samorządowe województwo nie tworzą hierarchicznego systemu. Każdy rodzaj samorządu ma określone zadania własne i powierzone. Powiat nie kontroluje gminy, a województwo samorządowe nie kontroluje powiatu. Poszczególne rodzaje samorządu różnią się od siebie przede wszystkim zadaniami i obszarem działania. Najbliżej obywatela jest gmina, w której załatwiane są lub powinny być najbardziej podstawowe potrzeby
mieszkańców. Powiat, oczywiście, też działa
na rzecz mieszkańców, ale bardziej systemowo, kształtując pewne rozwiązania ponadgminne. Województwo samorządowe to
z kolei rozwój regionalny, jak również programy realizowane ze środków unijnych. Intencją autorów takiej struktury samorządowej było wzajemne uzupełnianie się, bowiem zarówno gmina, powiat, jak i województwo samorządowe działają na rzecz
wspólnot lokalnych.
Jak widzi pan efektywność powiatów
i ich rolę w rozwoju regionów jako swego rodzaju pośrednika i ogniwa łączącego działania na szczeblu lokalnym i wojewódzkim?
– Powiaty wpisały się na trwałe w strukturę polskiego ustroju, a ich rola jest bardzo
znacząca. Za sprawą Związku Powiatów
Polskich w każdym województwie funkcjonuje
Konwent Powiatów. Jest to bardzo istotny element kształtowania polityki regionalnej, ponieważ konwenty często spotykają się z marszałkami lub ich przedstawicielami i proponują oraz uzgadniają działania na rzecz regionów. Powiaty mają także udział w tworzeniu Regionalnych Programów Operacyjnych, opiniując je i zgłaszając swoje uwagi,

Niemal wszyscy zgadzają się z tym, że samorządowcy lepiej od administracji centralnej wydają
pieniądze publiczne. Dlatego trzeba działać na
rzecz zmniejszenia budżetu centralnego kosztem
zwiększenia budżetów samorządowych, na
przykład poprzez większy udział samorządów
w podatkach
a potem realizują zadania wynikające z tych
programów. Ciekawostką może być fakt, że
mój poprzednik na stanowisku prezesa zarządu Związku Powiatów Polskich, były starosta opatowski, jest członkiem zarządu województwa, a więc widać, że ta współpraca istnieje także w sferze personalnej.
Jaki jest najistotniejszy wkład samorządu
terytorialnego w kształtowanie rozwoju lokalnego i umacnianie gospodarki narodowej
poprzez inwestycje i działania na poziomie
gmin, powiatów, regionów?

– Nie do końca czuję się uprawniony do
oceny wkładu gmin i regionów. Na to pytanie, najprostsza odpowiedź brzmi: istnienie
samorządu. Dzięki temu my wszyscy, członkowie wspólnot samorządowych, mamy
wpływ na kształtowanie naszego otoczenia,
na jakość życia i na rozwój naszych małych
ojczyzn. A wkład samych powiatów? Wydatki
majątkowe powiatów i miast na prawach powiatu w ciągu czternastu lat od utworzenia
samorządu powiatowego wyniosły ponad
128 mld zł, w tym na ochronę zdrowia prawie
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8 mld, 10 mld 600 mln na oświatę oraz 56 mld
700 mln zł na transport. Warto przy okazji dodać, że powiaty praktycznie nie mają dochodów własnych, tylko dotacje, subwencje
i środki unijne, przez co wkład ten jest tym bardziej cenny.
Jak postrzega pan aktywność i skuteczność pracy polskich samorządowców, ich
zaradność i gospodarność, która przekłada
się na pozyskiwanie dodatkowych dochodów
i dotacji oraz realizację inwestycji i promocję JST?
– Zarówno aktywność, jak i skuteczność
samorządów oceniam bardzo wysoko. Sam
jestem samorządowcem i wiem, ile razy
oglądamy każdą złotówkę przed jej zainwestowaniem. Zresztą jesteśmy niejako zmuszeni do zaradności i gospodarności, ponieważ środki, jakimi dysponuje samorząd,
są niewystarczające na zaspokojenie wszystkich potrzeb wspólnot lokalnych. Dobrze, że
już ponad dziesięć lat możemy korzystać ze
środków unijnych, bo to pozwala samorządom uzupełniać braki, które bez tych środków nadal by istniały, czyli mniej dróg, gorsza służba zdrowia, czy wreszcie bardzo istotne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych. Wystarczy przecież pospacerować, by w prawie każdej polskiej miejscowości zobaczyć tablice informujące, że dana inwestycja została wykonana
przy udziale środków unijnych. I tu doszliśmy do ważnego momentu – proszę zwrócić uwagę na słowa „przy udziale środków
unijnych.” Pokazuje to, że aby sięgać po pieniądze europejskie, musimy mieć wkład
własny. I tu miejsce na aktywność i skuteczność w gromadzeniu pieniędzy na ten wkład.
W przypadku powiatów jest to szczególnie
trudne, ponieważ – jak mówiłem – powiaty
praktycznie nie mają dochodów własnych, ale
jednak sobie radzimy. I to bardzo wydatnie
pokazuje zaradność i gospodarność samorządu powiatowego. Ocenę pracy samorządów społeczeństwo dało, składając podpisy
pod przygotowanym przez samorządy projektem ustawy o zmianie zasad finansowania samorządów, potocznie zwanym „8 miliardów”. Dzięki około 300 tysiącom podpisów obywateli dokument ten stał się drukiem
sejmowym i parlament będzie musiał go rozpatrzyć.
Czy wsparcie, jakie w ostatnich latach
dają środki dostępne w ramach programów
europejskich, nie odbijają się na samodzielności samorządów? Jak postrzega pan efektywność wykorzystania unijnych zastrzyków finansowych z korzyścią dla lokalnych
społeczności i krajowej gospodarki?
– Na razie, przynajmniej w perspektywie
finansowej 2014–2020, nie grozi nam brak
unijnych środków. Ale wiadomo, że kiedyś
ten dopływ pieniędzy się skończy. Ważne
będą również zmiany budżetowe, choć o to
będzie najtrudniej. Niemal wszyscy zgadzają
się z tym, że samorządowcy lepiej od ad-
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ministracji centralnej wydają pieniądze publiczne. Dlatego trzeba działać na rzecz
zmniejszenia budżetu centralnego kosztem
zwiększenia budżetów samorządowych, na
przykład poprzez większy udział samorządów w podatkach. To jednak będzie niezmiernie trudne, choć w dłuższej perspektywie czasu niezbędne.
Coroczny ranking najlepszych samorządów bierze pod uwagę szerokie spektrum
czynników, które decydują o ostatecznym
kształcie zestawienia. Czy na przykładzie krajowych jednostek terytorialnych widać duże
dysproporcje pomiędzy ocenianymi obszarami aktywności i dokonaniami na rzecz lokalnych wspólnot?
– Ranking prowadzony od początku
działalności Związku Powiatów Polskich to
pewien element budowy społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, co jest jednym z zadań postawionych sobie przez
Związek Powiatów Polskich. Ani ranking, ani
żadne inne działania nie wskazują, że istnieje

też współpracujemy: zawiązujemy stowarzyszenia, robimy z sąsiadami wspólne projekty, wymieniamy się dobrymi rozwiązaniami. To wszystko w dużej mierze jest siłą rodziny samorządowej.
Jak ważne dla ostatecznych rezultatów
prowadzonych przez samorządy działań
i przyjętej polityki jest podążanie za postępem, sięganie po nowoczesne metody zarządzania i instrumenty wsparcia oraz stawianie na innowacje i tworzenie optymalnych
warunków dla przedsiębiorców, inwestorów i współpracy naukowo-biznesowej?
– Nowoczesne metody zarządzania to teraźniejszość i przyszłość administracji samorządowej. Proszę zwrócić uwagę na to, że
coraz więcej osób rozlicza się z podatków za
pomocą formularzy elektronicznych, nie
mówiąc już o głośnym systemie eWUŚ, czyli elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. W moim polkowickim starostwie mamy elektroniczny obieg dokumentów.
Pracownicy już na tyle się do tego dostoso-

Zarówno aktywność, jak i skuteczność
samorządów oceniam bardzo wysoko. Sam jestem
samorządowcem i wiem, ile razy oglądamy każdą
złotówkę przed jej zainwestowaniem. Zresztą
jesteśmy niejako zmuszeni do zaradności i gospodarności, ponieważ środki, jakimi dysponuje
samorząd, są niewystarczające na zaspokojenie
wszystkich potrzeb wspólnot lokalnych
jakiś podział na Polskę „A” i „B”, czy na obszary szczególnie zaniedbane i szczególnie
rozwinięte. Standardy działania poszczególnych samorządów są właściwie wszędzie
takie same, różniąc się między sobą jedynie
w szczegółach. Inna jest charakterystyka,
przestrzeń, możliwości gospodarcze, ale
wszędzie wypełniane są zadania wobec
mieszkańców.
Co według pana stanowi główną motywację do działania i zdrowej rywalizacji dla
władz samorządowych oraz siłę napędową
dla zachodzących przeobrażeń na miarę
czasów i wymagań konkurencyjności?
– Każdy z powiatów stara się jak najlepiej i najskuteczniej realizować swoje zadania i to widać na co dzień. Podstawowym założeniem konkursów, zestawień, rankingów
jest nie tylko to, żeby wskazać najlepszych, lecz
także to, żeby zmotywować do rozwoju.
Jest to zdrowy doping, a zarazem świetna okazja do pokazania innym, jak dużo zostało zrobione. Jeżeli nie traktujemy rankingów i porównań jak wyroczni, tylko jako bodziec do
dalszego, lepszego działania, to mogą one być
motywującym czynnikiem, skutkującym miłą
chwilą refleksji przy odbieraniu nagrody.
My, samorządowcy, konkurujemy ze sobą, ale

wali, że sami naciskają, aby to rozszerzać, proponują dalej idące wdrożenia.
Przed samorządami stoi bardzo poważne zadanie: elektroniczna platforma usług. Samorządowców nie trzeba o tym przekonywać,
proszę tylko, aby administracja rządowa
była przygotowana. Od początku powstania
ZPP stworzyło sieć internetową powiatów,
a potem gmin i województw. Warto powiedzieć, że był czas, kiedy instytucje rządowe korzystały z naszej sieci, aby przekazać jednostkom samorządu terytorialnego pilne i wyjątkowe wiadomości. Jedno nie podlega dyskusji – ścisła współpraca z przedsiębiorcami,
inwestorami, nauką i biznesem jest dla samorządów przyszłością. Trzeba więc już teraz podejmować jak najwięcej działań, które będą zbliżać administrację samorządową
ze wszystkimi podmiotami działającymi lub
chcącymi rozpocząć działanie na danym terenie. Chciałbym jasno zadeklarować – polskie powiaty od piętnastu lat, czyli od odrodzenia powiatów samorządowych, nie tylko
deklarują, ale prowadzą działania na rzecz nowoczesnego samorządu, otwartego na dzisiejsze i przyszłe wyzwania.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Warto tu inwestować!
Dobra infrastruktura drogowa oraz nowoczesne przejście graniczne
w Korczowej to główne atuty powiatu jarosławskiego
ołożony w województwie podkarpackim przy granicy z Ukrainą, liczący ponad 120 tys. mieszkańców
powiat jarosławski ma charakter
głównie rolniczy, co nie zmienia faktu, że na
jego terenie funkcjonuje duża ilość podmiotów gospodarczych, przede wszystkim o proﬁlu usługowym i handlowym, ale też produkcyjnym. Obecnie dzięki wielu zmianom infrastrukturalnym staje się on coraz atrakcyjniejszy także dla dużych inwestorów.
Coraz lepiej wygląda struktura komunikacyjna powiatu. Przebiega tu linia kolejowa

P

E30, będąca częścią III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, łączącego Niemcy,
Polskę i Ukrainę. Znajdujący się na terenie Polski odcinek łączy jednocześnie największe centra i regiony ekonomiczne południowej Polski, tj. Dolny i Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Przez powiat przebiega drogowa trasa europejska E40 oraz droga krajowa nr 77,
a wkrótce zostanie oddana do użytku autostrada A4. W roku 2012 oddano do użytku
dwie długo oczekiwane przez mieszkańców
oraz kierowców spoza regionu inwestycje
– obwodnicę miasta Jarosławia, umożliwiającą ominięcie centrum miasta od strony północnej, oraz tzw. małą obwodnicę, która posłuży głównie mieszkańcom południowej
strony Jarosławia.
Nowoczesne przejście graniczne w Korczowej to nie tylko granica państwa, ale też Unii
Europejskiej. Wykonywane są tu czynności
przewidziane przepisami prawa celnego: dopuszczenie do obrotu, tranzyt, odprawa czasowa i wywóz. Na przejściu dokonywane są
kontrole: weterynaryjna, sanitarna, fitosanitarna, transgranicznego przemieszczania odpadów, GMO, zwierząt towarzyszących podróżnym oraz towarów strategicznych.
Inwestorom sprzyja też polityka oświatowa samorządu powiatowego. Nacisk na
kształcenie techniczne skutkuje wysokim poziomem wiedzy zawodowej absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych. Szerokie kompetencje kadry dydaktycznej umożliwiają
otwieranie kierunków kształcenia dopasowanych do potrzeb rynku pracy, czy wręcz zamawianych przez pracodawców. Większość
powiatowych szkół uczestniczy w projekcie
„Podkarpacie stawia na zawodowców”,
który zakłada jeszcze ściślejszą współpracę
z przedsiębiorcami

np. poprzez dodatkowe, ponadobowiązkowe
praktyki zawodowe.
Nie tylko szkoły, ale i inne instytucje,
sprawnie pozyskują dodatkowe środki z funduszy zewnętrznych. Dzięki temu m.in. systematycznie poprawia się stan sieci dróg powiatowych, a służby geodezyjne powiatu
prowadzą największe w Polsce prace scaleniowe, o których wysokiej jakości świadczy
I nagroda dla projektu scaleń w ubiegłorocznej
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prac Scaleniowych.
Aktywnością wykazują się też służby socjalne. Powiat jarosławski za działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych został wyróżniony prestiżowym tytułem Samorząd
Równych Szans 2012, a PUP wdraża programy specjalne, pomagające bezrobotnym
w uzyskaniu kwalifikacji pożądanych przez
pracodawców.
Jedną z inicjatyw władz powiatu dla poprawienia sytuacji na rynku pracy jest tworzenie
spółdzielni socjalnych i Centrum Integracji
Społecznej. Dzięki pomocy tych nowoczesnych
narzędzi ekonomii społecznej powstaną nowe
miejsca pracy dla osób wykluczonych społecznie czy niepełnosprawnych.
Największe firmy działające w Powiecie
Jarosławskim to: Lear Corporation, O-I Produkcja Polska SA, LU Polska SA, Sokołów SA
czy Centrum Handlu Korczowa Dolina.
W ubiegłym roku do grona dużych pracodawców dołączyła spółka Krynicki Recykling SA z najnowocześniejszym w Europie
Zakładem Uzdatniania Stłuczki Szklanej.
Na rok bieżący przewiduje się otwarcie obejmującego ponad 70 ha centrum logistycznego
polsko-belgijskiej spółki Korczowa Logistic
Park SA. Znajdą się tam parking i serwis dla
TIR-ów, urząd celny oraz hotel z supermarketem i częścią handlowo-usługową.
W parku będzie też blisko 200 tys. mkw.
powierzchni magazynowej i przeznaczonej na działalność produkcyjną. Park logistyczny będzie miejscem pracy dla
około 2 tys. osób.
Na przedsiębiorców czekają oferty inwestycyjne przygotowane przez gminy, a Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu zapewnia pomoc w sprawach
organizacyjnych i formalno-prawnych.
www.starostwo.jaroslaw.pl
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Współpraca
kluczem do rozwoju
Specyﬁczne położenie powiatu poznańskiego, który pierścieniem otacza Poznań,
przekłada się na jego atrakcyjność mieszkaniową i inwestycyjną. Bliskość stolicy
regionu, a jednocześnie spokój i piękno przyrody, to główne atuty powiatu
Fot. KAMILA WOJSZCZ

ładzie samorządowe dokładają wszelkich starań, by powiat
był miejscem przyjaznym zarówno do zamieszkania i odpoczynku, jak i do inwestowania, nauki i pracy. Działania te przynoszą efekty – powiat jest
dziś jednym z najbardziej zaludnionych samorządów w Polsce. Szacuje się, że obecnie
zamieszkuje go około 380 tys. ludzi, a prognozy Głównego Urzędu Statystycznego
wskazują, że do 2035 roku liczba ta zwiększy
się o kolejne 100 tys. Daje to 4. miejsce w kraju wśród lokalizacji najchętniej wybieranych
do zamieszkania.
Powiat poznański jest prężnie rozwijającym się samorządem, będącym doskonałym
miejscem do inwestowania i prowadzenia
działalności gospodarczej. Działa tu około
50 tys. przedsiębiorstw – od małych po największe, polskich i międzynarodowych. – Znajdujemy się na pierwszym miejscu w kraju pod
względem największej ilości oddanych do
użytkowania obiektów produkcyjnych, usługowych, w tym hal magazynowych, czy też
związanych z drobną przedsiębiorczością. Inwestorzy, kluczowi dla rozwoju powiatu,
mogą liczyć na zwolnienia z podatku i inne
ulgi – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. Wsparcie mogą otrzymać również
ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność długofalową, innowacyjną, a jednocześnie przyjazną środowisku, czyli taką, która na długi czas zapewni mieszkańcom
miejsca pracy.
Wychodząc naprzeciw konkretnym potrzebom przedsiębiorców oraz zmieniającego
się rynku pracy, w prowadzonych przez powiat szkołach uruchamiane jest kształcenie
w zawodach, na które pracodawcy zgłaszają
zapotrzebowanie. Formuła współpracy samorządu z firmami przekłada się na konkretne
działania z korzyścią dla wszystkich. Takie rozwiązania wdrożono z firmami Volkswagen,
SKF czy Solaris Bus & Coach. Działania samorządu już zostały docenione – za wspieranie
lokalnej przedsiębiorczości powiat został nagrodzony prestiżowym wyróżnieniem „Konfederatki – Przyjaciela Pracodawcy” w kategorii samorządy terytorialne. Warto dodać, że
stopa bezrobocia w powiecie od długiego czasu utrzymuje się na poziomie około 4 proc.
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Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach
Fot. CENTRUM LOGISTYCZNO INWESTYCYJNE POZNAŃ

Hala Volkswagena w Swarzędzu
Dynamiczny rozwój gospodarczy i demograficzny powiatu poznańskiego sprawia,
że konieczna staje się rozbudowa szeroko rozumianej infrastruktury: społecznej, technicznej i transportowej. Znaczny wzrost
liczby mieszkańców to spore wyzwanie,
związane z koniecznością inwestowania
w przedsięwzięcia infrastrukturalne, w tym
przede wszystkim drogi. W roku 2012 przeznaczono na ten cel prawie 25 mln zł, w 2013
roku ma to być niemal 34 mln zł. Powiat wykorzystuje również środki zewnętrzne – zarówno unijne, jak i te pochodzące z Naro-

dowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Miniony rok to okres wytężonej, ale i efektywnej pracy. Udało się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje. Jedną z większych
jest choćby otwarty we wrześniu 2012 roku
Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach,
który umożliwia niewidomym naukę poruszania się w terenie. Sporo inwestycji przeprowadzono w szpitalu w Puszczykowie – jedynym wielospecjalistycznym szpitalu w powiecie, pełniącym ważną rolę w systemie ratownictwa medycznego w aglomeracji poznańskiej – dzięki czemu systematycznie poszerzany jest zakres oferowanych tu usług medycznych.
– Dokładamy wszelkich starań, by pod
każdym względem być miejscem atrakcyjnym
dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Rosnące zainteresowanie naszym samorządem
przynosi sporo satysfakcji i niesie za sobą
nowe wyzwania. Z pewnością im sprostamy
– podsumowuje Jan Grabkowski.
www.powiat.poznan.pl
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OZE w gminie:
za czy przeciw?

Według Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej w 2011 roku energia
wyprodukowana przez źródła odnawialne (OZE) w ﬁnalnym zużyciu energii końcowej
miała około 8-proc. udział, podczas gdy przyjęty przez Parlament Europejski
w 2008 roku pakiet klimatyczny, znany jako „3x20”, nakłada na kraje członkowskie
obowiązek produkcji do 2020 roku 20 proc. energii z odnawialnych źródeł
Jerzy Bojanowicz
ażda nowa instalacja OZE przybliża nas do osiągnięcia tego celu,
choć zdaniem ekspertów i tak go
osiągniemy. Energia odnawialna
w Polsce jest głównie wykorzystywana do
ogrzewania, a wytwarzana jest przede wszystkim z biomasy stałej (aktualnie w 199 biogazowniach o łącznej mocy 131,2 MW – źródło: Urząd Regulacji Energetyki) oraz przez
pompy ciepła i kolektory słoneczne. Także
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Na nową ustawę o OZE czekają inwestorzy, którzy
nie chcą rozpoczynać inwestycji, bo słusznie
uważają, że ryzyko regulacyjne jest bardzo wysokie
i dopóki nie będą znali warunków pozyskiwania
zielonych certyfikatów, trudno im przewidzieć
rentowność inwestycji. Dotyczy to również
inwestycji w urządzenia działające w układach
wysokosprawnej kogeneracji
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w elektroenergetyce zawodowej dominuje
energia elektryczna wytwarzana z biomasy
współspalanej z węglem (43 instalacje). Jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, to
w Polsce działa 27 elektrowni na biomasę
o mocy 820,7 MW, 770 wodnych (966,1 MW),
696 wiatrowych (2496,7 MW) i 9 słonecznych
(1,289 MW).

Odzew na przepisy
Technologię współspalania biomasy Ministerstwo Gospodarki zamierza stopniowo
zastępować innymi, bardziej innowacyjnymi
rodzajami OZE (do 2020 roku wsparcie dla
niej zostanie całkowicie wycofane) i lansuje
„biogazownię w każdej gminie”. 13 lipca 2010
roku Rada Ministrów przyjęła, opracowane
przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010–2020”. Dokument zakłada, że do 2020 roku w każdej
gminie powstanie średnio jedna biogazownia
wykorzystująca biomasę pochodzenia rolniczego, przy założeniu dysponowania przez
gminę odpowiednimi warunkami do uruchomienia takiego przedsięwzięcia.
Przepisy, których celem było stworzenie
optymalnych warunków rozwoju sektora
biogazu rolniczego w Polsce, wprowadzono
do znowelizowanej w 2010 roku ustawy
Prawo energetyczne. W październiku 2011

roku weszły w życie przepisy kolejnej nowelizacji powyższej ustawy, które m.in. rozszerzyły definicję biogazu rolniczego oraz zakres
obowiązku dotyczącego zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, po średniej cenie jej sprzedaży
w poprzednim roku kalendarzowym.
Czy w każdej gminie? W Polsce jest
1600 gmin wiejskich, więc jeśli w każdej z nich
do sieci średniego napięcia będą przyłączone dwie biogazownie o mocy 1 MW, to razem
wyprodukują około 30 GWh energii końcowej (15 GWh elektrycznej i 15 GWh ciepła).
A przecież są jeszcze mikrobiogazownie,
o mocy jednostkowej 20–50 kW, które mogą
być zainstalowane w 100 tys. średnich gospodarstw rolnych, również przyłączone
bezpośrednio do sieci niskiego napięcia.
Wszystkie zarejestrowane biogazownie
rolnicze (26 biogazowni, z czego 8 należy do
jednego podmiotu – stan na 10.10.2012
roku) mają układy kogeneracyjne, których
łączna moc elektryczna wynosi 28,056 MWe,
a cieplna – 28,617 MWt. Ze sprawozdań
kwartalnych złożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne za 2011 rok oraz I półrocze 2012 roku wynika, że do wytworzenia biogazu rolniczego zużyto 792 807,34 ton surowców. Najwięcej gnojowicy, kiszonki z kukurydzy, wywaru pogorzelnianego, obornika i wysłodek. W procesie fermentacji
metanowej z tych surowców wytworzono

64,98 mln m3 biogazu rolniczego, z którego
wyprodukowano 129,11 GWh energii elektrycznej i 146,24 GWh ciepła. Z danych opracowanych na podstawie złożonych w Agencji Rynku Rolnego sprawozdań za 2011 rok
oraz I półrocze 2012 roku wynika, że produkcja
biogazu rolniczego, energii elektrycznej i ciepła z biogazu rolniczego w 2012 roku mogła
być nawet o 50 proc. wyższa niż rok wcześniej.
W Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej widzą spore zainteresowanie biogazowniami: do jednego konkursu zgłaszanych jest 30–40 wniosków, ale gdy przychodzi do sfinalizowania
umowy, to okazuje się, że inwestycji gotowych do realizacji jest mało. Inwestorzy napotykają wiele trudności w ich organizacji,
przede wszystkim związanych z akceptacją
społeczną lokalizacji, a co za tym idzie – uzyskaniem decyzji środowiskowej. Okazuje
się też, że prowadzenie takiego biznesu jest
ryzykowne, wymaga pozyskania wieloletnich
dostaw substratu, a rolnicy nie są chętni do
podpisywania wiążących długoterminowych umów.

Małe i duże walki z wiatrakami
O ile biogazownie powstają niemal „bezgłośnie”, o tyle planom budowy farm wiatrowych towarzyszy duży hałas, gdyż swoje
protesty nagłaśniają organizacje ekologiczne
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i lokalna społeczność. W 2012 roku protestowali mieszkańcy kilku wsi w gminie
Kluczbork, wsi Żurawica (świętokrzyskie),
gminy Stepnica (zachodniopomorskie) czy
powiatu kraśnickiego. – Ludzie są już chorzy na samą myśl o tych wiatrakach. Jesteśmy za odnawialnymi źródłami energii, ale
nie chcemy, aby stanęły w naszym sąsiedztwie. Mamy tu dobre gleby, mieszkańcy
utrzymują się z plantacji malin, porzeczek
i sadów. Nie ma tu miejsca na farmy wiatrowe. Dlatego dziś zaczynam zbierać wśród
mieszkańców podpisy pod protestem – mówił rok temu Zygfryd Majewski, sołtys Bęczyna koło Kraśnika (cytat za dziennikwschodni.pl). To wyrażona expressis verbis postawa NIMBY (Not In My Back Yard: nie
na moim podwórku, nie w moim ogródku),

Głośno, ale z zupełnie innego powodu,
było w grudniu 2012 roku o wiatrakach wybudowanych we wsi Paproć pod Nowym Tomyślem. Mają one po 210 metrów wysokości i są najwyższymi na świecie masztami
– konstrukcjami elektrowni wiatrowej o łącznej mocy 7,5 MW. W jej powstanie zainwestował Grzegorz Bartol, właściciel produkującej alkohole firmy Bartex. Kosztująca
50,5 mln zł inwestycja otrzymała 24 mln zł dofinansowania z programu „Infrastruktura
i Środowisko”. Inwestor liczy, że nakłady na
budowę wiatraków zwrócą się po 6–7 latach,
a u ich podnóży planuje budowę elektrowni
słoneczniej.
Warto dodać, że 48 projektom budowy
farm wiatrowych i biogazowni o łącznej
wartości 4,43 mld zł przyznano w ramach pro-

O ile biogazownie powstają niemal „bezgłośnie”,
o tyle planom budowy farm wiatrowych towarzyszy
duży hałas, gdyż swoje protesty nagłaśniają
organizacje ekologiczne i lokalna społeczność
czyli osoby, która generalnie jest za, ale jednak przeciw. Natomiast Tomasz Najs, zastępca wójta Gościeradowa, plany budowy
farmy komentuje krótko: – U nas na początek
nie było specjalnych oporów mieszkańców.
Gleby nie są zbyt dobre, a do zabudowań kilka kilometrów.
Skutecznie protestowali mieszkańcy
gminy Biała (opolskie), bo w lutym ubiegłego
roku Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Opolu uchylił uchwałę tamtejszej rady
miejskiej, która zgodziła się na farmę wiatrową (ponad 30 elektrowni wiatrowych).
A gmina Biała mogłaby zarobić równowartość rocznego podatku rolnego. Natomiast
na wybudowanie na terenie gminy Gniew farmy wiatrowej (33 MW) zgodziło się Starostwo Powiatowe w Tczewie. Inwestor – spółka Allan – wymienia na swojej stronie 26 podobnych projektów. Koło Tczewa, w gminie
Pelplin, działa już farma wiatrowa (24 wiatraków po 2 MW). Starostwo wydało także
pozwolenie na budowę dla farmy wiatrowej,
która powstanie pomiędzy miejscowościami Waćmierz i Brzuście. Za budową elektrowni wiatrowych opowiedzieli się także radni z gminy Łuków, którzy na styczniowej sesji przyjęli zmiany w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pierwsze turbiny mogą stanąć za
3–4 lata. Natomiast kilkadziesiąt kilometrów
dalej, w gminie Ryki, podobne plany zablokowali mieszkańcy Rososza, Oszczywilka
i Zalesia Kolonia. – Jestem daleki od tego,
żeby do tego przekonywać. To w gestii firmy, która chce budować turbiny, leży przekonywanie mieszkańców do takich inwestycji
– uważa Jerzy Gąska, burmistrz Ryk. Dodaje
jednak, że pięć turbin wzbogaciłoby budżet
gminy o około 500 tys. zł rocznie.
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gramu „Infrastruktura i Środowisko 2007–
2013”, Działanie IX.4 „Wytwarzanie energii
ze źródeł odnawialnych” dofinansowanie w wysokości 1,204 mld zł. Nie są to inwestycje tanie, bo przykładowo budowa farmy wiatrowej
w Golicach (lubuskie) ma kosztować 223
mln zł, w Taciewie (podlaskie) – 194,2 mln zł,
w Łukaszowie (dolnośląskie) – 223,2 mln zł,
w Pelpinie (pomorskie) – 280,3 mln zł, Modlikowicach – 165,3 mln zł, w Jarogniewie
– Mołkowie (zachodniopomorskie) – 129,1
mln zł, w gminie Rymanów (podkarpackie)
– 167,8 mln zł, a w gminie Legnickie Pole
(dolnośląskie) – 307,9 mln zł.
Trudno powiedzieć, na jakim etapie są
te inwestycje. 30 stycznia PGE Energia
Odnawialna ogłosiła przetarg na budowę farmy wiatrowej o mocy 90 MW (30 turbin wiatrowych + 30 wież umożliwiających usadowienie turbin na wysokości nie mniejszej
niż 90 m nad powierzchnią gruntu) w Kopaniewie (pomorskie). Spółka ma elektrownią wiatrową w Kamieńsku (30 MW)
i w Pelpinie (48 MW), uruchomioną w 2012
roku.
Radnym i mieszkańcom przeciwnym
budowie elektrowni wiatrowych polecam
działania gminy Będzino (zachodniopomorskie), w której leży Tymień (25 wiatraków
o łącznej mocy 50 MW), która na swojej stronie nie dość, że pokazuje zdjęcie farmy, to w
zakładce „położenie i charakterystyka” (szkoda, że nie „turystyka”) rekomenduje rowerowy „Szlak wiatraków”: Tatów–Popowo–
Dobrzyca–Strachomino–Łopienica–Pleśna.
Bo one też są atrakcją turystyczną.

Są farmy, są zyski
Głośno było także 2 października 2011
roku, kiedy to w Wierzchosławicach (mało-

polskie), w rodzinnych okolicach Wincentego Witosa, oficjalnie uruchomiono największą w Polsce farmę fotowoltaiczną produkującą energię elektryczną ze słońca. Inwestycja powstała z inicjatywy wójta tej gminy,
Wiesława Rajskiego, a zrealizowała ją spółka Energia Wierzchosławice. W pierwszym
etapie podłączono 4445 paneli o łącznej mocy
1 MW. Farma, która kosztowała 10,6 mln zł,
powstała dzięki 5 mln zł środków unijnych
z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (Działanie 7.2 „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł”) oraz pożyczce Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, udzielonej spółce na wkład własny w wysokości 50
proc. środków kwalifikowanych.
– Cała wyprodukowana energia jest
sprzedawana do sieci ogólnej. Doświadczenia niemieckie mówiły o tym, że z farmy
o mocy 1 MW można wyprodukować około 850, góra 950 megawatogodzin rocznie.
Tymczasem pierwszy rok działalności farmy
w Wierzchosławiach zamknął się wynikiem
1000 MWh. Wszystko zależy od nasłonecznienia, a miniony rok był pod tym względem
wyjątkowo udany – tłumaczy Marcin Wasa
(źródło: „Dziennik Polski”). Taka ilość energii sprawiła, że w pierwszym roku Energia
Wierzchosławice zarobiła na jej sprzedaży
oraz zielonych certyfikatach około 500 tys. zł.
Marcin Wasa ocenia, że farma spłaci się w ciągu 7,5 roku. Spółka planuje wybudować w sumie 10 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, co da gminie rocznie około 8 mln zł
łącznego przychodu.
Spółka ogłosiła też V konkurs na wybór
partnera, który sfinansuje pilotażowe przedsięwzięcie polegające na wykonaniu prac
geologicznych poszukiwania i rozpoznania
zasobów wód termalnych w gminie – etap I
odwiertu GTI do głębokości 3600 m w ramach zadania „Budowa systemu eksploatacji
wód termalnych w Gminie Wierzchosławice”, dofinansowanego przez NFOŚiGW.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi
27,6 mln zł brutto – połowę tej kwoty winien
wnieść poszukiwany partner.
We wrześniu ubiegłego roku NFOŚiGW
ogłosił drugi nabór wniosków o dofinansowanie badań środowiskowych związanych
z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż
wód termalnych w celu ich wykorzystania do
produkcji energii – cieplnej lub elektrycznej
z budżetem ponad 47 mln zł.
– Dofinansowanie w ramach tego programu udzielane jest w formie dotacji pokrywającej zwykle do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Jednakże średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na 60 proc., a małe i mikroprzedsiębiorstwa nawet na 70-procentową dotację, której wysokość nie może jednak
przekroczyć 12 mln zł. Wniosków nie jest zbyt
wiele, przeciętnie 4–5 w konkursie, ale widać,
że samorządy interesują się takimi inwesty-
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cjami licząc na rozwój regionu, uatrakcyjnienie rekreacji, oferty turystycznej i wykorzystanie gorącej wody do celów grzewczych. Zainteresowanie co roku jest coraz
większe, mimo że przedsięwzięcia obarczone są dużym ryzykiem finansowym, zależnym
od wielu czynników: umiejscowienia odwiertu, wielkości sieci dostawczej, stopnia zasolenia wody, wydajności złoża czy temperatury – mówił mi Jan Rączka, ówczesny prezes NFOŚiGW.
Wierzchosławicką farmę, a zarządzająca nią spółka myśli też o wykorzystywaniu
biomasy, odwiedziły setki delegacji. Po takiej wizycie decyzję o budowie podobnej na
swoim terenie podjęły władze Pilzna. – Poprzedni burmistrz planował tutaj budowę osiedla domów jednorodzinnych, ale pomysł upadł z powodu bardzo dużego nagromadzenia w tym
miejscu różnego rodzaju linii energetycznych. Pole orne stało przez lata
puste. Teraz pojawiła się szansa na to,
aby wreszcie zaczęło przynosić gminie zyski – mówi Krzysztof Krawiec,
zastępca burmistrza Pilzna („Dziennik Polski”). I podpisały umowę z prywatnym inwestorem na wydzierżawienie 10 ha. Także władze gminy Bytów są zainteresowane budową farmy
fotowoltaicznej. Pieniądze zarobione
na sprzedaży energii miałyby trafić do
gminnej kasy. – Energia słoneczna wydaje się najbardziej przyjazna. Nie budzi takich kontrowersji jak farmy wiatrowe – informuje Ryszard Sylka,
burmistrz Bytowa, na łamach gminnego serwisu internetowego. I liczy, że
obecnie – w efekcie dużego spadku cen
paneli słonecznych i całych instalcji PV
– tej samej wielkości elektrownię słoneczną można wybudować już za
około 6 mln zł.
Wkrótce po uroczystym oddaniu
obiektu w Wierzchosławicach władze
gminy Witnica (lubuskie) poinformowały o podjęciu przez firmę Sybac
Energy budowy na działce o powierzchni 86 ha, kosztem 450 mln zł,
farmy fotowoltaicznej o mocy 40–65
MW (w zależności od zastosowanej
technologii). Co roku gminna kasa uzyska około 600 tys. zł z tytułu podatku.
Także Vendor Wind Sp. z o.o. chce wybudować w Przyborowie (gmina Borzęcin) farmę większą od tej w Wierzchosławicach. Obok, na terenie gminy
Borzęcin i graniczącej z nią gminy Brzesko, ma powstać farma wiatrowa
z 17 elektrowniami. Koszt obu inwestycji to około 250 mln zł, a wójt liczy,
że dochody dla jego gminy z tytułu podatków od obu inwestycji wyniosą
1,5–2 mln zł rocznie.
Farmy fotowoltaiczne planowane są też w Szczucinie (małopolskie)

– 2,5 MW, na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie – 6 MW. Inwestycje te wywołują
mniejsze protesty niż farmy wiatrowe czy biogazownie. W Ostrzeszowie prywatny inwestor chciał wybudować biogazownię, ale
ujawnienie tych planów wywołało ostre
protesty społeczne oraz dyskusję w gronie
władz samorządowych, więc je zmienił i teraz myśli o farmie fotowoltaicznej. Opłacalne
są także znacznie mniejsze instalacje, na
przykład o mocy 50 kW, którą zamierzają wybudować w Staszowie (świętokrzyskie). –
Według naszych szacunków wyprodukowana w ten sposób energia elektryczna w 80
proc. zaspokoiłaby zapotrzebowanie centrum

sportu. Chodzi miedzy innymi o pompy oraz
system wentylacji. A w przypadku zespołu
szkół energia wyprodukowana przez ogniwa fotowoltaiczne byłaby wykorzystana
między innymi do oświetlenia w pomieszczeniach budynku – tłumaczy Andrzej Kruzel, starosta staszowski. Koszt tej inwestycji to około 0,5 mln zł.
Entuzjaści fotowoltaicznej energetyki
obliczyli, że gdyby w każdej gminie powstała taka farma jak w Wierzchosławicach, to nie
trzeba by budować elektrowni jądrowej (ponad 3 tys. MW). Ale nie w każdej gminie takie przedsięwzięcie może liczyć na poważne
dofinansowanie i nie każdy obszar ma tak
dobre nasłonecznienie, jak Małopolska,
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Powiat Bielski o powierzchni 457 km2 położony jest w południowej części województwa śląskiego.
Zajmuje bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazowym i kulturalnym obszar, rozciągający się
od Kotliny Oświęcimskiej w kierunku południa – Doliny Górnej Wisły, Pogórza Wilamowickiego, Pogórza Śląskiego, Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego. Zamieszkuje go 153 tys. ludności. Powiat jest
jak obwarzanek – tworzy go 10 gmin otaczających miasto Bielsko-Biała. Atutem powiatu są walory turystyczne, doskonale
zgrane z łatwym dostępem do tras komunikacyjnych północ–południe i wschód–zachód. Beskidy odkrywają przed turystami
swój niepowtarzalny krajobraz o każdej porze roku.
Sporty zimowe to niewątpliwy atut turystyczny regionu. Perełką powiatu jest Szczyrk – uważany za drugą po Zakopanem stolicę sportów zimowych w Polsce. Sieć blisko 30 wyciągów stwarza narciarzom możliwość korzystania z 50 km tras. Szczególną
rolę odgrywa tutaj krzesełkowa kolej linowa na Skrzyczne (1257 m n.p.m.). Latem turyści mają do dyspozycji na terenie powiatu
bielskiego ok. 200 km oznakowanych szlaków turystycznych oraz 110 km tras rowerowych, zlokalizowanych głównie na terenie
Szczyrku, Jaworza i Jasienicy. Miłośników sportów wodnych, jak i wędkowania przyciągają malowniczo położone jeziora zaporowe na Sole oraz przystanie kajakowe w Czechowicach-Dziedzicach, w Kaniowie. Atrakcją jest także możliwość jazdy konnej
w ośrodkach jeździeckich oraz nauka latania na paralotniach w rejonie Skrzycznego. Klimatyczne walory Bystrej oraz jodowo-bromowe wody gminy Jaworze, wykorzystywane są przy leczeniu chorób płuc, alergii czy schorzeń układu narządów ruchu.
O atrakcyjności powiatu decydują nie tylko warunki środowiska naturalnego, ale bogata baza turystyczno-rekreacyjna
oraz liczne dobra kultury, będące świadectwem zróżnicowanej przeszłości, tradycji i kultury poszczególnych gmin. Obok
zamków, pałaców i dworów – zabytków architektury szlacheckiej, można zobaczyć dawną staropolską architekturę
wiejską reprezentowaną przez kościółki drewniane w Starej Wsi, Bielowicku i Szczyrku.

Zapraszamy wszystkich spragnionych rozrywki i wypoczynku
do odwiedzania urokliwych miejsc Powiatu Bielskiego, żywiąc
przekonanie, że każdy kto raz skorzysta z bogatej oferty turystycznej naszego regionu, z pewnością wróci w jego gościnne strony.
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Podkarpackie i Lubelskie (ponad 1 160
kWh/mkw. średniorocznie; w północnej Polsce – często poniżej 1 000 kWh/mkw.).

OZE niejedno mają imię
Gdyby instalacja w Wierzchosławicach
funkcjonowała w ramach nowego systemu
zielonych certyfikatów, którego wprowadzenie przewiduje projekt ustawy o OZE, jej zyski byłyby ponad dwukrotnie większe. W nowej wersji systemu wsparcia dla OZE najwyższy współczynnik korekcyjny przyznano
właśnie fotowoltaice – systemy o mocy powyżej 100 kW mają otrzymywać 2,85 zielonego certyfikatu, hydroelektrownie o mocy powyżej 20 MW – 2,3, mniejsze hydroelektrownie – 2, farmy wiatrowe wybudowanych
na lądzie w latach 2013–2014 – 0,9, w roku
2015 – 0,85, a w następnych latach współczynnik korekcyjny będzie malał co roku
o 0,25 pkt., gdy farmy wiatrowe na morzu
mogą liczyć na 1,8. Natomiast znacząco będzie zmniejszony współczynnik korekcyjny dla
instalacji współspalających biomasę – do poziomu 0,3, a w kolejnych latach będzie obniżany o 0,5 pkt., przy czym dla instalacji współspalania oddawanych do użytku
w 2017 roku współczynnik korekcyjny wyniesie
0,15, by w 2020 roku wsparcie dla współspalania całkowicie wycofać. Natomiast dla
elektrowni biomasowych planuje się współczynnik 1,15, a dla biogazowni – w zależności od ich mocy – od 1,4 do 1,5.
Na nową ustawę o OZE czekają inwestorzy, którzy nie chcą rozpoczynać inwestycji,
bo słusznie uważają, że ryzyko regulacyjne jest
bardzo wysokie i dopóki nie będą znali warunków pozyskiwania zielonych certyfikatów,
trudno im przewidzieć rentowność inwestycji. Dotyczy to również inwestycji w urządzenia działające w układach wysokosprawnej kogeneracji. Przykładem są efekty ogłoszonego w 2010 roku przez NFOŚiGW III
konkursu dotyczącego dużych instalacji OZE
(biogaz, biomasa, wiatr, małe elektrownie
wodne, geotermia i kogeneracja), na który
wpłynęło 151 wniosków o pożyczkę na łączną kwotę ponad 3 mld zł (całkowity koszt
przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania to 5,7 mld zł). Alokacja środków wynosiła 1,26 mld zł. NFOŚiGW postanowił
udzielać promes na dofinansowanie, by
wzmocnić tych, którzy mają projekty na
wczesnym etapie przygotowania, ale tylko 1/3
z tych, którzy je otrzymali, po roku wykazywała gotowość do ich realizacji. – Projekt ustawy o OZE jest w dalszym ciągu dyskutowany i jeszcze nie został zaakceptowany przez
Radę Ministrów. Uczestniczymy w konsultacjach resortowych, a osobiście uważam, że
w Polsce nie ma sensu wspieranie przemysłowej fotowoltaiki – deklaruje Marcin Korolec, minister środowiska.
Tymczasem do 29 marca jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego, ich jednostki budżetowe
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oraz inne podmioty ze 100-procentowym
udziałem JST mogą składać wnioski o dofinansowanie do inwestycji mających na celu
wykorzystanie energetyki słonecznej. Do
„wygrania” w kolejnym konkursie ogłoszonym
w styczniu bieżącego roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku „Słoneczne Pomorze” jest
1 mln zł. O preferencyjne finansowanie (dotacje pokrywające maksymalnie 50 proc.
kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie przekraczające kwoty 200 tys. zł) mogą ubiegać się
inwestorzy planujący realizację projektów
gwarantujących uzyskanie najlepszego efektu ekologicznego, wyrażonego wielkością
energii uzyskanej z kolektorów słonecznych,
paneli fotowoltaicznych oraz autonomicznych
punktów świetlnych (lamp solarnych i hybrydowych) zasilanych fotowoltaiką.
Energia słoneczna służy także do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody
użytkowej. Spore zasługi w upowszechnianiu tego odnawialnego źródła energii miała Fundacja EkoFundusz, działająca w latach 1998–2010, która przyznała ponad
2 mld zł dotacji na ponad 1400 projektów,
w tym związanych z energią słoneczną. Pod
koniec 2011 roku NFOŚiGW ogłosił priorytetowy program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, obejmujący dopłaty na częściowe spłaty kapitału
kredytów bankowych przeznaczonych na za-

wodnych na już istniejących progach, które
po niewielkiej modernizacji mogą być przystosowane do eksploatacji. Takich lokalizacji
jest w Polsce sporo, ale wniosków jest bardzo
mało. Może zainteresowanych, mających
atrakcyjną lokalizację na taką inwestycję,
zachęci oferowana przez Fundusz pożyczka
(maksymalnie 50 mln zł), która po spełnieniu warunków określonych w konkursie może
zostać umorzona.

Szansa do wykorzystania
W 2008 roku powstało Stowarzyszenie
Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, do
którego należy 36 gmin. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw popularyzujących i promujących produkcję oraz wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych
z zachowaniem równowagi ekologicznej
i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego.
W lutym odbyła się pod honorowym patronatem Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki, konferencja
„Energia odnawialna szansą dla gmin”,
zorganizowana z inicjatywy SGPEO wspólnie ze Związkiem Gmin Wiejskich RP, Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej,
Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej i Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej. Czy konferencje jak ta oraz wcześniejsze inicjatywy SGPEO, choćby konferencja „Czy z wiatrakami da się żyć?” (Le-

We wrześniu ubiegłego roku NFOŚiGW ogłosił
drugi nabór wniosków o dofinansowanie badań
środowiskowych związanych z poszukiwaniem
i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich
wykorzystania do produkcji energii – cieplnej lub
elektrycznej z budżetem ponad 47 mln zł.
– Zainteresowanie co roku jest coraz większe,
mimo że przedsięwzięcia obarczone są dużym
ryzykiem finansowym, zależnym od wielu
czynników – mówił Jan Rączka, ówczesny
prezes NFOŚiGW
kup i montaż kolektorów słonecznych dla
osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
Do 2014 roku wypłaty środków z podjętych
i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 293,3 mln zł.
OZE to także elektrownie wodne. W realizacji jest próg wodny w Malczycach na Odrze i zbiornik Świnna-Poręba na Skawie, których budowę dofinansowuje NFOŚiGW.
Oba obiekty powstają także z myślą o energetyce. Inaczej jednak wygląda zainteresowanie przedsiębiorców małą energetyką wodną, czyli instalowaniem niewielkich turbin

lów, 26.10.2012 roku), zmienią nastawienie
lokalnych społeczności? Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Przypominają mi się protesty mieszkańców Milanówka (mazowieckie) przeciw rozbudowie oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim, do której
trafiały beczkowozy z zawartościami ich
szamb (o ile były szczelne), bo… śmierdziało. Dziś już nikt nie podnosi tej sprawy
(inna rzecz, że w oczyszczalni zbudowano
szczelne pomieszczenie, w którym ścieki trafiają do komór), a Milanówek – dzięki unijnym funduszom – rozbudowuje sieć kanalizacyjną.
I
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Skuteczna realizacja misji
Rozmowa ze Stanisławem Cubałą, starostą powiatu piotrkowskiego

Jakie założenia i działania prorozwojowe zapewniły powiatowi piotrkowskiemu
I miejsce w regionie i VII w kraju w rankingu
samorządów ZPP?
– Naszą misją jest skuteczna realizacja zadań powiatowej administracji samorządowej
w warunkach profesjonalnej oraz przyjaznej obsługi interesantów. W 2012 roku postawiliśmy na rozwiązania poprawiające jakość tej obsługi. Taką możliwość dało nam
wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2009, przeprowadzenie samooceny urzędu metodą CAF i PRI, a także wprowadzenie kontroli zarządczej. Wykorzystując

te narzędzia, udało nam się odnaleźć te obszary naszej działalności, które wymagały doskonalenia.
Miniony rok był także dobry pod względem pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Współpracując z samorządami
gmin powiatu piotrkowskiego, skorzystaliśmy
z dofinansowań na inwestycje drogowe. Ponad 13 mln zł powiat pozyskał na aktywizację bezrobotnych i osób niepełnosprawnych,
a także podniesienie kwalifikacji dla uczniów
5 szkół.
Trudnym wyzwaniem dla powiatów,
które są podmiotem tworzącym dla samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, jest dostosowanie się do ustawy
o działalności leczniczej. Jakie działania
w tym zakresie podjął samorząd?
– Obecnie sytuacja Powiatowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim jest stabilna. 40-milionowy kontrakt
z NFZ zabezpiecza usługi wykonywane przez
wchodzący w skład PZOZ szpital, 4 porad-

nie specjalistyczne oraz 9 gminnych ośrodków zdrowia. Rynek zdrowotny jest mocno
skomercjonalizowany i dlatego, aby PZOZ
mógł funkcjonować w przyszłości, należy
zmienić jego formę organizacyjno-prawną,
gdyż obecna radykalnie ogranicza jego rozwój. Po konsultacjach z dyrekcją szpitala i uzyskaniu zgody przedstawicieli personelu lekarskiego i związków zawodowych, jesteśmy
w trakcie procesu, którego skutkiem będzie
utworzenie spółki prawa handlowego. Szpital będzie funkcjonował dla pacjentów w takim samym wymiarze jak wcześniej.
Kto wejdzie do nowej spółki?
– Właścicielem spółki, którą zamierzamy
utworzyć, w 100 proc. będzie powiat piotrkowski. Jednak jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z samorządami, jak i prywatnymi partnerami, zatem zapraszam zainteresowanych współpracą do składania
ofert.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.powiat-piotrkowski.pl

Priorytet – dalszy rozwój
Rozmowa z Janiną Kwiecień, starostą kartuskim

Powiat kartuski wzbudza uznanie za
sprawą osiąganych wyników i skutecznego
zarządzania. Jaki pomysł na sukces realizuje
pani na stanowisku starosty?
– Powiat kartuski w minionych latach bardzo się rozwinął. Dowodem na to jest 10.
miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów w 2012 roku. To ogromny sukces, ale i wyzwanie dla władz powiatu. Jako starosta staram się słuchać głosów mieszkańców i wraz
z współpracownikami działać tak, by byli oni
usatysfakcjonowani. Oczywiście nigdy nie uda

się zadowolić wszystkich, ale podejmując
wszelkie decyzje, dobro ogółu jest dla mnie
priorytetem.
Oprócz promocji regionu jako atrakcyjnego turystycznie, dbamy o rozwój gospodarczy i kulturalny, staramy się nawiązywać
współpracę z innymi samorządami w kraju
i za granicą. Chcemy pokazać, że powiat kartuski to nie tylko region atrakcyjny turystycznie, ale też miejsce, w którym warto się
osiedlić, pracować i inwestować.
Jak na co dzień przejawia się skuteczność
w działaniu władz samorządowych?
– Dzięki sprawnemu zarządzaniu, współpracy z innymi samorządami, a przede
wszystkim dzięki funduszom unijnym mieszkańcy powiatu kartuskiego zyskują nową
infrastrukturę drogową, lepszą jakość kształcenia, bezpieczeństwo, a osoby potrzebujące pomocy otrzymują wsparcie. Ponadto
w powiecie funkcjonuje ponad 300 organizacji
pozarządowych, które wykazują dużą aktywność społeczną, a zarząd powiatu chętnie
wspiera ich inicjatywy. Turyści mają do wy-

Chmielno z lotu ptaka
boru więcej miejsc noclegowych niż kilka lat
temu oraz mnóstwo atrakcji turystycznych.
Musimy zadbać o to, by powiat stał się
jeszcze bardziej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów, bo to przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego i docelowo
zminimalizuje bezrobocie w regionie.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
www.kartuskipowiat.com.pl

Fakty 139

RANKING SAMORZĄDÓW

Mamy wiele pomysłów
Rozmowa ze Zbigniewem Jaszczukiem, starostą żnińskim

W rankingu ZPP na ostateczną ocenę
wpływa szereg czynników składających się
na całokształt działań samorządu. Które obszary aktywności władz powiatowych najbardziej przyczyniły się do wysokiej pozycji
w rankingu?
– Na wysoką pozycję w rankingu w dużej mierze wpłynęły działania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Począwszy od 2004 roku aktywnie pozyskujemy fundusze i realizujemy projekty finansowane zarówno z Unii Europejskiej, jak i ze
środków krajowych. Od 2004 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych udało się sfinansować przebudowę ponad 24 km dróg powiatowych, w tym
3 mostów.
Staramy się systematycznie podnosić
sprawność funkcjonowania urzędu w aspekcie świadczonych usług publicznych. W ramach projektu „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” wdrożyliśmy
3 systemy: Kompetencji Kadr oparty na Badaniu Luk Kompetencyjnych, Monitorowania Poziomu Satysfakcji Klientów z Jakości
Usług Publicznych oraz Aktualizowania
Opisu Usług Publicznych Świadczonych
przez Urzędy. Projekt obejmował również szeroki wachlarz szkoleń dla urzędników oraz ich
udział w kursach językowych i studiach podyplomowych. Również projekt „Europejskie
Kompetencje Urzędnika” pozwolił na udział
pracowników administracji szczebla gminnego
i powiatowego w szkoleniach podnoszących
kompetencje psychospołeczne oraz szkolenia
specjalistyczne – doskonalące poziom wiedzy
merytorycznej.
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Inwestycja w człowieka ma bardzo duży
wpływ na wizerunek urzędu oraz procentuje w działaniach podejmowanych przez samorząd, o czym świadczy malejąca z roku na
rok liczba uchylonych decyzji administracyjnych – w 2012 roku na 20 669 decyzji złożono
17 odwołań, a z winy urzędu uchylono 4
– oraz coraz lepsza ocena w ankietach badających satysfakcję klientów z jakości świadczonych usług.
Jak radzi pan sobie z ograniczeniami budżetowymi, na które narzeka większość samorządów terytorialnych, aby jak najpełniej
odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności?
– Stan środków finansowych możemy powiększyć przede wszystkim poprzez sięganie
po fundusze zewnętrzne. Staramy się to
skutecznie czynić. Bardzo duże znaczenie
miały pieniądze pozyskane w 2012 roku
z NFOŚiGW na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 2 szkół ponadgimnazjalnych i 4 budynków szpitalnych. Rokrocznie korzystamy z programów
PFRON, m.in. na likwidację barier architektonicznych, tworzenie miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych, a także zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskaliśmy pieniądze na budowę hali sportowej przy I LO w Żninie. W 2012 roku wykonaliśmy nowoczesny film i spot promocyjny
dofinansowany z PROW.
Korzystamy również z POKL, głównie na
walkę z bezrobociem oraz rozwój bazy dy-

modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
pełną informatyzację zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, przejście na pełną mapę zasadniczą w wersji numerycznej oraz informatyzację geodezyjną uzbrojenia terenu. Na
wykonanie tych prac niezbędne są dość duże
fundusze, zatem teraz trzeba się skupić na pozyskaniu pieniędzy z zewnątrz, gdyż środki finansowe powiatów nie pozwalają na wykonanie tak szerokiego zakresu prac. Zakończenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w całym województwie planujemy na
początku 2015 roku. Środki finansowe Związek zamierza pozyskać od głównego geodety kraju i marszałka województwa przy udziale środków własnych powiatów.
Jakie ma pan pomysły na dalszy rozwój
zarządzanego powiatu?
– W ubiegłym roku uchwaliliśmy Strategię Rozwoju Powiatu Żnińskiego oraz Plan
Rozwoju Lokalnego Powiatu Żnińskiego na
lata 2012–2022, w których ujęto konkretne inwestycje. W roku bieżącym z własnych środków będziemy realizować przedsięwzięcie dotyczące modernizacji drogi z Janowca Wielkopolskiego w kierunku Gniezna, którego wartość kosztorysowa wynosi około 6,5 mln zł.
Zatem plan jest, a jego realizacja uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków
w kolejnym okresie programowania. Obecnie
mamy w budżecie zabezpieczone środki finansowe na lata 2013–2015 na realizację 2 kolejnych projektów skierowanych do szkół,
w tym programów stażowych dla uczniów.
W tym roku będziemy także realizatorem czte-

Stan środków finansowych możemy powiększyć
przede wszystkim poprzez sięganie po fundusze
zewnętrzne. Staramy się to skutecznie czynić
daktycznej, powstanie nowych kierunków
nauczania, organizację zajęć pozalekcyjnych
oraz staży.
Zabiegamy o fundusze z wszystkich
możliwych źródeł, jednak zawsze będzie to
zbyt mało i nie wyczerpie w całości potrzeb.
Został pan przewodniczącym zarządu
Związku Powiatów Województwa KujawskoPomorskiego. Jakie stawia pan sobie cele
związane z pełnieniem tej funkcji?
– Głównym zadaniem celowego Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, skupiającego wszystkie powiaty
z województwa, jest podniesienie jakości
świadczonych usług dla podmiotów wykonujących usługi geodezyjno-kartograficzne
oraz dla ludności, m.in. poprzez dokończenie

rech projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” ze
środków PFRON. W pierwszej połowie 2013
roku dobiegnie końca wcześniej wspomniana termomodernizacja. Ponadto złożone
w ubiegłym roku wnioski na wykonanie
albumu „Przyroda Powiatu Żnińskiego
w obiektywie” oraz na utworzenie siłowni
w ZSP w Żninie zostały pozytywnie ocenione przez LGD i skierowane do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego. Zapewniam, że pomysłów mamy wiele, bo ciągle jest
jeszcze wiele do zrobienia.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.znin.pl
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Skuteczna polityka
Rozmowa z Krzysztofem Lisem, starostą szczecineckim

4. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu
powiatów do 120 tys. mieszkańców to dla
pana dowód, że przyjęta polityka i realizowana wizja rozwoju wyznaczają dobry kierunek, czy sygnał, że dobre wyniki można
jeszcze poprawić?
– Wyniki rankingów mogą wywoływać
różne odczucia. Dla mnie ważnym jest, że
w tym konkursie od lat powiat szczecinecki
utrzymuje się w ścisłej czołówce, co oznacza,
że realizowana przez samorząd polityka jest
słuszna i skuteczna. Nieskromnie przypomnę,

ny, gospodarze tego samorządu, potrafili reagować na potrzeby społeczeństwa, a nawet
więcej, przewidywali je zdecydowanie wcześniej.
Jakie inwestycje – zakończone lub
aktualnie realizowane w powiecie – wymagają największych nakładów i co pozwala
najskuteczniej łatać braki w budżecie, aby
z powodzeniem realizować lokalne potrzeby?
– Od kilku lat powiat szczecinecki na
zadania inwestycyjne wydaje około 30 proc.
swojego budżetu. Oczywiście tak ogromne

Jestem zwolennikiem rozszerzania zadań
i kompetencji samorządów powiatowych.
Żyjąc wśród lokalnej społeczności wiem,
jakie są jej oczekiwania i priorytety
że w 2006 roku byliśmy laureatem I miejsca
w rankingu ZPP, co zobowiązuje do utrzymania pewnego poziomu.
Czego brakuje powiatowi szczecineckiemu do pełnego sukcesu i poczucia, że
mieszkańcy mają na zarządzanym przez
pana terenie optymalne warunki do życia?
– Uważam, że nigdy nie będziemy
mogli powiedzieć i wyartykułować czego brakuje nam do pełnego sukcesu i poczucia, że
mieszkańcy mają optymalne warunki do
życia, a to za sprawą chociażby postępu
cywilizacyjnego, nowych technologii. W mojej opinii ważnym jest, aby samorząd lokal-

wydatki byłyby niemożliwe bez wsparcia
środkami z Unii Europejskiej czy ze źródeł
krajowych. Samorząd posiada również
majątek, m.in. działki budowlane z pełną infrastrukturą, których sprzedaż pozwala nam
pozyskać środki na inwestycje. W ostatnich
latach zrealizowaliśmy zadania, które przyniosły około 1 mln zł oszczędności z tytułu
utrzymania obiektów tj. kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej, montaż instalacji odnawialnych
źródeł energii w budynkach naszych jednostek. Realizujemy również trudne inwestycje
drogowe. Trudne, bo mamy do utrzymania

ponad 550 km dróg. Biorąc pod uwagę środki na ten cel, nie ma możliwości, by zaspokoić
wszystkie potrzeby drogowe, ale co roku remontujemy i przebudowujemy kolejne odcinki,
by spełniały standardy i były bezpieczne.
Obecnie najważniejszym realizowanym
zadaniem jest rozbudowa szczecineckiego
szpitala, spółki prawa handlowego, której
jesteśmy większościowym udziałowcem.
Budujemy nowe skrzydło, w którym będą
funkcjonować oddziały szpitalne, a na jego dachu powstanie lądowisko dla helikopterów
lotniczego pogotowia ratunkowego. Ponadto na bieżąco remontujemy poszczególne
oddziały w starym budynku, przebudowujemy poddasze, na którym znajduje się oddział
dziecięcy, oraz instalujemy odnawialne źródła energii, dzięki czemu zaoszczędzimy na
ogrzewaniu pomieszczeń i wody. Koszt szpitalnych inwestycji to ponad 20 mln zł! Wraz
z Komendą Wojewódzką Policji za około
14 mln zł budujemy nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. To
tylko część tegorocznych inwestycji.
Jak widzi pan przyszłość powiatu i jakie
kroki zamierza pan podjąć w najbliższym
czasie, by stale umacniać pozycję i markę
powiatu szczecineckiego oraz pracować na
rosnące uznanie w środowisku i wśród
mieszkańców?
– Jestem zwolennikiem rozszerzania zadań i kompetencji samorządów powiatowych.
Żyjąc wśród lokalnej społeczności wiem,
jakie są jej oczekiwania i priorytety. Dzięki
znajomości tych potrzeb lepiej niż instytucje
państwowe prowadzimy zadania np. z zakresu
rolnictwa czy polityki społecznej. Biorąc pod
uwagę starzenie się społeczeństwa oraz prawo
do godnego życia w każdym wieku, podjęliśmy działania mające na celu uruchomienie
Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego.
Chciałbym też uruchomić Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych
w wieku produkcyjnym. Prawdziwym wyzwaniem jest zmniejszenie bezrobocia.
Dlatego za priorytet uważam tworzenie nowych miejsc pracy oraz zmianę systemu
kształcenia, zwłaszcza zawodowego, by było
dostosowane do oczekiwań miejscowych
przedsiębiorców.
Chcąc zapewnić mieszkańcom powiatu
odpowiedni poziom życia, aby nie wyjeżdżali
do większych aglomeracji lub za granicę, musimy podjąć jeszcze wiele, innych zadań.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.powiat.szczecinek.pl
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Rewolucja śmieciowa
Wypełnienie przez jednostki samorządu terytorialnego zapisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oznacza, że po
1 lipca 2013 roku na wysypiskach będzie mogło być deponowane nie więcej
niż 50 proc. odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do masy odpadów
wytworzonych w 1995 roku), 12 proc. odpadów z papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła zostanie – do czego Polska się zobowiązała – poddane recyklingowi

Jerzy Bojanowicz
o lipca 2020 roku odpady ulegające biodegradacji składane na
składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy
tych odpadów. – Nowe przepisy w pełni zasługują na określenie „rewolucja śmieciowa”,
gdyż skutkiem ich implementacji będzie

D
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ładniejszy krajobraz, bo Polacy przestaną wyrzucać śmieci do przysłowiowych rowów czy
lasu – uważa Marcin Korolec, minister środowiska. – Jednocześnie powstanie cały
sektor przemysłowy związany z zagospodarowaniem odpadów i ponownym użyciem surowców, bo opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych będą wyższe niż segregowanych.

Wejście w życie znowelizowanej ustawy
wymagało od rad gmin podjęcia do końca
2012 roku uchwał dotyczących metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz jej stawki, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi skła-
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danej przez właścicieli nieruchomości oraz
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto rada gminy musi przyjąć nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w terminie 6 miesięcy od dnia
uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami (na przykład Wojewódzki Plan
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na
lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–
2023 został uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 października 2012 roku) i dostosować go do wymagań tego planu. Mówiąc krótko: gminy
muszą zorganizować „nowy” system gospodarki odpadami zgodnie z zapisami
ustawy, obciążając opłatami za odbiór odpadów wszystkich swoich mieszkańców, a firmę zajmującą się ich wywozem wybrać
w przetargu. I się zaczęło!

Bunt przeciw ustawie
Władze ponad tysiąca gmin w Polsce
uznały, że niektóre zapisy ustawy są niekorzystne dla samorządów. Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia, nie chciał, by ustawa
zmuszała go między innymi do ogłoszenia
przetargu na wywóz odpadów. Stał się rzecznikiem buntowników i 27 września ubiegłego roku Rada Miejska Inowrocławia zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego dwa

sną spółkę, zaciągnęliśmy kredyt na zakup nowoczesnych samochodów do odbioru śmieci i sprzęt do segregacji odpadów. Nowa ustawa może spowodować, że naszą firmę trzeba będzie zamknąć, ludzi zwolnić, a sprzęt
sprzedać za 20 proc. wartości. Bo obawiam
się, że moglibyśmy przegrać z jednym z zachodnich koncernów, który może zaproponować ceny dumpingowe i wyeliminować nas
z rynku. Dojdzie do tego, że zagraniczne firmy przejmą intratny rynek śmieciowy. Na to
nie może być zgody. To działanie wbrew interesowi gminy. To niegospodarne.
Takim śmieciowym gigantem, którego
obawiają się władze niektórych samorządów,
jest na przykład Remondis, który obraca rocznie kwotą 5,3 mld euro. – Potężne koncerny
mogą zastosować w pierwszym przetargu
dumpingowe ceny, a gdy „wykoszą” konkurencję, zaczną windować stawki. Wtedy podwyżki odczują wszyscy obywatele. Taki scenariusz spełnił się już w Czechach, gdzie przyjęto ustawę podobną do naszej. Po zmonopolizowaniu rynku opłaty za wywóz śmieci osiągnęły tam astronomiczne rozmiary
– uważa Karol Cebula, polski rzemieślnik
i przedsiębiorca, znany z działalności charytatywnej, samorządowiec, wydawca i felietonista tygodnika „Strzelec Opolski”, na
którego lamach krytykował ustawę, pomagający wójtom i burmistrzom zmienić zapisy w ustawie.
Dlatego „buntownicy” chcieli, by ustawa
dawała władzom gminy możliwość wyboru,
w jaki sposób wyłonić firmę odpowiedzialną

Mieszkańcy wielu (większości?) samorządów
uważają, że ustawa wpłynie na zwiększenie
dotychczasowych opłat. W jednej z sond, w której
wzięło około 1100 osób, aż 83 proc. respondentów
uważa, że już widać, iż opłaty będą znacznie
wyższe niż obecnie, a 13 proc., że wzrosną tylko
trochę, bo liczą, że dzięki nowej ustawie
samorządy wybiorą najkorzystniejsze rozwiązania.
Tylko 4 proc. ankietowanych twierdzi, że opłaty
będą na podobnym poziomie jak dotychczas
artykuły ustawy jako niezgodne z sześcioma
artykułami Konstytucji RP i jednym artykułem Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. – Kuriozalnym ubezwłasnowolnieniem gminy jest przyjęte w Polsce rozwiązanie, iż dla realizacji zadania własnego
– odbioru odpadów bez względu na to, czy
posiada się własne przygotowane jednostki
– musi być firma wyłoniona w drodze przetargu. Mieszkańcom naszych gmin grozi
monopol, ale nie ze strony polskiej gminy, lecz
dużych zagranicznych koncernów – tłumaczy
Ryszard Brejza i dodaje: – Założyliśmy wła-

za wywóz śmieci: przetarg, powołanie własnego zakładu budżetowego lub spółki prawa handlowego. Poparł ich Sojusz Lewicy Demokratycznej, który 23 stycznia zorganizował
w gmachu Sejmu konferencję prasową „Rewolucja śmieciowa czy katastrofa”. – Ustawa nie tylko bulwersuje samorządowców, ale
coraz większą grupę mieszkańców – oświadczył poseł Dariusz Joński, rzecznik SLD. – Blisko tysiąc gmin, prezydenci, wójtowie, mieszkańcy przyłączają się do protestu przeciwko
wejściu w życie „ustawy śmieciowej”, między
innymi dlatego, że nie ma w niej najważniej-

szego zapisu pozwalającego, żeby gminy
mogły powierzać wywóz śmieci spółkom
gminnym, w które zainwestowały miliony złotych. Wiemy, co się może zdarzyć po ogłoszeniu przetargów. Wygrają prawdopodobnie zagraniczne firmy, które będą proponowały dumpingowe ceny, a firmy przez lata doinwestowywane przez miasta będą musiały
być zlikwidowane. Na to nie możemy się zgodzić.
Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, zauważył, że ustawa nie uwzględnia w ogóle sytuacji podmiotów wielolokalowych: spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, które nie zostały wyposażone w żaden mechanizm zbierania
opłat. – Już dzisiaj niektóre gminy powołują spółki do rozliczania kosztów wywozu śmieci, podczas gdy spółdzielnie i wspólnoty
będą musiały robić to w ramach kosztów własnych – mówi. Za niezgodne z konstytucją
uznał też oddanie sprawy ustalania obciążeń
podatkowych samorządom. – Jeżeli wprowadza się daninę publiczno-prawną, a niewątpliwie taki charakter ma opłata śmieciowa, jej górna granica powinna być określona w ustawie. Nie można pozostawić jej wyłącznie samorządom terytorialnym. Ponadto wskazał, że ustawa, wprowadzając zasadę segregowania śmieci, nie jest możliwa do
egzekwowania. Oczywiście da się to zrobić
w przypadku domów jednorodzinnych, ale
w przypadku bloku ze zsypem segregowanie
śmieci jest niemożliwe. I nawet gdyby tylko jeden z mieszkańców nie segregował śmieci, to
wszyscy musieliby płacić według stawki za
śmieci niesegregowane.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepiński 7 stycznia zawiadomił prezydenta Inowrocławia, że w związku ze skierowanym przez niego wnioskiem wszczęte zostało postępowanie o stwierdzenie niezgodności z konstytucją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy.

Ratunek w nowelizacji?
Równolegle próbowano skłonić do zmiany ustawy ustawodawcę. 13 grudnia 2012
roku do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach przygotowanej przez Senat w odpowiedzi na protesty samorządów, które
chciały mieć większą dowolność w ustalaniu
stawek opłat za odbiór i utylizację śmieci. Projekt dotyczył wprowadzenia rozwiązań umożliwiających gminom racjonalną i elastyczną
politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami. 25 stycznia posłowie (441 było za,
8 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu) znowelizowali ustawę śmieciową, odrzucając
w trakcie głosowania poprawki SLD i Solidarnej Polski, w tym pozwalającą gminom na
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bezprzetargowe powierzenie gospodarki odpadami lokalnym spółkom komunalnym.
– Nowelizacja daje gminom dużą elastyczność w ustalaniu stawek. Po wejściu
w życie nowych przepisów samorząd będzie
mógł zróżnicować opłaty wobec właścicieli
domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
– powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej
Tadeusz Arkit, sprawozdawca Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które pracowały nad zmianą ustawy. I wyjaśnia, że obawiano się sytuacji, w której gmina mogłaby
w większym stopniu kierować się przy ustalaniu cen interesem przedsiębiorstwa niż
mieszkańców. – Samorząd powinien zapewnić dobrą usługę odbioru i utylizacji
śmieci po jak najniższej cenie – takie rozwiązanie jest możliwe jedynie w przypadku
przetargów – uważa.
Poprzednia ustawa nakazywała wybór
jednej z czterech metod dla całej gminy: naliczania ryczałtowego od gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni mieszkalnej czy
np. na obszarze, który ma wodociągi, od wielkości zużycia wody w danej nieruchomości.
Znowelizowana umożliwi gminom wybór różnych metod naliczania opłat w poszczególnych częściach gmin. Ale czy będzie mogła
uzależnić wysokość opłaty od liczby osób
w gospodarstwie domowym, przyjmując
inną wysokość opłat dla 4- czy 5-osobowej rodziny, a inną dla rodzin z jednym lub dwójką dzieci? Zniżki dla rodzin wielodzietnych
chciały wprowadzić władze Świecia, ale Regionalna Izba Obrachunkowa uznała ich
uchwałę za niezgodą z prawem i ją odrzuciła. Niemniej, zdaniem ministra środowiska
Marcina Korolca, nowelizacja jest racjonalna, gdyż – jak podkreślił – samorządy powinny
mieć absolutną dowolność w sposobie naliczania opłaty za odbiór śmieci.

Społeczeństwo ocenia
Niestety, mieszkańcy wielu (większości?)
samorządów uważają, że ustawa wpłynie na
zwiększenie dotychczasowych opłat. W jednej z sond, w której wzięło około 1100 osób,
aż 83 proc. respondentów uważa, że już widać, iż opłaty będą znacznie wyższe niż
obecnie, a 13 proc., że wzrosną tylko trochę,
bo liczą, że dzięki nowej ustawie samorządy
wybiorą najkorzystniejsze rozwiązania. Tylko
4 proc. ankietowanych twierdzi, że opłaty będą
na podobnym poziomie jak dotychczas.
Zgadzam się z opinią większości. Przykładem jest podwarszawski Milanówek, w którym od blisko 20 lat funkcjonuje, chwalony
przez mieszkańców, sprawdzony system selektywnej zbiórki odpadów. – Można śmiało powiedzieć, że wszystko jest poukładane
– uważa Jerzy Wysocki, burmistrz miasta Milanówka. Na XXII Sesji Rada Miasta Milanówka przyjęła pakiet uchwał, które stanowią
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podstawę do prawidłowego funkcjonowania
nowego systemu. Wybierając metodę naliczania opłaty, Rada Miasta Milanówka
uznała, że „najmniej niesprawiedliwą” jest
opłata od każdego mieszkańca według zasady:
kto żyje, ten wytwarza odpady.
– Do wyliczenia wysokości opłaty wzięliśmy pod uwagę koszty związane z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów, ilości wytworzonych odpadów, liczbę mieszkańców oraz
koszty administracyjne. Kładąc szczególny nacisk na tradycję segregowania odpadów w Milanówku, Rada Miasta ustaliła stawkę w wysokości 12,5 zł od mieszkańca na miesiąc za
odpady zbierane w sposób selektywny – podobne stawki zostały przyjęte w gminach sąsiednich – i dwa razy wyższą stawkę, czyli
25 zł od mieszkańca za miesiąc, za odpady
zbierane w sposób zmieszany. Opłatę trzeba
będzie wnosić nie rzadziej niż raz na kwartał.

jedyny koszt wywozu odpadów. Oczywiście
są też mieszkańcy domków, którzy wyrzucają je nieposegregowane do pojemników odbieranych „śmieciarką”.
W informacji o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi burmistrz
podkreśla, że opłata za zagospodarowanie odpadów ma pokryć koszty nowego systemu
i nie może być przeznaczona na inne cele.
– Jeśli byłby wygenerowany „zysk”, na co nie
liczymy w naszych kalkulacjach, to każdy pieniądz z tej nadwyżki może być skierowany wyłącznie na dofinansowanie systemu gospodarki odpadami w przyszłości – mówi.
Za wniesioną przez mieszkańców opłatę gmina – zgodnie z ustalonym terminarzem
– odbierać będzie wszystkie odpady z gospodarstwa domowego: w workach – z zabudowy jednorodzinnej i w pojemnikach
– z zabudowy wielorodzinnej (papier i tektura,

Poprzednia ustawa nakazywała wybór jednej
z czterech metod dla całej gminy: naliczania
ryczałtowego od gospodarstwa domowego, liczby
osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni
mieszkalnej czy np. na obszarze, który ma
wodociągi, od wielkości zużycia wody w danej
nieruchomości. Znowelizowana umożliwi gminom
wybór różnych metod naliczania opłat
w poszczególnych częściach gmin. Ale czy będzie
mogła uzależnić wysokość opłaty od liczby osób
w gospodarstwie domowym?
Wychodzimy z założenia, że będzie to bodziec
do uczestniczenia w systemie selektywnej
zbiórki odpadów przez zdecydowaną większość
mieszkańców – tłumaczy burmistrz.
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zwalnia właścicieli nieruchomości zamieszkałych z zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Wszyscy właściciele nieruchomości
zamieszkałych będą przekazywali odpady jednemu przedsiębiorcy, który wygra przetarg.

Rewolucja w praktyce
Ale… uczestniczący w selektywnej zbiórce ponoszą jedynie jednorazowe koszty zakupów worków na odpady segregowane, bo
odbierająca je (raz na miesiąc) firma zwracała pusty. No, chyba że w jakimś gospodarstwie dużo pije się piwa czy coli (puszki),
soków lub wody (butelki plastikowe) albo czyta dużo prasy (makulatura). Bo jeśli dany rodzaj odpadów nie mieścił się do jednego worka, to trzeba było kupić drugi, a dostawało się
jeden. Tak zwany czarny worek na odpady komunalne nie był zwracany, co oznacza, że
mieszkańcy posesji najczęściej za wywóz
odpadów płacili tylko za niego (15 zł). I to był

metale, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady ogrodowe, w tym liście
i trawę, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady pozostałe po selektywnej zbiórce). – Chcemy,
aby funkcjonujący dotychczas z powodzeniem
system selektywnej zbiórki odpadów uległ jak
najmniejszej modyfikacji – deklaruje Jerzy Wysocki.
Czy to oznacza, że władze Milanówka robią więcej, niż do nich należy? Tak należałoby sądzić na podstawie krążących w mediach
wypowiedzi, że gminy nie muszą zapewnić odbioru wszystkich odpadów od mieszkańców, a jedynie komunalnych. Ponadto ustawa odwołuje się do „właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy”, a więc
nawet nie wszystkich, lecz tylko pewnej ich kategorii. Jednak gdy nieruchomość zamieszkują 4 osoby, to – dzięki segregowaniu odpadów – za utrzymanie czystości i porządku
w gminie zapłacą 50 zł/miesięcznie, a więc ponad trzykrotnie więcej niż obecnie. Prawdziwa rewolucja!
I
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Startujmy z wizją końca
Rozmowa z Andrzejem Ciołkiem, starostą gołdapskim

Co wpłynęło na miejsce powiatu gołdapskiego w pierwszej trójce powiatów do
60 tys. mieszkańców w tegorocznym zestawieniu ZPP?
– Myślę, że dobrze wypadliśmy w działaniach proinwestycyjnych, prorozwojowych,
promocyjnych, a także w zakresie jakości obsługi mieszkańców oraz funkcjonowania
urzędu. Na naszą pozycję wpłynęły też pomyślne wyniki pozyskiwania środków zewnętrznych oraz liczne zadania zrealizowane na rzecz poprawy warunków życia miesz-

kańców. Wyniki rankingu obrazują naszą drogę do sukcesu – w roku 2010 zajmowaliśmy
220. miejsce, w 2011 już 17., a dziś jesteśmy
w czołówce. Ranking ZPP promuje aktywnych, zaradnych włodarzy, docenia ich starania, a zarazem uzmysławia mieszkańcom,
że wybrani przez nich samorządowcy dobrze
wypełniają swoje obowiązki. Cieszę się z dość
wysokiego miejsca powiatu gołdapskiego
w rankingu, ale mam świadomość, że jeszcze
wiele przed nami.
Jakie cechy osobowe pomagają pomyślnie finalizować planowane działania
i inwestycje i zyskać poparcie mieszkańców
oraz uznanie zewnętrzne?
– Współczesny mentor samorządowej polityki musi być człowiekiem elokwentnym, charyzmatycznym, pewnym siebie i konsekwentnym, przekonanym, że to, co robi,
czemu oddaje myśli i serce, ma głęboki sens.
Trzeba być również upartym w dążeniu do
tego, co chce się osiągnąć, a przede wszystkim wiedzieć, co się chce osiągnąć, mając
w głowie myśl Briana Tracy’ego „Startuj z wizją końca”. Poza tym każde działanie, które-

go wymaga to stanowisko, powinno zawierać pewien procent altruizmu, gdyż zło i dobro wraca do nas jak bumerang.
Co stanowi dla powiatu gołdapskiego
główne źródło finansowania potrzebnych inwestycji?
– Przez dwa lata mojej kadencji powiat
gołdapski wnioskował do krajowych i unijnych
programów pomocowych. Dzięki dofinansowaniu ze środków EFRR zrealizowaliśmy
dwie inwestycje drogowe. Rozbudowaliśmy
też bazę kształcenia, co pozwoli na poprawę
jakości edukacji i wzmocni ofertę szkolnictwa
zawodowego w powiecie. Podjęliśmy również
starania, by zmienić formę organizacyjno-prawną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi w spółkę GoldMedica sp. z o.o. i otrzymać dotację
z Ministerstwa Zdrowia w związku z przejęciem zobowiązań w wyniku przekształcenia
i zapewnić dalsze funkcjonowanie podmiotu leczniczego.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.powiatgoldap.pl

Wysokie miejsce zobowiązuje
Rozmowa z Franciszkiem Wiśniewskim, starostą augustowskim

Powiat augustowski po raz kolejny jest
w czołówce rankingu powiatów. Co oznacza
dla powiatu wysoka lokata?
– W rankingu powiatów startujemy od
2005 roku. Każdego roku jesteśmy wśród najlepszych, a taka lokata zobowiązuje. Wysokie miejsce w konkursie jest powodem do
dumy, ale również mobilizacją i inspiracją do

podejmowania nowych przedsięwzięć i dalszej efektywnej pracy.
2012 rok przyniósł też inne ważne tytuły i miejsca w rankingach.
– W ubiegłym roku w ramach II edycji
Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji
Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej
otrzymaliśmy – jako jeden z czterech powiatów w Polsce – tytuł „Samorządowego Lidera
Edukacji”. O przyznaniu certyfikatu decydowała kapituła złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce rozwoju systemu edukacji i promocji szkolnictwa. Eksperci badali m.in. jakość prowadzonej lokalnej polityki edukacyjnej, działania gmin i powiatów
na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej,
skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na szkolnictwo, innowacyjność
działań w zakresie podnoszenia jakości
kształcenia czy prowadzenie edukacji zgodnej z potrzebami rynku pracy i lokalnych społeczności. Ponadto działania władz powiatu
na rzecz pozyskania środków finansowych ze

źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne w latach 2007–2011 znalazły odzwierciedlenie w rankingu pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”, w którym wśród powiatów jesteśmy na 9. miejscu w kraju. Cieszę się, że podejmowane przez nasz samorząd
działania przynoszą wymierne korzyści dla powiatu augustowskiego i jego mieszkańców,
a ich wartość zapewniła nam wysokie miejsce. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z potrzeb
inwestycyjnych powiatu oraz z faktu, że ich
skala jest daleka od możliwości realizacyjnych
naszego samorządu i oczekiwań społeczności lokalnej.
Rozmawiał Piotr Nowacki
Starostwo Powiatowe
w Augustowie
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów
tel. (87) 643 96 50
fax (87) 643 96 95
powiat.augustowski@home.pl
www.augustowski.home.pl
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Ambitne cele
Miniony rok w powiecie lubańskim to czas ,,dobrej jakości” w zakresie zarządzania.
Mimo kryzysu, to także czas ambitnych celów, nowych pomysłów na wykorzystywanie
funduszy zewnętrznych oraz czas realizacji wielu ważnych inwestycji
tabilizacja sytuacji służby zdrowia
oraz polepszenie infrastruktury to jest
to, co charakteryzuje miniony rok
w powiecie lubańskim. Dziś możemy stwierdzić, że działania podejmowane
w latach 2010–2012 przez zarząd powiatu lubańskiego przyniosły wiele dobrego – stwierdza starosta lubański Walery Czarnecki.
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Skuteczne działania
Niewątpliwie największym sukcesem dekady było otrzymanie przez powiat lubański
niebagatelnej sumy 18 mln zł w ramach rządowego programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Pozyskane środki pozwoliły na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych (wobec ZUS
i Urzędu Skarbowego) po zlikwidowanym
SP ZOZ. Zanim to nastąpiło samorząd powiatu lubańskiego, dokładając wielkich starań, spłacił ponad 32 mln zł zobowiązań cywilno-prawnych po zlikwidowanym SP ZOZ.
Po spłacie tych zobowiązań powiat przystąpił do wspomnianego programu. Prace nad
przygotowaniem wniosku, biznesplanu oraz
analiz finansowych rozpoczęły się na początku
2011 roku. Po blisko 8 miesiącach wniosek został zaakceptowany.
Ostatnie 2 lata to też szereg działań inwestycyjnych z zakresie powiatowej służby
zdrowia. Rozszerzono działalność medyczną
o oddział okulistyczny, zakupiono tomograf,
kriokomorę oraz przeprowadzono termomodernizację budynków szpitala. Na te cele
poniesiono nakłady w wysokości 3,5 mln zł.

Walery Czarnecki, starosta lubański
otrzymał z Ministerstwa 1,5 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł uzyskał
także projekt „Rozpoznanie predyspozycji
i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu”, przy czym warto dodać, że to pierwszy projekt badawczy realizowany w powiecie na tak ogromną skalę – wzięło w nim
udział około 5 tys. uczniów.
W drugiej połowie roku spore zainteresowanie wzbudziło posumowanie największego projektu edukacyjnego w powiecie lubańskim, który jednocześnie okazał się wielkim sukcesem: „Einstein – każdy ma w sobie
ukryty potencjał”. W ramach tego projektu
przez półtora roku odbywały się zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, rozwijające talenty 6 tys. uczniów z 32 szkół podstawowych,

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Na jego realizację powiat pozyskał fundusze
unijne w wysokości 6,8 mln zł.
Kolejny projekt realizowany w ubiegłym
roku to „Uwierz w siebie, zostań bizneswoman”, w którym to panie z terenu powiatu
miały możliwość skorzystania z dotacji w wysokości do 36 tys. zł na utworzenie nowych
miejsc pracy. Jego koszt wyniósł 2,58 mln zł.
Wyciągając wnioski z zeszłorocznych
nawałnic, powiat lubański wraz z powiatem
lwóweckim rozpoczął realizację projektu
,,System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych na ternie powiatu lubańskiego i lwóweckiego”. Jego głównym celem było doposażenie straży pożarnej w Lubaniu i Lwówku Śląskim. Koszt projektu to 1,6 mln zł.

Na podium
Dzięki podejmowanym przez samorząd
staraniom w zakresie pozyskiwania funduszy
zewnętrznych, a także innym działaniom
prorozwojowym i proekologicznym, powiat
lubański zajął I miejsce w województwie
dolnośląskim oraz III miejsce w Polsce w rankingu prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. – Znalezienie się w gronie najlepszych powiatów w Polsce to dla nas wielkie wyróżnienie i powód do zadowolenia. Bardzo cieszy mnie fakt, że Związek Powiatów
Polskich tak wysoko ocenił nasze osiągnięcia
zrealizowane w 2012 roku – kwituje starosta
lubański Walery Czarnecki.

Projekty unijne
– Dzięki staraniom o fundusze zewnętrzne, nie mamy się czego wstydzić.
Drogi powiatowe są w coraz lepszym stanie
– mówi starosta Walery Czarnecki.
W 2012 roku samorząd powiatu na drogi i infrastrukturę drogową wydał w sumie
11 mln zł, co po dodaniu wydatków na inwestycje drogowe z 2011 roku oznacza, że
w ciągu 2 lat wydano na ten cel blisko
20 mln zł, remontując ponad 55 km dróg
i chodników.
Powiat lubański cały czas stara się wykorzystywać możliwości finansowego wsparcia wybranych działań ze środków zewnętrznych. Na realizację projektu ,,Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim”

146 Fakty

Wizytówką powiatu lubańskiego jest Zamek Czocha

www.powiatluban.pl
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Działania na miarę sukcesu
Powiat Świdwiński to obszar o rozwiniętej funkcji rolniczo-leśnej z atrakcyjnymi krajobrazowo terenami. Wykształciły
się tu dwa ośrodki miejskie: Świdwin – z przewagą funkcji
usługowej i przemysłowej oraz Połczyn-Zdrój – z przewagą
funkcji lecznictwa uzdrowiskowego
owiat świdwiński (całkowita powierzchnia 1093 km kw.) położony
w centralnej części województwa zachodniopomorskiego urzeka typowo pomorską naturą. Niespełna 50 tys. osób
zamieszkuje miasto Świdwin i gminy: Brzeżno, Rąbino, Sławoborze, Świdwin, PołczynZdrój (gmina miejsko-wiejska). Siedzibą powiatu jest Świdwin – miasto z cennymi zabytkami związanymi z historią regionu, takimi
jak zamek z XIII wieku, Brama Gotycka i Kościół Mariacki z XIV wieku. Historyczny obraz miasta równoważy dorobek współczesności w postaci m.in. nowoczesnej, wielozadaniowej krytej pływalni – Parku Wodnego „Relax”.
Powiat jest jednym z wiodących w skali
kraju ośrodków lecznictwa uzdrowiskowego.
Sanatoria, ośrodki lecznicze i piękny Park
Zdrojowy zlokalizowane są w Połczynie
Zdroju – jednym z najstarszych miast uzdrowiskowych w Polsce. Tutaj od ponad 300 lat
wykorzystuje się terapeutyczne właściwości solanki, borowiny i wód mineralnych. Uzdrowisko Połczyn SA jednorazowo może przyjąć nawet 1000 kuracjuszy w obiektach o wysokim standardzie.
– W krajobraz powiatu wtopiły się liczne pałace, dworki oraz jakby malowane
w czarno-białą kratkę zabytkowe ryglowe
świątynie. Miłośnikom przyrody polecamy tereny Szwajcarii Połczyńskiej z „Doliną Pięciu Jezior”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Karsibór”, Torfowisko „Toporzyk”,
a zwolenników turystyki aktywnej zapraszamy również na ścieżki edukacyjne, szlaki rowerowe i pieszo-rowerowe – zachęca starosta powiatu Mirosław Majka.
Powiat świdwiński był realizatorem wielu inwestycji infrastrukturalnych oraz beneficjentem projektów opartych o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Działania
dotyczyły m.in. obiektów użyteczności publicznej oraz sieci komunikacyjnej. Wykonano termomodernizację w 9 budynkach na terenie powiatu (wartość inwestycji – około
4,9 mln zł), przebudowano ponad 9 km drogi powiatowej Rąbino–Sława (wartość inwestycji – około 5,61 mln zł w tym 60 proc.
pochodziło ze środków EFRR w ramch RPO
WZ), wybudowano Międzygminny Zakład
Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym
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Park Zdrojowy w Połczynie-Zdroju
(wartość inwestycji to prawie 25 mln zł – przy
wsparciu środków Królestwa Danii, ZPORR
oraz WFOŚiGW w Szczecinie). Ponadto
zrealizowano inwestycję polegającą na budowie sal do praktycznej nauki zawodu
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Świdwinie (wartość inwestycji – prawie
7,45 mln zł), a dzięki zainwestowaniu 11 mln
zł powstał kompleks nowoczesnych obiektów
szkolnych.

Mijający rok pod względem zrealizowanych inwestycji był dla powiatu świdwińskiego również pomyślny. – Udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia. Cieszy fakt zakończenia kolejnej inwestycji w infrastrukturze szkolnej – budowy
nowego skrzydła szkoły z przeznaczeniem na
zajęcia praktyczne szkolnictwa zawodowego
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju. Uczniowie technikum i szkoły zawodowej dostali możliwość uczenia się
w placówce na miarę XXI wieku – mówi starosta powiatu. Wartość tego projektu wyniosła blisko 4 mln zł przy dofinansowaniu w wysokości 50 proc. ze środków RPO WZ.
Od listopada ubiegłego roku powiat realizuje projekty w ramach tzw. funduszy
szwajcarskich wspartych projektem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu na ośmiu
obiektach powiatowych instalowane są alternatywne źródła energii, budowane są
nowe kotłownie, wymieniane okna, pokrycia
dachów, przeprowadza się termomodernizację i inne prace. Na realizacji programów
zyskały m.in. DPS-y Krzecko i Modrzewiec,
Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie
Zdroju, Zespól Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, Dom Dziecka, Przychodnia Zdrowia.
Zakończenie inwestycji w ramach tych programów planowane jest w bieżącym roku (zakres dofinansowania: 85 proc. z funduszy
szwajcarskich i 30 proc. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej).
Działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców oraz funkcjonowania jednostki
samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań
z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki
rynkowej, promocja rozwiązań proekologicznych i inne działania sprawiły, że powiat
świdwiński zajął 9. miejsce w ogólnokrajowym
X – jubileuszowym Rankingu Najlepszych
Miast, Powiatów i Gmin w 2012 roku, w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców.
www.powiatswidwinski.pl
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Unikatowe bogactwo
Walory powiatu elbląskiego to: bliskość portowych metropolii, położenie
w pasie ważnych układów komunikacyjnych, dostęp do morza Bałtyckiego,
duży udział wód powierzchniowych i lasów w ogólnej powierzchni, bogactwo
ﬂory i fauny, niezwykle bogata historia i zachowane dziedzictwo kulturowe

Kanał Elbląski
owiat elbląski leży w zachodniej
części województwa warmińskomazurskiego. Zajmuje powierzchnię
143 055 ha, a zamieszkuje go blisko
57 tys. osób, co stanowi 4 proc. ludności województwa. Powiat elbląski podzielony jest na
9 gmin, w tym 3 miejsko-wiejskie: Młynary,
Pasłęk, Tolkmicko i 6 wiejskich: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo i Rychliki.
Jedną z największych atrakcji turystycznych powiatu elbląskiego – i to na skalę europejską – jest Kanał Elbląski, który zaprojektował inżynier Georg Jacob Steenke. Budowę rozpoczęto w 1844 roku. Szlak Kanału Elbląskiego z odgałęzieniami mierzy
151,7 km, w tym sztucznie zbudowane odcinki
międzyjeziorne mają długość 85,86 km. Perełką tej jednej z tego typu dróg na świecie jest
pięć pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Je-
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lenie, Całuny), dzięki którym statki pokonują około 2 km po suchym lądzie. Zadaniem
systemu pochylni jest pokonanie olbrzymiej
różnicy poziomu wód, wynoszącej około
100 m na długości 9,6 km.
W związku z występowaniem obszarów
o wybitnych walorach przyrodniczych utworzona jest sieć obszarów przyrodniczo cennych, prawnie chronionych, m.in. rezerwaty
przyrody, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Obszary Chronionego Krajobrazu.
Niepowtarzalnym zjawiskiem jest rezerwat jeziora Druzno zaliczany do rezerwatów
o randze międzynarodowej. Występuje tu około180 gatunków ptactwa błotnego i wodnego. Jest miejscem lęgowym i ostoją rzadko występujących gatunków.
Na terenie powiatu znajduje się wiele zabytków z okresu średniowiecza i wieków nowożytnych, są to m.in.: układ urbanistyczny

Starego Miasta w Młynarach, Pasłęku i Tolkmicku, zabytkowa letnia rezydencja cesarska
w Kadynach (gmina Tolkmicko), unikatowe
stanowiska archeologiczne z licznymi grodziskami (Weklice, Janów), zespoły dworskopałacowe, w tym: dwór Dohnów z XVIII wieku w Dawidach (gmina Pasłęk) i Bielicy (gmina Godkowo), zespół pałacowy w Janowie
Pomorskim (gmina Elbląg), zespół pałacowo-parkowy w Kwitajnach (gmina Pasłęk),
pałac wraz z parkiem w Powodowie i Topolnie Wielkim (gmina Rychliki), zespół
dworsko-parkowy w Połoninach (gmina
Tolkmicko), układ ruralistyczny wsi Tropy Elbląskie (gmina Elbląg) i Kadyny (gmina
Tolkmicko), liczne zabytkowe kościoły, kaplice i cmentarze. Charakterystyczne niegdyś
dla tego terenu wiatraki występują już nielicznie.
Jedną z unikatowych atrakcji powiatu elbląskiego są liczne obiekty kultury materialnej związanej z osadnictwem mennonickim.
Mennonici, członkowie anabaptystycznego
ruchu religijnego, przybyli na Żuławy z Niderlandów na początku XVI wieku. Na terenie powiatu można spotkać wspaniałe domy
podcieniowe, zagrody typu holenderskiego,
bardzo liczne są kościoły oraz inne obiekty sakralne, dawne cmentarze mennonickie. Wielką atrakcją są urządzenia hydrotechniczne:
stacje pomp odwadniających, kanały, śluzy,
mosty podnoszone i obrotowe.
Powiat elbląski oferuje odwiedzającym
szereg hoteli, zajazdów, gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów gastronomicznych.
Powiat posiada dogodną sieć systemów komunikacji drogowej, kolejowej oraz
wodnej, ma łatwy dostęp do przejść granicznych. Jest obszarem o korzystnym położeniu geograficznym, z bogatą przyrodą
i krajobrazem łączącym w sobie wyżyny, niziny oraz depresję (najniżej położony punkt
w Polsce 1,8 m p.p.m w Raczkach Elbląskich). Krzyżuje się tu wiele szlaków turystycznych. Władze samorządowe wraz z życzliwymi mieszkańcami sprzyjają harmonijnemu rozwojowi tej ziemi i zachowaniu
jej cennych walorów przyrodniczych oraz
kulturowych, co przyciąga z roku na rok coraz szerszą rzeszę turystów.
www.powiat.elblag.pl
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Ewolucja z rewolucją
Jeżeli Parlament Europejski nie wprowadzi zmian do projektu budżetu
UE na lata 2014–2020, Polska otrzyma 105,8 mld euro, w tym na politykę
spójności 72,9 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro. Nasz kraj
będzie zatem największym beneﬁcjentem środków unijnych
programy będą również nakierowane na
utrzymywanie aktywności zawodowej wśród
starszych, zakładające na przykład wsparcie
na rehabilitację.

Polska jako przykład

Z poziomu lokalnego
Pieniądze z Unii Europejskiej w latach
2014–2020 będą wydawane w inny sposób niż
dotychczas – informuje portal eGospodarka.
– Będzie więcej poręczeń niż dotacji, a podziałem większości środków mają się zająć samorządy. Tak też będzie w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego
finansowane są np. środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej przez bezrobotnych
czy usługi opiekuńcze.
– To będzie ewolucja z elementami rewolucji – powiedział Agencji Informacyjnej
Newseria Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego. – Przede wszystkim system podziału środków z funduszu ma być
zdecentralizowany. Decyzje o ich wydatkowaniu od 2014 roku zapadać będą w większości na szczeblu regionalnym. Około 70–
75 proc. przeznaczonego na ten cel budżetu
przekazane zostanie w ręce marszałków województw, dzięki czemu łatwiej będzie reagować na to, co dzieje się na rynku pracy czy
w obszarze edukacji.
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Jak wyjaśnia wiceminister, to samorządy mają największą, najbardziej kompleksową wiedzę na temat potrzeb mieszkańców
czy lokalnych firm. – Trudno z poziomu centralnego mieć dobrą, bieżącą wiedzę na temat problemów występujących na przykład
na lokalnym rynku pracy – tłumaczył Paweł
Orłowski. – Czyli standardy, dotyczące rynku pracy, integracji społecznej, reformy
w edukacji, podnoszenie jakości nauczania,
szkolenie nauczycieli. To, co dotyczy systemów, struktur, reform – to na poziomie krajowym, a to, co dotyczy indywidualnego obywatela, potrzebującego wsparcia, który chce
podnieść swoje kwalifikacje – na poziomie
regionu.
Większa uwaga niż dotychczas zwracana będzie na zagadnienia demograficzne. Dlatego część środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ma być skierowana
na finansowanie usług opiekuńczych. Wsparcie mają dostać m.in. te osoby, którym obowiązek opieki nad ludźmi starszymi nie pozwala podjąć pracy zawodowej. Specjalne

Głównym celem Europejskiego Funduszu Społecznego będzie w dalszym ciągu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych mieszkańców krajów członkowskich,
a także łączenie potrzeb edukacyjnych z potrzebami rynku pracy, czyli wzmacnianie
konkurencyjności europejskiej gospodarki.
Na program Kapitał Ludzki przeznaczono
11 mld euro. Resort rozwoju regionalnego zapewnia, że cały proces jego realizacji jest dokładnie monitorowany i w razie potrzeby dokonywane są konieczne zmiany w zarządzaniu środkami.
Poziom nieprawidłowości i błędów, pojawiających się przy zarządzaniu projektami,
wynosi w Polsce około 2 proc. Średnia europejska jest pięciokrotnie wyższa. Dlatego
Polska często wskazywana jest przez Komisję Europejską jako przykład dobrego wykorzystania środków unijnych. Wiceminister Orłowski jest pewny, że statystyki te nie pogorszą się, gdy o wydatkowaniu środków będą
decydować samorządy. – Jeśli regiony będą
korzystały z większej ilości pieniędzy, zarządzały nimi, to oznacza też większą odpowiedzialność za realizację celów i gospodarowanie tymi środkami – powiedział.

Widoczne efekty
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiada szczegółową kontrolę wydatkowania wszelkich środków. Przy wszystkich zastrzeżeniach, różnego rodzaju błędach, które są naturalne, które występują dzisiaj, efekty są bardzo dobre. Prawie milion osób bezrobotnych zostało wspartych z funduszu
w różny sposób, np. poprzez szkolenia, aktywizację zawodową. W ciągu pół roku, w ramach tego miliona osób, połowa znalazła zatrudnienie. Dzięki dotacji powstało 150 tys.
firm czy indywidualnych działalności gospodarczych, z przeżywalnością taką samą jak
na rynku konkurencyjnym.
Środki z funduszu służą również do
tworzenia na wyższych uczelniach kierunków
zamawianych, które są zgodne z wymaganiami rynku pracy. – Ogromny wzrost liczby
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przedszkoli i możliwość objęcia opieką przedszkolną dzieci, to również w dużej części zasługa Europejskiego Funduszu Społecznego,
który finansuje część zadań, związanych
z otwarciem przedszkoli, żłobków i ich utrzymywaniem – dodał wiceminister.
Programy regionalne mają być w nadchodzących latach dwufunduszowe. Będzie
można łączyć wsparcie w inwestycje tzw. twarde – na przykład infrastrukturalne, ze wsparciem inwestycji tzw. miękkich – związanych
z rozwojem kapitału ludzkiego, na przykład
z aktywizacją zawodową, czy z edukacją.
– Sądzę – powiedział wiceminister Orłowski na czacie, zorganizowanym przez
Polską Agencję Prasową – że należy koncentrować się na wyborze najlepszych projektów
i zapewnić im wysoki poziom dofinansowania, a nie skupiać się na wielu projektach z dofinansowaniem na poziomie 20–30 proc., co
rzeczywiście może być nieopłacalne i stać się
obciążeniem dla budżetu miast.
Wykorzystanie pieniędzy, przeznaczonych dla Polski w wieloletnich budżetach na
lata 2007–2013 i 2014–2020, powinno sprawić, że nasz kraj nie będzie już tak zapóźniony
w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów UE. Dlatego w przyszłości będzie przysługiwało nam mniej pieniędzy na realizację
polityki spójności. Ale to chyba dobra wiadomość.
CR

Zwiększenie samodzielności
Trwają konsultacje projektu założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia
usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem zmian jest:
• ułatwienie współpracy,
• dobrowolne łączenia samorządów,
• poprawa procedur realizacji zadań.
Samorządy to dziś najważniejszy usługodawca i największy inwestor. Polski sektor
samorządowy wydaje co trzecią publiczną złotówkę. Udział ten jest znacząco
wyższy niż we Francji i Wielkiej Brytanii, a zbliżony do udziału sektora samorządowego w Holandii i Norwegii. Jak wzmocnić olbrzymi potencjał polskich
samorządów? Zdaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, kluczem jest
współpraca – z administracją rządową, ale przede wszystkim między samymi
samorządami.
Resort zakłada, że proponowane zmiany pozwolą samorządom zaoszczędzić co najmniej 1 mld zł rocznie. Propozycje zmian zostały wypracowane dzięki dialogowi
z samorządowcami. Ministerstwo zebrało uwagi dotyczące uwarunkowań
prawnych. Jak mówi minister Michał Boni, propozycje zmian to nowe podejście do
relacji rząd–samorząd, które wpisane jest w koncepcję państwa optimum. Takie
państwo jest bardziej dopasowane do potrzeb obywateli, a w tym przypadku do
potrzeb samorządów.
Ministerstwu zależy, aby zwiększyć samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacyjnym. Obecnie jest około 59 tys. jednostek samorządowych, których funkcjonowanie w dużej mierze jest zdeterminowane prawnie.
Samodzielne funkcjonowanie instytucji kosztuje (obsługa, administracja, księgowość etc.). Korzystniejsze dla jakości wykonywanych zadań byłoby pozostawienie możliwości wyboru sposobu realizacji poszczególnych zadań władzom
samorządowym, na przykład poprzez przekazanie jednej wyspecjalizowanej instytucji obsługi księgowej jednostek organizacyjnych.

Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Piotrków magnesem dla inwestorów
Kilkaset milionów złotych – tyle wynosi wartość prowadzonych obecnie w Piotrkowie Trybunalskim inwestycji.
Jeżeli dodamy idealne położenie w centrum Polski, szybki rozwój miasta i atrakcyjne tereny na sprzedaż
okaże się, że nie ma lepszego miejsca do inwestowania
Prezydent miasta Krzysztof Chojniak prowadzi intensywne prace
nad zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Wielomilionowe projekty poprawiające jakość
dróg, „Modernizacja oczyszczalni
ścieków”, „Trakt Wielu Kultur”,
a także lokowanie publicznych pieniędzy w uzbrajanie działek w media spowodowało, że gród trybunalski stał się magnesem dla
przedsiębiorców.
Obecnie, równolegle z miejskimi,
prowadzonych jest szereg prywatnych inwestycji. W całym Piotrkowie Trybunalskim powstaje kilkanaście nowych obiektów, które służyć będą jako budynki mieszkalne,
usługowe oraz produkcyjne. To jednak nie koniec! Liczba inwestorów
i inwestycji może się niedługo

Budowa hali produkcyjnej niemieckiej ﬁrmy Haering

znacznie powiększyć, ponieważ
magistrat przygotowuje do sprzedaży bardzo atrakcyjne działki inwestycyjne, zlokalizowane m.in.
przy jeziorze Bugaj oraz w okolicach
Podzamcza.
Przy piotrkowskim Bugaju przygotowane są dwie działki o łącznej po-

Atrakcyjne 2 ha przy jeziorze Bugaj czekają na inwestorów

wierzchni blisko 2 ha. Potencjalny
inwestor może tam wybudować
obiekty hotelowe, użyteczności publicznej, administracyjne, obsługi ﬁnansowej lub centrum konferencyjne. Natomiast okolice Podzamcza to idealne miejsce na powstanie nowych budynków mie-

www.piotrkow.pl

szkalno-usługowych. Bardzo ciekawe inwestycyjne tereny znajdują
się także przy ulicach Glinianej oraz
Mireckiego. Oprócz wspomnianych
działek jest jeszcze wiele innych,
mniejszych. Z pełną ofertą można
zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta.
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Gmina wciąż
nowych możliwości
Rozmowa z Elżbietą Wasiak, burmistrz gminy Tychowo

Jakie zadania władz gmin miejskich
i wiejsko-miejskich są fundamentalne dla rozwoju i wyników oraz oceny efektywności
władz lokalnych?
– Fundamentalnym zadaniem władz
gminy, a tym samym pozytywnej oceny
władz lokalnych przez gminną społeczność,
jest realizowanie zadań własnych gminy, do
których należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców w zakresie
gospodarczym, społecznym, przestrzennym,
ekologicznym i kulturowym. To przede
wszystkim poprawa szeroko rozumianej infrastruktury, czyli nowe, lepsze drogi i chodniki, a także poprawa stanu istniejących.

ska, zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych
i bezpieczeństwa publicznego. Możliwość
efektywnego pozyskiwania dotacji z UE i konieczność zapewnienia środków własnych na
realizację poszczególnych zadań w dużej
mierze zależą od umiejętności właściwego zidentyfikowania potrzeb i możliwości ich realizacji oraz następstw, jakie przyniosą w przyszłości. Każda inwestycja lub działanie administracyjne powinno uwzględniać zakładane
pozytywne efekty. Te często pojawią się po
pewnym czasie, niekiedy po wielu miesiącach,
a nawet latach. Przykładem może być Tychowska Strefa Inwestycyjna wraz z Podstrefą
„Tychowo” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którą tworzono od 2010 roku,
a otwarto w lipcu 2012 roku. Był to ogromny wysiłek organizacyjny i finansowy dla gminy, ale zarazem jedyny sposób na stworzenie
podwalin pod jej przyszły rozwój gospodarczy i poprawę sytuacji bytowej mieszkańców.
Nowe miejsca pracy, jakie powstaną na terenie
strefy, będą również miarą efektywności
działań władz lokalnych.
Co poczytuje pani za kluczowe dokonania samorządu gminy Tychowo w minionym roku i które z pańskich pomysłów na
zarządzanie gminy mają największe przełożenie na pozycję Tychowa na tle innych JST?
– Wysoka pozycja gminy Tychowo w rankingach jednostek samorządowych to efekt
działania na wielu płaszczyznach. Na pewno jednym z największych osiągnięć minionego roku w tychowskim samorządzie było
utworzenie Tychowskiej Strefy Ekonomicznej

Na pewno jednym z największych osiągnięć
minionego roku w tychowskim samorządzie było
utworzenie Tychowskiej Strefy Ekonomicznej
jako podstrefy Słupskiej Strefy Ekonomicznej
Bardzo ważnym elementem rozwoju jest
troska o estetykę i rozwój w wymiarze społecznym, dlatego dbamy o utrzymanie i wyposażenie bazy oświatowej, w tym świetlic
wiejskich z dostępem do szerokopasmowego internetu, oraz ciągle powiększaną ogólnodostępną bazę sportową: boiska, stadiony, hale sportowe. Systematycznie inwestujemy w infrastrukturę kulturalną – domy kultury, kina, teatry itp. oraz takie obszary jak pomoc społeczna, ochrona zdrowia i środowi-

152 Fakty

jako podstrefy Słupskiej Strefy Ekonomicznej. To współfinansowane przez gminę i samorząd województwa zadanie inwestycyjne,
dofinansowane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego kosztowało prawie 2 mln zł. TSI
jest w pełni uzbrojona w kanalizację, wodociąg, posiada parkingi i drogi dojazdowe. Powstanie tej strefy ma być reakcją samorządu
na duże bezrobocie, które spędza mi sen z powiek. Myślę, że właśnie ta inwestycja ma naj-

większe przełożenie na pozycję Tychowa na tle
innych JST. Zrealizowaliśmy też inwestycje
drogowe oraz projekty współfinansowane
z PROW i Programu Operacyjnego ,,Ryby”
i zadania dofinansowane z Interreg IV a, a także wybudowaliśmy mieszkania socjalne przy
wsparciu BGK. Umiejętne zarządzanie podległym personelem, kreatywność i fachowość
wielu osób oraz wdrażanie w życie najlepszych
pomysłów przynosi oczekiwane efekty.
Czym musi się odznaczać burmistrz, aby
skutecznie prowadzić gminę do rozwoju
i osiągać zamierzone cele z pożytkiem dla
mieszkańców?
– Posiadanie pewnej wizji, określenie
najwłaściwszych kierunków rozwoju i umiejętność przewidywania następstw podejmowanych decyzji to podstawowe umiejętności,
jakie powinien posiadać burmistrz. Niezmiernie istotne w pracy włodarzy gmin są
pragmatyzm i konsekwencja w działaniu
oraz pewność, że podoła się stawianym wyzwaniom. Osobę stojącą na czele samorządu powinna wyróżniać charyzma, ale jednocześnie umiejętność słuchania głosu mieszkańców i dostępność. Powinna odznaczać się
zdecydowaniem oraz umieć zarządzać pieniędzmi i czasem, a zarazem być zdolna do
negocjacji i kompromisów.
Jak widzi pani szanse, by w tegorocznej
edycji zestawienia samorządów ZPP poprawić obecną pozycję?
– Nigdy nie przywiązywałam wagi do
wszelkich klasyfikacji różnego rodzaju rankingów. Staram się pracować nie efektownie,
lecz skutecznie. Brzmi to może trochę patetycznie, ale mieszkańcy gminy Tychowo wybrali mnie w bezpośrednich wyborach nie dlatego, by być w czołówce klasyfikacji, ale po to,
by żyło im się lepiej i łatwiej. W rankingu ZPP,
który sobie bardzo cenię ze względu na brak
wkładu finansowego wymaganego od JST za
udział, wysoki obiektywizm i ogromną konkurencję, jesteśmy w pierwszej dziesiątce.
Mamy aspiracje, aby osiągnąć lepszy wynik,
ale też jesteśmy świadomi, że będzie to trudne, bowiem wiele gmin ma dużo lepszą pozycję wyjściową, związaną chociażby z zapleczem gospodarczym czy turystycznym, ale
patrzę w przyszłość z optymizmem i wierzę,
że Tychowo to gmina wciąż nowych możliwości.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.tychowo.pl
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Miasto na topie
Pomimo ogólnokrajowego kryzysu sytuacja ekonomiczna Świnoujścia jest
ustabilizowana. Świadczą o tym chociażby czołowe miejsca w rankingach
dotyczących kondycji ﬁnansowej samorządów, opracowanych przez Uniwersytet
Warszawski i opublikowanych w piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”,
dzienniku „Rzeczpospolita” czy rankingu Związku Powiatów Polskich
iniony sezon letni był dla gminy wyjątkowo udany, co potwierdzają chociażby głosy
oddane przez internautów
w plebiscytach na najlepsze polskie kąpielisko przeprowadzonych przez największe
i najbardziej opiniotwórcze portale, takie jak
onet.pl czy wp.pl. Jeżeli dodać do tego
zdobycie przez świnoujską marinę – po raz
siódmy z rzędu – międzynarodowego symbolu Błękitnej Flagi, można śmiało powiedzieć, że turyści i goście wypoczywający
w tym jedynym polskim mieście położonym
na wyspach doceniają ogromny wysiłek i pracę samorządu na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej i komunalnej. Na pozytywny
wizerunek miasta składają się: nowoczesna
baza ratowników WOPR, nowe obiekty
sportowe, komórkowy podgląd przepraw
promowych, bezprzewodowy dostęp do internetu, kolejne szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe.

M

Samorząd zrealizował
wiele projektów
polsko-niemieckich,
w tym między innymi
ciąg pieszo-rowerowy
łączący wszystkie
cesarskie uzdrowiska
po polskiej
i niemieckiej części
wyspy Uznam
Do zrealizowanych ważnych dla miasta
inwestycji można zaliczyć oddany do użytku
port jachtowy, uznawany za najnowocześniejszy nad Bałtykiem i Zalewem Szczecińskim, przebudowany i zmodernizowany centralny układ komunikacyjny śródmieścia
miasta, nowy most łączący wyspy Uznam
i Wolin. Ponadto samorząd zrealizował wiele projektów polsko-niemieckich, w tym między innymi ciąg pieszo-rowerowy łączący
wszystkie cesarskie uzdrowiska po polskiej
i niemieckiej części wyspy Uznam. W ten spo-

Dziś świnoujski port jachtowy należy do największych nad Bałtykiem

Świnoujście może poszczycić się jedną
z najlepszych w Polsce sieci ścieżek
i szlaków rowerowych

Dzięki zmodernizowanym nabrzeżom
w świnoujskiej marinie może cumować
350 jednostek

sób powstał najdłuższy w Europie transgraniczny szlak rowerowy.
Warto dodać, że Świnoujście zanotowało najniższe w województwie zachodniopomorskim bezrobocie. Wiąże się to tworzeniem
na terenie miasta nowych zakładów pracy
i obiektów hotelowych, takich jak Interferie
Medical Spa, Cesarskie Ogrody czy jeden
z niewielu w Polsce hoteli sieci Hampton by
Hilton. Największą nad Bałtykiem inwestycję
rozpoczęła również firma Zdrojowa Invest,
jeden z najważniejszych polskich inwestorów

w branży turystycznej. – Ze swej strony staraliśmy się – i myślę, że potwierdzą to przedsiębiorcy – stworzyć sprzyjający klimat i dołożyć wszelkich starań, aby te inwestycje zostały jak najszybciej zrealizowane. W Świnoujściu obowiązuje uchwała rady miasta dająca preferencje inwestorom, chociażby zwolnienie na okres 5 lat z podatku od nieruchomości – mówi prezydent Świnoujścia Janusz
Żmurkiewicz.
www.swinoujscie.pl
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ISO 9001
Za otwartymi drzwiami
„Każdego dnia do twojej siedziby przychodzi bardzo wielu mieszkańców.
Czy zastanawiałeś się, jak są obsługiwani? Czy twoi pracownicy zawsze
dbają o wspólny interes?” – pyta Krajowa Organizacja Handlu i Usług
graniczanie wydatków na ﬁnansowanie jednostek samorządu
terytorialnego często utrudnia
zapewnienie odpowiedniego
standardu jakości obsługi. Z badań przeprowadzonych przez Krajową Organizację
Handlu i Usług wynika, że aż 63 proc.
mieszkańców nie jest zadowolonych z jakości działania lokalnej administracji. Żeby było
lepiej, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków, a mianowicie: należy być otwartym
na potrzeby i oczekiwania mieszkańców,
znać odpowiedzi na wszystkie, nawet bardzo
trudne pytania interesantów, potwierdzić
zaangażowanie w problemy mieszkańców
oraz radykalnie zmniejszyć czas obsługi.
Nie wystarczy więc, że drzwi do urzędów będą
szeroko otwarte dla obywateli. Powinniśmy
także spotkać za nimi profesjonalnych, przyjaznych urzędników.

O

Droga do ISO
– Coraz częściej urzędy gmin, miast i starostwa doceniają rolę jakości – twierdzi infor.pl.
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– Aby świadczone przez nie usługi zadowalały
interesantów, należy wprowadzić działania
gwarantujące nie tylko zgodność z wymaganiami prawnymi, ale także zapewniające powtarzalność i ciągłe doskonalenie jakości obsługi interesanta. Wprowadzenie, a tym bardziej standaryzacja takich działań, jest zadaniem trudnym. Można to osiągnąć m.in. poprzez wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Aby
uzyskać ten certyfikat, należy po pierwsze, zgodnie z postanowieniami tej normy ustanowić,
udokumentować, wdrożyć i doskonalić system
zarządzania jakością. Po drugie, pozytywnie zakończyć proces certyfikacji w wybranej jednostce certyfikującej. Pierwszy etap wdrożeniowy można przeprowadzić samodzielnie lub
przy pomocy profesjonalnej firmy konsultingowej. Drugi etap, czyli certyfikacja, realizowana jest przez jednostki certyfikujące. Podjęcie decyzji dotyczącej wdrożenia i certyfikacji ISO 9001 jest z jednej strony trudne, a z drugiej staje się niezbędnym atrybutem nowoczesnego urzędu.

Jeżeli jednostka samorządowa podejmie trud uzyskania certyfikatu ISO 9001, powinna m.in. opracować dokumentację systemu zarządzania jakością. Składa się ona
z polityki jakości, księgi jakości, procedur i instrukcji. Zmiany, które trzeba będzie wprowadzić w trakcie procesu wdrażania, mogą
napotykać duże opory ze strony personelu.
Każda jednostka samorządu terytorialnego
powinna ustanowić, udokumentować i wdrożyć swój własny system zarządzania jakością,
dostosowany do lokalnych potrzeb. Tylko
utrzymywanie i doskonalenie takiego systemu może przyczynić się do optymalizacji procesów zarządzania, procesów podstawowych i procesów pomocniczych, które wpływają na zadowolenie klienta zewnętrznego
lub wewnętrznego. Należy pamiętać także
o uwzględnieniu specyfiki danej jednostki poprzez włączenie jej do systemu wymagań gwarantujących spełnianie potrzeb klienta i regulacji prawnych.
Proces wdrożenia ISO 9001 nie jest łatwy – twierdzi infor.pl – i jeżeli ma być sku-

RANKING SAMORZĄDÓW
teczny, wymaga zaangażowania ze strony
wszystkich pracowników. Przeprowadzony
przy pomocy fachowych doradców daje
duże szanse na zminimalizowanie problemów i uniknięcie błędów. Popełnione błędy
w procesie wdrażania systemu zarządzania
jakością prowadzą zazwyczaj do opracowania dodatkowych, zbędnych dokumentów,
które zamiast ukierunkowywać system zarządzania na zadowolenie klienta i spełnianie wymagań prawnych, tworzą biurokratyczny, nikomu niepotrzebny system, w którym najważniejsze są procedury, a nie interesant. Należy pamiętać, iż ISO 9001 jest tylko narzędziem w zarządzaniu jakością, które może być odpowiednio użyte, by pomóc
w działalności projakościowej.
System zarządzania jakością, potwierdzony certyfikatem ISO 9001, ma zagwarantować urzędowi wiarygodność, status

że osiąganie celów organizacji jest uzależnione
od jakości przywództwa, strategii i planowania, od ludzi, partnerstwa i zasobów oraz
procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Ocenia się je w odniesieniu
do wyników, osiąganych przez organizację
(zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów, które są odpowiedzialne za administrację
w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Powstała ona w 2000 roku, a w latach 2002
i 2006 przedstawiono jej kolejne, poprawione wersje.
Systematyczne wdrażanie CAF w urzędach administracji rządowej w Polsce rozpoczęło się w październiku 2006, wraz z pierwszym pilotażowym projektem. Pionierskimi

Podjęcie decyzji dotyczącej wdrożenia
i certyfikacji ISO 9001 jest z jednej strony
trudne, a z drugiej staje się niezbędnym
atrybutem nowoczesnego urzędu
jednostki przewidywalnej w zakresie jakości,
przyjaznej klientowi i działającej w sposób
przejrzysty. – Czy urzędy gminne lub powiaty
różnią się tak znacznie od przedsiębiorstw
produkcyjnych czy usługowych, aby wdrożenie w nich ISO nie przyniosło poprawy jakości usług, jakie świadczą mieszkańcom, oraz
sprawności i efektywności ich działania? – zastanawiała się Umbrella Project, będąca pionierem we wdrażaniu systemów zapewnienia
jakości w administracji.
Jeśli się nad tym zastanowić, różnice pomiędzy przedsiębiorstwami a urzędami miast
czy gmin nie są aż tak duże, jak mogłoby się
na pierwszy rzut oka wydawać. Zarówno
przedsiębiorstwa, jak i urzędy, dążą do zaspokojenia potrzeb i wymagań swoich klientów. Obydwa te rodzaje organizacji są inwestorami, obydwa także w określonych sytuacjach poszukują inwestorów. Obydwa dysponują określonym majątkiem, który chcą pomnażać. Obydwa kupują i sprzedają wyroby
oraz usługi i w obydwu kompetentny personel jest niezbędnym warunkiem ich efektywności. Różnice wynikają z tego, że jednostki
samorządowe, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw, nie działają dla zysku, natomiast
ich zasoby majątkowe i finansowe są własnością publiczną.

Kryteria potencjału
Innym narzędziem zarządzania jakością, przeznaczonym dla administracji publicznej, jest Wspólna Metoda Oceny (CAF
od ang. The Common Assessment Framework). Opracowano ją na podstawie modelu doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Zakłada ona,

urzędami, które przeszły tę samoocenę, były
ministerstwa i instytucje centralne. Celem projektu pilotażowego, wskazanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, było podniesienie efektywności działania polskiej administracji publicznej. CAF
jest odpowiedzią na ważne pytanie, które stawiają sobie mieszkańcy Unii Europejskiej oraz
innych nowoczesnych społeczeństw: czym jest
administracja publiczna, jaką rolę spełnia
w państwie i jak ją powinna spełniać? Bardzo
potrzebne i korzystne jest też Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego (ramka).

Urząd w komputerze
Coraz częściej kontaktujemy się z urzędami administracji lokalnej przez Internet.
Przełomu jeszcze nie ma, ale postęp widać.
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informa-

tyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem
Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych bezpłatnie udostępniać
swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą
przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału. Tak powstał portal www.epuap.gov.pl. Zapewnia on
sprawną komunikację pomiędzy: obywatelami
a administracją, przedsiębiorcami a administracją oraz instytucjami administracji publicznej.
Obywatele, poszukując usługi, którą
chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące
sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych,
świadczonych drogą elektroniczną oraz ich
efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie. Natomiast podmioty publiczne, korzystając z platformy, nie muszą budować własnych systemów w celu umożliwienia obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędowej. Udostępniona
funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiła przyjmowanie
dokumentów w postaci elektronicznej (na
przykład wnoszenia podań i wniosków).
W celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów elektronicznych stworzono Centralne Repozytorium Wzorów
Dokumentów (CRD).
E-urząd to platforma elektroniczna, dzięki której można załatwiać sprawy bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem. Są
do dyspozycji obywateli elektroniczne formularze, a po ich wysłaniu otrzymuje się potwierdzenie odbioru w sieci.
Jak twierdzi Umbrella Project, uzyskanie
przez urząd certyfikatu systemu zapewnienia
jakości daje silny efekt promocyjny, szczególnie
wobec inwestorów zewnętrznych. A takich inwestorów pilnie nam teraz potrzeba.
CZ

Metoda PRI (Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego) składa się
z następujących zasadniczych elementów:
1. W zakresie analizy poziomu rozwoju instytucjonalnego:
• pięciostopniowe opisy stadiów rozwoju instytucjonalnego dla kryteriów
zarządzania w pięciu obszarach,
• opisy stanów modelowych poziomu rozwoju instytucjonalnego dla każdego
kryterium zarządzania,
• kwestionariusze diagnostyczne, korespondujące z opisami stadiów rozwoju
instytucjonalnego, służące określeniu poziomu danej jednostki.
2. W zakresie planowania rozwoju instytucjonalnego i wdrażania planów:
• plany rozwoju, zawierające zestawy projektów, których realizacja umożliwi
zwiększenie potencjału urzędu,
• narzędzia rozwoju, zawierające przykłady rozwiązań do zastosowania
w jednostkach samorządu terytorialnego,
• najlepsze praktyki – opisy pomyślnie zakończonych w jednostkach samorządu
terytorialnego projektów usprawnień.
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Imponujące wyniki
Kobylnica urzeka licznymi walorami naturalnymi i kulturowymi oraz otwartością
mieszkańców i samorządu na turystów i inwestorów. Jednocześnie imponuje osiąganymi
od lat wynikami. Konsekwentnie broniona pozycja lidera w rankingach samorządów
potwierdza, że dzięki dobremu zarządzaniu może być wzorem dla innych gmin
obylnica usytuowana jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, w powiecie słupskim. Siedzibą władz gminy jest wieś Kobylnica, położona bezpośrednio przy Słupsku, przy trasie Poznań–
Ustka.
Gmina Kobylnica niejednego oczarowała
pięknem malowniczych krajobrazów i przyjaznym stosunkiem lokalnej społeczności, liczącej ponad 10 500 mieszkańców. Administracyjnie jest ona podzielona na 25 sołectw, skupiających 37 miejscowości. Wiele
z tych miejscowości, rozlokowanych na obszarze 24 495 ha, szczyci się bogatą historią,
sięgającą XI i XIII wieku. O dziedzictwie historycznym przypominają usytuowane na terenie całej gminy zabytki.
W gminie istnieją dogodne warunki do
uprawiania różnorodnych form turystyki,
w tym rowerowej, pieszej, kajakarstwa czy
wędkarstwa. Na osoby ceniące aktywne formy wypoczynku czekają wytyczone i oznakowane ścieżki i szlaki.
Samorząd od lat podejmuje działania
ukierunkowane na uatrakcyjnienie pobytu turystom, 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.
Kobylnica coraz silniej zaznacza się
w świadomości społecznej jako gmina mocno proekologiczna, zwana krainą wiatraków. Jej rangę podkreślają sprzyjające warunki
klimatyczne, atrakcyjność inwestycyjna oraz
możliwości zagospodarowania terenu. Doceniają to również zagraniczni inwestorzy, którzy na tym terenie stawiają farmy wiatrowe.
Docelowo na terenie gminy zostanie wybudowanych aż 89 siłowni wiatrowych.
Obok energii wiatru cenionym źródłem
energii w gminie Kobylnica jest energia słoneczna. W latach 2010–2012 realizowano
Program wykorzystania energii słonecznej na
terenie gminy Kobylnica. W ramach projektu w instalacje solarne zasilające w energię potrzebną do przygotowania ciepłej wody wyposażone zostały: obiekty użyteczności publicznej, jednorodzinne budynki mieszkalne,
mieszkalne obiekty komunalne.
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Gmina Kobylnica z lotu ptaka

Gminne Centrum Kultury i Promocji
w Kobylnicy
Potwierdzeniem skuteczności proekologicznej polityki samorządu są sukcesy gminy w ogólnopolskich rankingach, tj.: I miejsce dwa razy z rzędu w latach 2010 i 2011
w Rankingu Energii Odnawialnej organizowanym przez Związek Powiatów Polskich
oraz Newsweek Polska, tytuł „Lider Zielonej
Energii 2011” – za dobre praktyki w rozwijaniu energii odnawialnej w ramach projektu „Nasza gmina chroni klimat”. Ponadto
gmina Kobylnica jest członkiem-założycielem
Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii
Odnawialnej.
Gmina Kobylnica odnosi sukcesy nie tylko w zakresie działalności proekologicznej.
Od lat znajduje się w czołówce regionalnych
i ogólnopolskich rankingów oceniających inne

aspekty działalności. W 2012 roku – do licznych wyróżnień, które znajdują się na koncie gminy – dołączył tytuł „Regionalny Lider
Innowacji i Rozwoju” w kategorii innowacyjna gmina, przyznawany przez Fundację Innowacji i Rozwoju. „Laur Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej” na Region Słupski
otrzymał Urząd Gminy Kobylnica za stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy w 2012 roku, a także za dynamiczny rozwój infrastruktury w latach 2010–2012. Ponadto w 2011 roku gmina uplasowała się na IV miejscu w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii najlepsza gmina wiejska. Kobylnica została również wyróżniona przez Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „Laurem
Gospodarności” w kategorii rozwój kapitału społecznego oraz w kategorii harmonijny
rozwój.
– Każda nagroda lub wyróżnienie jest dla
nas powodem do dumy, potwierdzeniem
słuszności wyborów i starań, a jednocześnie
zachętą i mobilizacją do dalszej pracy nad ciągłym doskonaleniem i podnoszeniem jakości
usług – mówi o sukcesach gminy wójt Leszek
Kuliński.
www.kobylnica.pl
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Pod znakiem rozwoju
Blisko 41 mln zł przeznaczyła na inwestycje w bieżącej kadencji samorządu
(do końca grudnia 2012 roku) licząca niespełna 8,5 tys. mieszkańców
gmina Borzęcin w województwie małopolskim. W przeliczeniu na jednego
mieszkańca stanowi to niebagatelną kwotę 4 tys. 748 zł
e środków zewnętrznych, zarówno
unijnych, jak i krajowych, pozyskano w tym okresie blisko 22 mln
zł. Wskaźnik wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu ogółem oscylował w tym czasie w granicach 50 proc.
Dzięki pozyskanym środkom zrealizowano szereg inwestycji infrastrukturalnych
w zakresie odbudowy i modernizacji dróg
i mostów, przebudowy i budowy obiektów
sportowo-rekreacyjnych, wodociągowania
gminy, modernizacji obiektów oświatowych,
budowy centrów kulturalnych wsi, terenów rekreacyjnych w miejscowościach gminy, modernizacji placówek kulturalnych i obiektów
gospodarczych gminy oraz dobudowy oświetlenia ulicznego.
Sztandarową inwestycją była budowa Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy
Społecznej w Borzęcinie, której rezultatem będzie uruchomienie w 2015 roku domu pomocy społecznej na 110 miejsc oraz centrum
rehabilitacyjnego i terapeutycznego. Powierzchnia użytkowa budowanego obiektu
wynosi blisko 5 tys. mkw.
W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin” wybudowano 11 masztów
przesyłowych internetu radiowego oraz serwerownię. W 2012 roku zakupiono 161 komputerów, z których 150 przekazano nieodpłatnie rodzinom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z bezpłatnym dostępem
do sieci. Aktualnie gmina Borzęcin przystępuje do realizacji II etapu projektu zakładającego budowę 3 kolejnych masztów internetu
radiowego oraz zakup kolejnych 130 zestawów komputerowych, w tym 100 dla beneficjentów indywidualnych.
W 2012 roku gmina Borzęcin rozpoczęła działalność polegającą na świadczeniu bezpłatnych usług telekomunikacyjnych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.
Tym samym każdy mieszkaniec znajdujący się
w zasięgu publicznych punktów dostępu do
internetu, a więc sieci radiowej, może korzystać z bezpłatnego gminnego internetu.
Na terenie gminy funkcjonują 3 zespoły
szkół, 2 samodzielne szkoły podstawowe,
4 przedszkola, centra kulturalne i świetlice
w każdej miejscowości. Zainteresowani uprawianiem dyscyplin sportowych mają do dys-

Z

Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w budowie

Kompleks sportowy przy Zespole Szkół
w Bielczy
pozycji 3 hale sportowe, w tym jedną o wymiarach olimpijskich 24x44 m, 5 boisk piłkarskich z naturalnej trawy, 4 boiska piłkarskie o nawierzchni sztucznej, 6 boisk wielofunkcyjnych z poliuretanu do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej z funkcją kortów tenisowych, zaplecze lekkoatletyczne, siłownię wewnętrzną oraz 3 siłownie zewnętrzne. Ofertę sportowo-rekreacyjną wzbogacają m.in.
profesjonalna szkółka piłkarska „Sokole Orliki” dla najmłodszych, sekcja sportów walki MMA i szkółka tańca towarzyskiego Doroty Thomas.
W 2012 roku gmina Borzęcin została laureatem prestiżowego Rankingu Samorządów
dziennika „Rzeczpospolita”. Sklasyfikowano
ją na najwyższym miejscu w regionie tarnowskim, 17. miejscu w Polsce, trzecim po Zabierzowie i Zielonkach w Małopolsce, na 1 571
gmin wiejskich w kraju. Bazując na danych Mi-

nisterstwa Finansów, otrzymała ona jedną
z najwyższych punktacji w Polsce za sytuację
finansową i zarządzanie. W tym miejscu nie
sposób pominąć faktu, że w pozostałych
ogłoszonych przez dziennik „Rzeczpospolita” rankingach gmina zajęła również czołowe lokaty. Mowa o rankingu europejskim,
gdzie została sklasyfikowany w czołówce
polskich gmin w zakresie aktywności i efektywności w pozyskiwaniu środków unijnych
oraz o rankingu „Innowacyjna Gmina”, gdzie
sklasyfikowano ją na 6. miejscu w Polsce.
W Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich gmina Borzęcin została sklasyfikowana na znakomitym 4. miejscu w kraju w kategorii gminy wiejskie za rok 2012.
Dynamika rozwoju sprawia, że gminę
chętnie odwiedzają inwestorzy. W 2012 roku
sprzedano ponad 7 ha gruntu pod działalność
przemysłową na wydzielonym terenie w Borzęcinie – Borku, gdzie na zainteresowanych
inwestorów czeka kolejne 14 ha w atrakcyjnych cenach. Intensywnie rozwija się również
budownictwo jednorodzinne. W ofercie gminy Borzęcin na 2013 rok znajdziemy atrakcyjne działki budowlane na osiedlach w Borzęcinie, Przyborowie i Łękach.
Urząd Gminy Borzęcin
32-825 Borzęcin
tel. 14 68 46 370, fax 14 68 46 372
wojt@borzecin.pl, www.borzecin.pl
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Pożądane rezultaty działań
Gmina Gołcza to gmina wiejska położona w powiecie miechowskim,
w północnej części województwa małopolskiego. Laureatem rankingu
Związku Powiatów Polskich w kategorii najlepsza gmina wiejska
została już po raz trzeci z rzędu
ostatnich latach Gołcza przeżywa dynamiczny rozwój. Realizuje wiele inwestycji, które
służą poprawie warunków życia mieszkańców. Szybki rozwój możliwy jest
dzięki pozyskiwanym środkom europejskim
i krajowym. Łączny koszt wszystkich dotychczasowych inwestycji w gminie wykonanych tylko ze środków z Unii Europejskiej wynosi 23 652 837 zł.
W trosce o komfort życia mieszkańców,
jak również o ochronę przyrody, budowana
jest kanalizacja sanitarna oraz indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina dba również o rozwój infrastruktury
sportowej. W Gołczy wybudowano największą w powiecie halę sportową, w Wielkanocy stadion sportowy, a w miejscowości
Szreniawa boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią „Orlik”. Co roku sukcesywnie mo-

W

dernizowane są remizy i świetlice wiejskie
– obiekty pełniące funkcje społeczno-kulturalne. Największa przebudowa centrum wsi
miała miejsce w Kamienicy, Przybysławicach
i Wysocicach. Każdego roku przebudowywane są nowe odcinki dróg, zarówno ze środków własnych, jak i tych pozyskanych z zewnątrz.
Gmina inwestuje także w młode pokolenie i oświatę. Budowane są place zabaw oraz
realizowane projekty w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina wspiera cztery kluby sportowe oraz prężnie działającą Akademię Piłkarską Gołcza. Do największych wydarzeń sportowych gminy 2012
roku należą Ogólnopolski Halowy Turniej Mikołajkowy oraz Międzynarodowy Turniej
Piłki Nożnej „Małe Euro”.
Działania samorządu przynoszą pożądane rezultaty, dzięki którym mieszkańcom

Centrum Przybysławic
gminy żyje się lepiej. O trafności oraz bardzo
dobrej realizacji zadań świadczą liczne nagrody i wyróżnienia otrzymane przez gminę,
m.in. Samorządowy Lider Edukacji czy Małopolski Lider MRPO.
www.golcza.pl

By praca była pasją
Przez kilka ostatnich lat udało mi się stworzyć zespół ludzi, z którymi
z powodzeniem realizujemy plany. Obecnie największym problemem w gminie
jest bezrobocie. Myślę, że nasze działania w niedługim czasie spowodują,
że i ten problem rozwiążemy – mówi Kazimierz Smal, wójt gminy Ruda-Huta

Z jakimi refleksjami przyjął pan wiadomość o 9. miejscu Rudy-Huty wśród gmin
wiejskich w ogólnopolskim rankingu najlepszych samorządów ZPP?
– Kiedy w ubiegłym roku gmina Ruda-Huta znalazła się wśród laureatów rankingu ZPP, wydawało się, że to wielki sukces. Teraz po raz kolejny znaleźliśmy się w czołówce, zajmując 9. miejsce w ocenie ogólnej,

158 Fakty

a 2. w rankingu energii odnawialnej. Odebrałem tę wiadomość z wielką radością, a jednocześnie refleksją, że warto pracować na
„pełnych obrotach”.
Czy w codziennych działaniach samorządowych myśli pan o międzygminnej rywalizacji i wyścigu po uznanie, renomę i rozpoznawalną markę?
– W moim życiu najważniejsze jest, żeby
wykonywać wszystko najlepiej jak potrafię. Tak
samo traktuję pracę w samorządzie. Stawiam
sobie konkretne cele, zaszczepiam nimi swoich współpracowników i inne osoby, z którymi można je zrealizować, dzięki czemu cel jest
łatwy do osiągnięcia. Jeżeli osiągamy te cele,
to rankingi są tylko potwierdzeniem właściwych działań. Każdy chyba potrzebuje takiego
potwierdzenia od czasu do czasu.
Jaka koncepcja zarządzania i pomysł na
rozwój lokalny najlepiej się sprawdzają,

biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie
i charakter gminy oraz potrzeby mieszkańców?
– Kiedyś powiedziałem, że gmina to ludzie, zaś praca to pasja. Wiem, że podstawą
wszelkich skutecznych działań są mądrzy i dobrze przygotowani do pracy ludzie, ale przede
wszystkim tworzenie atmosfery, by praca
była jednocześnie pasją. Przez kilka ostatnich
lat udało mi się stworzyć zespół ludzi, z którymi z powodzeniem realizujemy plany. Są to
różne działania z dziedziny gospodarki, kultury, oświaty. Obecnie największym problemem w gminie jest bezrobocie. Myślę, że nasze działania w niedługim czasie spowodują, że i ten problem rozwiążemy.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.rudahuta.pl
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Nasze samorządy muszą
jeszcze sporo nadrobić
Mimo dużego postępu odnotowanego w okresie transformacji polskie
miasta dzieli nadal ogromny dystans rozwojowy w stosunku do miast
zachodnioeuropejskich w zakresie infrastruktury mieszkaniowej,
transportowej, internetowej, społecznej oraz ochrony środowiska

Igor Stokłosa
badań ﬁrmy doradczej PricewaterhouseCoopers wynika, że jeśli
w 12 badanych miastach miałaby
do 2035 roku powstać infrastruktura miejska porównywalna z obecnie istniejącą w dobrze rozwiniętych miastach Europy Zachodniej, to biorąc pod uwagę przewidywaną wielkość tych miast, w ciągu całego ćwierćwiecza trzeba byłoby dokonać łącznych inwestycji sięgających około 1130 mld
zł. Największe inwestycje trzeba poczynić
w infrastrukturze mieszkaniowej – około
757 mld zł (2/3 całości potrzeb inwestycyjnych
polskich miast). Drugie pod względem skali są potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury transportowej (271 mld zł, czyli nie-

Z

W większości polskich miast długość ścieżek
rowerowych powinna zwiększyć się przeszło
pięciokrotnie. Nie oznacza to jednak, że właśnie
z tym elementem wiążą się największe
wyzwania inwestycyjne
mal 1/4 całości potrzeb inwestycyjnych).
Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej wymaga inwestycji szacowanych na
82 mld zł, a rozwój infrastruktury ochrony środowiska 21 mld zł. Trudne do precyzyjnego
oszacowania są natomiast potrzeby infrastruktury teleinformatycznej. Ze względu na
błyskawiczny postęp technologiczny trudno
dziś przewidzieć, jaka infrastruktura będzie potrzebna za ćwierć wieku – twierdzą autorzy ra-

portu. Ich zdaniem, największa skala potrzeb
ﬁnansowych wynikających z wyzwań inwestycyjnych wiąże się z rozwojem infrastruktury tradycyjnej, zwłaszcza mieszkaniowej
i transportowej.

Potrzeba więcej mieszkań
W zakresie mieszkalnictwa wyliczenia
PwC biorą pod uwagę prognozowane zmiany demograficzne i pokazują jednoznacznie,
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że aby osiągnąć w 2035 roku poziom europejskiego miasta modelowego, całkowita
powierzchnia mieszkań powinna być we
wszystkich miastach znacznie większa niż
obecnie. Różnice do nadrobienia wynoszą od
26 proc. ogólnej powierzchni mieszkaniowej
w Katowicach, gdzie przewidywana jest znaczna redukcja liczby ludności a odległość od
benchmarku jest niewielka, nawet do 74 proc.
w Krakowie, którego ludność będzie rosła
i gdzie aktualna średnia powierzchnia mieszkań jest niska. Dodatkowo PwC przyjmuje,
że większość (75 proc.) wybudowanych przed
1999 rokiem mieszkań będzie do 2035 roku
wymagała modernizacji lub kapitalnego remontu, co dodatkowo zwiększa rozmiar wyliczonego wyzwania inwestycyjnego.
Obliczenia ekspertów pokazują dodatkowo, że całkowita kwota wymaganych inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową w polskich metropoliach w latach 2011–2035 wynosi 737 mld zł, przy czym największe wyzwania, z racji wielkości miasta, stoją przed
Warszawą (209,9 mld zł), a najmniejsze
przed Rzeszowem (19,4 mld zł).
– Władze miasta odpowiedzialne są
przede wszystkim za budownictwo komunalne
i społeczne, które w tej chwili w polskich miastach stanowi około 3 proc. całości powierzchni mieszkaniowej oddawanej do użytku. Przyjmujemy więc, iż wydatki miasta związane z rozbudową i modernizacją komunalnej infrastruktury mieszkaniowej wyniosą
około 3 proc. całości oczekiwanych nakładów,
czyli 22,1 mld zł. Oznacza to wydatki rzędu
3700 zł na obecnego mieszkańca Warszawy
i 2700 zł na obecnego mieszkańca Łodzi – napisali autorzy raportu „Wyzwania inwestycyjne
głównych miast polskich”.
Według danych GUS, średnio w latach
2008–2010 polskie metropolie wydawały na
inwestycje dotyczące infrastruktury mieszkaniowej 573 mln zł rocznie. W przypadku poszczególnych miast sytuacja ta wygląda różnie, co może wynikać z różnic w kalendarzu
realizacji inwestycji w poszczególnych miastach lub z różnic w polityce miast dotyczących budownictwa społecznego.

Więcej ścieżek rowerowych
Powszechnym dla wszystkich miast
i znaczącym – pod względem rozmiarów zaległości do nadrobienia – obszarem infrastruktury transportowej jest długość sieci
transportu miejskiego oraz jej nasycenie pojazdami. Co ciekawe, zdecydowanie największe różnice w porównaniu z europejskimi miastami dotyczą długości ścieżek rowerowych. – W większości polskich miast długość ścieżek rowerowych powinna zwiększyć
się przeszło pięciokrotnie. Nie oznacza to jednak, że właśnie z tym elementem wiążą się największe wyzwania inwestycyjne – twierdzi
PwC.
Największe wyzwania inwestycyjne czekają bowiem te metropolie, w których mo-
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głoby znajdować się metro. W miastach
tych wydatki na mieszkańca powinny osiągnąć
ponad 40 tys. zł w ciągu najbliższych 25 lat.
Dużymi pozycjami wydatkowymi we
wszystkich miastach są też remonty i modernizacje dróg publicznych, stanowią one
średnio 35 proc. całości wyzwań inwestycyjnych w obszarze transportu. – Warto zauważyć, że wydatki na ścieżki rowerowe, gdzie
odległości wskaźników od miasta modelowego są największe, stanowią znikomy odsetek
całości wyzwań – średnio poniżej 1 proc. całości wydatków dla wszystkich miast. Jest to
oczywiście związane z relatywnie niskim
kosztem jednostkowym realizacji tego rodzaju
inwestycji – czytamy w raporcie.

Warszawa to wyzwanie
Autorzy raportu wskazują też konieczne
inwestycje w zakresie infrastruktury internetowej (punkty WI-FI, szkieletowa sieć światłowodowa); społecznej (szkoły, przedszko-

znaczącym zmianom w porównaniu z rozkładem obciążeń łącznymi kosztami inwestycyjnymi (wyraźniej zwiększa się jedynie relatywne obciążenie Poznania, w mniejszym
stopniu Łodzi i Wrocławia, spada w przypadku Katowic i Białegostoku).

Nie będzie łatwo
Jak przekonują eksperci PwC, ze względu na zróżnicowaną bazę dochodową finansów miejskich właściwym punktem odniesienia dla oceny wyzwań jest porównanie
skali wydatków inwestycyjnych, za które
odpowiadają głównie miasta, z rzeczywistymi
wydatkami. Porównanie średnich rocznych
wydatków inwestycyjnych miast z lat 2007–
2010 z hipotetycznymi wydatkami przypadającymi na rok 2011 (zgodnymi z wyliczonymi przez nas potrzebami) pokazuje, że
w przypadku trzech miast (Warszawy, Wrocławia i Poznania) rzeczywiste wydatki inwestycyjne okazały się o 35–45 proc. wyższe

Obecnie możliwość kontynuacji lub wzrostu wysiłku
inwestycyjnego uwarunkowana będzie głównie
zdolnością miast do zmobilizowania i większego
wykorzystania w finansowaniu kapitału prywatnego,
czy to w formie partnerstwa publiczno-prywatnego,
czy prywatyzacji niektórych funkcji miejskich
la, żłobki, kina, teatry czy muzea) czy ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci).
– Z punktu widzenia rozkładu potrzeb inwestycyjnych miedzy poszczególne miasta największe wyzwania – pod względem wydatków
globalnych – stoją przed miastami, których
ludność w 2035 roku będzie największa
(Warszawa, Kraków i Wrocław) – czytamy
w raporcie PwC.
Jeśli uwzględnimy kwoty inwestycji na
głowę mieszkańca, okazuje się, że z największymi wydatkami muszą także liczyć się
Warszawa, Kraków i Wrocław, natomiast najmniejsze wydatki czekałyby Łódź, głównie
z powodu najszybciej spadającej populacji. Jeśli potrzeby inwestycyjne odniesiemy do poziomu PKB w miastach, czyli do ich aktualnej zasobności ekonomicznej, to relatywnie
największe wydatki muszą ponieść Białystok
i Rzeszów.
Ponieważ jedynie za część niezbędnych
wydatków inwestycyjnych związanych z rozwojem i modernizacją infrastruktury odpowiadają bezpośrednio same miasta, PwC dokonał próby szacunku, jak wielkie może być
obciążenie z tego tytułu dla finansów miejskich. Po wydzieleniu wydatków inwestycyjnych, za które odpowiadają głównie miasta,
okazuje się, że w latach 2011–2035 w grę
wchodzą wydatki szacunkowej wysokości
342 mld zł. Rozkład obciążeń z tego tytułu pomiędzy poszczególne miasta nie ulega jednak

od oczekiwanych, a w przypadku Białegostoku aż o 80 proc. wyższe. Jednocześnie jednak były one znacząco niższe od oczekiwanych (o 20–30 proc.) w Łodzi, Krakowie
i Szczecinie. W pozostałych miastach były bliskie oczekiwanym. Sytuację można więc
oceniać jako zróżnicowaną – część miast, jak
dotąd, zdobyła się na wysiłek inwestycyjny
zgodny z długookresowymi potrzebami rozwojowymi do roku 2035, w innej grupie miast
wysiłek ten należy jednak uznać za niewystarczający.
PwC zwraca uwagę, że sfinansowanie
przez polskie miasta niezbędnych inwestycji
w latach 2011–2035 nie będzie wcale łatwe
w związku z ograniczonymi w stosunku do
lat 2007–2010 możliwościami finansowania
inwestycji wzrostem zadłużenia i napływem
funduszy unijnych. – Obecnie możliwość kontynuacji lub wzrostu wysiłku inwestycyjnego
uwarunkowana będzie głównie zdolnością
miast do zmobilizowania i większego wykorzystania w finansowaniu kapitału prywatnego, czy to w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, czy prywatyzacji niektórych funkcji miejskich – twierdzą autorzy raportu.

Finanse to nie jedyny problem
Jednak działalność samorządu w naszym
kraju boryka się nie tylko z problemami natury finansowej i inwestycyjnej. Autorzy „Raportu o stanie samorządności terytorialnej
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w Polsce”, który powstał pod kierownictwem prof. dr. hab. Jerzego Hausnera, ostrzegają, że samorząd terytorialny w Polsce
znajduje się w krytycznym momencie.
Jak dowodzą twórcy raportu, pogarsza się
funkcjonowanie systemu samorządowego,
a w ich ocenie dzieje się tak „zarówno ze
względu na działania administracji centralnej, która traktuje samorząd jak ciało obce,
jak i ze względu na zabiegi władz samorządowych zmierzające do zapewnienia sobie
większej pozakontrolnej swobody w sprawowaniu władzy”. – Polityka administracji
centralnej wobec samorządu najczęściej
sprowadza się do tolerowania jego istnienia
i przerzucenia na jego barki trudnych zadań,
bez zapewnienia odpowiednich środków na
ich realizację – napisano w raporcie.
Wskazano, że wprowadzenie w 2002
roku modelu prezydenckiego do ustroju samorządu gminnego przyczyniło się do pogłębienia już wcześniej występujących słabości
w zakresie demokracji samorządowej lub zaowocowało nowymi negatywnymi trendami.
Zaliczono do nich nadmierną dominację
władzy wykonawczej kosztem działania mechanizmu kontrolowania i równoważenia
(tzw. checks and balances), a głównie kompetencji kontrolnych rad gmin.
Według autorów publikacji, zasadne byłoby sięgnięcie do Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (EKSL). Zwracają bo-

wiem uwagę na zgodny z EKSL model kierowania i zarządzania przez radę, która mogłaby wynajmować menedżera wykonawczego oraz do zarządzania urzędem, który
z kolei ponosiłby przed nią pełną odpowiedzialność, z rozwiązaniem kontraktu włącznie. Rekomendują też model kierowania i zarządzania przez radę, typowo parlamentarny z władzą wykonawczą odpowiedzialną
przed radą. W ich ocenie właściwym rozwiązaniem jest również model kierowania i zarządzania przez radę o wzmocnionych kompetencjach kontrolnych wobec urzędów – poprzez system komisji i wójta będącego członkiem rady.
Jak podkreślają eksperci, radni powinni
być mocniej włączani w zarządzanie JST, aby
w konsekwencji przyjmować współodpowiedzialność za ich funkcjonowanie. Ich
zdaniem należy też zapewnić radnym prawne i materialne możliwości aktywnego wypełniania swych funkcji, między innymi
możliwość zamawiania przez nich profesjonalnych opinii i ekspertyz, a także objąć
radnych systemowym dokształcaniem (wolnym od opodatkowania PIT). Należy też zapewnić faktyczną niezależność biura rady,
a także odejść od zasady łączenia mandatu
radnego i posła.
Zdaniem ekspertów, po to, by wzmocnić
funkcję rozwojową samorządów, powinny
one, zwłaszcza gminy, stawać się reaktorami

innowacyjności. – Chodzi o to, aby w lokalnej skali wypracowywały indywidualne rozwiązania, które potem – po ich lokalnym przetestowaniu – będą mogły być upowszechniane
– wyjaśniono w opracowaniu.
W dokumencie zwrócono też uwagę, że
podstawową barierą umacniania samorządności terytorialnej jest rozbieżność pomiędzy
skalą przekazywanej odpowiedzialności i zadań do samorządu a skalą finansów publicznych. – To problem fundamentalny,
gdyż permanentne niedofinansowanie zadań
powoduje szereg negatywnych zjawisk, z których najważniejsze to niekontrolowane narastanie długu, niestabilność planowania i prowadzenia działalności przez podmioty zmuszone do funkcjonowania pod presją ciągłego niedoboru – podkreślono w raporcie.
Dodano, że zła struktura alokacji pieniędzy jest przenoszona do samorządów
przez mechanizm dotacji „Subwencja otrzymywana przez samorządy gminne, w szczególności te uboższe, częściowo kompensuje
ich skromne własne zasoby podatkowe” – napisano.
Właśnie w systemie finansowania samorządów, który przy niskim udziale podatków lokalnych dostarcza dużej części
środków z budżetu państwa, w formie subwencji i dotacji, autorzy raportu upatrują niechęci małych gmin do łączenia się w większe
jednostki.
I

Naturalne bogactwo
Usytuowana w województwie wielkopolskim gmina Wijewo to uroczy zakątek
ziemi, otwarty i gościnny dla turystów, którym oferuje świeże powietrze, ciszę i bogate
doznania estetyczne w kontakcie z pięknym krajobrazem i dziewiczą przyrodą
ajwiększym skarbem gminy Wijewo jest przyroda. Północnowschodnia część gminy leży w obrębie obszaru chronionego krajobrazu i wchodzi w skład Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Ten niezwykle atrakcyjny teren zalicza się do obszaru turystycznego I kategorii, dlatego w okresie letnim przyjeżdżają tu tysiące turystów z kraju i z zagranicy. Wszyscy odnajdują tu świeże powietrze,
ciszę, przepiękne widoki, a także mają możliwość uczestnictwa w pieszych, rowerowych
i wodnych wyprawach – bowiem w obrębie
Przemęckiego Parku Krajobrazowego znajduje
się kilka polodowcowych jezior, które łącznie
zajmują ponad 440 ha. Wszystkie połączone
są ze sobą kanałami, co pozwala na turystyczne spływy. Największe z nich – Jezioro
Trzytoniowe – ma 220,2 ha powierzchni.
W dalszej kolejności są jeziora: Białe, Miałkie, Brzeźne, Breńskie, Lincjusz i Maszynek.

N

Na terenie gminy panują doskonałe
warunki dla amatorów żeglarstwa
Jeziora te są nie tylko atrakcją dla miłośników
kąpieli, ale także dla wędkarzy. Obﬁtują w węgorze, szczupaki, sandacze, sumy, karpie,
płotki, liny i leszcze. Turystów przyciąga też
możliwość spacerów po lasach, łąkach, duktach leśnych. Lasy pokrywają bowiem ponad
16 proc. obszaru gminy. Najczęściej rosną tu

sosny, dęby, jarzębiny, a w warstwie runa – borówki czarne, wrzosy, grzyby. Myśliwi natraﬁą tu natomiast na dziki, jelenie, sarny, zające, a także mnóstwo ptactwa wodnego.
Wyjątkowo atrakcyjny teren gminy
wykorzystali właściciele bądź dzierżawcy
15 ośrodków wypoczynkowych. Największy
znajduje się nieopodal wsi Brenno nad Jeziorem Białym. Podobne ośrodki znajdują się
nad Jeziorem Brzeźne i w Zaborówcu. Mniejsze rozlokowane są wśród lasów na terenie całej gminy.
W związku z dużym zainteresowaniem
agroturystyką powołano też Wijewskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Skupia ono
20 członków, z których kilku już prowadzi gospodarstwa agroturystyczne i przyjmuje
wczasowiczów. Pozostali przygotowują się do
rozpoczęcia takiej działalności.
www.wijewo.pl
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Informacja jak złoto.
Albo droższa
Rozwój cywilizacyjny niesie za sobą wiele udogodnień. W worku dobrodziejstw
nie brak jednak niebezpiecznych kolców. Każde ułatwienie pociąga za sobą
niebezpieczeństwo. Tak się powoli dzieje w świecie wirtualnym,
w którym toczy się coraz bardziej zażarta walka gospodarcza i ekonomiczna
Michał Tabaka
raz z rozmnożeniem się mechanizmów i instrumentów,
które stanowią dzisiaj o międzyludzkiej komunikacji (w bardzo szerokim rozumieniu tego sformułowania), zmieniają się pewne priorytety. Chodzi
o obszary, które są dla nas najważniejsze, a tym
samym należy je jak najstaranniej chronić. Jeżeli sami siebie zapytamy, co trzeba kryć przed
innymi, pewnie większości z nas podświadomość odpowie: pieniądze. I trudno się z taką

W
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hipotezą nie zgadzać. Przecież człowiek na
przestrzeni ostatnich stu lat opracował takie
rozwiązania, które mają na celu głównie pełną opiekę nad pieniądzem. Co może być bardziej cenne? Przez dziesięciolecia owo pytanie było oczywiste, podobnie jak odpowiedź.
Jeszcze w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia
trudno było przekonać kogokolwiek, że czasy ﬁnansowych priorytetów mogą minąć, że
ochrony nie będzie potrzebował głownie pieniądz. Wtedy takie dywagacje z pewnością nie
miały sensu, a ich głosiciele pewnie często widzieli zakręcane palcem kółko na czole.

Teraz, dobrze rozpostarci w XXI wieku,
wiemy, że to absolutnie nie było pytanie retoryczne, a jak najbardziej otwarte. I że
sama odpowiedź również nie jest taka oczywista. Może się zmieniać. Bo już nie ma stałych priorytetów, a te dotychczasowe wzbogacono wieloma innymi. Ot, dobrodziejstwo cywilizacyjne. Ewidentnym tego przykładem jest podejście do samej informacji, która początkowo stanowiła jedynie istotę pasu
transmisyjnego miedzy nadawcą a odbiorcą,
a dziś sama w sobie stała się wartością.
Zwłaszcza że świat rzeczywisty nachodzi co-
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raz bardziej na świat wirtualny. Obecnie
najpierw jest informacja, a potem ewentualnie pieniądze. Co zatem należy w pierwszej
kolejności chronić?
O tym, że stosunkowo od niedawna
sama informacja stała się tak cenna (a raczej
ludzie zrozumieli, że należy się nią bardziej
„opiekować”), świadczy chociażby fakt, że
międzynarodową normę standaryzującą systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
(ISO/IEC 27001) zgłoszono raptem 8 lat
temu. W Polsce – to w 2007 roku – podobnie jak normę dotyczącą zarządzania usługami IT (ISO/IEC 20000-1). Znamienne jest
również to, iż polskie podstawy prawne do
dojrzałych wiekowo nie należą. Mowa tutaj
o takich przepisach jak: Ustawa o ochronie danych osobowych (1997) czy Ustawa
o ochronie informacji niejawnych (2010).
Obie normy (ISO 27001 i ISO 20000-1)
wzajemnie się uzupełniają i najczęściej są
wprowadzane w danym przedsiębiorstwie
równolegle: jako dwa elementy całości. Określają one priorytety, w tym zapewnienie równego traktowania problemów objętych systemem zarządzania – niedyskryminowanie
jednego obszaru na rzecz innego, ujednolicenie dokumentacji systemu, jednolity sposób nadzoru nad systemem, zapobieganie dublowaniu się ról, jak pełnomocnicy systemów
i audytorzy.
Chociaż bezpieczeństwo informacji to temat bardzo złożony, to podstawy są niezmienne i można je przedstawić w trzech podstawowych atrybutach: poufność (pewność,
że dostęp do informacji maja tylko osoby
uprawnione), integralność (gwarancja dokładności i kompletności informacji oraz

dzieć, czy nie ma w nich jakiejś luki, czy rzeczywiście przetwarzana tam informacja jest
bezpieczna i nie ma do niej dostępu osoba nieuprawniona – podpowiada Bartosz Kortecki z Group IT, firmy zajmującej się wdrażaniem systemów informatycznych dla przedsiębiorstw.
Wprowadzenie norm ISO z zakresu bezpieczeństwa informacji jest procesem dosyć
żmudnym. Zaczyna się od audytu u klienta,
który może potrwać kilka dni. Wtedy pod lupę
brany jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. W drugim etapie (czas jego
trwania jest uzależniony od koniecznego zakresu prac u klienta) przeprowadza się wywiady dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania w praktyce, obejmujące: wyniki audytów wewnętrznych, wyniki przeglądu zarządzania, informacje zwrotne z działań korygujących i zapobiegawczych, identyfikację
nowych ryzyk i ponowną ocenę ryzyk wcześniej zidentyfikowanych oraz ocenę wdrożenia i skuteczności wybranych zabezpieczeń.
Trzeci etap dotyczy sporządzenia raportów
z audytów, weryfikacji raportów i pozostałej
dokumentacji, zakresu oceny, kwalifikacji
audytora, kalkulacji, oceny kompletności,
podjęcia decyzji o rekomendowaniu do przyznania certyfikatu i wręczenia lub przekazania certyfikatu. Uzyskany tą drogą certyfikat
ważny jest przez 3 lata. W tym okresie przeprowadza się audyty nadzoru (czasookres audytów nadzoru uzależniony jest od wymagań
akredytacji – zazwyczaj są one realizowane
co 6 lub 12 miesięcy). Po upływie 3 lat przeprowadza się audyt wznawiający (tak zwaną
recertyfikację), mający na celu odnowienie certyfikatu.

Trzeba walczyć o spokój dla swoich wirtualnych
danych, zwłaszcza że rzadko tylko my jesteśmy
ich beneficjentami. Trzeba także wyróżniać się na
rynku jako firma bezpieczna, u której klient nie musi
się martwić włamaniami hakerskimi. To przecież
nic innego jako nowa odsłona marketingu
– jak przekonać, że jesteśmy najlepsi na rynku
i że to nasz produkt winien wybrać klient
metod ich przetwarzania) oraz dostępność
(zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji zgodnie z określonymi potrzebami).
Żelazne przestrzeganie tych prostych zasad
jest tym bardziej konieczne w czasach, w których wirtualna przestępczość ma poważny
charakter. Nie ma dnia, by światowe media
nie informowały o ataku na systemy, kradzieżach maili i innych istotnych informacji.
Wystrzeganie się tego typu mechanizmów powinno zacząć się właśnie od owych trzech fundamentów. Zacząć, ale nie skończyć. – Bardzo istotne jest, by testować wcześniej wszelkie systemy. Wtedy dopiero będziemy wie-

Jedną z pierwszych polskich instytucji,
która może się poszczycić ISO 27001, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Certyfikat
uzyskany we wrześniu 2006 roku był potrzebny przede wszystkim ze względu na konieczność maksymalnej ochrony informacji,
które powstają na linii petent–urzędnik.
Mimo że od tego czasu – jak podaje strona
iso27000.pl – takich przedsiębiorstw jest
przeszło 200, to jednak nadal koncentrowanie wysiłków na zabezpieczeniu informacji
i dostępu do niej nie jest tak popularne w kraju nad Wisłą jak na zachodzie Europy.
– Owszem, zainteresowanie tymi certyfikatami

rośnie – mówi Mirosław Różalski z warszawskiej firmy certyfikującej Multicert. – Jest
to jednak cały czas w naszym kraju stosunkowo nowy produkt. Jeszcze w latach 2009–
2010 firm z takimi certyfikatami było raptem
8–9. To początek fali. Sukcesywnie, nawet
z miesiąca na miesiąc, zgłasza się z takim zapotrzebowaniem coraz więcej firm. Świadomość konieczności wprowadzenia takich
rozwiązań jest jednak u nas ciągle mała. Zdecydowanie mniejsza niż na Zachodzie – przekonuje.
– Z jednej strony to ciągłe patrzenie na
tamtą stronę Europy przez nasze firmy. Występuje mechanizm: oni to u siebie mają, to
pewnie to jest warte swoich pieniędzy. Z drugiej jednak, można ewidentnie zauważyć coraz lepsze podejście do tematu. Z niekoniecznie narzuconym brakiem zaufania, a bardziej z planami modernistycznymi swojego
przedsiębiorstwa, z misją jego unowocześnienia. Także w kontekście podejścia do bezpieczeństwa informacji – dodaje Andrzej
Grobol z Cert IT, firmy specjalizującej się
w takich certyfikatach.
Wydaje się, że istotny jest jeszcze jeden
aspekt: konkurencyjność. Jeżeli dany bank lub
operator komunikacyjny (jak to miało miejsce w połowie stycznia w Netii) padnie ofiarą ataków hakerskich, których podstawowym
celem jest właśnie informacja, to pozostałe firmy z tego segmentu przede wszystkim głowią
się, co zrobić, by coś podobnego nie trafiło
się im. Bo za tym kryje się rzecz najgorsza dla
przedsiębiorstwa: utrata zaufania klienta. I odwrotnie: fakt pozyskania certyfikatu jest jak
najbardziej nagłaśniany, by właśnie klienci mogli dalej spać spokojnie. Tak jak zrobił to chociażby Bank Zachodni WBK, który natychmiast powiadomił wszystkich o swojej recertyfikacji (styczeń 2013). Tutaj dochodzi kolejny element – ważne jest zabezpieczanie swoich systemów informatycznych, podobnie
świadomość tego u samych klientów, by
mogli czuć się bezpiecznie, czym też zachęcani będą nowi klienci.
I tym cechują się dzisiejsze czasy. Te jutrzejsze chyba będą pod tym względem podobne. Trzeba walczyć o spokój dla swoich
wirtualnych danych, zwłaszcza że rzadko tylko my jesteśmy ich beneficjentami. Trzeba także wyróżniać się na rynku jako firma bezpieczna, u której klient nie musi się martwić
włamaniami hakerskimi. To przecież nic innego jako nowa odsłona marketingu – jak
przekonać, że jesteśmy najlepsi na rynku i że
to nasz produkt winien wybrać klient.
Zdaje się, że certyfikaty bezpieczeństwa
informacji to dopiero początek. Początek nieuchronnej wędrówki ze świata realnego
w świat wirtualny. I nie chodzi jedynie o samą
informację. Ów trend jest być może jeszcze
powolny, ale nieuchronny. To zaś będzie w najbliższych latach wymagać od prawodawców
wielkiego wysiłku, by wszystko stosownie
unormować. Innej drogi nie ma.
I
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Szansa dla samorządów:
ucieczka przed batem
W Europie Zachodniej w ubiegłym roku wartość zamkniętych ﬁnansowo umów typu
PPP była najmniejsza od dekady. W Polsce z kolei, po początkowych problemach
natury proceduralnej i prawnej, owo partnerstwo cieszy się coraz większą
popularnością. Okazuje się bowiem najlepszą receptą na samorządowe bolączki

Michał Tabaka
aport powstały z inicjatywy Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Komisji Europejskiej oraz niektórych państw członkowskich nie pozostawia złudzeń. Pierwsze półrocze ubiegłego
roku charakteryzowało się najmniejszą od dekady wartością zamkniętych ﬁnansowo projektów typu partnerstwo publiczno-prywatne. Nie ma wytłumaczenia w tym, że wzięto
pod uwagę jedynie inwestycje warte co najmniej 10 mln euro. W 2011 roku europejskie
projekty PPP osiągnęły 17,9 mld euro (w sumie 84 umowy), a w pierwszym półroczu 2012
roku to było zaledwie 6 mld euro. Zmniejsza
się także liczba podpisywanych w ten sposób
kontraktów. W ciągu sześciu pierwszych
miesięcy ubiegłego roku było ich 41 (według metodologii EPEC), podczas gdy w 2011
– 84, w 2010 – 112, a w 2009 – 118.
Do tej pory, uparcie trzymając Stary
Kontynent pod lupą, najwięcej transakcji
PPP było we Francji. W I półroczu 2012 roku
– 11 umów o łącznej wartości 2,9 mld euro.
Na drugim miejscu plasuje się Wielka Brytania
(16 umów – 1,7 mld euro). Pozostałe miejsce przypadły w udziale Holandii, Hiszpanii,

R

164 Fakty

Niemcom, Belgii i Portugalii. Przykładowe
projekty to chociażby budowa kolei wysokich prędkości między Nimes a Montpellier
(1,8 mld euro) czy rozbudowa portu w Rotterdamie (około 720 mln euro). Paradoksalnie owe dane stoją nieco w sprzeczności z tymi
z kraju nad Wisłą. W Polsce bowiem jeszcze
kilka lat temu na hasło „partnerstwo publiczno-prywatne” reagowano ze zdziwieniem.
Niby wiedza o tym, co to jest, była dostępna.
Znaków zapytania, zwłaszcza w sferze mechanizmów prawnych, jednak nie brakowało. – Połączenie potencjału sektora prywatnego i publicznego jest teraz dla nas zdecydowanym priorytetem. Zwłaszcza w dobie
konstytuowania się nowego budżetu Unii Europejskie na lata 2014–2020 – mówiła Elżbieta
Bieńkowska, szef Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jeszcze przed rozpoczęciem lutowych negocjacji.
I rzeczywiście, w kwestii PPP wiele spraw
w Polsce naprawiono i naprostowano. 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych
w gospodarce. Akt ten w znacznym stopniu
uściśli dotychczasowe przepisy dotyczące
kwalifikacji zobowiązań wynikających z partnerstwa publiczno-prywatnego do długu
publicznego. Zostanie dodany art. 18a o na-

stępującej treści: „Zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy
partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub
ryzyka popytu – z uwzględnieniem wpływu
na wymienione ryzyka czynników takich jak
gwarancje i finansowanie przez partnera
publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy”. Dodatkowo
zakres ryzyk oraz czynniki, które zostaną
uwzględnione przy ich ocenie, mogą zostać
uregulowane w drodze rozporządzenia przez
ministra właściwego do spraw gospodarki
w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
W efekcie umowy typu PPP nie są już dziwolągiem. Wręcz przeciwnie: są coraz częściej
spotykane. Dzieje się tak między innymi za
sprawą uruchomionej ponad dwa lata temu
z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Platformy PPP. Zadanie tego mechanizmu jest proste: wspieranie kontraktów
PPP oraz wsparcie merytoryczne podmiotów
publicznych w tym zakresie. W ostatnich
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dwóch latach stało się tak między innymi
w przypadku szpitala w Żywcu i spalarni
w Poznaniu. Teraz platforma skupia 67 podmiotów publicznych. Istnieje także możliwość
korzystania z angielskojęzycznej wersji, by nasze JST mogły też – o ile jest wola i możliwości
– zainteresować swoimi projektami zagranicznych inwestorów – chętnych do udziału
w kontrakcie PPP.
Teraz, po unijnych negocjacjach (chociaż
ciągle przed groźbą veta w Parlamencie Europejskim), wiadomo, że urzędnicy z Brukseli dostrzegli wagę PPP. – W projekcie Rozporządzenia Ogólnego na nową perspektywę finansową 2014–2020 Rada Unii Europejskiej przyjęła odrębne zapisy dotyczące
partnerstwa publiczno-prywatnego, którym
przyznano prymat nad przepisami o charakterze ogólnym. Teraz ów obszar musimy
uwzględnić i dopracować w systemie krajowego wsparcia. Stąd też zapowiadany czynny udział Polski w pracach Komisji Europejskiej nad aktami delegowanymi, w których
ustalone będą szczegółowe zasady oceny
i wdrażania projektów łączących PPP i dofinansowanie UE – twierdzi Adam Zdziebło,
wiceminister MRR.
Nic tylko cieszyć się z tych wszystkich informacji powinni przedstawiciele polskich
miast i gmin. A ostatnio powodów do zadowolenia nie mieli zbyt dużych. Po tym, jak
nasze JST przeżyły kolejne fale kryzysu z 2008
roku, jak dały sobie radę nawet ze wzorem
ministra Rostowskiego, jak ścierpiały nawet
nielogiczne zapisy tak zwanej ustawy śmieciowej (gminy walczą – także przed Trybunałem Konstytucyjnym – z nakazem ogłaszania przetargów, kiedy istniejące spółki komunalne z powodzeniem mogłyby się wywiązywać z nowych zadań), teraz spadła na
nie następny cios. Resort finansów z tytułu
podatku PIT przekaże 23,4 mld zł, a nie – jak
planowano – 24 mld zł. – Nie powinno się
to skończyć bankructwem gmin, ale z pewnością utrudni życie samorządowym skarbnikom i niejedna gmina może mieć poważne kłopoty – mówi Andrzej Porawski ze
Związku Miast Polskich. – Udziały naszego
miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych okazały się o 1,7 mln zł
mniejsze niż planowaliśmy. Tę kwotę musimy zawrzeć w zeszłorocznych rozliczeniach.
W oczywisty sposób stwarza to budżetowe
problemy – nie pozostawia wątpliwości
Henryk Falkus, skarbnik miasta w Siemianowicach Śląskich.
I właśnie partnerstwo publiczno-prywatne (w kontekście większych pieniędzy na
fundusz spójności niż miało to miejsce w latach poprzednich) może okazać się dla samorządów przysłowiową wisienką na torcie.
Przykłady można mnożyć. Chociażby budowa nowego dworca PKP w Sopocie wraz
z rewitalizacją terenów go otaczających. Całkowity koszt inwestycji to około 100 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na przyszło-

roczną wiosnę. – Wyznaczamy dalszy kierunek działań województw chcących wziąć
udział w kontraktach partnerstw publicznoprywatnych. Projekty miejskie powinny charakteryzować się całościowym podejściem do
rozwoju i jednocześnie ograniczać niekorzystne zjawiska społeczne i środowiskowe –
podpowiadał innym podczas podpisywania
na początku roku stosownej umowy w Sopocie Paweł Orłowski, wiceminister MRR.
Z kolei w Poznaniu pod koniec ubiegłego
roku wybrano najkorzystniejszą koncepcję na
budowę spalarni. Od listopada 2011 do
maja 2012 roku prowadzono pięć tur dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi oferentami. W efekcie trzy podmioty złożyły swoje propozycje. Poznańską spalarnię ma wybudować francuska spółka SITA, która ma
także nią zarządzać przez najbliższe 25 lat.
Spalarnia będzie kosztować 724 mln zł,
a miasto ma otrzymać na ten cel 352 mln zł
dofinansowania z Unii Europejskiej. Na
budowę samej instalacji władze miasta nie
chcą wydać ani złotówki. Inwestycja, obok
wsparcia unijnego, zostanie sfinansowana
z pieniędzy wyłożonych przez zwycięzcę
przetargu. – To pionierski projekt w skali kraju, a być może i całej Unii Europejskiej – zachwala Ryszard Grobelny, prezydent Poznania, i robi to dosyć skutecznie, bo na podobny ruch już decydują się takie miasta jak
Łódź, Gdańsk i Koszalin.
PPP to jednak nie tylko dworce, obwodnice i spalarnie śmieci. To także inne
aspekty szeroko rozumianego życia społecznego, w tym wyjątkowo wrażliwa dzie-

kontynentu powinni mieć dostęp do sieci
o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s,
a połowa z nas – do przekraczającej 100 Mb/s.
Dla wielu polskich JST to sfera marzeń, z cyklu tych „nie do zrobienia”. Okazuje się jednak, że strach jest na wyrost. Pomocne może
okazać się właśnie partnerstwo publiczno-prywatne.
Swoje walory turystyczne i nie tylko właśnie przy pomocy PPP stara się podnieść gmina Rajcza. Na tamtejszej stronie przeczytamy: „Potencjalnym projektem w ramach
formuły PPP może być budowa na terenie
miejscowości Sól kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego z wykorzystaniem wód
geotermalnych i solankowych”. Partnerstwo
może mieć również wymiar działania proekologicznego. I tak w Kraśniku (woj. lubelskie) z ramienia PPP realizowana jest budowa i eksploatacja farmy solarnej o mocy
1 MW. – Farmy słoneczne wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych w początkowej fazie realizacji projektu, dlatego PPP wydaje się znakomitym rozwiązaniem, gdy partner publiczny ma ograniczone możliwości budżetowe – mówi Bartosz Mysiorski z Fundacji
Centrum PPP. – Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/mkw;
w okolicach Kraśnika jest to 1200 kWh/mkw.
Sukces farmy solarnej jest jak najbardziej możliwy. Wtedy efekt skłoni inne samorządy do
sięgnięcia po PPP. Bo do energetyki odnawialnej nie trzeba ich specjalnie zachęcać – dodaje.
Być może bogaty, aczkolwiek poszarpany kryzysem Zachód już jest nieco zmęczo-

1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa
o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych
w gospodarce. Akt ten w znacznym stopniu uściśli
dotychczasowe przepisy dotyczące kwalifikacji
zobowiązań wynikających z partnerstwa
publiczno-prywatnego do długu publicznego
dzina, jaką bez wątpienia jest służba zdrowia.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakłada, że w lipcu 2013 roku powstanie Raport
Podsumowujący, w którym znajdzie się między innymi merytoryczna ocena dziewięciu
projektów, jakie wpłynęły w czasie naboru (od
14 grudnia 2012 roku do 25 stycznia 2013
roku) do MRR celem wybrania pilotażowego projektu PPP z sektora ochrony zdrowia.
Owych 9 wstępnie zakwalifikowanych propozycji wartych jest łącznie 1,239 mld zł. Który – zdaniem urzędników – będzie najlepszy?
Na to rozstrzygnięcie przyjedzie nam trochę
poczekać.
Kolejny wątek, w którym aspekt PPP
może mieć w Polsce znaczącą rolę, to budowanie społeczeństwa informatycznego.
Zgodnie z przyjętą „Europejską Agendą Cyfrową” do roku 2020 wszyscy mieszkańcy

ny formułą PPP i stąd najgorsze od dekady
wyniki. Dla nas jednak to nowość, narzędzie
o zdecydowanie dużym potencjale. Przykłady
z innych krajów Europy pokazują, że na dobrze i ze zrozumieniem skonstruowanej relacji sektora prywatnego i publicznego zyskują
de facto wszystkie dziedziny gospodarki.
Również w Polsce samorządy odkrywają tę
zasadę. Trochę z przymusu i w ucieczce od
ministerialnego bata. Nieistotne. Ważniejsze,
że przyniesie to wymierne efekty. I dla mieszkańców, i dla lokalnych budżetów. To właśnie
dzięki PPP skarbnicy miejscy mogą powoli
zaczynać spokojnie zasypiać. Muszą jednak
w pierwszej kolejności to zrozumieć i zacząć
wykazywać się innowacyjnością. Druga tura
partnerskiego wyścigu już wystartowała. Na
maruderów z pewnością nikt nie będzie
czekał.
I
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Cena czyni mistrza
Świat motoryzacji ciągle się rozwija, powstają nowe technologie, a producenci aut
patentują coraz bardziej skomplikowane nowinki technologiczne. By odnieść sukces,
trzeba być krok przed konkurencją – twierdzą giganci motoryzacji. Ale czy na pewno?
Mariusz Gryżewski
nny sposób na sukces obrała marka Dacia. Założenie było genialnie proste
– skorzystać z doświadczenia i wieloletnich badań należących do grupy Renault i stworzyć samochód nowoczesny, ale
jednocześnie dostępny cenowo dla szerokiej
grupy odbiorców. Gdy na rynku pojawił się
model Logan, zainteresowanie było tak duże,
że postanowiono iść za ciosem. Dziś Dacia
oferuje kilka ciekawych modeli bardzo od siebie różnych, ale z jedną podstawową cechą
wspólną – atrakcyjną ceną.
Nowe dziecko w parku Dacii zaprojektowane z powyższymi założeniami nazywa się
Dokker. Auto o długości 4363 mm, szerokości 1751 mm i wysokości 1814 mm można zaliczyć do segmentu kombivanów. Ciekawie
i nowocześnie zaprojektowane nadwozie może
się podobać. Liczne przetłoczenia, masywna
i zwarta sylwetka oraz dodatki wykończenia
podkreślają dorosłe oblicze samochodu stworzonego zarówno jako samochód rodzinny, jak
i wielofunkcyjne narzędzie pracy.

I
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Miejsca na przednich fotelach jest więcej
niż wystarczająco, siedzenia są wygodne i nie
męczą podczas dłuższych podróży, brakuje
natomiast podłokietnika dla kierowcy. Z tyłu
na trzymiejscowej kanapie w komfortowych
warunkach może podróżować komplet dorosłych pasażerów. Problem może stanowić
otwieranie tylnych przesuwnych drzwi – zastosowane klamki mają za płytkie wgłębienie
i dosyć ciężko jest je otworzyć.
Wielkim plusem tego modelu jest bagażnik o pojemności 800 litrów, który można powiększyć aż do 3000 litrów, składając
oparcia tylnych foteli. Konstruktorzy wyko-

rzystali również wolne miejsce nad przednią
szybą, instalując tam funkcjonalny schowek
przydatny w codziennym użytkowaniu samochodu.
Kolejnym atutem auta jest silnik, znany
z wcześniejszych modeli z gamy Dacii i Renault. Czterocylindrowy turbodiesel o pojemności 1461 ccm, dysponujący mocą
90 KM osiąganych przy 3750 obr./min., zapewnia wystarczającą moc i dynamikę jazdy,
a spalanie podczas testu oscylowało w okolicach 5,6 litra na 100 km. Pięciobiegowa manualna skrzynia biegów pracuje bez zarzutów,
choć z pewnością przydałoby się jeszcze
jedno przełożenie. Maksymalna prędkość
podawana przez producenta to 162 km/h.
Podsumowując, Dacia Doker to idealny
samochód dla osób szukających auta o atrakcyjnej, nowoczesnej sylwetce, gwarantującego
przestronne wnętrze, napędzanego przez
oszczędny silnik, a przy tym dostępnego na
rynku za rozsądną cenę. Gdy dodamy do tego
3-letnią gwarancję, wymienną po przejechaniu 100 tys. km, sukces prawie gwarantowany.
I
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Clio: najlepsze miejskie auto
Rok 2012 był dla niezależnej organizacji Euro NCAP
nowym etapem w ocenie bezpieczeństwa czynnego
i biernego. Wyniki nowego Renault Clio okazały się
modelowe: 88 proc. za ochronę dorosłych, 89 proc.
za ochronę dzieci, 66 proc. za ochronę pieszych
i 99 proc. za systemy wspomagające prowadzenie

zięki otrzymanej nocie 85
proc. nowe Renault Clio
uzyskało jeszcze lepszy wynik niż model poprzedniej
generacji, plasując się na czele segmentu,
i może się poszczycić najlepszą oceną
za bezpieczeństwo dzieci, zderzenie
z pieszym i wyposażenie podnoszące
bezpieczeństwo. Dzięki tym wynikom
model został uznany przez Euro NCAP
za najlepszy samochód roku 2012.
Wszystkie wersje tego modelu są wyposażone w ESC, ASR, ABS i wspomaganie nagłego hamowania oraz
zmienne, elektryczne wspomaganie
układu kierowniczego i ogranicznik-regulator prędkości. W zakresie bezpieczeństwa biernego wzmocniona konstrukcja nadwozia została wykonana ze
stali o bardzo wysokim współczynniku
sprężystości.
Odkąd w 1990 roku została wprowadzona pierwsza generacja Clio, trwa
nieprzerwana passa tego małego miejskiego samochodu. 22 lata sukcesów
i ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy.
I
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DAF ustanawiał
nowe rekordy w 2012 roku
W 2012 roku ﬁrma DAF Trucks jeszcze bardziej wzmocniła swoją pozycję
na europejskim rynku pojazdów ciężarowych. Przy rekordowym udziale
na poziomie 16 proc. w segmencie ciężkich pojazdów (powyżej 16 t)
DAF jest obecnie drugą największą w UE marką ciężkich pojazdów ciężarowych
ednocześnie DAF jest liderem rynku
w segmencie ciężkich ciągników siodłowych dzięki udziałowi w rynku na
poziomie 19,1 proc. Osiągając udział
na poziomie 16 proc., ﬁrma DAF umocniła swoją pozycję na europejskim rynku pojazdów ciężarowych w 2012 roku (w 2011
roku – 15,5 proc.). Obecnie DAF jest drugą największą marką pojazdów ciężarowych
w Unii Europejskiej i liderem rynku w takich krajach jak Holandia, Belgia, Wielka
Brytania, Polska, Czechy oraz Węgry.
W Niemczech natomiast jest największą
marką importowaną. Dzięki temu całkowity udział w rynku europejskim osiągnął
19,1 proc., w wyniku czego ﬁrma DAF sta-

J

ła się numerem 1 w segmencie ciężkich ciągników siodłowych.

Kontynuacja dobrej passy w Polsce
Rok 2012 był szóstym z rzędu, w którym
DAF pozostaje liderem rynku ciężkich pojazdów ciężarowych w Polsce. Po pięciu latach osiągania wyników na poziomie około
20 proc. w ubiegłym roku co czwarty nowy pojazd ciężarowy rejestrowany w segmencie powyżej 16 ton DMC w Polsce był pojazdem
marki DAF. 24,5 proc. udziału w rynku jest rekordowym wynikiem marki w Polsce. Po raz
pierwszy marka DAF została również liderem polskiego rynku powyżej 6 ton DMC
z udziałem wynoszącym 22 proc.
I
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Ergonomiczny
monitor
irma AOC wprowadziła do oferty
monitor e2460Phu z linii Professional. Cechuje go zestaw ergonomicznych funkcji podnoszących komfort pracy. Nadaje się on zarówno do
wykorzystania w biurze, jak i do celów rozrywkowych.
Monitor ma przekątną ekranu
61 cm (24”). Pivot – obrót monitora o 90˚ do pozycji pionowej – można wykonać w ciągu kilku sekund.
To funkcja przydatna np. podczas edycji zdjęć portretowych
lub w pracy z długimi dokumentami. Monitor można także łatwo
obracać o 360˚ na podstawie.
Ekran ma klasyczne, matowe, czarne wykończenie, zapobiegające powstawaniu odblasków.
Monitor jest kompatybilny z HDCP i wyposażony w 5 portów USB
(1 w górnej części monitora, 4 w dolnej), co umożliwia łatwe podłączanie
wielu urządzeń: pamięci flash, aparatów cyfrowych czy innych urządzeń.
Dopełnieniem całości są złącza cyfrowe HDMI i DVI-D oraz
analogowe złącze wejściowe VGA, które czynią z tych monitorów prawdziwe centra multimedialne. Urządzenie spełnia surowe wymagania certyfikatów środowiskowych, takich jak EPEAT Gold, ENERGY STAR i TCO 5.0.
JA
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Multimedia
w pięciu
calach
oronną zaletą nowego MultiPada Prestigio PAP5000 jest 5-calowy wyświetlacz TFT/TN LCD o rozdzielczości 800x400 pikseli, dzięki czemu odtwarzane na nim multimedia w jakości HD 720p wyglądają naprawdę imponująco.
Za sprawną pracę aplikacji działających pod kontrolą systemu Android ICS
odpowiada wydajny, dwurdzeniowy procesor MT6577 oparty na architekturze Cortex A9, o taktowaniu zegara 1GHz. Tak jak inne smartfony z rodziny
MultiPhones, PAP5000 oferuje rozwiązanie Dual SIM. Użytkownik smartfona ma do dyspozycji 4 GB wbudowanej pamięci oraz możliwość rozszerzenia
jej o kolejne 32 GB za pomocą karty microSD, aparat fotograficzny o matrycy 5 Mpix z funkcją AF, moduł GPS oraz popularne standardy łączności – Bluetooth oraz 3G UMTS. Producent zadbał też o mocną baterię o pojemności 2200
mAh.
Uwagę zwraca wykonanie smartfona – gładkie, zaokrąglone krawędzie obudowy kontrastują z wtopioną taflą ekranu. Prestiżowa czerń będzie pasowała
do biznesowego stylu posiadacza telefonu, zwłaszcza że producent dodaje do
zestawu elegancki, skórzany pokrowiec.
JA
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Tablet
nowej
generacji
odczas targów Mobile World Congress w Barcelonie został zaprezentowany pierwszy na
świecie 8-calowy tablet wyposażony w rysik S Pen.
GALAXY Note 8.0 został wyposażony w wiele przydatnych funkcji, takich jak możliwość podzielenia 8-calowego ekranu na kilka okien i uzyskania łatwego dostępu do wielu aplikacji jednocześnie. W komplecie znajdziemy rysik S Pen nowej generacji oraz pakiet narzędzi i szablonów
S Note, umożliwiających tworzenie, edycję, zarządzanie i udostępnianie różnych typów dokumentów. GALAXY Note 8.0 może działać w trybie czytania (reading mode), pozwalającym czytać e-booki w optymalnej rozdzielczości. Tablet
umożliwia też prowadzenie rozmów głosowych
(w zależności od operatora) i wykonywanie połączeń wideo.
Wraz z urządzeniem użytkownik bezpłatnie
otrzymuje niezwykle bogaty pakiet multimediów
i usług, wśród których znajdziemy innowacyjne
aplikacje Flipboard oraz Awesome Note. Możemy też zmienić naszego Note w uniwersalny pilot, który będzie sterować telewizorem, dekoderem czy odtwarzaczem DVD/Blue-ray.
JA
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Nowe
oblicze
smartfonów
TC, globalny lider w dziedzinie innowacji i wzornictwa urządzeń mobilnych, wprowadził na rynek nowy, ﬂagowy model smartfona HTC One.
Jednolita aluminiowa obudowa kryje w sobie wyjątkowe innowacje interfejsu HTC
Sense. Przełomowe rozwiązania HTC BlinkFeed, HTC Zoe i HTC BoomSound wyznaczają zupełnie nowe standardy w świecie smartfonów. Sercem nowego HTC One
jest HTC BlinkFeed. To innowacyjne rozwiązanie, które zbiera w jednym miejscu najistotniejsze dla użytkownika informacje, bez potrzeby używania wielu aplikacji i przeglądania stron internetowych. Przełomowy aparat HTC UltraPixel sprawia, że robienie zdjęć i nagrywanie filmów za pomocą smarfonu HTC One nabiera zupełnie nowej jakości. Model wyposażony jest w technologię HTC Zoe, pozwalającą wykonywać
zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, które ożywają w trzysekundowych fragmentach.
Nowy smartfon HTC One wyróżnia się luksusowym wzornictwem i przełomową
jakością wykonania. Dostępny jest w kolorze srebrnym i czarnym. Ekran 4,7” (Full HD,
1080p) oferuje niewiarygodną gęstość pikseli na poziomie 468 ppi oraz bogate, naturalne kolory.
JA
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TARGI

Gdzie na targi
marzec 2013
1–3
3–5
5–6
5–7
5–7
5–8
8–10
8–10
9–10
11–13
11–13

11–13
13
14
15–17
15–17
15–17
15–17
19–20
19–21
19–21
19–21
19–21
19–21
19–22
22–24
22–24

INTERBUD 2013 – Targi Budownictwa
SweetTARG 2013 – Śląskie Targi Piekarnicze,
Cukiernicze i Lodziarskie
LASERexpo 2013 – Targi Techniki Laserowej
EPLA 2013 – Targi Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych i Gumy
Subcontracting 2013
– Targi Kooperacji Przemysłowej
MEBLE POLSKA 2013 – Targi Mebli
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
Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych Radom 2013
Inżynierskie Targi Pracy 2013
LUBDOM-wiosna 2013
– Lubelskie Targi Budowlane
ENERGIA 2013 – Targi Energii
Konwencjonalnej i Odnawialnej
BUD-GRYF SZCZECIN 2013
– Międzynarodowe Targi Budowlane
Kamień w budownictwie 2013
Inżynierskie Targi Pracy 2013
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
GRYF-BUD 2013 – Międzynarodowe Targi
Budownictwa i Instalacji

Lublin

11–13 INTERTELECOM 2013 – Międzynarodowe
Targi Komunikacji Elektronicznej
12–14 INTERECO-ECODOM 2013 – Salon
Budownictwa Ekologicznego, Pomiaru
i Oszczędności Ciepła oraz Źródeł Energii
12–14 MUREXPO 2013
– Ogólnopolskie Targi Budowlane
12–14 SAVEX 2013 – Salon Technik Zabezpieczeń
13–14 Targi Budownictwa i Instalacji 2013
13–14 Targi DOM Budowa Remont Aranżacja 2013
16–17 SilesiaTSL EXPO 2013 – Targi Transportu,
Spedycji i Logistyki
16–17 SILPOSTEX 2013
– Targi Branży Pocztowej i Kurierskiej
16–19 DREMA 2013 – Międzynarodowy Salon
Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna
16–19 FURNICA 2013
– Targi Komponentów do Produkcji Mebli
17–18 EXPO-GAS 2013 – Targi Techniki Gazowniczej
19–21 REGIONALIA 2013
– Targi Produktów Regionalnych
20–23 BAKINGPOL 2013
– Targi Piekarniczo-Cukiernicze
20–21 LUBTECH 2013 – Targi Techniki Warsztatowej
23–24 SilesiaKOMUNIKACJA 2013
– Targi Transportu Publicznego
23–26 Międzynarodowe Targi Meblowe 2013
24–25 Poznańskie Dni Przedsiębiorczości 2013

Szczecin

maj 2013

Łódź
Katowice
Sosnowiec
Poznań
Poznań
Poznań
Kielce
Kielce
Toruń
Warszawa

Warszawa
Warszawa
Radom
Kraków

Szczecin
Lublin
Warszawa
Kielce
Kielce
Kielce

7–9
7–10
8–10
14–16
14–16
16

Kielce
Kielce
Warszawa

21–24

21–24

Bydgoszcz
Bydgoszcz

21–24

kwiecień 2013

21–24

5–7

21–24

POZNAŃ MEDIA EXPO 2013
– Targi Telewizyjne
5–7 SALON KAMIENIA 2013
9
Wrocław Career EXPO 2013
9–10 OfficeDays 2013
– Targi Wyposażenia i Usług dla Biur
10–11 PACKAGING INNOVATIONS WARSZAWA 2013

170 Fakty

Poznań
Kielce
Wrocław
Warszawa
Warszawa

22–24
23–25
25–26

WOD-KAN 2013 – Międzynarodowe Targi
Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów
PLASTPOL 2013 – Międzynarodowe Targi
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
STACJA PALIW 2013
AUTOMA 2013 – Salon Automatyki w Energetyce
GREENPOWER 2013 – Międzynarodowe
Targi Energii Odnawialnej
Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa
kraju i jego granic – Międzynarodowa
Konferencja i Wystawa 2013
AUTOSTRADA-POLSKA 2013
– Międzynarodowe Targi Budownictwa
Drogowego
TRAFFIC-EXPO-TIL 2013 – Międzynarodowe
Targi Infrastruktury, Salon Technologia
i Infrastruktura Lotnisk
MASZBUD 2013 – Międzynarodowe Targi
Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych
POLIGRAFIA 2013 – Międzynarodowe Targi
Maszyn, Materiałów i usług Poligraficznych
ROTRA 2013 – Międzynarodowe Targi
Transportu Drogowego
MLECZNA REWIA 2013 – Targi Mleczarstwa
Forum Franczyzy 2013 – Międzynarodowe
Targi Systemów Sieciowych
ROLTECHNIKA 2013 – Wystawa Maszyn
i Urządzeń Rolniczych

Łódź

Katowice
Warszawa
Katowice
Bydgoszcz
Warszawa
Sosnowiec
Sosnowiec
Poznań
Poznań
Kielce
Warszawa
Kielce
Lublin
Sosnowiec
Ostróda
Poznań

Bydgoszcz
Kielce
Warszawa
Poznań
Poznań

Warszawa

Kielce

Kielce
Kielce
Poznań
Kielce
Gdańsk
Poznań
Wilkowice

GMINA GDÓW

Gmina Gdów leży w samym sercu Małopolski, około
30 km na południe od Krakowa. Od północy graniczy
z drogą krajową nr 94 i jest oddalona o około 14 km
od autostrady A4.
Samorząd gminy Gdów, przywiązując wielką wagę
do stworzenia komfortowych warunków dla działalności gospodarczej i turystycznej, zaprasza wszystkich zainteresowanych do podejmowania inicjatyw
na jej terenie.
Ponieważ potrzeby zatrudnienia ciągle rosną, a warunki naturalne i klimat dla przedsiębiorczości są korzystne, władze samorządowe zabiegają o inwestorów, którzy byliby skłonni ulokować swój kapitał
właśnie na terenie gminy Gdów, której strategia wyznacza trzy podstawowe kierunki inwestycji gospodarczych:
• ekologiczne przetwórstwo rolno-spożywcze,
• ekologiczny przemysł oparty na bazie lokalnych
zasobów,
• rozwój bazy turystycznej i sportowo-rekreacyjnej.
Zapraszamy do współpracy!

Urząd Gminy w Gdowie
32-420 Gdów, Rynek 40
tel. 12 251 41 66, 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05
urzad@gdow.pl

www.gdow.pl

