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Binary Helix SA zajmuje się projektowaniem i wy-
twarzaniem produktów wysoko technologicznych
w oparciu o FPGA (ang. Field-Programmable Gate
Array). Firma jest spółką publiczną notowaną na
rynku NewConnect, a jej rozwiązania umożliwiają
tworzenie bardzo zaawansowanych technologicznie
konstrukcji o szerokim zastosowaniu.

Reduktor mocy do oszczędzania energii elektrycznej
w obwodach oświetleniowych – umożliwia redukcję
kosztów zużycia prądu przez obniżenie napięcia
skutecznego, zasilającego obwód oświetleniowy.

Media Communicator – inteligentny system zarządzania,
łączący w sobie bardzo wiele podsystemów (m.in. system alarmowy, przeciwpożarowy), który może współpracować
z dowolnym systemem zainstalowanym wcześniej.

System SkyGuardian – jest zaawansowanym systemem alarmowym, który monitoruje w czasie rzeczywistym cały
stan pojazdu oraz parametry pracy podzespołów: lokalizuje pojazd, podaje jego pozycję, informuje o przebytych
trasach wraz z wszystkimi potrzebnymi informacjami, jak
prędkość, przeciążenia, postoje.

Wyświetlacz widmowy ROTOSCREEN – platforma do
wyświetlania reklam, która zużywa 10 x mniej energii niż tradycyjne
wyświetlacze, a przy tym posiada unikatowy kształt okrągłego
kasetonu lub walca, co dodatkowo przyciąga uwagę klientów do
wyświetlanej treści. 

System CyberDog – unikatowe na skalę światową połączenie
biotechnologii z najnowocześniejszą elektroniką. System
dedykowany jest przede wszystkim służbom ratowniczym, policji
i straży granicznej. Umożliwia zdalne wydawanie poleceń
skierowanych do psa, np. w trudnym terenie niezależnie od pory
dnia czy warunków pogodowych (np. zagubieni turyści w górach
czy dzieci w lesie).

W zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań i ich implementacji
spółka współpracuje m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą
w Krakowie; Politechniką Śląską w Gliwicach, KGHM SA oraz
TAURON SA, a także posiada członkostwo w Krajowej Izbie
Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w Warszawie.

• Najwyższa jakość produktów jest poparta trzyletnią gwarancją 
typu door to door.

• Urządzenia posiadają dedykowane oprogramowanie, 
pozwalające na indywidualną obsługę.

• 24 godzinny serwis czuwa nad stanem systemów i w dowolnej 
chwili może służyć pomocą przy konfigurowaniu, 
programowaniu czy też monitoringu urządzeń.

www.binaryhelix.eu

Prezes Zarządu Sławomir Huczała jest głównym
pomysłodawcą i autorem technologii spółki.

Binary Helix SA
ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, tel. 32 227 99 54, fax 32 227 99 56
biuro@binaryhelix.eu
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Optymizm nie gaśnie
Deficyt budżetowy w 2015 roku ma być nie większy
niż 46 mld 80 mln zł – przewiduje Ministerstwo Finan-
sów. Założono, że produkt krajowy brutto wzrośnie
o 3,4 proc., inflacja wyniesie 1,2 proc., a deficyt sek-
tora finansów publicznych spadnie poniżej 2,8 proc.
PKB. Polska wyjdzie więc z procedury nadmiernego
deficytu nałożonej przez Komisję Europejską i spełni
kolejny warunek, kwalifikujący do wejścia w strefę
euro. Do tego jednak polskim władzom się nie spieszy,
bo – jak mówił poprzedni minister finansów Jacek Ros-
towski – nie wchodzi się do domu, który jest właśnie
remontowany
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podróży, począwszy
od wejścia na
dworzec do wyjścia
z pociągu, podróżny wiedział, że jest dla nas
najważniejszy – mówi Jakub Karnowski, prezes
zarządu PKP SA
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Przybyłych na konferencję przedstawicieli samorządów w imieniu organi-
zatorów powitał poseł Piotr Zgorzelski, przewodniczący Komisji Samo-

rządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, podkreślając znaczenie samorządów
dla rozwoju kraju oraz ich rolę w budowaniu wspólnot lokalnych. Prezes za-
rządu Związku Powiatów Polskich Marek Tramś przybliżył uczestnikom spo-
tkania ideę konkursu Innowacyjny Samorząd i przedstawił kryteria, które za-
decydowały o wyborze zwycięskich projektów. Z kolei prof. Jerzy Stępień, peł-
niący funkcję przewodniczącego kapituły konkursu, mówił o innowacyjności
jako czynniku, który determinuje skuteczność działania samorządów.

Kapituła konkursu Innowacyjny Samorząd postanowiła przyznać honorowe
tytuły: Gmina Innowacyjna 2014, Miasto Innowacyjne 2014 oraz Powiat In-
nowacyjny 2014 wszystkim samorządom, które złożyły aplikacje konkurso-
we. Najlepsze projekty w sześciu kategoriach: „Kształcenie zawodowe i usta-
wiczne”, „Wspieranie przedsiębiorczości”, „Profilaktyka i promocja zdrowia”,
„Sport i turystyka”, „Kultura”, „Tworzenie Społeczeństwa Informacyjnego”
zostały oficjalnie ogłoszone przez sędziego Jerzego Stępnia, prorektora uczel-
ni Łazarskiego, prezes PARP Bożenę Lublińską-Kasprzak, Wiesława Sikor-
skiego z Kancelarii Prezydenta RP i dyrektora Microsoft Polska Tomasza Do-
rfa. Wybranym samorządom przyznano dodatkowo nagrody specjalne i wy-
różnienia. �
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Innowacyjne samorządy górą
27 października w Sali Kolumnowej Sejmu RP
podczas konferencji „Innowacyjny Samorząd”,
zorganizowanej przez Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz 
Związek Powiatów Polskich, ogłoszono 
nominowane do tytułu oraz zwycięskie 
projekty samorządowe w 6 kategoriach
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Laureaci konkursu Innowacyjny Samorząd 2014:

w kategorii „Kształcenie zawodowe i ustawiczne”
• powiat bielski, starosta Sławomir Jerzy Snarski
nagroda specjalna Bożeny Lublińskiej-Kasprzak: 
• powiat polkowicki, starosta Marek Tramś
w kategorii „Wspieranie przedsiębiorczości”
• powiat olsztyński, starosta Mirosław Pampuch
nagroda specjalna Bożeny Lublińskiej-Kasprzak: 
• powiat łomżyński, starosta Lech Szabłowski
w kategorii „Profilaktyka i promocja zdrowia”
• powiat polkowicki, starosta Marek Tramś
w „kategorii „Sport i Turystyka”
• powiat poznański, starosta Jan Grabkowski
w kategorii „Kultura”
• powiat ostródzki, starosta Włodzimierz Brodiuk
w kategorii „Tworzenie Społeczeństwa 
Informacyjnego”
• miasto Rzeszów, prezydent Tadeusz Ferenc

Konferencja prasowa inaugurująca projekt od-
była się w Warszawie. Eksperci i ekoprzed-

siębiorcy na podstawie własnych doświadczeń opo-
wiedzieli jak być jednocześnie ekologicznym i eko-
nomicznym. Okazuje się, że wystarczą niewielkie
zmiany codziennych przyzwyczajeń, procedur
i sprzętu, aby zacząć ekologicznie oszczędzać. Spo-
tkanie prowadził ambasador projektu – dzienni-
karz programów popularno-naukowych Radek
Brzózka.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć
na stronach: www.3xsrodowisko.pl i www.face-
book.com/Ekologia-w-firmie.

JA

Oszczędzajmy ekologicznie
Ekologia w firmie zaczyna się
od małych zmian, które dużo
znaczą – to myśl przewodnia
projektu „3 x Środowisko”
skierowanego do małych 
i średnich przedsiębiorstw

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA
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Rozpoczęta w 2007 roku perspektywa finansowa budżetu unij-
nego otworzyła przed Polską nowe możliwości rozwoju. Wśród

obszarów wsparcia w ramach infrastruktury publicznej budowa do-
brej jakości dróg krajowych została określona jako zadanie priory-
tetowe, na które w unijnej perspektywie finansowej na lata 2007–2013
przeznaczono ponad 10 mld euro z funduszy Unii Europejskiej.

Rok 2014 przyniósł nam „przełamanie” liczby 3000 km dróg szyb-
kiego ruchu w Polsce. Obecnie (stan na 23 grudnia 2014 roku) w Pol-
sce jest: 1553,2 km autostrad i 1472,5 km dróg ekspresowych. Po od-
daniu 29 listopada 2014 roku ponad 30-kilometrowego odcinka dro-
gi ekspresowej S8 Sieradz–Łask przekroczyliśmy 3000 km dróg szyb-
kiego ruchu w Polsce (3020,4 km).

W 2014 roku zostało oddanych 327,8 km nowych dróg. Obec-
nie w realizacji jest 495,6 km (są to odcinki, na które zostały pod-
pisane umowy). W ramach nowo realizowanych inwestycji drogo-
wych na etapie postępowań przetargowych jest aż 935,4 km.

Według projektu nowego PBDK na lata 2014–2020, planowa-
ne jest wybudowanie 2227,9 km nowych dróg krajowych: 71,5 km
autostrad, 1790,3 km dróg ekspresowych oraz 35 obwodnic o łącz-
nej długości 366,1 km, w tym 84,4 km na parametrach drogi eks-
presowej.

Źródło: GDDKiA „Raport roczny za 2014 rok”

Przekroczyliśmy liczbę 3000 km
W ciągu ostatniej dekady Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała 
na inwestycje drogowe około 34 mld euro. Za tą kwotę przybyło w kraju około 
2000 km autostrad i dróg ekspresowych, a razem z nowymi drogami krajowymi 
osiągnęliśmy przyrost około 3400 km
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Jednym z efektów podpisanego porozumienia będzie m.in. wypracowanie spójnego me-
chanizmu finansowania prac badawczo-rozwojowych w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 i inicjatyw na szczeblu krajowym,
a także przygotowanie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007–
2015. Podjęta współpraca ma określić priorytetowe dla rozwoju województwa mazowieckiego
programy badań naukowych i prac rozwojowych. Współpraca ma stać się jednym z im-
pulsów do jeszcze dynamiczniejszego rozwoju gospodarczego regionu.

Porozumienie zakłada również wspólne koordynowanie działań transferujących wy-
niki badań i rozwiązań naukowych do gospodarki. Wsparcie doradcze otrzymają zarów-
no ośrodki naukowe tworzące innowacyjne rozwiązania, jak i przedsiębiorcy wykorzystu-
jący w swej działalności rozwiązania oparte na wynikach badań naukowych.

Wzmocnienie ochrony własności intelektualnej naukowców oraz pomoc w uzyskaniu
przez nich międzynarodowej ochrony patentowej to kolejne ważne punkty podpisanej de-
klaracji.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Razem dla innowacji w gospodarce
Mazowsze stawia na współpracę z naukowcami. Wspieranie rozwoju nauki i postępu 
technologicznego oraz pogłębienie współdziałania między sferami nauki i gospodarki 
to główne cele podpisanego porozumienia pomiędzy samorządem województwa 
mazowieckiego a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Deklarację współpracy ze
strony województwa podpisał członek zarządu Wiesław Raboszuk, w imieniu centrum 
– prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR

Komisja Europejska pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera przedstawiła swój plan pracy na 2015 rok. Dokument ten znacząco
różni się od poprzednich, które przez dwie kadencje przedstawiał José Manuel Barroso. Komisja Junckera zajmie się zdecydowanie

mniejszą liczbą zagadnień, natomiast zamierza zająć się nimi skutecznie – czyli doprowadzić do realizacji postawionych celów. Wcześniej
różnie z tym bywało, a plan pracy KE był bardziej listą życzeń i wyrazem intencji niż realnym planem działania.

Komisja Junckera proponuje zaledwie 23 tematy (a nie około 130 – taka była średnia z ostatnich kilku lat), w ramach których zamie-
rza podjąć działania. Mowa tu zarówno o działaniach legislacyjnych, jak i nielegislacyjnych. Spośród tych zagadnień jako kluczowe ziden-
tyfikowano m.in. unię energetyczną – projekt forsowany przez Polskę z racji konieczności wzmocnienia polskiego oraz unijnego bezpieczeństwa
energetycznego; inwestycyjny plan dla Europy – 315 mld euro, które mają pobudzić wzrost gospodarczy i zwiększyć liczbę miejsc pracy;
zbiór przepisów mających na celu pełniejszą realizację jednolitego rynku cyfrowego w ramach UE – co pozwoliłoby w większym stopniu
wykorzystać dynamicznie rozwijające się nowoczesne technologie do rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zgodnie z planem pracy na 2015 rok Komisja Europejska przeprowadzi też przegląd realizacji strategii „Europa 2020”, czyli kluczo-
wego dokumentu dotyczącego zwiększenia potencjału gospodarczego Unii Europejskiej. Wnioski z tego przeglądu powinny nie tylko po-
zwolić na rzetelną ocenę dotychczasowych postępów, lecz także posłużyć do wyciągnięcia wniosków na drugą „pięciolatkę” realizacji stra-
tegii. Zapewne konieczne będą korekty, a z tym wiąże się konieczność przekierowania strumienia funduszy na inne priorytety. Dla Polski
bardzo ważne będą wnioski płynące z analizy realizacji „Europejskiej Agendy Cyfrowej”, stanowiącej jeden z siedmiu projektów przewod-
nich strategii „Europa 2020”. Postępy w dziedzinie cyfryzacji naszego kraju nie są zadowalające i być może niezbędne będzie dodatkowe
wsparcie unijne.

Oceniając pierwszy plan pracy nowej Komisji Europejskiej, należy docenić odejście od przesadnie ambitnych (pod względem ilościo-
wym) wizji i skupienie się na konkretach. Europa potrzebuje zmian, a ich przeprowadzenie wymaga koncentracji na rzeczywistych priory-
tetach. Najbliższy rok pokaże, czy dobrze zapowiadający się plan zostanie zrealizowany. 

Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP

Nowy plan Komisji Europejskiej 
– mniej planowania, więcej działania
Nowy plan prac Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera można
podsumować jednym zdaniem – mniej planowania, więcej działania. – Zamiast podbijać
wyśrubowaną przez José Manuela Barroso średnią 130 tematów „do zrobienia” Juncker
chce skupić się na ledwie 23, w tym najważniejszym dla Polski – unii energetycznej 
– przypomina ekspert Pracodawców RP Piotr Wołejko

Wiesław Raboszuk i prof. Krzysztof Jan
Kurzydłowski podpisują deklarację
współpracy

Fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
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Dyrektorzy finansowi w Polsce patrzą 
z optymizmem w przyszłość
Grant Thornton – jedna z wiodących orga-
nizacji audytorsko-doradczych oraz Euler
Hermes – światowy lider w ubezpieczeniu
należności, przygotowały raport prezentu-
jący ocenę perspektyw polskiej gospodarki
przez dyrektorów finansowych. Z raportu
wynika, że większość osób zarządzających
finansami przedsiębiorstw optymistycznie
ocenia perspektywy rozwoju biznesu 
w najbliższym czasie

– Polscy dyrektorzy finansowi nadal przywiązują dużą wagę do działań, które zagwa-
rantują ich firmom przetrwanie, ale też duża część ankietowanych poważnie i z odwagą
myśli już o rozwijaniu swoich przedsiębiorstw. W tym jednocześnie odpowiedzialnym
i perspektywicznym podejściu dyrektorów finansowych upatruję źródeł trwałego wzro-
stu naszych firm, jak i całej gospodarki w najbliższych latach. Pozytywne wskaźniki ob-
serwujemy na bieżąco także we własnej działalności – udział transakcji eksportowych
w obrotach naszych klientów wciąż rośnie.

Rafał Hiszpański, prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes

„Między optymizmem a niedowierzaniem: dyrektorzy finansowi
o perspektywach dla polskiej gospodarki” to najnowszy raport opra-
cowany na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez
Euler Hermes i Grant Thornton wśród ponad 150 dyrektorów fi-
nansowych polskich firm – uczestników ogólnopolskiego cyklu kon-
gresów „Dyrektor Finansowy Roku”. Twórcy raportu sprawdzili,
w jakich barwach ankietowani widzą perspektywy dla gospodarki
oraz jak zamierzają w tych warunkach zarządzać przedsiębiorstwami.

– Dyrektorzy finansowi z jednej strony wierzą, że najgorsze za
nimi i gospodarka będzie stopniowo wracać do formy i dlatego
z entuzjazmem mówią o planach rozwojowych swoich firm oraz za-
powiadają zwiększone inwestycje, tworzą miejsca pracy oraz son-
dują możliwości ekspansji zagranicznej. Z drugiej jednak strony mają
ciągle w pamięci, że rzeczywistość czasem potrafi brutalnie wery-
fikować tego rodzaju optymizm. Dlatego nadal przywiązują dużą
wagę do dyscypliny kosztowej, niechętnie podnoszą wynagrodze-
nia pracownikom i boją się przeinwestować – mówi Tomasz Wró-
blewski, partner zarządzający Grant Thornton.

52 proc. badanych dyrektorów finansowych uważa, że per-
spektywy gospodarcze dla Polski są korzystne, a zaledwie 6 proc.
spodziewa się ich pogorszenia. 67 proc. spośród ankietowanych twier-
dzi, że w ciągu najbliższego roku wzrosną przychody ich firm na rynku krajowym, a 65 proc. spodziewa się wzrostu eksportu. Planować
nowe inwestycje będzie 73 proc. dyrektorów, a 72 proc. badanych wchodzić będzie na nowe rynki zbytu. Nadal duża część dyrektorów fi-
nansowych nie rezygnuje jednak z działań obronnych i w ciągu kolejnych 12 miesięcy 70 proc. z nich planuje optymalizację kosztową, a aż
72 proc. zamrażać będzie wynagrodzenia.

Kolejny cykl ogólnopolskich Kongresów Dyrektorów Finansowych rozpocznie się wiosną 2015 roku. Spotkania te jak zawsze poruszać
będą najbardziej aktualne problemy, z którymi muszą się zmierzyć menedżerowie polskich przedsiębiorstw, a zwłasz-

cza osoby odpowiedzialne za finanse. Kongresy od lat stanowią doskonałą platformę wymiany poglądów i do-
świadczeń, a także są miejscem do dyskusji merytorycznych dla osób profesjonalnie zajmujących się finansa-
mi przedsiębiorstw. W 2015 roku po raz dziesiąty zostaną wybrani najlepsi dyrektorzy finansowi wśród dzia-

łających w Polsce firm. Aplikacje konkursowe będzie można składać od marca do połowy maja 2015 roku.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.dyrektorfinansowyroku.pl. �
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Te istotne kwestie omawiali samorzą-
dowcy z województwa warmińsko-ma-

zurskiego oraz eksperci z instytucji otoczenia
biznesu wspierających przedsiębiorczość
podczas Festiwalu Promocji Gospodarczej
Warmii i Mazur, który odbył się 27 listopa-
da 2014 roku w Działdowie. Organizatorem
wydarzenia był samorząd województwa war-
mińsko-mazurskiego.

W programie pierwszego dnia Festiwa-
lu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur
znalazły się wykłady, panele dyskusyjne
oraz prezentacje dobrych praktyk. O efek-
tywnych sposobach pozyskiwania inwesto-
rów oraz budowaniu dobrego klimatu in-
westycyjnego rozmawiali przedstawiciele
samorządów z regionu Warmii i Mazur
oraz eksperci z Invest In Pomerania, PAIiIZ,
PARP, Fundacji ProProgresio, CBRE, Work
Service, Bydgoskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego, Warmińsko-Mazurskiej Strefy
Ekonomicznej, Elbląskiego Parku Techno-
logicznego, Warmińsko-Mazurskiego Fun-
duszu „Poręczeń Kredytowych”. Nie zabrakło też głosów samych przedsiębiorców,
których reprezentowali przedstawiciele firm Dekorglass Działdowo SA i Transcom
Worldwide.

Samorządy z województwa warmińsko-mazurskiego coraz częściej podejmują ak-
tywne działania mające na celu pozyskiwanie inwestorów polskich i zagranicznych. Nic
dziwnego – atrakcyjny inwestor to nie tylko nowe miejsca pracy i zastrzyk kapitału dla
gminy, ale również budowanie dobrego klimatu inwestycyjnego i wizerunku regionu.

– Dialog i likwidacja barier pomiędzy administracją publiczną a biznesem to pod-
stawa, jeśli chcemy mówić o dobrym klimacie inwestycyjnym. To musi zrozumieć każ-
dy pracownik samorządu odpowiedzialny za promocję gospodarczą i kontakt z inwestorem
– podkreślił Radosław Zawadzki, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Wydarzenia, takie jak
Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, mają właśnie służyć wymianie poglą-
dów, doświadczeń i edukacji w zakresie efektywnej współpracy z biznesem.

Część prelekcyjną festiwalu poświęcono efektywnym sposobom pozyskania inwestorów
oraz budowaniu dobrego klimatu inwestycyjnego. Jak zauważyła większość prelegentów,
jednym z kluczowych elementów determinujących pojawianie się inwestycji w regionie
jest stworzenie przemyślanej oferty inwestycyjnej. – Należy przede wszystkim dokonać
analizy zasobów gminy, określić jej mocne i słabe strony, a przede wszystkim znaleźć ele-
menty, które wyróżniają ją na tle innych w całym kraju. Bardzo istotna jest też przemy-
ślana promocja samej oferty – powiedział Marcin Piątkowski, dyrektor Invest In Pome-
rania.

Równie ważne jest tworzenie zachęt dla inwestorów. – Gmina powinna wyjść inwe-
storowi naprzeciw, starać się rozwiać jego wątpliwości, rozwiązać problemy związane
z tworzeniem samej inwestycji. Czasami wystarczą drobne udogodnienia, aby zyskać przy-
chylność inwestora – powiedział Michał Żelazek z Property Negotiator CBRE.

Żywą reakcję i ciekawą wymianę poglądów wywołały panele dyskusyjne, w których udział brali przedstawiciele przedsiębiorców, administracji
samorządowej, środowiska naukowego oraz instytucji otoczenia biznesu.

Pierwszy dzień festiwalu zakończył się prezentacjami dobrych praktyk w zakresie efektywnego modelu współpracy gospodarczej w ska-
li województwa, obsługi inwestora w gminie oraz przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z rejonu Warmii i Mazur. Dru-
giego dnia uczestnicy mieli szansę pogłębić swoją wiedzę z zakresu biznesowych negocjacji i biznesowego savoir-vivre, tworzenia efektyw-
nych struktur do spraw współpracy z inwestorem oraz przygotowania perfekcyjnej wizyty inwestorskiej. �

Liczy się dobry klimat inwestycyjny
Dzisiaj już nie wystarczy pochwalić się niskimi kosztami pracy i standardowymi ulgami 
dla firm szukających lokalizacji pod inwestycje. Żeby skutecznie walczyć o uwagę 
inwestora samorządy muszą mu zapewnić wyszkoloną kadrę pracowników z konkretnymi
umiejętnościami zawodowymi, odpowiednią infrastrukturę i powierzchnię biurową

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

Panel dyskusyjny

Anna Wasilewska, członek zarządu woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego oraz radna
sejmiku
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Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej możliwa jest już od 2008 roku, jednak z danych Rządowego Centrum Legislacji wy-
nika, że do tej pory polskie sądy wydały w tej sprawie zaledwie kilkadziesiąt orzeczeń. Stanowiło to jedynie 4 proc. wszystkich roz-

patrywanych w tej sprawie wniosków, co świadczy o tym, że funkcjonujący dotychczas model był nieefektywny. Szacuje się, że zmiany
w prawie mogą spowodować, że liczba wniosków o upadłość konsumencką może wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy.

– Jak pokazują dane BIG InfoMonitor, aż 2 378 523 osób w Polsce ma zaległe zobowiązania finansowe, które w sumie wynoszą
41,55 mln zł – tłumaczy Sławomir Grzelczak, prezes zarządu BIG InfoMonitor. – Część z nich, zwłaszcza osoby z bardzo wysokim zadłużeniem,
które jest trudne do spłacenia, może skorzystać z nadchodzących zmian. Warto podkreślić, że dotychczas popularność tego rozwiązania
była niewielka z uwagi na duże restrykcje oraz koszty wszczęcia postępowania upadłościowego. Nowe zasady wprowadzają możliwość upa-
dłości układowej, co pozwoli dłużnikom na porozumienie się z wierzycielami bez konieczności utraty całego majątku. Co ważne, od no-
wego roku sądy będą mogły oddalić wniosek tylko w sytuacji, gdy stan niewypłacalności powstał na skutek umyślnego działania lub rażą-
cego niedbalstwa konsumenta.

Nowelizacja ustawy, jak podkreślają eksperci BIG InfoMonitor, będzie miała wpływ nie tylko na zmniejszenie liczby przeterminowanych
długów zadłużenia, ale także na system wymiany informacji gospodarczych.

– Trzeba pamiętać, że na skutek umorzenia długu przez sąd, wierzyciele nie będą mogli przekazywać do BIG informacji gospodarczych
o tego rodzaju zobowiązaniach, a dotychczas znajdujące się wpisy w bazach danych będą musiały zostać usunięte – mówi prezes BIG In-
foMonitor. – Efektem zmian w ustawie o upadłości konsumenckiej może być również wkalkulowanie w koszt udzielanych usług dodatko-
wego ryzyka – dodaje.

Więcej informacji o BIG InfoMonitor można znaleźć na stronie www.BIG.pl.

Czy czeka nas fala wniosków o upadłość konsumencką?
31 grudnia 2014 roku weszły w życie zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej, dzięki
którym ogłoszenie jej będzie prostsze, szybsze i tańsze. Eksperci BIG InfoMonitor szacują,
że nowelizacja spowoduje znaczny wzrost zainteresowania tą formą rozwiązania proble-
mów z zadłużeniem, a jak wskazują dane z Raportu InfoDług, w Polsce jest już ponad 
2 mln osób, które mają przeterminowane długi



Jednym z postulatów „Solidarności” w czasie robotniczego buntu z sierpnia 1980 roku
było zwiększenie liczby mieszkań oddawanych przez państwo do użytku. W gierkow-
skiej dekadzie było to blisko 200 tys. mieszkań rocznie. Po ustrojowej transformacji pro-
gram budownictwa mieszkaniowego całkowicie się załamał.

„W pierwszej połowie lat 90. XX wieku – informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów – nastąpił gwałtowny spadek w budownictwie mieszkaniowym. Przeszło dwukrotnie
zmniejszyła się liczba mieszkań oddawanych do użytku”.

W dzieciństwie czytałem opowiastkę „Budowały dom zwierzęta”. Zanim budowniczowie
przystąpili do realizacji przedsięwzięcia, ostro się kłócili, w jakiej kolejności je realizować. Opcja
„najważniejsze fundamenty” przepadła, a zwyciężyła: „Puchacz zaś ustalił z sową – najważ-
niejszy dach nad głową”. A jak można postawić dach bez fundamentów i ścian? Ptaki, będą-
ce symbolami mądrości, tym razem się nie popisały.

Przypominam to sobie, gdy obserwuję różne przymiarki do programu ożywienia budownictwa
mieszkaniowego w Polsce. Sam załapałem się na tzw. kasy mieszkaniowe, których już nie ma.
Przez kilka lat wpłacałem 800 zł miesięcznie do banku prowadzącego rachunek. Czasami trze-
ba było zacisnąć zęby, bo nie zawsze było mnie na to stać. Wytrwałem jednak, wiedząc, że trud-
no dalej mieszkać na 50 mkw. w 6 osób (z córką, zięciem i dwojgiem wnucząt). Wpłaty do kasy
mieszkaniowej odliczałem zgodnie z ówczesnymi regulacjami od podstawy opodatkowania.
To była istotna ulga. A później pieniądze bardzo się przydały, gdy postanowiliśmy kupić dom
pod Warszawą, gdzie dotąd wygodnie mieszkamy.

Nie wiem dlaczego kasy zostały zlikwidowane i podjęto kolejne eksperymenty w tej spra-
wie. W 2006 roku wszedł w życie program „Rodzina na swoim”. Państwo finansowało około
połowy odsetek płaconych przez pierwszych 8 lat spłaty kredytu. Program obejmował zarówno
rynek pierwotny, jak i wtórny. Wygasł z końcem 2012 roku. Znawcy przedmiotu twierdzą, że
dopłaty spowodowały wzrost cen nieruchomości, bo pojawiło się więcej nabywców. Można
więc powiedzieć, że to nie rodzina, tylko deweloper był na swoim.

Wymyślono coś nowego. Od stycznia 2014 roku kupujący swoje pierwsze „M” mogą liczyć
na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. Polega to na dofinanso-
waniu wkładu własnego: 10 proc. dopłaty dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci; 15 proc.
dopłaty dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko; dodatkowe 5 proc.
na wcześniejszą przedterminową spłatę części kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia
zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) dziecko.

Widać, że program ma ożywić ochotę obywateli do rozmnażania się. Dla mnie taka za-
chęta w czasach młodości nie była potrzebna, bo i tak zachowywałem postawę obywatelską.
Ale być może obecnie wszystko, nawet seks, wymaga stymulacji ekonomicznych.

Nie wiem, czym skończy się program „Mieszkanie dla młodych”. Uważam jednak, że trze-
ba wrócić do idei kas mieszkaniowych, czyli do systematycznego oszczędzania wspieranego
przez państwo.

Jest już poważny projekt wychodzący naprzeciw tym oczekiwaniom. Związek Banków Pol-
skich próbuje przekonać rządzących do utworzenia kas oszczędnościowo-budowlanych, wzo-
rowanych na systemie niemieckim. Wspiera go wicepremier, minister gospodarki Janusz Pie-
chociński. Zapowiedział, że projekt takiej ustawy zostanie przedstawiony parlamentowi w mar-
cu tego roku. Oszczędzający w tych kasach mieliby otrzymywać premię z budżetu państwa.
Nie sprzeciwia się temu także minister finansów Mateusz Szczurek. Związek Banków Polskich
proponuje, żeby oszczędzający w kasach otrzymywali premię 10 proc. wkładu, ale nie więcej
niż 600 zł rocznie. Dla najbardziej aktywnych byłyby premie dodatkowe. Oszczędności będą
zwolnione z podatku dochodowego. Coś podobnego działo się już w Polsce, czego dowodzi
moje osobiste doświadczenie. Widocznie jednak komuś to przeszkadzało.

Jednym z poważniejszych problemów na tym rynku jest nieuczciwość deweloperów. Zda-
rzało się, że ludzie wpłacali należność za mieszkanie, widząc jedynie dziurę w ziemi, a dewe-
loper znikał z pieniędzmi. Takich dramatów było w Polsce wiele. Bywało też, że rodziny wpro-
wadzały się do nowo wybudowanych lokali, ale nie otrzymywały aktów notarialnych na swo-
ją nieruchomość. Gdy deweloper bankrutował, syndycy usuwali lokatorów i sprzedawali domy,
żeby spłacić długi firmy. Ten problem w końcu uregulowano. Powstał tzw. rachunek powier-
niczy. Pieniędzy przyszłych nabywców mieszkań nie otrzymuje deweloper, tylko bank, który uru-
chamia je po wykonaniu kolejnych etapów inwestycji. Nie wszystkim to się jednak podoba. Pol-
ski Związek Firm Deweloperskich ostrzega: „Najdonioślejszym w skutki rozwiązaniem przy-
jętym w ustawie jest uzależnienie możliwości prowadzenia działalności deweloperskiej od zgo-
dy banku na prowadzenie specjalnego rodzaju rachunku – mieszkaniowego rachunku po-
wierniczego. Obowiązek uzyskania rachunku powierniczego w banku może doprowadzić do
znacznego ograniczenia liczby firm deweloperskich”.

No i lepiej. Niech na rynku zostaną tylko uczciwe. �
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Najważniejszy dach nad głową
ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Czesław Rychlewski



Ta stara chińska maksyma używana była niegdyś jako klątwa wobec innej osoby. Jak
wiele starych porzekadeł, idealnie oddaje ona dzisiejszą rzeczywistość. Jakiś czas
temu pisałem o kolejnej „La belle époque”, złotych latach dziewięćdziesiątych i dwu-
tysięcznych, w których żyliśmy w poczuciu względnego spokoju i bezpieczeństwa.

Nie było już zimnej wojny, ludzie pomału się bogacili, o konfliktach zbrojnych słyszało się
w kontekście dalekich krajów afrykańskich. Jakże odmienna jest dziś nasza perspektywa od
tej sprzed kilku lat...

Jak zatem wchodzimy w 2015 rok? Przy polskiej granicy toczy się brutalna wojna na-
szych dwóch sąsiadów. Wojna, w którą i my pośrednio jesteśmy zaangażowani, wspierając
jedną ze stron. Nasze poparcie ma niestety wymierną cenę. Polska gospodarka straciła na
zakazie handlu z Rosją. Branża spożywcza i transportowa poniosły gigantyczne straty z ty-
tułu wprowadzonego obopólnie embarga. Rosjanie także ponieśli koszty z powodu sank-
cji, a eksperci sądzą, że Rosja wkrótce stanie na skraju bankructwa. Jak zachowa się Wła-
dimir Putin przyparty do muru? Nawet jeśli groźba rozlania się wojny na Europę jest na ra-
zie niewielka, któż nie myśli o takim scenariuszu? Na Europę padł strach, a strach to prze-
ciwnik optymizmu potrzebnego dla rozwoju, inwestycji, pozytywnego myślenia o przyszło-
ści. Między Wschodem a Zachodem mamy więc nową zimną wojnę, której, póki co, orężem
są rynki kapitałowe, sankcje ekonomiczne i kursy walut.

Do tego dochodzą kolejne problemy: imigracja z Afryki, zalew radykalnego Islamu
i związany z nim terroryzm. Nowo powstałe państwo islamistów niebezpiecznie rozsze-
rza swoje granice na północ, dotykając już granic Turcji, zbliżając się do Izraela. Ci fa-
natycy już zapowiadają co z nami zrobią. Oto co usłyszał niemiecki dziennikarz od bo-
jownika, który mówił w imieniu kierownictwa organizacji: „Któregoś dnia podbijemy Eu-
ropę. Nie należy pytać, czy to zrobimy, ale kiedy to się stanie. A to jest pewne. Dla nas
nie istnieją granice, są tylko linie frontu. Nasza ekspansja będzie trwała bezustannie. Eu-
ropejczycy muszą wiedzieć, że kiedy przyjdziemy, nie będzie miło. Przyjdziemy z bronią,
a ci, którzy nie przejdą na islam, zostaną zabici” – deklarował. Dziennikarz dopytał, co
ze 150 mln szyitów, którzy nie chcą zmienić wiary. „150, 200, 400 mln – to nie ma zna-
czenia. Zabijemy ich wszystkich” – stwierdził. Cytuję ten fragment nie po to, aby stra-
szyć, ale po to, aby rozjaśnić, z jakim problemem mamy do czynienia. Jak bowiem wal-
czyć z ludźmi, którzy niczego się nie boją i którzy poświęcają życie w walce o swoje cho-
re ideały?

Czym jednak żyje Polska roku 2015? Nadchodzącymi wyborami. Do tego podwójny-
mi! Prezydenckie są pierwsze. Muszą się odbyć do 17 maja. Dla kandydatów w zasadzie ozna-
cza to, że od 1 stycznia rusza kampania prezydencka. Będzie się oczywiście rozkręcać, ale
już widać jej pierwsze oznaki. Prawo i Sprawiedliwość, wystawiając tzw. noname’a, musi grać
na jego rozpoznawalność oraz na osłabienie urzędującego Bronisława Komorowskiego.
W to, że Andrzej Duda ma jakieś szanse, nie wierzy nawet on sam, jednak prezesowi Ka-
czyńskiemu chodzi przede wszystkim o odzyskanie swojego elektoratu, który w sporej czę-
ści popiera urzędującego prezydenta. Stąd szukanie haków i obrzucanie błotem, do które-
go zdążyliśmy już na szczęście przywyknąć. Mówiąc krótko: walka jest o to, aby za mocno
nie przegrać. Kaczyńskiemu w zupełności wystarczy wejście Dudy do drugiej tury wyborów.
Prezes nie podzieli się władzą. Nigdy. Sam też, rzecz jasna, nie wystartuje, nie pozwoli so-
bie na kolejną przegraną z „Komoruskim”. Celowo nie piszę o innych kandydatach, bo li-
czą się dwaj, a w zasadzie jeden, czyli urzędujący prezydent.

Ledwo opadnie bitewny kurz, zacznie się nowa szarpanina. Dlaczego? Bo zbliżać się za-
cznie październik. A październik 2015 roku to gra o wszystko. Zarówno dla wspomniane-
go prezesa Kaczyńskiego, jak i dla urzędującej Platformy Obywatelskiej, a w szczególności
pani premier Ewy Kopacz. Musi ona wywalczyć swoją podmiotowość w partii i na nowym
stanowisku. Musi udowodnić, że nie jest tylko z nadania, ale i z woli narodu, czyli pokazać
swoją siłę. Szczęśliwie dla niej, odbędą się najpierw wspomniane wybory prezydenckie. Może
liczyć na poparcie – zapewne wygranego – Bronisława Komorowskiego. Pytanie jednak za
jaką cenę. Bo to, że i prezydent zaczął się upominać o swój kawałek politycznego tortu, wi-
dzimy od czasu ustąpienia Donalda Tuska z funkcji premiera. Wzmocniony odnowionym
mandatem wyborczym, może zechcieć budować swój obóz, który zacznie się liczyć w roz-
grywkach o władzę wewnątrz PO, a kto wie, może i poza jej obrębem. 

Wobec tego wszystkiego w polityce wewnętrznej czekają nas igrzyska wyborcze, obfitu-
jące we wszystkie ciosy, chwyty i zagrania. Media będą mieć żniwa, a większość z nas, za-
pewne zmęczonych politycznym jazgotem i awanturą, odejdzie od urn wyborczych. Trend
ten pokazały zresztą ostatnie wybory. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że wydarzy się coś nie-
oczekiwanego, że nadleci jakaś jaskółka przemian na lepsze. Czego z całego serca życzę Pań-
stwu w tym nowo rozpoczętym roku 2015. �
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„Obyś żył w ciekawych czasach”

Jan Sitnicki



Czesław Rychlewski

To dobra wiadomość dla takich kra-
jów jak Polska, które są ubogie
w paliwa kopalne (jeżeli nie liczyć
coraz bardziej archaicznego węgla)

i muszą sprowadzać ropę czy gaz z ze-
wnątrz. Średnia cena baryłki ropy (159 l) wy-
niesie w 2015 roku 70 dol – zakłada podsta-
wowy scenariusz banku Morgan Stanley. Naj-
niższy poziom cen spodziewany jest w II kwar-
tale 2015 roku – to 53 dolary za baryłkę, naj-
wyższy – 89 dolarów. Z ceną ropy powiąza-
na jest cena gazu. Jest więc szansa, że za błę-
kitne paliwo sprowadzane z Rosji będziemy
płacić mniej niż dotychczas.

Jakie skutki ma niska cena ropy dla po-
szczególnych krajów? Dopiero po kilku mie-
siącach okaże się, w jakim stopniu wpłynęło
to na pobudzenie konsumpcji, zwiększając siłę
nabywczą ludności.

Państwo Środka zwalnia
Jednym z podstawowych motorów

światowej gospodarki są ciągle Chiny. Ich

najważniejszym argumentem była dotąd siła
robocza i tani eksport. Te proste rezerwy się
jednak wyczerpują. Chińska tandeta ma co-
raz mniej zwolenników w świecie, a chiń-
scy robotnicy zaczynają się buntować i chcą
lepszych warunków pracy oraz wyższych
płac. Kierownictwo Chin dostrzega po-
nadto, że trzeba się nastawić na kon-
sumpcję wewnętrzną, czyli dać obywatelom
tego kraju więcej zarobić. Inflacja w Chi-
nach w listopadzie ubiegłego roku spadła
do najniższego poziomu w ostatnich pię-
ciu latach. „To pokazuje rosnącą słabość go-
spodarki azjatyckiego giganta” – twierdzi
BBC News.

Pod koniec ubiegłego roku chiński bank
centralny nieoczekiwanie obniżył stopy pro-
centowe, by pobudzić wzrost, ale na razie nie
widać, żeby przyniosło to oczekiwane re-
zultaty. „Drugą co do wielkości gospodar-
kę na świecie może czekać ostrzejsze spo-
wolnienie” – pisze Reuters. Roczne tempo
wzrostu gospodarczego Chin spadło do
7,3 proc. pod koniec ubiegłego roku. „To naj-
słabszy wynik od początku kryzysu” – twier-
dzi Reuters.

USA prą do przodu
Stopa bezrobocia w Stanach Zjedno-

czonych wyniosła pod koniec ubiegłego roku
5,8 proc. Dobre dane z rynku pracy inwestorzy
zinterpretowali nie tylko jako sygnał popra-
wy sytuacji w gospodarce, ale również zapo-
wiedź zbliżających się podwyżek stóp pro-
centowych przez Rezerwę Federalną. W re-
akcji na te dane dolar wyraźnie się umocnił.
Na razie jednak FED stóp nie podnosi.

Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł
pod koniec ubiegłego roku o blisko 4 proc. Jest
to imponujący wynik jak na mocarstwo tej kla-
sy i jego poziom rozwoju. Zdecydowanie ła-
twiej jest bowiem osiągnąć duże tempo
wzrostu, gdy startuje się z niskiego pułapu.
W USA każdy procent wzrostu to wielokrotnie
więcej niż znacznie lepszy wynik cyfrowy
w krajach słabszych, takich. jak np Polska.

Unia chce przyspieszyć
Szef Komisji Europejskiej Jean Claude

Juncker przedstawił plan pozyskania 315
mld euro na inwestycje w UE. Zakłada
utworzenie funduszu, który wygeneruje pięt-
nastokrotnie większe inwestycje.
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Na tanim paliwie
DIAGNOZY – PROGNOZY

Światowa gospodarka się chwieje. Nie wiadomo, jakie będą kursy walut, jaka
cena surowców energetycznych, jaki układ polityczny. Całą tę awanturę 
w naszym regionie wywołała Rosja ze swoją imperialną polityką. Na Bliskim
Wschodzie szaleje natomiast Państwo Islamskie, którego nie powstrzymują
nawet bombardowania prowadzone przez zjednoczone siły Zachodu. 
Na szczęście nie ma to wpływu na ceny ropy naftowej. Stany Zjednoczone,
do niedawna jeden z największych importerów tego surowca, dzięki 
eksploatacji złóż ropy z łupków stały się samowystarczalne. Ponadto 
w całym świecie odkrywane są coraz to nowe zasoby tego surowca



DIAGNOZY – PROGNOZY

W UE panuje zgoda co do tego, że sła-
by poziom inwestycji utrudnia ożywienie
gospodarcze po kryzysie finansowym i go-
spodarczym minionych kilku lat. Przyczyną
tej sytuacji jest – zdaniem ekspertów – przede
wszystkim ciągle niskie zaufanie inwesto-
rów do unijnej gospodarki, związane m.in.
z utrzymującym się wysokim zadłużeniem nie-
których krajów UE i niepewnością co do sta-
nu ich gospodarek. Dlatego też celem KE jest
odzyskanie zaufania inwestorów oraz znale-
zienie sposobu na pobudzenie inwestycji
bez potrzeby zaciągania nowych długów.

Jak twierdzą unijne źródła, plan Juncke-
ra zakłada wykorzystanie środków z budże-
tu UE i Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go, aby zmobilizować inwestycje sektora
prywatnego w dziedzinach, które Komisja Eu-
ropejska uważa za najważniejsze dla wzrostu
i konkurencyjności gospodarczej Unii. Są to:
energia, transport, szerokopasmowe sieci
internetowe, edukacja oraz badania i rozwój.
Ma to być możliwe dzięki tzw. lewarowaniu,
czyli generowaniu nowych pieniędzy z nie-
wielkiego wkładu początkowego.

Udział w debacie o pobudzeniu inwestycji
w Unii bierze też polski rząd, który rozesłał
do pozostałych państw członkowskich do-
kument ze szczegółami propozycji w sprawie
utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz
inwestycji autorstwa ministra finansów Ma-
teusza Szczurka. Polska proponuje, by na ten

cel skierować wyższą sumę niż chce Juncker
– 700 mld euro w ciągu kilku lat.

Pułapka zastoju
Organizacja Współpracy Gospodarczej

i Rozwoju (OECD) twierdzi, że światowa go-
spodarka będzie stopniowo poprawiać się
w najbliższych 2 latach. W publikowanej
dwa razy w roku prognozie stwierdziła, że
osiągnie ogólnie 3,7 proc. wzrostu w 2015
roku i 3,9 proc. w 2016 roku.

Największym zmartwieniem dla organi-
zacji jest strefa euro, która może wpaść w upo-
rczywą pułapkę zastoju. „Zagraża jej defla-
cja, jeśli nie pojawi się wzrost, albo jeśli ocze-
kiwania inflacyjne zmaleją bardziej” – stwier-
dziła OECD w swoim raporcie. Przewiduje
dla strefy euro w kolejnych latach wzrost od-
powiednio – 0,8, 1,1 i 1,7 proc. Prognoza in-
flacji to – 0,6 proc. dla 2015 roku i 1 proc. dla
2016 roku.

Prof. Jan Winiecki, członek Rady Polity-
ki Pieniężnej, powiedział w Radiu TokFM, że
czeka nas co najmniej dziesięciolecie niskiej
inflacji i niskiego wzrostu. W świecie będzie
to około 1 proc. wzrostu PKB, w Polsce – 3 proc.
plus. Utrzyma się także spadek cen surowców
i paliw. Inflacja wyniesie około 0 proc.

Rosyjski problem
Na gospodarczej mapie świata ważną

pozycję zajmuje też Rosja. I to nie ze

względu na jej ekonomiczną potęgę, ale na
problemy, które stwarza. W ubiegłym roku
okazało się, że awanturnicza polityka tego
kraju, która spotkała się z poważnym od-
wetem Zachodu w postaci sankcji, dopro-
wadziła do zapaści gospodarczej. Spadająca
gwałtownie wartość rubla i załamanie na
rynku cen ropy naftowej sprawiły, że wzrost
gospodarczy Federacji Rosyjskiej osiągnie
w tym roku wskaźnik kilka procent poniżej
zera.

Rosnące ceny i koszty spłaty kredytów, za-
równo firm, jak i osób prywatnych, stawiają
w obliczu bankructwa miliony ludzi. Według
Reutersa rosyjskie przedsiębiorstwa w tym
roku będą musiały spłacić około 650 mld dol.
długu zaciągniętego w formie obligacji sprze-
danych zagranicznym firmom.

Jak to się wszystko potoczy, nie wiado-
mo. Prawie nikomu w świecie nie zależy, żeby
Rosja pogrążyła się w chaosie. Ale nie moż-
na jej uszczęśliwiać siłą. Awanturnicza poli-
tyka Kremla ma poparcie większości rosyjskich
obywateli. Będą więc musieli solidarnie po-
nieść skutki tego, co władze rosyjskie wyczy-
niają wobec swoich sąsiadów.

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir
Putin powiedział w dorocznym orędziu, że
jego kraj wyjdzie z problemów gospodarczych
w ciągu dwóch lat i w dodatku się wzmocni.
Trudno znaleźć wśród ekonomistów kogoś,
kto podzielałby ten optymizm. �



Zygmunt Słomkowski

Deloitte – renomowana firma doradcza o zasięgu międzynarodowym – późną jesie-
nią przewidywała nasz wzrost gospodarczy w 2015 i 2016 roku w granicach 3,3–
3,5 proc. Zastrzegła jednak, że już w drugiej połowie 2015 roku wyhamowanie in-
westycji przedsiębiorstw może zmniejszyć to tempo do około 2,7 proc. Zdaniem eks-

pertów z Deloitte takie zagrożenie sygnalizuje słaby wzrost inwestycji, mimo że w najbliższych
latach gospodarka otrzyma potężny zastrzyk środków unijnych. Stabilny rozwój polskiej go-
spodarki zależy też od sytuacji w strefie euro. A deflacja i w części jej krajów recesja sprawia-
ją, że odbudowa na tym obszarze nie nastąpi wcześniej niż w 2016 roku.

Ostrożny był również listopadowy raport Komisji Europejskiej. Na rok 2015 prognozował
wzrost polskiego PKB na 2,8 proc., a w 2016 roku – 3,3 proc. Jest to mniej, niż przewidywa-
no późną wiosną 2014 roku. Unijni eksperci wskazali, że wzrost gospodarczy Polski będzie umiar-
kowany ze względu na słabszy popyt w strefie euro oraz sytuację na Ukrainie, która tłumi eks-
port, co razem może osłabić prywatne inwestycje. Autorzy raportu Komisji „pocieszają” jed-
nak, że spowolnienie w dynamice eksportu i inwestycjach będzie miało charakter tymczasowy.

Optymistyczny wskaźnik
Wątpliwości Deloitte i Komisji Europejskiej co do „odskoku” naszej gospodarki w pewnym

stopniu podważa listopadowy wskaźnik PMI, prezentowany regularnie przez Markit Econo-
mics oraz bank HSBC. Wskaźnik ten powstaje na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród
szefów firm sektora przemysłowego i odzwierciedla skalę ich nastrojów, działań oraz oczeki-
wań. W listopadzie 2014 roku osiągnął on 53,2 pkt. (w październiku 51,2 pkt. i we wrześniu
49,5 pkt.). Była to najwyższa punktacja od siedmiu miesięcy. Można więc sądzić, że umocnił
się powrót tego wskaźnika powyżej granicy 50 pkt., co oznacza przewidywanie koniunktury. Ta-
kie optymistyczne spojrzenie uzasadnia fakt, że o wyniku listopadowego odczytu PMI zdecy-
dowały rosnąca produkcja i nowe zamówienia, w tym eksportowe. Ankietowane przedsiębior-
stwa wskazywały na wejście na nowe rynki eksportowe, również w Europie Centralnej.

Dobrą wiadomością z naszego punktu widzenia jest jednoczesny wzrost PMI w sektorze
przemysłowym Irlandii, Hiszpanii i Holandii (do 54–56). Ale bardziej może niepokoić spadek
tego wskaźnika (do 47–49) w Niemczech, Austrii, Francji i Grecji. Potwierdzają się więc oba-
wy wielu analityków, że dalsze spowolnienie gospodarcze w UE, szczególnie w krajach będą-
cych odbiorcami naszego eksportu, może negatywnie wpłynąć na wzrost polskiego PKB.

Pochwały i ostrzeżenia
Nie można jednak zapominać, że narzędzia bezpiecznego rozwoju znajdują się głównie

w polskich rękach. Jak zagraniczni obserwatorzy i analitycy widzą nasze działania?
Postęp w tej dziedzinie dostrzegł ostatni raport Banku Światowego „Doing Business 2015”

oceniający warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród 189 państw zajęliśmy
32. miejsce. Jest to awans o 13 pozycji – znaleźliśmy się tuż za Francją i przed Hiszpanią.
A jeszcze w 2010 roku zajmowaliśmy 72. miejsce. Mamy też najlepszą pozycję wśród państw
członkowskich UE w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto, według „Doing Business” wa-
runki działania firm gospodarczych są w naszym kraju lepsze niż średnia dla całej Unii Eu-

Perspektywy z niepewnością
ECHA POLSKIE

Mimo obaw, 
że na gospodarkę 
i finanse Polski 
w znaczącym stopniu
wpłynie kryzys 
w stosunkach Rosji 
z Ukrainą oraz UE 
i USA, prognozy 
zagraniczne nadal
brzmią dość 
optymistycznie. 
Jednak ten ton 
osłabiają 
zastrzeżenia, 
które uwzględniają
możliwość 
przedłużenia 
słabej koniunktury, 
a nawet spowolnienia
tempa rozwoju. 
Opinie te są 
często rozbieżne, 
bowiem dane, na
których się opierają,
różnią się 
w zależności 
od czasu ich 
pozyskiwania
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ropejskiej. Raport podkreśla, że w ostatnich
latach wprowadzono w Polsce wiele uprosz-
czeń i udogodnień dla przedsiębiorców.
Odnotowuje takie postępy, jak łatwiejsze
przekazywanie kapitału dzięki wprowadze-
niu procedur pozwalających wypełnić sze-
reg formalności on-line oraz obniżenie płat-
ności notarialnych. Do pozytywów należy
ułatwienie handlu transgranicznego i zmniej-
szenie kosztów pozyskiwania energii elek-
trycznej oraz uproszczone pozyskiwanie
zezwoleń na budowę. Raport przypomina
też, że w Polsce łatwiejsze stało się zakładanie
nowych firm, między innymi dzięki zniesie-
niu takich wymogów, jak rejestracja dzia-
łalności gospodarczej w Państwowym In-
spektoracie Pracy. To może satysfakcjono-
wać. Są jednak słabości, które czekają na
szybkie usunięcie.

I tak, w omawianym raporcie, Polska zna-
lazła się w czołowej piątce krajów, gdzie naj-
więcej czasu zajmuje egzekwowanie umów
między firmami (w Polsce 1 rok i 8 miesięcy,
gorzej jest tylko w Grecji, Słowenii i Włoszech
oraz na Cyprze). W tej samej niechlubnej piąt-
ce znaleźliśmy się pod względem przepro-
wadzania procesów upadłościowych firm
(w Polsce – średnio 3 lata; gorzej jest tylko
w Grecji – 3,5 roku i na Słowacji – 4 lata).

Trzeba jednocześnie podkreślić, że raporty
„Doing Business” są bardzo autorytatywne,
gdyż wynikają z przeglądu zmian w ustawo-
dawstwie. Istotne jest to, że opierają się o źró-
dłowe dane przesyłane do Banku Światowe-
go przez sektor prywatny, ekspertów, praw-
ników, doradców biznesowych, którzy pro-
wadzą działalność gospodarczą.

W dużej części podobny raport o wa-
runkach rozwoju przedsiębiorczości opubli-
kowała w listopadzie amerykańska organizacja
badawcza Global Entrepreneurship Deve-
lopment Institute. Jej indeks obejmuje 130 kra-
jów. Polska mieści się w tym rankingu na
38. miejscu. Jednak nie może to imponować.
USA, które zajęły pierwsze miejsce, uzyska-
ły 85 pkt., gdy Polska 47,4 pkt. Ponadto w Eu-
ropie na 39 krajów znaleźliśmy się dopiero na
23. miejscu. Wreszcie, plasujący się na koń-
cu listy Bangladesz został oszacowany na
14,4 pkt. Oznacza to, że od najwyżej oce-
nionego kraju – USA dzieli nas 37,6 pkt., gdy
od najniżej klasyfikowanego Bangladeszu
znacznie mniej, bowiem 33 pkt.

Raport Global Entrepreneurship Index
podkreśla zróżnicowanie warunków przed-
siębiorczości w Europie. 13 krajów zachod-
niej i północnej części naszego kontynentu
znajduje się w światowej czołówce obejmu-
jącej 20 państw. Pozostałe kraje – nowi
członkowie UE (poza Słowenią) oraz Rosja
i Ukraina – plasują się na dalszych miejscach.
Według raportu stanowi to następstwo ob-
ciążenia spadkiem z przeszłości, a więc kur-
sem na przemysł ciężki, wątłą tradycją przed-
siębiorczości oraz słabą tradycją inicjatywy
i poczucia odpowiedzialności.

Pozytywny obraz Polski w ważnym seg-
mencie finansowym dał w grudniu jeden z sze-
fów korporacji inwestycyjnej ING IM — Va-
lentijn van Nieuwenhuijzen. Jego zdaniem
w 2015 roku najbezpieczniejszym rynkiem in-
westycji będzie Japonia. Rynki wschodzące są
nadal ryzykowne, ale polski rynek zdecydo-
wanie wybija się ponad region: wydaje się zna-
cząco lepszy i bezpieczniejszy na tle innych
rynków wschodzących. Nie ma bowiem du-
żego ryzyka ekonomicznego; także ryzyko kon-
fliktu zbrojnego poza Ukrainę wydaje się nie-
prawdopodobne. „W naszych analizach Pol-
ska oceniana jest bardzo wysoko, znacznie po-
nad pozostałe kraje w regionie” – podsu-
mował van Nieuwenhuijzen.

Słabości rynku pracy
Polskiego czytelnika może zaskoczyć za-

prezentowana przez Komisję Europejską
pozytywna ocena zmian na naszym rynku
pracy. Jej listopadowy raport o zatrudnieniu
w UE uznał Polskę za kraj inicjujący „ambitne
reformy”, jak ułatwienia w dostępie do dotąd
regulowanych ponad 200 zawodów. Podob-
nie raport potraktował uelastycznienie prze-
pisów dotyczących urlopu rodzicielskiego oraz
nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia
(m.in. dotacje dla telepracy określonych
osób). Raport, omawiając konieczność two-
rzenia nowych miejsc pracy w krajach UE,
a więc i w Polsce, wskazał na potrzebę two-
rzenia odpowiednich regulacji poprawiających
otoczenie biznesowe małych i średnich przed-
siębiorstw (dotyczy to kwestii administra-
cyjnych). Tak więc pozytywy, na jakie wska-
zali eksperci Komisji Europejskiej, to tylko
mały krok we właściwym kierunku.

Na temat naszego rynku pracy wypo-
wiedziała się też nowa przedstawicielka Ban-
ku Światowego w Polsce Marina Wes. W roz-
mowie z „Gazetą Wyborczą” uznała, że ak-
tywność zawodowa Polaków jest bardzo ni-
ska. Dlatego potrzebne są reformy, które uela-
stycznią rynek pracy i spowodują zwiększe-
nie zatrudnienia i aktywności zawodowej. Jed-
nakże – zdaniem pani Wes – umowy cywil-
noprawne nazywane w Polsce „śmieciowymi”
nie służą temu. Takie umowy występują w wie-
lu krajach i są właściwe dla prac o nietypo-
wym lub nieregularnym charakterze, na przy-
kład dla prac ograniczonych czasowo, skon-
centrowanych na jakimś konkretnym zadaniu,
które można wykonywać poza miejscem
pracy i w dowolnych godzinach. Jednak
umowy w polskim wydaniu często mają nie-
wiele wspólnego z tymi założeniami – uwa-
ża przedstawicielka Banku Światowego.

Badania przeprowadzone niedawno
w Banku Światowym pokazują, że umowy cy-
wilnoprawne są nadużywane, a ich stosowanie
wynika głównie z niższych kosztów pracy,
a nie z nietypowego charakteru samej pracy.
Prowadzi to do rozwoju dualnego rynku pra-
cy, czyli podziału podobnych miejsc pracy na
lepsze i gorsze, co jest niekorzystne zarówno

z ekonomicznego, jak i społecznego punktu
widzenia. Mimo to, zdaniem pani Wes, li-
kwidacja takich umów mogłaby przynieść
więcej złego niż dobrego. W wielu rejonach
Polski – w szczególności tam, gdzie wydaj-
ność pracy jest stosunkowo niska, a płaca mi-
nimalna nie jest zróżnicowana regionalnie
– umowy cywilnoprawne pozwalają na le-
galne zatrudnienie wielu ludzi, którzy inaczej
mogliby nie mieć pracy. Rozwiązaniem nie
jest zatem likwidacja umów cywilnopraw-
nych, lecz zmniejszenie różnicy w kosztach,
które pracodawca ponosi, gdy stosuje umo-
wę cywilnoprawną i umowę o pracę. Dobrym
krokiem jest więc ozusowanie umów, bowiem
pomoże zmniejszyć różnice kosztowe po-
między umowami cywilnoprawnymi a ty-
powymi umowami o pracę w oparciu o Ko-
deks Pracy. To pozwoli, chociaż w części,
ograniczyć nadużycia. Potrzebne są również
działania, które uproszczą i uelastycznią
Kodeks Pracy tak, aby uczynić umowy o pra-
cę bardziej atrakcyjnymi dla pracodawców.
Pani Wes wskazała na pozytywne doświad-
czenia nabyte w Holandii, Niemczech i Wiel-
kiej Brytanii.

Choroba korupcyjna
I jeszcze jeden ranking. Według Trans-

parency International pod względem odczu-
walnej przez obywateli korupcji wśród 175
państw Polska zajęła 35. lokatę, tj. o trzy miej-
sca lepiej niż w 2013 roku. Przypomnijmy, że
kilka lat temu znajdowaliśmy się w okolicach
60. miejsca. Wśród krajów byłego Bloku
Wschodniego obecnie wyprzedza nas tylko
Estonia, która została sklasyfikowana na
28. miejscu. Do satysfakcji jednak daleko.
W tegorocznym zestawieniu eksperci Trans-
parency International przyznali Polsce
61 punktów w stupunktowej skali – zaledwie
o jeden więcej niż w 2013 roku. Do średniej
w Unii Europejskiej i krajów zachodnich nie-
będących członkami UE brakuje nam pięciu
punktów. Nie może więc pocieszyć, że za nami
znalazły się trzy kraje „starej” UE – Hiszpa-
nia, Grecja i Włochy. Daleko nam bowiem do
czołówki, którą tworzą Dania (92 pkt.),
Nowa Zelandia (89 pkt.) oraz Finlandia,
Szwecja i Norwegia.

Twórcy rankingu uznali obraz korupcji na
świecie jako niepokojący, bowiem aż dwie trze-
cie badanych krajów osiągnęło wynik poni-
żej 50 punktów. Dopiero w drugiej setce ran-
kingu znalazły się Rosja (27 pkt. i 136 loka-
ta) oraz Ukraina (26 pkt). Klasyfikację za-
mykają Somalia i Korea Północna (ex aequo
174. miejsce), a zaledwie kilka punktów wię-
cej przypadło Sudanowi, Afganistanowi i Ira-
kowi.

Dla porządku należy przypomnieć, że ran-
king Transparency International opiera się na
opinii mieszkańców danego kraju. W istocie
nie jest to w pełni obiektywny obraz, który
zresztą trudno uzyskać, bo przecież działania
korupcyjne przebiegają „pod stołem”. �



Business Centre Club
Co najmniej 80 proc. kontroli prowa-

dzonych w 2015 roku przez urzędy skarbo-
we ma kończyć się domiarem. Ministerstwo
Finansów postawiło sprawę jasno: urzędy,
które będą odstawać, zostaną ukarane, np.
utratą etatów.

Michał Borowski, ekspert BCC ds. po-
datków, komentuje to tak: „Problem kontroli
podatkowych jest bardzo złożony i wielo-
wymiarowy. Zakładam, że zamysłem Mini-
sterstwa Finansów jest zmotywowanie or-
ganów podatkowych do efektywnego wy-
znaczania podatników do kontroli i prze-
myślanego typowania tych, którzy mogą
prowadzić rozliczenia podatkowe niewła-
ściwie i to na dużą skalę, a nie działania na
ślepo.

Z jednej strony słyszymy często donie-
sienia o opieszałości czy wręcz stronniczo-
ści urzędników skarbowych, których dzia-
łania spowodowały znaczne straty u uczci-
wie działających podatników (często później
okazuje się również, że sądy przyznają w tych
sprawach rację podatnikom, a nie fiskuso-
wi).

Z drugiej jednak strony, samo Minister-
stwo Finansów coraz bardziej zdaje sobie
sprawę z ogromnego procederu wyłudzeń, np.
z tytułu VAT w ramach tzw. karuzeli. Trzeba
pamiętać, że zasoby kadrowe organów po-
datkowych są ograniczone i nie da się skon-
trolować wszystkich. Dlatego kluczem jest
efektywne wykorzystywanie posiadanych za-
sobów, podnoszenie ich kwalifikacji oraz
coraz szersze wykorzystywanie technik in-
formatycznych do weryfikacji rozliczeń. Ale
to wymaga czasu, pieniędzy, a przede wszyst-
kim zmiany mentalności wielu urzędników.

Przecież nie chodzi chyba o to, żeby wy-
kształceni i doświadczeni urzędnicy wyszu-
kiwali zaległości na 1 tys. zł u drobnych przed-
siębiorców, podczas gdy na wytropienie
skomplikowanych karuzeli podatkowych,
w których fiskus traci dziesiątki czy setki mi-
lionów złotych, nikt już nie będzie miał cza-
su. Moim zdaniem Ministerstwo Finansów
chciałoby, aby organy podatkowe efektywniej
typowały podatników do kontroli, albo dużo
szybciej i celniej reagowały na przesłanki funk-
cjonowania karuzeli podatkowych i elimino-
wały je, zanim przyniosą straty finansowe.

Chodzi o to, aby nie nastąpiła taka sy-
tuacja, że organy podatkowe, aby wypełnić
nałożone przez MF cele efektywności kon-
troli, będą na siłę szukać błędów tam, gdzie
ich nie ma, albo interpretować wszystkie prze-
pisy na niekorzyść podatników. W taki spo-
sób dość łatwo uda się wypełnić założony
wskaźnik MF, ale czy na pewno o to chodzi?
A co w sytuacji, gdy pierwotnie wykazana
przez urzędników zaległość zostanie później
uznana przez sąd za niezasadną? Czy wskaź-
niki uwzględniające taką efektywność też są
na urzędników nakładane?

W mojej ocenie dążenie do zwiększenia
efektywności kontroli podatkowych jest samo
w sobie bardzo dobrym założeniem, ale
wymaga dużo szerszego spojrzenia na ten
problem niż sama procentowa efektywność
kontroli. W taki sposób dość łatwo można
wypaczyć sens ich prowadzenia, a w dłuż-
szym horyzoncie również tracić znaczące do-
chody do budżetu. Ważne jest natomiast, aby
efektywność działania urzędników była mie-
rzona obiektywnymi kryteriami i rzeczywiście
przekładała się na wykrywanie oszustw po-
datkowych, a nie nękanie uczciwych”.
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Przez ostatnich kilka
lat, gdy kryzys przenosił

się przez Atlantyk 
do Europy, wydawało się, że 

niemiecki wał go zatrzyma. Częściowo
tak się stało. Poza wałem były jednak także

inne punkty oporu, w tym Polska. Jednak to nie
mądrzy politycy, tylko praktyczni przedsiębiorcy nadali

naszej gospodarce wigoru nawet wtedy, gdy wydawało się to niemożliwe. 
Domagają się jednak, żeby im nie przeszkadzać. Zwłaszcza w sprawie 

podatków. I już nie chodzi o to, żeby były niższe 
(bo wysokie nie są), ale żeby były sensowne

Piąte koło 
czy partner?



W grudniu ubiegłego roku prezydent Bro-
nisław Komorowski przesłał do Sejmu pro-
jekt zmian w ordynacji podatkowej i innych
ustawach. Te propozycje należy ocenić po-
zytywnie. Postulowane wprowadzenie do or-
dynacji zasady in dubio pro tributario (wąt-
pliwości rozstrzygać na korzyść podatnika)
jest potrzebne i pożyteczne. Zasada ta obo-
wiązuje w prawie od dawna, ale w praktyce
nie zawsze była respektowana przez sądy i or-
gany podatkowe, gdyż nie była expressis ver-
bis wyrażona w przepisach prawa. Organy
stosowały ją niezwykle rzadko, rozstrzygając
z reguły wszelkie wątpliwości na niekorzyść
podatników.

Pracodawcy RP
Nie tylko przedsiębiorcy borykają się

z dwiema najpoważniejszymi bolączkami sys-
temu tworzenia prawa w Polsce, którymi są
nadpodaż i niska jakość legislacji. To jednak
oni najczęściej cierpią z powodu niejasnych
przepisów oraz mnogości ich interpretacji
przez liczne urzędy oraz sądy. – Szczególną
niestabilnością – twierdzi Piotr Wołejko,

ekspert Pracodawców RP – cechuje się pra-
wo podatkowe, które w przypadku niedo-
pełnienia obowiązków nakłada na przedsię-
biorców dotkliwe kary finansowe. Czy nie mo-
żemy tworzyć lepszego prawa i ułatwiać – za-
miast utrudniać – prowadzenie działalności
gospodarczej?

Proces legislacyjny w Polsce wymaga
gruntownych zmian i dostosowania do re-
aliów XXI wieku. Kluczowe jest zwiększenie
transparentności tego procesu oraz podnie-

sienie rangi konsultacji społecznych. Stano-
wią one odpowiedź na większość problemów.
Im wcześniej do tworzenia prawa zostaną
włączeni eksperci w danej dziedzinie, tym
szybciej uda się zidentyfikować potencjalne
zagrożenia. Lepsze będą wówczas także
zaproponowane w projekcie rozwiązania.
Konsultacje społeczne powinny zaczynać się
już na etapie opracowania założeń do pro-
jektu ustawy. Należy też traktować je jako pro-
ces ciągły.

Postulujemy, aby – wzorem Unii Euro-
pejskiej – wprowadzić do polskiego systemu
stanowienia prawa instytucje zielonych i bia-
łych ksiąg, które stanowią istotny etap przed-
legislacyjny. Pozwala to znacznie wcześniej
zidentyfikować potencjalne problemy i róż-
nice interesów oraz wypracować najlepszy
z możliwych kompromisów.

Jest to postulat, który należy zrealizować
podczas gruntownej reformy systemu sta-
nowienia prawa. Już dziś można natomiast
znacząco poprawić mechanizm konsultacji
społecznych, przywracając mu właściwą
rangę. Wystarczy, aby wszystkie ministerstwa

stosowały jednolite podejście. Aktualnie bo-
wiem każdy resort ma własne praktyki w tym
zakresie – własną listę podmiotów, z który-
mi konsultowane są projekty, własną inter-
pretację dotyczącą ustawowych terminów
przewidzianych na konsultacje (30 dni, wy-
jątkowo 21 dni) etc.

Druga sprawa, którą można szybko
zmienić, to zmiana podejścia do konsultacji.
Zbyt często odnosimy wrażenie, że opinie
z zewnątrz nie są traktowane poważnie, a in-

teresariusze uchodzą za piąte koło u wozu.
Urzędnicy uważają, że wiedzą wszystko naj-
lepiej. Nagminna – a zarazem naganna – jest
także praktyka nieodpowiadania na uwagi
przesłane w ramach konsultacji społecz-
nych. To wyraz lekceważenia prawa i dobrych
obyczajów.

Widać jednak światełko w tunelu. Przy-
gotowany pod auspicjami Ministerstwa Go-
spodarki projekt wytycznych konsumuje
wiele z powyższych propozycji. Dokument
jest skierowany do urzędników zaangażo-
wanych w tworzenie prawa. Należy oczeki-
wać, że wytyczne te już wkrótce staną się wią-
żące. Przyczyni się do to przywrócenia od-
powiedniej rangi konsultacjom społecznym,
a przez to do poprawy jakości tworzonego
w Polsce prawa.

Konfederacja Lewiatan
Przepisy zawarte w nowelizacji ustawy o

komornikach sądowych i egzekucji będą
miały negatywny wpływ na efektywność
pracy komorniczej, stracą na nich wierzyciele
i budżet państwa.

Obecnie wierzycielom przysługuje wybór
kancelarii komorniczych na terenie całego kra-
ju (z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości),
co umożliwia im współpracę z najbardziej
efektywnymi, najlepiej zorganizowanymi i zin-
formatyzowanymi komornikami. Znacznie
ułatwia to wierzycielom komunikację z ko-
mornikami i ogranicza skalę korespondencji
papierowej, a w konsekwencji umożliwia
im składanie większej niż poprzednio liczby
spraw do egzekucji.

Projekt pozbawia wierzycieli tego prawa,
uzależniając możliwość wyboru komornika
spoza rewiru od spełnienia wskaźników
skuteczności na tak wysokim poziomie, iż
w praktyce eliminuje się możliwość jego
wyboru na terenie Polski. Jest to powrót do
rejonizacji usług komorniczych.

RYCH

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW

Ministerstwo Finansów chciałoby, aby organy 
podatkowe efektywniej typowały podatników 
do kontroli albo dużo szybciej i celniej reagowały
na przesłanki funkcjonowania karuzeli podatkowych
i eliminowały je, zanim przyniosą straty finansowe
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PRAWO

Podstawa prawna
Tryb działań, jakie muszą zostać podjęte przez inwestora przed

rozpoczęciem robót budowlanych, wskazany został w art. 28-40a usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
1409 z późn. zm.). W powyższej regulacji szczególne miejsce zajmuje
instytucja zgłoszenia, która uregulowana została w art. 30 Prawa bu-
dowlanego.

Pozwolenie na budowę
W świetle art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego roboty budowlane

co do zasady powinny zostać przeprowadzone przez inwestora na
podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Procedura
uzyskania pozwolenia na budowę jest złożona, choć obowiązuje tu
termin maksymalny 65 dni na wydanie decyzji. Procedura ta wyma-
ga przedstawienia przez inwestora projektu budowlanego oraz innych
dokumentów, które następnie oceniane są przez organ przez pryzmat
przesłanek wskazanych w art. 32 Prawa budowlanego. Jeśli wszyst-
kie przesłanki zostały spełnione, to organ powinien wydać decyzję ad-
ministracyjną zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą po-
zwolenia na budowę. Decyzja ta zgodnie z wyrokiem Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r.
(sygn. VII SA/Wa 603/11) nie ma charakteru uznaniowego, tj. organ
musi wydać decyzję pozytywną dla inwestora, jeśli tylko zostały speł-
nione wynikające z ustawy przesłanki.

Zgłoszenie
W przypadku niektórych rodzajów robót budowlanych, które

zostały wskazane w art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego, zamiast wnio-
sku o wydanie pozwolenia na budowę inwestor składa zgłoszenie
zamiaru wykonania robót budowlanych. Wniesienie takiego zgło-
szenia, choć organ ocenia jego treść, formalnie nie powoduje wsz-
częcia postępowania administracyjnego, a inwestor może przystą-
pić do robót, jeżeli organ nie wniesie w terminie 30 dni sprzeciwu.
Procedura zgłoszenia jest zatem drogą łatwiejszą, bardziej odfor-
malizowaną dla inwestora, który nie musi składać m.in. projektu bu-
dowlanego. Organ, poza przypadkiem wniesienia sprzeciwu lub na-
łożenia na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
nie wydaje w sprawie decyzji administracyjnej, a zgoda na rozpo-
częcie robót budowlanych przybiera formę tzw. milczącej zgody or-
ganu.

Nałożenie obowiązku pozwolenia na budowę
W świetle art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego nawet w przypad-

ku inwestycji zwolnionych z rygoru pozwolenia na budowę właści-

wy organ może decyzją administracyjną nałożyć obowiązek uzyskania
pozwolenia na budowę. Dotyczy to sytuacji, kiedy realizacja inwe-
stycji może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego albo spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lu-
dzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania
zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych albo
wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążli-
wości dla terenów sąsiednich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rze-
szowie w wyroku z dnia 7 lutego 2013 r. (sygn. II SA/Rz 975/12) oce-
nił, że rozstrzygnięcie organu o obowiązku legitymowania się przez
inwestora pozwoleniem na budowę ma charakter uznaniowy, co z ko-
lei wiąże się z obowiązkiem szerokiego uzasadnienia konieczności uzy-
skania pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę z inicjatywy inwestora
Paradoksalnie zdarza się, że inwestor z własnej inicjatywy chce

uzyskać pozwolenia na budowę zamiast zgłoszenia. Dzieje się tak
zwłaszcza w przypadku inwestycji współfinansowanych ze środków
unijnych, gdzie wymogiem instytucji finansującej może być właśnie
uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej budowę, a taka wy-
dawana jest tylko w przypadku pozwolenia na budowę. W kwestii tej
istnieją wątpliwości, wynikające przede wszystkim z zasady legalno-
ści działania organów administracji publicznej, wyrażonej w art. 6 KPA,
czy inwestor może wybrać pomiędzy procedurą zgłoszenia a proce-
durą pozwolenia na budowę. Oceniając powyższą kwestię z per-
spektywy celu regulacji reglamentujących proces budowlany, należy
ocenić, że wybór taki jest możliwy. Celem regulacji budowlanych jest
bowiem zapewnienie, aby nowy obiekt budowlany wpisywał się w ład
przestrzenny, a jednocześnie został zaprojektowany i wykonany w spo-
sób zapewniający bezpieczeństwo tak dla jego użytkowników, jak i osób
postronnych. Jeżeli zatem inwestor decyduje się na złożenie wniosku
o pozwolenie na budowę, to tym samym doprowadza do wszczęcia
postępowania administracyjnego, w ramach którego oceniany jest m.in.
przedłożony projekt budowlany. Osiągnięcie celu regulacji budow-
lanej będzie zatem bardziej pewne w przypadku wyboru przez samego
inwestora postępowania bardziej sformalizowanego, jakim jest po-
stępowanie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie po-
zwolenia na budowę. Problem możliwości wyboru przez inwestora
pomiędzy pozwoleniem na budowę a zgłoszeniem być może został
zauważony przez ustawodawcę, bowiem w procedowanej obecnie
przed Sejmem tzw. małej nowelizacji prawa budowlanego, w przy-
padku niektórych rodzajów inwestycji przewidziano wprost możliwość
takiego wyboru.

Kazimierz Pawlik

Pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia
Zasadą prawa budowlanego 

w Polsce jest możliwość rozpoczęcia
robót budowlanych na podstawie

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę. Jednym z wyjątków od tej

zasady jest forma wyłącznie 
zgłoszenia robót budowlanych 

i przyjęcia tego zgłoszenia przez
milczącą zgodę organu





Cezary Rybski

Deflacja nie odpuszcza
– Polski sektor przemysłowy, który pod

koniec ubiegłego roku wzrósł zaledwie
o 0,3 proc., wciąż pozostaje słaby na tle
reszty gospodarki – skomentował dane
Głównego Urzędu Statystycznego ekspert
Pracodawców RP Łukasz Kozłowski. – Ko-
niunktura w tej branży wciąż jest stosun-
kowo słaba.

W roku 2013 mieliśmy do czynienia z od-
wrotną sytuacją – wyniki polskiego przemy-
słu, mimo mniejszej dynamiki PKB, popra-
wiały się znacznie szybciej niż teraz. Obecny
rezultat jest m.in. efektem zamknięcia wschod-
nich rynków zbytu z powodu rosyjskiego em-
barga oraz pogłębiającego się kryzysu go-
spodarczego w Rosji i na Ukrainie, jak rów-
nież marazmu w strefie euro.

Gospodarki większości krajów Unii Eu-
ropejskiej – gdzie trafia około 75 proc. pol-
skiego eksportu – nie doświadczyły ożywie-
nia po wyjściu z recesji. Nastąpiła raczej sta-
bilizacja na relatywnie niskim poziomie ak-
tywności ekonomicznej.

– Deflacja nie odpuszcza. Koniec ubie-
głego roku przyniósł kolejne spadki cen. Za-
czną one rosnąć dopiero w trzecim kwarta-
le 2015 roku – przewiduje Wiktor Wojcie-
chowski, główny ekonomista Plus Banku.

To oznacza, że powrót do niewielkiej in-
flacji, która pobudza gospodarkę, zajmie
więcej czasu niż oczekiwali ekonomiści. Przy-
pomnijmy, że jeszcze pól roku temu, większość
analityków była zdania, że deflacja zagości
u nas na dwa-trzy miesiące.

Skąd te spadki cen? Jest to po części sku-
tek kryzysu na Wschodzie, którego efektem jest
m.in. taniejąca żywność. – Ten nietypowy jak
na tę porę roku spadek cen produktów spo-
żywczych – twierdzi Wiktor Wojciechowski
– wynika z podwyższonej podaży owoców
i mięsa na rynku krajowym, co jest z kolei bez-
pośrednią konsekwencją embarga na eksport
polskiej żywności do Rosji.

To jednak nie jest jedyny czynnik kształ-
tujący ceny w Polsce. Drugim były spadają-
ce na światowych rynkach ceny ropy nafto-
wej. Z deflacją będziemy mieli do czynienia
znacznie dłużej niż oczekiwano. Najpraw-
dopodobniej jeszcze przez co najmniej pół
roku. 

Firmy odzyskują wigor
Wskaźnik PMI, obrazujący ogólną kon-

dycję polskiego sektora przemysłowego, po-
zytywnie zaskoczył ekonomistów, rosnąc
pod koniec ubiegłego roku po raz trzeci z rzę-
du. Ich zdaniem, dane te potwierdzają, że pol-
skie firmy dobrze radzą sobie ze spowolnie-
niem za granicą.

Bank HSBC poinformował, że opraco-
wany przez Markit wskaźnik PMI (obrazu-
jący poziom optymizmu przedsiębiorców),
wzrósł pod koniec ubiegłego roku do 53,2 pkt.
Wynik powyżej 50 pkt. zapowiada wzrost.
Bank wskazał, że wynik PMI zasygnalizował
wyraźną poprawę warunków w polskim sek-
torze przemysłowym i zwrot w porównaniu
do sierpnia, kiedy jego wynik był na najniż-
szym poziomie od piętnastu miesięcy i wy-
niósł 49 pkt.

Ekspert Pracodawców RP Łukasz Ko-
złowski uważa, że zaskakująco silny wzrost
polskiego PMI wskazuje na kontynuację
ożywienia gospodarczego. – Wygląda na to
– powiedział – że przedsiębiorcy coraz le-
piej przystosowują się do funkcjonowania
w warunkach długotrwałego spowolnienia
w strefie euro i mimo licznych przeciwno-
ści zwiększają udział na tych wolno roz-
wijających się rynkach. Świadczą o tym po-
lepszające się wyniki sektora eksporto-
wego.

Zauważył, że jednocześnie polski prze-
mysł wspierany jest też przez coraz mocniejszy
popyt wewnętrzny. Zarówno liczba nowych
zamówień, jak i wielkość produkcji zaczęły ro-
snąć w stosunkowo szybkim tempie. – Ryzy-
ko natrafienia na barierę popytu na rynku we-
wnętrznym wydaje się być obecnie niewielkie
ze względu na najszybsze od kilku lat tempo
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Optymizm nie gaśnie

Deficyt budżetowy w 2015 roku ma być nie większy niż 46 mld 80 mln zł 
– przewiduje Ministerstwo Finansów. Założono, że produkt krajowy brutto
wzrośnie o 3,4 proc., inflacja wyniesie 1,2 proc., a deficyt sektora finansów
publicznych spadnie poniżej 2,8 proc. PKB. Polska wyjdzie więc z procedury
nadmiernego deficytu nałożonej przez Komisję Europejską i spełni kolejny
warunek, kwalifikujący do wejścia w strefę euro. Do tego jednak polskim 
władzom się nie spieszy, bo – jak mówił poprzedni minister finansów Jacek
Rostowski – nie wchodzi się do domu, który jest właśnie remontowany
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wzrostu płac realnych oraz spadku bezrobocia
– uważa Kozłowski.

Adam Antoniak z Zespołu Analiz i Pro-
gnoz Rynkowych banku Pekao SA zwrócił
uwagę, że wskaźnik PMI utrzymuje się od kil-
ku miesięcy powyżej granicy 50 pkt. To
oznacza, że polski sektor przemysłowy od-
zyskuje wigor. Jeżeli utrzyma się wzrost za-
mówień zagranicznych, to zobaczymy wy-
raźną poprawę w krajowym przetwórstwie.

Zaskakująco dobrze
Utrzymująca się deflacja nie skłoniła

Rady Polityki Pieniężnej do dalszych obniżek
stóp procentowych. Prawdopodobnie dojdzie
do nich w tym roku. A jeżeli nawet tak się nie
stanie, gospodarka da sobie radę. RPP wie-
lokrotnie reagowała z dużym opóźnieniem na
procesy ekonomiczne, a przedsiębiorcy szli
swoim torem i to dosyć wartko.

Wyższe tempo wzrostu gospodarczego
to w głównej mierze zasługa popytu krajo-
wego, zarówno konsumpcyjnego, jak i in-
westycyjnego, który wyraźnie zyskał na sile
pod koniec ubiegłego roku. Przy wzroście
płac powyżej 2 proc. i deflacji dochody do
dyspozycji gospodarstw domowych rosną
i widać to w sklepach czy firmach usługo-
wych.

Gospodarka zaskakująco dobrze pora-
dziła sobie z niekorzystnymi czynnikami glo-
balnymi, choć nie wszystkich strat dało się

uniknąć. – Ograniczenia w handlu zagra-
nicznym nie miały jednak większego nega-
tywnego wpływu na wyniki gospodarcze
w Polsce – twierdzi Adam Antoniak.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku eks-
port wzrósł tylko o 3,8 proc. wobec 4,8 proc.
w poprzednich trzech miesiącach. Prof. Sta-
nisław Gomułka z Business Centre Club uwa-
ża, że miało na to wpływ przede wszystkim
niekorzystne otoczenie zewnętrzne, w tym

stagnacja gospodarcza w Unii Europejskiej.
– W tej sytuacji wzrost eksportu o 3,8 proc.
trzeba uznać za sukces polskich przedsię-
biorców – powiedział.

Tempo wzrostu Produktu Krajowe-
go Brutto Polski wyniesie w 2015 roku 3 proc.
Wynika to z prognoz Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Inne prognozy są jednak bardziej optymi-
styczne. �
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Wydarzenie zorganizowane
przez Centrum Kompetencji
Puławy zostało objęte hono-
rowym patronatem Minister-

stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa
Skarbu Państwa oraz organizacji Fertilizers
Europe. 

Jednym z głównych elementów konfe-
rencji była prezentacja raportu „25 lat pol-
skiego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywno-
ściowe w Europie”. Został on przygotowany
przez Centrum Kompetencji Puławy. W od-
niesieniu do przedmiotowego raportu obec-
ny na konferencji Paweł Jarczewski, prezes za-
rządu Grupy Azoty, stwierdził m.in.: – Polskie
produkty żywnościowe mają dziś szansę być
rozpoznawalne na świecie. Chcemy, aby rol-
nictwo, które obecnie jest czwartym naj-
większym sektorem polskiej gospodarki, nie
tylko nie straciło na wartości, ale żeby za ko-

lejną dekadę było pierwszym bądź drugim sek-
torem napędzającym rozwój Polski.

Ważnymi systemowymi i pozytywnymi
merytorycznymi wnioskami przedstawiony-
mi w raporcie są wzrost eksportu produktów
rolnych, zwiększenie kultury prowadzenia go-
spodarstw oraz zwrot w kierunku rolnictwa
precyzyjnego. Dzięki tym działaniom nastę-
puje wzrost pozycji konkurencyjnej polskich

produktów rolno-spożywczych na między-
narodowym rynku. 

Podczas konferencji odbyła się rów-
nież debata na temat polskich marek bran-
ży rolniczej, które osiągają sukcesy rynkowe
w Europie, z udziałem ich przedstawicieli. 

Dzięki działalności Centrum Kompe-
tencji Puławy występuje wymiana do-
świadczeń przedsiębiorców rolnych, know-
how producentów środków produkcji oraz
wiedzy przedmiotowych instytucji nauko-
wych. Przedstawione działania stanowią
unikalny model systemowej synergii w bran-
ży rolno-spożywczej w naszym kraju. Sytu-
acja ta przyczynia się do wzrostu ilościowo-
jakościowego analizowanego sektora oraz
poziomu jego konkurencyjności na mię-
dzynarodowym rynku.

www.ckpulawy.com

Konkurencyjna polska żywność
26 listopada 2014 roku w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym od-
była się już po raz czwarty konferencja z cyklu „Nauka – Biznes – Rolnictwo”.
Uczestniczyli w niej wybitni przedstawiciele świata nauki i agencji rządowych,
przedsiębiorcy rolni oraz liderzy chemii rolnej

Prognoza Unii
Komisja Europejska spodziewa się utrzymania w Polsce konsumpcji prywatnej

oraz dalszej poprawy na rynku pracy. Bezrobocie, liczone metodologią unijną, różną
od stosowanej przez Główny Urząd Statystyczny, ma wynieść w tym roku 9,3 proc.
W 2016 roku stopa bezrobocia według tej prognozy wyniesie w Polsce 8,8 proc.

KE przewiduje też stopniową poprawę sytuacji finansów państwa. Deficyt sektora
finansów publicznych ma się obniżyć z 3,4 proc. PKB w 2014 roku do 2,9 proc. PKB
w 2015 roku i do 2,8 proc. PKB w 2016 roku.

Spadek deficytu w 2014 roku autorzy przypisują głównie poprawie aktywności go-
spodarczej oraz lepszym od oczekiwań dochodom podatkowym. W 2015 roku defi-
cyt ma się obniżyć także dzięki wzrostowi gospodarczemu.

Po stronie wydatków budżetu niektóre działania, takie jak wyższa indeksacja ni-
skich emerytur i ulgi podatkowe na dzieci, częściowo skasują inne oszczędności, np.
zamrożenie płac w sektorze publicznym.

KE szacuje, że poziom długu publicznego w 2015 roku i 2016 roku będzie nie-
znacznie powyżej 50 proc. PKB (odpowiednio 50,2 i 50,1 proc.). Autorzy raportu za-
znaczają, że prognozy długu publicznego obarczone są znaczną niepewnością, gdyż
na dużą jego część mogą mieć wpływ fluktuacje kursu walutowego. Zgodnie z tymi
prognozami tegoroczna inflacja wyniesie 1,1 proc., a w 2016 roku 1,9 proc.

Źródło: money.pl

Fot. SŁAWOMIR KŁAK



Wsprawie rozpoznanej przez Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny
w Kielcach w wyroku z 18 wrze-
śnia 2014 r., sygn. akt I SA/Ke

487/14 podatnik złożył wniosek o wydanie in-
terpretacji podatkowej. Wskazał, że jest
wspólnikiem spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, lecz w najbliższej przyszłość
planowane jest przekształcenie tej spółki w
spółkę osobową, np. jawną lub komandyto-
wą. Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w poprzednich latach osiągała zysk, któ-
ry dzielony był zgodnie z zasadami określo-
nymi w Kodeksie spółek handlowych. W okre-
sie objętym wnioskiem o interpretację zda-
rzało się, że zgromadzenie wspólników spół-
ki z o.o. podejmowało uchwalę, w której de-
cydowało o podziale zysku (lub jego części)
w ten sposób, że zysk był przelewany do ka-
pitału zapasowego/rezerwowego (lub inne-
go funduszu). Podatnik chciał wiedzieć, czy
w razie przekształcenia spółki kapitałowej
(spółki z o.o.) w spółkę osobową (np. ko-
mandytową lub jawną) będzie miała obo-
wiązek do rozpoznania na dzień prze-
kształcenia dochodu (przychodu) z udziału
w zyskach osób prawnych jako wartości
niepodzielonych zysków w spółkach kapita-
łowych i w konsekwencji zapłaty podatku do-
chodowego od osób prawnych od środków
zgromadzonych na kapitale zapasowym
(lub rezerwowym) spółki przekształcanej.
Zdaniem podatnika, w omawianej sytuacji w
momencie przekształcenia wspólnik nie roz-
poznaje przychodu z udziału w zyskach
osób prawnych.

Stanowisko fiskusa
Minister finansów uznał stanowisko po-

datnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu
wskazał, że zyski, które nie zostały podzielone

i wypłacone wspólnikom w formie dywiden-
dy, lecz gromadzono je na kapitałach wła-
snych spółki jako kapitał zapasowy/rezerwowy
(lub inny fundusz) odpowiadają pojęciu
„niepodzielne zyski” użytym w art. 10 ust. 1
pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych (dalej: updop). W myśl
tego przepisu, dochodem (przychodem)
z udziału w zyskach osób prawnych jest do-
chód (przychód) faktycznie uzyskany z tego
udziału (akcji), w tym także wartość niepo-
dzielonych zysków w spółce w przypadku
przekształcenia spółki w spółkę niebędącą
osobą prawną; przychód określa się na
dzień przekształcenia. Zatem wartość wy-
pracowanych przez spółkę z o.o. zysków
osiągniętych w latach poprzedzających mo-
ment przekształcenia w spółkę jawną lub ko-
mandytową, które zwyczajne zgromadzenie
wspólników tej spółki przeznaczyło na ka-
pitał zapasowy, fundusz rezerwowy lub
inny fundusz, stanowić będzie dla wnio-
skodawcy przychód z tytułu udziału w zy-
skach osób prawnych w myśl art. 10 ust. 1
pkt 8 updop.

Podatnik odwołał się od interpretacji do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach. Sąd ten podzielił argumentację
podatnika i uchylił interpretację.

Co orzekł sąd?
Sąd podkreślił, że pojęcie niepodzielonego

zysku nie zostało zdefiniowane w przepisach
prawa podatkowego, a jego interpretację
trzeba dokonywać poprzez odniesienie się do
przepisów Kodeksu spółek handlowych (da-
lej: ksh). Pomimo, że ksh nie zawiera legal-
nej definicji pojęcia niepodzielonych zysków,
to w sytuacji, gdy zysk ten został rozdyspo-
nowany zgodnie z umową spółki, poprzez np.
jego przekazanie na kapitał zapasowy czy re-

zerwowy, nie jest on już zaliczany do kategorii
zysków niepodzielonych.

Sąd podzielił stanowisko podatnika, że
w świetle przepisów ksh podział zysku ozna-
cza nie tylko oddanie zysku do dyspozycji
wspólników, ale również przeznaczenie w dro-
dze uchwały na kapitał zapasowy/rezerwowy
lub inny fundusz. Z kolei dozwolony przepi-
sami ksh podział zysku wyklucza zastoso-
wanie art. 10 ust 1 pkt 8 updop, w przypad-
ku przekształcenia spółki w spółkę niebędą-
cą osobą prawną.

Sąd uznał za błędne stanowisko ministra
finansów, że za wartość niepodzielonych
zysków w spółce (w przypadku jej prze-
kształcenia w spółkę nie posiadającą osobo-
wości prawnej), podlegających opodatko-
waniu jako przychód z tytułu udziału w zy-
skach osób prawnych, należy uznać wartość
niepodzielonych pomiędzy udziałowców
wszelkich zysków spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością osiągniętych w latach po-
przedzających moment przekształcenia.

Zatem w razie przekształcenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
osobową, w sytuacji podejmowania w po-
przednich latach uchwał o podziale zysku
i przeznaczenia na kapitał zapasowy/rezer-
wowy lub inny fundusz w spółce przekształ-
canej nie mamy do czynienia z zyskiem nie-
podzielonym, o którym mowa w art. 10 ust.
1 pkt 8 updop, co skutkuje brakiem konse-
kwencji podatkowych.

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się 
w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów

gospodarczych.
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Podatkowe konsekwencje 
przekształcenia spółki kapitałowej
w osobową
W razie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
osobową, w sytuacji podejmowania w poprzednich latach uchwał o podziale
zysku i przeznaczenia na kapitał zapasowy/rezerwowy lub inny fundusz 
w spółce przekształcanej, nie mamy do czynienia z zyskiem niepodzielonym,
co skutkuje brakiem konsekwencji podatkowych – orzekł Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Kielcach
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Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzy-
mała poziom stopy depozytowej,
jednak o 50 pkt. bazowych obniżyła
stopę referencyjną oraz stopę re-

dyskonta weksli, a także zredukowała poziom
stopy lombardowej aż o 100 pkt. bazowych.
„Rada ustaliła stopy procentowe NBP na na-
stępującym poziomie – stopa referencyjna
2 proc. w skali rocznej (dotychczas 2,5 proc.
w skali rocznej); stopa lombardowa 3 proc.
w skali rocznej (dotychczas 4 proc. w skali
rocznej); stopa depozytowa 1 proc. w skali
rocznej (dotychczas 1 proc. w skali rocznej);
stopa redyskontowa weksli 2,25 proc. w ska-
li rocznej (dotychczas 2,75 proc. w skali rocz-
nej). (…) Rada postanowiła obniżyć stopy
procentowe NBP, za wyjątkiem stopy depo-
zytowej, która pozostała bez zmian, zawężając
różnicę pomiędzy stopą lombardową a de-
pozytową. Rada nie wyklucza dalszego do-
stosowania polityki pieniężnej jeśli napływa-
jące informacje (w tym listopadowa projek-
cja NBP) potwierdzą istotne ryzyko utrzy-
mania się inflacji poniżej celu w średnim okre-
sie.” – czytamy w komunikacie RPP.

Tańsze kredyty gotówkowe
Zmianą, którą kredytobiorcy najszybciej

odczują w swoich portfelach, jest obniżenie
stopy lombardowej o 100 pkt. bazowych, czy-
li zredukowanie jej wysokości z poziomu 4 do

3 proc. Ta jest bowiem podstawą, na bazie któ-
rej wyliczane jest maksymalne oprocentowanie
nominalne kredytów i pożyczek. W myśl po-
stanowień ustawy antylichwiarskiej nie może
ono wynosić więcej niż czterokrotność stopy
lombardowej NBP. Co za tym idzie, przed
ostatnim posiedzeniem RPP kredytodawcy
nie mogli pobierać odsetek wyższych od
16 proc. w skali roku, a obecnie czterokrot-
ność ta wynosi już tylko 12 proc.

Redukcja ta jest korzystna przede wszyst-
kim dla osób spłacających już swoje zobo-
wiązania, ponieważ banki musiały obniżyć ich
oprocentowanie do nowego poziomu mak-
symalnie 12 proc. – spłacany przez kredyto-
biorców kapitał wypracowywał będzie niższe
odsetki. Oczywiście także nowo udzielane kre-
dyty podlegają nowym wytycznym, jednak
w ich przypadku banki mogą starać się zbi-
lansować swoje straty poprzez podwyższenie
prowizji czy konieczność ustanowienia do-
datkowego zabezpieczenia np. w formie
ubezpieczenia.

Tańsze kredyty hipoteczne
– Z kolei obniżenie stopy referencyjnej

NBP o 50 pkt. bazowych, czyli z 2,5 proc. do
poziomu 2 proc. wpływa na obniżenie war-
tości pieniądza na rynku bankowym – czyli po
jakiej cenie banki pożyczają sobie pieniądze.
Na bazie ceny pieniądza na rynku między-

bankowym ustalana jest bowiem stawka
WIBOR, a ta z kolei wpływa m.in. na wyso-
kość oprocentowania złotowych kredytów hi-
potecznych.

Powyższe przekłada się zarówno na wy-
sokość oprocentowania zobowiązań nowo
udzielanych, jak i tych już spłacanych. W ich
przypadku jednak obniżenie wartości opro-
centowania następować będzie zgodnie z za-
pisanym w umowie harmonogramem aktu-
alizacji wysokości oprocentowania – wskaź-
nika WIBOR.

Tańszy pieniądz na rynku międzybanko-
wym nie jest jednak powodem do radości dla
wszystkich. Jego cena wpływa bowiem nie tyl-
ko na wysokość oprocentowania kredytów, ale
i depozytów, a co za tym idzie – należy spo-
dziewać się jego obniżek lub wprowadzania
ograniczeń w obrębie tego, którzy klienci będą
mogli cieszyć się „przyzwoitym” oprocento-
waniem lokat.

Portal Skarbiec.Biz 
– największy, niezależny serwis o prawie, 

finansowaniu i gospodarce.

Tańsze kredyty 
za mniejsze zyski z lokat
Październikowe 
posiedzenie Rady Polityki
Pieniężnej zakończyło
się obniżeniem wartości
trzech z czterech 
podstawowych stóp 
Narodowego Banku 
Polskiego. Ku radości
wszystkich obecnych 
i przyszłych kredyto-
biorców, ścięto poziom
stopy referencyjnej oraz
stopy lombardowej. 
Dlaczego zmiana ta 
jest z ich punktu 
widzenia tak istotna?



Iedycja konkursu „Grunt na Medal”, pro-
wadzonego przez Polską Agencję In-
formacji i Inwestycji Zagranicznych we
współpracy z partnerami PAIiIZ – Re-

gionalnymi Centrami Obsługi Inwestora
i marszałkami województw, odbyła się w 2005
roku. Od tego czasu w dotychczasowych edy-
cjach poddano ocenie łącznie 1625 ofert lo-
kalizacyjnych z 1045 gmin, zaś sam konkurs
cieszy się uznaniem nie tylko za swą skalę
i profesjonalną analizę ekspercką, lecz także
poparcie wiceprezesa rady ministrów, mini-
stra gospodarki Janusza Piechocińskiego
oraz Związku Województw Rzeczypospoli-
tej Polskiej – patronów honorowych przed-
sięwzięcia.

W ramach tegorocznej edycji konkursu
najwięcej terenów inwestycyjnych ubiegają-
cych się o zaszczytny tytuł „Gruntu na Me-
dal”, będącego wartościowym narzędziem
promocyjnym zwycięskich gmin, wpłynęło
z województw: wielkopolskiego, podkarpac-
kiego i śląskiego. Tegorocznych finalistów
ogłoszono podczas konferencji podsumo-
wującej wyniki VI edycji ogólnopolskiego kon-
kursu „Grunt na medal 2014”, która odbyła
się 27 października w Hotelu Polonia Pala-
ce. Oprócz przedstawicieli zwycięskich gmin
i instytucji, które oferują wsparcie w pozy-
skiwaniu inwestorów, w uroczystości wzięli
udział wicepremier Janusz Piechociński i pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodar-
ki Ilona Antoniszyn-Klik.

– Samorządy, które podjęły trud kom-
pleksowego przygotowania terenów inwe-
stycyjnych oraz ich aktywną promocję, zo-
staną wynagrodzone napływem wielu zna-
czących inwestycji – powiedział wicepre-
mier, minister gospodarki Janusz Piechociński
podczas uroczystości finałowej. Dla laureatów
konkursu miejsce w gronie 16 finalistów
wiąże się z większą szansą na przyciągnięcie
inwestycji zewnętrznych do gminy, jak rów-
nież z szerszym dostępem do wiedzy na te-
mat preferencji inwestorów, co w efekcie
stanowi cenną pomoc w profesjonalnym
przygotowaniu terenów pod przyszłe inwe-
stycje. Warto bowiem wziąć pod uwagę, że po-
tencjalni inwestorzy, wybierając teren, gdzie
warto ulokować kapitał, biorą pod uwagę sze-
reg zróżnicowanych czynników, nie tylko lo-

kalizację i korzyści komunikacyjne. – Dziś gmi-
ny, żeby poważnie myśleć o zrealizowaniu
swoich celów inwestycyjnych, nie mogą tyl-
ko wystawić kawałek pola czy gruntu, a przy
nim postawić tabliczkę z napisem „Specjal-
na Strefa Ekonomiczna” czy „Teren inwe-

stycyjny”. Trzeba w takich gruntach zapew-
nić dostęp do energii, wody, kanalizację,
trzeba mieć szkolnictwo zawodowe w regio-
nie, tak żeby poważnie traktować kogoś, kto
na dłużej chce się związać z danym terenem.
Trzeba także uzyskać akceptację społeczną co

Każdy inwestor jest dla nas cenny
W VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal” jury wybrało 
16 najlepszych w kraju terenów inwestycyjnych spośród 212 ofert 
nadesłanych przez 136 gmin. Laureaci odebrali nagrody z rąk wicepremiera
Janusza Piechocińskiego, wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik 
oraz przedstawicieli zarządu PAIiIZ

GRUNT NA MEDAL

Laureaci konkursu

Zwycięzcy VI edycji konkursu Grunt na Medal 2014

Dolnośląskie – gmina Kobierzyce, teren Magnice 4E – 23,14 ha
Kujawsko-Pomorskie – gmina Brześć Kujawski, teren Machnacz – 30 ha (ANR)
Lubelskie – gmina Rejowiec Fabryczny, teren Pawłów – 22,88 ha
Lubuskie – gmina Krzeszyce, teren Karkoszów – 47,06 ha
Łódzkie – gmina Kleszczów, teren Kleszczowska Strefa Przemysłowa nr III 
w Żałobnicy – 91, 44 ha
Małopolskie – gmina Bochnia, Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej – 8,82 ha
Mazowieckie – Starostwo Powiatowe w Garwolinie, Garwolińska Strefa Aktywności
Gospodarczej – 60 ha
Opolskie – gmina Strzelce Opolskie, teren Strzelce Opolskie – 2,3 ha
Podkarpackie – gmina Ropczyce – 3,20 ha
Podlaskie – gmina Czyżew – 6,91 ha
Pomorskie – gmina Smętowo Graniczne – 51,7 ha
Śląskie – miasto Siemianowice Śląskie, teren Siemianowice Śląskie – 6,31 ha
Świętokrzyskie – gmina Połaniec, obszar IV Połaniec – 5,32 ha
Warmińsko-Mazurskie – gmina Olsztynek, teren Węzeł Olsztynek Wschód – 38,19 ha
Wielkopolskie – gmina Września, teren Września – 44,44 ha
Zachodniopomorskie – gmina Kołobrzeg, teren Rościęcino – 19,88 ha
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do rodzaju produkcji, ewentualnej uciążli-
wości, jak również zadbać o dobre relacje mię-
dzy pracodawcą a przyszłymi pracownikami
– wyliczał wicepremier Janusz Piechociński.

Minister chwalił również poziom uczest-
ników i laureatów, mówiąc o nowej jakości,
jaką możemy obserwować w polskich sa-
morządach. – W gospodarce tworzy się na-
dzieja na lepsze jutro – twierdził z uznaniem,
wręczając nagrody finalistom. Tego samego
zdania zdawał się być prezes PAIiIZ Sławo-
mir Majman, który podkreślał, że zagraniczna
opinia publiczna coraz częściej zauważa i do-
cenia starania Polski, a zachodnie media do-
noszą, że Polska przeżywa najszczęśliwszy
czas od trzech wieków i zachwycają się pol-
skim cudem gospodarczym. Dlatego należy
wykorzystać ten dobry okres oraz własny po-
tencjał, by poprzez atrakcyjne, dobrze przy-
gotowane tereny inwestycyjne przyciągać
zagraniczny kapitał. – Każdy inwestor jest dla
nas cenny, zarówno ten zagraniczny, jak i pol-
ski. Wiedzą o tym doskonale gminy, gdzie zlo-
kalizowanych jest 16 nagrodzonych w tym
roku gruntów inwestycyjnych – 60 proc.
działek, które są laureatami naszego konkursu,
ma już inwestorów – mówił prezes Majman.

Wicepremier Piechociński wskazywał też
na istotną rolę instrumentów pomocowych dla
firm planujących projekty w naszym kraju, przy-
pominając o szczególnym znaczeniu specjal-
nych stref ekonomicznych, które stanowią
ważne wsparcie dla rozwoju inwestycji bez-

pośrednich, oraz o możliwości skorzystania
z dotacji z budżetu państwa, przyznawanych
przedsiębiorcom przez Ministerstwo Gospo-
darki na podstawie Programu wspierania in-
westycji o istotnym znaczeniu dla gospodar-
ki polskiej na lata 2011–2020. �
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Jak wypadła ostatnia edycja konkursu
„Grunt na Medal” z perspektywy organiza-
torów? Czym wyróżniają się zwycięskie sa-
morządy?

– Tegoroczny konkurs Grunt na Medal
odbył się już po raz szósty. Dotychczas
wzięło w nim udział w sumie 1181 gmin, nad-
syłając łącznie 1837 ofert. W tym roku zgło-
szeń było nieco mniej niż w poprzedniej edy-
cji, niemniej jednak wyraźnie widać, że dział-
ki sukcesywnie są dozbrajane, a oferty są co-
raz lepiej przygotowywane dla potencjalne-
go inwestora. Samorządy, na terenie których
zostali wyłonieni zwycięzcy, to prężne jed-

nostki zorientowane na sukces. Widać, że są
świadome swoich atutów i koncentrują swo-
je działania na tym, by przyciągnąć inwesto-
ra do gminy. Nie tylko potrafią odpowiednio
przygotować grunt inwestycyjny, lecz także do-
brze przygotować i przedstawić prezentację
dotyczącą przewag konkurencyjnych swojej
gminy.

Czy można mówić o istotnych zmianach
w stosunku do poprzednich rywalizacji,
biorąc pod uwagę zgłaszane tereny inwe-
stycyjne?

– Zgłaszane do konkursu tereny są z za-
łożenia dobrze przygotowane. W wielu przy-
padkach dzięki funduszom unijnym gminy
miały możliwość dozbroić działki, przygo-
tować je dla potencjalnych inwestorów. Kon-
kurs pozwala nam wyłonić najlepsze z bar-
dzo dobrych. Z edycji na edycję coraz więcej
zgłaszanych działek to lokalizacje naprawdę
profesjonalnie przygotowane.

Jak oceniają państwo zainteresowanie sa-
morządów udziałem w konkursie?

– Samorządy pytają nas o konkurs, do-
wiadują się o termin następnej edycji. Sta-

ramy się organizować go co 2 lata, aby
umożliwić chętnym gminom przygotowa-
nie terenów. Mimo iż statystyki pokazują
lekki spadek liczby gmin, które zgłaszają się
do konkursu, nie słabnie zainteresowanie
przekazaniem PAIIZ informacji o poten-
cjalnych lokalizacjach pod inwestycje.

Jakie korzyści wynikają dla laureatów
konkursu i czy na podstawie poprzednich
edycji można mówić o efektach promocji fi-
nalistów?

– Udział w konkursie daje gminom do-
datkową możliwość promocji działki na por-
talu PAIIZ i wśród przychodzących do Agen-
cji inwestorów. Przygotowany katalog z fi-
nałową 16 „The Golden Sites” stanowi jeden
z elementów przekazywanych podczas spo-
tkań. Można go również znaleźć na naszym
portalu www.paiz.gov.pl. Łącznie z 80 do-
tychczasowych zwycięzców pięciu poprzed-
nich edycji konkursu 46 terenom udało się
znaleźć inwestora.

Rozmawiała 
Dorota Babkiewicz

Medalowy grunt przewagą gminy
Łącznie z 80 dotychczasowych zwycięzców pięciu poprzednich edycji konkursu
46 terenom udało się znaleźć inwestora – mówi Anna Kocińska-Polak, 
wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 
o wymiernych korzyściach z udziału w konkursie „Grunt na Medal”

Janusz Piechociński, minister gospodarki



Gmina Kleszczów położona na
południu regionu łódzkiego to
dziś jeden z najszybciej rozwija-
jących się ośrodków w Polsce.

Kleszczów oddalony jest o 75 km od Łodzi,
o 130 km od Katowic, o 180 km od Krako-
wa i Warszawy.

Duży potencjał rozwojowy
Na terenie gminy funkcjonuje największy

w Polsce kompleks górniczo-energetyczny,
w skład którego wchodzą odkrywkowa Ko-
palnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Elek-
trownia Bełchatów. Coraz ważniejszą rolę
w gospodarce gminy oraz regionu odgrywa-
ją też zakłady produkcyjne funkcjonujące
w Kleszczowskich Strefach Przemysłowych.
Szeroko reprezentowany jest kapitał zagra-
niczny. W gminie Kleszczów działają firmy
m.in. z Niemiec, Austrii, Francji, Szwajcarii,
Holandii, Portugalii, Włoch, Finlandii i Hisz-
panii. Reprezentują one różne branże.

Z myślą o kolejnych inwestorach gmina
przygotowała tereny inwestycyjne o powierzchni
około 350 ha. Grunty uzbrojone w kompletną
infrastrukturę techniczną mają uregulowany
stan prawny, a dogodny dojazd zapewnia
gminna obwodnica. Działki pod inwestycje
przedsiębiorcy mogą nabywać bez przetargu od
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Wysoka jakość życia
Samorząd gminy Kleszczów stawia na

zrównoważony rozwój. Obok inwestycji
o charakterze infrastrukturalnym, które pod-

noszą atrakcyjność inwestycyjną gminy, re-
alizowane są także nowoczesne, ciekawie za-
projektowane inwestycje mieszkaniowe, roz-
budowywane są placówki edukacyjne oraz
obiekty rekreacyjne i sportowe, wpływające na
jakość życia mieszkańców.

Zbudowany w latach 2007–2009 wielo-
funkcyjny kompleks SOLPARK to wizytów-
ka nowoczesnej gminy Kleszczów. Obiekt ten
oferuje usługi o zróżnicowanym charakterze
i dla różnych grup docelowych (usługi noc-
legowe, gastronomiczne, sportowe, rekre-
acyjne, SPA, organizacja konferencji i imprez).

Warte zauważenia są proekologiczne
działania, podejmowane przez gminę Klesz-
czów. Najważniejszym z nich jest wieloletni
program dotacji do urządzeń grzewczych oraz
instalacji, które pozwalają zmniejszyć emisję
zanieczyszczeń. �

Kleszczów zaprasza 
– przyjedź, zobacz, zainwestuj
Już po raz drugi w organizowanym przez Polską Agencję Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych konkursie „Grunt na Medal” tereny inwestycyjne
gminy Kleszczów zostały uznane za najlepsze w regionie łódzkim

GRUNT NA MEDAL

Firmy z gminy Kleszczów zatrudniają
około 17 tys. pracowników

ATUTY GMINY KLESZCZÓW:
• Położenie w centralnej Polsce, w pobliżu tras 
Warszawa–Wrocław i Katowice–Gdańsk.
• Atrakcyjne ceny całkowicie uzbrojonych gruntów 
pod inwestycje produkcyjne (dotychczas sprzedawane 
w cenie 5 zł/mkw.).
• Dobrze rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna
i przygotowane tereny pod budownictwo mieszkaniowe.
• Komunalna własność sieci infrastrukturalnych i niskie ceny
mediów (w tym także energii elektrycznej).
• Część wolnych terenów Kleszczowskich Stref Przemysło-
wych włączona do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
• Profesjonalna obsługa ze strony administracji samorządo-
wej, zgodna z Systemem Zarządzania Jakością 
ISO 9001:2008.
• Wysoka jakość życia, w tym rozwinięta opieka zdrowotna,
znakomite warunki edukacyjne oraz bogata baza 
rekreacyjno-sportowa.

OFERTA DLA INWESTORÓW:
• Przygotowane tereny o powierzchni około 230 ha w Klesz-
czowskich Strefach Przemysłowych, przeznaczone dla firm
produkcyjnych i usługowych.
• Przygotowane tereny o powierzchni około 120 ha w Klesz-
czowskiej Strefie Przemysłowej nr 4, przeznaczone dla
przedsiębiorców zajmujących się recyklingiem z wykorzysta-
niem najnowocześniejszych technologii.

Zapytania i oferty prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy
97-410 Kleszczów, ul. Główna 47

tel. 44 731 31 20, e-mail: kleszczow@kleszczow.pl
www.kleszczow.pl

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 3

tel. 44 731 31 32, 731 31 33, e-mail: fundacja@kleszczow.pl
www.fundacja-kleszczow.pl
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Wielofunkcyjny kompleks SOLPARK



powierzchnia

61 ha

NASZE ATUTY:
• położenie bezpośrednio 

przy węźle autostrady 
A4,

• podział na moduły,
• nowa infrastruktura,
• Specjalna Strefa 

Ekonomiczna,
• Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 
Przestrzennego,

• całość terenu 
własnością miasta.

ZWYCIĘZCA KONKURSU 
„GRUNT 

NA MEDAL 2014”

KOPALNIA DOBRYCH INWESTYCJI
www.bochnia.pl



Igor Stokłosa

Raport „Miasta, które angażują”
jest pierwszą tego typu inspiracją dla
władz samorządowych na całym
świecie. Pokazuje, co tak napraw-

dę liczy się w XXI wieku w lokalnej polityce
wizerunkowej, biznesowej i ogólnym rozwo-
ju wiodących metropolii.

Współczesne miasta zaczynają odgrywać
coraz istotniejszą rolę ekonomiczną i wize-
runkową w sposobie, w jaki postrzegamy pań-
stwa, na terytorium których leżą. Stają się one
magnesem przyciągającym ludzi i biznes
oraz ważnym elementem promocji kultury da-
nego kraju, nierzadko dużo bardziej wciąga-
jącym niż sam kraj.

– Raport „Miasta, które angażują” to po-
radnik dla nowo wybranych samorządowców,
pokazujący, co mogą zrobić, by ich miasta
przyciągały uwagę i nigdy nie pozostawiały
mieszkańców i przyjezdnych obojętnymi – po-
wiedział Wojciech Borowski, prezes
McCANN Worldgroup.

Raport „Miasta, które angażują” poka-
zuje, co najbardziej wpływa na reputację mar-
ki danego miasta i na siłę jego wpływów w re-

gionie. Są to m.in. wykorzystanie mediów spo-
łecznościowych, technologia cyfrowa, tury-
styka, jedzenie, kulinarne doświadczenia, ar-
chitektura i projektowanie, zrównoważony
rozwój i ochrona środowiska, jak również
standard życia. To właśnie one determinują
sposób, w jaki dane miasto się rozwija i jak
jest postrzegane, zarówno przez mieszkańców,
jak i przez turystów i osoby, które przyjeżdżają
do niego w celach biznesowych.
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W XXI wieku 
najważniejsza jest 
tzw. miękka władza
Jednym z najistotniejszych czynników w kreowaniu reputacji miast jest 
tzw. „miękka władza” (ang. soft power), czyli reputacja danego miasta, 
nieuwzględniająca prowadzonej polityki, poziomu ekonomii czy ilości organów
porządku i bezpieczeństwa publicznego – wynika z najnowszego raportu
agencji PR Weber Shandwick, wchodzącej w skład McCANN Worldgroup
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Aktywność samorządów wobec inwestorów 
rozumiana jest jako zdolność do kreowania 
wizerunku regionu, jego popularyzacji, a także
stworzenia przez władze samorządowe dobrego
klimatu dla inwestycji





�
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– Urbanizacja i coraz częstsze migracje
z małych miast i wsi do wielkich metropolii
oraz rywalizacja lokalnych przywódców o in-
westycje i kapitał finansowy, spowodowały, że
praca nad reputacją marki miasta staje się
priorytetem dla władz samorządowych na ca-
łym świecie, także i w Polsce. Zdolność do wy-
rażania, łączenia i promowania unikalnych
atrybutów angażujących mieszkańców i oso-
by przyjezdne staje się kluczem do odniesie-
nia sukcesu – dodał Wojciech Borowski.

Pięć czynników
Autorzy raportu „Miasta, które angażu-

ją” zwracają uwagę na pięć podstawowych
czynników, odpowiadających za pozytywne
postrzeganie danego miasta. Pierwsza jest uni-
kalna tożsamość. Autorzy raportu zauważa-
ją, że siła marki danego państwa niejedno-
krotnie przytłacza zdolność miasta do eks-
ponowania swoich unikalnych cech. – Umie-
jętne balansowanie między atrybutami cha-
rakterystycznymi dla państwa i atrybutami
miasta, podczas kreowania własnej, lokalnej
reputacji, jest niezbędne dla poprawnego
rozumienia wartości miasta i jego oferty – czy-
tamy w raporcie.

Drugim czynnikiem jest lokalna siła.
– Dzielnice często stanowią zlepek kultur, po-
zwalających zarówno rezydentom, jak i oso-
bom mieszkającym na stałe w innym regio-
nie, poznawać zalety danego miasta. To
właśnie w nich ujawnia się osobowość i atry-
buty danej metropolii, które wyróżniają ją na
tle innych i przyciągają uwagę. Poprzez
zwiększanie zainteresowania i związku danej
dzielnicy z życiem jej mieszkańców, miasta
mogą bardzo efektywnie wpływać na wzrost
swojej reputacji – czytamy w raporcie.

Według autorów raportu ważni są tak-
że miejscy ambasadorowie. – Zrozumienie
i kształtowanie lokalnej dumy staje się dla
miast coraz bardziej istotne. Znalezienie
sposobu na wyrobienie u obywateli miasta
przekonania, że są niejako ambasadorami
swoich rodzinnych stron, stworzyłoby ogrom-
ny potencjał budowania marki miasta – czy-
tamy w raporcie.

Liczą się także kreatywna energia i po-
zytywne doświadczenia. Wiadomo nie od dziś,
że kreatywni ludzie są siłą napędową inno-
wacyjnego i silnego współczesnego miasta.
To oni stoją za pobudzaniem gospodarki,
wspierając tym samym innowacje w każ-
dej dziedzinie – od muzyki i technologii, do
zrównoważonego rozwoju i projektowania.
– Stworzenie różnorodnego i otwartego śro-
dowiska, które przyciąga talent twórczy, to jed-
no z najważniejszych wyzwań, jakie stoją
przed lokalnymi liderami. Ale wielkie inwe-
stycje w infrastrukturę miasta mogą nie przy-
nieść oczekiwanych rezultatów, jeśli nie pój-
dą za nimi równie niezwykłe i pozytywne do-
świadczenia mieszkańców. Niezależnie od
tego, czy jest to najnowocześniejsze w danym
regionie lotnisko czy obiekt sportowy, do-

świadczanie danego miejsca jest kluczowe dla
jego wizerunku – konstatują autorzy naj-
nowszego raportu agencji PR Weber Shan-
dwick, wchodzącej w skład McCANN World-
group.

Determinanty rozwoju
A jak mają się polskie gminy? Na po-

czątek trochę liczb. I tu nie najgorzej. Oka-
zuje się, że zdecydowana większość środków
pozyskiwanych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności to dotacje inwesty-
cyjne. W 2013 roku stanowiły 77 proc.
wszystkich dotacji, zatem ponad trzy czwar-
te. – Od początku uruchomienia programów
złożono 295,7 tys. wniosków (poprawnych
pod względem formalnym) na całkowitą
kwotę dofinansowania 599,2 mld zł – in-
formuje Ministerstwo Infrastruktury i Roz-
woju. Z rankingu wydatków przygotowanego
przez firmę badawczą Curulis wynika, że naj-
większe zmiany w poziomie rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego charakteryzują nie tyl-
ko duże miasta i gminy, które poprzez swo-
je położenie, potencjał finansowy czy spo-
łeczny uznawane są za jednostki strategiczne,
napędzające rozwój polskiej gospodarki.
– Z wyników rankingu ogólnego, uwzględ-
niającego wszystkie obszary badania, wynika

jednak, że w okresie ostatniej kadencji naj-
większe zmiany zaszły w jednostkach o zu-
pełnie przeciwnym charakterze – realizują
politykę rozwojową z myślą o mieszkańcach,
a nie popularności. W pierwszej 30-tce jed-
nostek nie znalazło się żadne miasto na pra-
wach powiatu – czytamy w raporcie Curu-
lis.

Autorzy raportu podkreślają, że na czo-
łowych miejscach w rankingu ogólnym zna-
lazły się jednostki, które zajmują odległe
miejsca w zakresie dochodów na mieszkań-
ca, co świadczy o tym, że uzyskiwanie wy-
sokich dochodów nie jest determinantą
zwiększonego rozwoju. – W wielu wskaźni-
kach (m.in. poprzez celowe programy euro-
pejskie) widoczny jest znaczny rozwój Polski
wschodniej, co jest pozytywnym aspektem ni-
welującym dysproporcje z regionem za-
chodnim. W wielu jednostkach można za-
uważyć poprawę poziomu rozwoju społecz-
no-gospodarczego, nie tylko w jednym ob-
szarze działania, co pokazuje wieloaspekto-
wość aktywności i działalności podejmowa-

nej przez władze lokalne – dodają autorzy ra-
portu.

Zauważają jednak, że na rozwój jednostki
znacznie wpływa jej położenie, szczególnie
w okolicach większych ośrodków miejskich,
są to wtedy tereny bardzo atrakcyjne do osie-
dlania ze względu na bliskość miejsca pracy,
a zarazem poprzez niższe koszty utrzymania.

Atrakcyjność inwestycyjna
– Aktywność samorządów wobec inwe-

storów rozumiana jest jako zdolność do
kreowania wizerunku regionu, jego popula-
ryzacji, a także stworzenia przez władze sa-
morządowe dobrego klimatu dla inwestycji.
Czynnik ten jest najmniej wymierny, przez co
jego analiza jest utrudniona i obejmuje jedynie
fragment szerokiego spektrum działań mar-
ketingowych prowadzonych przez regiony
– uważają z kolei autorzy raportu „Atrakcyj-
ność inwestycyjna województw i podregionów
Polski” przygotowanego przez Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową (IBnGR). Insty-
tut niedawno już po raz dziesiąty z rzędu do-
konał analizy przestrzennego zróżnicowania
atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla inwe-
storów zagranicznych.

Według autorów raportu, samorządy
lokalne i regionalne w zakresie działań mar-

ketingowych stosują bardzo różne strategie
i narzędzia – trudno zatem znaleźć aspekty
umożliwiające porównanie. Jednak mając na
względzie te zastrzeżenia, w raporcie wzięto
pod uwagę takie aspekty aktywności woje-
wództw jak: liczba ofert inwestycyjnych w ba-
zie PAIiIZ; wynik certyfikacji Regionalnych
Centrów Obsługi Inwestora dokonanej przez
PAIiIZ; działalność informacyjno-promo-
cyjną wobec inwestorów z kraju pochodze-
nia kapitału realizowaną przy pomocy sto-
sownego wsparcia, jakiego udzielają woje-
wództwom polskie placówki za granicą – Wy-
działy Promocji Handlu i Inwestycji Amba-
sad RP (WPHiI).

Po tych wszystkich uwagach IBnGR
przechodzi do sedna. Najmniej atrakcyjnymi
miejscami do prowadzenia działalności prze-
mysłowej są obszary słabo skomunikowane,
o niewielkiej podaży wykwalifikowanej siły ro-
boczej i niskim poziomie rozwoju gospodarki.
Istotną barierę rozwijania przemysłu stano-
wi również występowanie obszarów ochro-
ny środowiska przyrodniczego.
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Najmniej atrakcyjnymi miejscami do prowadzenia
działalności przemysłowej są obszary słabo 
skomunikowane, o niewielkiej podaży 
wykwalifikowanej siły roboczej i niskim poziomie
rozwoju gospodarki. Istotną barierę rozwijania
przemysłu stanowi również występowanie 
obszarów ochrony środowiska przyrodniczego
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– Wymienione wyżej cechy charakteryzują przede wszystkim pod-
regiony zlokalizowane w północno-wschodniej oraz wschodniej czę-
ści Polski. Ich jedynymi atutami w kontekście rozwijania działalności
przemysłowej są zazwyczaj niższe koszty pracy oraz wyższy poziom
bezpieczeństwa powszechnego. Jest to jednak zbyt mało, by rów-
nać się z Górnym Śląskiem, zachodnią Małopolską czy podregio-
nem łódzkim – czytamy w raporcie.

Jest też klasyfikacja pod względem atrakcyjności dla działal-
ności usługowej. Według IBnGR najniższą atrakcyjnością inwe-
stycyjną dla działalności usługowej cechują się podregiony po-
zbawione dużych ośrodków miejskich, o znacznym udziale rolnictwa
w strukturze gospodarki, niskim popycie wewnętrznym i ograni-
czonej dostępności transportowej. – Cechy te tworzą barierę po-
pytową hamującą rozwój usług rynkowych, w szczególności wyż-
szego rzędu (finanse, ubezpieczenia, doradztwo dla firm, obsłu-
ga nieruchomości). Część z tych podregionów wyróżnia się jed-
nocześnie wysoką specjalizacją w zakresie produkcji przemysłowej
– zauważają autorzy raportu.

Czołówka rankingu
W czołówce rankingu atrakcyjności dla działalności na pierw-

szych sześciu pozycjach klasyfikacji nie zmieniło się nic od lat. Miej-
sca te okupują podregiony: warszawski, łódzki, katowicki, krakowski,
poznański i wrocławski. Istotną poprawę pozycji odnotował
podregion rybnicki, który w 2014 roku awansował z pozycji 22. na
10., przesuwając tym samym podregion rzeszowski o jedną lokatę
w dół.

Jaka jest recepta na sukces spróbowali odkryć dziennikarze PAP,
rozmawiając jeszcze przed wyborami samorządowymi z władzami
poszczególnych gmin. Z sondy wynika, że bez pieniędzy z UE wie-
le inwestycji nigdy by nie powstało, inne ciągnęłyby się latami, a bur-
mistrz Uniejowa był nawet zdania, że możliwość korzystania z unij-
nych pieniędzy przyczyniła się do ogromnego skoku cywilizacyjnego
w jego gminie. W województwie łódzkim unijne środki zainwesto-
wano m.in. w autostrady, trasy szybkiego ruchu, modernizację ko-
lei Warszawa–Łódź, budowę nowego dworca i rozbudowę lotniska.
Jedną z wizytówek Łodzi stała się hala widowiskowo-sportowa Atlas
Arena, gdzie odbywają się największe imprezy sportowe, koncerty
czy targi.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska uważa, że z 10 lat człon-
kostwa Polski w UE, trzy ostatnie lata w Łodzi to czas nadrabia-
nia zaległości w wykorzystaniu funduszy unijnych. Jest przekona-
na, że miasto przechodzi transportową rewolucję. Przypomina, że
m.in. 250 mln zł z UE trafiło na przebudowę dróg i węzeł multi-
modalny wokół nowo budowanego dworca Łódź Fabryczna. Unia
za ponad 330 mln zł współfinansuje także modernizację głównej li-
nii tramwajowej W-Z łączącej największe łódzkie osiedla z centrum.
235 mln zł unijnej dotacji umożliwiło budowę południowej obwodnicy
miasta, tzw. Trasy Górna, a 100 mln zł rozbudowę lotniska i do-
stosowanie go do europejskich standardów. Łącznie na transport
i komunikację miasto wykorzystało blisko 1 mld zł.

Z kolei burmistrz podłódzkiego Uniejowa opisuje, że dzięki do-
tacjom unijnym udało się poprawić lokalną infrastrukturę (kanali-
zacyjną, wodociągową, sanitarną, grzewczą, drogową itp.) oraz roz-
winąć potencjał biznesowy i gospodarczy. W Uniejowie – dzięki wy-
korzystaniu wód geotermalnych – powstały m.in. komfortowe obiek-
ty sanatoryjne, wypoczynkowe i konferencyjne, największy w Pol-
sce kompleks basenów termalnych oraz nowoczesny ośrodek pił-
karski.

Ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego, były wojewoda łódzki
prof. Stefan Krajewski dodaje jednak do tej beczki miodu łyżkę dzieg-
ciu. Choć przyznaje, że Uniejów wykorzystał znakomicie swoją szan-
sę, to ma obawy, że może to być „sukces na krótkich nogach”. Pro-
fesor zwrócił uwagę, że wiele samorządów postanowiło wydać unij-
ne dotacje na budowę aquaparków, które – jako deficytowe – mogą
nie przetrwać. �

Niewątpliwym atutem gminy Kobierzyce jest jej atrakcyj-
ne położenie: w aglomeracji wrocławskiej, wzdłuż dróg
krajowych nr 35 i nr 8, w niewielkiej odległości od skrzy-
żowania autostrady A4 oraz w pobliżu granicy czeskiej

i niemieckiej.
Przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia gminy dopro-

wadziła do zmiany jej wizerunku. Gmina Kobierzyce z typowo rol-
niczej zmieniła się w przemysłowo-rolniczą. Dużą rolę odegrała
w tym proinwestycyjna polityka władz samorządowych, która za-
owocowała ogromną popularnością gminy zarówno wśród polskich,
jak i zagranicznych inwestorów. Aktualnie szacowana wartość ka-
pitału zainwestowanego w gminie Kobierzyce wynosi ponad 4 mld
euro, a zatrudnienie znalazło około 30 000 osób.

Kobierzyce w ciągu ostatnich kilkunastu lat stały się synonimem
wielkich inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych zmian. Za
sprawą rozwoju gospodarczego gminy, znacznego zwiększenia gmin-
nego budżetu, a jednocześnie dzięki większym możliwościom in-
westowania i pozyskiwania środków zewnętrznych wiele miejsc na
obszarze gminy zmieniło swoje oblicze, w tym w wielu miejscowo-
ściach powstały nowe obiekty użyteczności publicznej.

Wpływy do budżetu pozwalają na realizację inwestycji infra-
strukturalnych, dzięki którym Kobierzyce to miejsce przyjazne i bez-
pieczne, w którym dobrze się mieszka, uczy i pracuje. Gmina ma wy-
budowane wodociągi, dysponuje nowoczesnymi placówkami oświa-
towymi i ochrony zdrowia, obiektami sportowymi, posiada komu-
nikację gminną, a drogi i ulice są zadbane i oświetlone. Największym
projektem realizowanym obecnie jest rewaloryzacja miejscowości Ko-
bierzyce.

Kobierzyce w korzystny sposób wyróżniają się na tle innych gmin
wiejskich w Polsce. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla roz-
woju gminy i poprawy życia jej mieszkańców. Dzięki temu gmina Ko-
bierzyce jest miejscem, które rozkwita, łącząc rozwój gospodarczy
z rozkwitem społeczeństwa.

www.ugk.pl

Gmina Kobierzyce
– miejsce, które
łączy

Urząd Gminy Kobierzyce

Węzeł Bielański

Kobierzyce to dynamicznie
rozwijająca się gmina, której
przyjazną atmosferę doceniają 
zarówno mieszkańcy, jak i liczni 
inwestorzy. W 33 miejscowościach
mieszka ponad 17 tys. osób

Fot. R. W. SOŁDEK

Fot. M. MAZURKIEWICZ



Jerzy Bojanowicz

Oile w starym rozkładzie jazdy tra-
sę Warszawa–Karków pociągi
Intercity pokonywały w 2 godz. 57
min., a Warszawa–Katowice

w 3 godz. i skrócenie czasu jazdy o niespeł-
na pół godziny nie powala, to już na pozo-
stałych kierunkach poprawa jest spektaku-
larna. Do Gdańska dotrzemy w 2 godz.
58 min., gdy wcześniej przejazd trwał 4 godz.
9 min, a do Wrocławia w 3 godz. 42 min.
– poprzednio, w zależności czy jechaliśmy
przez Poznań czy przez Katowice, 5 godz.
11 min. lub 5 godz. 52 min.

Niestety, do pełni szczęścia zabrakło ko-
ordynacji między należącymi do PKP SA
spółkami: PKP Polskie Linie Kolejowe SA
(PKP PLK) i PKP InterCity, bo np. z War-
szawy do Gdańska mieliśmy już jechać po-
niżej 3 godz. w trakcie Euro 2012.

Tory…
„Najpierw powoli jak żółw ociężale/Ru-

szyła maszyna po szynach ospale./Szarpnę-

ła wagony i ciągnie z mozołem,/I kręci się, krę-
ci się koło za kołem,/I biegu przyspiesza, i gna
coraz prędzej,/I dudni, i stuka, łomoce i pę-
dzi./A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na
wprost!/Po torze, po torze, po torze, przez
most,/Przez góry, przez tunel, przez pola,
przez las”. Ten fragment „Lokomotywy” Ju-
liana Tuwima najlepiej oddaje wykorzystanie
środków unijnych przez PKP PLK, które za-
rządzają ponad 19 tys. km narodowej sieci li-
nii kolejowych.

Przypomnę, że w czerwcu 2011 roku Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego złożyło do
Komisji Europejskiej – wraz z innymi pro-
pozycjami zmian w programach operacyjnych
zgłoszonymi w ramach tzw. przeglądu śród-
okresowego, dokonywanego w połowie per-
spektywy budżetowej – wniosek o przesunięcie
1,2 mld euro z projektów kolejowych na dro-
gowe. Dlaczego? – Kolej nie była instytu-
cjonalnie zdolna do tego, żeby przygotować
projekty, które mogły być finansowane z unij-
nych pieniędzy – powiedziała Elżbieta Bień-
kowska, ówczesna minister rozwoju regio-
nalnego, w opublikowanym przez „Polska The

Times” wywiadzie „Kolej nie potrafi korzystać
z Unii” (30.12.2011). – Minister infrastruk-
tury przez cztery lata robił, co mógł, by „wy-
dusić” te projekty z kolei – ale udało się w
ograniczonym zakresie. Już teraz w tym
sektorze powinny być zatwierdzone inwestycje
na 70 proc. przyznanych sum, ale tak nie jest.
Jasno widać, że kolej nie będzie w stanie wy-
korzystać do 2015 roku wszystkich przyzna-
nych jej pieniędzy z UE. Dlatego lepiej by było
przenieść część tej kwoty na inne dziedziny,
które mają już gotowe projekty. Tym bardziej
że w perspektywie finansowej na lata 2014–
2020 na kolej będzie zapisanych dużo więcej
pieniędzy niż obecnie – warto więc teraz prze-
znaczyć większe sumy na budowę dróg, a ko-
lei dać czas na właściwe przygotowanie pro-
jektów.

– Inwestycje Polskich Linii Kolejowych
wyraźnie przyspieszyły Mamy ogromną
szansę zmienić polską kolej dzięki najwięk-
szemu w historii programowi inwestycyjne-
mu – mówił w lutym 2014 roku Zbigniew Kle-
packi, ówczesny wiceminister infrastruktury
i rozwoju. Dowodem na spełnienie tych za-
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Niewychylne

14 grudnia 2014 roku zapisze się wielkimi literami w historii PKP Intercity.
Tego dnia, punktualnie o godz. 6.05, wyruszył w trasę z Krakowa do 
Warszawy pierwszy pociąg Express InterCity Premium (Pendolino). Do stolicy
dotarł punktualnie po 2 godz. 28 min. jazdy – później z tą punktualnością
różnie bywało. W nowym rozkładzie umieszczono 9 z 20 składów Pendolino,
kursujących między Trójmiastem, Warszawą, Krakowem, Katowicami 
i Wrocławiem, przy czym na trasie z Warszawy do Katowic zatrzymują się
także we Włoszczowie i Sosnowcu, do Wrocławia – w Częstochowie i Opolu,
a do Gdyni – w Iławie, Malborku, Tczewie, Gdańsku i Sopocie

RYNEK KOLEJOWY

wahadełko



pewnień było wydanie przez PKP PLK w 2013
roku 5,3 mld zł na inwestycje. Po raz pierw-
szy w historii spółki wydatki na infrastruktu-
rę przekroczyły barierę 5 mld zł, a w 2014 roku
zamierzała ona zainwestować w odnowienie
infrastruktury kolejowej ponad 7 mld zł,
m.in. na oddanie do użytku blisko 1,5 tys. km
zmodernizowanych torów.

Wpuszczenie na tory Pendolino wyma-
gało m.in. modernizacji odcinka Warszawa
Włochy–Grodzisk Mazowiecki. Od połowy
grudnia ub. roku pociągi jadą dwoma zmo-
dernizowanymi torami dalekobieżnymi, a po
zakończeniu prac wykończeniowych składy
osobowe będą mogły jeździć z prędkością do
160 km/h, ale… trwa modernizacja dalsze-
go odcinka – do Skierniewic, realizowana
w ramach projektu „Modernizacja linii ko-
lejowej Warszawa–Łódź, etap II, Lot A – od-
cinek Warszawa Zachodnia–Miedniewice
(Skierniewice)” POIiŚ 7.1-24.1, wartości
2,2 mld zł (dofinansowanie UE – 1,6 mld zł).
Po jej zakończeniu najszybsze pociągi trasę
Warszawa–Łódź pokonają w 70 min. Ma to
nastąpić już w tym roku. I wówczas być może
pasażerowie kursujących na tej trasie pod-
miejskich Kolei Mazowieckich przestaną
na nie psioczyć. Być może, bo w latach 2018–
2022 planowany jest remont linii średnico-
wej w Warszawie i wówczas pociągi daleko-
bieżne zamiast przez Dworzec Centralny
będą jeździć – omijając dworce Warszawa Za-
chodnia i Wschodnia – przez Dworzec War-
szawa Gdańska. Ruch pociągów podmiej-
skich ma być utrzymany, ale łatwo, a na pew-
no punktualnie – zgodnie z rozkładem – nie
będzie.

Wracając do ostatnich inwestycji, 18
grudnia PKP PLK podpisały umowę z pol-
sko-hiszpańskim konsorcjum firm Pol-Aqua,
Dragados, Vias Y Construcciones, Electren
na pierwszą fazę modernizacji linii kolejowej
nr 8, łączącej Warszawę z Radomiem. W wy-
niku rozpoczętych w styczniu 2015 roku
prac w ciągu roku zmieni się radomska sta-
cja kolejowa, przebudowany zostanie również
układ torowy i wybudowany zostanie nowy
most kolejowy. W ramach wartej 100 mln zł
inwestycji zaplanowano także budowę w Ra-
domiu nowego Lokalnego Centrum Stero-
wania Ruchem Kolejowym. Przebudowa
stacji Radom oraz stacji Radom Wschodni
jest częścią projektu „Modernizacja linii ko-
lejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie–
Radom”. Oddzielne zamówienie obejmuje
stację Radom i poszczególne odcinki torów
od Warszawy Okęcia przez Czachówek do
Warki.

W nowej perspektywie finansowej 2014–
2020 ogólna kwota przeznaczona na trans-
port kolejowy może wynieść około 10,5
mld euro. W związku z tym PKP PLK
– główny beneficjent tych środków – opra-
cowały Krajowy Program Kolejowy, w któ-
rym ujęto projekty inwestycyjne o łącznej
wartości 58,6 mld zł. W aglomeracji war-

szawskiej nowe przystanki i dworce, częst-
sze kursowanie pociągów, integrację kolei
z komunikacją miejską, w tym z metrem, za-
powiada podpisany 5.11.2014 roku list in-
tencyjny, którego sygnatariuszami są PKP
Polskie Linie Kolejowe SA, PKP SA i Urząd
Miasta st. Warszawy. – Warszawa będzie jed-
nym z największych beneficjentów rekor-
dowego programu modernizacji sieci kole-
jowej, realizowanego przez PKP Polskie
Linie Kolejowe. W ciągu najbliższych pięciu
lat na inwestycje w samej Warszawie prze-
znaczymy około 2 mld zł. Pozwolą one zmo-
dernizować cały Warszawski Węzeł Kolejo-
wy, dając poważny impuls do dalszego roz-
woju kolei aglomeracyjnej – mówi Remigiusz
Paszkiewicz, prezes PKP PLK.

Trzeba też dodać, że poza budową no-
wych i remontem istniejących szlaków PKP
PLK zajmuje się zarządzaniem i synchroni-
zacją ruchu około 6,5 tys. pociągów pasa-
żerskich i towarowych należących do 74 li-
cencjonowanych przewoźników – odpowia-
da za opracowanie i aktualizowanie rozkła-
du jazdy pociągów w skali całego kraju.

… dworce…
Jednak zanim wsiądziemy do pociągu

byle jakiego musi się on zatrzymać na dwor-
cu, najlepiej przy peronie, a budowa nowych
dworców i remont już stojących, niekiedy po-
nad 100 lat, są w gestii centrali, czyli PKP SA
– właściciela i zarządcy istotnej części infra-
struktury dworcowej i kolejowej w Polsce. Za-
rządza około 2300 dworcami, z czego blisko
600 obsługuje ruch pasażerski, i jest właści-
cielem blisko 30 tys. mieszkań i 100 tys. dzia-
łek nieruchomościowych, z czego około 10 tys.
ma potencjał komercyjny i jest przeznaczo-
na na sprzedaż.

W grudniu 2014 roku PKP SA za 6,7 mln
zł sprzedało działkę o powierzchni 1,9 ha przy
ul. Bokserskiej w Warszawie. To najwyższa
kwota, jaką udało się spółce uzyskać za
sprzedaż gruntów w stolicy w ubiegłym roku,
kiedy to nowych właścicieli znalazło 15 nie-
ruchomości sprzedanych za łączną kwotę po-
nad 15 mln zł, a na terenie województwa ma-
zowieckiego – 49 nieruchomości za niemal
42 mln zł.

W przedświątecznym okresie PKP SA.od-
dały do użytku kilka zmodernizowanych
dworców, m.in. w Nowym Sączu (kosztują-
cą ponad 9 mln zł netto kompleksową prze-
budowę przeszedł pod nadzorem Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków), Rab-
ce-Zdroju i Opolu Głównym (15 mln zł
netto – środki własne PKP SA i budżetowe).
Tuż przed świętami pasażerowie mogli ko-
rzystać z części pasażerskiej przebudowy-
wanego dworca w Obornikach Śląskich, któ-
ry został wybudowany w 1858 roku, w stylu
neoklasycystycznym z elementami neoro-
mańskimi. Zakończenie inwestycji, finanso-
wanej ze środków własnych PKP SA i bu-
dżetowych (4,5 mln zł netto), planowane jest

na wiosnę bieżącego roku. Na początku
roku rozpocznie się kompleksowa przebu-
dowa dworca w Wieliczce, a w I kwartale,
zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, zostanie ogłoszony
przetarg na zagospodarowanie terenu wokół
dworca. Koszt inwestycji to ponad 5 mln. zł.

Przebudowa i modernizacja kilku naj-
ważniejszych dworców kolejowych w kraju sta-
ła się możliwa dzięki dotacjom z Funduszu
Spójności (Program Operacyjny Infrastruk-
tura i Środowisko). W 2010 roku PKP SA roz-
poczęły realizację trzech projektów unijnych.
To dworce kolejowe Gdynia Główna (całko-
wita wartość projektu – 48,6 mln zł, dofi-
nansowanie – 18,4 mln zł), Wrocław Głów-
ny (361,6 i 180,6 mln zł) i Kraków Główny
(130 i 64 mln zł). Prace remontowe i od-
tworzeniowe na dworcach we Wrocławiu
i Gdyni zakończyły się w czerwcu 2012 roku,
a w lutym 2014 roku oddano do użytku pierw-
szy w Polsce podziemny dworzec kolejowy
Kraków Główny, usytuowany pod po-
wierzchnią torów kolejowych. W tym roku za-
kończą się przebudowy dworców: Szczecin
Główny (pierwszy pociąg wjechał na dworzec
o ówczesnej nazwie Berlinerbahnhof – Dwo-
rzec Berliński – 15 sierpnia 1843 roku, dając
początek linii kolejowych na Pomorzu, a oko-
ło 1900 roku powstał budynek dworca, któ-
ry po licznych przebudowach i odbudowie po
zniszczeniach II wojny światowej istnieje do
dzisiaj; wartość projektu 117,1 i 73,9 mln zł),
Gliwice (170,9 i 119,6 mln zł) oraz Bydgoszcz
Główna (197 i 119,4 mln zł).

Ruszyła budowa nowego dworca kole-
jowego Warszawa Zachodnia, w którego są-
siedztwie znajdzie się kompleks biurowy
West Station. Oba projekty są efektem współ-
pracy PKP SA oraz międzynarodowej grupy
deweloperskiej HB Reavis. Pierwszy etap
inwestycji będzie gotowy w IV kwartale 2016
roku, a drugi – w I półroczu 2018 roku. W gro-
nie pierwszych najemców obiektu znajdą
się m.in. spółki należące do grupy PKP.
Cała inwestycja jest szacowana na 110 mln
euro, a budowa dworca na 1,5 mln euro. In-
nym projektem kluczowym, realizowanym
także przy wsparciu ze środków europejskich
z Programu Infrastruktura i Środowisko,
jest projekt bezpieczeństwa na dworcach ko-
lejowych warszawskiego węzła kolejowego,
którym zostaną objęte m.in. Warszawa Za-
chodnia, Warszawa Ochota, Warszawa Cen-
tralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Sta-
dion, Warszawa Wschodnia.

Kuriozalnie brzmi natomiast informa-
cja o rozpoczętym remoncie Dworca Cen-
tralnego w Warszawie, który był gruntownie
remontowany na Euro 2012! Okazało się, że
trzeba docieplić dach, a wcześniej go uszczel-
nić, bo przecieka. Zostaną wymienione
schody ruchome i istotnie zmieni się wystrój
hali głównej – powstanie antresola, na któ-
rej locum znajdą się kawiarnie i sklepy. – Po-
za budową nowych dworców Warszawa
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Zachodnia oraz Warszawa Gdańska pod-
stawowym założeniem inwestycji PKP SA
w Warszawie jest uwolnienie terenów kole-
jowych dla mieszkańców miasta. W nowej
perspektywie unijnej na inwestycje związa-
ne z dworcami w stolicy wydamy co najmniej
6 mld zł – mówił po podpisaniu listu inten-
cyjnego Piotr Ciżkowicz, członek zarządu
PKP SA. Planowane w latach 2014–2022 in-
westycje w rozwój transportu kolejowego,
miejskiego oraz w zagospodarowanie tere-
nów kolejowych będą kosztować łącznie
25 mld zł.

Rewitalizacja węzła warszawskiego to
przyszłość, natomiast PKP SA już wybrały wy-
konawców, którzy wyburzą dotychczasowe
dworce w Ciechanowie, Mławie, Nasielsku i
Strzelcach Krajeńskich, a na ich miejscu
wybudują nowe, mniejsze i tańsze w utrzy-
maniu obiekty – Innowacyjne Dworce Sys-
temowe: ekologiczne, w pełni dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposa-
żone w rozwiązania znacznie zmniejszające
koszty eksploatacji. Zakończenie inwestycji na-
stąpi w III kwartale bieżącego roku.

… i pociągi
Właścicielem Pendolino są PKP Interci-

ty, w których barwach kursuje codziennie po-
nad 300 składów: Express Intercity (EIC)
i TLK (Twoje Linie Kolejowe). Przewoźnik
chwali się, że w 2012 roku z jego usług sko-
rzystało ponad 35 mln pasażerów. Nie dodaje
jednak, że rok później było ich tylko ciut po-
nad 30 mln, a w 2014 roku – około 25 mln
(prognoza). Jednocześnie w tych samych la-
tach wzrastał deficyt spółki (w 2013 roku
– 87,2 mln zł), choć na szczęście daleko mu
do wyniku w roku 2010, kiedy to wyniósł
136,2 mln zł.

Jeżdżące po polskich torach Pendolino
zostało kupione pod kątem inwestycji, która...
nie została zrealizowana. Przypomnę, że
w połowie poprzedniej dekady wiele mówio-
no o budowie w Polsce Kolei Dużych Pręd-
kości. Zaprojektowano nawet tzw. Y – linię łą-
czącą Warszawę przez Łódź z Wrocławiem
i Poznaniem. A poprzez zmodernizowany
łącznik Łódź–Opoczno miała się łączyć
z Centralną Magistralą Kolejową (CMK), co
umożliwiłoby połączenia do Katowic i Kra-
kowa.

W grudniu 2008 roku PKP Polskie Linie
Kolejowe SA ogłosiły przetarg na opraco-
wanie studium wykonalności linii i w marcu
2010 roku podpisały umowę z firmą Sener na
wykonanie studium „Opracowanie warunków
technicznych dla projektowania, budowy
i modernizacji infrastruktury kolejowej linii ko-
lejowych do prędkości 350 km/h”. Linia
miała być gotowa w 2020 roku, a jej koszt bu-
dowy szacowano na 20 mld zł. W Łodzi mia-
ła być poprowadzona tunelem średnico-
wym, który połączy istniejące dworce Łódź Fa-
bryczną i Łódź Kaliską. Dworzec Łódź Fa-
bryczna miał być całkowicie umieszczony pod

ziemią, a nad nim miało powstać Nowe Cen-
trum Łodzi o powierzchni około 90 ha. Bu-
dowa dworca rozpoczęła się w październiku
2011 roku i ma być gotowy w połowie roku.
Koszt budowy to około 3 mld zł, a Nowego
Centrum Łodzi – ponad 8 mld zł.

Także w 2008 roku PKP Intercity ogło-
siły przetarg na dostawę pociągów, które
potrafiłyby w pełni wykorzystać możliwości
Y, czyli jeździć po tej linii z prędkością
350 km/godz. Jak tłumaczy PKP Intercity,
żadna z polskich firm nie stanęła do prze-
targu, bo potencjalni oferenci, mimo że
wzięli udział we wstępnych rozmowach,
nie zdecydowali się walczyć o zamówienie.
30 maja 2011 roku podpisały umowę z wy-
łonionym w przetargu konsorcjum Alstom
Konstal SA i Alstom Ferroviara S.p.A na
sprzedaż 20 składów zespołowych, budowę
Centrum Serwisowego na warszawskim
Grochowie oraz serwisowanie pociągów
przez około 17 lat. Wartość kontraktu to
665 mln euro, w tym 20 pociągów Pendoli-
no – 400 mln euro. Ich zakup w ramach re-
alizowanego w Programie Infrastruktura
i Środowisko projektu „Zakup kolejowego ta-

boru pasażerskiego do obsługi połączeń da-
lekobieżnych – Etap I”, którego głównym ce-
lem jest zwiększenie konkurencyjności sek-
tora kolejowego i polepszenie jakości prze-
jazdów, Komisja Europejska dofinansowa-
ła kwotą ponad 74 mln euro. Pozostałe środ-
ki, czyli 1,4 mld zł, pochodzą z kredytu przy-
znanego PKP Intercity przez Europejski
Bank Inwestycyjny, a wkład własny spółki wy-
nosi 10 proc.

Tymczasem na początku grudnia 2011
roku Sławomir Nowak, ówczesny minister
transportu, budownictwa i gospodarki mor-
skiej, powiedział: – Zamrażamy wszelkie
prace nad KDP po wykonaniu studium do
roku 2030. Czas na wielkie wizjonerskie
projekty przyjdzie po roku 2030.

Ponieważ CMK nie jest jeszcze przygo-
towana, by pociągi jeździły po niej z dużymi
prędkościami, PKP Intercity spuściły z tonu.
Obniżyły wymaganą prędkość, zadowalając

się 250 km/godz., i zrezygnowały z wychyl-
nego nadwozia pociągu. A przecież Pendo-
lino to po włosku wahadełko! Niemniej na tra-
sie Kraków–Warszawa, na odcinku między
Psarami a Włoszczową, Pendolino osiągnę-
ło prędkość 200 km/godz., choć 24.11.2013
roku podczas testów na CMK skład osiągnął
pomiędzy Górą Włodowską a Psarami pręd-
kość 293 km/godz.

O ile podróżujący z Warszawy do Wro-
cławia, nie mówiąc o jadących z Gdyni do
Krakowa, mają powody do zadowolenia, to
co mają powiedzieć mieszkańcy miejscowo-
ści położonych na trasie Warszawa–Gdańsk,
obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie,
którym dojazd do Warszawy wydłużył się, bo
podmiejskie pociągi muszą stać na stacjach,
by przepuścić Pendolino? Albo mieszkańcy
Krakowa, którym skasowano popularne po-
łączenie do Warszawy – pociąg TLK „Ma-
tejko”?

W latach 2014–2020 Grupa PKP na
podniesienie komfortu podróży koleją wyda
ponad 28 mld zł. Do 2015 roku 70 proc. ta-
boru PKP Intercity będą stanowiły nowe albo
zmodernizowane składy. W połowie paź-

dziernika tabor PKP Intercity powiększy się
o Elektryczne Zespoły Trakcyjne (EZT):
20 pociągów FLIRT3 (jedne z pierwszych
w Polsce seryjnie wyposażonych w Euro-
pejski System Sterowania Pociągiem ETCS
poziomu 2, który zapewnia większe bezpie-
czeństwo podróżowania) produkcji kon-
sorcjum Stadler Polska i Newag oraz 20 po-
ciągów DART produkcji PESA Bydgoszcz.
Łączna wartość obu kontraktów to 2,94 mld
zł, w tym pociągów – 2,16 mld zł (reszta to
ich serwisowanie przez minimum 15 lat).
W obu kontraktach partycypuje UE, dofi-
nansowując je w sumie kwotą 1,25 mld zł.

Czas pokaże, czy Pendolino będzie sku-
tecznym antidotum na malejącą liczbę pa-
sażerów korzystających z usług PKP Interci-
ty. Do tej pory z pociągami na niektórych tra-
sach skutecznie rywalizowały prywatne sa-
mochody oraz przewoźnicy autobusowi i lot-
niczy. �
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O ile podróżujący z Warszawy do Wrocławia, 
nie mówiąc o jadących z Gdyni do Krakowa, 
mają powody do zadowolenia, to co mają
powiedzieć mieszkańcy miejscowości położonych
na trasie Warszawa–Gdańsk, obsługiwanych 
przez Koleje Mazowieckie, którym dojazd do
Warszawy się wydłużył, bo podmiejskie pociągi
muszą stać na stacjach, by przepuścić 
Pendolino? Albo mieszkańcy Krakowa, 
którym skasowano popularne połączenie 
do Warszawy – pociąg TLK „Matejko”?





5 listopada PKP podpisało z Urzędem
m.st. Warszawy list intencyjny, który zakła-
da w latach 2015–2022 skoordynowane in-
westycje kolejowe i miejskie o wartości
25 mld zł. Co zyska kolej i pasażerowie ko-
rzystający z systemu transportowego stolicy?

– Na to pytanie można odpowiedzieć
w dwóch słowach: komfort i bezpieczeństwo.
Dzięki planowanym inwestycjom znacząco
poprawi się stan infrastruktury kolejowej w ob-
rębie aglomeracji warszawskiej. Tak szeroko
zakrojonych prac jeszcze w stolicy nie było.
Po drugie realizacja tego projektu oznacza
dużo lepsze niż dotychczas zintegrowanie ko-
lei ze środkami komunikacji miejskiej, w tym
z metrem.

Na jakie cele przewidziano największe
nakłady?

– W przedsięwzięcie będą zaangażowa-
ne dwie spółki z Grupy PKP: PKP SA, za-
rządzająca m.in. dworcami, i PKP Polskie Li-
nie Kolejowe, do których należy infrastruk-
tura, czyli tory, perony, przystanki. Wśród naj-
ważniejszych projektów są: budowa dworców
Warszawa Zachodnia i Warszawa Gdańska,
modernizacja linii Warszawa Gołąbki–War-
szawa Gdańska wraz z budową przystanków
czy prace na linii średnicowej. W ciągu naj-
bliższych pięciu lat na inwestycje w samej War-
szawie PKP PLK przeznaczą około 2 mld zł.

Bardzo ważnym założeniem inwestycji re-
alizowanych przez PKP SA jest uwolnienie te-
renów kolejowych dla mieszkańców miasta.
W nowej perspektywie unijnej na inwestycje
związane z dworcami w stolicy wydamy co
najmniej 6 mld zł.

Jak tabor, którym dysponuje krajowa ko-
lej, ma się do infrastruktury i możliwości ko-
munikacyjnych oraz planowanych moder-
nizacji? Czy również na inwestycje w tym ob-
szarze są przeznaczone środki w ramach pro-
gramu modernizacji kolei?

– Oczywiście, to jeden z najważniejszych
obszarów programu inwestycyjnego, które-
go skala jest rekordowa. Jeszcze nigdy w hi-
storii polskiej kolei nie przeznaczano tyle środ-

ków na infrastrukturę i tabor. Od 2001 do
2011 roku, czyli przez 10 lat, Grupa PKP prze-
znaczyła na inwestycje 28 mld zł. Tymczasem
w latach 2012–2015, czyli w ciągu 4 lat, zo-
stanie wydanych na ten cel aż 33 mld zł. Do
końca przyszłego roku PKP Intercity będzie
miało aż 70 proc. nowych i zmodernizowa-
nych składów. Na polskie tory wyjechały po-
ciągi Express Intercity Premium, czyli Pen-
dolino. To zupełnie nowa jakość. Jednocze-
śnie jest to pewien symbol zmian, jakie za-
chodzą w Grupie PKP. Start Pendolino to bo-
wiem efekt złożonego procesu, w tym mo-
dernizacji infrastruktury kolejowej. Zaofe-
rowaliśmy podróżnym rekordowo krótkie
czasy przejazdu pomiędzy Warszawą a naj-
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Kolej 
wraca 
do gry

Realizujemy szeroko zakrojony program na
rzecz zwiększenia satysfakcji klientów.
Słowa: jakość i bezpieczeństwo, które 
pojawiły się w pani pytaniu, są tu kluczowe.
Chodzi o to, by na każdym etapie podróży,
począwszy od wejścia na dworzec do 
wyjścia z pociągu, podróżny wiedział, 
że jest dla nas najważniejszy – mówi 
Jakub Karnowski, prezes zarządu PKP SA
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Inwestycje w kolej należą do priorytetowych, 
co pozwala Polsce na uzyskiwanie znaczącego 
dofinansowania. Do 2020 roku Grupa PKP planuje
wykorzystać 10,5 mln euro środków z UE, głównie
na modernizację infrastruktury, ale także taboru.
Dzięki pracom modernizacyjnym sukcesywnie 
podnosimy bezpieczeństwo i komfort podróży. 
Ja to nazywam realizacją polskiego planu Marshalla



większymi miastami. Ze stolicy nad morze
można dotrzeć już w niecałe 3 godziny.
Bezkonkurencyjna jest podróż do Wrocławia,
która trwa niewiele ponad 3,5 godziny, na-
tomiast do Krakowa i do Katowic po raz
pierwszy w historii rejsowe pociągi pojechały
200 km/h. Krótko mówiąc, kolej wraca do gry
i znów, po wielu latach zaniedbań, jest kon-
kurencyjna.

Czy w ślad za składami Pendolino, któ-
re ruszyły w trasę w grudniu, pójdą kolejne?
Jak ocenia pan ten zakup w świetle opła-
calności i przystosowania do krajowych
warunków, a w efekcie realnego uspraw-
nienia podróży?

– Obecnie po polskich torach regularnie
kursuje 9 pociągów. 6 stanowi niezbędną re-
zerwę. Docelowo będziemy mieć 20 takich
składów, z czego 18 będą podróżować pa-
sażerowie. Gdy Pendolino rozwinęło prędkość
200 km/h, co miało miejsce po raz pierwszy
w tej części Europy, widać było jak na dłoni,
że złożony proces przygotowań zakończył się
sukcesem. Zdaliśmy egzamin! To jednak
jeszcze nie koniec prac, a dopiero zamknię-
cie ich pierwszego etapu. Przed nami kolej-
ne modernizacje linii kolejowych, dzięki któ-
rym czasy przejazdu pociągów będą się
nadal skracały.

Co oprócz nowych dworców, stacji i po-
ciągów wpłynie na jakość i bezpieczeństwo
podróży? Jakie działania są niezbędne, aby

wyeliminować częste doniesienia o wypad-
kach i opóźnieniach na kolei, awariach sys-
temu sprzedaży biletów i innych niedogod-
nościach, będących przedmiotem zarzutów
wobec systemu transportu kolejowego?

– Nie chcę się przechwalać, ale odkąd roz-
poczęliśmy proces zmian w Grupie PKP, to
tych zarzutów jest coraz mniej. Pierwszą i pod-
stawową rzeczą było postawienie w centrum
uwagi klienta, czyli pasażera. Wydaje się to
dość proste i oczywiste, ale właśnie takiego
myślenia przez wiele lat na kolei brakowało.
Głównie dlatego ta branża najpóźniej zaczęła
korzystać z tego, co przyniosły przemiany po
1989 roku. Obecnie realizujemy szeroko za-
krojony program na rzecz zwiększenia sa-
tysfakcji klientów. Słowa: jakość i bezpie-
czeństwo, które pojawiły się w pani pytaniu,
są tu kluczowe. Chodzi o to, by na każdym
etapie podróży, począwszy od wejścia na dwo-
rzec do wyjścia z pociągu, podróżny wiedział,
że jest dla nas najważniejszy. Nowe standar-
dy czystości na dworcach i w pociągach, kom-
pleksowa informacja, menadżerowie i nowe
biura dworca, których pracownicy służą po-
mocą pasażerom w największych obiektach
w Polsce – to tylko część zmian, jakie wpro-
wadziliśmy. W 300 wagonach PKP Intercity
podróżni mogą korzystać z dostępu do WiFi.
Zapewniamy go również na coraz większej
liczbie dworców – w tym roku będzie to 120
obiektów. Szybko reagujemy w razie nie-

przewidzianych zdarzeń, takich jak dłuższy
postój pociągu. Pasażerowie otrzymują nie-
zbędną pomoc, ciepłe napoje. Oczywiście to
nie jest żaden luksus. To po prostu normal-
ność. Problem polega na tym, że wcześniej tej
normalności na kolei nie było i my ją teraz
przywracamy.

Jaki wpływ na funkcjonowanie Grupy
PKP ma unijna polityka transportowa i jak
współpraca międzynarodowa rzutuje na
krajowy system kolejowy i usługi polskich
przewoźników?

– Trudno mi mówić o wszystkich polskich
przewoźnikach. Proszę pamiętać, że kolej
w Polsce to nie tylko PKP, natomiast dzia-
łalność spółek z Grupy PKP znacznie wy-
kracza poza obszar samego kolejnictwa. Dla
nas unijna polityka transportowa stanowi bar-
dzo duże wsparcie. Inwestycje w kolej nale-
żą do priorytetowych, co pozwala Polsce na
uzyskiwanie znaczącego dofinansowania.
Do 2020 roku Grupa PKP planuje wykorzy-
stać 10,5 mln euro środków z UE, głównie na
modernizację infrastruktury, ale także tabo-
ru. Na inwestycje w linie kolejowe, które przez
lata były zaniedbywane, przeznaczymy aż
80 proc. nakładów. Dzięki pracom moder-
nizacyjnym sukcesywnie podnosimy bezpie-
czeństwo i komfort podróży. Ja to nazywam
realizacją polskiego planu Marshalla.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Zakłady Automatyki KOMBUD SA
funkcjonują na rynku już prawie 25 lat. Co
wskazałby pan jako najbardziej znaczące wy-
darzenia w historii firmy, przekładające się
na jej obecną pozycję na rynku?

– Myślę, że należy tu wskazać dwa wy-
darzenia. Pierwsze to decyzja o zmianie pro-
filu firmy z instalacyjno-remontowego na roz-
wój i produkcję nowoczesnych, komputero-
wych systemów sterowania ruchem. Drugie
to akcesja Polski do Unii Europejskiej. Poja-
wienie się funduszy przedakcesyjnych i póź-
niejszych środków pomocowych przezna-
czanych na modernizację infrastruktury wy-
wołało zwiększone zapotrzebowanie na no-
woczesne systemy sterowania, co otworzyło
przed nami szansę zaistnienia na rynku pro-
ducentów urządzeń i systemów. Z drugiej jed-
nak strony otwarcie rynku spowodowało
wzrost konkurencji ze strony dużych, świa-
towych graczy na rynku producentów syste-
mów sterowania ruchem kolejowym, jak
również konieczność zmiany spojrzenia na fir-
mę i jej otoczenie. Od początku istnienia ZA
KOMBUD aktywnie monitorujemy trendy na

rynku kolejowym, dostosowując naszą stra-
tegię oraz kierunki rozwoju do zmieniające-
go się otoczenia. Dziś jesteśmy firmą o ugrun-
towanej pozycji na rynku, która w dalszym cią-
gu rozwija swoją działalność, starając się jesz-
cze lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych
klientów. Naszą ofertą interesują się również
partnerzy zagraniczni. Wierzymy, że w naj-
bliższych latach przełoży się to na zwiększe-
nie aktywności eksportowej.

Proszę przybliżyć pokrótce główne za-
dania oferowanych przez KOMBUD syste-
mów sterowania ruchem kolejowym.

– Jesteśmy producentem rodziny kom-
puterowych systemów sterowania ruchem ko-
lejowym typu MOR. Jest to przede wszyst-
kim system zdalnego sterowania ruchem
kolejowym typu MOR-2lcsr oraz kompute-
rowy system zależnościowy typu MOR-3. Sys-
temy te, połączone z systemem kontroli za-
jętości torów typu SKZR, tworzą doskonałą
platformę budowy Lokalnych Centrów Ste-
rowania, dzięki którym możliwe jest zdalne
sterowanie ruchem kolejowym na wydzielo-
nym obszarze. Obszary takie mogą obejmo-
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Innowacyjność 
filarem konkurencyjności
W naszej ocenie intensyfikacja działań badawczo-rozwojowych to 
najskuteczniejsza broń w walce o klienta i zamierzamy z niej nadal korzystać 
– mówi Kazimierz Frąk, prezes zarządu Zakładów Automatyki KOMBUD SA
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wać rozległe odcinki linii kolejowych wraz ze
stacjami i innymi obiektami kolejowymi.
Oferowane przez nas systemy umożliwiają
bardziej efektywne wykorzystanie infra-
struktury oraz obniżenie kosztów obsługi tych
linii. Dobrym przykładem jest modernizacja
linii 22 Tomaszów Mazowiecki–Radom,
gdzie na bazie urządzeń KOMBUD-u po-
wstało Lokalne Centrum Sterowania w Drze-
wicy umożliwiające obsługę około 90 km li-
nii kolejowej oraz 7 stacji i posterunków ko-
lejowych z jednego miejsca. W tej chwili to naj-
bardziej rozległy LCS w Polsce. Produkuje-
my również całą gamę systemów sterowania
dla przejazdów kolejowych, a także oferuje-
my systemy dla przejazdów kat. A, obsługi-
wanych przez człowieka na miejscu lub zdal-
nie, oraz systemy samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej dla przejazdów kat. B i C.

W strukturach firmy funkcjonuje dział
badawczo-rozwojowy. Jak ocenia pan jego
efektywność?

– Dział badawczo-rozwojowy funkcjonuje
oficjalnie od 1998 roku i w tym czasie zreali-
zował kilkadziesiąt projektów rozwojowych.
Wszystkie oferowane przez spółkę wyroby zo-
stały opracowane przez naszych inżynierów
przy współpracy z krajowymi ośrodkami na-
ukowymi lub innymi polskimi przedsiębior-
stwami. Naszą ambicją jest tworzenie krajo-
wej alternatywy dla zagranicznych rozwiązań.
Wszystkie podejmowane przez nas działania
kończyły się sukcesem i wdrożeniem nowego
wyrobu do produkcji. Spółka posiada ponad
40 świadectw dopuszczenia do eksploatacji
własnych wyrobów opartych na polskiej my-
śli technicznej. Z biegiem czasu podejmowa-
ne były coraz bardziej ambitne, wymagające
zadania badawcze, stąd ciągła rozbudowa
pionu rozwoju i rozszerzanie współpracy
z ośrodkami naukowymi uczelni technicznych

i instytutów, takich jak: Wydział Transportu
UTH w Radomiu, Wydział Transportu Poli-
techniki Warszawskiej, Instytut Kolejnictwa czy
Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.
Co ciekawe, nasi pracownicy biorą intensywny
udział w procesie nauczania. Są również au-
torami podręcznika „Innowacyjne systemy ste-
rowania ruchem” przeznaczonego dla stu-
dentów i specjalistów pracujących w obsza-
rach projektowania oraz eksploatacji urządzeń
sterowania ruchem kolejowym. Organizuje-
my praktyki zawodowe oraz staże dla stu-
dentów i uczniów szkół technicznych, wypo-

sażamy laboratoria. Staramy się pozyski-
wać najlepszych absolwentów i w ten sposób
wzmacniać własne kadry.

W realizacji swoich przedsięwzięć po-
siłkowali się państwo dotacjami z Unii Eu-
ropejskiej. Na ile finanse stanowią barierę
w pełnym wykorzystaniu potencjału firmy?

– Oceniamy, że potencjał spółki jest wy-
starczający do zadań jakie przed nami stoją
w najbliższym czasie. Udział spółki w mo-
dernizacji infrastruktury kolejowej w ostatnich
latach angażuje znaczną część naszego po-
tencjału zarówno technicznego, jak i budże-
towego. Dlatego chętnie sięgamy po środki
pomocowe, z których wspieramy przede
wszystkim naszą działalność badawczo-roz-
wojową. Należy zdawać sobie sprawę, że tego
typu działalność jest niezwykle kosztowna,
zwłaszcza w obszarze zaawansowanych
technologii. Niemniej jest to jedyna droga do
utrzymania wysokiej pozycji na rynku. Spół-
ka rokrocznie przeznacza znaczną część

osiąganego zysku na realizację projektów ba-
dawczo-rozwojowych i budowę laboratoriów,
dlatego każdy zastrzyk środków finanso-
wych jest dla nas istotny.

Zarządzana przez pana firma została wie-
lokrotnie nagrodzona za dynamikę rozwo-
ju, efektywność i innowacyjność. Jak ukie-
runkowana strategia pozwala osiągać tak wy-
sokie wyniki?

– Rynek, na którym funkcjonuje KOM-
BUD, zdominowany jest głównie przez mię-
dzynarodowe koncerny, z którymi niełatwo
nam konkurować. Dlatego podstawą dalszego

rozwoju stała się konsolidacja polskich przed-
siębiorstw, dzięki której dysponujemy po-
tencjałem umożliwiającym realizację po-
ważnych zadań modernizacyjnych. Większe
projekty to także większe możliwości finan-
sowania działań rozwojowych skutkujące
poszerzaniem naszej oferty o kolejne inno-
wacyjne produkty.

Kolejnym obszarem naszych działań jest
właściwa polityka personalna. Od lat stara-
my się pozyskiwać zarówno pracowników od-
znaczających się doświadczeniem eksplo-
atacyjnym zdobytym m.in. podczas pracy
w Polskich Liniach Kolejowych, jak również
zdolnych, młodych inżynierów mających
„niekonwencjonalne” spojrzenie na problemy
związane z konstrukcjami systemów stero-
wania ruchem kolejowym. Implementacja in-
nowacyjnych rozwiązań technicznych – zna-
nych z innych zastosowań – w systemach bez-
pieczeństwa jest obarczona dużym stop-
niem ryzyka, więc tego typu prace powierza-
ne są doświadczonym, kompetentnym spe-
cjalistom.

Jako firma polska, należąca do prywat-
nych właścicieli, wyróżniamy się jeszcze jed-
ną ważną cechą – sprawnym procesem de-
cyzyjnym. Dzięki elastyczności mamy moż-
liwość szybkiego reagowania na zmieniają-
ce się warunki i życzenia naszych klientów.

Jak przedstawia się wizja dalszego roz-
woju firmy?

– Na najbliższe kilka lat stawiamy sobie
dwa główne cele. Po pierwsze intensyfikacja
działań badawczo-rozwojowych. W naszej
ocenie jest to najskuteczniejsza broń w wal-
ce o klienta i zamierzamy z niej nadal korzy-
stać. Po drugie przygotowanie firmy do dzia-
łalności eksportowej. Firma znajduje się na ta-
kim etapie rozwoju, że możemy przedstawić
interesującą ofertę partnerom zagranicznym
oraz zapewnić obsługę posprzedażną na
wysokim poziomie.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.kombud.com.pl
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Jako firma polska, należąca do prywatnych 
właścicieli, wyróżniamy się jeszcze jedną ważną
cechą – sprawnym procesem decyzyjnym. 
Dzięki elastyczności mamy możliwość szybkiego
reagowania na zmieniające się warunki 
i życzenia naszych klientów

Centrum zdalnego sterowania – LCS Drzewica



Maciej Otrębski

Koleje, skazywane już na odejście do
historii, na nowo potwierdzają
swoją przydatność. Szybko mkną-
ce pociągi, zapewniające pasaże-

rom komfort podróży, są już dzisiaj poważ-
ną konkurencją dla samolotów. Przede
wszystkim docieramy nimi zazwyczaj do
centrów miast, a nie do położonych gdzieś na
uboczu lotnisk. Nie musimy wyczekiwać w ko-
lejkach do odprawy i nie jesteśmy narażeni na
to, że nasze plany podróży może pokrzyżo-
wać zwykła mgła.

W transporcie towarowym koleje także nie
dają się zepchnąć na margines. Nie dociera-
ją, co prawda, pod bramy fabryk, jak cięża-
rówki, ale przy przewozach masowych są
znacznie tańsze. Zauroczenie TIR-ami nie-
co gaśnie, gdy weźmie się pod uwagę także
inne koszty – zniszczenie dróg czy zatrucie śro-
dowiska. Ponadto transport drogowy jest co
najmniej 10 razy bardziej niebezpieczny niż
kolejowy. Dobrym rozwiązaniem tych pro-
blemów był projekt „TIR-y na tory”, który jed-
nak nie doczekał się w Polsce realizacji.

W naszym kraju mamy w kolejnictwie po-
ważne zapóźnienia, ale wyraźnie widać, że sys-
tematycznie je odrabiamy. Nie należy się jed-
nak spodziewać, że koleje same wyjdą z pro-
blemów i staną się dochodowe. To nie uda-
ło się nigdzie oprócz Japonii, gdzie jednak

o dochodach kolejnictwa decydują nie usłu-
gi transportowe, tylko biznes towarzyszący,
taki jak hotele przy dworcach czy centra han-
dlowe. Państwo musi uczestniczyć aktywnie
w organizacji i działaniu sieci transportu ko-
lejowego, bo to jest w interesie całego społe-
czeństwa. Musi też wesprzeć koleje finan-
sowo. Jednym z najważniejszych zadań
– oprócz modernizacji długodystansowych
szlaków kolejowych – jest rozwój kolei aglo-
meracyjnych. Chodzi o to, żeby ludzie miesz-
kający w okolicach dużych miast mogli bez pro-
blemów dojeżdżać do pracy, szkół i uczelni. 

Tempo modernizacji polskich kolei przy-
spiesza, choć nie wszyscy uważają, że jest do-
statecznie szybkie. Debatowano na ten temat
podczas ubiegłorocznego IV Kongresu Ko-
lejowego, który zgromadził w łódzkiej Hali
Expo ponad 560 specjalistów z wszystkich
dziedzin tej branży.

Na co pieniądze?
Przedłużają się negocjacje rządu z Ko-

misją Europejską – alarmowała „Rzeczpo-
spolita” jesienią ubiegłego roku. Do tej pory
KE nie zatwierdziła żadnego z 21 nowych pro-
gramów operacyjnych dla Polski. Blokuje to
napływ do naszego kraju 77 mld euro z bu-
dżetu UE na lata 2014–2020. Była minister
rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska li-
czyła na to, że programy zostaną zatwier-
dzone do końca lipca ubiegłego roku. Maria

Wasiak, obecna szefowa tego resortu, za-
pewnia, że rząd robi, co może, a strona pol-
ska dotrzymuje wszystkich terminów uzgod-
nionych z Komisją Europejską. Zamierza ona
zamknąć rozmowy ze wszystkimi państwa-
mi członkowskimi do lata 2015 roku.

Jerzy Kwieciński, ekspert Business Cen-
tre Club, podkreśla, że w gospodarce już te-
raz widać brak dostępu do unijnych pienię-
dzy, a jest to najbardziej odczuwalne w przy-
padku inwestycji związanych z transportem
i innowacjami. Jednak Janusz Zubrzycki, dy-
rektor zarządzający w Zespole Doradców
Gospodarczych TOR, uspokaja. Twierdzi, że
wydatkowanie pieniędzy na projekty w ra-
mach budżetu unijnego na lata 2014–2020
może następować ze środków krajowych
pozyskiwanych ze sprzedaży obligacji lub
kredytów. Rozliczenie polskiego państwa
z Unią nastąpi dużo później. Tak było tak-
że wcześniej. Miliardy euro przyznane Pol-
sce w ramach perspektywy 2007–2013 będą
płynąć na konta resortu finansów do końca
2016 roku, a ostateczne rozliczenie nastąpi
w 2017 roku.

Dyskutowany jest też problem podziału
środków na inwestycje drogowe i kolejnictwo.
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbi-
gniew Klepacki twierdzi, że dokonano wła-
ściwych wyborów (60 proc. na drogi i 40 proc.
na tory). – Gdzieś jest granica, której – bez pa-
raliżu komunikacyjnego na kolei – nie możemy
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A dokąd tak gna?

Nowe, krótsze czasy przejazdu sprawiają, że pociągi znów stają się 
konkurencyjne. Na większości tras między dużymi miastami pociągiem 
dojedziemy szybciej niż autobusem, samochodem czy samolotem 
– powiedział Marcin Celejewski, prezes PKP Intercity. I ma rację
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przekroczyć – powiedział „Rynkowi Kolejo-
wemu”. – Zbyt duża ilość remontów to jeden
z powodów, przez który kolej, zwłaszcza
dalekobieżna, traci pasażerów. W roku 2014
program inwestycyjny PKP Polskie Linie
Kolejowe kosztował około 7 mld zł. I nie moż-
na go było zwiększyć, żeby nie dopuścić do
paraliżu na torach. W nowej perspektywie
unijnej na lata 2014–2020 na modernizację
kolei zapisano około 48 mld zł.

Pełną parą
Zbigniew Rynasiewicz, wiceszef Mini-

sterstwa Infrastruktury i Rozwoju, powiedział
podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej
w Krakowie: – Jestem pewien, że jak zakoń-
czą się rozmowy samorządów wojewódzkich
z Komisją Europejską w sprawie kształtu re-
gionalnych programów operacyjnych, pro-
blem finansowania inwestycji kolejowych
zniknie i ruszymy pełną parą. Poza tym
chcemy, żeby regulacje prawne, które już po-

zwalają łatwiej prowadzić procesy inwesty-
cyjne na drogach, funkcjonowały również na
kolei. Propozycje takie zostały przekazane do
Sejmu. Czekamy na decyzję, żeby ten proces
udrożnić.

PLK wykonały w ubiegłym roku prawie
w całości unijny plan finansowy. Przezna-
czono na ten cel 5,91 mld zł, a wykorzysta-
no 5,64 mld zł. Liniowe inwestycje infra-
strukturalne realizowane są zgodnie z „Wie-
loletnim Programem Inwestycji Kolejowych
do roku 2015”, który obejmuje 140 zadań in-
westycyjnych. Krótsze czasy przejazdu mię-
dzy głównymi miastami to efekt nie tyle no-
wego taboru przewoźnika, ile inwestycji in-
frastrukturalnych. Jest 1400 km zmoderni-
zowanych torów. Szybszy i bezpieczny prze-
jazd umożliwiają dziesiątki zmodernizowa-
nych mostów, wiaduktów i przejazdów kole-
jowo-drogowych.

Jesteśmy pierwszym krajem spośród no-
wych członków Unii Europejskiej, w którym
maksymalna prędkość przejazdu pociągów
została podniesiona do 200 km na godzinę.
– Już możemy zaoferować pasażerom naj-
krótsze w historii czasy podróży pociąga-
mi między najważniejszymi aglomeracjami
w Polsce. To efekt rekordowych inwestycji PKP
Polskich Linii Kolejowych – powiedział Re-
migiusz Paszkiewicz, prezes firmy. Przypo-
mina się fragment „Lokomotywy” Juliana Tu-
wima, w której padło pytanie: „A dokąd tak

gna?”. Chciałoby się powiedzieć, że do no-
woczesności. Ale widać, że raczej nie gna, tyl-
ko się toczy. Ludzie odpowiedzialni za to za-
pewniają, że wkrótce przyspieszy.

Pieniądze obok torów
Władze PKP SA zamierzają w najbliż-

szych latach stopniowo uwalniać tereny po-
kolejowe, pozbywając się ich na rzecz sa-
morządów bądź deweloperów. Taka dekla-
racja padła ze strony Macieja Króla, dyrek-
tora Departamentu Inwestycji w PKP SA,
podczas debaty, która odbyła się na Kongresie
Kolejowym w Łodzi. Koleje są w posiadaniu
wielu terenów, zwłaszcza w największych
miastach. Na pytanie, czy w związku z tym
można stwierdzić, że największym przyja-
cielem PKP SA są w tym kontekście dewelo-
perzy, Maciej Król odpowiedział: – Naj-
większym naszym przyjacielem będą miasta.

Komercjalizacja jest niezbędna, bo dwor-
ce są drogie w utrzymaniu. Tworzenie pod-

miotów w trybie joint venture czy partnerstwa
publiczno-prywatnego i rozwój funkcji han-
dlowej są niezbędne ze względu na koszty
utrzymania obiektów dworcowych. Adam
Piotr Zając ze Stowarzyszenia SISKOM
zwrócił z kolei uwagę, że niezwykle istotne jest,
żeby dbać nie tylko o duże, lecz także o mniej-
sze dworce i stacje. – W Warszawskim Węź-
le Kolejowym brakuje np. pieniędzy na łata-
nie dziurawych dojść do peronów. Mamy i bę-
dziemy mieć problem z rewitalizacją tego ro-
dzaju infrastruktury – stwierdził. Maciej Król
zapowiedział, że PKP SA mają, podobnie jak
przed Euro 2012, ambitne plany związane
z remontami dworców. Podkreślił, że, co praw-
da, nie jest jeszcze znana dokładna alokacja
środków pomocowych z UE w ramach per-
spektywy 2014–2020, jednak plan jest taki,
żeby obecną pulę kilkuset milionów złotych
rocznie na remonty dworców stopniowo
zwiększać.

Drugie źródło dochodów to prywatyza-
cja. „Puls Biznesu” ogłosił przyspieszenie
w tej dziedzinie. Najpóźniej na początku tego
roku opublikowane zostaną ogłoszenia za-
chęcające inwestorów do zakupu akcji TK Te-
lekom i PKP Energetyka. – Oczekujemy, że
na przełomie 2014 i 2015 roku potencjalni in-
westorzy zostaną dopuszczeni do due dili-
gence w TK Telekom. W PKP Energetyka ba-
danie bilansu będzie można przeprowadzić
w I kwartale 2015 roku – powiedział Jacek Le-
onkiewicz, dyrektor zarządzający ds. prywa-
tyzacji i nadzoru właścicielskiego w PKP.

Wiceminister Klepacki powiedział, że
potrzeba więcej wolnego rynku w transpor-
cie. Niezbędne są minimalne regulacje i pań-
stwowa infrastruktura, ale przewoźnicy mu-
szą lepiej odpowiadać na potrzeby pasażerów.
Założenie jest takie, że infrastruktura jest pań-
stwowa i poruszają się w niej przewoźnicy pry-
watni lub publiczni, którzy przewożą ludzi
w różne miejsca.

Resort infrastruktury jest głównym urzę-
dem rozdzielającym środki unijne. Mini-
sterstwo nie tylko samo zarządza m.in. Pro-
gramem Operacyjnym Infrastruktura i Śro-
dowisko (27,4 mld euro w latach 2014–
2020) i nowym instrumentem Connecting Eu-
rope Facility (około 3 mld euro), lecz także
współpracuje z samorządami przy opraco-
wywaniu regionalnych programów opera-
cyjnych. Choć przy inwestycjach nie daje się
uniknąć problemów, integracja infrastruktu-
ry postępuje. Zdaniem Klepackiego, o ile in-
frastruktura powinna pozostać pod zarządem
państwa, to znacznie bardziej wolnorynkowe
powinno być podejście do usług transporto-
wych. – Nie wyobrażam sobie – przekonuje
– żeby to mógł być system zarządzany cen-
tralnie przez urzędnika z Warszawy, który bę-
dzie decydował, skąd mają latać samoloty,
gdzie mają jeździć pociągi itp. To klient po-
winien decydować, a my powinniśmy iść za
jego oczekiwaniami i potrzebami, tak jak to
się dzieje w prywatnym biznesie. �

RYNEK KOLEJOWY
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Przypomina się fragment „Lokomotywy” Juliana
Tuwima, w której padło pytanie: „A dokąd 
tak gna?”. Chciałoby się powiedzieć, że do
nowoczesności. Ale widać, że raczej nie gna, 
tylko się toczy. Ludzie odpowiedzialni za to 
zapewniają, że wkrótce przyspieszy



Konkurs Dobry Wzór, w którym corocznie oceniane są pra-
ce polskich producentów, dystrybutorów, usługodawców
i przedstawicieli studiów projektowych, rekomendowane
przez ekspertów IWP, stanowi niezależny monitoring

wzorniczy krajowego rynku. Zgodnie z założeniami organizatora wy-
różniane towary to dobrze zaprojektowane, nowoczesne i innowa-
cyjne produkty, których ceny są skalkulowane adekwatnie do moż-
liwości przeciętnego Polaka.

Tegoroczna XXI edycja odbyła się pod patronatem Agencji Roz-
woju Przemysłu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzę-

du Patentowego RP, a patronat honorowy nad konkursem objął mi-
nister gospodarki. Nagrody główne przyznawane są w siedmiu ka-
tegoriach: Sfera domu, Sfera pracy, Sfera publiczna, Sfera usług, Nowe
technologie, Grafika użytkowa i opakowania, Nowe materiały. Do-
datkowo zgłoszone projekty mają szansę zdobyć nagrodę Wzór Roku,
którą przyznaje minister gospodarki, oraz Designer Roku – w tym przy-
padku wyboru laureata dokonuje prezes IWP.

W tym roku do finału konkursu zakwalifikowały się 102 produkty
i usługi ze 159 zgłoszonych. Te zostały poddane złożonej ocenie eks-
pertów zasiadających w jury konkursu, któremu przewodniczyła Ka-
tarzyna Rzehak, dyrektor kreatywna IWP. Oprócz niej w składzie ka-
pituły znaleźli się projektanci, architekci oraz przedstawiciele insty-
tucji branżowych oraz uczelni kształcących w dziedzinie designu. Naj-
większą popularnością cieszyła się kategoria „dom”, w której zgło-
szono 40 produktów, najmniej projektów wpłynęło w kategoriach usłu-
gi – 6 i nowe materiały – 4. Od 24 października do 3 grudnia 2014
roku prace finalistów i laureatów konkursu Dobry Wzór 2014 moż-
na było oglądać w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.
Wystawa stanowiła creme de la creme wzornictwa tworzonego na kra-
jowym rynku. Jak powiedział laureat nagrody Designer Roku 2014
Bartosz Piotrowski, tylko nieliczne firmy zrozumiały, że bez wzornictwa
ani rusz, bo design kształtuje produkty i sprawia, że użytkownik ich
pożąda. Twierdzi też, że design w naszych warunkach jest doskona-
łym narzędziem rozwoju, stosunkowo niedrogim, a znajdującym uza-
sadnienie w świadomości użytkowników. �

Dobre Wzory 
dla polskiego designu

Dobry Wzór to konkurs na najlepiej 
zaprojektowane polskie produkty i usługi,
organizowany przez Instytut Wzornictwa
Przemysłowego od 1993 roku. W tym
roku, w ramach XXI edycji konkursu jury
wybrało projekty, które najlepiej reprezen-
tują polski design, spośród 102 produktów
i usług zakwalifikowanych do finału
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Portierge to nowa
polska marka salonów
ze stolarką budow-
laną o niecodzien-
nych jak na dzisiejsze
standardy fundamen-
tach ideologicznych
– „Dobre produkty dla
dobra ludzi”. W myśl tej idei rzetelnie wykonane towary nie
odwracają uwagi od życia codziennego, ponieważ bezawa-
ryjnie spełniają swoją funkcję. Portierge wierzy, że ich filozo-
fia poparta obsługą najwyższej klasy specjalistów zachęci inne
firmy z różnych branż do postępowania w zbliżony sposób,
czyniąc życie pozytywniejszym.
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Dziś Izba Przemysłowo-Handlowa
w Krakowie przyznaje nagrodę
w zróżnicowanych kategoriach,
które odzwierciedlają sukcesy

bezpośrednio związane z prowadzeniem
biznesu, jak i działalnością ukierunkowaną na
wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie
jak najlepszych warunków rozwoju gospodarki
w regionie. W efekcie Krakowskie Dukaty tra-
fiają w ręce osób, których praca i zaangażo-
wanie zostały docenione w 4 kategoriach: me-
nedżer firmy, właściciel firmy, kreator przed-
siębiorczości oraz samorządowy kreator
przedsiębiorczości. 

– To dzięki wam możemy mówić, że Pol-
ska rozwija się gospodarczo i odnosimy suk-
cesy. Dziś, gdy patrzę na szanownych laure-
atów, rodzi się we mnie refleksja, że mniej waż-
ne jest co się robi, ale jak! Bo przecież nagrody
Krakowskiego Dukata dostało dziś wielu
wybitnych ludzi z bardzo różnych dziedzin,
a więc ważne jest, „jak”, a nie tylko „co”. Po
raz pierwszy od dziesięcioleci bezrobocie
w województwie małopolskim spadło poni-
żej magicznej liczby 10 proc. i za to właśnie
wszystkim tu zgromadzonym pragnę po-
dziękować – mówił do laureatów wicewoje-
woda Andrzej Harężlak.

W 2014 roku kapituła nie miała łatwego
zadania, toteż niemal w każdej kategorii
wskazała więcej niż jednego laureata zasłu-
gującego na nagrodę. Także w gronie naj-
lepszych menedżerów znalazło się dwóch
zwycięzców: Daniel Honkisz – prezes zarządu
Spółdzielni Pracy Tarnowska Odzież, który
kompleksowo zrestrukturyzował firmę i wy-
prowadził ze skraju bankructwa na wiodącą
pozycję w skali kraju (dziś  spółdzielnia za-
trudnia 220 pracowników i produkuje odzież
męską i damską w oparciu o projekty własne
oraz indywidualne zamówienia klientów,
przy czym 90 proc. odbiorców to kontrahenci
zagraniczni), oraz Tomasz Wachnicki – me-
nadżer Air Liquide Polska z siedzibą w Kra-
kowie, który wprowadził na polski rynek
markę Air Liquide Healthcare, światowego li-
dera w zakresie dostaw gazów dla szpitali oraz
opieki długoterminowej nad pacjentami w Pol-
sce i u naszych sąsiadów, dzięki czemu firma
jest największym w Polsce podmiotem wy-

specjalizowanym w leczeniu niewydolności
oddechowej pacjentów.

Wśród nagrodzonych właścicieli firm
znaleźli się Janusz Kowalski – prezes Arty-
stycznej Pracowni Złotniczej ELJA (firma mi-
kro), Kazimierz Stolarzewicz – prezes PPHU
KEJ SJ (firma mała), Aleksander Miszalski,
prezes firmy Hostel Service (firma średnia),
a także trzech właścicieli dużych firm Ryszard
Florek (Grupa FAKRO), Kazimierz Pazgan
(grupa KONSPOL) oraz Jerzy i Janusz
Studzińscy (Fabryka Okien DAKO). W ka-
tegorii kreator przedsiębiorczości nagrodę
przyznano trzem osobom, których działalność

prowadzona poza Krakowem wywiera zna-
czący wpływ na rozwój gospodarczy miasta,
makroregionu i całego kraju. Tu uhonoro-
wano Zygmunta Berdychowskiego za ini-
cjatywę zorganizowania cyklicznych spo-
tkań polityków i przedsiębiorców z Europy
Centralnej i Wschodniej pod nazwą Forum
Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, Tadeusza
Donocika, honorowego prezesa Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, za inicja-
tywę zorganizowania Europejskiego Kongresu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który na
stałe wpisał się w tradycję europejskich wy-
darzeń gospodarczych, oraz Wojciecha Kuś-
pika, prezesa Grupy Polskie Towarzystwo
Wspierania Przedsiębiorczości SA, za inicja-
tywę zorganizowania Europejskiego Kongresu
Gospodarczego, największej tego typu debaty
gospodarczej w Europie Centralnej.

Wreszcie w kategorii samorządowego
kreatora przedsiębiorczości nagrodę decyzją
kapituły otrzymał Roman Ptak, burmistrz
miasta i gminy Niepołomice, doceniony za
„wielotorowość podejmowanych działań
oraz osobiste zaangażowanie, aktywne dzia-
łanie na rzecz rozwoju, aktywizacji lokal-
nych środowisk, przeciwdziałania bezrobo-
ciu i ochrony środowiska”. �
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Małopolanie dla biznesu
Krakowski Dukat to nagroda pierwotnie wyróżniająca przedsiębiorców ze
znaczącymi osiągnięciami w działalności gospodarczej w okresie transforma-
cji ustrojowej, której patronowała Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.
Dziś jest ona jedynym fundatorem nagrody, a jej adresatem są nie tylko ci,
którzy odnoszą sukcesy biznesowe, lecz także ci, którzy wpływają na rozwój
przedsiębiorczości
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Zdjęcie upamiętniające podpisanie aktu powołania Małopolskiego
Centrum Arbitrażu i Mediacji

Andrzej Zdebski – prezydent IPH
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Został pan laureatem konkursu Kra-
kowski Dukat. Co pana zdaniem przyczyniło
się do tego sukcesu?

– To wyróżnienie jest potwierdzeniem sku-
teczności naszych wysiłków i efektywności
przyjętej pięć lat temu strategii działania, któ-
ra obejmuje trzy zasady: najwyższa jakość wy-
robów, terminowość dostaw oraz uczciwość
wobec kontrahentów. To dzięki realizacji po-
wyższych zasad jesteśmy w stanie sprostać
najbardziej wyszukanym gustom i wymaga-
niom naszych klientów nie tylko z Polski, ale
i zza granicy, szczególnie z Francji. W ciągu
ostatnich trzech lat bardzo wymagający
klient francuski stał się naszym największym
klientem, a eksport do Francji dominującym
kierunkiem sprzedaży naszych produktów.

Co stanowi o wyjątkowości państwa
oferty?

– Tarnowska Odzież to niemal 70 lat tra-
dycji i doświadczeń w produkcji odzieży
oraz blisko 230-osobowy zespół wysokiej kla-
sy fachowców, techników i krawców potra-
fiących stworzyć zarówno odzież męską, jak
i damską. To ogromne doświadczenie w po-
łączeniu ze sprawną organizacją i dyscypli-
ną pracy oraz uczciwością zawodową naszej
kadry musiało przynieść pozytywne efekty. Po-
twierdza to wysoki i stale rosnący poziom
sprzedaży, jej wysoka dynamika oraz zainte-
resowanie współpracą ze strony kolejnych, no-
wych kontrahentów. Szczególnie cieszy nas
wzrost sprzedaży eksportowej. Od około
trzech lat praktycznie 100 proc. naszej pro-
dukcji kierowane jest na eksport, głównie do
Francji.

W tym miejscu dodam, że dzięki współ-
pracy z naszymi francuskimi partnerami
produkty Tarnowskiej Odzieży mogą obecnie
cieszyć klientów z niemal całego świata.
Obok Paryża dostępne są w butikach w To-
kio, Dubaju, Rzymie, Mediolanie, Londynie,
Nowym Jorku czy Los Angeles. Nasze pro-
dukty znalazły też swoje miejsce w najlepszych
galeriach handlowych świata z paryską La-
fayette na czele. To jest ogromny powód do
dumy. Wysoka jakość naszych produktów
znajduje uznanie wśród najlepszych z bran-
ży odzieżowej.

Panie prezesie, wracając do tematu ode-
branej nagrody, proszę podzielić się wraże-
niami z uroczystości.

– Podczas uroczystej gali Izby Przemy-
słowo Handlowej w Małopolskim Ogrodzie
Sztuk w Krakowie odebrałem nagrodę w po-
staci statuetki oraz dyplomu z rąk prezydenta
Jacka Majchrowskiego. Kapituła konkursu
przyznaje to wyróżnienie nie firmom, lecz oso-
bom – w trzech kategoriach: samorządowej,
właścicielskiej i menedżerskiej. W kategorii me-
nedżer firmy Krakowski Dukat trafił w moje
ręce.

To dla mnie ogromna satysfakcja, że mo-
głem znaleźć się w gronie laureatów konkursu.
Traktuję ten dyplom i statuetkę jako dowód
uznania dla kilkuletnich wysiłków wszystkich
pracowników Tarnowskiej Odzieży. Dzięki ich
zaangażowaniu Spółdzielnia świetnie pro-
speruje, stanowiąc źródło utrzymania dla po-
nad 200 osób. Tym bardziej cieszy fakt, że
w tym uroczystym wydarzeniu towarzyszyli
mi przedstawiciele Rady Nadzorczej naszej
Spółdzielni.

O sukcesie firmy decyduje przede wszyst-
kim właściwy dobór kadry zarządzającej.
W przypadku Tarnowskiej Odzieży śmiało

można powiedzieć, że jest pan właściwą oso-
bą na właściwym miejscu.

– Oczywiście w powyższym stwierdzeniu
jest wiele prawdy, lecz bez wysiłku wszystkich
pracowników i wzajemnego zrozumienia
sukces Tarnowskiej Odzieży nie byłby moż-
liwy. Trzeba pamiętać, że proces naprawczy
firmy, której sytuacja w 2010 roku była dra-
matyczna, wymagał ogromnego zaangażo-
wania całej załogi. Bez tego wyprowadzenie
przedsiębiorstwa „na prostą” nie byłoby
możliwe. Rok 2010, w którym objąłem sta-
nowisko prezesa firmy, był czasem niezwykle
ciężkim, a dalsze istnienie Spółdzielni stało
pod wielkim znakiem zapytania. Na szczęście
dzięki zdecydowanym działaniom podjętym
wspólnie z Radą Nadzorczą i Związkami Za-
wodowymi przeprowadzono proces głębokiej
restrukturyzacji przedsiębiorstwa, na które-
go efekty nie trzeba było długo czekać, gdyż
już w kolejnym roku funkcjonowania popra-
wiły się wszystkie wskaźniki efektywności. Nie-
stety, nie obeszło się bez redukcji części eta-
tów, szczególnie tych, które nie były związa-
ne bezpośrednio z produkcją. Mimo wszyst-
ko firma stopniowo, lecz konsekwentnie,
wypracowując zadowalający zysk, uregulo-
wała wszelkie zaległości płatnicze oraz od-
budowała niezbędne fundusze własne. Dzi-
siaj jej kondycję mogę bez fałszywej skrom-
ności określić jako dobrą i stabilną. Mało tego,
aktualnie poszukujemy i zatrudniamy nowych
pracowników.

Czego dotyczą plany na najbliższe lata?
– Moim celem na najbliższe lata jest za-

pewnienie firmie trwałych podstaw jej funk-
cjonowania, tj. zapewnienie odpowiedniego
portfela zamówień, właściwej i wysoko wy-
kwalifikowanej kadry produkcyjnej oraz no-
woczesnego parku maszynowego, który po-
zwoli na realizację bogatego asortymentu pro-
duktów. Moją ogromną ambicją jest także po-
prawa warunków pracy i płac naszych pra-
cowników. Do priorytetów zaliczyłbym rów-
nież stronę socjalną. Ponadto nie ukrywam,
że chciałbym, aby nasze przedsiębiorstwo sta-
nowiło tło wizerunkowe Tarnowa. Firma
zlokalizowana jest niemal w sercu miasta, stąd
remontujemy i odnawiamy nasze obiekty tak,
aby także i one zdobiły naszą małą ojczyznę.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.spto.tarman.pl

Doceniony wysiłek
Rozmowa z Danielem Honkiszem, 
prezesem zarządu Spółdzielni Pracy 
„Tarnowska Odzież”
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Świętokrzyska Nagroda Jakości ma na
celu propagowanie idei zarządzania
przez jakość (Total Quality Mana-
gement) na przykładzie nagradza-

nych dobrych praktyk stosowanych w przed-
siębiorstwach i organizacjach z terenu woje-
wództwa świętokrzyskiego, które stawiają
na nieustanne doskonalenie i konsekwentnie
wdrażają nowoczesne koncepcje zarządzania,
by uzyskiwać optymalne efekty pracy i jak naj-
lepiej zaspokajać potrzeby klientów oraz
wymagania rynku.

6 listopada w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Świętokrzyskiego odby-
ło się posiedzenie kapituły Świętokrzyskiej Na-
grody Jakości, podczas którego omówiono
przebieg XVI edycji i dokonano wyboru jej lau-
reatów. Eksperci pod przewodnictwem Ka-
zimierza Kotowskiego, członka zarządu wo-
jewództwa świętokrzyskiego, przyznali trzy na-
grody główne w poszczególnych katego-
riach. Najlepszą organizacją niepubliczną
w obszarze ochrony zdrowia został ARTI-
MED NZOZ Sp. z o.o., a w kategorii orga-
nizacji publicznych w tej samej dziedzinie
– Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdro-
ju. Spośród organizacji publicznych za naj-
lepszą w zakresie stosowania zasad TQM
uznano Krajowe Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości.

8 grudnia podczas uroczystości finałowej
w sali koncertowej Wojewódzkiego Domu
Kultury w Kielcach ogłoszono również wy-
niki VI edycji konkursu Świętokrzyski Ra-
cjonalizator, o których zadecydowała kapituła
pod przewodnictwem marszałka wojewódz-
twa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Wśród
chronionych prawnie rozwiązań oraz pro-
jektów wynalazczych zgłoszonych do ochro-
ny w Urzędzie Patentowym RP, podnoszących
innowacyjność świętokrzyskiej gospodarki,
przyznano dwie nagrody główne za patenty,
jedno wyróżnienie i dwanaście nagród za wy-
nalazki. Nagrody główne za patenty otrzy-
mały: „Nowy inhibitor korozji” i „Sposób głę-

bokiego recyklingu nawierzchni drogowej
w technologii asfaltu spienionego”. 

W spotkaniu podsumowującym oba kon-
kursy regionalne wzięło udział szerokie grono
zaproszonych gości popierających ideę pro-
mowania wyróżniających się przedsiębiorstw,
instytucji oraz organizacji, które poprzez
wdrażanie nowoczesnych systemów i mode-
li zarządzania dorównują światowym stan-
dardom jakości na wszystkich poziomach
struktury organizacyjnej. Nagrody wręczyli lau-
reatom: przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, wice-
marszałek Jan Maćkowiak i członek zarządu
województwa Kazimierz Kotowski. �

Świętokrzyska jakość 
i innowacyjność

Każdy region dąży do tego, by się pozytywnie wyróżniać. Świętokrzyskie od
lat nagradza i wspiera firmy, które reprezentują najwyższy poziom, oraz
wszystkich, którzy mają swój wkład w utrwalanie pozytywnego wizerunku
województwa, a na ten składają się nie tylko wyniki finansowe, lecz przede
wszystkim jakość, kreatywność i nowatorstwo
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Dla laureata Świętokrzy-
skiej Nagrody Jakości sfera ja-
kości zapewne stanowi jeden
z priorytetów i filarów aktyw-
ności. Jakie działania projako-
ściowe warto wskazać jako po-
twierdzenie tej tezy w praktyce?

– Uznanie klientów i ich
przywiązanie do firmy jest dla nas
niezwykle ważne, dlatego podej-
mujemy wiele działań gwaran-
tujących osiąganie wysokiej ja-
kości świadczonych usług. Każ-
de działanie poprzedzamy wyty-
czaniem celów, które planujemy
osiągnąć, a następnie systema-
tycznie nadzorujemy ich realiza-
cję, chociażby podczas audytów
wewnętrznych oraz przeglądów
wdrożonego w KSWP systemu
zarządzania jakością. Dążąc do
osiągnięcia wspomnianej jakości,
skupiamy się również na stałym
podnoszeniu kwalifikacji naszych
pracowników, a także na zapew-
nianiu sprawnego przepływu in-
formacji i wiedzy wewnątrz firmy
oraz w kontaktach z otoczeniem.
Otrzymanie Świętokrzyskiej Na-
grody Jakości jest dla nas ogrom-
nym wyróżnieniem, a także kolejnym po-
twierdzeniem tego, że nasze działania są sku-
teczne i wpisują się w strategię rozwoju go-
spodarczego regionu.

Co można uznać za największe doko-
nania KSWP, rzutujące na warunki rozwo-
jowe przedsiębiorców w regionie i budowa-
nie marki regionu?

– Według mnie o prestiżu i dokonaniach
firmy świadczą nie tylko pozyskane nagrody
i wyróżnienia, lecz przede wszystkim osiągane
wyniki. Dlatego jako niewątpliwy sukces
uznaję udzielenie przez KSWP w przeciągu
blisko 20 lat działalności około 2000 pożyczek
o wartości przekraczającej 180 mln zł, dzię-
ki którym powstało przeszło 500 nowych
przedsiębiorstw oraz 1200 nowych miejsc pra-

cy. Istotnym dokonaniem KSWP z punktu wi-
dzenia rozwoju kapitału ludzkiego naszego
regionu jest również przeszkolenie przeszło
8000 osób, a także zrealizowanie ponad
7000 usług informacyjnych. Wypracowane
przez nas wyniki są niezwykle ważne, gdyż
przekładają się bezpośrednio na rozwój go-
spodarczy województwa świętokrzyskiego
oraz budowanie jego marki, dlatego uznaję
je za największe osiągnięcia naszej firmy.

Jakie formy wsparcia przedsiębiorczo-
ści są na podstawie państwa doświadczeń naj-
skuteczniejsze i najlepiej służą świętokrzy-
skiej gospodarce?

– W dzisiejszych czasach ogromne zna-
czenie dla przedsiębiorców ma możliwość za-
łatwienia wielu spraw w jednym miejscu. Dla-

tego sądzę, że niezwykle ważna
jest wszechstronność oferowa-
nych im usług, na którą posta-
wiliśmy również i my, tworząc
w KSWP kompleksowe centrum
obsługi firm. Klienci korzystający
z naszych usług mogą pozyskać
nie tylko wsparcie finansowe, lecz
także uzyskać informacje ważne
z punktu widzenia prowadzonej
działalności gospodarczej, czy
też przeszkolić swoją kadrę pra-
cowniczą. W mojej ocenie są to
formy wsparcia, których realiza-
cja skutecznie przyczynia się
do rozwoju przedsiębiorczości,
a w efekcie świętokrzyskiej go-
spodarki. 

Jak ocenia pan otwartość
przedsiębiorców na oferowane
możliwości rozwoju i dostępne
formy pomocy?

– Uważam, że postęp wyma-
ga zarówno wizji rozwoju, jak
i odwagi. Na szczęście zdecydo-
wana większość przedsiębiorców
nastawiona jest na zmiany i in-
nowacje. Chętnie korzystają oni
z pożyczek, które umożliwiają
im realizację nowych inwestycji,

a także ze szkoleń, dzięki którym podnoszą
kwalifikacje zawodowe – zarówno swoje,
jak i zatrudnianej przez siebie kadry pra-
cowniczej. Bardzo pozytywnym zjawiskiem
jest również zainteresowanie przedsiębiorców
usługami doradczymi i informacyjnymi. Co-
raz częściej poszukują oni bowiem fachowej
wiedzy z zakresu prowadzenia księgowości,
zarządzania firmą, a także dostępnych źró-
deł zewnętrznego finansowania inwestycji.
Wszystko to świadczy o tym, iż aktualnie przed-
siębiorcy prowadzą własną firmę odpowie-
dzialnie i z niezwykłym zaangażowaniem.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.kswp.org.pl

Postęp wymaga wizji 
rozwoju i odwagi
Jako sukces uznaje udzielenie w przeciągu blisko 20 lat działalności około
2000 pożyczek o wartości przekraczającej 180 mln zł, dzięki którym 
powstało przeszło 500 nowych przedsiębiorstw oraz 1200 nowych miejsc
pracy – mówi Marek Mika, prezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia 
Wspierania Przedsiębiorczości
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Uroczystość została zorganizowa-
na w ramach Światowego Dnia
Jakości oraz Europejskiego Ty-
godnia Jakości, który w ubiegłym

roku odbywał się pod hasłem: „Winning
through Quality” – „Wygrywać poprzez ja-
kość”, a także z okazji 10-lecia członkostwa
Polski w Unii Europejskiej.

XIX Polski Dzień Jakości w części ofi-
cjalnej jako gospodarz miejsca otworzył dr Ja-
rosław Lubiak, dyrektor programowy Cen-
trum Sztuki Współczesnej, który przedstawił
uczestnikom historię Zamku Ujazdowskiego,
jak również podkreślił znaczenie jakości w re-
alizowaniu zadań edukacyjnych i progra-
mowych instytucji kulturalnej mającej swo-
ją siedzibę w Zamku. Po wystąpieniu dyrek-
tora głos zabrał gospodarz uroczystości
dr Michał Pachowski, prezes zarządu Pol-
skiego Centrum Badań i Certyfikacji SA. Pre-
zes w swoim wystąpieniu nawiązał do 19-let-
niej tradycji organizacji święta jakości w Pol-
sce, jak również przedstawił plany i kierunki
rozwoju Polskiego Centrum Badań i Certy-
fikacji SA na kolejne lata. Podkreślił również,
iż wydarzenie, jakim jest święto jakości, ob-
chodzone tak uroczyście, wpisało się już na
stałe w kalendarz spotkań „środowiska ja-
kościowców”, a jego tradycja będzie konty-
nuowana. Dodatkowo prezes poinformował
uczestników święta, iż z okazji 10-lecia człon-
kostwa Polski w Unii Europejskiej zarząd

PCBC SA przyznał wyróżnienie dr. inż. Woj-
ciechowi Henrykowskiemu, byłemu prezesowi
PCBC SA, w uznaniu za znaczący wkład
w dostosowanie krajowego systemu badań
i certyfikacji do wymagań wspólnotowych.

Zaproszenie do udziału w obchodach
XIX Polskiego Dnia Jakości oraz zabrania gło-
su przyjęli również Mirosław Gajewski – dy-
rektor generalny służby zagranicznej oraz Pe-
dro Alves – dyrektor zarządzający IQNet.

Podczas uroczystości wręczone zostały
wyróżnienia dla organizacji współpracujących
z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji SA,

a także certyfikaty dla organizacji certyfiko-
wanych przez PCBC oraz dla auditora sys-
temu zarządzania.

Po zakończeniu części oficjalnej prowa-
dzący Przemysław Glapiński zaprosił uczest-
ników na koncert uznanej wokalistki Joanny
Kondrat. Wokalistka wystąpiła w towarzystwie
zespołu w składzie Maciej Tubis – fortepian,
Radosław Bolewski – perkusja oraz Andrzej
Święs – kontrabas.

Patronat medialny nad wydarzeniem
objęli: „Fakty Magazyn Gospodarczy”, „Ma-
gazyn VIP” oraz „Rynek Inwestycji”. �
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Polski Dzień Jakości

23 października 2014 roku w wyjątkowej scenerii dziedzińca 
Zamku Ujazdowskiego odbył się XIX Polski Dzień Jakości. 
Wydarzenie to objęte zostało wysokim patronatem Parlamentu 
Europejskiego oraz patronatem honorowym ministra gospodarki 
i Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet
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Centrum powstało jako odpowiedź
Politechniki Krakowskiej na wy-
magania i standardy Unii Euro-
pejskiej w zakresie wzrostu jakości

wyrobów i usług, funkcjonowania systemu za-
rządzania jakością, podnoszenia kwalifikacji,
wiedzy i umiejętności pracowników, zarów-
no w przemyśle, jednostkach gospodarczych,
jak i samorządowych. Do głównych zadań
Centrum należą m.in.: organizacja i prowa-
dzenie studiów podyplomowych, kursów
specjalistycznych oraz szkoleń wnioskowa-
nych przez uczelnie, podmioty gospodarcze
i osoby fizyczne; działania na rzecz wpro-
wadzania systemu zarządzania jakością w dy-
daktyce, badaniach naukowych i zarządzaniu
uczelnią; przygotowywanie do wdrożenia
systemu zarządzania jakością, środowisko-

wego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
w organizacjach; działania na rzecz przygo-
towywania laboratoriów badawczych i dy-
daktycznych do akredytacji. W aktualnej
ofercie Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości znajduje się 14 rodzajów
studiów podyplomowych oraz kilkanaście spe-
cjalistycznych kursów i szkoleń.

– Od początku naszej działalności współ-
pracujemy z Polskim Centrum Badań i Cer-
tyfikacji SA. Jednym z wymiernych efektów
tej współpracy jest fakt, że od 2000 roku po-
nad 1600 słuchaczy studiów podyplomowych
i uczestników specjalistycznych kursów uzy-
skało certyfikaty PCBC w zakresie asysten-
ta systemu zarządzania jakością, asystenta
systemu zarządzania środowiskowego, asy-
stenta systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy oraz pełnomocnika sys-
temu zarządzania jakością – mówi Agniesz-
ka Pieczonka, dyrektor Centrum Szkolenia
i Organizacji Systemów Jakości Politechni-
ki Krakowskiej.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
dwukrotnie doceniło pracę Centrum Jako-
ści, przyznając wyróżnienia: za długoletnią

i owocną współpracę (w 2009 roku) oraz za
popularyzowanie projakościowego sposo-
bu myślenia (w 2014 roku).

Centrum Szkolenia i Organizacji Syste-
mów Jakości jest członkiem rzeczywistym Klu-
bu Polskie Forum ISO 9000 (Nr 777) oraz
Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych
(Nr 665).

Dla usprawnienia procesu dydaktyczne-
go Centrum prowadzi również działalność
wydawniczą. Od 2002 roku wydało 47 pod-
ręczników i monografii tematycznie ściśle
związanych z prowadzonymi studiami po-
dyplomowymi. Większość z nich została wy-
różniona nagrodą Rektora Politechniki Kra-
kowskiej.

Podnoszenie jakości kształcenia jest waż-
nym celem realizowanym przez Centrum, stąd
systematycznie monitorowany jest poziom
kształcenia poprzez badanie opinii uczestni-
ków studiów podyplomowych, kursów i szko-
leń. Ocenie poddawani są zarówno wykła-
dowcy, jak również sama jednostka.

– W przyszłym roku Centrum Szkolenia
i Organizacji Systemów Jakości będzie ob-
chodzić 15-lecie swojej działalności. Z tej oka-
zji w dniach 24–26 września 2015 roku od-
będzie się Międzynarodowa Konferencja
Naukowa pt. „Jakość i innowacyjność w pro-
cesach wytwarzania”, do udziału w której już
dzisiaj serdecznie zapraszamy – dodaje
Agnieszka Pieczonka.

www.cj.pk.edu.pl

Sukces zaczyna się od jakości
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości jest 
pozawydziałową i samofinansującą się jednostką organizacyjną
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 
powołaną uchwałą Senatu Uczelni w czerwcu 2000 roku

Uroczystość wręczenia wyróżnienia przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

W latach 2000–2014 studia podyplomowe w Centrum ukończyło 5231 osób, nato-
miast kursy i szkolenia – 20 055 osób. W ciągu czternastu lat działalności Centrum

zrealizowało 175 edycji studiów podyplomowych (w tym 20 edycji dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Centrum Szkolenia i Organizacji Syste-
mów Jakości

Fot. ARCHIWUM PCBC SA Fot. ARCHIWUM CJ PK
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Gomar Pińczów specjalizuje się
w produkcji mrożonych owoców
i warzyw, przecierów i koncen-
tratów owocowych oraz szerokiej

gamy przetworów owocowo-warzywnych.
Topowe produkty, którymi może się po-
szczycić to sok ze świeżych pomidorów pro-
dukowany jedynie raz w roku w sezonie
„pomidorowym”, a także dżem truskawkowy,
koncentrat pomidorowy oraz soki 100%
Michaś, które dzięki programowi „Owoce
w szkole” znane są wśród dzieci w wieku
szkolnym oraz ich rodziców w całej Polsce.

Wszystkie produkty oferowane przez
Gomar Pińczów nie zawierają konserwan-
tów oraz wytwarzane są z naturalnych su-
rowców pochodzących z owocowo-wa-
rzywnych baz, które położone są z dala od
tras komunikacyjnych i dużych ośrodków
przemysłowych. Specyficzny mikroklimat
oraz żyzne ziemie sprawiają, że wykorzy-
stywany do produkcji surowiec jest w pełni
dojrzały, zdrowy i wysokogatunkowy. Do-
datkowo produkcja w oparciu o wymogi stan-
dardów ISO 22000, HACCAP, FSSC 22000
stanowi skuteczną gwarancję jakości i bez-
pieczeństwa żywności.

Ciągłe inwestycje w zakład i technologie,
a zarazem stosowanie tradycyjnych, spraw-
dzonych przez lata receptur sprawiają, że prze-
twory marki „Gomar Pińczów” są zdrowe,
niezwykle smaczne i wyjątkowe. Produkty fir-
my niejednokrotnie były wyróżniane wieloma
nagrodami. W ostatnim czasie aż sześć z nich,

tj.: przecier pomidorowy, powidła śliwkowe
węgierkowe, sok ze świeżych pomidorów, nek-
tar z aronii, sok jabłkowy w kartoniku oraz

ogórki kwaszone małosolne, zostało nagro-
dzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”.

Dzięki unijnym funduszom spółka zmo-
dernizowała technologię produkcji i przero-
bu surowców. Zakupiono specjalistyczne
maszyny i urządzenia do przerobu owoców
i warzyw, powstała chłodnia, unowocze-
śniono park maszynowy i transport. Dzięki
inwestycjom wzrosła wydajność i jakość pro-
dukcji, poszerzył się asortyment produko-
wanych przetworów z owoców i warzyw,
zwiększyła się współpraca z rolnikami – do-
stawcami surowców do zakładów.

Aktualnie Gomar to nie tylko potentat na
polskim rynku owocowo-warzywnym, ale
także znaczący eksporter. Duża część pro-
dukcji trafia nie tylko na rynki Unii Europej-
skiej, ale także do innych krajów.

www.gomar.net.pl

Owocny rozwój
oparty na jakości
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Podczas Polskiego Dnia Jakości 2014 organizowanego przez Polskie Centrum Ba-
dań i Certyfikacji pod patronatem Parlamentu Europejskiego firma Gomar Pińczów
Sp. z o.o. S.K.A. otrzymała Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żyw-
ności na zgodność ze standardem FSSC 22000. Jest to trzeci certyfikat przyznany
przez PCBC w zakresie najnowszego standardu bezpieczeństwa żywności opartego
na normie ISO 22000 i Specyfikacjach ISO 22002-1, zatwierdzony przez Global Food
Safety Initiative (GFSI). Certyfikat odebrał Prokurent Michał Górniak.

Firma Gomar Pińczów Sp. z o.o. S.K.A. posiada zintegrowany system zarządzania
zgodny z wymaganiami standardu FSSC 22000 oraz wymaganiami norm ISO 9001
dla Zakładu w Pińczowie i w Kielcach.

Michał Górniak

Gomar Pińczów Sp. z o.o. S.K.A. jest firmą rodzinną, 
będącą w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego 
od ponad 25 lat. Firma oferuje produkty najwyższej 
jakości, fachową i rzetelną obsługę oraz wysoki poziom 
komunikacji z klientem

Produkty firmy
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POLSKI DZIEŃ JAKOŚCI 2014 – CERTYFIKAT DEWELOPERA

Idea Certyfikatu Dewelopera zrodziła się
w 1999 roku, kiedy to Polski Związek
Pracodawców Budownictwa postano-
wił regularnie wyróżniać w ten sposób

rzetelne firmy deweloperskie z sukcesami
działające na krajowym rynku nieruchomo-
ści. Propagowana przez Polski Związek
Pracodawców Budownictwa idea szybko
zyskała poparcie i uznanie deweloperów,
którym zależy na pozytywnym wizerunku
i utrzymaniu dobrego imienia firmy, a w efek-
cie zdobyciu zaufania potencjalnych klientów.
Działania podjęte przez związek zyskały
również aprobatę ekspertów z dziedziny
budownictwa, finansów i bankowości, któ-
rzy włączyli się w proces weryfikacji usługo-
dawców branży.

Po 15 latach, dzięki inicjatywie PZPB i ko-
lejnym edycjom programu Certyfikat Dewe-
lopera, wyłoniła się grupa kilkudziesięciu
wiarygodnych usługodawców – firm dewe-

loperskich realizujących budownictwo miesz-
kaniowe na terenie całego kraju, które zostały
kompleksowo sprawdzone pod kątem for-
malno-prawnym i finansowym.

15 października podczas gali zorgani-
zowanej przez PZPB Certyfikaty Dewelope-
ra odebrali przedsiębiorcy, którzy pomyślnie
przeszli weryfikację w ramach XXXV i XXXVI
edycji. Odebrali oni Certyfikaty Dewelopera

z rąk przewodniczącego kapituły prof. dr. hab.
Witolda Andrzeja Wernera i wiceprezesa za-
rządu PZPB Rafała Bałdysa. To jednak nie je-
dyne wyróżnienia branżowe przyznane pod-
czas uroczystości. W trakcie spotkania wrę-
czone zostały także statuetki Pracodawca
Roku 2013 w budownictwie, odznaczenia
państwowe i resortowe oraz nagrody w ra-
mach II konkursu Kierownik Budowy 2014,
którego laureatom dyplomy wręczyli wice-
prezes PZBP Rafał Bałdys i przewodniczą-
cy kapituły konkursu dr inż. Edward Szwarc.
Wręczenia odznaczeń państwowych oraz
aktu dekoracji w imieniu prezydenta RP do-
konał minister Krzysztof Jakub Król – doradca
prezydenta RP. Z kolei odznaki honorowe „Za
Zasługi dla Budownictwa” wyróżnionym
pracownikom firm budowlanych wręczała
Dorota Pyć – podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury i Rozwoju wraz z Ra-
fałem Bałdysem. �

Wiarygodność nagrodzona certyfikatem
Polski Związek Pracodawców Budownictwa od 15 lat przyznaje firmom 
deweloperskim Certyfikaty Dewelopera, potwierdzające ich wiarygodność
i profesjonalizm świadczonych usług

Fot. MACIEJ SIEMIĄTKOWSKI



Polska Izba Ekologii obchodziła w mi-
nionym roku jubileusz 15-lecia dzia-
łalności na rzecz zrzeszonych w niej
podmiotów, aktywności ukierunko-

wanej na ochronę środowiska oraz wspie-
ranie zrównoważonego rozwoju na wielu
płaszczyznach, w tym organizacyjnej, legi-
slacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej. Okres

ten upłynął pod znakiem wytężonej pracy
i starań w dążeniu do osiągnięcia wyzna-
czonych celów oraz wielu dokonań członków,
organów statutowych i ekspertów zaanga-
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Ekologia w cenie
Uroczysta gala wieńcząca 13. edycję konkursu Ekolaury Polskiej Izby 
Ekologii, zorganizowana 29 października w Kinoteatrze RIALTO 
w Katowicach, była połączona z jubileuszem 15-lecia izby. Powody 
do świętowania mieli więc nie tylko laureaci, lecz także wszyscy członkowie
oraz osoby zaangażowane w działalność izby i realizację jej celów
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kategoria gospodarka wodno-ściekowa
Ekolaury:
• Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – „Po-
prawa gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Zabrze”
• gmina Mogielnica – „Modernizacja
oczyszczalni ścieków i budowa kanału
sanitarnego Mogielnica–Kozietuły
Nowe”
wyróżnienie:
• Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. – „Upo-
rządkowanie gospodarki ściekowej 
w aglomeracji Krosno-Odrzańskie – etap I”

kategoria ochrona powierzchni ziemi,
gospodarka odpadami
Ekolaury:
• Katowicki Holding Węglowy SA – „Re-
kultywacja, zagospodarowanie terenów
poprzemysłowych działalnością górni-
czą w kopalniach KHW SA wraz z zabu-
dową i uruchomieniem linii
technologicznej przeróbki skały płonnej
na kruszywa certyfikowane w KWK
„Wujek”
• SITA Starol Sp. z o.o. – „Instalacja
BIO-COM do biologicznego przetwarza-
nia odpadów w bioreaktorach foliowych”
wyróżnienie:
• KGHM METRACO SA – „Produkcja
kruszyw KGHM Metraco jako przykład
efektywnego zagospodarowania odpa-
dów przemysłowych z hut”

kategoria ochrona powietrza
Ekolaury:
• Kompania Węglowa SA – „Działania
Kompanii Węglowej SA w zakresie re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych”
• TAURON Ciepło Sp. z o.o. – „Przebu-
dowa kotła fluidalnego bloku BC 35 wraz
z budową instalacji podawania biomasy”

wyróżnienie:
• Polski Koks SA – „Zakład Produkcji
Kompozytowych Paliw Stałych”

kategoria  ekoprodukt, zielone 
technologie
Ekolaury:
• Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Klucz-
bork – „Budowa przechowalni i moderni-
zacja istniejącego budynku wyłuszczarni
nasion w Lasowicach Małych”
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DEFRO Robert Dziubeła – „Kocioł zga-
zowujący drewno DEFRO HG”
wyróżnienie:
• TERMO-TECH Przedsiębiorstwo
Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o. 
– KRS AUTINA ECO 18 kW – ekologiczny
stalowy kocioł grzewczy wysokiej klasy
energetycznej według najnowszej normy
PN-EN 303-5:2012 w zakresie emisji spa-
lin i bezpieczeństwa użytkowania

kategoria edukacja ekologiczna
Ekolaury:
• Urząd Miasta Bydgoszczy – „Budowa
Centrum Demonstracyjnego Odnawial-
nych Źródeł Energii przy Zespole Szkół
Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy”
• Polski System Recyklingu Organizacja
Odzysku SA – publiczne kampanie edu-
kacyjne „W Trosce o Naturę”
wyróżnienie:
• Dress for Success Poland – Strój dla
Sukcesu – „Spotkania, warsztaty i publi-
kacje ekologiczne skierowane do kobiet
– beneficjentek i wolontariuszy Dress for
Success Poland”

kategoria energooszczędność, 
efektywność energetyczna
Ekolaur:
• Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

– „Kompleksowa termomodernizacja, li-
kwidacja płyt azbestowo-cementowych
typu „acekol” z elewacji oraz moderniza-
cja infrastruktury c.o. w wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej”

kategoria ochrona przyrody
Ekolaur:
• Okręg Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Toruniu – „Restytucja jesiotra
ostronosego”
wyróżnienia:
• Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadz-
kie – „Budowa zbiornika retencyjnego
Regolowiec w leśnictwie Haraszowskie”
• Nadleśnictwo Parczew – „Tradycyjne
bartnictwo w Lasach Parczewskich”

kategoria gmina przyjazna 
środowisku
Ekolaur:
• Gmina Gorzyce – „Zielona i przyjazna
Gmina Gorzyce”

kategoria: całokształt działalności 
na rzecz ochrony środowiska
Ekolaury:
• Instytut Ekologii Terenów Uprzemysło-
wionych – „Działania na rzecz nowocze-
snej ochrony środowiska – badania
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysło-
wionych (IETU) katalizatorem nowocze-
snego zarządzania ochroną
środowiska”
• HALDEX SA – „55 lat działalności Hal-
dex SA na rzecz ochrony środowiska”
• PTTK Zarząd Główny – „Całokształt
działalności podejmowanej przez PTTK
na rzecz ochrony środowiska”
• Zakłady Energetyki Cieplnej SA 
– „Proekologiczna działalność ZEC SA 
w ostatnich latach”

Laureaci i wyróżnieni w XIII edycji konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii



żowanych w prace izby. Z tej okazji odzna-
czono 27 najbardziej zasłużonych członków
izby, którym przyznano wyróżnienia za
działalność na rzecz zrównoważonego roz-
woju i ochrony środowiska oraz zaangażo-
wanie w prace Polskiej Izby Ekologii. Wrę-
czone zostały także odznaczenia resortowe
i wojewódzkie.

Jubileuszowa gala była jednocześnie
tłem dla uroczystego finału corocznego kon-
kursu organizowanego przez izbę od 2002
roku. Zgodnie z założeniami Ekolaury pro-
mują najefektywniejsze działania i prace po-
dejmowane na rzecz ochrony środowiska.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski, toteż ad-
resowany jest do przedsiębiorstw, instytucji,
organizacji pozarządowych i samorządów
z całego kraju. Wspólnym mianownikiem dla
wszystkich kandydatów do nagrody jest nie-
przeciętna aktywność o charakterze proeko-
logicznym poparta wymiernymi wynikami
w postaci efektywnych rozwiązań i przy-
szłościowych projektów środowiskowych. 

13. edycję konkursu, przeprowadzoną
i podsumowaną w 2014 roku, objęli hono-
rowym patronatem ministrowie środowiska
i gospodarki, a także Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Regionalny Związek Rewizyjny Spół-
dzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
Zgodnie z oczekiwaniami organizatora kon-
kurs ma wspierać aktywność proekologiczną

w kraju i przyczyniać się do promowania przy-
kładów wzorcowych działań na rzecz ochro-
ny środowiska, wartych wdrożenia na szer-
szą skalę. Nagrody i wyróżnienia mają zmo-
bilizować uhonorowane firmy oraz instytu-
cje do dalszej pracy na rzecz ochrony śro-
dowiska i zrównoważonego rozwoju, a ich

laureaci powinni stanowić modelowy przykład
dla innych podmiotów, które jeszcze nie
mają porównywalnych osiągnięć w sferze eko-
logii. W 13. edycji kapituła konkursu Ekolaury
Polskiej Izby Ekologii uznała, że na nagrodę
zasłużyło 17 podmiotów, a 7 okazało się god-
nych wyróżnienia. �
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Laureaci konkursu

Katowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa zaliczana jest do najwięk-
szych spółdzielni mieszkaniowych
w kraju. Funkcjonuje już od ponad

pół wieku i w niemałym stopniu przyczyniła
się do ukształtowania współczesnego oblicza
Katowic. Obecnie jest ona nowoczesną i przy-
jazną ludziom spółdzielnią z całkowicie ocie-
plonymi i opomiarowanymi zasobami, sto-
sującą nowoczesne technologie i rozwiąza-
nia, oferującą swym członkom bogatą w róż-
norodne formy działalność społeczno-kul-
turalną i oświatową.

Na szczególną uwagę zasługuje prowa-
dzona od lat w KSM gospodarka remonto-
wa. Zapoczątkowana w latach 90. ubiegłego
wieku polityka remontowo-modernizacyj-

na, oparta o wieloletnią kompleksową stra-
tegię ekonomiczną, przyniosła spektakular-
ne efekty. Budynki KSM, które zostały już
ocieplone w 100 proc., wyróżniają się na tle
innych miejskich zasobów estetycznym wy-
glądem, bardzo dobrym stanem technicznym,
a dodatkowo wiele z nich zastosowanymi no-
woczesnymi technologiami (nowe i zmo-
dernizowane dźwigi osobowe, ogrzewanie so-
larne itp.).

Dorobek Spółdzielni w okresie 57 lat ist-
nienia to ponad 500 budynków wieloro-
dzinnych, w tym tak rozpoznawalne, jak po-
łożona w centrum miasta „Superjednostka”
– jeden z największych budynków w kraju,
24-kondygnacyjne „Gwiazdy” i domy na
osiedlu Zgrzebnioka, uważane za najpięk-

niejsze w Katowicach, oraz ponad 200 do-
mów jednorodzinnych. Aktualnie Spół-
dzielnia ma w swej ofercie lokale wyróżnia-
jące się niekonwencjonalną architekturą i ele-
gancją, które zostały wybudowane w są-
siedztwie miejskich terenów wypoczynkowo-
-rekreacyjnych – w Dolinie Trzech Stawów,
na osiedlu „Rekreacyjna Dolina – Mały
Staw”.

Spółdzielnia plasuje się w czołówce ran-
kingów, czego dowodem są otrzymane wy-
różnienia i tytuły m.in. „Lidera Rynku 2014”
w dziedzinie zarządzania nieruchomościami
oraz „Symbol Spółdzielczości 2013” w ka-
tegorii nowoczesne mieszkanie.

www.ksm.katowice.pl

Ekologicznie 
i ekonomicznie
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa została
zwycięzcą w konkursie „Ekolaury” Polskiej
Izby Ekologii w kategorii energooszczędność,
efektywność energetyczna

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA



Nadleśnictwo Zawadzkie podzie-
lone jest na 13 leśnictw, a zarzą-
dzane lasy znajdują się na ob-
szarze powiatów: gliwickiego, lu-

blinieckiego, oleskiego, strzeleckiego i tar-
nogórskiego oraz gmin: Dobrodzień, Je-
mielnica, Kolonowskie, Krupski Młyn, Pa-
wonków, Wielowieś i Zawadzkie. Część lasów
Nadleśnictwa (teren województwa opolskie-
go) zaliczona jest do Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”,
które chronią zbiorniki wód podziemnych: nr
334 „Zbiornik T2 Opole-Zawadzkie” oraz nr
333 „Dolina Kopalna Małej Panwi”.

Przez tereny Nadleśnictwa przepływa
rzeka Mała Panew, tzw. Opolska Amazonka,
której naturalny charakter skutkuje gwałtow-
nymi wezbraniami wód, czego efektem są wy-
stępujące powodzie. Pomimo dobrych wa-
runków naturalnych możliwości retencji wody
i jej magazynowania są bardzo ograniczone.
Poprawa użytecznego obiegu wody opadowej
jest uzależniona w dużej mierze od racjonal-
nej gospodarki leśnej. Dzięki znacznym zdol-
nościom retencyjnym gleb leśnych, tereny le-
śne działają jak naturalne zbiorniki retencjo-
nujące wodę w okresie występujących nad-
miarów i oddające ją w okresie niedoborów.

Nadleśnictwo włączyło się w realizację
projektu „Zwiększenie możliwości retencyj-
nych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy
w ekosystemach leśnych na terenach nizin-
nych” w ramach działania 3.1 Retencjono-
wanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego priorytetu III Zarzą-
dzanie zasobami i przeciwdziałanie zagro-
żeniom środowiska Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Re-
alizując założenia projektu, Nadleśnictwo wy-
budowało 12 zastawek na ciekach leśnych
w 2011 roku, 7 małych zbiorników retencyj-
nych w 2012 roku, 2 duże zbiorniki retencyj-
ne w 2013 roku: Liszczok w leśnictwie Pio-
trowina i Regolowiec w leśnictwie Haraszow-
skie. W 2014 roku trwały prace końcowe przy
budowie 2 małych zbiorników w leśnictwie Jaź-
win. Łącznie koszt budowy obiektów małej re-
tencji w Nadleśnictwie Zawadzkie wyniósł po

przetargach 6 533 905,19 zł. Zadania wyko-
nano przy wsparciu finansowym Unii Euro-
pejskiej w wysokości 5 570 310,58 zł.

Zbiornik Regolowiec o powierzchni lustra
wody 3,52 ha posiada objętość retencyjną
380 852 m3, a powodziową – 1 275 907 m3.
Obiekt ten pełni funkcję retencyjną, przeciwe-
rozyjną, przeciwpowodziową (ochrona miasta
Kolonowskie) i wpływa na poprawę warunków
klimatycznych dla rosnących tam drzewosta-
nów sosnowych. Zbiornik zaprojektowano i wy-
konano w oparciu o rozwiązania dotyczące
ochrony środowiska zgodnie z decyzją środo-
wiskową. Zbiornik wraz z wyspą o powierzchni
23 arów jest enklawą flory i fauny wodnej oraz
ozdobą krajobrazu. Zapora na zbiorniku re-
tencyjnym Regolowiec nazwana została przez
okoliczną ludność „Małą Solinką”.

www.zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl

Ekolaur za ekoinwestycję
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
położone jest na granicy województw opolskiego i śląskiego. Zarządza około
19 530 ha lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Obszar ten ze
względu na duże wartości krajobrazowe i przyrodnicze, ze zróżnicowanymi
ekosystemami leśnymi i polnymi dostarcza wielu wrażeń estetycznych, służy
zaspokajaniu potrzeb związanych z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem
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Proekologiczne działania Nadleśnictwa Zawadzkie zyskały uznanie ogólnopolskich
gremiów konkursowych. Zbiornik wodny Liszczok został zwycięzcą konkursu 
Modernizacja Roku 2013 w kategorii ochrona środowiska, a zbiornik wodny 

Regolowiec uhonorowano wyróżnieniem w konkursie „Ekolaury” Polskiej Izby 
Ekologii 2014.
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Okręg Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Toruniu jest stowarzy-
szeniem, którego celami działania
są m.in.: organizowanie i pro-

mowanie wędkarstwa, prowadzenie racjo-
nalnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej,
ochrona wód, działania na rzecz ochrony
przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz
współdziałanie z ośrodkami naukowo-ba-
dawczymi, w tym w zakresie ochrony giną-
cych gatunków i ich restytucji.

Okręg PZW w Toruniu gospodaruje na
około 14 600 ha wód, w tym rzeki stanowią
6463 ha. Za działalność przyczyniającą się do
rozwoju sportu, upowszechniania wiedzy
ekologicznej, szeroko rozumianej ochrony
przyrody oraz promocji województwa ku-
jawsko-pomorskiego na forum krajowym i za-
granicznym został uhonorowany przez Zarząd

Województwa „Odznaką Honorową za Za-
sługi dla Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego”, natomiast Zarząd Główny PZW
w Warszawie wyróżnił Okręg Toruński me-
dalem „Za zasługi dla PZW”.

Przywrócenie jesiotra ostronosego polskiej
ichtiofaunie jest bezcenne. Działania te moż-
na porównać do udanej reintrodukcji żubra
w Puszczy Białowieskiej. Restytucja jesio-
tra ostronosego – gatunku, który wyginął
w polskich rzekach – jest procesem długo-
trwałym, a co za tym idzie kosztownym.
W Zakładzie Gospodarki Wędkarsko-Ry-
backiej w Grzmięcy wybudowany został no-
woczesny ośrodek wylęgu i podchowu jesio-
tra wyposażony w systemy kontrolno-steru-
jące, kolektor oraz salę edukacyjną. Aktual-
nie tworzone jest stado tarlakowe jesiotra
ostronosego, co w przyszłości pozwoli do-

chować się własnego materiału zarybienio-
wego, a tym samym obniżyć koszty restytu-
cji tego gatunku. Według naukowców jest to
jeden z najnowocześniejszych ośrodków nie
tylko w Europie, ale i na świecie. W tym miej-
scu warto dodać, że wcześniej toruńskiemu
Okręgowi PZW udało się już doprowadzić do
restytucji troci i łososia w rzece Drwęcy
(proces ten trwał ponad 20 lat).

Planowanym efektem ekologicznym prze-
prowadzonej przez Okręg PZW w Toruniu re-
stytucji jest: przywrócenie bioróżnorodności
gatunkowej ryb, zwiększenie pogłowia ryb
dwuśrodowiskowych, zachowanie równo-
wagi ekologicznej w rzekach, stworzenie wa-
runków pozwalających na prowadzenie ra-
cjonalnej gospodarki rybackiej.

www.pzw.torun.pl

Bezcenne działania
Toruński Okręg Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
został laureatem konkursu 
Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2014 za restytucję jesiotra ostronosego



Po edycjach programów Symbole
Polskiej Samorządności i Symbole
Polskiej Spółdzielczości, realizowa-
nych w cyklu rocznym na łamach

„Monitora Rynkowego” i „Monitora Bizne-
su”, przeprowadzonych w poprzednich latach
organizatorzy uznali, że warto połączyć oba
projekty, by wzmocnić platformę wymiany in-
formacji między samorządami i spółdziel-
niami. – Wspólne cechy spółdzielczości i sa-
morządności są doskonale wyczuwalne: wy-
jątkowe podejście do człowieka i wychodze-
nie naprzeciw jego potrzebom, a także szla-
chetność idei wspólna dla obu form – mówił
Jakub Lisiecki, red. naczelny „Monitora
Rynkowego” i „Monitora Biznesu”, otwierając
uroczystość wręczenia Symboli Polskiej Spół-
dzielczości Mieszkaniowej i Symboli Polskiej
Samorządności. – Korzyści, inwestycje
i wdrożenia, to co się przełożyło na wyższą
jakość życia mieszkańców, lokatorów, zasłu-
guje na pokazanie w jak najlepszym świetle.
W tym się zgadzamy i dla nas to wielka ra-
dość – przekonywał red. Lisiecki. Połączenie
obu kategorii miało na celu umocnienie

współpracy pomiędzy podmiotami działają-
cymi w środowiskach samorządności i spół-
dzielczości mieszkaniowej oraz stworzenie
swego rodzaju platformy komunikacyjnej,
opartej o wzajemne zrozumienie potrzeb,
oczekiwań i strategii realizacyjnych. 

Podczas gali finałowej nagrodzono 32 zwy-
cięzców wybranych przez kapitułę, w której
skład weszli prezes TÜV Nord Polska Henryk
Warkocz, poseł dr Jan Rzymełka, prof. Robert
Tomanek, prorektor UE w Katowicach oraz
przedsiębiorca, pisarz, medioznawca i po-
dróżnik Tadeusz Biedzki. Oceniając kandy-
datów eksperci zwracali uwagę na prowadzone
działania rewitalizujące, przemyślane projek-
ty długofalowych inwestycji oraz wzorowe za-
rządzanie infrastrukturą i pozyskiwanymi
środkami. Nie bez znaczenie w obu przypad-
kach była aktywność prospołeczna i kultura
prowadzonej polityki samorządowej, jak rów-
nież działalność nastawiona na przeciwdzia-
łanie wykluczeniu geopolitycznemu i socjal-
nemu. Samorządy i spółdzielnie mieszkanio-
we wyróżniające się w skali kraju potwierdza-
ją, że konsekwentne wychodzenie naprzeciw

problemom drugiego człowieka przynosi efek-
ty na wielu płaszczyznach. – Potrzeba nale-
żytego honorowania wytężonej pracy i pro-
pagowania sprawdzających się rozwiązań
jest w Polsce niezwykle silna, o czym świadczy
popularność Symbolu Polskiej Samorządno-
ści i Symbolu Polskiej Spółdzielczości wśród
naszych czytelników – podkreślał Jakub Li-
siecki. Poza sferą ekonomii i inwestycji brano
pod uwagę podejmowane projekty proekolo-
giczne oraz innowacyjne strategie, które sprzy-
jają pozytywnym zmianom w otaczającej nas
rzeczywistości i odpowiadają najwyższym
standardom. Doceniono także działania ukie-
runkowane na integrację lokalnych społeczności
oraz szerszy dostępu do kultury i aktywności
sportowej dla społeczeństwa.

Po części oficjalnej uroczystości, którą po-
prowadzili Marek Durmała i Wojciech Mu-
siał, goście zgromadzeni w katowickim Ki-
noteatrze Rialto wysłuchali występu Zbi-
gniewa Wodeckiego, który wykonał swoje le-
gendarne przeboje, takie jak „Chałupy we-
lcome to” czy „Zacznij od Bacha”, oraz im-
presje instrumentalne. �
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Symboliczne ukoronowanie misji
Ostatnia edycja programu Symbol Polskiej Spółdzielczości i Samorządności
miała szczególny charakter. W odpowiedzi na potrzebę kooperacji i synergii
podmiotów działających w poczuciu misji społecznej rozszerzono formułę gali
finałowej, eksponując, jak wiele wspólnego mają nagrodzone podmioty
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Polskiej Samorządności
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Niektóre spółdzielnie skupiły się na za-
rządzaniu nieruchomościami, inne nabywają
grunty i realizują inwestycje budowlane. Jaki
kierunek rozwoju państwo wybrali?

Edyta Zielonka – Jakiś czas temu mimo
wielu wątpliwości ruszyła w naszej spół-
dzielni działalność inwestycyjna i dziś wszy-
scy są z tej decyzji zadowoleni. Przez 30 lat
mieszkańcy przyzwyczaili się do terenów
zielonych za oknem, więc kiedy organy za-
rządcze spółdzielni zgodnie wyraziły wolę in-
westycyjną, lokatorzy byli pełni obaw ze
względu na zmiany w otoczeniu, obciążenia
finansowe związane z kredytem spółdzielni,
ryzyko plajty.

Dorota Dolota – Dlatego przeprowa-
dziliśmy wśród członków ankiety, by poznać
ich oczekiwania lokalowe, a ponadto zdecy-
dowaliśmy, że spółdzielnia nie będzie brała
kredytu, tylko koszty inwestycji pokryją jej
uczestnicy. Dziś kończymy pierwszą inwe-
stycję, na którą składa się 111 lokali miesz-
kalnych o wysokim standardzie z garażem
podziemnym i lokale użytkowe, przy czym
z myślą o zysku spółdzielni 70 proc. lokali
miało być przeznaczonych dla członków, a 30
– dla osób z zewnątrz. Zainteresowanie
mieszkaniami przerosło nasze oczekiwania
– już na starcie mieliśmy sprzedanych trzy
czwarte mieszkań, i to zachęciło nas do
podjęcia kolejnej inwestycji.

Taka decyzja już zapadła?
E.Z. – Tak, w przypadku pierwszej zre-

alizowanej inwestycji mieliśmy tak wiele za-
pytań i po kilka rezerwacji na jeno mieszka-
nie, że postanowiliśmy iść za ciosem. Nasza
kolejna działka ma prawie 14 tys. mkw., na
których powstanie 210 mieszkań z częścią

usługową na parterze i miejscami postojo-
wymi. Po raz kolejny przeprowadzone zostały
ankiety uwzględniające oczekiwania członków
względem mieszkań. Przewagą naszej spół-
dzielni są rozległe grunty – łącznie około
14,5 ha. Oprócz planowanej inwestycji cały
czas mamy do dyspozycji dodatkowy teren
pod zabudowę, który zamierzamy wykorzy-
stać na garaż wielopoziomowy, co rozwią-
załoby problem brakujących miejsc postojo-
wych na osiedlu. W tej chwili myślimy nad for-
mą umowy, która będzie najkorzystniejsza dla
członków.

Jak przy tylu wydatkach i planach in-
westycyjnych wygląda sytuacja finansowa
spółdzielni?

D.D. – Jest bardzo dobra. Nie mamy za-
ległości, faktury są płacone na bieżąco,
wprowadziliśmy nowy regulamin windykacji,
który się sprawdza. Staramy się unikać są-
dowej drogi odzyskiwania należności, woli-
my rozwiązywać problemy polubownie. Na
każdym kroku dążymy do porozumienia
i chcemy iść naszym członkom na rękę.
Mają oni np. wgląd do stanu czynszów
przez internet, dzięki czemu mogą sprawdzić
bieżący stan wpłat i zaległości.

Co proponują państwo mieszkańcom
poza niezbędnym minimum lokalowym?

D.D. – Na terenie naszej spółdzielni za-
rejestrowało się stowarzyszenie emerytów
i rencistów. Udostępniliśmy im lokal i wspie-
ramy ich działalność. Wkrótce wystąpimy
z wnioskiem o dofinansowanie działalności
kulturalno-oświatowej spółdzielni. Na naszym
osiedlu mieszka sporo artystów, więc myślę,
że taka inicjatywa zyska duże poparcie, a sama
oferta zajęć spotka się z odzewem. Na pro-

pozycje mogą liczyć także dzieci i młodzież.
Chcielibyśmy zachęcić do korzystania z za-
jęć jak najwięcej mieszkańców i mieć im do
zaproponowania coś nowego, a do tego
bardzo przyda się dodatkowe wsparcie fi-
nansowe.

E.Z. – Zwłaszcza że od 2 lat organizuje-
my również festyny, czego przykładem może
być mnóstwo atrakcji zorganizowanych z oka-
zji Dnia Dziecka czy pożegnania lata. Imprezy
okazały się bardzo trafione i pomysł na
pewno będzie kontynuowany. Właśnie inte-
gracja i budowanie więzi odróżnia spół-
dzielnię od wspólnoty, która nie wypracuje ta-
kich relacji.

D.D. – Co więcej, w nowym budynku za-
mierzamy otworzyć we współpracy z Urzędem
Dzielnicy przedszkole, a tym samym wyjść na-
przeciw oczekiwaniom młodych rodzin.
Mamy na swoim terenie siłownię plenerową
i zmodernizowany plac zabaw. Jest też pomysł,
by w ramach partnerstwa publiczno-cywilnego
na pozostałym gruncie wybudować basen.
Jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo za po-
mocą monitoringu osiedla.

Ostatnio zostali państwo laureatem na-
grody Symbole 2014. Co docenia kapituła?

E.Z. – Innowacyjność, na którą składa się
nowoczesne zarządzanie, wdrażanie nowa-
torskich rozwiązań technicznych, takich jak
oświetlenie energooszczędne czy pierwszy
w Polsce inteligentny system zużycia mediów
z indywidualnym dostępem poprzez aplika-
cję na smartfony i inne urządzenia mobilne.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.smlazurowa.pl

Inwestycje z przyszłością

Rozmowa z Edytą Zielonka, pełnomocnikiem zarządu 
ds. organizacyjno-prawnych, oraz Dorotą Dolota, członkiem 
zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie
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Wtym zestawieniu nie można po-
minąć blisko 16 mln zł pozy-
skanych z UE na realizację
projektów z zakresu oświaty,

służby zdrowia, aktywizacji bezrobotnych czy
promocji. Ponadto, mimo tak wielu działań
inwestycyjnych, zadłużenie powiatu w po-
równaniu z końcem poprzedniej kadencji spa-
dło z 23,8 mln zł do 19,5 mln zł. W ten spo-
sób powiat przygotowuje się do absorpcji no-
wych środków unijnych.

Infrastruktura drogowa
Tylko w tym roku i tylko na poprawę in-

frastruktury drogowej samorząd przeznaczył
ponad 6 mln zł. Liczba ta staje się jeszcze
bardziej imponująca po zsumowaniu wydat-
ków z czterech ostatnich lat. To aż 35 mln zł,
z czego środki zewnętrzne stanowiły ponad
28 mln zł. Dzięki tym funduszom wyre-
montowanych zostało ponad 70 km dróg,
8 mostów, 12,5 km chodników. Wszystkie
nowe drogi zyskały odwodnienia.

Przez powiat przebiegają drogi woje-
wódzkie i linie kolejowe. Tu też sporo się dzia-
ło. Ukończono wieloletni remont odcinka łą-
czącego Lubań z autostradą, a dzięki stara-
niom powiatu przywrócone zostały połączenia
kolejowe z Lubania do Zgorzelca oraz wy-
remontowano linię na trasie Lubań–Węgliniec.

Edukacja i wychowanie 
– W tym roku realizujemy trzy projekty

unijne na kwotę przekraczającą 6 mln zł
– mówi Walery Czarnecki, sta-
rosta lubański. Ważne jest to, że
powiat wspiera gminy, poma-
gając im w pozyskiwaniu do-
datkowych środków finanso-
wych na ich zadania własne.
Mowa tu o projekcie Multi-
medialne przedszkole, który
jest w trakcie realizacji. Na ten
cel pozyskano środki ze-
wnętrzne na kwotę przekra-
czającą 1 mln 700 tys. zł. Tyl-
ko na remonty budynków
oświatowych oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych
powiat wydał ponad 4 mln zł!
Pozostałe inwestycje i remon-
ty w różnych strefach życia

społecznego to kwota przekraczająca 9 mln
300 tys. zł.

Służba zdrowia
Jak podkreśla Walery Czarnecki naj-

większym sukcesem samorządu w dziedzinie
polityki zdrowotnej było pozyskanie nieba-
gatelnej kwoty 18 mln zł na spłatę zobowią-
zań publiczno-prawnych po zlikwidowanym
SPZOZ. To pozwoliło zamknąć trwający 7 lat
proces likwidacji. Powiat dokonał ogromne-
go wysiłku finansowego, spłacając samo-
dzielnie zobowiązania po zlikwidowanym
szpitalu na kwotę 26 mln zł, przy czym całość
zobowiązań wynosiła aż 44 mln zł. Dziś szpi-
tal funkcjonuje w formie spółki prawa han-

dlowego i bardzo dobrze radzi sobie na
trudnym rynku medycznym. Rozwija swoją
działalność tworząc nowe oddziały, inwestuje
w nowy sprzęt medyczny i w infrastrukturę.

Bezrobocie
Istotnym problemem powiatu jest bez-

robocie, które w minionych czterech latach
udało się obniżyć o 1407 osób (stan na ko-
niec września 2014 roku), co stanowi spadek
o 30 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych
bezrobotnych w stosunku do grudnia 2010
roku. Złożyły się na to środki pozyskane z UE,
m.in. programy systemowe realizowane przez
PUP, czy też kwota ponad 2 mln zł na reali-
zację projektu ,,Bizneswoman”, dzięki czemu
utworzono 30 samodzielnych firm działają-
cych na terenie powiatu lubańskiego.

Działania przeciwpowodziowe 
Od kilku lat w regionie powraca problem

powodzi. Ogrom strat nimi wywołany liczo-
ny jest w setkach milionów złotych. Tylko
w przypadku powiatu lubańskiego to kwota
ponad 244 mln zł. – Poprzez takie działania
jak odbudowa infrastruktury czy odtworze-
nie rowów melioracyjnych, na które otrzy-
maliśmy w tym roku dotację w kwocie 2 mln
zł, wracamy do normalności – mówi Walery
Czarnecki, starosta lubański.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
doposażono straż pożarną w nowy sprzęt
o wartości ponad 600 tys. zł. Ponadto na te-
renie powiatu powstanie system wczesnego

ostrzegania przed powodzią.

Docenione działania
– Wszystkie te działania

dostrzeżone zostały przez nie-
zależnych ekspertów, co zo-
stało potwierdzone dwukrot-
nym zajęciem III miejsca
w rankingu Zawiązku Powia-
tów Polskich w latach 2012–
2013, otrzymaniem tytułu
„Urzędu przyjaznego mediom
i społeczeństwu” oraz nagro-
dą ,,Symbol Polskiej Samo-
rządności 2014” – podsumo-
wuje starosta.

www.powiatluban.pl

Pięć budżetów w cztery lata
Mijająca kadencja to dla powiatu lubańskiego lata rozwoju i inwestycji. 
W trakcie kadencji pozyskano dodatkowe środki pozabudżetowe 
w kwocie 65 mln zł, co oznacza, że dzięki operatywności starosty 
oraz zarządu powiatu przy wsparciu rady, cztery kolejne budżety 
zwiększyły się o środki finansowe wynoszące więcej niż roczny budżet
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Walery Czarnecki, starosta lubański



Światowe Targi Brussels Innova 2014
w Brukseli, poświęcone transferowi
technologii i wdrażaniu postępu
technicznego, odbywają się corocz-

nie w Brukseli. Polacy prezentują tam swe
osiągnięcia od 24 lat, przy czym od 1994 roku
udział w targach polskich jednostek nauko-
wych jest dofinansowywany przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród
uczestników wystawy są instytuty badawcze,
uczelnie, innowacyjne przedsiębiorstwa oraz
młodzież szkół średnich i wyższych. Zapre-
zentowane podczas 63. edycji rozwiązania
obejmowały zagadnienia z różnych, bardzo
odległych dziedzin, takich jak: ekologia, me-
dycyna, bezpieczeństwo, lotnictwo, prze-
mysł motoryzacyjny, metalurgia, włókien-
nictwo, sektor maszyn, chemia, mechanika,
inżynieria, elektronika, rolnictwo i żywność,
energetyka czy informatyka. Na stoiskach pro-
mocyjnych zaprezentowali się również przed-
stawiciele Ambasady Polskiej w Brukseli,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Polski Wschodniej oraz Województwa Łódz-
kiego. Organizacja uczestnictwa polskich
przedsiębiorstw i promocja polskich wyna-
lazków prezentowanych na targach Brussels
Innova odbywa się we współpracy z Wy-
działem Promocji Handlu i Inwestycji Am-
basady RP w Belgii.

Ubiegłoroczna edycja, zorganizowana
w dniach 13–15 listopada w Heysel Expo,
zgromadziła najnowsze osiągnięcia z 14
krajów świata: Belgii, Chorwacji, Francji,
Iranu, Mołdawii, Malezji, Maroka, Malty, Pol-
ski, Rosji, Rumunii, Tajwanu, Tajlandii,
Włoch. Wystawcy zgromadzeni w polskim pa-
wilonie, nad którym patronat honorowy ob-
jęło Ministerstwo Gospodarki i Rada Głów-
na Instytutów Badawczych, zaprezentowali
96 wynalazków. Ich poziom przyniósł polskiej
reprezentacji prawdziwy deszcz nagród, w tym
w większości najbardziej pożądane i satys-
fakcjonujące trofea: złote medale bądź me-
dale ze specjalnym wyróżnieniem. Najwyższą
nagrodą Grand Prix jury – po raz siódmy
w historii targów przyznaną polskiemu wy-

nalazkowi – uhonorowało „Oxybarię S – urzą-
dzenie do jednoczasowej hyperbarii tlenowej
i ozonoterapii” autorstwa prof. Aleksandra
Sieronia ze Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, Katedry i Oddziału Klinicznego
Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medy-

cyny Fizykalnej w Bytomiu oraz firmy Faser.
Uznanie jury wzbudziła nowatorska meto-
da leczenia owrzodzeń podudzi i stopy cu-
krzycowej, bazująca na połączeniu bakte-
riostatycznego leczenia ozonem i tlenem hi-
perbarycznym poprawiającym miejscowe
utlenianie.

Łącznie na targach zaprezentowano po-
nad 300 wynalazków. Prezentowane roz-
wiązania zgłoszone do konkursu Eureka
targów Brussels Innova oceniło ponad 90 eks-
pertów z Belgii oraz innych krajów. Prze-
wodniczący jury w uzasadnieniu wysokiej oce-
ny polskich wynalazków podkreślił ich im-
ponujący poziom zaawansowania w proce-
sie badawczo-wdrożeniowym oraz zapo-
trzebowanie na ich aplikacje, jak również pro-
fesjonalną prezentację rozwiązań w postaci
funkcjonujących prototypów, filmów i pre-
zentacji multimedialnych obrazujących ich
działanie i potwierdzających efekty zastoso-
wania, z wykorzystaniem bogatej dokumen-
tacji merytorycznej.

Wśród 96 medali dla polskich wynalaz-
ków 2 zostały przyznane w kategorii „Młody
wynalazca”. Najwyższa nagroda jury dla
młodych wynalazców została przyznana
uczniom Zespołu Szkół Nr 6 w Jastrzębiu

Deszcz nagród 
dla polskich wynalazków
63. edycja Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii
Brussels Innova okazała się nad wyraz udana dla polskich wystawców, 
którzy zaprezentowali 96 wynalazków, a wrócili z 32 złotymi medalami 
ze specjalnym wyróżnieniem jury, 24 złotymi medalami, 35 srebrnymi, 
5 brązowymi i nagrodą Grand Prix
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Zdroju, którzy opracowali system „ESKON-
zO II”, stworzony z myślą o osobach nie-
pełnosprawnych oraz ich opiekunach. Wy-
nalazek w fazie badań prototypu oraz testów
umożliwia sterowanie myszą komputera za
pomocą ust lub języka, a tym samym przy-
czynia się do poprawy jakości życia oraz
zwiększenia mobilności i poczucia bezpie-
czeństwa osób niepełnosprawnych.

Poza medalami konkursowymi rodzimi
wystawcy otrzymali nagrody specjalne.
Światowa Organizacja Własności Intelek-
tualnej zdecydowała się uhonorować „Su-
plement diety w prewencji chorób neuro-
degeneracyjnych” opracowany przez Ma-
zowiecki Klaster Peptydowy we współpracy
z Instytutem Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej PAN, Instytutem Genetyki i Ho-
dowli Zwierząt PAN, Instytutem Home-
ostazy Sp. z o.o. oraz Instytutem Chemii
Przemysłowej, uznając go za najlepszy wy-
nalazek targów. Nowatorstwo suplementu
polega na zastosowaniu krótkich pepty-
dów jako suplementów diety do prewencji
choroby Alzheimera.

Z kolei belgijska organizacja CON-
CEPT postanowiła wyróżnić wynalazek za-
prezentowany przez Katedrę Aparatów Elek-
trycznych Politechniki Łódzkiej, opracowa-
ny we współpracy z firmą SESTO Sp. z o.o.
z Łodzi, doceniając „Hiperszybkie, bezłu-
kowe, niskonapięciowe wyłączniki hybry-

dowe prądu stałego typu DCHT dla pojaz-
dów trakcji miejskiej i zastosowań pokrew-
nych”. Zaproponowane rozwiązanie, bę-
dące nowością w skali światowej, może za-
sadniczo zwiększyć bezpieczeństwo pasa-
żerów i wpłynąć na poprawę płynności ru-
chu pojazdów trakcyjnych. Powody do dumy
ma także Instytutu Chemii Przemysłowej,
który wrócił do Polski z nagrodą Contest
Brussels Eureka przyznaną za „Nowy
poli(tlenek fenylenu) o wysokiej udarności,
otrzymywany z surowca odnawialnego”.
Charakteryzuje się on dużą wytrzymałością
i sztywnością, znakomitymi właściwościami
termicznymi i stabilnością wymiarów, dobrą
odpornością chemiczną i właściwościami ba-
rierowymi, a posiadane właściwości po-
zwalają na szerokie zastosowanie w różnych
branżach, m.in. motoryzacyjnej, elektrycznej
i elektronicznej oraz w sektorze materiałów
technicznych i opakowaniowych.

Swoje nagrody przyznało krajowym wy-
nalazcom również polskie Ministerstwo Go-
spodarki, wyróżniając 3 prace. Pierwszy wy-
nalazek, który zyskał uznanie resortu, to
„Satelitowy agregat pompowy” opracowany
przez Wydział Mechaniczny Politechniki
Gdańskiej, będący w trakcie wdrożenia ko-
mercyjnego. Agregat umożliwia pompowa-
nie różnego rodzaju cieczy, np. wody, emul-
sji oleju w wodzie, olejów roślinnych i olejów
mineralnych, i ma szerokie spektrum zasto-

sowań w hydraulice siłowej, ratownictwie gór-
niczym i straży pożarnej, przemyśle spo-
żywczym i petrochemicznym oraz w innych
obszarach, gdzie odbywa się przepompo-
wywanie cieczy pod niskimi lub wysokimi ci-
śnieniami. Kolejną nagrodę Ministerstwa
Gospodarki zdobył „Innowacyjny sposób pro-
dukcji wysokojakościowych wyrobów mię-
snych z oryginalnym połączeniem mięsa
wieprzowego i strusiego”. Wytworzone tą me-
toda produkty mają specjalne cechy jako-
ściowe – podwyższoną wartość odżywczą
i prozdrowotną, kontrolowaną alergenność,
obniżoną zawartość tłuszczu i soli, a przy tym
nie zawierają polifosforanów. W diecie dzie-
ci i młodzieży produkty te pomagają zapo-
biegać chorobom takim jak alergie pokar-
mowe, otyłość, cukrzyca, miażdżyca. Tech-
nologia została stworzona przez naukowców
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego we
współpracy z Instytutem Genetyki i Ho-
dowli Zwierząt PAN.

Ostatnią wyróżnioną osobą została lau-
reatka konkursu Młody Wynalazca, organi-
zowanego przez Fundację Haller Pro Inven-
tio, Katarzyna Chrapko. 14-letnia gimna-
zjalistka z Niska została doceniona za projekt
pt. „Badanie nad zastosowaniem infradź-
więków do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia
chorych organów człowieka”, dla którego in-
spiracją była wizyta w Centrum Nauki Ko-
pernik. �

Na targach Brussels Innova WAT
zaprezentował Mobilne urządze-
nie do ochrony informacji nie-
jawnej, którego twórcami są:

prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki
z zespołem Instytutu Matematyki i Krypto-
logii, Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny oraz Unizeto Technologies SA.
Jury nagrodziło ten wynalazek złotym me-
dalem z wyróżnieniem. Drugim zaprezento-
wanym projektem był systemem CART opra-
cowany przez zespół z Instytutu Systemów
Informatycznych pod kierownictwem mjr. dr.
inż. Rafała Kasprzyka. Rozwiązanie zostało
nagrodzone złotym medalem. Należy pod-
kreślić, że oba instytuty wchodzą w skład Wy-
działu Cybernetyki Wojskowej Akademii
Technicznej, którego dziekanem jest prof. dr
hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki.

Na podstawę mobilnego urządzenia do
ochrony informacji niejawnej składają się dwa
elementy: specjalizowany moduł kryptogra-
ficznych klasy SP, który poprzez zapewnienie
kontroli integralności kodu i danych konfi-
gurujących urządzenie stanowi źródło za-
ufania, oraz struktury dostępu pozwalające
generować odpowiednie mechanizmy ochro-
ny informacji, które wykorzystują m.in. sche-
maty szyfrowania grupowego dowolnie pre-
definiowaną strukturą przywilejów. Urzą-
dzenie składa się z internetowej aplikacji
oraz sprzętu, który kształtem będzie przypo-
minał pastylkę. O bezpieczeństwie będzie in-
formował kolor pastylki: zielony – urządze-
nie bezpieczne, czerwony – urządzenie zha-
kowane.

Creative Application to Remedy Traffics
(CART) jest symulacyjnym systemem do

wspomagania podejmowania decyzji. Pod-
stawowym celem tego urządzenia jest po-
prawa przepustowości infrastruktury trans-
portowej i „płynności” ruchu pojazdów
w aglomeracjach miejskich. System może być
wykorzystywany przez organizacje odpo-
wiedzialne za zarządzanie ruchem, a także
przez użytkowników dróg.

Wszystkie nagrodzone rozwiązania wy-
tworzono w ramach projektów finansowanych
ze środków pozyskanych z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.

www.wcy.wat.edu.pl

Innowacyjne sukcesy WAT-u
W listopadzie 2014 roku odbyły się Międzynarodowe
Targi Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych
Technologii Brussels Innova. Na tak prestiżowych
targach nie mogło zabraknąć przedstawicieli 
Wojskowej Akademii Technicznej





Nowy wysoko udarowy poli(tlenek fe-
nylenu) z surowca odnawialnego zawojował
tegoroczną wystawę wynalazków Brussels In-
nova. Na czym polega wartość projektu
odznaczonego złotym medalem, nagrodą tar-
gów i Grand Prix Uniwersytetu w Rumunii?

– Przedmiotem nagrodzonego wyna-
lazku, opracowanego w trakcie realizowanego
przez IChP projektu badawczego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka, jest technologia produkcji kon-
strukcyjnego tworzywa polimerowego o che-
micznej nazwie poli(tlenek fenylenu) – PPO,
który dzięki doskonałym właściwościom me-
chanicznym i dużej odporności termicznej
może być stosowany do produkcji: urządzeń
elektronicznych i elektrycznych, takich jak kor-
pusy cewek, części przekaźników, przełącz-
ników; sprzętu gospodarstwa domowego
– wirników, obudów pralek, ekspresów do
kawy, mikserów; części pojazdów mecha-
nicznych, w tym narażonych na pracę w pod-

wyższonej temperaturze; części maszyn – kor-
pusów, wirników pomp, rur, zaworów oraz
części urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych. Z technologii będą mogły skorzystać
zarówno duże zakłady branży chemicznej, jak
i małe oraz średnie przedsiębiorstwa zajmu-
jące się przetwórstwem polimerów. Opraco-
wanie szeregu odmian handlowych tego po-
limeru poprzez wytworzenie mieszanin, kom-
pozytów – w tym również nanokompozytów
– pozwoli na zaspokojenie potrzeb szerokie-
go kręgu odbiorców.

Srebrnymi medalami doceniono też
dwa inne wynalazki, opracowane przez ze-
spół Instytutu. Jakie jest zastosowanie za-
proponowanych i docenionych technologii
i w jakich dziedzinach mogą być one wyko-
rzystane?

– Jednym z tych nagrodzonych wyna-
lazków jest „Absorbent wolnego formalde-
hydu w aminoplastach”. Aminoplasty i fe-
noplasty znajdują szerokie zastosowanie

w przemyśle budowlanym i meblarskim,
między innymi w produkcji płyt czy sklejek.
W Polsce produkuje się około 40 tys. ton tego
typu żywic. Ich zaletą jest dostępność su-
rowców, stosunkowo proste i opanowane
technologie wytwarzania oraz niska cena,
a mankamentem emisja formaldehydu z wy-
robów oraz mała wodoodporność utwar-
dzonych żywic. Od wielu lat prowadzone są
badania nad doskonaleniem technologii
otrzymywania aminoplastów i fenoplastów
oraz ich właściwości użytkowych, przede
wszystkim w zakresie zmniejszenia emisji for-
maldehydu. W wynalazku IChP, jako zwią-
zek wiążący formaldehyd, wykorzystano wy-
dobywany w Polsce haloizyt o dużej po-
wierzchni właściwej, zwiększonej dodatkowo
dzięki obróbce metodami fizycznymi lub
mechanicznymi. Napełniacz-pochłaniacz
– haloizyt/mocznik charakteryzujący się bu-
dową hybrydową, zastosowany w syntezie ży-
wicy mocznikowo-formaldehydowej spełnia

Medalowe
dopełnienia sukcesów

Udział w wystawach wynalazków pozwala na 
zaprezentowanie innowacyjnych osiągnięć 
Instytutu na forum międzynarodowym i ułatwia 
komercjalizację wyników. Umożliwia też nawiązanie
kontaktów i wymianę doświadczeń zarówno 
z przedstawicielami innych ośrodków naukowych,
jak i z przedstawicielami przemysłu 
– mówi prof. Regina Jeziórska, dyrektor Instytutu
Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Moscickiego
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dwie funkcje – adsorbenta i jednocześnie ab-
sorbenta wolnego formaldehydu.

Drugi wynalazek, opracowany we współ-
pracy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Pu-
ławy” SA, to „Oczyszczanie siarczanu amo-
nu utworzonego w procesie wytwarzania ka-
prolaktamu”. Wynalazek dotyczy produkcji
siarczanu amonu stanowiącego produkt
uboczny w procesie przemysłowego otrzy-
mywania kaprolaktamu w Zakładach Azo-
towych „Puławy” SA. Produkcja ta wynosi
obecnie 150–165 tys. ton rocznie. Zła jakość
uzyskiwanego dotąd produktu znacznie ogra-
nicza jego zastosowanie. Dlatego oczyszcze-
nie siarczanu amonu metodą według wyna-
lazku wpłynie na poprawę jego jakości, roz-
szerzy obszar jego zastosowań jako nawozu
w formie mieszanek z innymi nawozami
oraz poprawi ekonomikę procesu wytwarza-
nia kaprolaktamu, a więc zmniejszą się stra-
ty kaprolaktamu i toluenu. Poprawi też wa-
runki pracy w sekcji krystalizacji siarczanu
amonu. Wynalazek jest gotowy do wdrożenia
w Zakładach Azotowych „Puławy” SA Gru-
pa Azoty.

Na targach w Brukseli Instytut zdobył aż
3 nagrody, ale wyróżnienia przyznawane In-
stytutowi w różnych stronach świata nie są
rzadkością. Jak odnajdują się państwo w mię-
dzynarodowym środowisku naukowym i jak
przyjmowane są państwa innowacyjne roz-
wiązania?

– Instytut ma uznaną pozycję w między-
narodowym środowisku naukowym. Dowo-
dem tego jest zarówno udział IChP w reali-
zacji wielu projektów europejskich, jak i bar-
dzo duża liczba prestiżowych nagród zdo-
bytych na światowych wystawach wynalazków.
W 2014 roku poza medalami otrzymanymi
podczas wystawy Brussels Innova 2014 pra-
cownicy Instytutu zostali też nagrodzeni trze-
ma złotymi medalami, w tym jednym z wy-
różnieniem jury i nagrodą od National Rese-
arch Concern of Taiwan, podczas 42. Mię-
dzynarodowej Wystawy Wynalazków w Ge-
newie, złotym medalem jury i złotym meda-
lem od Chorwackiego Związku Wynalazców
oraz dyplomem od rosyjskiego Stowarzysze-
nia Wynalazców i Racjonalizatorów podczas
XVII Moskiewskiego Salonu Wynalazków i In-
nowacyjnych Technologii Archimedes 2014,
złotym medalem z wyróżnieniem i srebrnym
medalem na VII Międzynarodowej Wystawie
Wynalazków IWIS, dwoma srebrnymi me-
dalami na 68. Międzynarodowej Wystawie
Wynalazków IENA 2014, srebrnym medalem
i nagrodą specjalną od International Intel-
lectual Property Network Forum podczas VII
Wystawy Wynalazków INST&Technometr
w Taipai na Tajwanie.

Jak ważna jest prezentacja osiągnięć na
międzynarodowych wystawach i które z cy-
klicznych wydarzeń mają dla państwa naj-
większe znaczenie?

– Udział w wystawach wynalazków po-
zwala na zaprezentowanie innowacyjnych

osiągnięć Instytutu na forum międzynaro-
dowym i ułatwia komercjalizację wyników.
Umożliwia też nawiązanie kontaktów i wy-
mianę doświadczeń zarówno z przedstawi-
cielami innych ośrodków naukowych, jak
i z przedstawicielami przemysłu. Na pod-
stawie wieloletnich doświadczeń Instytutu naj-
bardziej cenimy udział w wystawach Brussels
Innova w Brukseli i IENA w Norymberdze.

Nad czym aktualnie państwo pracują
i które z prowadzonych badań mogą okazać
się przełomowe dla rozwoju przemysłu?

– W 2014 roku prace Instytutu koncen-
trują się na realizacji 11. projektów finanso-
wanych ze środków Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, w tym m.in.: 2 projektów
w ramach Programu INNOTECH, 5 pro-
jektów PBS, 3 projektów badawczych dofi-
nansowanych przez Narodowe Centrum
Nauki/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, 3 projektów Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz 3 pro-
jektów finansowanych przez Komisję Euro-
pejską: 1 w ramach 7. Programu Ramowego,
1 z Directorate for Development and Co-
operation, 1 z Directorate General Home Af-
fairs. Realizowanych jest też ponad 50 umów
z krajowym przemysłem, m.in. z grupą Azo-
ty SA, z PKN Orlen, Zakładami Chemicznymi
„Alwernia” oraz Zakładami Chemicznymi
„Silikony Polskie” w Nowej Sarzynie.

Trudno w krótkim wywiadzie omówić
wszystkie realizowane w Instytucie prace, więc
podam tylko przykłady.

W 2014 roku rozpoczęto realizację prac
w ramach programu GEKON, mających na
celu opracowanie grupy nowych aerożeli hy-
brydowych na bazie substancji organicznych
i nieorganicznych, w tym aerożelu krze-
mionkowo-polimerowego. Związki te zosta-
ną wykorzystane w materiałach kompozyto-
wych, takich jak maty, włókna, pianki, za-
awansowanych materiałach izolacyjnych,
uszczelniających lub konstrukcyjnych stoso-
wanych w budownictwie, ciepłownictwie,
transporcie i innych gałęziach przemysłu – przy
zachowaniu odpowiedniej hydrofobowości,
optymalnej wytrzymałości mechanicznej
i korzystnych warunkach dalszego przetwór-
stwa. Zostanie też opracowana metoda
100-proc. recyklingu finalnych produktów.

Jednym z projektów realizowanych w ra-
mach PBS są badania nad opracowaniem no-
wej generacji kabli z utrzymaniem ich funk-
cji w warunkach pożaru oraz kabli o zwięk-

szonej odporności cieplnej z izolacją i powłoką
silikonową przeznaczonych do zastosowań
w elektronice. Produkcja tych kabli zostanie
uruchomiona w TECHNOKABEL SA,
a produkcji nowych odmian kauczuków sili-
konowych sieciujących na gorąco podjął się Za-
kład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.
Wartość naukowa projektu jest związana z ba-
daniem wpływu struktury polimeru krzemo-
organicznego oraz rodzaju i ilości napełnia-
czy na właściwości termiczne i mikrostruktu-
rę zceramizowanej warstwy ochronnej. Prze-
widywane efekty ekonomiczne – kształtujące
się na poziomie około 8 mln zł – są związa-
ne z 15-proc. zwiększeniem wartości produkcji
TECHNOKABEL oraz 30-proc. wzrostem
produkcji w ZCh SIP.

W ramach projektu INNOTECH we
współpracy z Zakładami Chemicznymi „Al-
wernia” SA opracowywana jest technologia
produkcji nowego, innowacyjnego w skali
światowej bezhalogenowego uniepalniacza,
efektywnie ograniczającego palność wybra-
nych tworzyw polimerowych, w tym: polia-
midu, polistyrenu, epoksydów, poliestrów.

Ponadto w 2014 roku kończy się realizacja
projektu kluczowego „Synteza kwasu akry-
lowego i estrów akrylowych w oparciu o su-
rowce odnawialne, w tym frakcję gliceryno-
wą z produkcji estrów metylowych kwasów
tłuszczowych”, którego celem jest opraco-

wanie innowacyjnego rozwiązania dla przed-
siębiorstw branży chemicznej w postaci pro-
jektu procesowego instalacji ¼-technicznej
ww. produktów. W 2014 roku zakończono też
realizację projektu dotyczącego „Nowego
typu wysokoenergetycznego akumulatora
ołowiowo-kwasowego, finansowanego w ra-
mach programu INNOTECH, wielokrotnie
nagrodzonego na międzynarodowych wy-
stawach wynalazków.

Jaka część opracowanych przez Instytut
rozwiązań jest chroniona patentami? Jak oce-
nia pani prawne warunki ochrony własno-
ści intelektualnej w Polsce i zasadność pro-
cesu oraz jego znaczenie w komercjalizacji
badań?

– Dorobek Instytutu obejmuje ponad
2000 patentów. Obecnie w mocy jest 128 pa-
tentów dotyczących technologii Instytutu, któ-
re mogą być wykorzystane w przemyśle.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.ichp.pl

Instytut ma uznaną pozycję w międzynarodowym
środowisku naukowym. Dowodem tego jest
zarówno udział IChP w realizacji wielu projektów
europejskich, jak i bardzo duża liczba prestiżowych
nagród zdobytych na światowych wystawach
wynalazków



Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN im. Włodzimie-
rza Trzebiatowskiego we Wrocławiu
(INTiBS) jest placówką naukową zaj-

mującą się przede wszystkim tzw. badania-
mi podstawowymi. Są to prace, których ce-
lem jest poszerzanie wiedzy odnośnie świa-
ta, w którym żyjemy, w szczególności sub-
stancji i zjawisk, które nas otaczają lub któ-
re potrafimy wytworzyć. Podstawowym za-
daniem Instytutu jest synteza nowych mate-
riałów, które wykazują niespotykane lub nie-
zbadane dokładnie wcześniej cechy i zjawi-
ska, a następnie analiza ich wewnętrznej
struktury atomowej, różnego rodzaju wła-
ściwości, którymi się charakteryzują, i próba
przedstawienia opisu, jak te dwa elementy są
ze sobą powiązane. Bardzo często okazuje się,
iż odpowiedzi na fundamentalne naukowe py-

tania dają pomysły na szybkie zastosowanie
dokonanych właśnie odkryć i stworzenie z nich
komercyjnych produktów.

Badanie i tworzenie nowych źródeł
światła jest zagadnieniem naukowym bardzo
blisko związanym z problemami życia co-
dziennego. Znaczenie tej tematyki podkre-
śla ubiegłoroczna nagroda Nobla w dzie-
dzinie fizyki, którą doceniono wysiłek ba-
daczy prowadzący do powstania jasnych
i energooszczędnych lamp. Ostatnie lata
owocowały nowymi odkryciami, a stosowane
powszechnie żarówki zostały zastąpione
energooszczędnymi świetlówkami, które
coraz powszechniej są wypierane przez dio-
dy LED. Jednak własności takie jak jasność,
sprawność czy barwa światła ciągle mogą zo-
stać ulepszone i są przedmiotem szeroko za-
krojonych prac.

Intensywne badania prowadzone w IN-
TiBS doprowadziły do odkrycia nowego ro-
dzaju źródła promieniowania, które emituje
szerokopasmowe światło białe na skutek
oświetlenia podczerwienią matrycy tlenkowej
wysokodomieszkowanej jonami lantanow-
ców. Zjawisko to może zostać wykorzystane
do opracowania nowego typu żarówki, któ-
rej światło najbardziej ze wszystkich znanych
sztucznych źródeł światła (np. lampy żarowe,
lampy fluorescencyjne, diody) przypominałoby
w zakresie widzialnym promieniowanie sło-
neczne. Ma to ogromny wpływ na samopo-
czucie i zdrowie ludzi, a także szczególne zna-
czenie dla wielu zastosowań przemysłowych.
Elementem aktywnym w nowym rozwiązaniu
może być proszek, cienka warstwa, nanoce-
ramika lub kryształ nieorganiczny. Domiesz-
ka musi charakteryzować się wysokim stęże-
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Praktyczny 
wymiar nauki

Wieloletnie prace zespołu naukowców z wrocławskiego 
Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
przynoszą wymierne efekty w postaci innowacyjnych 
rozwiązań chronionych patentami. Mają one wiele 
zastosowań i atutów, które otwierają nowe perspektywy 
dla przemysłu i dobrze rokują komercjalizacji
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niem odpowiednio dobranych jonów metali
ziem rzadkich. Widmo emisji cechuje się sze-
rokim pasmem pokrywającym cały zakres wi-
dzialnego promieniowania elektromagne-
tycznego. Dzięki temu źródło światła posia-
da wysoki współczynnik oddawania barw (ang.
color rendering index, CRI). Intensywność
emisji zależy zarówno od gęstości pompo-
wania optycznego, czyli oświetlenia pod-
czerwienią, jak i od ciśnienia gazów otacza-
jących element aktywny. Oznacza to, że pa-
rametry promieniowania mogą być dokład-
nie kontrolowane różnymi sposobami.

Nowa technologia wytwarzania światła
białego jest lepsza od obecnie funkcjonują-
cych na rynku przede wszystkim z dwóch po-
wodów. Po pierwsze umożliwia generowanie
światła wysokiej jakości, czyli najbardziej
zbliżonego do naturalnego promieniowanie
słonecznego. Ponadto może prowadzić do
znacznego obniżenia zużycia energii (nawet
pięciokrotnego w stosunku do lamp LED)
oraz wyeliminowania użycia trującej rtęci, co
oznacza, że rozwiązanie jest bardzo istotne
z punktu widzenia ekologii. Wyniki opisy-
wanych badań zostały opublikowane w pre-
stiżowych czasopismach specjalistycznych,
a ich technologiczny aspekt jest przedmiotem
zgłoszeń patentowych. Odkrycie zostało tak-
że nagrodzone złotym medalem w czasie tar-
gów Innova 2014 w Brukseli.

Innym znaczącym wynikiem wieloletnich
prac naukowców z INTiBS realizowanych
dzięki wsparciu kapitałowemu Dolnośląskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego SA jest in-
nowacyjna technologia wytwarzania piano-
silikatów, czyli porowatych, ogniotrwałych
i ekologicznych materiałów termoizolacyjnych.
Komercjalizacją tego rozwiązania zajmuje się
specjalnie powołana do tego celu spółka Ipan-
term.

Pianosilikaty to materiały ekologiczne, nie-
palne, cechujące się niskim przewodnictwem
termicznym. Jako surowce do ich produkcji
stosowane są krzemionka oraz specyficzne le-
piszcze. Spienianie zachodzi w formach
w temperaturze poniżej 500°C bądź z użyciem
promieniowania mikrofalowego lub prądu
elektrycznego. Daje to wiele możliwości za-
stosowań, ponieważ w zależności od sposo-
bu wytwarzania można zmieniać parametry
chemiczno-fizyczne materiału wyjściowego.
Otrzymane w wyniku innowacyjnej metody
spieniania pianosilikaty w zależności od ro-
dzaju napełniacza zachowują swoje właści-
wości aż do 1300°C. Dodatkowo charakte-
ryzują się one odpornością na wnikanie pary
wodnej oraz – w przeciwieństwie do pro-
duktów na bazie wełny mineralnej – posiadają
właściwości materiału konstrukcyjnego. Dzię-
ki zastosowaniu kilku metod wytwarzania oraz
różnych napełniaczy materiały te mają wie-
le zastosowań. W każdym przypadku pia-
nosilikaty zachowują jednak odporność na
wysokie temperatury oraz ekologiczny cha-
rakter. 

Wszystkie metody otrzymywania mate-
riałów pozwalają na osiągnięcie innych ko-
rzyści, dlatego są dobierane w zależności od
zastosowań. Spienianie termiczne to meto-
da konkurencyjna ekonomicznie, wykorzy-
stująca typowe piece. W zależności od za-
stosowanych form pozwala na uzyskanie do-
wolnego kształtu pianosilikatu. Otrzymany
materiał posiada dobre właściwości adhe-
zyjne, dzięki czemu istnieje możliwość wy-
tworzenia również płyt warstwowych. Elek-
trospienienie to technologia nagrodzona
dwoma złotymi medalami na targach inno-
wacyjności Brussels Innova w 2011 roku. Po-
zwala ona na aplikowanie pianosilikatu w spo-
sób analogiczny do organicznych pianek pi-
stoletowych z pojemników ciśnieniowych,
w miejscu zastosowania. W wyniku elektro-
spienia pianosilikat dopasowuje się kształtem
do objętości, w której się formuje. Pozwala to
na izolowanie trudnodostępnych i nieregu-
larnych przestrzeni, takich jak pęknięcia i szpa-
ry. Z kolei dzięki spienianiu mikrofalowemu,
wykorzystującemu źródło promieniowania
mikrofalowego i plastikową formę (brak
możliwości spieniania w formach metalicz-
nych i metalizowanych), można znaczne
skrócić czas otrzymywania materiałów.

W zależności od metody wytwarzania
możliwe jest uzyskanie produktów o właści-
wościach będących pewnym kompromisem

między cechami ogniotrwałego materiału
termoizolacyjnego (np. termoizolacje do za-
stosowań kriogenicznych i wysokotempera-
turowych) i materiału konstrukcyjnego (np.
brykiety) w praktycznie dowolnych kształtach.
Cecha ta pozwala na implementacje piano-
silikatów w różnych branżach przemysłu.

Pianosilikaty posiadają wiele cech dają-
cych im przewagę nad obecnie stosowanymi
na rynku materiałami. Mogą być w dużej mie-
rze wykonane z odpadów, które zalegają na
wysypiskach poprzemysłowych lub powsta-
ją na bieżąco w trakcie procesów wydobyw-
czych i wytwórczych. Dodatkowo składają się
wyłącznie z nieorganicznych materiałów, co
niweluje uwalnianie się szkodliwych gazów
w razie pożaru. Znakomicie wpisują się w ten-
dencje proekologiczne, a w efekcie są bardzo
atrakcyjne rynkowo. Ze względu na szerokie
możliwości modyfikacji materiału poprzez do-
danie domieszek pianosilikaty cechuje rów-
nież duży potencjał zastosowania. Materia-
ły w postaci bloczków stosuje się na przykład
w płytach warstwowych. Dzięki wykorzysta-
niu do syntezy materiałów nieorganicznych
niweluje się niebezpieczeństwo wydzielania
toksycznych gazów i palenia materiału, co
może mieć duże znaczenie chociażby przy bu-
dowie hal przemysłowych. Ze względu na
możliwość nadania dowolnego kształtu ma-
teriały wykorzystuje się jako substytut pianek
poliuretanowych w uszczelnieniach. Ponad-
to pianosilikaty mają wiele zastosowań spe-
cjalnych poprzez użycie specyficznych wy-
pełniaczy, które nadają materiałom dodatkowe
własności, np. ekranujące.

Proponowane przez spółkę Ipanterm
rozwiązanie to innowacyjna technologia z za-
kresu budownictwa, materiałów izolacyj-
nych, chemii budowlanej, materiałów uszczel-
niających. Wyróżnia się prostą metodą wy-
twarzania oraz możliwością wykorzystania
ogólnie dostępnych substratów. Technologia
chroniona jest 6 zgłoszeniami patentowymi
i patentami.

www.int.pan.wroc.pl
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WOddziale działa akredytowane
Laboratorium Badań Materia-
łów Ogniotrwałych, wykonują-
ce badania objęte certyfikatem

akredytacji Nr AB 097 Polskiego Centrum
Akredytacji, sygnatariusza EA MLA, po-
twierdzający spełnienie wymagań normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zakres badań
laboratorium wykracza poza materiały do za-
stosowań wysokotemperaturowych, obejmu-
jąc całą gamę surowców i produktów nie-
organicznych.

Zakład Doświadczalny Oddziału wy-
twarza wysokiej jakości ceramikę techniczną

i ogniotrwałą w gatunkach: korundowym, mu-
litowym, wysokoglinowym, glinokrzemia-
nowym, karborundowym, kordierytowym,
z tlenku glinu, z węglika krzemu, z włókien ce-
ramicznych, a także szeroką gamę betonów
ogniotrwałych. Zakład posiada certyfikat
potwierdzający spełnienie wymagań normy
EN ISO 9001:2009 w zakresie produkcji ce-
ramiki technicznej i ogniotrwałej.

Potwierdzeniem kwalifikacji oddziału
jest zdobycie w ostatnim czasie złotego me-
dalu na targach Brussels-Innova 2014 oraz
wyróżnienia w XVII edycji konkursu „Polski
Produkt Przyszłości”.

ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice
tel. 32 270 18 01 
fax 32 270 19 60

info_gliwice@icimb.pl
www.icimb.pl/gliwice,
www.ogniotrwale.com

Rozwiązania na podium
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowla-
nych posiada 60-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, roz-
wojowych i ekspertyz w zakresie wytwarzania i stosowania ceramiki
wysokotemperaturowej oraz w zakresie przetwórstwa surowców ceramicz-
nych i ich stosowania w ochronie środowiska
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Masa ceramiczno-węglowa do wytwarzania 
filtrów piankowych.
Przedmiotem wynalazku jest masa ceramiczno-węglowa na filtry pian-
kowe stosowane w odlewniach do oczyszczania ciekłego metalu z wtrą-
ceń powodujących wady odlewów. W opracowanej masie wykorzystano
jako dodatek węgiel spiekający o właściwościach koksotwórczych oraz
spoiwo węglowe o wysokich walorach ekologicznych. Zastosowany wę-
giel spiekający podczas ogrzewania przechodzi w stan plastyczny, po-
wlekając ziarna ceramiczne i sklejając je, po czym spieka się, dając
tworzywo ceramiczno-węglowe. Aby osiągnąć wymaganą wytrzymałość
filtra do masy wprowadzane jest również dodatkowe spoiwo węglowe,
jednak w mniejszej ilości i o obniżonej zawartości benzo/a/pirenu niż
w aktualnie stosowanych rozwiązaniach.

WYRÓŻNIENIE POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

Ceramiczne podkładki segmentowe do spawania w osłonie
gazowej stali i stopów specjalnych.
Opracowana technologia wytwarzania uniwersalnych ceramicznych
podkładek segmentowych pod grań spoiny umożliwia doprowadzenie
gazu obojętnego do miejsca spawania, zarówno powierzchni płaskich,
jak i po łuku. Podkładki stanowią łączone ze sobą na styk wahliwe seg-
menty o długości 20 mm, do zastosowań przy krzywiznach o dużym pro-
mieniu, lub długości 7 mm, przy małych promieniach krzywizny.
Znajdujący się wewnątrz poszczególnych segmentów kanalik umożliwia
przepływ gazu i jego doprowadzenie do krawędzi spawanych elemen-
tów. Dzięki segmentowej budowie podkładki dopasowują się do krzywi-
zny, a taśma samoprzylepna umożliwia ich szczelne przyklejenie pod
granią spawanych blach. Podstawową cechą charakterystyczną nowych
podkładek ceramicznych jest umożliwienie doprowadzenia gazu ochron-
nego bezpośrednio do grani spawu, co ogranicza jego zużycie.



kategoria produkt przyszłości 
jednostki naukowej

nagroda: ItraPol i LutaPol, prekursory
radiofarmaceutyków do zastosowań
w radioterapii onkologicznej – Naro-
dowe Centrum Badań Jądrowych Ośro-
dek Radioizotopów POLATOM, Otwock
wyróżnienie + nagroda specjalna za
projekt z branży ICT: system krypto-
graficzny – Wydział Matematyki, Infor-
matyki i Ekonometrii Uniwersytetu
Zielonogórskiego
wyróżnienia:
rozdzielnica średniego napięcia typu
PREM-GO – Instytut Technik Innowacyj-
nych EMAG, Katowice
ceramiczne podkładki segmentowe
do spawania w osłonie gazowej stali 
i stopów specjalnych – Instytut Cera-

miki i Materiałów Budowlanych, Oddział
Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

kategoria produkt przyszłości
przedsiębiorcy

nagroda: stymulator polimodalnej
percepcji sensorycznej – Centrum Słu-
chu i Mowy Sp. z o.o., Kajetany
wyróżnienie + nagroda specjalna
„eCO2 innowacja”: technologia wyso-
koefektywnego odzysku ciepła w sys-
temach wentylacyjnych – INWENT
Piotr Żółkowski, Lublin
wyróżnienia:
• pianosilikaty – Ipanterm Sp. z o. o.,
Wrocław
• system rejestracji dźwięku prze-
strzennego AudioSense 3D
– Zylia Sp. z o. o., Poznań

kategoria produkt przyszłości 
konsorcjum: jednostka naukowa–
przedsiębiorca

nagroda: plastyfikator tworzyw
sztucznych – Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn-
Koźle
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzie-
rzyn S.A., Kęzierzyn-Koźle
wyróżnienia:
• ciągnik akumulatorowy GAD-1
– Instytut Techniki Górniczej KOMAG,
Gliwice
NAFRA Polska Sp. z o. o., Rybnik
• technologia azotowania w nisko-
temperaturowej plazmie narzędzi ze
stali szybkotnących – Instytut Mecha-
niki Precyzyjnej, Warszawa
TIZ Implements Sp. z o. o., Warszawa

Laureaci XVII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Konkurs Polski Pro-
dukt Przyszłości, or-
ganizowany przez
Polską Agencję Roz-

woju Przedsiębiorczości, ma na
celu upowszechnianie osiągnięć
twórców innowacyjnych pro-
duktów i technologii, które mają
szansę zaistnieć na polskim ryn-
ku. W odrębnych kategoriach
oceniane są projekty zgłoszone
przez jednostki naukowe, przed-
siębiorców i konsorcja naukowo-
-biznesowe z krajów Unii Eu-
ropejskiej. Nagrody i wyróżnie-
nia przyznawane są za propo-
zycję nowych, innowacyjnych
produktów, którego projekt jest wciąż nie-
wdrożony lub został wdrożony do praktyki
produkcyjnej w okresie od 12 do 21 miesię-
cy przed datą zgłoszenia projektu do kon-
kursu.

Konkurs jest objęty patronatem hono-
rowym ministra gospodarki i finansowany
przez Ministerstwo Gospodarki ze środków
budżetu państwa. Dotychczas w jego wielo-
letniej historii poddano ocenie setki innowa-
cyjnych wyrobów i technologii z różnych ob-
szarów techniki. W 2014 roku do grona lau-
reatów konkursu Polski Produkt Przyszłości
dołączyli autorzy ponad dwudziestu spośród

kilkuset zaproponowanych rozwiązań. Lau-
ry dla innowacyjnych rozwiązań najwyż-
szych lotów wręczyli wicepremier i minister
gospodarki Janusz Piechociński oraz prezes
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Bożena Lublińska-Kasprzak. – Konkurs Pol-
ski Produkt Przyszłości jest okazją do za-
prezentowania szerokiej publiczności inno-
wacyjnych produktów. Stanowi on narzędzie
służące zmianie postaw, a także zwiększeniu
świadomości w zakresie potrzeby wdrażania
innowacji. Prezentuje również korzyści wy-
nikające ze współpracy sektora B+R i biznesu
– mówił podczas gali finałowej wicepremier

Janusz Piechociński, podkreślając
zarówno dokonania laureatów, jak
i znaczenie innowacji w rozwoju go-
spodarczym.

Podczas uroczystości roz-
strzygnięto również IV edycję kon-
kursu dla przyszłych naukowców
Akademicki Mistrz Innowacyjności
oraz V edycję konkursu Słowa dla
Innowacji, skierowanego do dzien-
nikarzy popularyzujących tematy-
kę innowacyjności i działania pro-
innowacyjne podejmowane przez
przedsiębiorców, instytucje, orga-
nizacje, przedstawicieli nauki oraz
obywateli. Najważniejsze trofea
trafiły do rąk absolwentów Poli-

techniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, wyróżniono także
pracę z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Wśród dziennikarzy zwyciężył Adam Grzeszak
z tygodnika „Polityka” za artykuł pt. „Patent
na patenty”. Ponadto kapituła przyznała
trzy wyróżnienia, które otrzymali: Mariusz
Karwowski z miesięcznika „Forum Akade-
mickie”, Andrzej Hołdys z miesięcznika „Pol-
ska Energia” i Sylwester Sacharczuk z dzien-
nika „Puls Biznesu”. Nagrodę specjalną za
cykl fotocastów pt. „Dzieci pytają o energię
odnawialną” przyznano Barbarze Fedoniuk
oraz Sławomirowi Ostrowskiemu. �

Przyszłość należy do innowacji
1 grudnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki 
konkursu Polski Produkt Przyszłości 2014. Uroczystość podsumowująca 
XVII edycję odbyła się w Łazienkach Królewskich
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Nagrody laureatom wręczyli prezes PARP Bożena
Lublińska-Kasprzak i wicepremier Janusz Piechociński 
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Nagroda im. Grzegorza Palki
nadawana jest przez Ligę Kra-
jową za wybitne zasługi dla sa-
morządu terytorialnego. Liga

Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi
Wiejskie, promuje działania na rzecz kon-
tynuacji demokratycznych reform, opiera-
jąc swoją działalność o hasło: „Rodzina

– Wspólnota lokalna – Ojczyzna”. Fundu-
jąc Nagrodę im. Grzegorza Palki, Liga Kra-
jowa pragnie uhonorować jednego z naj-
wybitniejszych przedstawicieli polskiego sa-
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Samorządowcy z nagrodami Palki
19 października w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny 
i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia
Nagród im. Grzegorza Palki, przyznawanych przez Ligę Krajową

LIDERZY BIZNESU 2014 – NAGRODY IM. G. PALKI

Laureaci Nagród im. G. Palki

Laureaci Nagrody im. Grzegorza Palki w 2014 roku

w dziedzinie działalności ogólnopaństwowej:
• Zygmunt Berdychowski – przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, radny Sejmiku Województwa
Małopolskiego – za wprowadzenie do debaty publicznej tematyki regionalnej i samorządowej poprzez organizację Forum Ekono-
micznego i Forum Regionów

w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
• Wojciech Murdzek – prezydent Świdnicy – za oparcie działań społecznych i gospodarczych o nauczanie patrona miasta, 
św. Jana Pawła II oraz organizowanie Kongresu Regionów
• Andrzej Pietrasik – burmistrz Płońska – za innowacyjne rozwiązania w gospodarce komunalnej oraz działalność na forum Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju

w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
• Wojciech Buczak – przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, radny Sejmiku Województwa Pod-
karpackiego – za działania na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego, szczególnie w zakresie infrastruktury i miejsc pracy
• Józef Michalik – starosta lubaczowski – za działania w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, przede wszystkim na tere-
nach wiejskich

Wyróżnienia:
• Arseniusz Finster – burmistrz miasta Chojnice – za realizację projektów dotyczących rewitalizacji miasta
• Andrzej Pyziak – wójt gminy Rudniki – za działania na rzecz rozwoju gminy w czasie 6 kadencji samorządu terytorialnego
• Józef Swaczyna – starosta strzelecki – za działania na rzecz rozwoju idei samorządności w województwie opolskim
• Gabriel Tobor – burmistrz miasta Radzionków – za działania na rzecz rozwoju miasta, szczególnie w zakresie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego
• Bogusław Waksmundzki – przewodniczący rady Euroregionu Tatry, członek zarządu powiatu nowotarskiego – za działania na
rzecz współpracy polsko-słowackiej w ramach Euroregionu Tatry i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry
• Zbigniew Walczak – wójt gminy Gniewino – za działania na rzecz rozwoju infrastruktury, szczególnie sportowej
• Janusz Welenc – starosta żuromiński – za działania na rzecz rozwoju społecznego i infrastrukturalnego powiatu
• Jan Leszek Wiącek – burmistrz Wołczyna – za inicjowanie wielu ważnych inwestycji z dużym udziałem środków europejskich

Wyróżnieni w konkursie



Rozwojowi przedsiębiorczości na teranie
gminy sprzyjają działania lokalnego sa-
morządu, który prowadzi efektywną poli-
tykę proinwestycyjną. Pomocne w tym za-

kresie są środki unijne, w pozyskiwaniu których gmi-
na Rudniki nie raz udowodniła swoją skuteczność.
Dzięki nim znaczącej poprawie uległa infrastruktu-
ra drogowa, sportowa i oświatowa, wybudowano ka-
nalizację systemową oraz przydomowe oczyszczal-
nie ścieków, a także wyremontowano budynki uży-
teczności publicznej. Dodatkowym atutem gminy jest
utworzony na jej terenie Rudnicki Inkubator Przed-
siębiorczości, którego celem jest wzmocnienie sek-
tora otoczenia biznesu oraz ułatwienie firmom do-
stępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych.

Gmina posiada również znakomite warunki do
rozwoju turystyki. Znajduje się w Otulinie Załę-
czańskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu ju-
rajskich zamków i rezerwatu przyrody „Węże”, a za
sprawą bliskości podoleskich lasów oraz rzeki War-

ty stanowi doskonałą bazę wypadową dla grzybiarzy, węd-
karzy i amatorów turystyki rowerowej. Wartym uwagi są
również okoliczne zabytki z pięknymi drewnianymi ko-
ściołami i Zespołem Dworskim z 1830 roku na czele.

Starania samorządu nie pozostały bez echa. Doce-
niła je lokalna społeczność, powierzając wójtowi An-
drzejowi Pyziakowi władzę na kolejną kadencję, oraz ogól-
nopolskie gremia konkursowe, przyznając kolejne nagrody,
wyróżnienia i certyfikaty. Włodarz gminy został uhono-
rowany m.in. Nagrodą im. Grzegorza Palki za działania
na rzecz rozwoju gminy w czasie sześciu kadencji sa-
morządu terytorialnego, „Różą Powiatu” za osiągnięcia
w dziedzinie sportu i kultury, w tym za organizację Mię-
dzynarodowych Zawodów Drwali, a także Medalem Pol-
skiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Gmina natomiast
zdobyła między innymi tytuły „Przyjazna wieś” i „Śląska
Super Gmina”, dyplom „Opolskie euro” oraz Laur
Umiejętności i Kompetencji.

www.rudniki.pl

Systematyczny rozwój

Andrzej Pyziak,
wójt gminy

Gmina Rudniki to gmina o charakterze rolniczym usytuowana 
w województwie opolskim, w powiecie oleskim. Atrakcyjne położenie 
w sąsiedztwie Opola i Częstochowy, a także dogodne połączenia kolejowe 
ze Śląskiem i Poznaniem czynią z niej atrakcyjną lokalizację biznesową

morządu terytorialnego, tragicznie zmarłego prezydenta Łodzi
Grzegorza Palkę.

Patronat nad nagrodą objęły ogólnopolskie organizacje sa-
morządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich,
Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin
Wiejskich RP, Związek Województw RP, Związek Gmin Regionu Kut-
nowskiego, Miasto Łódź i Miasto Wrocław. Wsparcia udzieliła rów-
nież Estrada Warszawska, Nord Partner Sp. z o.o., Polfarmex SA
i Nadleśnictwo Zdroje.

Tegoroczną XVII edycję uroczystości uświetnił koncert Włod-
ka Pawlika – laureata nagrody Grammy w 2014 roku, który zapre-
zentował własne kompozycje i standardy jazzowe. �
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Wójt gminy Gniewino 
Zbigniew Walczak 
– zdobywca wyróżnienia w konkursie Na-
gród im. Grzegorza Palki za działania na
rzecz rozwoju infrastruktury, szczególnie
sportowej.

Zbigniew Walczak cieszy się ogromnym zau-
faniem lokalnej społeczności, pełniąc funkcję
wójta nieprzerwanie od 1990 roku. Jego wy-
tężone wysiłki oraz współpraca całej społecz-
ności lokalnej przez ostatnie ćwierć wieku

doprowadziły gminę do czołówki gmin w Polsce pod względem rozwoju go-
spodarczego. Potwierdzeniem sukcesów w tym zakresie jest przyznana gmi-
nie w 2012 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE Europejska Nagroda Odnowy Wsi.
Dumą gminy są inwestycje w infrastrukturę sportową. Wybudowano i zmo-
dernizowano kompleks sportowy, na który składają się: stadion gminny wraz
z infrastrukturą do uprawiania lekkiej atletyki, dwa boiska treningowe, w tym
jedno z nawierzchni sztucznej, hala widowiskowo-sportowa, pływalnia kryta
oraz dwa boiska wybudowane w ramach projektu ORLIK.
Wielkim sukcesem gminy okazał się udział w projekcie
EURO 2012. Gniewino stanowiło bazę pobytowo-tre-
ningową dla drużyny Hiszpanii – ówczesnych Mi-
strzów Świata i Europy. Wójt gminy, jako inicjator tego
przedsięwzięcia, został laureatem plebiscytu „50 naj-
bardziej kreatywnych w biznesie” (Magazyn „Brief”)
oraz rankingu Samorządowy Menedżer Regionu („Puls
Biznesu”), a gmina Gniewino została uznana
najlepszym centrum pobytowym według
magazynu „Piłka Nożna”.

www.gniewino.pl

Tadeusz Wrona, przewodniczący Ligi Krajowej



Wciągu ostatniej dekady gmina
miasto Płońsk, jednostki jej
podległe oraz spółki miejskie,
pozyskały łącznie 70 mln zł

środków europejskich. Ten zastrzyk gotówki
widać gołym okiem. Nowa infrastruktura dro-
gowa, obwodnica wschodnia miasta prze-
biegająca wzdłuż trasy E-7, nowoczesna
spalarnia opalana biomasą, zaawansowana
sortownia odpadów, stacja uzdatniania wody

spełniająca najsurowsze wymogi, a także
sieć ścieżek rowerowych, siłownie plenerowe
oraz świetnie wyposażone place zabaw to tyl-
ko niektóre inwestycje, zrealizowane w ostat-
nim czasie w Płońsku.

– Mamy kilka priorytetów. Jednym z nich
jest ekologia i ochrona środowiska. Udało
nam się ograniczyć emisję dwutlenku węgla
o ponad 35 tys. ton rocznie, mamy świetną
wodę, którą można pić prosto z kranu, a nasz
system odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych jest przedstawiany jako przy-
kład w całym kraju – mówi burmistrz Płoń-
ska Andrzej Pietrasik.

Zaledwie 70-kilometrowy dystans między
Płońskiem a Warszawą powoduje, że Płońsk
coraz szybciej przyciąga do siebie nowych
mieszkańców. Powstają kolejne osiedla do-
mów jednorodzinnych i bloków.

Do zatrzymania się w Płońsku – i to nie
tylko przejazdem – zachęca również wysoki
poziom edukacji w miejskich szkołach i gim-
nazjach. – Liczy się nie tylko baza dydak-
tyczna, a ta bardzo poprawiła się w ostatnim
czasie w naszym mieście, ale przede wszyst-
kim uczniowie. Z myślą o nich – w przed-
szkolach i szkołach – realizujemy projekty ad-
resowane do uczniów mających problemy
z nauką oraz do dzieci uzdolnionych – opo-
wiada Andrzej Pietrasik.

Sport i rekreacja to kolejny ważny element
zrównoważonego rozwoju, który proponuje
płoński samorząd. Rekordowa liczba ścieżek
rowerowych powstała w ramach projektu
„Zwiększenia atrakcyjności turystycznej Płoń-
ska”. Liczące ponad 5,5 km alejki położone
w miejskich parkach, nad rzeką Płonką oraz

akwenem Rutki chętnie wybierają fani jazdy
na rowerze, deskorolce, ale także spacerują-
ce matki z dziećmi. W ramach tego samego
projektu w mieście powstały siłownie plene-
rowe. Płońsk może pochwalić się również ska-
teparkiem, lodowiskiem oraz miejscem do
uprawiania street workout’u – coraz mod-
niejszej na świecie dyscypliny sportu. Już nie-
długo goście odwiedzający Płońsk będą mo-
gli zdobyć dodatkowe informacje o mieście.

Płońsk czeka na inwestorów, dlatego
w 2013 roku przystąpił do Warmińsko-Ma-
zurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W strefie znajduje się sześć działek o łącznej
powierzchni 3,66 ha.

– Wiemy, jak ważną rolę w dzisiejszym
świecie odgrywa kultura. Integruje i aktywi-
zuje mieszkańców. Łączy pokolenia i zaspo-
kaja podstawowe potrzeby człowieka zwią-
zane z obcowaniem ze sztuką, literaturą, fil-
mem czy muzyką. Dlatego – jako burmistrz
– bardzo się cieszę, że jesteśmy w trakcie prze-
budowy obiektu Miejskiego Centrum Kultury.
Wierzę, że w nowym domu kultury każdy
mieszkaniec Płońska znajdzie ofertę dla sie-
bie – mówi o najważniejszej inwestycji reali-
zowanej w Płońsku Andrzej Pietrasik.

Co będzie się działo w przyszłości? Pla-
ny są konkretne. Już teraz miasto rozpoczy-
na konsultacje z mieszkańcami i lokalnym śro-
dowiskiem sportowym dotyczące przebudo-
wy stadionu miejskiego. Wkrótce nowego bla-
sku nabierze Miejskie Centrum Sportu i Re-
kreacji, a ruch drogowy rozładuje obwodni-
ca zachodnia Płońska. 

www.plonsk.pl
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Zatrzymaj się

Liczący ponad 22 tys.
mieszkańców Płońsk 
należy do liderów 
w pozyskiwaniu środków
europejskich na 
Mazowszu. Doskonałe
położenie, zrównoważona
polityka rozwoju 
realizowana przez 
samorząd miejski, 
poprawiająca się z roku
na rok infrastruktura
oraz specjalna strefa
ekonomiczna zachęcają
do zatrzymania się 
w tym mieście na dłużej

LIDERZY BIZNESU 2014 – NAGRODY IM. G. PALKI

w Płońsku



Kapituła konkursu pod pa-
tronatem honorowym pre-
zydenta RP Bronisława
Komorowskiego wyłoniła

autorów innowacyjnych technologii,
usług i rozwiązań, które zostały
uznane za najbardziej wartościowe,
a tym samym warte uhonorowania
w konkursie i wypromowania. No-
watorskie propozycje oceniono i wy-
różniono z uwzględnieniem podzia-
łu na 14 kategorii: budownictwo,
konstrukcje, bezpieczeństwo i po-
żarnictwo; ekologia, geodezja, go-
spodarka wodna; energetyka, elek-
trotechnika; górnictwo i hutnictwo;
informatyka, telekomunikacja, elek-
tronika, automatyka; inżynieria ma-
teriałowa, nanotechnologie; mecha-
nika, maszyny i urządzenia; techni-
ka medyczna przemysł farmaceu-
tyczny, chemia; przemysł spożywczy,
rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo;
obiekty użyteczności publicznej;
transport, komunikacja; włókiennic-
two, papiernictwo, opakowania; in-
nowacje o charakterze społeczno-
-gospodarczym.

Oprócz laureatów wśród gości
gali finałowej znaleźli się m.in.: se-
kretarze stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP Olgierd Dziekoński i Da-
riusz Młotkiewicz, prezes Urzędu
Patentowego RP Alicja Adamczak,
prorektor Politechniki Warszawskiej
Stanisław Wincenciak oraz przed-
stawiciele władz FSNT NOT. List
gratulacyjny do organizatorów i lau-
reatów skierował wicepremier, mini-
ster gospodarki Janusz Piechociński.
W ostatniej edycji Laur Innowacyj-
ności zdobyło 41 firm, jednej przy-
znano wyróżnienie, a specjalny me-
dal NOT im. Piotra Drzewieckiego
trafił do osób, które przyczyniły się do
odrestaurowania Cadillaca z 1934
roku należącego do Józefa Piłsud-
skiego. �

Innowacje obsypane laurami
26 listopada w warszawskim Domu Technika 
NOT odbyła się uroczystość podsumowująca 
4. edycję konkursu Laur Innowacyjności 
im. Stanisława Staszica. Tego dnia zdobywcy 
Złotych, Srebrnych i Brązowych Laurów 
w 14 kategoriach odebrali dyplomy i statuetki 
za najlepsze nowatorskie rozwiązania

LIDERZY BIZNESU 2014 – LAUR INNOWACYJNOŚCI



Wielka gala „25 lat wolności dla
polskiej przedsiębiorczości”,
podsumowująca coroczne pro-
jekty ogólnopolskie realizowa-

ne przez MZHPiU w ramach Narodowego
Programu Promocji Polska Przedsiębior-
czość 2020, tym razem odbyła się 29 listopada
w warszawskim hotelu Gromada. Podczas
uroczystości, w której wzięło udział ponad 900
osób reprezentujących różne środowiska,
ogłoszono zwycięzców VIII edycji konkursu
Orły Polskiego Budownictwa, VIII edycji
konkursu Perły Medycyny oraz plebiscytów
Orły Polskiej Przedsiębiorczości i Orły Pol-
skiego Samorządu. Projekty te mają charak-
ter cykliczny i adresowane są do firm z sek-
tora budownictwa, zakładów opieki me-
dycznej i podmiotów działających na rynku
medycznym, samorządów oraz przedsię-
biorców, którzy dynamicznie rozwijają pro-
wadzone biznesy, osiągają wyznaczane cele

i imponujące wyniki, a tym samym mogą
uchodzić za wzór. Uczestnictwo w konkursie
i status laureata jest cennym narzędziem
sprzyjającym dalszemu rozwojowi, umac-
nianiu pozytywnego wizerunku i podnosze-
niu konkurencyjności rynkowej.

W konkursach tych, jak co roku, wy-
różniono przedsiębiorstwa, które za spra-
wą skutecznych metod zarządzania, dobrej
organizacji pracy, imponujących wyników
finansowych oraz polityki jakościowej
i kadrowej należą do rynkowej czołówki

i mogą uchodzić za wzór. Nagrodzone fir-
my i samorządy reprezentują najwyższy po-
ziom, a dzięki sprawdzonym metodom
pracy i wypracowanej renomie cieszą się
uznaniem klientów, pacjentów oraz kon-
trahentów. Kapituły konkursów doceniły

produkty, usługi, technologie, metody or-
ganizacji i zarządzania, które wnoszą istot-
ny wkład w budowanie marki polskiej
przedsiębiorczości, a przy tym stanowią wi-
zytówkę rodzimej gospodarki poza grani-
cami kraju.
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25 lat wolności i sukcesów

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług co roku nagradza 
liderów życia publicznego, którzy najlepiej reprezentują krajowy biznes,
ochronę zdrowia, budownictwo oraz samorząd terytorialny. W 2014 roku
gala podsumowująca projekty miała wyjątkowy charakter i odbyła się 
pod hasłem 25-lecia wolności
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Nagrodzone firmy i samorządy reprezentują 
najwyższy poziom, a dzięki sprawdzonym
metodom pracy i wypracowanej renomie cieszą się
uznaniem klientów, pacjentów oraz kontrahentów

Laureaci konkursu Perły Medycyny Fot. MATERIAŁY PRASOWE SPZOZ W ŁOSICACH



Obok wyników rozstrzygniętych kon-
kursów, które realizowane są od lat, a tym sa-
mym dobrze znane w kręgach biznesowych,
przy okazji gali ogłoszono laureatów nagród
specjalnych, którzy na przestrzeni ostatnich
25 lat w oczach kapituły stali się symbolem
przemian i zasłużyli, by posługiwać się tytu-
łami: „Firmy 25-lecia”, „Przedsiębiorcy 25-le-
cia”, „Gminy 25-lecia”, „Polityka 25-lecia”,
„Polityka Samorządowego 25-lecia” oraz

„Osobowości 25-lecia”. Oficjalną część gali
poprowadzili Dorota Gardias i Krzysztof
Ibisz, zaś po ceremonii wręczenia statuetek
goście bawili się przy muzyce gwiazd: Anny
Wyszkoni, Zespołu BENE, Hot Sun. W pro-
gramie wieczoru znalazł się też występ Tetiany
Galistynej – ubiegłorocznej uczestniczki pro-
gramu „Mam Talent”.

Ostatnia, szczególna gala, podobnie jak
wcześniejsze inicjatywy MZHPiU, była ko-

lejnym krokiem w kierunku promocji polskiej
przedsiębiorczości i etyki w prowadzeniu
biznesu. Narodowy Program Promocji Pol-
ska Przedsiębiorczość 2020 ma być zgodnie
z jego ideą platformą nawiązywania współ-
pracy i wymiany doświadczeń oraz prze-
strzenią budowania innowacyjności i kon-
kurencyjności sektora MSP, a także upo-
wszechniania dobrych praktyk w zakresie za-
rządzania, jakości i etyki. �
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Wciągu kilku ostatnich lat przed-
siębiorstwo przeszło całkowitą
modernizację, wprowadzając
ostrołęcki transport publiczny

w XXI wiek. Zrozumiano, że głównymi kie-
runkami rozwoju powinny być przede wszyst-
kim ekologia i nowoczesność, co doprowa-
dziło do podpisania pierwszej w Polsce umo-
wy na zakup dwóch autobusów elektrycznych
marki Solaris. Dzięki konsekwentnie reali-
zowanej wizji rozwoju zakład sukcesywnie wy-
mienia tabor autobusowy na pojazdy z naj-
wyższą europejską normą emisji spalin
EURO 6. Wszystkie autobusy przystosowa-
ne są do przewozu osób niepełnosprawnych,
a kierowcy przeszkoleni w zakresie pomocy
takim osobom. W celu podniesienia pozio-
mu bezpieczeństwa zamontowano monito-
ring wizyjny w autobusach i na wiatach
przystankowych. Zakupiono nowoczesny
system komunikacji pomiędzy autobusami
a dyspozytornią oraz zmodernizowano bu-
dynek administracyjno-warsztatowy. Na

przystankach zamontowano elektroniczne ta-
blice informacyjne, które szybko znalazły
uznanie w oczach pasażerów, a wychodząc
naprzeciw potrzebom osób niepełnospraw-
nych chodniki przy przystankach posiadają

sygnalizację Braille’a, a autobusy i przy-
stanki wyposażono w sygnalizatory audio in-
formujące o odjazdach i przyjazdach auto-
busów. Dla użytkowników ceniących sobie
techniczne nowinki oddano do dyspozycji
aplikację myBUS, która pozwala na rozsze-
rzony dostęp do informacji o komunikacji au-
tobusowej, a na przystankach rozmieszczo-
no kody QR, które po zeskanowaniu zapisują
w telefonie pełny rozkład jazdy z danego przy-
stanku.

W chwili obecnej Miejski Zakład Ko-
munikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce to żywe,
rozwijające się przedsiębiorstwo, które po-
przez wprowadzenie nowoczesnych tech-
nologii, zastosowanie rozwiązań proekolo-
gicznych oraz rozwiązań służących osobom
niepełnosprawnym reprezentuje ponadprze-
ciętny i godny naśladowania poziom, przy-
czyniając się do poprawy jakości usług ko-
munikacyjnych.

www.mzk.ostroleka.pl

Nowocześnie i proekologicznie
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce zajął I miejsce 
w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2014 w kategorii transport, 
spedycja, motoryzacja, logistyka. Spółka jest również laureatem 
konkursów Rzetelni w Biznesie oraz Rzetelny Menadżer

Kadra zarządzająca (od lewej): Tadeusz
Brzozowski – dyr. ds. zaplecza technicz-
nego, Joanna Mielnicka – dyr. ds. finan-
sowych, Ryszard Chrostowski – prezes
zarządu, Edyta Korytkowska – dyr. ds. ka-
drowo-administracyjnych, Włodzimierz
Roman – dyr. ds. przewozów

Marian Grzegorczyk, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze
„PRZEDSIĘBIORCA 25-LECIA WOLNOŚCI RP”

– Funkcję prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Przysusze pełnię nieprzerwanie od ponad 15
lat, a ze spółdzielczością bankową związany jestem od 47 lat.
Rozwój Banku Spółdzielczego w Przysusze jest efektem konsekwentnie prowadzonej przez dzie-
sięciolecia pracy, polegającej na budowie banku wiarygodnego, rzetelnie wypełniającego swoje
obowiązki. Ponad 100-letnia historia naszego banku pokazuje również, że wierne trzymanie się tre-
ści wpisanych w misję banków spółdzielczych pozwala zachować odrębny charakter, przy jedno-
czesnym łączeniu tradycji z nowoczesnością. Efektem połączenia w 1998 roku pięciu okolicznych

banków spółdzielczych było zbudowanie prężnego, dobrze rozwijającego się Banku Spółdzielczego w Przysusze, który dziś
jest jednym z najważniejszych elementów lokalnego rynku usług finansowych, udostępniającym klientom nowoczesne produkty,
obsługę dewizową oraz bankowość elektroniczną i mobilną. Zdobyliśmy mocną pozycję na rynku, dając się poznać jako sta-
bilny, bezpieczny i profesjonalny partner kierujący się jasno określonymi i przejrzystymi zasadami.
Wyróżnienie, które otrzymałem, jest dla mnie potwierdzeniem słuszności i skuteczności prowadzonej polityki działania. Jest to
dodatkowa siła napędowa, która będzie jednocześnie zobowiązaniem na przyszłość.



Reduktory mocy do oszczędzania
energii elektrycznej w obwodach
oświetleniowych są gotowym to-
warem handlowym przeznaczo-

nym do komercjalizacji masowej. Spółka Bi-
nary Helix nie tylko wyprodukowała re-
duktory mocy autorskiego projektu, lecz tak-
że znalazła już kilkuset nabywców urządzeń
wśród samorządów, zakładów produkcyj-
nych oraz centrów logistycznych i handlo-
wych, którzy zdecydowali się na zakup,
kierując się perspektywą uzyskania co naj-
mniej 20 proc. potwierdzonej oszczędności
w faktycznym zużyciu energii. Do klientów
spółki należy m.in. TAURON i KGHM. Za-
potrzebowanie rynkowe prezes spółki Sła-
womir Huczała szacuje na kilka tysięcy re-
duktorów mocy rocznie. – Możemy zaofe-
rować klientom urządzenie za darmo, a w za-
mian przez określony czas otrzymujemy
udział w wygenerowanych oszczędnościach.
To szczególnie atrakcyjne dla samorządów
– przekonuje prezes Huczała.

Producent nie tylko gwarantuje oszczęd-
ność rzędu min. 20 proc., lecz także potwier-
dza, iż dla niektórych instalacji zmniejszenie
wydatków na energię dzięki reduktorowi
mocy przekracza nawet 30 proc., w zależno-
ści od rodzaju zastosowanych lamp oraz spe-

cyfiki konkretnego obwodu. Optymalne efek-
ty osiąga się, kiedy reduktory mocy są stoso-
wane w obwodach oświetleniowych, w których
zainstalowano lampy sodowe wyładowcze
i metalohalogenowe – czyli typowe oświetle-
nie uliczne, parkingowe i hal produkcyjnych.
Jednocześnie reduktory mocy pozwalają ob-
niżyć o prawie 50 proc. dodatkowe koszty eks-
ploatacji, konserwacji i utrzymania sieci
oświetleniowych, jak również wydłużają ży-
wotność opraw oświetleniowych, źródeł świa-
tła, stateczników i całego osprzętu współpra-
cującego. Ponadto zmniejszają wydatki zwią-
zane z utylizacją odpadów. Według ROI, IRR,
amortyzacji średnia stopa zwrotu inwestycji
wynosi maksymalnie 3 lata – w zależności od
parametrów obwodu.

Jak zapewnia producent, zysk z inwesty-
cji w reduktory mocy nie sprowadza się jedy-
nie do korzyści ekonomicznych. Każde z urzą-
dzeń wykonanych w najnowocześniejszej
technologii za zgodą właściciela jest objęte
24-godzinnym monitoringiem. Wszystkie re-
duktory mocy mogą być sterowane zdalnie
i konfigurowane przez internet. Klient ma rów-
nież możliwość podglądu podstawowych pa-
rametrów pracy reduktora mocy i generowa-
nych przez niego oszczędności za pomocą te-
lefonu komórkowego albo tabletu. Dodatko-

wym atutem rozwiązania jest 5-letnia bez-
względna gwarancja z możliwością rozsze-
rzenia do 10 lat – jedyna taka na rynku.

Reduktory mocy Binary Helix SA posia-
dają zastrzeżone prawa autorskie oraz pa-
tentowe, a ponadto uzyskały certyfikat i zo-
stały objęte unijnym Programem Finanso-
wania Rozwoju Energii Zrównoważonej
w Polsce (PolSEFF), dzięki czemu ich użyt-
kownicy mogą otrzymać zwrot od 10 do 15
proc. kosztów inwestycji oraz mogą skorzy-
stać z preferencyjnego finansowania w formie
kredytu lub leasingu w wysokości do milio-
na euro. Spółka jest członkiem Krajowej
Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomu-
nikacji, a w swej działalności stawia na in-
nowacje technologiczne. Te są efektem współ-
pracy z uczelniami technicznymi: AGH
w Krakowie i Politechniką Śląską w Gliwicach
oraz firmami posiadającymi wieloletnie do-
świadczenie w przemyśle i rozwinięte zaple-
cze badawcze: KGHM SA i TAURON.

W uznaniu za innowacyjność i nowo-
czesne technologie Binary Helix SA została
uhonorowana nagrodą w Ogólnopolskim Ple-
biscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości – Fir-
ma Roku 2014.

www.binaryhelix.eu
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Spora oszczędność 
za sprawą reduktora mocy
Energia elektryczna jest droga, a będzie jeszcze droższa. Aby jej koszt 
nie obciążał tak znacząco budżetu gminy, zakładu produkcyjnego, 
handlowego i obiektów użyteczności publicznej, spółka technologiczna 
Binary Helix SA proponuje zastosowanie autorskich reduktorów, 
które odczuwalnie ograniczą wydatki
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Firma Eko-Trans oferuje usługi w zakresie robót ziemnych,
w szczególności przy budowach dróg i autostrad – tj. roboty
wielkomasowe: wykonanie wykopów, nasypów, stabilizacji
gruntu czy podbudów, robót ziemnych wykończeniowych
oraz innych specjalistycznych prac ziemnych. Oferujemy
również usługi w zakresie transportowo-sprzętowym, przy
rozbiórkach oraz związane z rekultywacją terenów pogórni-
czych.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe 
EKO-TRANS S.J.Grażyna & Henryk Orłowscy
ul. Wolności 21, 42-672 Wieszowa, tel./fax 32 273 70 20, ekotrans@ekotrans.wieszowa.pl

www.ekotrans.wieszowa.pl

Jakość, solidność i profesjonalizm
wykonywanych przez nas prac
potwierdzają referencje 
od naszych klientów m.in.: 

BUDIMEX 
- przerób 118,5 mln zł brutto, 

DRAGADOS SA 
- przerób 47,6 mln  zł brutto, 

Kobylarnia SA 
- przerób 31,8 mln zł brutto. 



Gmina Iłów usytuowana jest w po-
wiecie sochaczewskim na terenie
województwa mazowieckiego.
Obejmuje 56 miejscowości zlo-

kalizowanych na powierzchni 12 850 ha i za-
mieszkałych obecnie przez około 6900 miesz-
kańców. Siedzibą władz gminy jest Iłów z cha-
rakterystyczną zabudową miejską, tj. zabyt-
kowymi kamieniczkami wokół położonego
centralnie skweru.

Gmina stanowi doskonałe miejsce do wy-
poczynku. Sprzyjają temu walory turystycz-
ne, takie jak piękny krajobraz nadwiślański
oraz bogate gatunkowo duże kompleksy le-
śne z uroczyskami.

Atrakcją turystyczną gminy jest utworzone
w 1988 roku Uroczysko Rzepki, w którym
można obejrzeć przepiękne starodrzewy so-
snowe z domieszką grabów i dębów. Na uwa-
gę zasługuje również malowniczo położone
na północ od Iłowa Uroczysko Gilówka
oraz położone na południu uroczysko Zału-
sków. Zwarte kompleksy leśne ze specyficz-
nym mikroklimatem i czystym powietrzem za-
pewniają warunki do wypoczynku w ciszy
i spokoju. Nie bez znaczenia w tym kontek-
ście jest także to, że bezpośrednio z rzeką gra-
niczy atrakcyjny turystycznie Nadwiślański
Obszar Chronionego Krajobrazu. Stanowi on
otulinę Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego, a także przedpole Puszczy

Kampinoskiej. Ponadto duża część gminy zo-
stała ostatnio włączona do Europejskiej Sie-
ci Ekologicznej Natura 2000, mającej na celu
ochronę dziko żyjącego ptactwa oraz siedlisk
przyrodniczych dzikiej fauny i flory.

Inną atrakcją zarówno dla mieszkańców
gminy, jak i odwiedzających ją gości są cie-
szące się dużą popularnością cykliczne im-
prezy plenerowe. W połowie maja odbywa się
„Otwarcie Lasu”, a pod koniec sierpnia „Po-
żegnanie Lata”. W gminie Iłów można tak-
że zwiedzić zabytki historyczne, do których
należą przede wszystkim zabytkowe kościo-
ły (kościół parafialny w Iłowie z XVIII wieku,
kościół parafialny w Giżycach z XV wieku oraz
kościół parafialny w Brzozowie z XIX wieku).

Podkreślić trzeba, że Iłów jest gminą
o charakterze rolniczym. Prowadzona jest tu

przede wszystkim gospodarka rolna, ale tak-
że leśna i łowiecka. Jednak walory przyrod-
nicze sprawiają, że z roku na rok wzrasta jej
znaczenie rekreacyjne.

W ostatnich kilkunastu latach w gminie
zaobserwować można osiedlanie się ludno-
ści napływowej, dzięki której przybywa nie tyl-
ko domków letniskowych, ale i całorocznych
domów mieszkalnych, wokół których powstają
piękne ogrody. Jednocześnie cały czas do za-
gospodarowania pozostają pokaźne rezerwy
terenów pod zabudowę. Mając to na uwadze,
władze gminy dążą do uczynienia tutejszych
okolic przyjaznym, spokojnym, ale i nowo-
czesnym miejscem do zamieszkania czy roz-
poczęcia działalności gospodarczej.

W ostatnich latach gmina Iłów rozwija się
dynamicznie. Do największych inwestycji
zalicza się Środowiskową Halę Sportową
z usytuowanym przy niej kompleksem Moje
Boisko Orlik. Ponadto wybudowano wiele ki-
lometrów dróg gminnych, przeprowadzono
wodociągowanie wsi nadwiślańskich, zrewi-
talizowano Rynek Staromiejski, wyremon-
towano szkoły, rozbudowano Przedszkole Sa-
morządowe, przeprowadzono remont bu-
dynku Urzędu Gminy, rozbudowano i pod-
dano gruntownemu remontowi Gminny
Ośrodek Kultury. W 2014 roku w gminie Iłów
oddano do użytku 3 place zabaw dla dzieci,
a aktualnie realizowana jest duża inwestycja
obejmująca projekt pod hasłem „Zapobie-
ganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Iłów” o wartości 5 mln zł.

www.ilow.pl

Gmina Iłów otwarta
na turystów i inwestorów
Atrakcyjne położenie gminy Iłów w bezpośrednim sąsiedztwie malowniczego
odcinka Wisły oraz w niewielkiej odległości od dużych miast – 75 km 
od Warszawy, 85 km od Łodzi oraz 40 km od Płocka – sprawia, że jest ona
doskonałym miejscem do zamieszkania czy ulokowania swojej inwestycji
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Rynek Staromiejski po rewitalizacji w 2010 roku

Urząd Gminy po remoncie w 2010 roku Wisła przylegająca do gminy Iłów
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosi-
cach zdobył II nagrodę w kategorii szpitale publiczne po-
niżej 400 łóżek. Zakład reprezentował starosta powiatu ło-
sickiego Czesław Giziński wspólnie z dyrektorem dr Hen-

rykiem Brodowskim, który odebrał pamiątkową statuetkę.
Kapituła konkursu „Perły Medycyny” po raz kolejny doceniła

profesjonalizm całej kadry lekarsko-pielęgniarskiej łosickiego Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, styl zarzą-
dzania placówką oraz jakość świadczonych w nim usług. Doceniono

i podkreślono także po-
moc i osobiste zaangażo-
wanie starosty łosickiego
Czesława Gizińskiego na
rzecz rozwoju łosickiej
placówki.

Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Łosicach to
największa placówka
ochrony zdrowia w po-
wiecie łosickim. Jej pod-
stawowym celem działa-
nia jest dbanie o zdrowie
i dobre samopoczucie pa-
cjentów. Po sprawnie
przeprowadzonej restru-
kturyzacji przez dyrekto-
ra Henryka Brodowskie-

go, który podjął się kierowania jednostką z 6-milionowym zadłu-
żeniem, szpital jest obecnie jednym z nielicznych w województwie
mazowieckim, który cieszy się dodatnim wynikiem finansowym,
a jednocześnie stale poszukuje szans rozwoju, inwestując zarów-
no w wiedzę i doskonalenie kadr, jak i nowe wyposażenie. Placów-
ka posiada certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie lecznictwa szpi-
talnego, ambulatoryjnego, specjalistycznego, podstawowej opieki
zdrowotnej, diagnostyki i rehabilitacji oraz nadany przez ministra
zdrowia certyfikat akredytacyjny.

www.spzozlosice.pl

Perłowe 
ukoronowanie
roku
29 listopada 2014 roku w warszaw-
skim hotelu Gromada odbyła się
Wielka Gala „25 lat Wolności dla Pol-
skiej Przedsiębiorczości”, podczas
której Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Łosicach
odebrał II nagrodę w ramach plebi-
scytu Perły Medycyny

Henryk Brodowski (z lewej) odbiera
nagrodę w konkursie Perły Medycyny

Szpital Wojewódzki
Nr 2 w Rzeszowie
to szpital specjali-
styczny oraz zabie-

gowy, w którego strukturze
funkcjonują 23 oddziały.
W ostatnich latach uruchomiono Szpitalny Oddział Ratunkowy, któ-
rego budowa i wyposażenie kosztowały 44 mln zł, oraz Regional-
ny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży
– ponadregionalną i unikatową placówkę, na którą składa się za-
równo rehabilitacja, jak i edukacja. – Jest to modelowy projekt, w
którym rozwiązania przywiezione z Holandii zaimplementowaliśmy
do naszych potrzeb – mówi Janusz Solarz, dyrektor szpitala.

Szpital jako pierwszy w regionie otrzymał status Szpitala
Akredytowanego nadany przez Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia. Obecnie już po raz szósty uzyskał akredyta-
cję. Posiada także certyfikat systemu zarządzania jakością ISO
9001:2000. O kompetencjach i wysokiej jakości wykonywanych usług
medycznych świadczy również szereg innych certyfikatów, w tym cer-
tyfikat „Szpital Bez Bólu”.

Działalność rzeszowskiego szpitala nr 2 wpisuje się w strategię
rozwoju województwa podkarpackiego w ochronie zdrowie na lata
2007–2020. Jej rezultatem jest stworzenie m.in.: Oddziału Kar-
diochirurgii oraz poradni specjalistycznych, pracowni angiografii
naczyniowej, Oddziału Alergologii i Onkohematologii Dziecięcej
(pierwszego w województwie podkarpackim). Celem tych działań
jest rozwinięcie zakresu świadczeń specjalistycznych, w tym mało-
inwazyjnych, zgodnie z potrzebami mieszkańców województwa pod-
karpackiego.

www.szpital2.rzeszow.pl

Systematyczne
doskonalenie
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie jest
jedną z najnowocześniejszych jedno-
stek medycznych w województwie
podkarpackim, a także wiodącym
centrum medycznym w kraju





Już od progu uczestni-
ków tegorocznej gali
„Magazynu VIP”, przy-
bywających na uroczy-

stość, witała muzyka na żywo
w wykonaniu kwartetu smycz-
kowego, zapowiadając udany
wieczór w wyjątkowej oprawie
artystycznej. Gdy tylko sala
bankietowa się wypełniła, przed-
stawiciele Zespołu Reprezenta-
cyjnego Wojska Polskiego po-
witali gości utworem instru-
mentalnym na skrzypce i sak-
sofon, dając przedsmak tego, co
czeka ich za sprawą barwnego
występu artystów w dalszej czę-
ści wieczoru. Chwilę później
na scenie pojawili się prowa-
dzący galę – Katarzyna Dowbor
i Michał Olszański, zapraszając
do wspólnego spędzenia nie-
codziennego wieczoru w wyjąt-
kowej atmosferze. Słowo powi-
tania skierował do gości również
redaktor naczelny „Magazynu VIP” Ma-
riusz Gryżewski. Występując w roli gospodarza
wieczoru, pogratulował bohaterom tego-
rocznej uroczystości wyróżnień, będących
podsumowaniem ich dotychczasowej pracy.
– Dzisiejsi laureaci reprezentują odległe od sie-
bie dziedziny: kulturę, sztukę, biznes, ochro-
nę zdrowia, samorządy, a jednak wszystkich
łączy wspólny mianownik – w sferze, jaką re-
prezentują, są niewątpliwymi liderami. Ich pra-
ca przynosi nie tylko wymierne efekty ekono-
miczne, lecz także wpływa na promocję Pol-
ski oraz polskiej kultury i przedsiębiorczości
oraz sprzyja powstawaniu nowatorskich pro-
duktów i usług – mówił ze sceny, życząc
wszystkim wielu wrażeń i miłych chwil.

Ceremonię wręczenia nagród bezpo-
średnio poprzedził brawurowy występ Ze-
społu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
w prawdziwie rozrywkowym repertuarze,

bowiem tym razem artyści zaprezentowali
fragmenty znanych i lubianych musicali,
wprawiając gości w dobry nastrój. Po tak uda-
nym wstępie nastąpiła oczekiwana przez
wszystkich ceremonia wręczenia statuetek te-
gorocznym zwycięzcom. Jako pierwsi na-
grody odebrali z rąk redaktora naczelnego
„Magazynu VIP” najlepsi przedsiębiorcy, któ-
rzy znakomicie sprawdzają się jako mene-
dżerowie. Laureaci zarządzają świetnie pro-
sperującymi firmami, cieszącymi się uzna-
niem ze względu na jakość i rzetelność trak-
towane jako wartości nadrzędne. Uhonoro-
wani w kategorii VIP Biznesu 2014 dowiedli,
że doskonale wiedzą, czym jest sukces i jak
skutecznie do niego dążyć, stawiając na
szeroko rozumiany rozwój, pozytywny wi-
zerunek i wyniki. Gratulacjom gospodarza
uroczystości towarzyszyły krótkie prezenta-
cje sylwetek laureatów i zdjęcia ilustrujące bo-

haterów wieczoru – ich codzienną pracę, suk-
cesy, sposoby na relaks.

Po wręczeniu nagród najlepszym przed-
stawicielom krajowego biznesu w tak różnych
branżach, jak motoryzacja, usługi IT, rol-
nictwo, fotonika, farmacja, nieruchomości,
na scenie pojawili się ci, których wszyscy do-
skonale znają z ekranu – przedstawiciele ży-
cia publicznego, którzy reprezentują boga-
ty dorobek, a przy tym cieszą się autorytetem
i sympatią. W pierwszej turze statuetki VIP
2014 trafiły do wyjątkowych osobowości, któ-
re na co dzień wprowadzają nas w świat fil-
mu i teatru, a robią to z klasą i wdziękiem,
bawiąc, wzruszając i nieprzerwanie za-
chwycając widzów. W ramach II edycji gali
VIP-a doceniono talent i dotychczasowe
osiągnięcia Jana Nowickiego, Daniela Ol-
brychskiego, Wojciecha Malajkata, Cezare-
go Pazury, Zbigniewa Buczkowskiego i je-
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Gala „VIP-a”
Występy musicalowe, recital Patrycji Markowskiej, specjały szefa kuchni 
hotelu Sheraton oraz nagrody rozlosowane w loterii to główne atrakcje 
II edycji gali „Magazynu VIP”, która zgromadziła ludzi sukcesu 
zasługujących na miano VIP-a, w tym laureatów statuetki wręczonej 
osobistościom uhonorowanym za dokonania w sferze kultury, biznesu, 
nauki i innych dziedzin życia publicznego

pełna VIP-ów

Od lewej: Cezary Pazura, Wojciech Malajkat, Zbigniew Buczkowski, Emilia Krakowska, Jan Nowicki,
Daniel Olbrychski, Mariusz Gryżewski
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dynej damy w aktorskim gronie laureatów
– Emilii Krakowskiej. Gdy wielcy kina zeszli
ze sceny, ich miejsce zajęli kolejni VIP-owie
2014, tym razem reprezentujący różne dzie-
dziny życia publicznego, mający wybitne
osiągnięcia w swoich dziedzinach. W tej
grupie wyróżnionych znaleźli się: zasłużo-
ny dla sportu mistrz kolarstwa i organizator
prestiżowego wyścigu Tour de Pologne
Czesław Lang, wybitny śpiewak operowy,
podbijający największe sceny świata – Ma-
rek Torzewski, najbardziej znany w kraju spe-
cjalista w dziedzinie seksuologii – prof.
Zbigniew Lew-Starowicz oraz drugi profe-
sor, tym razem ekspert z zakresu polszczy-
zny, rozjaśniający zawiłości języka w prasie,
radiu i telewizji oraz publikacjach autorskich,
a także ceniony specjalista w zakresie języ-
ka mediów, polityki i reklamy – prof. Jerzy
Bralczyk. W tej grupie płeć piękną repre-
zentowała Krystyna Czubówna, wieloletnia
prezenterka „Panoramy” obdarzona nie-
powtarzalnym głosem, bez którego trudno
wyobrazić sobie programy dokumentalne,
zwłaszcza przyrodnicze.

Po wręczeniu nagród VIP-om po-
wszechnie znanym i lubianym przyszedł
czas na tych, którzy ukryci w gabinetach, czu-
wają nad jakością krajowej ochrony zdrowia
i zarządzają budżetem przychodni i szpita-
li, aby realizowane inwestycje i podejmowa-
ne decyzje przekładały się na właściwą opie-
kę medyczną oraz komfortowe warunki po-
bytu pacjentów, a także zapewniały pożądane
wyniki leczenia, a placówce stabilną sytuację
finansową. Statuetki VIP w Ochronie Zdro-
wia 2014 trafiły w ręce menedżerów, którzy
mimo nadwyrężonego zaufania do publicz-
nej ochrony zdrowia efektywnie łączą dąże-
nia biznesowe z troską o dobro pacjen-
tów. W tej kategorii doceniono działalność
9 najskuteczniej zarządzanych podmiotów
medycznych i skuteczność osób odpowie-
dzialnych za ich codzienne funkcjonowanie
oraz rozwój. Swoje nagrody mieli również
najlepsi gospodarze jednostek samorządu te-
rytorialnego, którzy skutecznie wykorzystu-
ją potencjał zarządzanych obszarów, odga-
dują potrzeby lokalnej społeczności i go-
spodarują budżetem tak, aby wpływać na za-
sobność gminy, a zarazem na prosperity ca-
łego regionu.

Gdy dwoje włodarzy gmin uznanych za
najbardziej zasługujących na statuetkę VIP Sa-
morządu 2014 wróciło z nagrodą do stolików,
honorowe miejsce na scenie zajął laureat spe-
cjalnej statuetki VIP 2014 – nagrodzony za ca-
łokształt pracy artystycznej Roman Kłosow-
ski. Ogłoszenie nazwiska laureata spotkało się
z gromkim aplauzem i owacjami na stojąco,
będącymi najlepszym wyrazem uznania dla
dziesiątek ról stworzonych przez aktora w jego
60-letniej karierze, a zarazem dowodem
słuszności wyboru kapituły. Na laureata tej
specjalnej nagrody czekała szczególna nie-
spodzianka – dedykowany aktorowi występ

Lidii Stanisławskiej, która nie tylko zaśpiewała
dla artysty, lecz także podkreślając zażyłość
łączącą ją z aktorem, wspominała wspólne
chwile i raczyła gości anegdotami.

Po tym emocjonalnym, pełnym wzruszeń
minirecitalu przeplatanym osobistymi re-
fleksjami i podziękowaniu Romana Kłosow-
skiego nastąpiło płynne przejście od kultury
do biznesu, by uhonorować Firmy VIP-a
2014, Hotele VIP-a 2014, Kliniki VIP-a 2014
oraz Produkty VIP-a 2014, czyli przedsię-
biorstwa, obiekty hotelarskie, placówki me-
dyczne i kosmetyczne oraz wyroby, które wy-
różniają się na rynku atrakcyjną ofertą, ja-
kością, innowacyjnością i potencjałem roz-
wojowym. Przy okazji gali „Magazynu VIP”
wręczono także certyfikaty przyznane w ra-
mach Programu Promocji Samorządów
„Magnesy dla Biznesu” 2014, skierowanego
do jednostek terytorialnych, którym udało się
stworzyć najdogodniejsze warunki dla roz-
woju przedsiębiorczości i wypracować atrak-
cyjna ofertę inwestycyjną przy jednoczesnej
skuteczności w działaniach na rzecz sytuacji
społeczno-gospodarczej w obrębie jednost-
ki samorządowej.

Po zakończeniu oficjalnej części gali i ce-
remonii wręczenia nagród goście udali się do
bufetu, by spróbować specjałów przyrzą-
dzonych pod okiem szefa kuchni hotelu
Sheraton, porozmawiać przy drinkach i za-
poznać się ze smakowitą ofertą sponsorów
gali – aromatycznymi nalewkami staropol-
skimi Karola Majewskiego, wytwarzanymi tra-
dycyjną metodą na bazie różnych owoców
i roślin, oraz rozpływającymi się w ustach
smakołykami firmowanymi przez Manufak-
turę Czekolady. Po uczcie dla podniebienia
i przerwie sprzyjającej nieformalnym spo-
tkaniom w luźnej atmosferze dla uczestników
gali VIP-a nadszedł czas na kolejną dawkę ar-
tystycznej strawy. Dla gości gali wystąpiła Pa-
trycja Markowska, której koncert spotkał się
z entuzjastycznym przyjęciem i wywołał pod
sceną prawdziwe poruszenie. Jeszcze więcej
emocji zapewniła loteria, w której spośród wi-
zytówek pozostawionych przez gości rozlo-
sowano wiele cennych nagród. Zwieńczeniem
bankietu była zabawa na parkiecie przy
utworach legendarnego zespołu Queen w wy-
konaniu grupy Silk Queen oraz muzyce ta-
necznej prezentowanej przez didżeja. �
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Od lewej: Michał Pachowski, Wincenty Krzyżak, Małgorzata Augustyniak,
Łukasz Kardas i Mariusz Gryżewski

Od lewej: Mateusz Kuczabski, Leszek Szpakowski, Janusz Solarz, Mariusz Wójtowicz,
Krzysztof Skubis, Wanda Korzycka-Wilińska, Andrzej Kondaszewski, Małgorzata Zała-
wa-Dąbrowska, Maria Aleksandra Kąkol, Mariusz Gryżewski



Co jest największym sprzy-
mierzeńcem efektywnego zarzą-
dzania placówką ochrony zdro-
wia: wiedza medyczna, osobowość
przywódcy czy praktyka mene-
dżerska?

– Pracując od wielu lat w sys-
temie ochrony zdrowia i obserwu-
jąc jego dynamiczne zmiany, a tak-
że nauczając medycyny i zarzą-
dzania, jestem przekonany, że wy-
mienione trio jest podstawą sukce-
su. Jednocześnie zawsze powta-
rzam, że przede wszystkim jestem
lekarzem. Dyrektorem się bywa.

Swoją karierę zawodową jak
każdy młody lekarz rozpocząłem od
intensywnej pracy. Dziś wydaje się
to mało prawdopodobne, ale po-
biłem swego rodzaju rekord, pra-
cując non stop 28 dni w miesiącu.
Nikt wówczas nie przywiązywał
tak wielkiej wagi do wymiaru cza-
su pracy, nie było klauzul ograni-
czających. Jeśli człowiek miał wie-
dzę, siły i chęć, pracował bez wy-
tchnienia. Starałem się tylko, by to-
warzyszyła mi naczelna zasada
„primum non nocere” i udawało się
odnosić sukcesy. Z czasem przyszły
kolejne specjalizacje, doktoraty, kolejne stu-
dia menadżerskie i w pewnym momencie do-
datkowo, poza pracą lekarza, zajęcia mena-
dżerskie. Zaczynałem od kierowania pracą
w oddziale pooperacyjnym, następnie zaj-
mowałem się koordynacją całej specjalności
w instytucie medycznym, później zmierzyłem
się z jeszcze większą odpowiedzialnością, obej-
mując stanowisko dyrektorskie: jedno, dru-
gie, trzecie. Kontraktowanie świadczeń, funk-
cjonowanie klinik, oddziałów jednostek, or-
ganizacja pracy etc. Najtrudniejszą zawsze jed-
nak pozostawała praca z ludźmi, taki realny
sprawdzian zdolności przywódczych. Moż-
na być świetnym teoretykiem zarządzania,
a w konfrontacji z rzeczywistością nie dać so-
bie rady. Ja miałem to szczęście, że choć cza-
sem nie bez przeszkód, to udawało mi się re-
alizować postawione cele.

Mijający rok przyniósł panu znaczące
wyróżnienie – nagrodę VIP 2014 przyznaną
przez „Magazyn VIP”. Czym jest dla pana
ta nagroda?

– Nagroda VIP 2014 to wyróżnienie
szczególne. Otrzymując je, w uznaniu wy-
bitnych dokonań zawodowych i wzorcowe-
go zarządzania jednostkami ochrony zdrowia,
odczuwam ogromną satysfakcję i radość. Od-
bierałem ją z wybitnymi osobowościami na-
uki, kultury i sztuki. Stanowiło to nobilitację
i szczególną przyjemność. Gdy zaś dodamy
do tego fakt, że w gronie nagrodzonych
znaleźli się także i Ci, którym udało mi się po-
móc, dochodzimy do wyjątkowego i unikal-
nego połączenia relacji lekarz–pacjent, któ-
re jest motywatorem do dalszej pracy pełnej
zaangażowania, gdzie najwyższą nagrodą jest
zadowolenie chorych.

Ostatnie trzy lata pańskiej działalności
zawodowej, to poza pracą lekarza i nauczy-
ciela akademickiego zarządzanie SPZOZ
PIASTUN. Z jakich projektów, inwestycji
i dokonań na stanowisku dyrektora tej jed-
nostki jest pan najbardziej dumny?

– Moją dumę mogę określić jednym
słowem – PIASTUN. Jestem dumny z co-

dziennej, żmudnej, rzetelnej i cięż-
kiej pracy zespołu ludzi, który uda-
ło mi się przekonać do realizacji mo-
jej wizji placówki lecznictwa otwar-
tego. Zakładała ona, że wszyscy
mieszkańcy Piastowa i pacjenci za-
kładu opieki zdrowotnej otrzymają
taką opiekę medyczną, z jakiej sam
chciałbym korzystać, tj. opiekę do-
brych, doświadczonych lekarzy. Do
tego dochodzi jak najszersza ofer-
ta poradni specjalistycznych i badań
diagnostycznych, całodobowa opie-
ka medyczna, a w razie potrzeby
możliwość transportu chorego bez
zbędnego czekania oraz realizacja
usług z możliwie jak najkrótszym
czasem oczekiwania i w warun-
kach na miarę naszych czasów. To
powody do dumy i duże wyzwanie
na przyszłość, które chciałbym kon-
sekwentnie realizować.

Jakie cele stawia pan sobie na
najbliższą przyszłość, aby skutecz-
nie zarządzać placówką i stale pod-
nosić jakość usług oraz wzmacniać
wizerunek ochrony zdrowia?

– Możliwości dalszego rozwo-
ju zależą w przeważającej części od
finansów PIASTUNA. Póki co,

ograniczone są one wyłącznie do środków sa-
modzielnie wypracowanych. Priorytetem jest
budowa nowej placówki ochrony zdrowia,
która zapewni warunki świadczenia usług ana-
logiczne do tych, jakie już posiadamy przy uli-
cy Reja po wykonanej modernizacji. Powin-
ny się w niej znaleźć między innymi nowe ga-
binety dla lekarzy POZ, nowe gabinety za-
biegowe i pracownie diagnostyczne, zaś pa-
miętając o demografii, musimy postarać się
utworzyć dzienny oddział o profilu geria-
trycznym i rehabilitacyjnym. Niebagatelne
znaczenie miałoby także stworzenie właśnie
w tym nowym obiekcie oddziału jednodnio-
wej diagnostyki i hospitalizacji, czego ocze-
kują nasi pacjenci, a co umożliwiłoby przy ra-
cjonalnych kosztach zapewnienie komplek-
sowej opieki w minimalnym i koniecznym za-
kresie.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.piastunzoz.pl
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Zaangażowanie i otwartość 
na wyzwania
Rozmowa z dr. n. med. Mateuszem Kuczabskim, dyrektorem Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN
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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 to obecnie największy
szpital Lubelszczyzny, zatrudniający wybitnych specjalistów, kie-
rowników jednostek dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie i konsultantów różnych szczebli. Z kadry tej wywodzą się
prekursorzy nowatorskich rozwiązań w dziedzinie medycyny, auto-
rzy wielu publikacji naukowych, organizatorzy prestiżowych konfe-
rencji medycznych i warsztatów praktycznych. Zatrudniamy
specjalistów, których nazwiska wiele mówią w świecie medycyny
i u których pacjenci chcą się leczyć. W 2013 roku co dziesiąty pa-
cjent naszego szpitala pochodził spoza województwa lubelskiego,
a w niektórych klinikach pacjenci z innych regionów kraju stanowili
blisko 30 proc. hospitalizowanych.

Szpital dysponuje 841 łóżkami zgromadzonymi w 30 wysokospe-
cjalistycznych oddziałach szpitalnych, w których leczy się rocznie
ponad 50 000 pacjentów, a w Poliklinice i Szpitalnym Oddziale Ra-
tunkowym udzielamy ponad 178 000 porad.
SPSK Nr 4 w 2014 roku obchodził 50-lecie swojego funkcjonowa-
nia na rynku ochrony zdrowia. 50-letni okres funkcjonowania szpi-
tala charakteryzował się ciągłym dążeniem do zmian, zmie-
rzających ku poprawie jakości świadczonych usług zdrowotnych,
warunków pobytu pacjentów oraz pracy załogi. Umiejscawia to
jednocześnie nasz szpital na najwyższym poziomie referencyjno-
ści zarówno w odniesieniu do opieki nad chorymi, jak też stoso-
wania nowoczesnych technik terapii.

Najwyższa jakość obsługi jest w Samodzielnym Publicznym Szpi-
talu Klinicznym Nr 4 standardem, zaś dobro chorego jest naj-
wyższą wartości i celem. Dzięki konsekwentnej realizacji tej misji
szpital osiągnął pozycję lidera po prawej stronie Wisły.

Najwyższe kwalifikacje zawodowe, całkowite oddanie się pacjen-
tom i pełnia zrozumienia dla ich potrzeb w trudnych chwilach cho-
roby sprawiają, że szpital jest placówką przyjazną pacjentom.
Potwierdzają to uzyskane certyfikaty, a także zajmowane wysokie
lokaty w plebiscytach i rankingach branżowych. W Ogólnopol-
skim Konkursie Medycznym Perły Medycyny szpital wielokrotnie
poddawał się ocenie kapituły konkursu, za każdym razem znaj-
dując się wśród laureatów, w tym w 2014 roku otrzymał Nagrodę
Specjalną „Za wysoką jakość świadczonych usług, efektywne
zarządzanie i gospodarkę finansową  – dla jednego z najlep-
szych szpitali uniwersyteckich z okazji 50-lecia istnienia”, co jest
uhonorowaniem ogromnego wkładu oraz starań wszystkich pra-
cowników i kadry zarządzającej na rzecz rozwoju Szpitala.

SPSK Nr 4 w lutym 2014 roku został Ambasadorem Wojewódz-
twa Lubelskiego w kategorii instytucja w XV edycji tego kon-
kursu. Podczas uroczystej gali zorganizowanej przez samorząd
województwa okolicznościowy dyplom i statuetkę w imieniu pra-
cowników szpitala odebrał Dyrektor Naczelny dr n. med. Marian
Przylepa. Przyznanie naszemu szpitalowi tytułu „Ambasadora”
jest wyrazem uznania dla zasług na rzecz rozwoju ochrony zdro-
wia w województwie lubelskim i w Polsce podczas 50-cioletniej
działalności SPSK 4.

Szpital wciąż dąży do poprawy warunków lokalowych celem za-
bezpieczenia jak najwyższych standardów w trakcie leczenia pa-
cjentów oraz realizacji usług. Najpoważniejszym projektem
ostatnich lat była budowa nowego Bloku Operacyjnego, sal wy-
budzeń, Oddziału Intensywnej Opieki oraz Centralnej Sterylizacji.

SAMODZIELNY PUBLICZNY 
SZPITAL KLINICZNY Nr 4 w Lublinie
20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8
tel. centrala (81) 724 42 26, (81) 742 51 49
tel. sekretariat (81) 72 44 400, fax (81) 747 57 10
e-mail: szpital@spsk4.lublin.pl

Dyrektor Naczelny
dr n. med. Marian Przylepa

www.spsk4.lublin.pl



Pogotowie w Siedlcach zostało wielo-
krotnie uhonorowane. Co wpływa na tak do-
skonałe wyniki i pozwala aspirować do ran-
gi liderów ratownictwa medycznego w Pol-
sce?

– Nadrzędnym zadaniem Pogotowia
Ratunkowego jest ratowanie zdrowia i życia
ludzkiego. W tej pracy nie można sobie po-
zwolić na błędy czy bylejakość. Dlatego po-
stawiliśmy sobie określone cele takie jak: zmia-
na wizerunku pogotowia, podniesienie po-
ziomu wyszkolenia personelu medycznego
oraz inwestycje w sprzęt medyczny, ambulanse
i zaplecze techniczne. Kluczem do sukcesu
było zdobycie środków finansowych. Udało
się pozyskać finansowanie z różnych źródeł,
m.in. ze środków unijnych, funduszu ochro-
ny środowiska. Jednak głównym źródłem były
dotacje organu założycielskiego jakim jest
Urząd Marszałkowski w Warszawie. Wypra-
cowaliśmy standardy postępowania, wdro-
żyliśmy nowe procedury. Efekty przyszły z cza-
sem.

Od lat uczestniczymy w różnych kon-
kursach, zawodach w dziedzinie ratownictwa
medycznego. Mamy na swoim koncie tytu-

ły Mistrza i Wicemistrza Polski, liczne nagrody
i wyróżnienia m.in. w konkursie „Perły Me-
dycyny” czy „Mazowiecka Firma Roku”.
Jakość i wysoki poziom naszych usług doce-
nił organizator narodowego wyścigu kolar-
skiego Tour de Pologne firma Lang Team
Sp. z o.o., powierzając nam od 2010 roku
opiekę medyczną na trasie wyścigu. Po trzech
latach współpracy dokonano oceny naszej
działalności, która wypadła wzorowo i prze-

dłużono nam umowę na kolejne pięć lat. Dzi-
siaj możemy powiedzieć, że jesteśmy profe-
sjonalną, dobrze funkcjonującą firmą me-
dyczną. Naszą pracę doceniła również kapi-
tuła Godła Promocyjnego  „Teraz Polska”.
W tegorocznej XXIV edycji konkursu zostali-
śmy laureatami w kategorii usługi medyczne.

Jakie założenia, składające się na poli-
tykę jakości, pozwalają na efektywne wy-
wiązywanie się z pełnionych obowiązków
w tak specyficznym obszarze ochrony zdro-
wia jak ratownictwo medyczne?

– W 2006 roku jako jedna z pierwszych
w Polsce samodzielnych Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego wdrożyliśmy system zarządzania
jakością ISO 9001. Najważniejszym doku-
mentem tego systemu jest „Polityka Jakości”.
Określona została misja i wizja naszej firmy.
Chcąc rozwijać i utrzymywać wysoką jakość
naszych usług, opracowaliśmy program dzia-
łania. Najważniejsze punkty tego programu
to: profesjonalna realizacja usług zdrowotnych
najlepszej jakości na wysokim poziomie
etycznym zgodnie z najnowszymi standar-
dami w dziedzinie ratownictwa medycznego,
pełne zaangażowanie w pracy oraz stosowanie
nowoczesnego sprzętu i urządzeń w rato-
waniu życia i zdrowia ludzkiego. Innym
ważnym elementem jest ciągłe doskonalenie
systemu zarządzania jakością zgodnie z wy-
maganiami normy ISO.

Przykłada pan dużą wagę do edukacji
– zarówno w zakresie podnoszenia kompe-
tencji personelu, jak i realizacji szkoleń ze-
wnętrznych. Z czego to wynika i jak ocenia
pan efekty tych działań?

– To prawda, że przykładamy bardzo
dużą wagę do edukacji. Nasz ośrodek szko-

leniowy Centrum Edukacji Ratownictwa
Medycznego nadzorowany jest przez pra-
cowników Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Specjaliści z zakresu medycyny ra-
tunkowej konsultują programy szkolenia
naszego personelu, prowadzą zajęcia teore-
tyczne i praktyczne. Współpracujemy też z in-
nymi ośrodkami, m.in. z Centrum Medycz-
nym Kształcenia Podyplomowego w War-
szawie czy też Laboratorium Symulacji Me-

dycznych w Suwałkach. Mamy dostęp do
najnowszych osiągnięć medycyny ratunko-
wej. Nasi ratownicy i lekarze uczestniczą
w krajowych i międzynarodowych sympo-
zjach oraz kongresach, prezentując nasz
dorobek w postaci prac naukowych czy re-
feratów. Te wszystkie działania służą głów-
nemu celowi jakim jest ciągłe podnoszenie
kwalifikacji i nieustanne szkolenia dla dobra
naszych pacjentów.

Jak przedstawiają się proporcje pomię-
dzy planami rozwojowymi i możliwościami
finansowymi pogotowia?

– Przez ostatnie 10 lat dokonaliśmy
ogromnego skoku cywilizacyjnego. Wysłużone
polonezy wymieniliśmy na nowoczesne mer-
cedesy, doposażając je w najwyższej klasy
sprzęt medyczny. Większość środków po-
chodziła ze źródeł zewnętrznych. Z własnych
środków niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Po-
ziom finansowania ratownictwa medyczne-
go, mimo że w ostatnich latach znacznie
wzrósł, jest niewystarczający. Nasza działal-
ność jest finansowana przez budżet państwa.
Nie spodziewamy się radykalnej poprawy.
Dlatego nasze plany rozwojowe musimy
dostosowywać do możliwości finansowych.
Nadal będziemy zabiegać o środki unijne czy
dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. Mamy
opracowaną strategię rozwoju firmy, wiemy
co chcemy zrobić, jakie inwestycje zrealizo-
wać. Będziemy z wielką determinacją walczyć
o realizację tych planów. Czas pokaże, czy
nam się uda.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.rmmeditrans.pl
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Klucz do sukcesu
Jesteśmy profesjonalną, dobrze funkcjonującą firmą medyczną 
– mówi Leszek Szpakowski, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Siedlcach
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Mamy opracowaną strategię rozwoju firmy, 
wiemy co chcemy zrobić, jakie inwestycje 
zrealizować. Będziemy z wielką determinacją 
walczyć o realizację tych planów

Leszek Szpakowski i Mariusz Gryżewski
podczas Gali „Magazynu VIP”



Jakie branże leżą w kręgu zainteresowań
PCBC jako nowe bądź intensywnie rozwijane
obszary certyfikacji, z potencjałem na rok
2015?

– Wśród naszych specjalizacji należy
wymienić certyfikację na znak bezpieczeństwa
dla wyrobów elektrycznych, certyfikację w za-
kresie rolnictwa ekologicznego, materiałów
budowlanych oraz w obszarze ochrony zdro-
wia. Jednocześnie dalej chcemy rozwijać
systemy zarządzania jakością, dostosowując
ofertę do zmieniających się potrzeb przed-
siębiorców. Zamierzamy również szerzej roz-
propagować europejski znak jakości Ecola-
bel wydawany dla produktów ekologicz-
nych. Mimo że jest on póki co mało popu-
larny, niektóre branże, np. producenci farb
i lakierów, zaczynają dostrzegać jego wagę.
Stanowi on bowiem czytelny sygnał, że dany
wyrób jest bezpieczny dla środowiska i użyt-
kowników, spełniając przy tym najwyższe stan-
dardy jakości. Ponadto planujemy jeszcze bar-
dziej rozszerzyć ofertę certyfikacji dla admi-
nistracji centralnej oraz samorządowej i po-
pularyzować w tych kręgach system prze-
ciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, któ-
ry doskonale wpisuje się w założenia „Rzą-
dowego Programu Przeciwdziałania Korup-
cji na lata 2014–2019”. Projekt ten jest o tyle
ciekawy, że kładzie duży nacisk na edukację
zarówno urzędników, jak również przedsię-
biorców, w czym PCBC może odegrać waż-
ną rolę. 

Czy wyroby, które po certyfikacji PCBC
trafiają do obrotu, stają się coraz bardziej kon-
kurencyjne i porównywalne jakościowo do
wyrobów zagranicznych?

– Rzeczywiście prawdą jest, że polscy pro-
ducenci coraz częściej dostarczają wyroby na
najwyższym poziomie jakości oraz bezpie-
czeństwa. Trend ten jest stały, jednak kluczem
do zrozumienia kwestii jakości jest uświado-
mienie sobie, że zawsze istnieje możliwość
udoskonalenia tego co w danej chwili osią-
gnęliśmy. Rolą PCBC jest zatem ocena ak-

tualnego stanu oraz wskazanie dalszej dro-
gi do osiągnięcia kolejnego poziomu dosko-
nałości. 

Wiele firm z branży elektrycznej nie pro-
wadzi certyfikacji, niezbędnej dla bezpie-
czeństwa wyrobów. Co mogłoby wpłynąć na
zmianę tej sytuacji?

– Faktycznie jest to problem, który po-
winien być nagłośniony, tym bardziej że co-
raz więcej małych firm i mikroprzedsię-
biorstw tworzy własne produkty związane
z elektryką, przy czym wielu z nich jest nie-
świadomych wymogów w zakresie certyfi-
kacji, będącej gwarantem bezpieczeństwa.
Niestety często pozostają w nieświadomo-
ści do momentu nieszczęśliwego wypadku,

dopiero wówczas pojawia się refleksja, że
znak bezpieczeństwa CE lub B jest na-
prawdę potrzebny. Producentom brakuje
wiedzy, nie ma kampanii, która mogłaby coś
zmienić, natomiast prawo jest nieubłagal-
ne i dyrektywy na szczeblu unijnym obo-
wiązują wszystkich, którzy prowadzą sprze-
daż na terenie Europy. Produkty bez zna-
ku CE powinniśmy omijać szerokim łukiem,
bo to one niosą ryzyko występowania za-
grożeń. Jednocześnie warto przestrzec
wszystkich, że na rynku istnieje łudząco po-
dobny do znaku bezpieczeństwa CE znak
graficzny będący skrótem od China Export

i nie ma on nic wspólnego z gwarancją bez-
pieczeństwa.

Niedawno, przy okazji Światowego Dnia
Jakości, PCBC wręczyło kolejne certyfika-
ty i nagrody. Te wyróżnienia dają pewność,
że podmiotom, które je otrzymały, warto za-
ufać?

– Tak, firmy, które otrzymały od nas cer-
tyfikat, mają wieloletnie tradycje projako-
ściowe. Nagrody, które przyznajemy podczas
Dnia Jakości, to element naszej misji, bo
uważamy, że dobre wzorce warto upo-
wszechniać. Jako konsumenci zwykle czu-
jemy, że jakość się poprawia, ale nie potra-
fimy się tym cieszyć. Zwykle jeżeli jesteśmy
doceniani, to za granicą, a szkoda, bo wie-

le produktów i usług świadczymy na naj-
wyższym poziomie i możemy być z tego na-
prawdę dumni. Jakość krajowej gospodar-
ki jest wysoka, jednak jako osoba wywodząca
się ze środowiska akademickiego – poza nie-
wątpliwymi sukcesami i wysoko ustawioną
poprzeczką dla jakości krajowych projektów
– wciąż widzę duże pole do działania w za-
kresie intensyfikacji przepływu informacji
i kooperacji miedzy biznesem a nauką.
Dzięki połączeniu sił tych grup moglibyśmy
osiągnąć jeszcze więcej.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Jakość krajowej gospodarki jest wysoka, jednak
jako osoba znająca środowisko akademickie
wciąż widzę duże pole do działania 
w zakresie intensyfikacji przepływu informacji 
i kooperacji miedzy biznesem a nauką 
– mówi dr Michał Pachowski, prezes zarządu 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Rzeczywiście prawdą jest, że polscy 
producenci coraz częściej dostarczają wyroby 
na najwyższym poziomie jakości oraz 
bezpieczeństwa. Trend ten jest stały, jednak
kluczem do zrozumienia kwestii jakości jest
uświadomienie sobie, że zawsze istnieje 
możliwość udoskonalenia tego co w danej 
chwili osiągnęliśmy

Jakość wymaga 
ciągłej pracy
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HODOWLA ZWIERZĄT

jakością



Jakie miejsce wśród zadań i celów uję-
tych w Strategii Zrównoważonego Rozwo-
ju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–
2020 zajmuje hodowla zwierząt gospodar-
skich i jak oceniany jest potencjał oraz
udział tego segmentu w kompleksowej oce-
nie krajowego rolnictwa?

– W Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020
zostały określone główne cele strategiczne
państwa w odniesieniu do hodowli zwierząt
gospodarskich, a zwłaszcza: w celu szcze-
gółowym 3. Bezpieczeństwo żywności, prio-
rytecie 3.1. Utrzymanie i poprawa jakości bazy
produkcyjnej rolnictwa i rybactwa, oraz w celu
szczegółowym 5. Ochrona środowiska i ada-
ptacja do zmian klimatu na obszarach
wiejskich, priorytecie 5.1. Ochrona środo-
wiska naturalnego w sektorze rolniczym
i różnorodności biologicznej na obszarach
wiejskich.

Zgodnie z priorytetem 3.1. jednym z ele-
mentów niezbędnych dla utrzymania i po-
prawy jakości bazy produkcyjnej rolnictwa jest
optymalizacja bazy genetycznej produkcji
zwierzęcej poprzez zapewnienie stabilnych wa-
runków do realizacji programów hodowla-
nych poszczególnych ras zwierząt gospo-
darskich oraz realizację działań wspomaga-
jących postęp biologiczny w produkcji zwie-
rzęcej. Natomiast zgodnie z priorytetem 5.1.
ochrona środowiska naturalnego w sektorze
rolniczym i różnorodności biologicznej na ob-
szarach wiejskich zapewniana jest m.in. po-

przez ochronę różnorodności biologicznej,
w tym fauny związanej z gospodarką rolną.

Powyższe cele są spójne ze Strategią Roz-
woju Kraju na lata 2007–2015. W strategii tej,
w ramach priorytetu Rozwój obszarów wiej-
skich, założono, że wsparcie rozwoju tzw. in-
tegrowanej produkcji, stanowiącej podstawę
gospodarowania w krajach UE, polegającej
na wykorzystaniu zrównoważonego postępu
technicznego i biologicznego w uprawie,
ochronie roślin i nawożeniu oraz produkcji
zwierzęcej, wpłynie na podniesienie poziomu
efektywności rolnictwa i dostosowanie pro-
dukcji do wymogów konsumenta oraz na
utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-
spożywczych na rynku unijnym i światowym.

Ponadto cele strategiczne państwa okre-
ślone w odniesieniu do hodowli zwierząt go-
spodarskich w Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa są spój-
ne z obecnymi kierunkami rozwoju Unii
Europejskiej określonymi w Ogólnych wy-
tycznych dla polityki gospodarczej państw
członkowskich i Unii, dotyczącymi Strategii
„Europa 2020”.

W odniesieniu do hodowli zwierząt go-
spodarskich cele strategiczne państwa reali-
zowane są w szczególności poprzez: Ustawę
z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji ho-
dowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

(przyp. red. Dz. U. Nr 133, poz. 921, późn.
zm.) oraz przepisy Unii Europejskiej; roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie sta-
wek dotacji przedmiotowych dla różnych pod-
miotów wykonujących zadania na rzecz rol-
nictwa (przyp. red. Dz. U. Nr 91, poz. 595,
z późn. zm.) – Rozdział 2 pt. „Dotacje na do-
finansowanie kosztów postępu biologiczne-
go w produkcji zwierzęcej”; uchwałę Rady Mi-
nistrów Nr 46/2011 z dnia 12 kwietnia 2011
roku w sprawie ustanowienia programu wie-

loletniego pod nazwą „Ochrona i zarządza-
nie krajowymi zasobami genetycznymi zwie-
rząt gospodarskich w warunkach zrówno-
ważonego użytkowania”.

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 roku o or-
ganizacji hodowli i rozrodzie zwierząt go-
spodarskich reguluje sprawy z zakresu ho-
dowli oraz zachowania zasobów genetycz-
nych, oceny wartości użytkowej i hodowlanej,
prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów,
a także nadzoru nad hodowlą i rozrodem
zwierząt gospodarskich. Przepisy ustawy re-
gulują w sposób kompleksowy wszystkie za-
gadnienia związane z działalnością hodow-
laną, dokładnie określając zasady funkcjo-
nowania wszystkich uczestników działalno-
ści hodowlanej, chroniąc przy tym hodowców
przed możliwością nierzetelnej działalności
producentów i sprzedawców materiału bio-
logicznego i hodowlanego oraz świadczących
usługi.

Głównym celem przepisów zootech-
nicznych Unii Europejskiej jest zapobieganie
ewentualnym barierom w handlu zwierzęta-
mi hodowlanymi i materiałem biologicz-
nym na rynku wewnętrznym.

Hodowla polska wymaga stałej, kom-
pleksowej pomocy z budżetu państwa, prze-
znaczonej na dofinansowanie postępu bio-
logicznego w produkcji zwierzęcej. Wsparcie

to jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości
prowadzenia ksiąg hodowlanych zwierząt go-
spodarskich oraz oceny wartości użytkowej
i hodowlanej tych zwierząt, upowszechniania
wyników tych ocen wszystkim hodowcom,
którzy na ich podstawie mogą podejmować
właściwe decyzje o wyborze konkretnych
zwierząt na rodziców następnego pokolenia.
Tylko szeroko dostępne i wiarygodne infor-
macje na temat wartości hodowlanej i użyt-
kowej zwierząt wykorzystywanych w rozrodzie
mogą zagwarantować rolnikom uzyskanie za-

Dalsza koncentracja przetwórstwa i pogłębianie współpracy pomiędzy 
polskimi zakładami mleczarskimi oraz wdrażanie nowych technologii 
będzie kluczowe z punktu widzenia perspektyw rozwoju handlu 
zagranicznego i sprostania coraz większej konkurencji na rynku 
międzynarodowym – mówi Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Tylko szeroko dostępne i wiarygodne informacje na
temat wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt
wykorzystywanych w rozrodzie mogą 
zagwarantować rolnikom uzyskanie założonego
postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, który
przekłada się bezpośrednio na uzyskanie większej
produkcji mleka, mięsa oraz innych produktów
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łożonego postępu biologicznego w produk-
cji zwierzęcej, który przekłada się bezpośrednio
na uzyskanie większej produkcji mleka, mię-
sa oraz innych produktów, a także poprawę
parametrów jakościowych uzyskanych pro-
duktów. Ważne jest także zapewnienie ochro-
ny bioróżnorodności genetycznej. 

Jedną z form dofinansowania hodowli
zwierząt gospodarskich: bydła, koni, świń,
owiec, kóz, drobiu, zwierząt futerkowych
i pszczół są dotacje przedmiotowe z budże-
tu państwa na postęp biologiczny w produkcji
zwierzęcej. Szczegółowe kierunki i zasady
udzielania tych dotacji określa rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia18 maja 2010 roku w sprawie stawek
dotacji przedmiotowych dla różnych pod-
miotów wykonujących zadania na rzecz rol-
nictwa (przyp. red. Dz. U. Nr 91, poz. 595,
z późn. zm.) – Rozdział 2 pt. „Dotacje na do-
finansowanie kosztów postępu biologiczne-
go w produkcji zwierzęcej”.

Jak wyniki polskich hodowców bydła
wpływają na produktywność i konkuren-
cyjność sektora rolno-spożywczego?

– Odpowiedź na pytanie można zobra-
zować sytuacją panującą na rynku mleka,
w szczególności sytuacją eksportową, która
pośrednio jest zależna od produkcyjności
i konkurencyjności sektora rolno-spożyw-
czego.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
oraz wprowadzenie kwotowania produkcji
mleka wpłynęło pozytywnie na rozwój i usta-
bilizowanie sektora mleczarskiego w Polsce.
W latach 2004–2013 liczba dostawców hur-
towych zmniejszyła się w Polsce z 311 tys. do
około 138 tys. Zniesienie limitów produkcji
mleka od roku 2015 spowoduje konieczność
ustalenia nowego punktu równowagi po-
między popytem i podażą. Dla funkcjono-
wania polskiego rynku mleka eksport pro-
duktów ma bardzo duże znaczenie – udział
eksportu w skupie stanowi około 24 proc., na-
tomiast w przychodach ze sprzedaży prze-
mysłu mleczarskiego około 22 proc.

W wymianie handlowej przetworów
mlecznych Polska od kilkunastu lat notuje sys-
tematycznie rosnące dodatnie saldo obrotów.
Perspektywy rozwoju eksportu są obiecujące
ze względu na potencjał rozwojowy zarów-
no w sferze produkcji, jak i niewykorzystanych
w pełni zdolności przetwórczych oraz prze-
prowadzonych w ostatnich latach inwestycji
ukierunkowanych na unowocześnienie tech-
nologii produkcji i przetwórstwa. Należy
oczekiwać, że Polska ma szansę na rozwój
produkcji i eksportu produktów mleczar-
skich. Niemniej jednak, obserwując dynami-
kę skupu mleka w innych krajach, z pewno-
ścią konkurencja w pokrywaniu prognozo-
wanego wzrostu popytu światowego na pro-
dukty mleczarskie będzie duża. Dodatkowo
po zniesieniu kwotowania produkcji mleka
i w związku z coraz bardziej prorynkowym
kształtem WPR wyzwaniem będzie koniecz-

ność szybkiego dostosowania się do zmie-
nionych warunków rynkowych i prognozo-
wanej zmienności cen również na rynku
międzynarodowym. 

Dalsza koncentracja przetwórstwa i po-
głębianie współpracy pomiędzy polskimi za-
kładami mleczarskimi oraz wdrażanie nowych
technologii będzie zatem kluczowe z punk-
tu widzenia perspektyw rozwoju handlu za-
granicznego i sprostania coraz większej kon-
kurencji na rynku międzynarodowym. Wzrost
konkurencyjności oraz zwiększenie towaro-
wości gospodarstw rolnych poprzez ich mo-
dernizację i restrukturyzację jest jednym z waż-
niejszych zadań w najbliższym okresie i za-
danie to zostało uwzględnione w projekcie
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020. Głównym celem w tym za-
kresie jest osiągnięcie przez jak największą licz-
bę gospodarstw trwałej samodzielności eko-
nomicznej.

Jakie programy i instrumenty wsparcia
mają największe przełożenie na wyniki ho-
dowlane, jakość ras i wyniki produkcyjne?

– Od przeszło czterdziestu lat jedną
z form finansowego wsparcia hodowli zwie-

rząt gospodarskich są dotacje przedmiotowe
z budżetu państwa. Zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
18 maja 2010 roku w sprawie stawek dotacji
przedmiotowych dla różnych podmiotów
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa do-
tacje do hodowli kierowane są na wspieranie
prowadzenia ksiąg oraz oceny wartości
użytkowej i hodowlanej zwierząt gospo-
darskich. Dotowane są także krajowe i lo-
kalne wystawy oraz inne imprezy prezentu-
jące zwierzęta hodowlane, a także ochrona
bioróżnorodności genetycznej drobiu, psz-
czół i zwierząt futerkowych oraz pozyski-
wanie, konfekcjonowanie i przechowywanie
nasienia bydła populacji chronionych. Wy-
sokość dotowania tych kierunków w danym
roku jest bezpośrednio zależna od wysoko-
ści wydatków określonych w ustawach bu-
dżetowych na postęp biologiczny w produkcji
zwierzęcej. Zgodnie z ustawą budżetową na
rok 2014 wydatki na postęp biologiczny
w produkcji zwierzęcej zostały określone
w kwocie 101 709 tys. zł.

Dotacje z budżetu państwa na postęp bio-
logiczny w produkcji zwierzęcej są ukierun-
kowane na określoną zawodność rynku, po-
legającą na tym, że koszty uzyskania popra-

wy jakości genetycznej w hodowli zwierząt go-
spodarskich, będącej efektem ciągłego i sys-
tematycznego prowadzenia ksiąg hodowla-
nych oraz oceny wartości użytkowej i ho-
dowlanej tych zwierząt, jak również zapew-
nienia powszechnego dostępu do wyników
oceny i szerokiego z nich korzystania, nie są
równomiernie rozłożone wśród uczestników
korzystających z efektu tej poprawy. Końco-
wym uczestnikiem, który osiąga korzyść z po-
prawy jakości genetycznej w hodowli zwierząt
gospodarskich, jest konsument produktów rol-
nych, o których mowa w załączniku I do Trak-
tatu, w tym m.in. żywych zwierząt o wysokiej
wartości hodowlanej oraz produktów od
nich pozyskanych. Konsument nie jest jednak
obciążony kosztami zorganizowania warun-
ków do zapewnienia poprawy jakości gene-
tycznej zwierząt gospodarskich. Ciężar tych
kosztów spoczywa w przeważającej części na
rolnikach i reprezentujących ich organizacjach,
co może być elementem odstraszającym,
w konsekwencji prowadzącym do rezygnacji
z działań poprawiających jakość genetyczną
zwierząt gospodarskich, a w efekcie będzie nie-
korzystne dla konsumenta. Dotowanie po-

stępu biologicznego w produkcji zwierzęcej
jest tak skonstruowane, aby zachęcić benefi-
cjentów do podejmowania działań skutkują-
cych poprawą jakości genetycznej zwierząt,
z których zrezygnowaliby, gdyby nie tak
ukierunkowane dotacje z budżetu państwa.

Poprawa jakości genetycznej zwierząt
gospodarskich jest możliwa między innymi
poprzez: zapewnienie prowadzenia oceny
wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt go-
spodarskich oraz powszechnego dostępu i ko-
rzystania z wyników tej oceny, z uwzględ-
nieniem racjonalnego sposobu korzystania ze
środowiska, przy zachowaniu bogatej bio-
różnorodności zwierząt gospodarskich; za-
pewnienie ciągłości prowadzenia ksiąg ho-
dowlanych zwierząt gospodarskich oraz oce-
ny wartości użytkowej i hodowlanej tych
zwierząt, upowszechniania wyników tych
ocen wszystkim hodowcom, którzy na ich
podstawie mogą podejmować właściwe de-
cyzje o wyborze konkretnych zwierząt na ro-
dziców następnego pokolenia.

Jednocześnie, w celu zapewnienia sta-
bilnych warunków do realizacji tematów ba-
dawczych wspomagających postęp biolo-
giczny w produkcji zwierzęcej, realizowany jest
program wieloletni „Ochrona i zarządzanie
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krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt
gospodarskich w warunkach zrównoważo-
nego użytkowania” na lata 2011–2015, fi-
nansowany w ramach dotacji celowych z bu-
dżetu państwa. Zgodnie z uchwałą Nr
46/2011 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2011 roku program jest realizowany przez In-
stytut Zootechniki – Państwowy Instytut
Badawczy. 

Celem głównym programu jest zapew-
nienie postępu biologicznego w hodowli
zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzę-
cej przez tworzenie warunków do prowa-
dzenia oraz powszechnego dostępu i korzy-
stania z wyników oceny wartości hodowlanej
i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz
biologicznych, technologicznych i środowi-
skowych uwarunkowań rozwoju produkcji
zwierzęcej, a także informacji o wartości
pokarmowej środków żywienia tych zwierząt
i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego
sposobu korzystania ze środowiska przy za-
chowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt
gospodarskich. Cel ten wpisuje się zarówno
w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi,
Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020, jak
i Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007–2015.

Ponadto w programie zostały określone
cele szczegółowe, które dotyczą zagadnień
związanych z funkcjonowaniem hodowli
zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzę-
cej. Wydatki z budżetu państwa na realizację
programu w latach 2011–2015 wyniosą łącz-
nie 56 218 000 zł, w tym: w 2011 roku
– 9 903 000 zł, w 2012 roku – 13 714 000 zł,
w 2013 roku – 12 571 000 zł, w 2014 roku
– 9 980 000 zł i w 2015 roku – 10 050 000 zł.

W ramach programu wieloletniego pn.
„Ochrona i zarządzanie krajowymi zasoba-
mi genetycznymi zwierząt gospodarskich
w warunkach zrównoważonego użytkowania”,
zgodnie z przyjętymi założeniami i harmo-
nogramem, realizowanych jest 12 zadań i 23
podzadania ujęte w czterech obszarach te-
matycznych, tj.: Zrównoważone użytkowanie
i ochrona bioróżnorodności zwierząt go-
spodarskich; Genomiczne i biotechnolo-
giczne podstawy hodowli zwierząt gospo-
darskich i produkcji zwierzęcej; Poprawa
dobrostanu zwierząt gospodarskich oraz
monitorowanie jakości pasz jako elementu

bezpieczeństwa żywności i ochrony środo-
wiska; Kształcenie kadr i upowszechnianie
wiedzy w zakresie zrównoważonej produk-
cji zwierzęcej. Wszystkie zakładane cele i efek-
ty określone w harmonogramie na lata
2011–2013 zostały zrealizowane w 100 proc.
Na 2014 rok również przewiduje się realizację
na poziomie 100 proc.

Podsumowując powyższe, należy za-
znaczyć, że efekty wdrażania postępu biolo-
gicznego w produkcji zwierzęcej ze względu
na specyfikę hodowli są widoczne najczęściej
przy równoczesnej poprawie warunków ze-
wnętrznych bytowania zwierząt, w tym m.in.
w zakresie środowiska, żywienia, infrastruk-
tury, oraz poprawie kwalifikacji hodowców.
Rzeczywista ocena postępu biologicznego
w produkcji zwierzęcej jest możliwa po latach
konsekwentnie prowadzonej pracy hodow-
lanej, zgodnie z programami hodowlanymi,
połączonej z poprawą warunków bytowania
zwierząt. Poprawiający się z roku na rok po-
ziom zwierząt prezentowanych na krajo-
wych i lokalnych wystawach najlepiej poka-
zuje, jakie efekty hodowlane i produkcyjne
można osiągnąć, prowadząc konsekwentną
pracę hodowlaną, stosując racjonalne ży-
wienie i właściwą pielęgnację, a także wdra-
żając do praktyki wyniki badań naukowych.
Imprezy te jednocześnie najlepiej upo-
wszechniają zmiany zachodzące w polskiej
hodowli zwierząt gospodarskich i są najlep-
szym świadectwem potwierdzającym prawi-
dłowe działanie przepisów o organizacji ho-
dowli i rozrodzie tych zwierząt oraz optymalne
i efektywne wykorzystanie dotacji na postęp
biologiczny w produkcji zwierzęcej i na pro-
gram wieloletni pn. „Ochrona i zarządzanie
krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt
gospodarskich w warunkach zrównoważo-
nego użytkowania”. Potwierdzają to również
dane statystyczne. Dla przykładu w latach
2007–2013 w odniesieniu do bydła ras mlecz-
nych: liczba krów objętych oceną wartości
użytkowej zwiększyła się z 526 889 szt. w 2007
roku do 679 029 szt. w 2013 roku, tj. o 152
140 szt., a wpisanych do ksiąg hodowlanych
odpowiednio z 493 683 szt. do 646 173 szt.,
tj. o 152 490 szt. Wydajność krów objętych
oceną wartości użytkowej wzrosła z 6688 kg
mleka w 2007 roku do 7441 kg mleka w 2013

roku, tj. o 753 kg mleka. Zawartość tłuszczu
w mleku wzrosła z 282 kg w 2007 roku do 310
kg w 2013 roku, tj. o 28 kg, a zawartość biał-
ka w mleku wzrosła z 223 kg w 2007 roku do
250 kg w 2013 roku, tj. o 27 kg.

Zwiększenie wydajności krów ras mlecz-
nych objętych oceną wartości użytkowej na
przestrzeni lat 2007–2013, a więc tylko w okre-
sie sześcioletnim, co w hodowli bydła ras
mlecznych jest okresem krótkim, jak również
zwiększenie zawartości tłuszczu i białka w mle-
ku, są poprawą ilościową i jakościową waż-
ną z punktu widzenia konsumenta, który ko-
rzysta z tego produktu.

Jak wynika z powyższego, systematycz-
ne wspieranie hodowli z budżetu państwa po-
zytywnie wpływa na konkurencyjność sekto-
ra hodowli zwierząt.

Co z punktu widzenia resortu rolnictwa
jest największą siłą tego sektora i jakie
działania należy podjąć, aby ośrodki hodowli
zwierząt gospodarskich były wizytówką Pol-
ski w skali międzynarodowej i miały swój
istotny udział w budowaniu nowoczesnej go-
spodarki narodowej?

– Zarówno rynek europejski, jak i rynek
światowy stawia coraz częściej na jakość i tym
właśnie można wygrywać. W mojej ocenie do-
strzega to większość polskich hodowców
zwierząt gospodarskich. Z przyczyn ekono-
micznych polski hodowca powinien utrzymać
taki kierunek działań i dążyć do poprawy ge-
netycznej posiadanego pogłowia zwierząt
oraz poprawy jakości produktów pozyski-
wanych od tych zwierząt, aby osiągnąć jak naj-
wyższe ceny ze sprzedaży gwarantujące opła-
calność. Wieloletnie działania hodowców
połączone z wcześniej opisanymi działania-
mi strategicznymi przyniosły wymierne efek-
ty i już obecnie mamy szereg gospodarstw bę-
dących wizytówką na skalę międzynarodową.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że w ostat-
nich latach, w czasie kolejnych edycji Krajo-
wych Wystaw Zwierząt Hodowlanych w Po-
znaniu oraz Ogólnopolskich Wystaw Bydła
Hodowlanego, sędziowie zagraniczni, do-
konujący oceny bydła ras mlecznych w gru-
pie konkursowej, wielokrotnie podkreślali, że
prezentowane bydło od lat należy do czołówki
światowej. Pozytywnie należy ocenić też spo-
sób prezentacji zwierząt, zarówno w obrębie
stanowisk wystawowych, jak też na ringu
przed publicznością, zapewniający pokaza-
nie zarówno historii hodowli, jak i najnow-
szych kierunków oraz aktualnie prowadzo-
nych prac hodowlanych. Hodowcy zwierząt
gospodarskich, w szczególności bydła ras
mlecznych, zbliżyli się także do czołówki świa-
towej w zakresie przygotowania zwierząt do
prezentowania na wystawach, co uwidacznia
się w ich doskonałej kondycji, stopniu pielę-
gnacji oraz spokojnym zachowaniu się zwie-
rząt, które pozwala na obiektywną ocenę ich
walorów.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Polski handel zagraniczny przetworami mlecznymi w 2013 roku oraz w
okresie styczeń–wrzesień 2014 roku (dane nieostateczne)

Specyfikacja I-XII 2013 r. Zmiana I-IX 2014 r. Zmiana

Wartość eksportu 1 599,0 mln EUR + 17,9 % r/r 1 427,7 mln EUR + 17 % r/r

Wolumen eksportu 969,8 tys. ton + 4,9 % r/r 849,6 tys. ton + 15 % r/r

Wartość importu 626,5 mln EUR + 39,1 % r/r 534,04 mln EUR + 20 % r/r

Wolumen importu 435,1 tys. ton + 44,6 % r/r 388,08 tys. ton + 21 % r/r

Saldo 972,5 mln EUR + 7,4 % r/r 893,67 mln EUR + 16 % r/r



Ośrodek Hodowli Za-
rodowej w Osieku może po-
szczycić się naprawdę im-
ponującą tradycją. Jaką po-
zycję zajmuje dziś spółka
na tle branży i jakie działa-
nia są niezbędne, by tę po-
zycję utrzymać?

– Tradycje hodowlane
firmy sięgają lat pięćdziesią-
tych ubiegłego wieku. W 1995
roku na części mienia Pań-
stwowego Ośrodka Hodow-
li Zarodowej utworzono
spółkę z o.o. o szczególnym
znaczeniu dla polskiego rol-
nictwa, której właścicielem
jest Agencja Nieruchomości
Rolnych.

Osiągnięcia hodowlane
firmy plasują ją w czołówce
spółek agencyjnych. Podob-
nie kształtuje się sytuacja
ekonomiczna, czego od-
zwierciedleniem jest corocz-
ny ranking najlepszych przed-
siębiorstw rolnych, opraco-
wywany przez Instytut Eko-
nomiki Rolnictwa. Aby tę
pozycję utrzymać, konieczne
jest ciągłe doskonalenie stad
hodowlanych, wprowadzanie
nowoczesnych technologii
w hodowli i uprawie roślin oraz ogranicza-
nie kosztów produkcji.

Co wpływa na opłacalność produkcji
w przypadku hodowanych przez państwo ras
bydła i jak ocenia pan efekty prowadzonych
prac hodowlanych?

– Decydującym czynnikiem wpływającym
na opłacalność są ceny skupu mleka suro-
wego. Dobra koniunktura na rynku mleka
przekłada się również na wysokość cen zby-
tu materiału hodowlanego, głównie jałowic
cielnych. Długoletnia i konsekwentna praca
hodowlana zaowocowała podwojeniem wy-
dajności mlecznej stad do 11 000 kg mleka od
krowy. Nastąpiła również poprawa wartości
genetycznej bydła, co przekłada się na sprze-
daż materiału hodowlanego. Spółka sprzedaje
rocznie 60–100 jałowic cielnych do gospo-
darstw indywidualnych oraz materiał męski

– czyli buhaje hodowlane – do stacji hodowli
i unasieniania zwierząt.

Poza hodowlą bydła prowadzą państwo
również produkcję roślinną i rybacką. Jakie

miejsce w spółce zajmują te
obszary działalności?

– Produkcja roślinna jest
podporządkowana zabezpie-
czeniu bazy paszowej dla ho-
dowli bydła i ryb. Ponadto
uprawiamy rzepak oraz psze-
nicę konsumpcyjną. Wpływy
ze sprzedaży produkcji ro-
ślinnej stanowią około 20
proc.

Spółka jest kontynuato-
rem wielowiekowej tradycji
produkcji karpia na terenie
Osieka. Większość stawów
położona jest na obszarze
Natura 2000, a działalność
w tym zakresie prowadzona
jest zgodnie z zasadami Do-
brej Praktyki Rybackiej. Wy-
soka jakość wody oraz ży-
wienie własnymi paszami
zbożowymi wpływają nato-
miast na znakomite walory
smakowe i kulinarne karpia
osieckiego.

Z jakich osiągnięć firmy
jest pan szczególnie dum-
ny?

– Ośrodek Hodowli Za-
rodowej w Osieku dyspo-
nuje aktualnie nowoczesny-
mi i wydajnymi ciągnikami

oraz maszynami rolniczymi. Udało nam się
również zmodernizować obory oraz wy-
posażyć je w hale udojowe. Nie mniej sa-
tysfakcjonujący jest również fakt, że karp
osiecki został wpisany na prowadzoną
przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Li-
stę Produktów Tradycyjnych.

Jak przedstawiają się najbliższe plany
rozwojowe spółki?

– Najważniejsze plany spółki związane
są z kolejnymi inwestycjami. Zamierzamy za-
kupić wysokowydajny kombajn zbożowy,
zmodernizować starą oborę mleczną na
bukaciarnię w Osieku, wymienić wozy pa-
szowe oraz zbudować wiaty na maszyny rol-
nicze.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.hodowlaosiek.com.pl
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Rozmowa z Tadeuszem Krzemieniem,
prezesem zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o.
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Konieczne jest ciągłe
doskonalenie stad
hodowlanych,
wprowadzanie
nowoczesnych 
technologii w hodowli 
i uprawie roślin oraz
ograniczanie kosztów
produkcji

Obora krów mlecznych w Gospodarstwie Nidek

Innowacyjność 
i konsekwentna praca

Odłów karpia hodowlanego w Gospodarstwie Osiek



Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spół-
ka z o.o. gospodaruje na powierzchni
2532 ha. W układzie organizacyjnym
spółki działają: Gospodarstwo Do-

brzyniewo z suszarnią i mieszalnią pasz
w Gleśnie, Gospodarstwo Glesno z ośrodkiem
rekreacyjno-wypoczynkowym oraz Gospo-
darstwo Mrozowo. Stadnina Koni w Do-
brzyniewie Sp. z o.o., będąc pod nadzorem
właścicielskim ANR w Warszawie, jako spół-
ka o strategicznym znaczeniu dla polskiego
rolnictwa realizuje zadania określone w pro-
gramach hodowlanych Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

Spółka prowadzi hodowlę bydła mlecz-
nego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
odmiany czarno-białej (2345 sztuk, w tym
935 krów). W hodowli tej grupy zwierząt sta-
wia na postęp genetyczny w zakresie cech
mleczności z jednoczesnym doskonaleniem
cech typu i budowy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem budowy wymienia, nóg oraz cech
funkcjonalnych. Do kojarzeń używa nasienia
buhajów pochodzenia zagranicznego, kra-
jowego oraz nasienia seksowanego. W ostat-
nim czasie zastosowano do inseminacji na-
sienie buhajów genomicznych, dzięki wdro-
żeniu zatwierdzonych przez ministra rol-
nictwa badań naukowych pt. „Efektywność
oceny genomicznej cech funkcyjnych bydła
mlecznego”. Zastosowanie buhajów geno-
micznych pozwoliło sięgnąć po nową gene-
rację rozpłodników, niedostępnych do tej pory
w Polsce.

W celu poprawy warunków środowi-
skowych i dobrostanu zwierząt spółka zre-

alizowała wiele inwestycji, m.in. wybudowa-
no nowe obory z halami udojowymi, a stare
obiekty inwentarskie przekształcono na no-
woczesne jałowniki i wychowalnie cieląt.
Zakupiono również nowoczesne wozy pa-
szowe do żywienia bydła paszami pełno-
porcjowymi (TMR). W wyniku stałego do-
skonalenia cech użytkowych przy jednocze-
snej poprawie warunków środowiskowych
średnia wydajność mleczna krów wzrosła do
10 881 kg, przy 3,97 proc. tłuszczu i 3,19 proc.
białka.

Hodowla trzody chlewnej w Dobrzynie-
wie sięga początku lat 50. Początkowo prace
hodowlane prowadzono na rasie wbp w chlew-

niach Bagdad i Gleszczonek. W 1973 roku za-
importowano z Norwegii loszki i knurki lan-
drasa norweskiego, tzw. linię 21. Po impor-
cie z Anglii w 1988 roku i z Danii w 1989 roku
poszerzono hodowlę o rasę ojcowską hamp-
shire, a od 2000 roku o rasę duroc. Pracę ho-
dowlaną spółka prowadzi w obrębie rasy ma-
tecznej – pbz (120 loch stada podstawowe-

go) oraz rasy ojcowskiej – duroc (30 loch sta-
da podstawowego).

Od listopada 2009 roku zwierzęta utrzy-
mywane są w nowoczesnej porodówce oraz
zmodernizowanej chlewni dla loch nisko-
prośnych, co pozwoliło w zdecydowany spo-
sób poprawić dobrostan zwierząt oraz efek-
tywność pracy. Obecnie stan trzody chlewnej
ogółem wynosi 2200 szt.

Stadnina Koni w Dobrzyniewie hoduje
również konie rasy wielkopolskiej i szlachet-
nej półkrwi oraz konie rasy konik polski. Sta-
do koni hodowlanych rasy wielkopolskiej
i szlachetnej półkrwi liczy 35 sztuk, w tym
15 klaczy matek, a stado hodowlane konika
polskiego liczy 65 sztuk, w tym 26 klaczy ma-
tek. Konie rasy konik polski od 1978 roku ho-
dowane są zgodnie z programem hodowli za-
chowawczej tej rasy, w tym 25 klaczy uczest-
niczy w programie rolno-środowiskowym
zachowania zagrożonych zasobów gene-
tycznych zwierząt – lokalnych ras koni.

Jednocześnie spółka prowadzi produkcję
roślinną. Struktura zasiewów podporządko-
wana jest potrzebom hodowli zwierząt w za-
kresie pełnego pokrycia zapotrzebowania
na pasze objętościowe oraz treściowe. Głów-
nymi roślinami towarowymi uprawianymi
w spółce są: pszenica konsumpcyjna, rzepak
ozimy, buraki cukrowe. Ponadto w Gospo-
darstwie Glesno prowadzona jest nauka jaz-
dy konnej, organizowane są ogniska, spo-
tkania w zabytkowej kuźni oraz przejażdżki
bryczkami.

www.skdobrzyniewo.pl

Hodowla z sukcesami

Działalność Stadniny Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. podporządkowana 
jest głównemu celowi określonemu w momencie powstania przedsiębiorstwa,
tj. w latach 50. XX wieku, którym jest upowszechnianie szeroko rozumianego
postępu w rolnictwie, w tym szczególnie postępu biologicznego oraz 
zachowanie zasobów genetycznych zwierząt

Hodowla oparta na solidnych trady-
cjach i konsekwentnie realizowanych
programach hodowlanych przynosi

wiele sukcesów. Wyhodowane w Stad-
ninie Koni w Dobrzyniewie zwierzęta,
prezentowane na wystawach krajo-

wych i regionalnych, zdobyły: 
11 superczempionatów, 241 czempio-

natów i wiceczempionatów oraz 
820 złotych medali.
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Jakie były początki stadniny w Nowych
Jankowicach i jak rozwijały się założenia ho-
dowli?

– Stadnina powstała w 1950 roku na 2600
ha. Ze względu na sytuację w Polsce konie po-
chodziły głównie z importu. Początkowo
były wykorzystywane przede wszystkim do
uprawy roli, ale z biegiem lat ich rola się zmie-
niała – miały swój udział m.in. przy zrębie
drzew. Dziś jesteśmy jedyną państwową
stadniną koni ciężkich, a zarazem uchodzi-
my za najlepszą stadninę koni zimnokrwistych
w Polsce. Mam nadzieję, że ten stan będzie
się utrzymywał, dlatego jestem przeciwnikiem
prywatyzacji, która z pewnością zniweczyła-
by efekty naszych starań. Hodowla w Nowych
Jankowicach prowadzona jest pod okiem fa-
chowców, aby stale ulepszać stado. Nasze ko-

nie trafiają do dalszej hodowli, a odbiorcami
są hodowcy i rolnicy z całego kraju. Dlatego
uważam, że konie zimnokrwiste powinny być
objęte dopłatami zwierzęcymi, tak samo jak
krowy. Oprócz dotychczas posiadanych koni
typu zimnokrwistego od niedawna mamy też
konie lżejszego typu, tak zwane rodzinne, któ-
re pięknie się prezentują, a ich charakter spra-
wia, że są zalecane do agroturystyki, powo-
żenia, hipoterapii. Początek tej hodowli dał
wydzierżawiony czempion z Niemiec. Dziś

sami mamy
w Kętrzynie sta-
do, z którego
ogiery wydzier-
żawiamy ho-

dowcom. Tu otworzyliśmy również ośrodek
hipoterapii, bo dzięki niemieckiej krwi nasze
konie są wyjątkowo łagodne.

Jak konie z Nowych Jankowic wypada-
ją na tle zachodnich?

– W pierwszych latach po wojnie dystans
dzielący polskie hodowle od zachodnich był
bardzo duży. Obecnie poziom jest wyrównany,
a nawet zdarza się, że Niemcy podziwiają na-
sze okazy i są zainteresowani wydzierżawie-
niem ich. Podobnie Szwedzi, którzy tak roz-
winęli hodowlę koni rodzinnych, że gdzieś po
drodze zagubili konia ciężkiego.

Dzięki czemu udało się państwu tyle
osiągnąć?

– Podstawą naszego sukcesu hodowla-
nego w kraju jest to, że my mamy zaawan-
sowaną genetykę, rozwijaną począwszy od lat

50. U nas w zasadzie w ciemno można ku-
pić konia, nie ryzykując, że będzie miał wąt-
pliwą wartość. Nasza baza genetyczna oraz
stado ogierów w Kętrzynie stanowią nie tyl-
ko atut stadniny, lecz także trzon hodowli koni
w Polsce. Żeby mieć w hodowli wartościowe
konie, trzeba posiłkować się krwią z zagranicy
i tej praktyce jesteśmy wierni. Próbowaliśmy
z końmi z Francji i Szwecji, ale efekty nie były
dla nas w pełni satysfakcjonujące albo ze
względu na cechy fizyczne, albo na charak-

ter koni. Obecnie najlepiej oba te kryteria speł-
niają konie niemieckie, stąd w ostatnim cza-
sie to z Niemiec pochodzi najlepszy materiał
genetyczny.

Czy doświadczenie jest atutem ho-
dowcy?

– Ogromnym. Dlatego w wielu przy-
padkach hodowla przechodzi z pokolenia na
pokolenie. Ten, kto zakłada stadninę z przy-
padku, nie odniesie sukcesu. Potrzebna jest
doświadczona kadra, od masztalerza po ho-
dowcę. Pracownicy muszą mieć wiedzę, ale
również intuicję, która popłaca i daje efekt
w postaci dobrego gatunkowo materiału ge-
netycznego. Wreszcie trzeba mieć serce do
koni, bo te zwierzęta od razu wyczuwają lu-
dzi, którzy nie nadają się do pracy w stajni.
Dzięki właściwie dobranemu zespołowi fa-
chowców nasze stada są wysoko oceniane,
a hodowla w Nowych Jankowicach cieszy się
uznaniem i zbiera nagrody. 

Równolegle prowadzą państwo hodow-
lę bydła. Jak scharakteryzowałby pan ten seg-
ment działalności?

– Mamy 750 krów i średnio z trzech go-
spodarstw ponad 12 tys. litrów mleka. Stwo-
rzyliśmy odpowiednie warunki środowiskowe
do hodowli i nie szczędzimy środków na naj-
lepszy materiał genetyczny dla rozwoju ho-
dowli. Wprowadziliśmy nową metodę żywienia
z wyłączeniem zboża, opartą głównie na ku-
kurydzy LKS. Uprawiamy około 250 ha lu-
cerny, z której robimy sianokiszonkę, a na-
stępnie podajemy ją krowom z LKS-em i ki-
szonką z kukurydzy. Nowej technologii przy-
gotowywania pasz i wprowadzeniu trzykrot-
nego doju na wzór państw zachodnich za-
wdzięczamy wyjątkowo dużą wydajność – na-
wet do 15 proc. wyższą niż przeciętnie. Przy-
najmniej 100 jałówek rocznie jest wycenianych
genomicznie, a najlepsze sztuki trafiają do em-
briotransferu. Współpracujemy z Uniwersy-
tetem Przyrodniczym w Poznaniu, którego ze-
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spół pobiera zarodki do dalszego rozmnaża-
nia. W przyszłości chcemy handlować za-
rodkami, jak ma to miejsce na Zachodzie. Pla-
nujemy również zwiększyć produkcję buhajów
dla zakładów unasieniania. Ponieważ głów-
nym problemem w hodowli bydła jest obec-
nie długowieczność krów, chcemy jak naj-
bardziej wydłużyć czas życia bydła. Dlatego
wprowadziliśmy elektroniczny system wy-
krywania rui, który dokładnie wskazuje, kie-
dy jest najlepszy moment, żeby kryć. W niczym
nie ustępujemy Zachodowi również pod
względem infrastruktury gospodarczej – no-
wej lub zmodernizowanej na potrzeby współ-
czesnej hodowli. Ponadto rocznie przyjmujemy
około 60 studentów z różnych uczelni, udo-
stępniając stadninę jako bazę naukową. Co
więcej, założyliśmy 5 grup producenckich
i w ramach jednej z nich, na mocy podpisa-
nych umów, na powierzchni 200 ha wytwa-
rzamy materiał siewny – głównie pszenicę ozi-
mą i owies, których łącznie sprzedajemy oko-
ło 300 ton rocznie. Produkujemy też pasze, za-
równo na sprzedaż, jak i na potrzeby własne.

Jak wszechobecny postęp technolo-
giczny wpływa na rozwój hodowli?

– Regularnie uczestniczymy w spotka-
niach w ramach grup producenckich i sta-

ramy się pozyskiwać środki, które są
przeznaczane na unowocześnianie hodo-
wli i wprowadzanie postępowych rozwią-
zań. Dzięki temu inwestujemy w ciągniki
i nowe maszyny przydatne w hodowli oraz
produkcji pasz, które wnoszą nową ja-
kość. Bez nakładów nie ma mowy o dal-
szym rozwoju.

Jaki był 2014 rok pod względem wyni-
ków?

– Wyniki ubiegłoroczne są zbliżone do
wyników z 2013 roku. Chociaż w 2013 roku
mieliśmy mniejsze plony, ale w 2014 roku,
mimo wzrostu wydajności, ceny były znacz-
nie niższe. Inwestujemy około 3,5 mln zł rocz-
nie i mimo pewnych wahań w przychodach
na ten cel także starcza.

Jakie są dalsze plany związane z udo-
skonalaniem hodowli?

– Aktualnie budujemy nowe obiekty dla
cieląt i jałówek, a w przyszłym roku powsta-
nie magazyn na zboże w miejsce starego, któ-
ry spłonął. Rozpoczęliśmy też przygotowanie
dokumentacji do budowy obory na 330 sta-
nowisk, ponieważ w obecnej obowiązuje
metoda uwiązowa, a jako spółka Skarbu Pań-
stwa powinniśmy świecić przykładem. Będzie
to nowoczesny obiekt z możliwością pełnej

mechanizacji, m.in. w zakresie dozowania
pasz.

Co należałoby zmienić w prawie i go-
spodarce, aby stworzyć jeszcze lepsze warunki
rozwojowe dla działalności hodowlanej?

– Uważam, że spółki strategiczne po-
winny być traktowane na równi z innymi pod-
miotami gospodarczymi. Takie zmiany w pra-
wie byłyby pożądane, żeby bez przeszkód po-
dążać za postępem. Jednocześnie jestem
przeciwnikiem prywatyzacji spółek pań-
stwowych, bo jeśli teren stadniny trafiłby
w ręce prywatnego właściciela, wkrótce za-
przepaściłby on cały dorobek hodowlany, kie-
rując się względami czysto biznesowymi.
Stadnina powinna być ekonomicznie opła-
calna, ale równolegle powinna służyć celom
naukowym i stanowić poligon doświadczal-
ny dla uczelni. Najlepszym tego dowodem jest
nasza stała współpraca z Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu, z Uniwersytetem
w Krakowie, Instytutem Zootechniki. Mamy
też podpisaną umowę z SGGW i Uniwersy-
tetem Wrocławskim.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.stadninajankowice.pl
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Jak przedstawia się dochodowość spó-
łek strategicznych hodowli zwierząt i z jakim
wynikiem zamknęły one miniony rok?

– Agencja Nieruchomości Rolnych spra-
wuje nadzór właścicielski nad działalnością
43 spółek strategicznych. Wszystkie spółki wy-
pracowały w 2013 roku zysk netto przekra-
czający 87 mln zł, a rentowność działalności,
czyli wartość wyniku finansowego netto do
przychodów ogółem wyniosła 7,5 proc. Oce-
niając przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą
zwierząt, należy wydzielić dwa typy spółek
zróżnicowane ze względu na priorytet pro-

wadzonej hodowli. Są to spółki hodowli
zwierząt, dla których głównym zadaniem jest
prowadzenie hodowli bydła mlecznego, mię-
snego, trzody chlewnej i owiec, oraz spółki ho-
dowli koni, czyli stadniny koni i stada ogie-
rów. Pierwsza z tych grup w 2013 roku osią-
gnęła wynik finansowy przekraczający
51,6 mln zł, a rentowność ogółem wyniosła
9,2 proc. Druga zaś bilans zamknęła zyskiem
netto ponad 6 mln zł przy rentowności ogó-
łem na poziomie 2,8 proc. Szacujemy, że
w 2014 roku łączny wynik finansowy netto we
wszystkich 43 spółkach wyniesie ponad

86 mln zł, w tym ponad 55 mln zł przypad-
nie na grupę spółek hodowli zwierząt, obej-
mujących 20 podmiotów gospodarczych.
Natomiast przewidywany zysk stadnin koni
i stad ogierów to ponad 7 mln zł.

Jaki udział w zyskach ze spółek ho-
dowlanych nadzorowanych przez ANR mają
stadniny koni?

– Obecnie Agencja ma 13 stadnin koni
i 2 stada ogierów. Stadniny koni w latach
2011–2013 osiągały zyski odpowiednio: 8 mln
zł, 8,3 mln zł i 6,8 mln zł. Szacuje się, że
w 2014 roku stadniny wygenerują zysk na po-
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ziomie 7,5 mln zł. Udział stadnin koni w zy-
skach wszystkich spółek hodowlanych
w latach 2011–2014 mieścił się w przedzia-
le 7,9–9,2 proc. Hodowla koni jest działal-
nością kosztochłonną, wymagającą indywi-
dualnej obsługi, a co za tym idzie – dużego
zatrudnienia. Konie w większości spółek
utrzymywane są na granicy lub poniżej pro-
gu opłacalności. Jedynie w hodowlach o od-
powiedniej liczebności może być prowadzona
właściwa, ostra selekcja, pozwalająca na
wybranie najlepszych osobników. Ich zada-
niem nie jest masowa produkcja towarowa,

ale zabezpieczenie cennego materiału gene-
tycznego.

Z jakimi gałęziami hodowli związane są
największe nadzieje, biorąc pod uwagę wa-
runki rozwojowe, popyt rynkowy i aktualne
trendy oraz jakość krajowej hodowli?

– Uważam, że największe nadzieje i szan-
se należy wiązać z hodowlą bydła mleczne-
go. Polska jest bowiem trzecim w Europie
– po Niemczech i Francji – producentem mle-
ka, posiada też największą w Europie popu-
lację bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. W 2013
roku hodowlę bydła mlecznego prowadziło
39 spółek, w których na koniec grudnia
utrzymywano prawie 25 tys. krów, czyli
3,7 proc. populacji aktywnej w kraju.

W 2013 roku z inicjatywy Zespołu Nad-
zoru Właścicielskiego ANR BP opracowa-
ny został program pn. „Strategiczny program
hodowli bydła mlecznego rasy polskiej
holsztyńsko-fryzyjskiej w spółkach Agencji
Nieruchomości Rolnych”. Jego zasadni-
czym celem jest przyspieszenie postępu ge-
netycznego polskiej hodowli przez opty-
malizację postępu genetycznego w stadach
spółek ANR z jak największym wykorzysta-
niem technologii genomicznej. Selekcja ge-
nomowa stwarza dużo większe możliwości
dla postępu genetycznego na ścieżce żeńskiej,
co jest olbrzymią szansą dla hodowli ANR.
Efektywne wykorzystanie nowej metody ge-
nomowej wyceny wartości hodowlanej, w po-
łączeniu z techniką MOET – Multiple Ovu-
lation and Embryo Transfer – pozwoli
zwiększyć rolę spółek ANR jako źródła po-
stępu genetycznego dla całej krajowej po-
pulacji rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Prak-
tyczną realizacją tej koncepcji może być stwo-
rzenie w oparciu o stada ANR centrum ge-
netycznego, które posłuży do opracowania
metody szacowania genomowej wartości ho-
dowlanej dla nowych cech, takich jak żer-

ność, wykorzystanie paszy, bilans energe-
tyczny, podatność krów na mastitis, wystę-
powanie zaburzeń metabolicznych. Spółki
ANR są do tego przedsięwzięcia najlepiej
przygotowane ze względu na ich wielkość,
posiadaną infrastrukturę, potencjał gene-
tyczny utrzymywanych zwierząt, a przede
wszystkim wysoki poziom zarządzania i kwa-
lifikacje zatrudnionej kadry.

Dobre perspektywy rysują się także dla
hodowli świń. W ciągu ostatnich lat w spół-
kach ANR zmniejszyła się wprawdzie liczba
loch oraz liczba ośrodków utrzymujących ten

gatunek zwierząt, lecz mimo to w 5 spółkach
utrzymywanych było prawie 1000 loch obję-
tych oceną hodowlaną – to 7 proc. loch ob-
jętych kontrolą użytkowości w kraju. Stada ho-
dowlane w spółkach ANR są stosunkowo
duże: od 78 macior w OHZZ Chodeczek do
527 w OHZ Garzyn, przy średniej krajowej
wynoszącej 29 loch. W warunkach polskich
ma to istotne znaczenie, gdyż zwiększa sku-
teczność pracy hodowlanej.

Jakie czynniki determinują rozwój pol-
skich ośrodków hodowlanych bydła i koni
w kontekście warunków infrastruktural-
nych i ekonomicznych, w tym perspektyw in-
westycyjnych?

– Do tej pory najważniejszym czynni-
kiem w zakresie hodowli bydła była prze-
myślana strategia rozwoju. Obejmowała ona
z jednej strony doskonalenie genetyczne
zgodnie z opracowanymi w ANR progra-
mami hodowlanymi, z drugiej zaś realiza-
cję programów inwestycyjnych mających na
celu zastosowanie najnowszych rozwią-
zań zapewniających dobrostan, wdrożenie
technologii związanych z przygotowaniem
pasz i żywieniem oraz zarządzaniem. Więk-
szość lub całość wypracowywanych w spół-
kach zysków decyzją właściciela, czyli ANR,
była przeznaczana na działalność inwesty-
cyjną i postęp hodowlany. Po ponad 10 la-
tach możemy powiedzieć, że taka strategia
przyniosła sukces. Spółki ANR osiągnęły
stabilizację finansową, są ośrodkami trans-
feru wiedzy i technologii do hodowli tere-
nowej, sprzedają zwierzęta zarodowe i opa-
sowe oraz produkują najwyższej jakości mle-
ko. Są one najlepszą wizytówką polskiego
rolnictwa. Z tej perspektywy wydaje się, że
propozycja zmiany zasad przyznawania
płatności obszarowych do maksymalnie
150 tys. euro na gospodarstwo będzie zna-
cząco wpływała na funkcjonowanie spółek

w aspekcie ograniczenia środków na inwe-
stycje.

Jak wypadają krajowe stadniny koni i ho-
dowle bydła pod względem nowoczesności
i jakości gatunkowej w porównaniu z ośrod-
kami zagranicznymi?

– Pod względem wyposażenia i jakości
posiadanego materiału genetycznego stad-
niny koni ANR należą do najnowocze-
śniejszych w Europie. Często funkcjonują
w obiektach zabytkowych o kilkusetletniej hi-
storii, które zostały dostosowane do potrzeb
nowoczesnej hodowli i wymogów Unii Eu-
ropejskiej. Większość ośrodków posiada
hale treningowe wraz z zapleczem. Konie
utrzymuje się w stajniach boksowych lub
– w przypadku młodzieży – w przestronnych
biegalniach. W stadninach Janów Podlaski
i Michałow powstały najnowocześniejsze
ośrodki rozrodu koni, w których od lat prze-
prowadza się zabiegi pobierania nasienia,
mrożenia, inseminacji, a także transplanta-
cji zarodków. O jakości posiadanego mate-
riału hodowlanego świadczą ceny uzyskiwane
za polskie konie czystej krwi arabskiej. Do-
skonałą markę mają również polskie rasy za-
chowawcze. Stado ogierów w Książu jest li-
derem na skalę międzynarodową w hodow-
li koni śląskich, a stadnina koni Gładyszów
jest największą i najlepszą w Europie stad-
niną hodującą konie huculskie.

A jak wygląda to w przypadku bydła
i trzody chlewnej?

– W przypadku bydła rasy polskiej holsz-
tyńsko-fryzyjskiej metody doskonalenia war-
tości hodowlanej w spółkach ANR należą do
najnowocześniejszych w Europie i na świe-
cie. Hodowcy chętnie korzystają ze zdobyczy
technologicznych, takich jak szacowanie ge-
nomowej wartości hodowlanej samic, tech-
nika MOET do namnażania najbardziej
cennych zwierząt, komputerowe programy do-
boru, użycie nasienia buhajów krajowych i za-
granicznych o najwyższej wartości hodow-
lanej. Potwierdzeniem wysokiej wartości ho-
dowlanej krów są osiągane wyniki produk-
cyjne. W 2013 roku średnia wydajność w sta-
dach ANR była lepsza niż w większości kra-
jów świata i wyniosła 10043 kg mleka. Naj-
lepsze obory spółek ANR osiągnęły wydajność
przekraczającą 12 tys. kg mleka, a od krów re-
kordzistek uzyskano prawie 20 tys. kg. Duże
osiągnięcia hodowlane spółki ANR notują
również w chowie trzody chlewnej. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje OHZ Garzyn, który
obecnie realizuje inwestycję kluczową dla
utrzymania i rozwoju krajowej hodowli tego
gatunku. Inwestycja przewidziana jest na 350
loch. Kompleks ten będzie największą i naj-
nowocześniejszą chlewnią zarodową ras kra-
jowych w Polsce. Zwierzęta w niej utrzymy-
wane charakteryzować się będą najwyższym
statusem zdrowotnym SPF, co oznacza, że
będą wolne od specyficznych patogenów.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Największe nadzieje i szanse należy wiązać 
z hodowlą bydła mlecznego. Polska jest bowiem
trzecim w Europie – po Niemczech i Francji 
– producentem mleka, posiada też największą 
w Europie populację bydła holsztyńsko-fryzyjskiego



Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach położony jest
w centralnej części Kujaw na trasie Włocławek–Ra-
dziejów. Spółka gospodaruje na 2985 ha użytków rol-
nych, w tym 2866 ha stanowią grunty orne, na których

struktura zasiewów przedstawia się następująco: zboża z kukury-
dzą na ziarno – około 50 proc., rzepak – około 24 proc., kukury-
dza i lucerna na paszę (kiszonki) – 26 proc. Średnie plony w ostat-
nich latach kształtowały się na poziomie: pszenica – 75 q/ha, ku-
kurydza na ziarno – 80 q/ha, rzepak – 40 q/ha o wilgotności 7 proc.

W zakresie działalności hodowlanej spółka specjalizuje się w ho-
dowli bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, produkcji i sprze-
daży jałówek cielnych, pozyskiwaniu zarodków w ramach ośrod-
ka embryotransferu, a także odchowie buhajków hodowlanych na
potrzeby polskiej hodowli bydła.

Konsekwentnie prowadzona od wielu lat praca hodowlana oraz
wprowadzenie nowoczesnych systemów żywienia i utrzymania zwie-
rząt umożliwia uzyskanie wyróżniających się wyników produkcyj-
nych. Spółka uzyskuje przeciętnie10 700 kg mleka najwyższej jakości
od jednej krowy w stadzie liczącym 1200 krów, a rocznie sprzeda-
je ponad dziesięć milionów litrów mleka, 100 jałówek hodowlanych,
50 buhajków hodowlanych oraz 350 ton żywca wołowego.

Postęp genetyczny w hodowli bydła prowadzi się poprzez uży-
wanie do inseminacji nasienia najlepszych buhajów amerykańskich,
kanadyjskich, europejskich i krajowych. Od najlepszych polskich krów
pozyskuje się zarodki, z których otrzymuje się materiał męski i żeń-
ski o wysokiej wartości genetycznej. Zarodki importowane są tak-
że ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy Zachodniej.

OHZ Osięciny dużą uwagę przywiązuje się do dobrostanu zwie-
rząt. W tym celu zmodernizowano obory z uwięziowych na wol-
nostanowiskowe z boksami legowiskowymi wypełnionymi piaskiem
jako ściółką. Stoły paszowe umieszczono na zewnątrz pod zada-
szeniem. Obory wyposażono w hale udojowe typu „rybia ość” z peł-
nym systemem komputerowym. Żywienie odbywa się w systemie
TMR z podziałem na grupy technologiczne w zależności od sta-
nu laktacji. Równocześnie zadbano o ochronę środowiska, budu-
jąc zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe. Łącznie w ostatnich
pięciu latach spółka wydała na inwestycje modernizacyjne i zaku-
py maszyn i ciągników około 25 mln zł.

Spółka organizuje szkolenia z nowoczesnego żywienia i utrzy-
mania zwierząt oraz doskonalenia genetycznego bydła dla szero-
kiej rzeszy hodowców bydła w całym kraju. Uczestniczy we wszyst-
kich krajowych wystawach zwierząt hodowlanych, zdobywając wie-
le championatów, wicechampionatów i złotych medali, dzięki cze-
mu plasuje się w ścisłej czołówce laureatów. Mówiąc o wyróżnie-
niach, warto wspomnieć, że należąca do osięcińskiego Ośrodka Ho-
dowli Zarodowej krowa uplasowała się w pierwszej dziesiątce na-
grodzonych zwierząt podczas odbywającego się w 2010 roku Eu-
ropejskiego Championatu Bydła Holsztyńskiego w Cremonie, w 2002
roku spółka zdobyła Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej dla Najlepszego Gospodarstwa Rolnego, a na
XXII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych POLAGRA
2007 otrzymała nagrodę ministra rolnictwa za całokształt prac ho-
dowlanych.

Poza osiągnięciami hodowlanymi i produkcyjnymi stabilność
firmy potwierdza otrzymywany od kilku lat Certyfikat Wiarygod-
ności Biznesowej. Spółka jest także kilkakrotnym laureatem kon-
kursów: Hit, Gazele Biznesu oraz Jakość Roku, a dowodem na pro-
pagowanie i stosowanie w praktyce osiągnięć naukowych jest przy-
znany jej tytuł „Symbolu Synergii Nauki i Biznesu”.

– Nasz ośrodek poprzez długoletnią i konsekwentną pracę ho-
dowlaną oraz uzyskiwane z tego tytułu wyniki produkcyjne i eko-
nomiczne zajmuje wysokie miejsce w rankingu przedsiębiorstw rol-
nych w kraju i zagranicą – mówi Jacek Wyrębisk, prezes zarządu
Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.

www.ohzosieciny.com.pl
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Ośrodek Hodowli Zarodowej 
Osięciny Sp. z o.o. należy do 
wiodących spółek w zakresie hodowli
bydła. Uzyskiwanie wyróżniających
się wyników produkcyjnych jest 
efektem bardzo intensywnej 
i przemyślanej pracy hodowlanej 
prowadzonej przez ponad 30 lat

HODOWLA ZWIERZĄT

Docenione
osiągnięcia



Wszystkim naszym klientom serdecznie dziękujemy 
za dotychczasową współpracę i życzymy, 

aby kolejny rok był wyjątkowym i spokojnym czasem, 
w którym zrealizują Państwo wszystkie swoje plany 

i zamierzenia zarówno w pracy zawodowej, 
jak i w życiu osobistym.

Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej 
GARZYN Sp. z o.o.

Ośrodek Hodowli Zarodowej 
GARZYN Sp. z o.o.

ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo
tel. 65 536 60 50, fax 65 536 60 44

sekretariat@garzyn.pl
www.garzyn.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do Poznania w dniach 15-17 maja 2015 roku na XXVII Krajową Wystawę Zwierząt 
Hodowlanych, podczas której odbędzie się oficjalne otwarcie naszej nowej chlewni zarodowej ras krajowych 

o najwyższym statusie zdrowotnym SPF w Brylewie.



Co dziś skłania do prowadzenia hodowli
koni i co jest podstawą powodzenia w tej dzie-
dzinie?

– Koń miał dawniej powszechne zasto-
sowanie – do pługa, do powozu, pod siodło.
Dziś rzeczywistość wokół nas zmienia się: jeź-
dzimy samochodami, orzemy przy użyciu cią-
gników – siłą rzeczy konie wykorzystuje się
w coraz mniejszym stopniu. Obecnie jest ich
w Polsce między 300 a 350 tys., z czego więk-
szość stanowią konie rzeźne. Potwierdzają to
roczniki statystyczne, mimo że w naszym kra-
ju jest to temat tabu. Koń jest zwierzęciem go-
spodarskim hodowanym w różnych celach,
w tym z przeznaczeniem na mięso. Możemy
się sami oszukiwać, ale takie są fakty. Po co
w dzisiejszych realiach ekonomicznych ho-
dować konie? W Polsce funkcjonują 43 spół-
ki obarczone obowiązkiem generowania po-
stępu biologicznego w hodowli roślin i zwie-
rząt, nad którymi nadzór właścicielski spra-
wuje Agencja Nieruchomości Rolnych. Trze-
ba przy tym pamiętać, że spółka prawa han-
dlowego musi na siebie zarobić. Od 2007
roku, czyli po okresie przejściowym od wstą-
pienia do UE, jesteśmy traktowani jako spół-
ka publiczna, a to oznacza, że nie możemy ko-
rzystać z pomocy publicznej, a więc właści-
ciel nie może nawet dopłacić do kapitału
udziałowego. Rolnicy korzystają z dopłat do
obowiązkowych ubezpieczeń zasiewów czy
utylizacji padłych zwierząt, nas obowiązuje
stawka komercyjna. Polska jest ewenementem
w skali świata pod względem utrzymywania
hodowli pod kontrolą państwa, do finanso-

wania której państwo nie dokłada ani
grosza. Niech każdy sam oceni tę sy-
tuację. Mam świadomość, że Stad-
nina, którą zarządzam, nie jest być
albo nie być dla krajowej hodowli.
Pytanie jest inne: czy lepiej mieć pol-
skie rasy koni oraz inwestować we
własną hodowlę, czy sprowadzać
wszystko zza granicy. Jeżeli mówi się,
że w Polsce możemy w krótkim
czasie dojść z 300 do 600–700 tys.

koni, bo społeczeństwo się bogaci i coraz po-
wszechniej skłania ku konnej rekreacji, to może
jednak hodowla z prawdziwego zdarzenia
w kilku spółkach jest potrzebna?

Tym bardziej że powstaje coraz więcej
ośrodków agroturystycznych, które oferują
dodatkowe atrakcje, w tym możliwość upra-
wiania jeździectwa.

– Trafił pan w sedno. I wystarczy odpo-
wiedzieć sobie, skąd nabywają konie. Jest

mnóstwo hodowców koni, którzy za ogrom-
ne pieniądze kupują zwierzęta zza granicy. My
postawiliśmy sobie za cel prowadzenie ro-
dzimej hodowli, która nie będzie gorsza niż
niemiecka, belgijska, holenderska czy fran-
cuska, bo niby dlaczego mamy wszystko
kupować od innych? Poza wszystkim innym
taki zakup jest ryzykowny i generuje szereg
problemów. Ci, którzy kupują konie do celów
rekreacyjnych, niejednokrotnie sprowadzają
je z Zachodu, bo wydaje im się, że są lepsze,
a tak naprawdę wydają duże pieniądze na bra-
kowane z tamtejszej hodowli zwierzęta, pod-
czas gdy w krajowych stajniach mamy dużo
lepszy materiał.

Co wpływa na znaczące osiągnięcia ho-
dowlane?

– W obrębie krajowej hodowli panuje
duże rozdrobnienie, a to utrudnia realizację
poważnego programu hodowlanego. W na-
szym ośrodku jest około 40 klaczy matek
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Na rynku nie ma miejsca dla wielkich stadnin
koni bez wsparcia finansowego z innych 
dziedzin działalności gospodarczej. Myślę, 
że dobrze udało nam się połączyć tę hodowlę 
z produkcją rolniczą  – mówi Jacek Ługowski,
prezes Stadniny Koni RACOT Sp. z o.o.

HODOWLA ZWIERZĄT

Napoleon powiedział, że do prowadzenia wojny
potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze 
i pieniądze. Idąc tym tropem, można powiedzieć,
że do hodowli potrzebne są: selekcja, selekcja 
i selekcja, oczywiście poza pieniędzmi, 
bo hodowla to rzecz kosztowna, a przy tym 
niegwarantująca sukcesu

Hodowla
z widokami



w dwóch rasach: wielkopolskiej i szlachetnej
półkrwi polskiej, przy czym prowadzimy ra-
cjonalną politykę w doborze ojców. Taka licz-
ba klaczy w jednym stadzie hodowlanym jest
w Polsce rzadkością. Jeżeli mamy myśleć
o postępie biologicznym, to rozszerzanie puli
genowej ułatwia uzyskanie pożądanych efek-
tów. Głównym celem na dziś nie jest hodowla
konia ogólnoużytkowego, bo to nie miałoby
sensu. Nasza filozofia sprowadza się do tego,
by uzyskać wybitne konie sportowe. Jeżeli
w stadninie rodzi się rocznie około 30 źrebiąt,
to ile z nich może być wybitnymi egzempla-
rzami? 1 proc., a często żaden w roczniku
– reszta to właśnie konie ogólnoużytkowe,
które ostro brakujemy, bo jak najszybsza
sprzedaż zbędnych dla hodowli osobników
to podstawowa zasada dużej hodowli. Na-
poleon powiedział, że do prowadzenia woj-
ny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pie-
niądze i pieniądze. Idąc tym tropem, moż-
na powiedzieć, że do hodowli potrzebne są:
selekcja, selekcja i selekcja, oczywiście poza
pieniędzmi, bo hodowla to rzecz koszto-
wna, a przy tym niegwarantująca sukcesu.
W skali hodowli zwierzęta wybitne stanowią
margines, resztą zabezpieczamy powozy,
hipoterapię, jeździectwo amatorskie. Tyle że
w przypadku hodowli z prawdziwego zda-
rzenia trzeba odwrócić perspektywę i prio-
rytety, bo jeśli skupimy się na hodowli koni
zaprzęgowych, to nie będziemy mieć w stad-
ninie koni sportowych, a to one są w cenie.
Przy ukierunkowaniu hodowli na sport po-
zostałe cele osiągamy niejako mimochodem.
W stadninie posiadamy obecnie około 140
koni. Zarówno klacze, jak i ogiery z Racotu
są wysoko oceniane i plasują się w krajowej
czołówce, co nas cieszy, bo przecież dążymy
do tego, by mieć najlepsze wyniki hodowla-
ne i sukcesy w sporcie oraz na wystawach ho-

dowlanych, a w efekcie renomę w środowi-
sku.

Hodowla bydła rządzi się swoimi pra-
wami. Co tutaj jest istotą i gwarancją suk-
cesu?

– Hodujemy rasę polską holsztyńsko-fry-
zyjską czarno-białą, w obrębie której mamy
900 sztuk, w tym około 360 krów mlecznych.
Hodowlę po przerwie niezależnej od nas
wznowiliśmy w 2011 roku. Nie ukrywam, że
osobiście dążyłem do zintensyfikowania ho-
dowli bydła mlecznego, bo same konie to za
mało dla strategiczności firmy. Punktem
przełomowym była wystawa w Sielinku
w 2011 roku, gdzie nasza krowa od razu za-
jęła 1. miejsce w swojej kategorii. Okazało się,
że mimo przerwy i braku formalnych prac ho-
dowlanych genetyka w stadzie była bardzo do-
bra, więc mieliśmy kapitalny punkt wyjścia do
rozwoju hodowli. W kolejnym roku powtó-
rzyliśmy sukces, a w 2014 roku nasza krowa
znalazła się w pierwszej szóstce na Krajowej
Wystawie Zwierząt Hodowlanych.

Jak długo trzeba czekać na efekty, by
można było mówić o dobrym stadzie i suk-
cesie hodowlanym?

– Hodowla bydła bardzo się zmienia. Kil-
ka lat temu opracowano genom bydła mlecz-
nego, a w 2009 roku w Stanach Zjednoczo-
nych opatentowano markery genetyczne słu-
żące weryfikacji wartości hodowlanej zwierząt.
W klasycznej hodowli kryje się matki buha-
jów, a uzyskując cielaka płci męskiej, ocenia
się go wstępnie. Jeżeli nadaje się do hodow-
li, zostaje włączony do stawki buhajów te-
stowych. W kolejnych latach ich córki są oce-
niane pod względem cech potrzebnych do
produkcji mleka. Oznacza to, że tak naprawdę
wartość krów mlecznych, córek uzyskanego
osobnika, decyduje o tym, czy buhaj nadaje
się do rozrodu. W hodowli genomicznej

opartej o markery genetyczne od półroczne-
go cielaka pobiera się próbkę i na podstawie
genomu w laboratorium ocenia się indeks ho-
dowlany. W tym przypadku nie ma 7–9 lat we-
ryfikacji po córkach. To metoda znacznie szyb-
sza i tańsza, a prawdopodobieństwo trafie-
nia sięga 90 proc. Nie jest jeszcze powszechne
prowadzenie w ten sposób weryfikacji form
żeńskich. My za rok, może 2 lata będziemy
wiedzieli, jaką dana krowa pierwiastka ma
wartość genetyczną. Tego typu zmiany sta-
wiają dotychczasową hodowlę na głowie. We-
ryfikacja genetyczna na poziomie moleku-
larnym w połączeniu z kryciem nasieniem sek-
sownym oraz transplantacją zarodków od
krów o wysokim indeksie hodowlanym jest
przyczynkiem do dalszego postępu. Szcze-
gólnie istotne jest stosowanie w kryciu nasienia
seksownego, a więc gwarantującego uzyski-
wanie wyłącznie żeńskich potomków. Niestety
krycie nasieniem seksownym, które od 2 lat
stosujemy w hodowli bydła, jest mniej sku-
teczne.

Na tym działalność Racotu się nie koń-
czy...

– To prawda. Ze względu na moje wcze-
śniejsze doświadczenia zawodowe trzecim
segmentem naszej działalności jest repro-
dukcja nasienna roślin. Z uwagi na przewagę
gleb słabych, mało zasobnych nie produkuje
się głównie pszenicy. W tym zakresie dzia-
łamy na rzecz 3 firm nasiennych, w sumie
produkujemy około 1500 ton materiału
siewnego rocznie. Tym samym przyczynia-
my się do wdrażania do produkcji nowych
odmian polskiej hodowli. Wraz z łubinem
żółtym i innymi strączkowymi plantacje
kwalifikowane zajmują w firmie około 500 ha
z 1340 ha gruntów ornych. Naszym czwar-
tym filarem jest ośrodek konferencyjno-re-
kreacyjny działający na bazie hotelu w za-
bytkowym pałacu z końca osiemnastego wie-
ku. Dwa razy w roku organizujemy ogól-
nopolskie zawody we wszechstronnym kon-
kursie konia wierzchowego. Działający przy
Stadninie Racocki Klub Jeździecki przez
udział w sporcie promuje konie naszej ho-
dowli.

Jak rozkładają się przychody spółki z po-
szczególnych segmentów działalności?

– Tak naprawdę konie stanowią wierz-
chołek działalności spółki, bo generują zale-
dwie około 10 proc. przychodów, następne
10 proc. – hotel. Resztę mniej więcej po rów-
no stanowi hodowla bydła i produkcja ro-
ślinna. Z hodowli koni jesteśmy znani, mimo
że stanowi ona niewielką część naszej dzia-
łalności. Na rynku nie ma miejsca dla wiel-
kich stadnin koni bez wsparcia finansowego
z innej działalności gospodarczej. Myślę, że
dobrze udało nam się połączyć tę hodowlę
z produkcją roślinną i produkcją mleka.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.racot.pl
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Jaka rasa koni jest w Polsce najliczniej-
sza i najlepiej rokuje, biorąc pod uwagę kra-
jowe warunki hodowlane?

– Najliczniejszą grupę, bo ponad 50 proc.
spośród 300 tys. koni w kraju, stanowią ko-
nie zimnokrwiste, utrzymywane w gospo-
darstwach rolnych, stanowiące nieodłączny
element krajobrazu polskiej wsi, szczególnie
na tzw. ścianie wschodniej. Aktualnie PZHK
prowadzi księgi dla czterech różnych popu-
lacji koni zimnokrwistych: polski koń zim-
nokrwisty, arden polski, koń sztumski i koń so-
kólski. Hodowla tych dwóch ostatnich pro-
wadzona jest także w ramach programów
ochrony zasobów genetycznych koni, co jest
dodatkowym czynnikiem wpływającym na ich
rozwój. Bardzo dobrze rozwija się również ho-
dowla naszych dwóch rodzimych ras pier-
wotnych, tj. hucułów i koników polskich, któ-
re także objęte są programami ochronnymi.

Wśród ras szlachetnych, nazywanych
również rasami półkrwi, najpopularniejsze są
konie wielkopolskie, małopolskie, polski koń
szlachetny półkrwi oraz śląskie, cieszące się
od wielu lat niesłabnącym powodzeniem
zarówno w kraju, jak i za granicą.

Na torach wyścigowych w Warszawie,
Wrocławiu, Sopocie i Dąbrówce k. Krakowa
biegają konie pełnej krwi angielskiej, kłusaki,
półkrwi oraz konie arabskie czystej krwi.
Polskie araby od lat są naszą wizytówką
w świecie. Na sławną aukcję w Janowie
Podlaskim przyjeżdżają kupcy nawet z oj-
czyzny tego konia.

Jak należy oceniać wyniki polskich ho-
dowców w porównaniu z hodowlą europej-
ską i światową?

– Poza sukcesami polskich arabów w eu-
ropejskich i światowych czempionatach
utrzymujemy kontakt z czołówką światową je-

żeli chodzi o dyscyplinę powożenia zaprzę-
gami jedno- i parokonnymi. Zawodnicy tej
dyscypliny startują końmi ras szlachetnych
polskiej hodowli. Bartłomiej Kwiatek, sze-
ściokrotny zwycięzca rankingu Międzynaro-
dowej Federacji Jeździeckiej – FEI w powo-
żeniu singlami, swoje największe sukcesy od-
nosi śląskim Lokanem. W tym roku jego sio-
stra Weronika, startując wielkopolskim Bart-
nikiem, zajęła indywidualnie 4. miejsce w Mi-
strzostwach Świata w Izsak na Węgrzech.

Również w dyscyplinie WKKW – wszech-
stronnym konkursie konia wierzchowego
– polscy zawodnicy startują przede wszyst-
kim na polskich koniach ras półkrwi, w tym
koniach małopolskich, które dzięki swej wy-
trzymałości i odwadze, świetnie nadają się do
tej konkurencji. W tym roku w Pucharze Na-
rodów WKKW w Strzegomiu Marta Dziak-
Gierlicz na koniu Vacat JP rasy małopolskiej
zajęła 3. miejsce w najważniejszym konkur-
sie CCI 3*. W ubiegłym roku jeden z naszych
najlepszych zawodników, olimpijczyk Paweł
Spisak, zajął 3. miejsce w Mistrzostwach
Świata Młodych Koni w WKKW w Lion
d’Anger we Francji na koniu Banderas rasy
polski koń szlachetny półkrwi.

W tym roku polscy zawodnicy zakwali-
fikowali się z końmi polskiej hodowli do Mi-
strzostw Świata w Jeździectwie w Norman-
dii we Francji, rozgrywanych raz na 4 lata. Pol-
skie konie startowały w konkurencji powożenia
zaprzęgami czterokonnymi, także w zagra-
nicznych ekipach, oraz w konkurencji WKKW
i ujeżdzenia, jak również w paraujeżdżeniu.

W czołówce europejskiej ciągle są nasze
hucuły i koniki polskie. Hodowcy zagra-
niczni permanentnie korzystają z naszego ma-
teriału hodowlanego.

Do jakich celów są w większości wyko-
rzystywane konie z polskich hodowli? Jak
rozwija się niszowy segment, jaki stanowi hi-
poterapia?

– Konie polskich ras dzięki swej różno-
rodności nadają się świetnie do różnych
form użytkowania – zaprzęgowego, wierz-

chowego, w rekreacji, turystyce, agroturystyce,
hipoterapii.

Hipoterapia to w Polsce stosunkowo
młoda dziedzina rehabilitacji medycznej i psy-
chopedagogicznej, niemniej stale rozwijają-
ca się, gdyż zapotrzebowanie na dobre „ko-
nie hipoterapeutyczne” systematycznie wzra-
sta. Hipoterapia nie może być prowadzona
bez udziału konia, ponieważ stanowi on in-
tegralną część procesu terapeutycznego. Jej
podstawowe formy to: fizjoterapia na koniu,
psychopedagogiczna jazda konna i wolty-
żerka, terapia kontaktem z koniem oraz jaz-
da konna dla osób niepełnosprawnych.
W każdym przypadku najważniejszym jej „ele-
mentem” jest koń, który stanowi o specyfice
hipoterapii, gdyż dzięki niemu terapia konna
stwarza zupełnie nowe możliwości uspraw-
niania. Koń daje osobie niechodzącej samo-
dzielnie wrażenie chodzenia, rozluźnia spa-
styczne mięśnie, staje się niezwykłym „po-
jazdem terapeutycznym”. Poza tym koń
usprawnia bardzo łagodnie, a przy tym draż-
ni nasze zmysły, uaktywnia nas i otwiera oraz
mobilizuje do starań. Lista schorzeń i nie-
sprawności najczęściej usprawnianych hi-
poterapią jest bardzo długa, ale warto wy-
mienić te, gdzie przynosi ona największe efek-
ty, a mianowicie: mózgowe porażenie dzie-
cięce, opóźnienia psychoruchowe, niektóre
wady postawy, przykurcze i ograniczenia
ruchomości mięśni i stawów, autyzm dziecięcy,
zespół Downa oraz zaburzenia emocjonal-
ne i adaptacyjne towarzyszące alkoholizmo-
wi, narkomanii i problemom tzw. trudnych
dzieci i trudnej młodzieży. Sam kontakt z ko-
niem to doskonała forma terapii również dla
osób, które na co dzień poddawane są róż-
nym stresom i napięciom. Dlatego w hipo-
terapii może być wykorzystywanych wiele ras
koni, ale ze względu na pewne wymagania co
do cech fizycznych i psychicznych, jakimi po-
winny się charakteryzować, w Polsce naj-
częściej wykorzystywane są hucuły, koniki pol-
skie, kuce felińskie, niższe konie zimnokrwi-
ste, fiordingi bądź też różne krzyżówki tych

100 Fakty

Polskie konie
na światowym 
poziomie
Polskie araby od lat są naszą wizytówką w świecie 
– mówi Andrzej Stasiowski,dyrektor Polskiego
Związku Hodowców Koni 
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ras. Praktycznie we wszystkich większych miastach, ale
także i w tych mniejszych są ośrodki hipoterapeutycz-
ne. Jest to jeszcze niszowy segment wykorzystania koni,
ale jednocześnie rozwijający się dynamicznie.

Jakie czynniki są aktualnie największą barierą
w działalności hodowców koni i jak widzi pan per-
spektywy poprawy sytuacji?

– Z danych statystycznych, jak również z opinii osób
zajmujących się bezpośrednio hodowlą i tych, dla któ-
rych jest ona źródłem utrzymania, wynika, że w ostat-
nich kilku latach sytuacja pogorszyła się. Obserwowa-
ne obniżenie zamożności społeczeństwa w Polsce i kra-
jach UE spowodowało mniejszy popyt zarówno na ma-
teriał hodowlany, jak i konie użytkowe. Zainteresowa-
nie rekreacyjną i sportową jazdą konną, które są ak-
tywnościami związanymi z wypoczynkiem społeczeń-
stwa, nie maleje, ale jego realizacja zależna jest od moż-
liwości finansowych. Czynnik ekonomiczny, a bezpo-
średnio zamożność obywateli danego kraju, jest tym, co
w największym stopniu wpływa pobudzająco lub ogra-
niczająco na rozwój hodowli, która stanowi najistot-
niejszy element tzw. „przemysłu konnego”.

Na rozwój rekreacji i turystyki jeździeckiej ograni-
czająco działają również wszelkie lokalne przepisy
związane np. z zakazem wstępu koni do lasu, niemoż-
nością wytyczenia ścieżek do przejażdżek konnych i tras
turystycznych, czy też przepisy hamujące inwestycje bu-
dowlane dotyczące stajni i urządzeń przystajennych.

Ograniczająco na rozwój hodowli koni wpływa tak-
że pomijanie gatunku koniowate w aktach prawnych,
gdzie wymieniane są inne trawożerne, co wiąże się bez-
pośrednio z możliwościami dopłat w rolnictwie. Wynika
to z mylnego przeświadczenia o utraceniu przez konie
znaczenia w tym sektorze i spychanie ich tylko do roli
zwierzęcia amatorskiego.

Stanowienie prawa dotyczącego ochrony zwie-
rząt, niezgodnego z biologią gatunku i stosowanymi sys-
temami produkcji związanymi ze specyfiką utrzymania
koni, również może hamować rozwój tego sektora. Akty
prawne związane z dobrostanem powinny być opinio-
wane w pierwszej kolejności przez specjalistów zajmu-
jących się etologią – czyli zachowaniem – koni, a nie tyl-
ko przez organizacje ochrony zwierząt.

Również w zakresie edukacji jest wiele do zrobienia,
jak choćby konieczność zmodyfikowania programu na-
uczania zawodu technik-hodowca koni, tak by absol-
wenci posiadali umiejętności pożądane aktualnie na ryn-
ku pracy.

Mimo tych problemów i barier niewątpliwie istot-
nym czynnikiem oddziałującym w ostatnich latach ko-
rzystnie na rozwój hodowli i jeździectwa są imprezy pro-
mujące różne rasy koni i różnorodne formy ich użyt-
kowania. Jest to jednocześnie jeden z najlepszych ro-
dzajów promocji regionu oraz tego, co może on za-
oferować jego mieszkańcom i turystom. W całym kra-
ju organizowanych jest przez PZHK oraz Okręgowe
i Rasowe Związki Hodowców Koni ponad 100 wystaw,
w których łącznie bierze udział około 3000 koni. Według
kalendarza PZJ i Okręgowych Związków Jeździeckich
corocznie rozgrywanych jest kilkaset zawodów jeź-
dzieckich różnej rangi, od okręgowych po krajowe i mię-
dzynarodowe, w których bierze udział około 10 000 koni.
Jak podaje PZJ, w Polsce różne formy jeździectwa upra-
wia ponad 300 tys. ludzi.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska 
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Przedmiotem działalności spółki są:
hodowla bydła mlecznego i trzody
chlewnej, produkcja roślinna, prze-
mysł rolny, a także usługi rolnicze,

transportowe itp. W jej strukturze organiza-
cyjnej funkcjonują: Zakład Produkcji Ro-
ślinnej, Zakład Produkcji Zwierzęcej oraz Za-
kład Przemysłu Rolnego. Misją OHZ „Gło-
gówek” jest zwiększanie efektywności pro-
dukcji zwierzęcej poprzez dostarczanie na ryn-
ki rolne zwierząt o udoskonalonych cechach
produkcyjnych i funkcjonalnych oraz uzy-
skiwanie postępu genetycznego w zakresie
cech produkcyjnych i funkcjonalnych bydła
czerwono-białego i trzody chlewnej.

Produkcja roślinna
Całkowita powierzchnia użytków rol-

nych spółki wynosi 2231,88 ha, w tym 75 proc.
przeznaczonych jest pod produkcję roślin
towarowych (zboża, kukurydza, rzepak),
a 25 proc. pod produkcję pasz objętościowych
na potrzeby prowadzonej hodowli bydła.

W 2011 roku w spółce wprowadzono sys-
tem zmiennego dawkowania nawożenia VRA
(Variable Rate Application). Pozwolił na to
zakup nowoczesnego rozsiewacza nawo-
zów firmy Amazone, umożliwiającego m.in.
zmienne dawkowanie nawozów oraz regulację
szerokości roboczej. Zainwestowano w nie-
zbędne oprogramowanie, za pomocą które-
go tworzone są plany punktowego poboru
prób, mapy zasobności gleb oraz mapy na-
wożenia. Na ich podstawie utworzono elek-
troniczne mapy aplikacyjne, według których
wysiano nawozy. Celem wprowadzanego
systemu jest przede wszystkim ograniczenie
kosztów produkcji, uzyskiwanie większych plo-
nów wyższej jakości oraz ograniczenie ska-
żenia środowiska.

Hodowla zarodowa zwierząt
Podstawowym zadaniem Ośrodka Ho-

dowli Zarodowej „Głogówek” jest realizacja
programu hodowlanego bydła rasy holsz-
tyńsko-fryzyjskiej odmiany RW (czerwono-
białej). Celem prac hodowlanych jest postęp
genetyczny w zakresie cech mleczności z jed-
noczesnym doskonaleniem cech typu i bu-
dowy oraz cech funkcjonalnych. W odnie-
sieniu do cech produkcyjnych najważniejsze
jest zwiększenie jednostkowej wydajności
mleka przy równoległym wzroście zawarto-
ści białka w mleku i stabilizacji procentu tłusz-
czu. Dodatkowo prowadzone są prace w kie-
runku doskonalenia stada pod względem dłu-
gowieczności krów, szybkości i łatwości od-
dawania mleka i liczby komórek somatycz-
nych.

Hodowla trzody chlewnej prowadzona
jest na Fermie Rzepcze. Zwierzęta pochodzą
ze stad o wysokim poziomie cech użytkowych
i wartości hodowlanej, wysokim statusie
zdrowotnym oraz są wolne od genu wrażli-
wości na stres. Rocznie z fermy w Rzepczach
sprzedaje się około 100 szt. knurów hodow-
lanych ras matecznych, 100 szt. knurów ras
ojcowskich i ich mieszańców oraz około
600 szt. loszek hodowlanych ras matecznych
i ich mieszańców. Materiał ten bezwzględnie
ma znaczący wpływ na poziom produkowa-
nego żywca wieprzowego na terenie woje-
wództwa opolskiego i województw ościen-
nych.

Badania i rozwój
Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogó-

wek” wspólnie z Uniwersytetem Przyrodni-
czym we Wrocławiu oraz spółką Pure Bio-
logics utworzył konsorcjum, którego celem
jest realizacja projektu naukowo-badaw-

czego pt. „Opracowanie szczepionek pod-
jednostkowych dla bydła i świń opartych
na rekombinowanych antygenach Hsp60
i OMP40 Histophilus somni”, natomiast
z udziałem Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach, Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie oraz Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie spółka zamierza realizować
projekt pt. „Nowatorska metoda wykorzy-
stania akcelerometrów i technik wizyjnych do
interpretacji aktywności ruchowej krów”. Po-
nadto spółka wraz ze Stacją Hodowli i Una-
sienniania Zwierząt w Bydgoszczy będzie re-
alizowała projekt badawczy przygotowany
pod kierownictwem prof. Stanisława Ka-
mińskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie pt. „Determinanty ge-
nomiczne niektórych cech buhajów, jałowic
i krów – potomstwa młodych buhajów oce-
nionych na bazie markerów SNP oraz ich
weryfikacja w warunkach polskiej hodowli
bydła HF”.

Przewidywane kierunki rozwoju
Spółka w najbliższych latach zamierza

w większym niż dotychczas stopniu skon-
centrować się na hodowli krów, zaś na do-
tychczasowym poziomie utrzymywana będzie
hodowla trzody chlewnej. Unowocześnione
zostaną dalsze obiekty inwentarskie, a te prze-
starzałe technologicznie i nienadające się do
zmodernizowania będą wyłączone z pro-
dukcji. Realizacja zaplanowanych inwestycji
pozwoli na stworzenie przedsiębiorstwa no-
woczesnego, mogącego konkurować na ryn-
ku produkcji rolnej oraz mogącego w przy-
szłości być konkurencyjnym dla innych pod-
miotów.

www.hodowlaglogowek.com.pl
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Jakość i innowacyjność
Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Spółka z o.o z siedzibą 
w Głogówku rozpoczął działalność gospodarczą 1 lutego 1995 roku. 
Spółka, na podstawie Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa, wpisana jest na listę spółek strategicznych o szczególnym
znaczeniu dla gospodarki narodowej z uwagi na jej osiągnięcia w postępie
biologicznym w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich

HODOWLA ZWIERZĄT



HZZ „Żołędnica” Sp. z o.o. jest strategiczną spółką hodowlaną Skarbu Pań-
stwa, należącą do Agencji Nieruchomości Rolnych, nastawioną na rozwój
i hodowlę bydła mlecznego rasy czarno-białej H-F.

Przedmiotem działalności spółki są:
• prowadzenie hodowli była – krowy typu mlecznego H-F i buhaje hodowlane
• hodowla owiec ras merynos polski, charollaise i suffolk
• produkcja roślinna: uprawa zbóż, rzepaku, buraków cukrowych i roślin 

pastewnych.

Oferta:
• mleko surowe • jałówki cielne hodowlane • bydło opasowe 
• buhaje hodowlane i do krycia naturalnego • owce i jagnięta

HZZ „Żołędnica” gospodaruje na 2530 ha użytków rolnych oraz posiada
stado liczące 1150 krów, od których uzyskuje się średnio 12 000 kg mleka.

www.zolednica.pl

Hodowla Zarodowa Zwierząt
„Żołędnica” Sp. z o.o.

63-911 Rawicz 3, Żołędnica 41
tel. 65 546 67 00, fax 65 546 67 02
e-mail: info@zolednica.pl

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. 
Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa
tel. (65) 540 61 74, fax (65) 540 61 73

e-mail:hzzosowa_xl@wp.pl
www.hodowlazwierzat.pl

Spółka położona jest na Ziemi Lubuskiej, tuż
przy granicy z województwem wielkopolskim
i dolnośląskim. Została utworzona w 1945 roku.
Gospodaruje na gruntach położonych na terenie
trzech gmin: Wschowa, Szlichtyngowa i Święcie-
chowa. Prowadzi produkcję roślinną na użytkach
rolnych o powierzchni 3637 ha, z czego 2809 ha
stanowią grunty orne.

Głównym celem działalności firmy jest hodowla
bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fry-
zyjskiej. Naszym celem hodowlanym jest ciągły
postęp genetyczny w zakresie wydajności mlecz-
nej, typu i budowy oraz cech funkcjonalnych.
Chów i hodowla bydła mlecznego prowadzona

jest w nowo wybudowanych oborach z zapleczem
na 1600 krów. Kluczowe zadania na kolejne lata
to: utrzymanie aktualnego poziomu matek buha-
jów w ilości około 20 szt. oraz sprzedaż buhaj-
ków hodowlanych do stacji unasienniania.

Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in.:
„HIT”, „Solidna Firma”, „Tygrys Gospodarki”,
„Gazele Biznesu”, „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne”, „Przedsiębiorstwo Fair Play”, Mistrz
Krajowy AgroLigii 2012.

Na wystawach hodowlanych, krajowych i zagra-
nicznych (Cremona, Werona, Lipsk) zwierzęta
naszej hodowli zdobyły ponad 1400 medali i dy-

plomów oraz wiele tytułów superchampiona
i championa. Spółka organizuje na swoim tere-
nie wystawy sprzętu i seminaria, a także dni
pola.

Oferujemy do sprzedaży:
• mleko
• buhajki hodowlane i jałówki cielne
• młode byczki i bydło opasowe
• pszenicę konsumpcyjną, buraki 

cukrowe oraz rzepak ozimy

Ponadto spółka świadczy usługi rolne w zakre-
sie zakiszania pasz, siewu i omłotu zboża, usługi
hotelowe oraz zajmuje się organizacją polowań.



Jakie są główne kryteria oceny wartości
użytkowej i hodowlanej bydła?

– Ocena wartości użytkowej bydła typu
użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego
prowadzona jest na zlecenie hodowcy na pod-
stawie umowy zawartej pomiędzy PFH-
BiPM a hodowcą. Za prowadzenie oceny po-
bierane są opłaty zgodne z cennikiem PFH-
BiPM. Próbny udój polega na ustaleniu,
tj. zmierzeniu, i zarejestrowaniu ilości udo-
jonego mleka indywidualnie od każdej krowy
oraz pobraniu indywidualnie od każdego
zwierzęcia reprezentatywnej próbki mleka. Nie
ustala się ilości udojonego mleka i nie pobiera
się prób mleka z udojów przeprowadzonych

w czasie czterech dni od dnia rozpoczęcia lak-
tacji. Próbny udój przeprowadza pracownik
PFHBiPM. Ocena, o której mówię, prowa-
dzona jest według określonych zasad. Do po-
miaru ilości udojonego mleka używane są
wagi, mlekometry mechaniczne, posiadają-
ce stałą lub tymczasową akceptację Między-
narodowego Komitetu ds. Kontroli Użytko-
wości Zwierząt ICAR, obowiązkowo podle-
gające systematycznej ocenie lub kalibracji,
bądź elektroniczne urządzenia do automa-
tycznego pomiaru mleka.

Ocena użytkowości mlecznej bydła ras
mlecznych polega na: określeniu wydajności
mlecznej w laktacji w oparciu o wyniki prze-

prowadzonych próbnych udojów; ustalaniu
zawartości suchej masy mleka oraz zawartości
tłuszczu, białka i laktozy w łącznej próbie mle-
ka pobranej z każdego doju w ramach prób-
nego udoju; obliczaniu wydajności tłuszczu,
białka i laktozy w laktacji, na podstawie
określonej wydajności mlecznej oraz ustalo-
nej w kolejnych próbnych udojach zawarto-
ści tłuszczu, białka i laktozy; określeniu licz-
by komórek somatycznych – LKS, będących
wskaźnikiem zdrowotności wymienia; okre-
śleniu zawartości mocznika w mleku, który
wskazuje na jakość stosowanego żywienia;
określeniu użytkowości rozpłodowej poprzez
rejestrację m.in. pokryć, wycieleń lub poronień,
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płci i liczby urodzonych cieląt oraz okresów
miedzyciążowych i miedzywycieleniowych
u krów ocenianych; ocenie cech funkcjonal-
nych poprzez gromadzenie informacji na te-
mat temperamentu zwierzęcia i szybkości od-
dawania mleka; rejestracji pochodzenia by-
dła w systemie teleinformatycznym; prowa-
dzeniu dokumentacji hodowlanej, tj. doku-
mentów zawierających informacje o zwie-
rzęciu, jego przodkach i potomstwie oraz
dane na temat jego wartości hodowlanej
i użytkowej.

Jak sytuuje się polski dorobek hodow-
lany w zakresie produkcji bydła na tle mię-
dzynarodowym i jakie czynniki wpływają na
potencjał rozwojowy oraz wyniki i pozytywną
ocenę jakościową?

– Polska jest krajem, który zarówno pod
względem wielkości populacji krów mlecz-
nych, jak i produkcji mleka, znajduje się w czo-
łówce krajów Unii Europejskiej, zajmując 5.
miejsce, natomiast wśród światowych pro-
ducentów mleka jest na 12. miejscu. Należy

podkreślić, że wśród europejskich organiza-
cji hodowców odpowiedzialnych za prowa-
dzenie ksiąg i programy hodowlane Polska Fe-
deracja Hodowców Bydła i Producentów
Mleka jest ewenementem, ponieważ zajmu-
je się aż dziewięcioma rasami mlecznymi. Jed-
nakże najliczniejszą i najbardziej znaczącą jest
rasa polska holsztyńsko-fryzyjska i general-
nie tę rasę mamy na myśli, mówiąc o hodowli
w naszym kraju. W populacji krów pod oce-
ną użytkowości nieco ponad 90 proc. stano-
wią krowy rasy PHF. Natomiast spośród
krów wszystkich ras mlecznych wpisanych
do ksiąg krowy tej rasy stanowią ponad
95 proc. Jakkolwiek w ostatnich latach w kra-
ju notujemy duży postęp w zakresie przeciętnej
wydajności od krowy, to na tle krajów euro-
pejskich, stowarzyszonych w ramach Euro-
pejskiej Konfederacji Czarno-Białego i Czer-
wono-Białego Bydła Holsztyńskiego, pod tym
względem wyprzedzamy mniej znaczące kra-
je, takie jak Belgia, Luksemburg, Irlandia, Ło-
twa czy Chorwacja. Polska od wstąpienia do
UE dwukrotnie uczestniczyła w Europejskich
Czempionatach Bydła Holsztyńskiego. Pre-
zentowane przez Polskę krowy budziły zain-
teresowanie, a nawet podziw zwiedzających,
jednak podczas konfrontacji na ringu usta-
wiane były przez sędziów w połowie ocenia-
nej grupy i dotarły do dziesiątego miejsca na
13–14 prezentowanych. Na bardziej spekta-
kularne wyniki musimy więc dalej pracować.
Dorobek hodowlany może też być mierzony
pozycją buhajów z polskiego programu ho-
dowlanego w rankingach rozpłodników w in-
nych krajach. W ciągu ostatnich 10 lat od-
notować można było pojedyncze przypadki,
gdy buhaj z Polski był zauważalny na wyso-
kich miejscach w rankingu, np. w Holandii czy
w Niemczech, ale wybitnego rozpłodnika jesz-
cze nie wyhodowaliśmy.

Czynnikami wpływającymi na rozwój
są: struktura stad ocenianych; nadal niskie ob-
jęcie oceną użytkowości populacji krów mlecz-
nych; brak krajowego statusu stad wobec
jednostek chorobowych – IBR/IPV i BVD-MD
– ograniczających swobodne przemieszcza-
nie i handel żywymi zwierzętami w ramach
Europy; brak jednego – krajowego programu
oceny i selekcji buhajów, konkurowanie za-
miast współpracy podmiotów inseminacyj-
nych; zbyt wolne zmiany w zakresie nowo-
czesnego indeksu selekcyjnego – PF, tj. dopiero
od 2007 roku; niewykorzystywanie możliwości
rewolucji genomowej.

Co wpływa na wyniki badań prowadzo-
nych w laboratoriach i jakie wnioski nasu-
wają się z dotychczasowej kontroli jakości
mleka? 

– Produkcja mleka wysokiej jakości to nie-
wątpliwie najważniejszy warunek jego przy-
datności technologicznej oraz w dalszym eta-
pie odpowiedniej jakości i trwałości gotowych
produktów mleczarskich. Jakość mleka uwa-
runkowana jest wieloma czynnikami, wśród
których należy wymienić m.in. skład che-

miczny, właściwości fizyczne oraz jakość
mikrobiologiczną. Z punktu widzenia analiz
przeprowadzanych w laboratoriach PFH-
BiPM do najważniejszych należy skład che-
miczny tj. procentowa zawartość tłuszczu,
białka, laktozy, suchej masy, poziomu mocz-
nika oraz liczby komórek somatycznych.
Systematyczne unowocześnianie laboratoriów
pozwala na rozszerzenie zakresu analiz m.in.
o liczbę komórek somatycznych, poziom
mocznika, występowanie ciał ketonowych, nie-
zbędnych przy typowaniu krów zagrożo-
nych subkliniczną ketozą. Najnowsze bada-
nia prowadzone przez Polską Federację
zmierzają w kierunku wykorzystywania skła-
du kwasów tłuszczowych mleka do określe-
nia stanu metabolicznego krów. Schorzenia
metaboliczne, a także zapalenie wymienia,
czyli mastitis, wpływają ujemnie na ilość i ja-
kość produkowanego mleka, a systematycz-
na informacja o zagrożeniu występowania
chorób pozwala na doskonalenie metod za-
rządzania stadem, poprawę zdrowia i do-
brostanu zwierząt, a w rezultacie jakość po-
zyskiwanego mleka. Pomimo tendencji spad-
kowej pogłowia krów mlecznych w Polsce, ob-
serwowany jest stały wzrost liczby krów bę-
dących pod Oceną Wartości Użytkowej By-
dła. Wzrost ogólnej wydajności mlecznej
krów oraz ilości produkowanego tłuszczu
i białka jest na znacznie wyższym poziomie
dla krów objętych oceną użytkowości mlecz-
nej w porównaniu do wydajności i składu mle-
ka krów nieobjętych tą oceną. 

Jak postrzega pan perspektywy rozwo-
ju krajowej hodowli bydła w kolejnych la-
tach? Jakie tendencje pan obserwuje?

– Duże tradycje hodowlane posiadają sta-
da tzw. hodowli zarodowej. Poprzez korzy-
stanie z selekcji genomowej powinny się
bardziej uaktywnić w celu pozyskania więk-
szej liczby matek buhajów, buhajków ho-
dowlanych, zarodków i materiału żeńskiego
o wysokich wartościach hodowlanych wyra-
żonych indeksem PF, zarówno na potrzeby
polskiej hodowli, jak i na eksport. Coraz wię-
cej jest także gospodarstw rodzinnych spe-
cjalizujących się w produkcji mleka i w nich
tkwi też duży potencjał hodowlany. W przy-
szłości w naszej hodowli będzie się kładło na-
cisk na uzyskanie szybszego postępu ho-
dowlanego za sprawą bardziej powszechne-
go wdrożenia selekcji genomowej, nie tylko
w doskonaleniu buhajów, ale przede wszyst-
kim w żeńskiej części populacji, z naciskiem
na badania cech ekonomicznie ważnych,
wpływających na poprawę rentowności stad
– długowieczność, płodność, zdrowotność,
wykorzystanie pasz. Tempo, w jakim to się bę-
dzie odbywać, będzie jednak w dużym stop-
niu zależne od tego, jak szybko ustabilizuje
się rynek mleka po likwidacji kwot mlecznych
i czy polscy producenci mleka sprostają kon-
kurencji na globalnym rynku. 

Rozmawiała Dorota Babkiewicz
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Aktualnie w Kombinacie prowadzo-
ne są dwie gałęzie produkcji: ro-
ślinna na powierzchni 8500 ha
(głównie: pszenica ozima, kukury-

dza na ziarno, rzepak ozimy i buraki cukro-
we) oraz produkcja zwierzęca. Hodowla
bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
(o łącznej ilości 3000 krów) podzielona jest
na trzy centra hodowli: Baborów, Krotoszyn
i Pilszcz. Średnia wydajność mleka od krowy
za rok 2013 wyniosła 10 397 kg.

W prowadzeniu prac hodowlanych i se-
lekcji wykorzystywana jest genomowa ocena
wartości hodowlanej jałówek, pomocna we
właściwym wyborze jałówek do zabiegu su-
perowulacji i przenoszenia zarodków, który
jest wykonywany w spółce. Te wszystkie
działania pozwalają firmie zaoferować pol-
skiemu rolnikowi najwyższej jakości materiał
hodowlany zarówno żeński (jałówki cielne),
jak i męski (byczki hodowlane).

Firma współpracuje z uczelniami wyż-
szymi i instytutami naukowymi, prowadzi
praktyki dla nauczycieli szkół rolniczych,
studentów i uczniów szkół zawodowych. Jej
oferta handlowa obejmuje: materiał hodow-
lany w postaci jałówek cielnych, żywiec wo-
łowy, kwalifikowany materiał siewny pszeni-
cy ozimej oraz duże, jednorodne partie psze-
nicy konsumpcyjnej, rzepaku ozimego i ku-
kurydzy. Celem uzyskania najwyżej jakości na-
sion w 2011 roku uruchomiono nowoczesną
linię do czyszczenia i zaprawiania kwalifiko-
wanego materiału siewnego zbóż.

Z dniem 1 listopada 2013 roku w skład
Kombinatu została włączona Stadnina Koni
Huculskich w Gładyszowie, zwiększając
ogólną powierzchnię do poziomu 9200 ha.
Gładyszów jest dziś największą stadniną

koni rasy huculskiej nie tylko w Polsce czy
w Europie, ale i na świecie. Funkcjonowanie
stadniny opiera się na dwóch podstawowych
rodzajach działalności: hodowli koni i dzia-
łalności usługowej. Ponadto, w niewielkim za-
kresie, prowadzona jest produkcja roślinna –
gospodarstwo ekologiczne, z którego produkty
przeznacza się na paszę dla zwierząt.

Stadnina działa w zgodzie z obowiązu-
jącą uchwałą ministra rolnictwa o koniecz-
ności utrzymania polskiego hucuła jako do-
robku kultury narodowej, ochrony ginącego
reliktu przyrody oraz zabezpieczenia warto-
ściowych cech genetycznych właściwych tej
rasie. – Konie huculskie naszej hodowli od-

nosiły i odnoszą sukcesy na wystawach i za-
wodach sportowych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym. Potwierdzeniem tego jest
zdobycie wielu championatów, pucharów
i medalowych miejsc. Hodowane przez SKH
Gładyszów konie z powodzeniem wykorzy-
stywane są do hipoterapii, jako konie rodzin-
ne, jak również znakomite konie użytkowe
– mówi Mariusz Sikora, prezes zarządu
Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.

Oferta handlowa obejmuje: sprzedaż
klaczy, ogierów, wałachów oraz młodzieży
rasy huculskiej, naukę jazdy konnej, prze-

jażdżki bryczkami, zimą kuligi, a w ciągu ca-
łego roku rajdy konne. Spółka dysponuje kom-
fortowym hotelem „Gościniec Jaśmin”, ofe-
rującym 55 miejsc noclegowych w pokojach
1-, 2-osobowych oraz apartamentach 2-
i 4-ososobowych wyposażonych w TV, in-
ternet i telefon, a także salą konferencyjną, ho-
telowym SPA (sauna, jacuzzi, łaźnia parowa)
oraz siłownią. Na terenie ośrodka znajduje się
również karczma łemkowska oferująca pro-
dukty i wyroby regionalne, służąca jako miej-
sce różnego rodzaju spotkań integracyjnych,
biesiad i imprez okolicznościowych.

www.huculy.com.pl
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Wielokierunkowy rozwój
Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. powstał w 1961 roku. Początkowo w jego
skład weszło 8 Zakładów Rolnych o łącznej powierzchni 5877 ha. W roku 1969
dołączono dziewiąte gospodarstwo i od tego czasu Kombinat, powiększając
stan posiadania ziemi i majątku trwałego, prężnie zaczął się rozwijać
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Hodowane przez SKH Gładyszów konie 
z powodzeniem wykorzystywane są 
do hipoterapii, jako konie rodzinne, 
jak również znakomite konie użytkowe



Co stanowi główną specjalizację Ośrod-
ka Hodowli Zwierząt Zarodowych w Cho-
deczku?

– Przedmiotem działania OHZZ w Cho-
deczku Sp. z o.o. jest szeroko rozumiana dzia-
łalność rolnicza. Przedsiębiorstwo gospoda-
ruje na 2075,5768 ha gruntów własnych
i dzierżawionych od ANR, w większości
średniej jakości – wskaźnik bonitacji gleb wy-
nosi 0,91 – oraz posiada rozwiniętą bazę pro-
dukcyjną do prowadzenia hodowli i chowu
zwierząt. Główne kierunki działalności go-
spodarczej Ośrodka to prace hodowlane w za-
kresie doskonalenia stada podstawowego
krów mlecznych rasy holsztyno-fryzyjskiej,
prace hodowlane w kierunku doskonalenia
i poprawy mięsności trzody chlewnej rasy wiel-
kiej białej polskiej oraz produkcja loszek i knur-
ków mieszańcowych.

Jakie działania podejmują państwo
w celu doskonalenia hodowli zwierzęcej?

– Sprawdzamy genotyp najlepszych krów
i jałowic na podstawie badań genomowych
i kojarzymy z najlepszymi buhajami świata
– według kryterium dopuszczalnego inbredu.
Natomiast w celu podniesienia mięsności trzo-
dy chlewnej stosujemy krzyżowanie wypie-
rające, dokonujemy zakupu knurków nowych
linii rasy wbp w Austrii.

Co wskazałby pan jako największe osią-
gnięcia OHZZ na przestrzeni 20 lat funk-
cjonowania?

– Jeżeli chodzi o hodowlę bydła, to osią-
gnęliśmy wydajność 10 000 kg mleka na wła-
snym stadzie, czyli bez dokonywania zakupów
jałówek z zewnątrz – ani z kraju, ani z zagra-
nicy. Sukcesem w przypadku hodowli trzody
chlewnej jest uzyskanie mięsności powyżej
60 proc. w rasie wbp. Niemałym osiągnięciem
były również zrealizowane inwestycje – z wła-

snych środków wybudowaliśmy oborę wol-
nostanowiskową wraz z halą udojową typu ka-
ruzela. Aktywnie uczestniczymy w przeglądach
i wystawach zwierząt hodowlanych o zasięgu
regionalnym i ogólnopolskim, zdobywając
liczne nagrody i wyróżnienia.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.ohzz.chodeczek.pl

Efektywne doskonalenie
Rozmowa ze Stanisławem Spurtaczem, 
prezesem zarządu Ośrodka Hodowli Zwierząt 
Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku

Stado podstawowe koni stanowi
35 matek klaczy, należących do naj-
cenniejszych rodzin żeńskich o ogrom-
nym znaczeniu dla hodowli pol-

skiego konia wyścigowego, od których co roku
odchowywanych jest około 30 źrebaków.
Wysoki poziom hodowli koni potwierdzają
osiągane wyniki i zdobywane nagrody na to-
rach wyścigów konnych w kraju i za granicą.
Stadnina oferuje do sprzedaży roczniaki,
konie w treningu wyścigowym oraz klacze ho-
dowlane.

Hodowla bydła opiera się na stadzie pod-
stawowym liczącym 250 krów mlecznych. Od
wielu lat firma zajmuje czołowe miejsca na
krajowej liście rankingowej pod względem
osiąganej wydajności mleka (za 2013 rok

11 521 kg mleka). Przedsiębiorstwo z powo-
dzeniem uczestniczy w krajowych i regio-
nalnych wystawach zwierząt gospodarskich.
Współpracuje z Polską Federacją Hodowców
Bydła i Producentów Mleka oraz Wielko-
polskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwie-

rząt w Poznaniu z/s w Tulcach w realizacji pro-
gramu doskonalenia bydła mlecznego rasy
polskiej holsztyno-fryzyjskiej. Oferuje do
sprzedaży buhaje hodowlane, jałówki cielne
oraz cielęta-buhajki.

Stadnina Koni Golejewko Sp. z o.o. jest
prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem
produkcyjno-hodowlanym. Od wielu lat
współpracuje z uczelniami wyższymi w re-
alizacji projektów naukowo-badawczych oraz
w kształceniu studentów. Spółka, wdrażając
najnowsze technologie i nowoczesne meto-
dy hodowlane oraz uczestnicząc w krajowych
wystawach zwierząt gospodarczych, od wie-
lu lat promuje polską hodowlę.

www.skgolejewko.pl

Jakość potwierdzona wynikami
Położona w południowej Wielkopolsce Stadnina Koni 
Golejewko Sp. z o.o. należy do czołowych jednostek 
hodowlanych ANR w kraju. Prace hodowlane prowadzone 
są w obrębie bydła mlecznego rasy polskiej holsztyno-
-fryzyjskiej i koni pełnej krwi angielskiej
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Michał Tabaka

Nikomu nie byłoby łatwo, gdyby
(tak naprawdę nie ze swojej winy)
znalazł się w samym środku walk
między potężnymi graczami mię-

dzynarodowej polityki. W takiej właśnie sy-
tuacji są polscy rolnicy, w tym hodowcy

prowadzący ośrodki zarodowe. – Mieliśmy już
okazję przyzwyczaić się do takich mechani-
zmów. Chociaż polityka naszego wschod-
niego sąsiada chyba nigdy nie była obarczo-
na aż takim niepokojem i niepewnością, jak
teraz – mówią zgodnym głosem.

Faktycznie: jak tylko Rosja chciała Polsce
dać finansowy pstryczek w nos lub oddzia-

ływać w jakikolwiek sposób polityczny, to za-
mykała granice. Albo dla polskich owoców
i warzyw, albo mięsa. Polscy konsumenci tych
– często rozpaczliwych – okrzyków hodow-
ców albo nie rozumieją, albo zachowują się
jakby ich to zupełnie nie dotyczyło. Idą do
sklepu, jak przez lata, i kupują wędlinę. I nic
się nie dzieje. Owszem, kolejne plasterki z upły-
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Polscy hodowcy 
potrzebują wsparcia
Ostatnie miesiące 2014 roku udowodniły, że różnice polityczne warunkowane
są ekonomią. Zmuszanie Rosji do zmiany stanowiska w sprawie Ukrainy za
pomocą giełdowych instrumentów jest tego najlepszym przykładem. Szkopuł
w tym, że owa zasada nie obowiązuje jedynie państw i mocarstw. Wiedzą 
o tym polscy rolnicy, którzy znaleźli się między Putinem a Brukselą. 
Nasi hodowcy w większości już wiedzą, że utyskiwanie nie ma jakiegokolwiek
sensu. Trzeba wypracować szczególne mechanizmy na szczególne czasy.
Zwłaszcza że rolnicy znad Wisły potrafią liczyć w euro, które w tej 
siedmiolatce ma płynąć ostatni raz tak gęstym strumieniem do naszego kraju
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wem wiosen są droższe. Ale też wybór wydaje
się większy. Po co więc to larum? – zastana-
wia się przechodzień, po czym wzrusza ra-
mionami i idzie do sklepu. Po szynkę.

Na potrzeby analizy dzisiejszej kondycji
polskiego sektora hodowców, dzięki którym
możemy wzbogacać nasze menu o wędlinę,
ale też kiełbasy i inne mięsa wszelakiego ro-
dzaju – choćby na czas lektury tego tekstu
– musimy wychylić własny nos znad własnego
talerza i otworzyć szerzej oczy. Rzecz jasna,
kolejna siedmiolatka unijna to określony za-
strzyk gotówki także dla tej grupy zawodowej.
Można standardowo wypisać sumy, podzie-
lić nawet województwa, zacytować tych za-
dowolonych i tych zrzędzących. I gotowe.
Szkopuł w tym, że sami rozmówcy o bruk-
selskim dofinansowaniu nie wspominają ani
słowa. Pytani konkretnie i szczegółowo w tym
względzie – wpisują się w oczywisty nurt, jed-
nocześnie szybko zmieniając temat. A teraz,
jak też w ostatnich miesiącach ubiegłego roku,
tematem wiodącym jest, owszem, Unia Eu-
ropejska, ale bynajmniej nie w kontekście po-

dzielonego tortu dopłat. Zdecydowanie bar-
dziej w kontekście reakcji, konkretnej reakcji
na polityczny impas, który ma zdecydowanie
wpływ i na gospodarkę, i na mniejsze jej ele-
menty – w tym hodowców właśnie. Nie ma
mowy o panice, manipulacji czy zbytnim sku-
pieniu się wyłącznie na własnych potrzebach.
Faktów nie sposób nie zauważyć. Mięso z na-
szych świń, krów czy też koni (to temat
tabu, któremu poniżej postaramy się przy-
najmniej porysować „lico”) stało się bardzo
szybko instrumentem putinowskiej walki,
czego konsekwencje niestety do dzisiaj ob-
serwujemy na całej Ukrainie.

Tylko w 2013 roku polscy hodowcy trzo-
dy chlewnej musieli znaleźć nowe rynki zby-
tu dla 750 ton żywności. To pierwszy z brze-
gu przykład oddziaływania kremlowskich
mechanizmów na elementy naszej gospodarki.

Niezbędna interwencja
– Bardzo trudna sytuacja, i to nie tylko

u nas, ale zdecydowanie w całej Unii Euro-
pejskiej trwa od lipca. Od tego czasu ceny za-
częły bardzo mocno spadać – mówi dr Ta-
deusz Blicharski, dyrektor warszawskiego
biura Polskiego Związku Hodowców i Pro-
ducentów Trzody Chlewnej „Polsus”.

Embargo spowodowało typowy kryzys
natury ekonomicznej. Na rynku było (i tak na-
prawdę ciągle jest) sporo mięsa. Nawet spa-
dek cen nie spowodował nagłego jego znik-
nięcia. Wszak hodowcy z innych zakątków
świata nie śpią, widzą co się dzieje i reagują.
Dali temu wyraz w połowie listopada ho-
dowcy bydła, którzy w grupie ponad 300
manifestowali przed unijnymi gmachami
w Brukseli. Nieprzypadkowo najliczniejszą re-
prezentację mieli Polacy.

– Potrzeba zdecydowanych i konkretnych
działań. Domagamy się tego i mówimy o tym
głośno od wielu miesięcy. Komisja Europej-
ska uparcie twierdzi, że nie ma sensu jeszcze
na jakieś interwencje, bo rynek się sam ure-
guluje. My jesteśmy innego zdania i apelujemy
do Unii Europejskiej o ratowanie tego, co
można jeszcze ratować – Tadeusz Blicharski
nie bawi się w konwenanse.

Wśród hodowców znad Wisły w tej spra-
wie panuje wyjątkowa zgoda. Nie inaczej de-
finiują obecną sytuację chociażby przedsta-
wiciele Polskiego Związku Hodowców i Pro-
ducentów Bydła Mięsnego. – Interwencja in-
stytucji unijnych jest niezbędna. Ale to nie
wszystko. Skuteczne przeciwdziałanie rosyj-
skim mechanizmom to jedno, ale pomoc ho-
dowcom na innych rynkach, jak np. na tu-
reckim, to kolejny aspekt – twierdzą.

Przypomnijmy: w sierpniu ubiegłego
roku Yusuf Ziya Özcan, ambasador Turcji
w Polsce, zaskoczył wszystkich, proponując
reeksport naszych jabłek i mięsa właśnie. Chó-
ralne okrzyki co poniektórych od początku to-
nowali eksperci. – Oficjalny taki reeksport
z pewnością spotkałby się z reakcją po stro-
nie Rosjan. Wszak nie po to wprowadzili em-

bargo. Dlatego taki plan się nie uda – mówił
od początku m.in. Witold Choiński, szef
Związku Polskie Mięso.

W Turcji do sprawy podchodzi się zde-
cydowanie poważniej. Już wcześniej sporo się
zmieniło, jak to, że od 1998 roku w Turcji im-
port mięsa i żywca wołowego był po prostu
zakazany (przez BSE, popularnie nazywaną
chorobą szalonych krów). Teraz mocno
przepisy zliberalizowano. Już wcześniej tu-
recka Rada Ministrów zdecydowała o obniżce
ceł wwozowych dla mięsa wołowego z 225 na
30 proc. a dla importu bydła żywego ze 135
na 40 proc. Co więcej, Polska ma obecnie
w Turcji taki statut jak kilka innych państw
z UE – o „kontrolowanym ryzyku BSE”.
Można więc zgodzić się, że do pewnej współ-
pracy między naszymi krajami rzeczywiście
może dojść. Ale zdecydowanie bardziej praw-
dopodobne jest to na poziomie poszczególnych
przedsiębiorstw. Na skalę krajową – faktycz-
nie wydaje się to co najmniej karkołomne.

Konkurencyjność
Naturalnym rynkiem dla polskich (i nie

tylko) hodowców, zwłaszcza po rosyjskim em-
bargu, wydawały się Stany Zjednoczone.
I słusznie. Tylko że tamtejszy rynek ma obec-
nie także pod górkę. Bardzo stromą. – W ubie-
głym roku zdecydowano się na wybicie 9 mln
prosiąt w Stanach Zjednoczonych. Dla nas
to kolejny kłopot i tak naprawdę przykład,
z czym możemy mieć sami spory ból głowy
i to już niebawem – ostrzega Tadeusz Bli-
charski.

W czym rzecz? W niezwykle groźnym
i coraz niebezpieczniejszym dla naszych ro-
dzimych hodowców skrócie: ASF. Jego pol-
skie rozwinięcie to afrykański pomór świń. Pol-
scy hodowcy trzody chlewnej biją na alarm,
mówiąc wprost, że nad Wisłą zaczynamy mieć
z tą bardzo poważną chorobą kłopot. Prze-
noszą ją u nas dziki, o których migracjach
– także na terenie miast – co chwilę donoszą
lokalne media. W połowie grudnia zeszłego
roku związkowcy polskich hodowców spotkali
się z Głównym Lekarzem Weterynarii. W opu-
blikowanym tuż przed świętami komunikacie
czytamy o potwierdzeniu kolejnych przy-
padków ASF w Polsce. W sumie było ich na
tamten czas 29.

– Od odstrzelonych dzików pobrano
próbki do badan ́ laboratoryjnych w kierun-
ku ASF w ramach monitoringu tej choroby.
Badania wykonane w krajowym laboratorium
referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane
w dniu 15 grudnia 2014 roku) potwierdziły
obecność ́ materiału genetycznego wirusa
afrykańskiego pomoru świń w badanym ma-
teriale. Zwłoki dzików zostały unieszkodli-
wione pod nadzorem właściwego powiato-
wego lekarza weterynarii. Główny Lekarz We-
terynarii pragnie podkreślić,́ iż podobnie jak
poprzednie przypadki ASF u dzików na te-
rytorium Polski, przypadki 27., 28. i 29. zlo-
kalizowane są w strefie przygranicznej, na ob-
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Polski sektor jest
mocno poszarpany,
ale cały czas ma 
potencjał. Mało kto
pamięta, że jeszcze
na początku 
XXI wieku produkcja
trzody chlewnej 
była jedną 
z najważniejszych
gałęzi produkcji 
rolniczej w naszym
kraju. Obecnie 
– z około 11 mln
pogłowia trzody 
– to jedynie cień
tamtej potęgi

�



�

110 Fakty

szarze objętym ograniczeniami, na którym obo-
wiązują̨ stosowne nakazy, zakazy i ograni-
czenia, wynikające z aktualnie obowiązujących
przepisów prawa – tak kończy się komunikat
Głównego Lekarza Weterynarii. Czas pokaże,
czy pójdą za tym jakiekolwiek działania pre-
wencyjne, o które apelowali hodowcy. Zwłasz-
cza że naprawdę jest się o co „bić”.

Polski sektor jest mocno poszarpany, ale
cały czas ma potencjał. Mało kto pamięta, że
jeszcze na początku XXI wieku produkcja
trzody chlewnej była jedną z najważniejszych
gałęzi produkcji rolniczej w naszym kraju.
Obecnie – z około 11 mln pogłowia trzody
– to jedynie cień tamtej potęgi. W najlepszych
latach pogłowie sięgało ponad 18,7 mln
sztuk. Równolegle rośnie cały czas import mię-
sa wieprzowego. W roku 2012 wyniósł oko-
ło 576 tys. ton wobec eksportu na poziomie
około 362 tys. ton. W roku 2011 zaimporto-
wano około 2,8 mln prosiąt, a w 2012 około
3,5 mln sztuk. A to wszystko na takim samym
poziomie konsumpcji, który wedle ekspertów
w następnych latach ma nie ulegać jakim-
kolwiek wahaniom.

Warto na chwilę zatrzymać się przy przy-
czynach takiego stanu rzeczy. Dziś wszak nie
tylko Putin i ASF decydują o naszym rynku.
Polskie gospodarstwa, jak i polscy przedsię-
biorcy z tej branży, ciągle nie są konkurencyjni
dla kolegów z wielu krajów UE. Tylko że na
to przecież od lat płynie strumień pieniędzy
z Brukseli – powie Kowalski i trudno będzie
mu odmówić racji. W zeszłej siedmiolatce pol-
skie rolnictwo otrzymało w sumie 26,9 mld
euro. Teraz – 28,6 mld euro. Głównie na
wzrost konkurencyjności właśnie. Szkopuł
w tym, że polski sektor składa się z wielu drob-
nych przedsiębiorstw. Im zawsze będzie
trudniej się przebić. Druga sprawa to polskie
przepisy. Te dotyczące dofinansowania nie za-
wsze są jasne, nie wspominając już chociaż-
by o pozwoleniach na inwestycje – uważają
związkowcy-rolnicy. Fachowcy nie mają wąt-
pliwości: integracja, pozioma czy pionowa,
między poszczególnymi graczami to tylko
zysk. Jako przykład takich działań najczęściej
wymienia się Zakłady Mięsne Salus, należą-
ce do 793 hodowców i producentów żywca
wieprzowego z województwa wielkopolskie-
go i kujawsko-pomorskiego, zrzeszonych
w 27 grupach producentów rolnych. Ho-
dowcy winę obecnego kryzysu widzą również
w edukacji. Likwidacja profilów zawodowych
– ich zdaniem – bezsprzecznie ma wpływ na
taki stan rzeczy. Traci na tym przede wszyst-
kim efektywność polskich hodowli. U nas uzy-
skuje się średnio rocznie od lochy 15,52
tuczników, natomiast na przykład w Austrii
– 21,70; w Niemczech – 22,47; w Danii
– 25,63; a średnia w UE to – 23,01. Oznacza
to, że w Danii statystyczna locha produkuje
ponad 10 tuczników więcej niż nasza rodzi-
ma. Porównanie wyników uzyskiwanych
przez naszych producentów ze średnią unij-
ną uwidacznia różnicę prawie 7,5 tucznika od

lochy. – Musimy przede wszystkim uświa-
damiać społeczeństwu, politykom te proble-
my – mówią jednym głosem hodowcy.

Stanie w miejscu
Trochę podobnie rzecz się ma z polską ko-

niną. Paradoksalnie w Europie na talerzach
wywołuje zachwyty, w kraju nad Wisłą – mimo
że traktowana jak rarytas – też zdobywa co-
raz większą popularność. Być może po cichu,
ale jednak. Mimo to hodowla takich zwierząt
z konsumpcyjnym ukierunkowaniem ciągle
wydaje się pewnym faux pas. Bo faktycznie:
koń raczej z jedzeniem nam się nie kojarzy.

Na chwilę spójrzmy na to przez pryzmat
biznesu. Rocznie na całym świecie zabija się
ponad 5 mln koni – w celach konsumpcyjnych.
W kraju nad Wisłą też tak się dzieje, chociaż
my częściej sprzedajemy w wiadomym celu
żywe konie do Włoch, Francji, Holandii czy
Belgii. Dla naszych rodzimych hodowców,
oprócz oczywistego narzekania natury fi-
nansowo-gospodarczej, ważny jest jeszcze je-
den element. Chodzi o zmianę nastawienia
społeczeństwa do tego jednak, przyznajmy,
dosyć trudnego tematu. Czy im się to uda?
Można mieć wątpliwości.

Jednak hodowcy zarówno bydła mlecz-
nego, jak i trzody chlewnej oraz ewentualnie
koni w następnych latach muszą sprostać wie-
lu wyzwaniom. Marzenia o powrocie do lat
blasku i chwały trzeba jak najszybciej odło-
żyć na półkę. To nie oznacza, że czas nowych
inicjatyw i przedsiębiorczości minął. Wręcz
przeciwnie. Tylko że jest trudniej i tak już zo-
stanie. Z jednej strony są pieniądze z Unii Eu-
ropejskiej, o które po prostu trzeba się starać
i inwestować. Z drugiej strony znajduje się wy-
tykana przez nie tylko polskich hodowców
bierność polityczna Brukseli w wiadomych
sprawach. Jak jednoznacznie pokazują dane,
rynek kształtują również groźne choroby – co
z kolei skłaniać powinno w naturalny sposób
do działań stricte gospodarczych i skutecznie
prewencyjnych.

Bez wątpienia polscy hodowcy powinni
brać pod uwagę łączenie się w większe przed-
siębiorstwa. Nie brakuje już rodzimych przy-
kładów, że można to zrobić z głową, a przede
wszystkim efektywnie. Oglądanie się na po-
lityków i czekanie tylko na ich ewentualne dzia-
łania (tutaj trzeba liczyć ewentualnie na wy-
bory: w kampanii zawsze to działa) – to sta-
nie w miejscu. Hodowcy mogą wiele uspraw-
nić sami. I wielu z nich ciągle to robi. Osto-
ją (być może jedyną) branży jest przewidy-

wany przez ekspertów poziom konsumpcji
mięsa w kraju nad Wisłą. Polacy mają jesz-
cze przez co najmniej 15 lat jeść tyle samo
mięsa, co dzisiaj. Że żołądki nasze coraz bar-
dziej wykwintne i wybredne? Trudno. To ry-
nek musi się dostosować. Inaczej zachodnia
wędlina i mięsa (niekoniecznie lepsze, smacz-
niejsze czy zdrowsze) coraz bardziej „zalewać”
będą nasze stoły. Można zaś w ciemno iść
w zakład, że większość naszych rodaków wo-
lałaby jednak spożywać polskie mięso, tak
przecież cenione pod wszystkimi innymi sze-
rokościami geograficznymi.

Wartość dodana
Sytuację, rzecz jasna w pewnym uogól-

nieniu, można porównać do polskiego gór-
nictwa. Dyrektorom naszych kopalni ciągle
śnią się czasy tony węgla za 170 dolarów, kie-
dy już od dłuższego czasu szybują w okoli-
cach 50 zielonych papierków. A teraz media
głoszą o konieczności zamykania czy łącze-
nia kopalń. Można się obawiać, że hodow-
cy nie będą mieli tyle samo wsparcia, nie bę-
dzie krajowych debat na ten temat. Sama dia-
gnoza zaś może być bardzo podobna, abs-
trahując na chwilę od jej ewentualnej trafności.

Czy hodowcy mogą liczyć na pomoc? Czy są
jakieś plany? Są.

– Wytworzona w rolnictwie, a tym samym
w sektorze trzody chlewnej, wartość dodana
nie wraca do rolnika w stopniu umożliwia-
jącym akumulację kapitału i inwestycje w go-
spodarstwie, deprecjonując przez to ho-
dowlę i produkcję trzody chlewnej jako kie-
runek działalności rolniczej. Dlatego bez
wsparcia ze strony państwa ta gałąź produkcji
rolniczej zawsze będzie w gorszej sytuacji niż
inne działy gospodarki. Należy mieć na uwa-
dze rosnącą konkurencyjność ́ na rynku eu-
ropejskim i światowym. Wiele krajów pro-
wadzi długofalowa ̨ politykę rozwoju ho-
dowli trzody chlewnej, skupiając się na za-
gwarantowaniu stabilnej polityki inwesty-
cyjnej w sektorze hodowli. Na przykład w Ru-
munii promuje się rozwój ferm loch, przy-
gotowując w ten sposób ofertę prosiąt na ry-
nek europejski – czytamy w Strategii Odbu-
dowy i Rozwoju Produkcji Trzody Chlewnej
w Polsce do 2030 roku (projekt zrealizowa-
ny pod patronem honorowym Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Byle tylko nie skończyło się tak, że ho-
dowcy będą czekać na państwo, a to na ho-
dowców. Prędzej czy później i nasze portfe-
le to odczują. �
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Dzisiejsze Niepołomice są gminą przemysłowo-
-rolniczą, w której prowadzi działalność kilkaset
podmiotów gospodarczych. Wśród nich jest 
kilkadziesiąt dużych przedsiębiorstw, które 
zainwestowały w sumie setki milionów euro
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Na koniec 2013 roku w Polsce ho-
dowano mniej niż 41,5 tys. koni. Ich
pogłowie spadło zatem – jak in-
formuje PZHK – od 2009 roku

o ponad 13 tys. Pięć lat temu w kraju było bo-
wiem w sumie prawie 55 tys. koni hodowlanych.

Ubywa nam 
zwierząt

Od kilku lat w Polsce ubywa koni hodowlanych. Jeszcze pięć lat temu 
– wynika z danych publikowanych przez Polski Związek Hodowców Koni 
– było ich o jedną trzecią więcej, niż jest obecnie. Kurczy się również 
pogłowie owiec. Dekadę temu na naszych pastwiskach pasło się regularnie
znacznie ponad 300 tys. tych zwierząt. W połowie 2014 roku ich liczba 
nieznacznie tylko przekraczała 200 tys. sztuk. Z kolei liczebność stad 
krów w ostatnim okresie wzrosła. W czerwcu 2014 roku tego rodzaju 
bydła mieliśmy w kraju ponad 5,9 mln sztuk, podczas gdy jeszcze 
kilka lat temu pogłowie bydła wynosiło przeciętnie tylko 5,5 mln sztuk
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Z wyraźną tendencją wzrostową – i to trwającą już
od wielu lat – mamy do czynienia w przypadku koni
zaliczanych do rasy huculskiej. Jest to jednak 
jedyna hodowana w Polsce rasa koni, która 
w ostatnich latach zwiększyła swą liczebność
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Od wielu lat w Polsce ubywa koni,
przede wszystkim trzech ras – małopolskiej
i wielkopolskiej, a także polskich koni szla-
chetnych półkrwi. Na koniec 2013 roku – jak
wynika ze statystyk hodowlanych Polskiego
Związku Hodowców Koni – przedstawicie-
li pierwszej z tych ras było w kraju w sumie
nieco ponad 2 tys. (pod uwagę wzięto w tych
statystykach klacze oraz ogiery wpisane za-
równo do głównej, jak i wstępnej części
księgi rasy, a także źrebięta hodowlane, czy-
li spełniające wymogi wpisu do tej księgi). Pięć
lat wcześniej, czyli w 2009 roku, koni tej rasy
było 3,54 tys., a w roku 2002 roku ich licz-
ba przekraczała 4 tys. i była dwa razy wyż-
sza niż obecnie.

Klaczy, ogierów oraz źrebiąt hodowlanych
rasy wielkopolskiej mieliśmy w kraju na ko-
niec 2013 roku jeszcze mniej niż rasy mało-
polskiej, bo tylko 1,93 tys. W tym przypadku
liczba koni spada jeszcze szybciej. W 2009
roku było ich bowiem prawie dwa razy wię-
cej niż teraz – ponad 3,8 tys., natomiast
w 2002 roku przedstawicieli rasy wielkopol-
skiej było w kraju przeszło 7,5 tys.

Tylko nieznacznie lepiej jest w przypad-
ku polskich koni szlachetnych półkrwi. Obec-
nie (na koniec 2013 roku) liczba przedsta-
wicieli tej rasy wynosiła niecałe 3,1 tys., co
oznaczało spadek o ponad 2,2 tys. w stosunku
do danych z roku 2009 i o prawie 4,2 tys. wo-
bec liczby polskich koni szlachetnych półkrwi
z końca 2002 roku.

Warto podkreślić, że we wszystkich opi-
sanych powyżej przypadkach mówimy
o spadku liczby zarówno klaczy, jak i ogierów,
a także źrebiąt. Jednak w największym stop-
niu ubywa nam reproduktorów. Ogierów
rasy małopolskiej jest już tylko nieco ponad
setka, podczas gdy przed dwunastu laty było
ich prawie 360. Jeszcze gorzej jest w przy-
padku rasy wielkopolskiej: ogierów mamy tu
zaledwie 54, a jeszcze na koniec 2002 roku
było ich w kraju ponad ośmiokrotnie więcej
– ponad 440. Reproduktorów polskich koni
szlachetnych półkrwi mamy teraz niecałe 250
sztuk, podczas gdy dwanaście lat temu było
ich ponad trzykrotnie więcej – ponad 800.

Spadkowe tendencje
Nie sposób nie zauważyć, że ubywa

nam również – chociaż w mniejszym stopniu
– polskich koni zimnokrwistych. To najlicz-
niejsza obecnie rasa hodowana w Polsce. Na
koniec 2013 roku klaczy, ogierów oraz ho-
dowlanych źrebiąt polskich koni zimnokrwi-
stych mieliśmy niespełna 27,2 tys., czyli o po-
nad tysiąc mniej niż rok wcześniej. W re-
kordowym pod względem liczby tych koni
roku 2009 ich łączna liczba przekraczała
35,1 tys. Od tamtej pory jednak polskich koni
zimnokrwistych z roku na rok nam ubywa.

Mniej niż w 2012 roku mamy również ko-
ników polskich. Liczba przedstawicieli tej rasy
spadła na koniec 2013 roku poniżej 1,8 tys.
Jednak w tym przypadku mamy raczej do czy-

nienia z jednorazowym spadkiem, ponieważ
od około dekady mieliśmy do czynienia z ten-
dencją wzrostową. Liczba koników polskich
wrosła od 2004 roku o ponad tysiąc sztuk.

W 2013 roku dało się natomiast zauwa-
żyć nieznaczny wzrost liczby koni rasy śląskiej.
Mamy ich ponad 2,7 tys., czyli o 800 sztuk
więcej niż rok wcześniej. W przypadku li-
czebności koni tej rasy sytuacja w ostatnich
latach jest dość stabilna, chociaż i w tym przy-
padku rekordowy był 2009 rok, kiedy klaczy,
ogierów i źrebiąt hodowlanych tej rasy było
w kraju prawie 3 tys.

Przybyło również koni małych oraz ku-
ców, które od 2011 roku ujmowane są w jed-
nej kategorii – w księdze stadnej kuców. Na
koniec 2013 roku ich liczba sięgała 470
sztuk, podczas gdy dwa lata wcześniej było
ich o ponad 50 sztuk mniej. Jednak w reje-
strach kuców (koniowatych, które mają w kłę-
bie nie więcej niż 148 cm) oraz w rejestrze koni
małych (wysokości od 149 do 156 cm), jakie
prowadzono przed 2011 rokiem, bywało
wpisanych nawet znacznie ponad 2 tys.
zwierząt.

Z wyraźną tendencją wzrostową – i to
trwającą już od wielu lat – mamy za to do czy-
nienia w przypadku koni zaliczanych do
rasy huculskiej. Jest to jednak jedyna hodo-
wana w Polsce rasa koni, która w ostatnich
latach zwiększyła swą liczebność. Na koniec
2013 roku było ich w kraju łącznie ponad
2,3 tys., czyli najwięcej w dotychczasowej hi-
storii. A jeszcze na początku tego wieku ich
liczba nie przekraczała nawet tysiąca. Warto
jednak zwrócić uwagę, że przybywa głównie
klaczy tej rasy. Zarówno ogierów, jak i ho-
dowlanych źrebiąt jest bowiem obecnie mniej
niż bywało w minionych okresach (głównie
zaś rekordowych pod tym względem latach
z przełomu obecnej i poprzedniej dekady).

W sumie koniowatych mamy obecnie
znacznie mniej niż jeszcze kilka lat temu. Od
końca 2009 roku pogłowie spadło o ponad
13 tys. sztuk, do niespełna 41,5 tys. Klaczy
ubywa systematycznie praktycznie od kilku-
nastu lat. Jeszcze na początku tego wieku ich
łączna liczba znacząco przekraczała 23 tys.,
podczas gdy ostatnie statystyki mówią zale-
dwie o 17,2 tys. To oznacza ubytek blisko
26-procentowy.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przy-
padku ogierów. Jeszcze dekadę temu ich licz-

ba powoli rosła, by na koniec 2007 roku prze-
kroczyć nawet 5,4 tys. sztuk. Od tamtego cza-
su jednak pogłowie reproduktorów zaczęło się
kurczyć, by w 2013 roku spaść poniżej po-
ziomu 3,2 tys. To oznacza ubytek rzędu
około 42 proc.

Stabilny wzrost bydła
Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja

w segmencie bydła. Tu, jak wynika z rapor-
tów Głównego Urzędu Statystycznego, mamy
do czynienia ze stabilnym wzrostem pogło-
wia. Według wstępnych danych GUS z po-
łowy 2014 roku w kraju było łącznie ponad
5,92 mln sztuk bydła. To oznaczało, że li-
czebność stad wzrosła w ciągu roku o około
1 proc. Dodajmy tu, że w porównaniu z koń-
cem roku 2011 był to wzrost o ponad 7,5 proc.
Jak podaje Urząd przed trzema laty w Pol-
sce było łącznie 5,5 mln sztuk bydła.

Także w poprzednich latach liczebność pol-
skich stad była porównywalna. W połowie roku
(w latach 2005–2011) na naszych pastwi-
skach wypasało się nieco ponad 5,5 mln sztuk
bydła, zaś na koniec roku liczba ta – z oczy-

wistych powodów – spadała nieznacznie po-
niżej poziomu 5,5 mln sztuk. Obecnie sytuacja
dotycząca łącznej populacji bydła w Polsce zna-
cząco odbiega zatem od standardowej liczeb-
ności w minionych okresach.

Trzeba jednocześnie zauważyć, że o ile
łączna liczebność stad w ostatnich miesiącach
rosła, to dotyczyło to przede wszystkim mło-
dego bydła w wieku poniżej dwóch lat (w tym
cieląt w wieku poniżej jednego roku). W tym
samym czasie zmniejszyła się bowiem
populacja krów (o około 51,4 tys., czyli
2 proc.).

Struktura wiekowa stad bydła w związ-
ku z powyższym przedstawia się następują-
co: cielęta w wieku poniżej jednego roku sta-
nowią 27,2 proc. ogólnego pogłowia, do-
kładnie taki sam odsetek stanowią cielęta star-
sze, młode bydło hodowlane i rzeźne w wie-
ku od jednego do dwóch lat to 24,2 proc. ogól-
nej liczby bydła, krowy – 41,9 proc., natomiast
pozostałe bydło dorosłe zarówno hodowla-
ne, jak i rzeźne w wieku dwóch lat i więcej
– 6,7 proc.

Jeszcze trzy lata temu struktura stad była
nieco inna, a największe różnice dotyczyły od-
setka krów. Na koniec 2011 roku stanowiły one
bowiem 46,7 proc. Te rozbieżności można wy-
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tłumaczyć m.in. faktem uboju zwierząt w dru-
giej połowie roku.

Wymieńmy kilka występujących w Polsce
ras bydła. Jersey to bydło typu jednostronnie
mlecznego. Dorosłe krowy potrafią dać rocz-
nie około 5 tys. kg mleka. Rasa polska czer-
wona pochodzi od małego dzikiego bydła
krótkorogiego, występującego we wschodniej
części Europy Środkowej i w Skandynawii.
W okresie międzywojennym rasa ta stanowiła
nawet jedną czwartą całej polskiej populacji
bydła. W latach 80. zeszłego wieku zaczęła
być wypierana przez bardziej wydajne rasy
i krzyżówki. Rasa holsztyńsko-fryzyjska o cha-
rakterystycznym czarno-białym lub – wyjąt-
kowo – czerwono-białym umaszczeniu została
wyhodowana jako rasa typowo mleczna.
Pochodzi z północno-zachodniej Europy, jed-
nak największy rozwój osiągnęły hodowle pół-
nocnoamerykańskie. Za ocean bydło trafiło
z Europy wraz z emigrantami od początku za-
siedlania nowego świata.

Piemontese to rasa wywodząca się z pół-
nocno-zachodnich Włoch. Wyróżnia się wy-
bitnym umięśnieniem karku, grzbietu i zadu,
a cechą charakterystyczną jest tzw. podwój-
na pośladkowość wywoływana przez często
występujący w populacji tej rasy gen deter-
minujący przerost mięśni. To m.in. dzięki temu
ma wyższą wartość rzeźną – tusze charakte-
ryzują się małą zawartością kości, bardzo
małą zawartością tłuszczu i bardzo wysokim
udziałem mięśni.

Rasa simental, wywodząca się ze Szwaj-
carii i południowych Niemiec, charakteryzu-
je się dobrą wartością rzeźną i wysoką mlecz-
nością mamek. Mocna budowa ciała pre-
dysponuje ten rodzaj bydła do chowu w trud-
nych warunkach utrzymania. Ponadto od-
znacza się wysoką odpornością na choroby.

Blonded’Aquitaine jest jedną z naj-
młodszych francuskich ras bydła mięsnego.
Wyhodowana w górzystych okolicach połu-
dniowo-zachodniej Francji w wyniku krzy-
żowania ras garonnais, quercy i blond des py-
renees. Z kolei rasa highland zaliczana jest

do najstarszych zarejestrowanych ras bydła
mięsnego na świecie. Zwierzęta są mało
wymagające odnośnie środowiska, nawet
w ostrym klimacie mogą być utrzymywane
przez cały rok bez pomieszczeń, na powie-
trzu. Bydło rasy welshblack pochodzi z Wa-
lii i również łatwo przystosowuje się do
trudnych warunków klimatycznych. Pier-
wotnie było użytkowane dwukierunkowo,
później jednak przekształcono je na mięsne.
Rasa salers była początkowo użytkowana
nawet w trzech kierunkach – jako bydło
mleczne, mięsne i zwierzęta pociągowe
(głownie na terenach centralnej Francji),
a obecnie cieszy się dużą popularnością jako
rasa mięsna. Angusto – rasa szkocka, bez-
rożna, reprezentująca wybitnie mięsny typ
użytkowy, zaliczany do wcześnie dojrze-
wających i szybko rosnących, sprowadzo-
na w XIX wieku do USA, popularność swą
zawdzięcza dużej żywotności, zdolności
dostosowania się do różnych warunków kli-
matycznych, odporności na choroby i ła-
godnemu temperamentowi.

I jeszcze rasa limousine – bydło wywo-
dzące się z górzystego regionu południowo-
-centralnej Francji – spokrewniona z by-
dłem rasy blond d’aquitaine. Cechą charak-
terystyczną tej rasy jest średni rozmiar, bar-
dzo dobre umięśnienie szczególnie partii
grzbietu i zadu, delikatny kościec oraz bardzo
dobra płodność. Dzięki bardzo dobrym zdol-
nościom adaptacyjnym bydło tej rasy roz-
przestrzeniło się we wszystkich strefach kli-
matycznych świata.

Hodowla owiec
Z odmienną sytuacją niż w przypadku

opisanego wyżej bydła mamy do czynienia
w przypadku owiec. Chodzi tu głównie o sta-
tystyki występowania rogacizny. W połowie
2014 roku w polskich stadach było ich pra-
wie 223 tys. To, jak podaje Główny Urząd Sta-
tystyczny, liczba znacząco mniejsza niż w po-
łowie 2013 roku, kiedy owiec w kraju mieli-
śmy w sumie prawie 250 tys. sztuk. Wynik

z czerwca 2014 roku oznacza zatem spadek
rok do roku o 10,7 proc. Jednak ten ubytek
w stosunkowo niedużym stopniu dotyczył ma-
ciorek owczych, których populacja skurczy-
ła się bowiem tylko o 1,5 proc., czyli o oko-
ło 2 tys. sztuk.

W ostatnich miesiącach, jak wynika z da-
nych GUS-u, mamy do czynienia z ogólnym
zmniejszeniem się pogłowia tych zwierząt w
kraju. Obecna liczebność stad owczych jest
większa niż była na przykład przed trzema
laty – pod koniec roku 2011. Wtedy w kra-
ju mieliśmy w sumie niespełna 213 tys.
owiec, zaś rok wcześniej ich liczba oscylo-
wała w graniach 213,5 tys. Jednak jeśli
spojrzy się na długoletnie statystyki, można
zauważyć, że powyższe wyniki należały do
najniższych.

Podobnie jak w przypadku opisywanego
wcześniej bydła, tak i w hodowli owiec mamy
do czynienia ze swoistą sezonowością. W po-
łowie kolejnych lat liczba owiec jest zazwyczaj
większa niż na koniec. To tendencja bardzo
wyraźnie zauważalna zwłaszcza w ostat-
nich latach (od około sześciu lat).

Przed rokiem 2008 pogłowie owiec w Pol-
sce regularnie – nawet w statystykach na ko-
niec kolejnych lat – przewyższało poziom
300 tys. sztuk. Obecny poziom jest zatem
istotnie niższy od tego, z jakim mieliśmy do
czynienia jeszcze dekadę temu.

Owce to ten gatunek zwierząt hodowla-
nych, który występuje bardzo nierównomier-
nie na terenie naszego kraju. Jak wiadomo, naj-
powszechniej są one hodowane przede wszyst-
kim w regionach wyżynno-górzystych, czyli na
południu kraju. Stąd też województwo ma-
łopolskie może się pochwalić najwyższym od-
setkiem w ogólnopolskim pogłowiu owiec. Ho-
dowanych jest tam – jak wynika z danych sta-
tystycznych GUS na połowę 2014 roku – aż
29,5 proc. wszystkich polskich owiec. Naj-
mniejsze udziały mają tu zaś województwa
opolskie – zaledwie 1,1 proc. oraz święto-
krzyskie, mazowieckie i lubuskie – od 2,1 do
2,4 proc. �
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Na polskim rynku samochodów 
użytkowych dla firm mamy takie 
modele jak: Opel Combo, Citroën
Berlingo, Peugeot Partner, 
Volkswagen Caddy czy Renault 
Kangoo. Od niedawna do tego 
grona dołączył Mercedes Citan

MOTORYZACJA

Cezary Głogowski

Citan na pierwszy rzut oka przypomina Renaulta Kangoo.
Właściwie w całości go przypomina, gdyż jest rezultatem
porozumienia zawartego pomiędzy Renaultem a Mer-
cedesem, na mocy którego Renault udostępnił Merce-

desowi Kangoo na jego potrzeby. Nic więc dziwnego, że podczas
jazd testowych wielu przechodniów pytało mnie o nazwę modelu,
który choć podobny jest do Kangoo, to ma znaczki Mercedesa.

Z zewnątrz Citan ma zmieniony przedni grill, przednie lam-
py oraz maskę. Wnętrze jest bardzo proste, praktyczne i poręcz-
ne, a dzięki dużej i wypukłej przedniej szybie mamy dobrą wi-
doczność i wrażenie większej przestrzeni. Podróż na przednich fo-
telach jest bardzo komfortowa. Gorzej niestety wypada podróż na
tylnej kanapie, ze względu na przeszkadzające zagłówki, które za-
montowane są na kracie oddzielającej przestrzeń ładunkową.

Mercedes Citan wyposażony jest wysokoprężny silnik o po-
jemności 1,5 l, o mocy 105 KM i maksymalnym momencie ob-
rotowym 240 Nm. Spalanie Citana wynosi 6,5 l/100 km w mie-
ście i 5 l/100 km w trasie – można więc powiedzieć, że jest oszczęd-
ny, jak na tego typu auto.

Kim najczęściej będą posiadacze Citanów? Pierwszą grupę będą
stanowiły firmy kupujące samochody flotowe. Drugą – klienci od-
dani marce Mercedes, którzy wcześniej zmuszeni byli wybierać mię-
dzy większym Vito lub innymi markami tego typu samochodów.
Tym drugim Citan pozwoli w pełni oddać się ulubionej marce.

Koszt zakupu Citana to 83 tys. zł. Wersja testowa to wydatek
rzędu 107 tys. zł, podczas gdy podobnie skonfigurowany Kangoo
kosztuje 86 tys. zł. Jak widać, różnica jest znaczna, ale każdy wy-
biera to, co lubi. �

Nowy flotowiec 
na rynku

Mercedes-Benz Sprinter to furgon 
o długości 6961 mm, szerokości 
– 1993 mm i wysokości – 2815 mm.
Można się przerazić na widok takich
rozmiarów, ale nie ma się czego bać.
Sprintera prowadzi się lekko 
i przyjemnie, niczym osobowe auto

Cezary Głogowski

Ten kolos w środku prezentuje się bardzo bogato. Na wy-
posażeniu mamy pełną elektrykę, multifunkcyjną kie-
rownicę oraz radio z nawigacją, na ekranie której, przy
włączeniu biegu wstecznego, pojawia się obraz z kame-

ry zamontowanej nad tylnymi drzwiami. Dodatkowo auto dys-
ponuje wyjściami USB i AUX, mnóstwem schowków oraz super
wygodnym – wyposażonym w pneumatyczną poduszkę – fotelem
kierowcy.

Do wielkiego „kufra”, oddzielonego metalową ścianą od ka-
biny pasażerów, możemy dostać się przez tylne drzwi otwierane
pod kątem 90 stopni lub przez boczne – odsuwane. Przestrzeń za-
ładunkowa to aż 14 m3 – jest więc w co ładować. Bardzo cieka-
wym rozwiązaniem jest siatka przytrzymująca ładunek podczas
transportu, zamontowana na sześciu prowadnicach, które opusz-
czane są elektrycznie za pomocą przycisków umiejscowionych
w tylnych i bocznych drzwiach. Dodatkowym elementem są lamp-
ki ledowe zainstalowane w celu oświetlenia przestrzeni ładunko-
wej.

Pod maską tego dostawczaka pracuje wysokoprężny motor
o pojemności 2143 cm3 i mocy 163 KM oraz maksymalnym mo-
mencie obrotowym 360 Nm. Spalanie Sprintera w mieście to
10 l/100 km, a w trasie 8.2 l/100 km.

Nowy Sprinter to znakomity przyjaciel kierowcy w pracy. Ceny
316 CDI zaczynają się od 120 tys. zł brutto, natomiast testowa-
ny egzemplarz to koszt 160 tys. zł brutto. Czy to dużo jak na fur-
gon? Może i tak, ale konfiguracja, w jakiej dostępny jest Sprin-
ter, warta jest takich pieniędzy, a jednocześnie zadowolenia
w pracy. �

Idealny do dużych
gabarytów
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Nowe oblicze Isuzu D-Max
Isuzu D-Max to pickup jakich wiele na rynku motoryzacyjnym. Jednak wystarczy,
że do nazwy dodamy słowo „Dark”, a będziemy przecierali oczy z wrażenia

Cezary Głogowski

Isuzu D-Max Dark to jeden z niewielu
pickupów, za którym ludzie się oglą-
dają. Dzieje się tak za sprawą połą-
czenia białego koloru nadwozia z czar-

nymi elementami, zastosowanymi w takich
miejscach, jak nakładki przedniego zderza-
ka, boczne nakładki, progi, felgi aluminio-
we oraz orurowanie. Dopełnieniem całości,
nadającym autu prawdziwego kunsztu, są
przyciemnione szyby.

D-max Dark powstał na istniejącej już
wersji LSX. Auto wyposażone jest bardzo
bogato, m.in.: w automatyczną klimatyza-
cję, dzieloną i składaną tylną kanapę, skó-
rzaną tapicerkę, ogrzewanie przednich fo-
teli, bluetooth oraz system audio sterowa-
ny z kierownicy. W standardzie są wszelkie

systemy bezpieczeństwa: ABS, ESC, TCS,
a także przednie, boczne i kurtynowe po-
duszki powietrzne. Ponadto auto ma tele-
skopową kolumnę kierowniczą z regulacją
kąta pochylenia, wspomaganie kierownicy
oraz elektrycznie sterowane przednie i tyl-
ne szyby, system zapobiegający przytrza-
śnięciu palców oraz dwie wysuwane szu-
fladki na kubek – po stronie kierowcy i pa-
sażera – które świetnie sprawdzają się pod-
czas długich podróży.

Wnętrze nowego Isuzu prezentuje się
bardzo dobrze. Kierownica multifunkcyjna,
pomagająca kierowcy sterować radiem,
bardzo czytelne zegary. Panel środkowy
również atrakcyjnie zaprojektowany i prosty
w obsłudze. Kokpit wyposażony w dużą ilość
schowków, co w takim samochodzie jest do-
datkowym plusem. Co więcej, jak na auto za-

mieszone na podwójnych wahaczach i sprę-
żynach śrubowych współpracujących z ga-
zowymi amortyzatorami, podróżuje się nim
bardzo komfortowo.

W Isuzu D-Max Dark pracuje 2,5-li-
trowy wysokoprężny silnik o mocy 163 KM
i momencie obrotowym aż 400 Nm, który
bardzo dobrze współpracuje z manualną sze-
ściostopniową skrzynią biegów. Spalenie tego
potężnego pickupa – w zależności od cyklu
jazdy w trasie – wynosi 9,8 l/100 km, w przy-
padku cyklu miejskiego D-Max mieści się
w 11 l/100 km.

Za nowy design D-Maxa Dark trzeba za-
płacić 121 950 zł netto. To sporo, jak na auto
tej marki, ale jeżeli ktoś chce mieć pickupa
przyciągającego uwagę i wyróżniającego się
wśród innych samochodów, to Isuzu D-Max
Dark jest właśnie dla niego. �
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Niespotykany design

Megaprędkość dla każdego

Nowy, 27-calowy monitor Philips Moda 2 umożliwia odtwarzanie muzyki
bezpośrednio z urządzenia mobilnego dzięki modułowi Bluetooth i 7-wa-

towym głośnikom. Model 275C5QHAW charakteryzuje się gładkim i lśniącym
wykończeniem w kolorze białym, a intrygujący wygląd monitora potęguje bar-
dzo cienka ramka o grubości nieprzekraczającej 2,5 mm. Szerokość czarnych

pasków na obrzeżach wyświetlacza wy-
nosi zaledwie 3,5 mm.

Dobrą jakość dźwięku zapewniają
dwa głośniki o mocy 7 W oraz wykorzy-
stanie technologii SRS WOW HD, dzię-
ki której możliwe jest uzyskanie wirtual-
nego dźwięku przestrzennego 5.1 Cine-
ma Sound. Urządzenie może być wyko-
rzystane również do przeprowadzenia roz-
mów w trybie głośnomówiącym. 27-ca-
lowy Philips Moda 2 wyświetla obraz
o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080.
Monitor wyposażono w matrycę AH-IPS,
zapewniającą bardzo dobre odwzoro-
wanie barw i szerokie kąty widzenia. Do
dyspozycji użytkownika jest złącze D-SUB
(VGA), dwa porty HDMI, wejście audio
oraz wyjście słuchawkowe.

JA

Nowy router FRITZ!Box 3490 od AVM współpracuje z dowolnym łączem DSL, obsługuje VDSL wraz z vectoringiem i zapewnia szyb-
ki dostęp do internetu z prędkościami przekraczającymi 100 Mbit/s. Wydajny procesor i obsługa szybkiego standardu Wireless AC czy-

nią z niego idealną platformę do przesyłu danych. W zastosowaniach takich jak telewizja IP, wideo na żądanie i streaming mediów w sieci
lokalnej, można korzystać z szybkiego, bezprzewodowego LAN-u, obsługiwanego przez sześć anten (5 GHz i 2,4 GHz).

Router wspiera równocześnie szybki standard Wireless AC, osiągając przepustowość do 1300 Mbit/s, oraz Wireless N, oferując trans-
fery do 450 Mbit/s. Taka elastyczność pozwala na łatwe podłączanie do domowej sieci notebooków, tabletów i smartfonów. Dwa szybkie
porty USB 3.0 i przeglądarkowy odtwarzacz multimedialny zintegrowany z serwerem plików otwierają przed użytkownikami sieci zupełnie
nowe możliwości.

JA
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ASUS ZenFone 5 z Dual SIM
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ZenFone’y, nowe smartfony sygnowane
logo ASUS, cieszą się dużą popular-

nością zarówno na polskim, jak i na za-
granicznych rynkach. Teraz do czterech mo-
deli dołącza nowy, wyposażony w wydaj-
ny procesor Intel Atom Z2560, 2 GB pa-
mięci RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej.
Co najważniejsze, oferuje on możliwość ob-
sługi dwóch kart SIM. Dzięki tej funkcji
smartfon może pełnić jednocześnie rolę te-
lefonu prywatnego i służbowego. Pamięć
można rozszerzyć za pomocą karty mi-
croSD o dodatkowe 64 GB.

ZenFone 5 posiada wielodotykowy,
pojemnościowy wyświetlacz o przekątnej 5
cali i rozdzielczości 1280 x 720 pikseli. Smar-
fon wykonuje połączenia w standardzie 3G.
Akumulator o pojemności 2110 mAh po-
zwala na około 18,5 godziny rozmowy i na-
wet 353 godziny czasu czuwania. ASUS
ZenFon 5 posiada 8-megapikselowy apa-
rat tylny z LED-owym flashem, 2-mega-
pikselowy przedni oraz oprogramowanie
ASUS Pixel Master do retuszowania i mo-
delowania zdjęć.

JA

Innowacyjny monitor

Firma Samsung zaprezentowała naj-
nowszy monitor – SE790C. Za-

krzywiony ekran, panoramiczny obraz
wysokiej rozdzielczości (ULTRA-
WQHD, 3440 x 1440 pikseli) oraz wy-
soki współczynnik kontrastu w 34-ca-
lowym monitorze (proporcje ekranu
21:9) zapewniają wydajną pracę oraz do-
brą rozrywkę.

Dodatkowo monitor ma szeroki
kąt widzenia, współczynnik kontrastu
3000:1 oraz typową jasność 300 cd/mkw.
Wyjątkowo duży kąt widzenia wynoszący
178 stopni w poziomie i pionie opty-
malizuje wrażenia z oglądania obrazu
z dowolnej pozycji i minimalizuje jego
odkształcenia. Efektywność pracy z mo-
nitorem SE790C rośnie dzięki takim
funkcjom, jak „obraz przy obrazie”(PbP)
i „obraz w obrazie” (PiP).

Ponadto łatwo można podłączyć dwa urządzenia, takie jak komputer sta-
cjonarny, laptop, konsola do gier lub dekoder telewizyjny, by jednocześnie oglą-
dać obraz z obydwu źródeł bez konieczności ustawiania na biurku dodatkowego
monitora. Monitor jest również wyposażony w cztery porty USB 3.0, które utrzy-
mują wszystkie urządzenia użytkownika w ciągłej gotowości.

JA
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Gdzie na targi?
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luty 2015

4–6 REMADAYS 2015 – Międzynarodowe Targi Reklamy 

i Poligrafii Warszawa

6–7 PGN Tool Show 2015 – Targi Narzędzi Ostróda

12–13 Mobile IT 2015 

– Targi Rozwiązań i Technologii Mobilnych Kraków

14–15 ARENA AGRO OSTRÓDA 2015 – Wystawa Rolnicza Ostróda

17–20 MEBLE POLSKA 2015 – Targi Mebli Poznań

17–20 LUMINEXPO 2015 – Salon Oświetlenia 

i Techniki Oświetleniowej Poznań

20–22 SILTERM-INSTAL 2015 

– Salon Techniki Grzewczej i Instalacyjnej Sosnowiec

20–22 SiBEx 2015 – Targi Budowlane Silesia Building Expo Sosnowiec

20–22 FERMA BYDŁA 2015 – Międzynarodowe Targi Łódź

20–22 FERMA ŚWIŃ i DROBIU 2015 Łódź

20–22 IZOLACJE 2015 – Targi Technologii Izolacyjnych Sosnowiec

25–27 ŚWIATŁO 2015 – Międzynarodowe Targi 

Sprzętu Oświetleniowego Warszawa

25–27 ELEKTROTECHNIKA 2015 – Międzynarodowe 

Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń Warszawa

25–27 CENERG 2015 – Międzynarodowe Targi 

Czystej Energii Warszawa

26 LOTNISKO 2015 – Konferencja i Wystawa Warszawa

27–1 INTERBUD 2015 – Targi Budownictwa Łódź

marzec 2015

2–3 XV Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków

i Elektroników Warszawa

3–5 LASERexpo 2015 – Targi Techniki Laserowej Sosnowiec

3–5 ExpoCUTTING 2015 – Targi Technologii Cięcia Sosnowiec

3–5 FixingTECH EXPO 2015 – Targi Technologii 

Łączenia i Elementów Złącznych Sosnowiec

3–5 GRINDexpo 2015 – Targi Technologii Szlifowania Sosnowiec

5–6 ENEX–Nowa Energia 2015 

– Targi Odnawialnych Źródeł Energii Kielce

5–6 ENEX 2015 – Międzynarodowe Targi 

Energetyki i Elektrotechniki Kielce

5–6 EKOTECH 2015 – Targi Ekologiczne, Komunalne, 

Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu Kielce

7–8 AGRO-PARK 2015 – Targi Rolnicze Lublin

10–11 Targi Praca.pl 2015 Warszawa

10–12 PNEUMATICON 2015 – Targi Pneumatyki, 

Hydrauliki, Napędów i Sterowań Kielce

10–12 STOM-BLECH 2015 – Targi Obróbki Blach Kielce

10–12 SPAWALNICTWO 2015 – Międzynarodowe Targi 

Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa Kielce

10–12 EXPO-SURFACE 2015 – Targi Technologii 

Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni Kielce

10–12 STOM TOOL 2015 

– Salon Technologii Obróbki Metali Kielce

10–12 CONTROL-STOM 2015 

– Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej Kielce

10–12 STOM-LASER 2015 

– Targi Laserów i Technologii Laserowych Kielce

10–12 BHP 2015 – Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy 

i Ochrony Przeciwpożarowej Katowice

10–13 BUDMA 2015 

– Międzynarodowe Targi Budownictwa Poznań

10–13 GLASS 2015 – Targi Branży Szklarskiej Poznań

10–13 WinDoor-tech 2015 – Targi Maszyn i Komponentów 

do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad Poznań

17–18 Prawnicze Targi Praktyk i Pracy 2015 Warszawa

17–20 AUTOMATICON 2015 – Międzynarodowe Targi 

Automatyki i Pomiarów Warszawa

18–20 EUROLAB 2015 – Międzynarodowe Targi Analityki, 

Technik Pomiarowych i Farmacji Warszawa

25–26 Inżynierskie Targi Pracy 2015 Kraków

27–29 TARBUD 2015 – Targi Budownictwa 

i Wyposażenia Wnętrz Wrocław

27–29 AGROTECH 2015 

– Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Kielce

27–29 LAS-EXPO 2015 – Targi Przemysłu Drzewnego 

i Gospodarki Zasobami Leśnymi Kielce

27–29 ENERGIA 2015 – Targi Energii Konwencjonalnej 

i Odnawialnej Szczecin

27–29 BUD-GRYF 2015 – Targi Budowlane Szczecin

28–29 TEO 2015 – Targi Energii Odnawialnej Bydgoszcz

28–29 GRYF-BUD 2015 – Targi Budownictwa i Instalacji Bydgoszcz

28–29 AKTYWNI 50+ 2015 Poznań



Misją banku jest utrzymywanie stabilnej i ugruntowanej pozycji finansowej na lokalnym rynku oraz
wspieranie rozwoju lokalnych środowisk i społeczności.

Bank posiada szeroką ofertę produktową skierowaną do klientów indywidualnych, rolników i firm.
Prowadzi rozliczenia dewizowe w pełnym zakresie oraz świadczy usługi z zakresu bankowości
elektronicznej i mobilnej.

Bank Spółdzielczy w Przysusze jest laureatem licznych na-
gród i wyróżnień, w tym: Ogólnopolskiego Certyfikatu
„Rzetelni w Biznesie”, Mazowieckiego Certyfikatu „Rzetelni
w Biznesie”, konkursu „Orzeł Agrobiznesu”, Mazowieckiej
Firmy Roku i wielu innych.

Bank Spółdzielczy w Przysusze
ul. Grodzka 3, 26-400 Przysucha
tel. (48) 675 22 42
bank@bsprzysucha.pl
www.bsprzysucha.pl

Bank Spółdzielczy w Przysusze
100 lat na rynku – 100 % polskiego kapitału




