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Pierwsze Forum Inspiracji CSR
15 października 2015 roku w Centrum Konferencyjno-Eventowym Concordia Design spotkają się managerowie CSR oraz osoby blisko związane z tematyką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w Wielkopolsce
Forum będzie okazją do integracji lokalnego środowiska biznesu wokół koncepcji CSR. Wydarzenie dotyczyć będzie takich zagadnień,
jak: CSR jako wspólnota wartości, trendy w Europie i na świecie oraz sesje networkingowe. W trakcie Forum zaprezentowane zostaną
inauguracyjne wyniki analizy „CSR w mediach w Wielkopolsce”, przygotowanej przez Press-Service Monitoring Mediów, oraz analizy „CSR
w Wielkopolsce” – podkreśla Łukasz Smolarek, dyrektor Forum Inspiracji CSR.
Pierwsze Forum Inspiracji CSR to wyjątkowa inicjatywa, która skupiać się będzie wokół idei networkingu. Wydarzenie stanowi odpowiedź na oczekiwania osób blisko związanych z CSR w Wielkopolsce, odnośnie do powstania lokalnego miejsca wspólnych spotkań i wymiany poglądów – dodaje Łukasz Smolarek.
Patronat medialny nad Forum objęły portale: odpowiedzialnybiznes.pl, csr.pl, kwartalnik „AS Biznesu”, miesięcznik branżowy „Personel
i Zarządzanie” oraz Radio Merkury Poznań. Szczegółowy program i dodatkowe informacje są dostępne na stronie I Forum Inspiracji CSR
„Networking is Working”: www.foruminspiracji.pl.
I

Ostatnia szansa na
zdobycie certyfikatu

Produkcja samochodów
ratuje rynek maszynowy

Trwa XVIII edycja Programu
„Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Właśnie ruszyły obrady komisji
regionalnych, które jako pierwsze
ocenią uczestników

Atradius, jeden z wiodących ubezpieczycieli należności na świecie, opublikował „Market Monitor”,
w którym przedstawia analizę oraz prognozy
dla rynku maszynowego wybranych krajów

Program skierowany jest do wszystkich firm, które w swojej działalności kierują się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” to wzmocnienie wizerunku firmy jako rzetelnego kontrahenta i wsparcie w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Zainteresowane firmy muszą się spieszyć z formalnościami. Wśród już potwierdzonych ponad 350 uczestników edycji 2015 najwięcej jest firm z Wielkopolski, najmniej z Zachodniopomorskiego.
Właśnie ruszyła weryfikacja zgłoszeń uczestników,
która będzie mieć dwa etapy. Jako pierwsze kandydatów oceniają komisje regionalne, które przygotowują
rekomendacje dla komisji ogólnopolskiej, decydującej
o dopuszczeniu do II etapu Programu. Na podstawie
wyników audytów prowadzonych w II etapie komisja
ogólnopolska rekomenduje firmy do certyfikatów i nagród. Ostateczne decyzje o ich przyznaniu lub nie podejmie jesienią kapituła programu, w skład której
wchodzą przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu,
Krajowej Izby Gospodarczej i władz wojewódzkich.
Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” w tym roku obchodzi
18. urodziny, a jego organizatorzy szykują okolicznościowe niespodzianki na Wielką Galę Finałową, która
odbędzie się 27 listopada w Warszawie.
www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl
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Zdaniem analityków firmy
Atradius rynek produkcji maszyn
generalnie znajduje się w dobrej
kondycji. Wpływ na to mają dobre perspektywy wzrostu gospodarczego i odbicie w branży motoryzacyjnej w strefie euro. Szczególnie korzystają na tym producenci aut w Niemczech, Francji,
Włoszech, Czechach i na Węgrzech. Dla odmiany, po wielu latach istotnych inwestycji w produkcję maszyn, z problemami borykają się duże
kraje rozwijające się, takie jak Brazylia czy Chiny. Nie stanowi to wielkiego zaskoczenia z uwagi na widoczne od 2014 roku spowolnienie w Państwie Środka i balansującą na skraju recesji brazylijską gospodarkę. W efekcie produkcja
maszyn na tych rynkach zwolni, ze względu na kondycję odbiorców tych produktów.
Kondycja tego sektora w Polsce jest niejednoznaczna, co wynika z różnej
sytuacji branż, w których działają odbiorcy produktów. Z jednej strony wyśmienicie
radzi sobie segment produkcji aut, który wzrósł w lipcu o niemal 14 proc. r/r,
a z drugiej strony trudna sytuacja polskich kopalń węgla sprawia, że producenci
maszyn górniczych są zmuszeni do szukania nabywców za granicą. Niemniej
perspektywy dla tej branży w Polsce są pozytywne, co w dużej mierze jest efektem kolejnego strumienia środków europejskich.
Firma Atradius w bieżącym „Market Monitorze” przyjrzała się najważniejszym światowym rynkom produkcji maszyn oraz krótko opisała ich prognozę
na najbliższy okres. Ten oraz poprzednie raporty dotyczące innych branż sektora przemysłu dostępne są na stronie internetowej www.atradius.pl.
I
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Cztery dni u Kaltenbacha
Producent urządzeń o najwyższym poziomie technologicznym adresowanych do
szeroko rozumianej branży producentów
konstrukcji stalowych, niemiecka ﬁrma
Kaltenbach, organizuje co dwa lata imprezę wystawienniczą International Partners-in-Steel (IPS). Tegoroczna, dziesiąta
z rzędu, tradycyjnie zlokalizowana została
w głównej siedzibie ﬁrmy w Lörrach, mieście położonym w silnie uprzemysłowionej
Badenii-Wirtembergii, na styku Niemiec,
Szwajcarii i Francji

Na 34 stoiskach zaprezentowali się współpracujący ze sobą producenci maszyn i urządzeń do obróbki stali i innych metali oraz wyrobów z nich. Byli także oferenci maszyn używanych „jak nowych”
i oprogramowania oraz firmy doradcze. Sam Kaltenbach w trzech
boksach pokazał działania serwisu technicznego, centrum technologicznego i dokonania na tym polu. Można było obejrzeć 14 maszyn firmy usytuowanych osobno i w konfiguracjach. Inaugurację
czterodniowego przedsięwzięcia (9–12 czerwca) stanowiła uroczysta prezentacja najnowszego dziecka Kaltenbacha – wysoko wydajnego centrum obróbczego.
IPS 2015 to także 3 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej, 1326
gości z ponad 40 krajów, liczne wykłady (np. dotyczące mechanicznego cięcia plazmowego w obszarze 3D, doboru narzędzi stosowanych w produkcji konstrukcji stalowych, służącego jej oprogramowania w CAD/CAM), prezentacje i pokazy.
Kilkaset maszyn wyprodukowanych przez firmy z Grupy Kaltenbach pracuje w ponad 70 przedsiębiorstwach zlokalizowanych
w Polsce, nie tylko u producentów wszelkiego rodzaju konstrukcji
stalowych, ale także maszyn, środków transportu zbiorowego i indywidualnego, tudzież hutach i firmach handlujących stalą. IPS 2015
odwiedziło liczne grono przedstawicieli wielu z nich.
AU

20 lat z sukcesami

Właściciel Wydawnictwa MaxMedia Mariusz Gryżewski i prezes
„Polisa-Życie” Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance
Group Wiesław Szermach

„Polisa-Życie” Towarzystwo Ubezpieczeń
SA Vienna Insurance Group od 20 lat buduje portfele ubezpieczeniowe, kierując się
mottem: „Z myślą o nowych perspektywach życia”. W roku jubileuszu odbiera kolejne wyróżnienie za profesjonalizm usług
i tym samym udowadnia, że zasłużenie cieszy się renomą

Podczas uroczystości zorganizowanej z okazji jubileuszu 20-lecia prezes zarządu spółki Wiesław Szermach odebrał kolejne wyróżnienie w uznaniu dla dotychczasowych osiągnięć i profesjonalnej oferty ubezpieczeń. Tym razem „Polisa-Życie” została uhonorowana Złotym Medalem magazynu „Rynek inwestycji”. To kolejna nagroda dla firmy obok takich wyróżnień, jak Order Finansowy,
statuetka Produkt VIP-a, przyznana przez „Magazyn VIP” dla Otwartego Ubezpieczenia na Życie VIP, oraz Firma Dobrze Zarządzana,
przyznana przez „Magazyn Gospodarczy Fakty”, a także Certyfikat Znak Jakości KidZone 2013, tytuły: „Super Wiktorii” w kategorii
Lider Branży Ubezpieczeń, „Najlepszego Partnera w Biznesie” w kategorii „Wsparcie Przedsiębiorców” i po raz drugi otrzymany w ubiegłym roku tytuł „Najlepszej firmy ubezpieczeń życiowych spółki VIG
Polska”. Ponadto firma była nominowana w konkursie „Teraz Polska” Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego w kategorii Usługi Finansowe za Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy Super Gwarancja.
Sam prezes „Polisy-Życie” SA został wyróżniony przez
„Home&Market” tytułem „Menadżera Roku 2014”, a także uhonorowany przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń. – Od
20 lat budujemy nowe portfele ubezpieczeniowe, dbając o jakość
i konkurencyjność tworzonych produktów, z których będą zadowoleni
nasi klienci – mówił prezes Szermach podczas uroczystości jubileuszowej. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wkład pracy, podkreślając, że to ich wysiłek przełożył się na sukces firmy i doprowadził do tego, że razem mogą
świętować jubileusz.
I
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Strategiczne konsorcjum dla polskich Sił Zbrojnych
W obecnej sytuacji geopolitycznej dla bezpieczeństwa Polski ważne jest zapewnienie Siłom
Zbrojnym rozwiązania, które istotnie zwiększy ich zdolności bojowe oraz wpłynie na rozwój krajowego przemysłu obronnego. Asseco Poland, Teldat, Siltec, Enigma, CMGI oraz
Wojskowa Akademia Techniczna zawiązały konsorcjum, które oferować będzie zaawansowany technologicznie System Zarządzania Walką (BMS – Battleﬁeld Management System)

Narodowe „Konsorcjum BMS” powstało w odpowiedzi na rozpoczęty przez Ministerstwo Obrony Narodowej proces modernizacji i informatyzacji polskiego wojska. Armie na całym świecie inwestują w systemy tej klasy, dlatego „Konsorcjum BMS” ma także szansę na zagraniczną ekspansję.
W skład „Konsorcjum BMS” wchodzą tylko krajowe firmy oraz polska uczelnia wojskowa – WAT. Startują one w przetargu na dostawę systemu BMS dla polskich Sił Zbrojnych. Rozwiązanie to, w dobie cyfryzacji wojny, jest jednym z kluczowych wojskowych systemów teleinformatycznych, służącym do zarządzania
walką na szczeblu taktycznym. Wspiera proces dowodzenia i łączności pomiędzy sztabem a załogami wszelkiego rodzaju pojazdów bojowych, w tym transporterów Rosomak. Informacje z pola walki są w czasie rzeczywistym przekazywane do dowództwa, które może na bieżąco korygować podjętą taktykę walki. Rozwiązanie może pracować samodzielnie, jak również stanowić podstawę do budowy kolejnych systemów.
– Powołanie narodowego „Konsorcjum BMS” w składzie: Asseco, Teldat, Siltec, WAT, Enigma, CMGI stwarza olbrzymie szanse na
wyposażenie polskiej armii w system teleinformatycznego wspomagania dowódców i żołnierzy na polu walki, który istotnie zwiększy ich
zdolności do dowodzenia, rażenia i przetrwania na polu walki – powiedział prof. Andrzej Najgebauer, kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych w Wojskowej Akademii Technicznej.
Narodowe „Konsorcjum BMS” łączy osiągnięcia polskich firm oraz kapitał wiedzy Wojskowej Akademii Technicznej. Konsorcjum posiada ogromne doświadczenie, m.in. w zakresie systemów BMS, łączności, bezpieczeństwa oraz ochrony informacji, jak również integracji, wieloletniego utrzymania i rozwoju rozwiązań teleinformatycznych. Na czele konsorcjum stanęło Asseco Poland.
I

Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego i Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych zapraszają na V Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, która odbędzie się w dniach 28–30 września 2015 roku w Hotelu Zamek w Gniewie.
Gościem honorowym będzie Lech Wałęsa, a gościem specjalnym Janusz Piechociński
Konferencja skierowana jest do prezesów zarządów, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym, a także do innych podmiotów organizacyjnych będących na wykazie wojewody. Zaproszenie kierowane jest również do pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych i pełnomocników ds. ochrony infrastruktury
krytycznej, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej
i technicznej, dyrektorów i naczelników działów spraw obronnych i zarządzania
kryzysowego, szefów działów IT, innych osób odpowiedzialnych za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.
Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają wybitnych naukowców, praktyków i ekspertów z omawianej tematyki, przedstawicieli państwowych urzędów centralnych, w tym Komendy Głównej Policji, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Podczas uroczystej gali zostaną przyznane tytuły „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” wraz z buławą hetmańską dla instytucji i przedsiębiorców, które mają szczególne zasługi na rzecz bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego kraju.
www.ksoin.pl
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Karol Szymanowski – ojciec muzyki naszych czasów!
Zakończył się Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum, zaliczany do
najważniejszych letnich wydarzeń artystycznych w Polsce. To między innymi dzięki atrakcyjnemu repertuarowi, udziałowi wybitnych polskich i zagranicznych artystów oraz współpracy z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Program każdej edycji Sacrum Non Profanum, nad którym czuwa dyrektor
artystyczny prof. Bohdan Boguszewski, jest starannie przemyślany i dopracowany,
by na długo pozostawał w pamięci melomanów oraz wykonawców, a jego artystyczne osiągnięcia przekraczały granice Polski. Tegoroczną, jedenastą festiwalową odsłonę, realizowaną od 4 do 15 sierpnia 2015 roku, poświęcono przede
wszystkim muzyce Karola Szymanowskiego. Słynne kompozycje twórcy „Harnasiów” wykonane zostały m.in. w szczecińskiej filharmonii, bazylice archikatedralnej i w Zamku Książąt Pomorskich, a także w trzęsackim kościele Miłosierdzia Bożego oraz w muszlach koncertowych Świnoujścia i Heringsdorfu. Prawie
sto utworów różnych epok interpretowało ponad 300 wybitnych muzyków z Polski, Wielkiej Brytanii, Korei, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Wystąpiły m.in. znane duety, kwartety, trzy chóry, ponad 80-osobowa orkiestra, a także blisko czterdziestu solistów – instrumentalistów i wokalistów. Festiwalowi towarzyszyły także wystawy fotografii i grafiki oraz spotkania z ciekawymi twórcami, np. pisarką
Barbarą Wachowicz.
(dhj)

Koncert inauguracyjny: Chór im. prof. Jana
Szyrockiego, Orkiestra Academia, Leszek Skrla,
baryton, Bohdan Boguszewski, dyrygent
„Beatus Vir” H. M. Górecki

III edycja IT Future Expo 2015
Największa impreza targowa B2B branży informatycznej w Polsce w tym roku ponownie
odbędzie się 26 listopada na Stadionie Wrocław
Podczas największych targów informatycznych w Polsce będzie można zapoznać się z najnowszymi technologiami, trendami oraz innowacjami informatycznymi na rynku, jak również
zaczerpnąć informacji i opinii o produktach prezentowanych
przez ponad 100 firm. IT Future Expo gromadzi przedstawicieli i wystawców z szeroko pojętej branży informatyczno-technologicznej, dzięki czemu na targach można spotkać kontrahentów nie tylko z kraju, lecz także zza granicy. Impreza ma charakter branżowy i kierowana jest do reprezentantów wszystkich
firm i instytucji.
Targom IT Future Expo towarzyszyć będą równolegle:
• IT FUTURE CONGRESS – konferencja mająca na celu
umożliwienie słuchaczom zapoznania się z potrzebami rynku
IT, najnowszymi technologiami sektora ICT oraz kierunkami
rozwoju branży.
• IT CAREER SUMMIT – strefa kariery IT, będzie doskonałą możliwością dla specjalistów branży informatycznej, którzy poszukują nowych wyzwań na ścieżce swojej kariery zawodowej. Jest to również doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i poznania wpływowych osób z branży IT.
• STREFA 3D – zupełna nowość! Podczas edycji wrocławskiej uruchomiona zostanie dodatkowa strefa, a w niej: roboty i drukarki 3D, rozszerzona rzeczywistość, rzeczywistość wirtualna.
www.itfuture.pl/wroclaw
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Granitowy bukiet
dla radomskiego
biznesu
12 czerwca na 19. Gali Biznesu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi
Radomskiej statuetki odebrali laureaci konkursu o Nagrodę Gospodarczą
Granitowego Tulipana 2015
arto szukać osób, które udowadniają, że w niełatwych
czasach mają talent do zarabiania pieniędzy i wzmacniają siłę regionu radomskiego. Konkurs
Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej pomaga nam dostrzec liderów
i nagrodzić ich za trud niedostrzegany na
co dzień – mówił wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, który objął konkurs honorowym patronatem.
Statuetki za 2014 rok zostały wręczone w pięciu kategoriach: Firma Roku, Debiut Roku, Produkt Roku, Inwestycja Roku

W

oraz Przyjazny dla Biznesu. Przyznano również dwie nagrody specjalne, które trafiły do
Radomskiego Centrum Zapaśniczego
„Olimpijczyk” za wybitne osiągnięcia sportowe promujące region radomski i popularyzację sportu wśród młodzieży oraz do
Jana Stańczyka – prezesa spółki Radmot,
docenionego za wieloletnie zaangażowanie
w integrację branży metalowej regionu radomskiego i kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy.
Podczas uroczystości w Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej nagrodzono również zwycięzców konkursu

ogłoszonego przez gminę miasto Radom,
Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o., którzy otrzymali po 100 tys. zł za najlepsze innowacyjne
pomysły na własny biznes. Przedstawiciele dwóch regionalnych klastrów: Radomskiego Klastra Metalowego i AgroBioClustra odebrali Certyfikaty Jakości – Bronze
Label. Ponadto podczas gali wręczono nagrody Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia dla Najaktywniejszego Samorządu
Uczniowskiego i Projektu Młodzieżowego
Roku.
I

Triumf artystyczny i architektoniczny
Rozmowa z Włodzimierzem Pujankiem,
dyrektorem Mazowieckiego Centrum Sztuki
Współczesnej Elektrownia

Podczas Gali Biznesu „Granitowe
Tulipany” zostali państwo uhonorowani
w kategorii Inwestycja Roku 2014. Jakie
są efekty projektu?
– Wyróżnienie „Granitowym Tulipanem” jest dla nas wielkim zaszczytem.
Oznacza, że budynek, który popadał w ruinę, stał się znaczącym elementem architektonicznym nie tylko na mapie Radomia,
ale również województwa.
Największym wyzwaniem podczas realizacji inwestycji było znalezienie właści-
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wego połączenia pomiędzy charakterystyczną starą częścią a nowoczesnością.
Efektem inwestycji jest ułatwienie dostępu
do radomskiej kolekcji sztuki współczesnej
zarówno turystom, jak i uczniom uczestniczącym w lekcjach muzealnych w zaadaptowanym do tego celu zabytkowym,
poprzemysłowym budynku w centrum
Radomia. Oprócz walorów architektonicznych budynku pamiętajmy też o walorach kulturalnych. Adaptacja starej elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum
Sztuki Współczesnej „Elektrownia” pozwoliła zgromadzić i zabezpieczyć w jednym miejscu znaczącą ilościowo i historycznie radomską kolekcję sztuki współczesnej.
W maju podpisali państwo umowę na
dofinansowanie projektu „Zmiana sposobu
użytkowania dawnej elektrociepłowni na
Mazowieckie Centrum Sztuki Współcze-

snej Elektrownia”. Co będzie jego największą wartością?
– Adaptacja budynku dawnej elektrociepłowni finansowana była od początku ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Obecnie podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu środkami
unijnymi. Umowa ta pozwala nam dokończyć to, czego w pierwotnym zadaniu
nie byliśmy w stanie wykonać. Największą
wartością projektu będzie na pewno kolekcja
sztuki współczesnej, obejmująca ponad
5000 dzieł różnych artystów. Drugą najważniejszą wartością projektu jest kino. Od
początku istnienia Centrum nastawieni
jesteśmy na pokazywanie kina ambitniejszego, artystycznego.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.elektrownia.art.pl

BUSINESS EXCELLENCE

Laureaci X edycji Programu Promocji Firm
Business Excellence 2015:
w kategorii mała ﬁrma:
• „Krystian” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
wyróżnienia:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„GEO” Sp. z o.o. (kategoria eksporter i promotor regionu za granicą)
• Hotel Alter (kategoria inwestor regionalny)
• Rodzinny Klub Wypoczynkowy „Niebieskie
Migdały” (kategoria przedsiębiorstwo przyjazne ludziom i środowisku)
w kategorii średnia ﬁrma:
• Górnicza Fabryka Narzędzi Sp. z o.o.
wyróżnienia:
• Centrum Medyczne SANITAS Sp. z o.o.
(kategoria inwestor regionalny)
• Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta
Sękowskiego (kategoria przyjazny pracodawca)
w kategorii duża ﬁrma:
• Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik SA
Laureaci IV edycji Programu Promocji Gmin
Business Excellence 2015:
kategoria gmina wiejska:
• gmina Rejowiec Fabryczny
wyróżnienia:
• gmina Łuków
(gmina przyjazna inwestorom)
• gmina Wólka
(gmina przyjazna mieszkańcom)
kategoria gmina miejsko-wiejska:
• gmina Janów Lubelski
wyróżnienie:
• gmina Opole Lubelskie
(gmina przyjazna inwestorom)
kategoria gmina miejska do 40 tys. mieszkańców:
• miasto Tomaszów Lubelski
wyróżnienie:
• miasto Dęblin
(gmina przyjazna mieszkańcom)
kategoria gmina miejska powyżej 40 tys.
mieszkańców:
• gmina miasto Puławy
wyróżnienia:
• gmina Świdnik
(gmina przyjazna inwestorom)
• miasto Chełm
(gmina przyjazna inwestorom)
kategoria gmina miejska powyżej 100 tys.
mieszkańców:
• gmina miasto Lublin
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Jubileusz lubelskiej
doskonałości
2 czerwca w Hotelu Korona w Zemborzycach
Tereszyńskich k. Lublina odbyła się gala ﬁnałowa X jubileuszowej edycji Programu Promocji Firm oraz IV edycji Programu Promocji
Gmin Business Excellence 2015
Fot. LKB Andrzej Rożek

rogram Promocji Firm
i Gmin identyﬁkuje
i promuje najlepsze
ﬁrmy i najbardziej
przedsiębiorcze samorządy województwa lubelskiego. – W tym
roku w związku z jubileuszem
15-lecia Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu wydarzenie
miało wymiar szczególny. Dlatego oprócz kontynuacji do- Laureaci w kategorii duża firma
tychczasowych kategorii kapituła i komisja programu postanowiły przyznać tytuły „Laureatów 10-lecia Programu Promocji Firm Business Excellence 2015”. Ponadto Ministerstwo Gospodarki przyznało odznaki honorowe za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej – mówi Agnieszka Gąsior-Mazur, prezes LKB.
W ścisłym finale Programu Promocji Firm Business Excellence 2015 o miano
najlepszych walczyło 19 firm, zaś do czołówki Programu Promocji Gmin Business
Excellence 2015 zakwalifikowało się 16 samorządów z województwa lubelskiego. Ze
względu na jubileuszowy charakter X edycji programu dla firm w tym roku w szczególny sposób zostały uhonorowane przedsiębiorstwa, które wielokrotnie z sukcesem brały udział w programie, a jednocześnie osiągnięciami w biznesie potwierdziły
swoją pozycję rynkowych liderów. Podczas uroczystości jubileuszowej otrzymały one
zaszczytny tytuł „Laureata Dziesięciolecia Programu Promocji Firm Business Excellence”. Tym wyjątkowym wyróżnieniem zostały uhonorowane: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Malinex z Łęcznej (kategoria mała firma), Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CEWAR Więch & Więch SJ (kategoria średnia
firma) oraz Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o. (kategoria duża firma).
Wiceminister Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,
odznaczył orderami przyznanymi przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego
11 lubelskich menedżerów, uhonorowanych za zasługi dla rozwoju krajowej gospodarki. Otrzymali je: prezes zarządu POL-SKONE Sp. z o.o. Jan Szulżyk, członek zarządu Lubelskiej Wytwórni Dźwigów Osobowych „Lift-Service” SA Barbara Bieniek, prezes zarządu Fabryki Kabli ELPAR Sp. z o.o. Wiesław Czarnacki, prezes zarządu firmy Modern-Expo SA Bogdan Łukasik, prezes zarządu Mostostal Puławy SA Tadeusz Rybak, prezes zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego SA Ryszard
Nowak, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Handlowego Progress-Chem Jan Świć,
prezes zarządu w firmie Mikrobit Sp. z o.o. Urszula Czyndacka, prezes zarządu Zespołu Doradców Finansowo-Księgowych Doradca Sp. z o.o. Stefan Czerwiński, prezes zarządu Lubelskiej Spółdzielni Niewidomych Paweł Skrzypek, prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu Agnieszka Gąsior-Mazur.
Zwieńczeniem wieczoru była część rozrywkowa, na którą złożył się koncert zespołu Pawkin oraz pokaz mody na lato 2015.
I

P
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„Stolica polskich skrzydeł”
Miasto Dęblin to „stolica polskich skrzydeł”, która łączy w sobie elementy
wielowiekowej tradycji z nowoczesnością. Malowniczy zakątek Lubelszczyzny
położony jest w widłach jednych z największych polskich rzek – Wisły oraz
Wieprza, otoczony kompleksem fortyﬁkacji obronnych z XIX wieku

ęblin jest ważnym węzłem kolejowym i logistycznym. Przebiegają tędy: linia kolejowa nr 7
Warszawa Wschodnia–Dorohusk (przez Lublin) i linia 26 do Radomia
(przez Pionki). Dziennie na stacji zatrzymuje się kilkadziesiąt pociągów regionalnych i międzyregionalnych. Przez miasto
przechodzą droga krajowa nr 48 Kock–Dęblin–Tomaszów Mazowiecki i droga wojewódzka nr 801 Warszawa–Dęblin–
Puławy.
Bogate walory krajoznawcze i przyrodnicze Dęblina dają możliwość rozwoju zarówno turystyki krajowej, jak i zagranicznej. Miasto należy do najbardziej wysuniętej na południe części pasa wielkich dolin, zwanej Małym Mazowszem, na północnym wschodzie graniczy z Wysoczyzną
Żelechowską, a na południowym wschodzie
– z Wysoczyzną Lubartowską.
Dęblin to ciekawe historycznie miasto
leżące przy ujściu rzeki Wieprz do Wisły,
w pięknej dolinie tarasowej. Wspaniałe
krajobrazy oraz bogactwo naturalne terenu sprzyjają zarówno czynnemu wypoczynkowi, jak i dają możliwość wyciszenia
się i obcowania z naturą. To właśnie obszar
Dęblina dzięki nadrzecznym krajobrazom,

D

Fot. Andrzej Jaworski

rzadkim gatunkom roślin i zwierząt
został zaliczony do terenów najcenniejszych w Europie i objęty europejskim programem NATURA 2000.
O atrakcyjności miasta decyduje
również historia Dęblina i jej materialne ślady, tradycje lotnicze z istniejącą tu Wyższą Szkołą Oficerską
Sił Powietrznych i Aeroklubem Orląt.
Władze Dęblina myślą o przyszłości swoich mieszkańców i razem
z Radomiem oraz Łodzią w ciągu
najbliższych lat stworzą nowy projekt Beata Siedlecka, burmistrz Dęblina
gospodarczy o nazwie Wyżyna Lotnicza. W czerwcu bieżącego roku
dziewięciu sygnatariuszy, a wśród nich
likoptery firmy Airbus Helicopters. To właburmistrz Dęblina Beata Siedlecka, podśnie na terenach Wyżyny Lotniczej ma odpisało list intencyjny w sprawie utworzenia
bywać się ich montaż, serwisowanie i pronowego klastra lotniczego w Polsce. Jest to
dukcja części zamiennych.
trzecie – po Dolinie Lotniczej i centrum lotNiewątpliwie nowy klaster to szansa na
niczym w południowo-zachodniej Polsce –
inwestycje lotnicze i kosmiczne oraz kolejtakie przedsięwzięcie w kraju. Projekt ten jest
ne miejsca pracy dla mieszkańców. Wyżykolejnym krokiem władz Dęblina po opuna Lotnicza ma za zadanie pobudzić rozblikowanym w maju liście otwartym powój gospodarczy poprzez napływ nowych
pierającym inicjatywę ministra obrony natechnologii, które często zachęcają kolejne
rodowej w sprawie utworzenia Wyżyny Lotfirmy do inwestowania w regionie. – Wyżyna
niczej. Niewątpliwie impulsem dla poLotnicza doskonale łączy się z tradycją lotwstania klastra jest również przetarg na heniczą miasta, m.in. w oparciu o duży potencjał naukowy i techniczny „Szkoły Orląt” oraz
„Wojskowych Zakładów
Lotniczych”. Na ich wieloletnim doświadczeniu
można rozwijać kolejne,
cenne przedsięwzięcia.
Będę wspierać tę inicjatywę, ponieważ daje naFot. Martyna Karaś
dzieję na wzrost gospodarczy, na eliminowanie
Fot. Jerzy Kucharski
bezrobocia, na nowe miejsca pracy i na przeciwdziałanie odpływowi mieszkańców miasta w kierunku Warszawy – mówi burmistrz Dęblina Beata Siedlecka.
www.deblin.pl
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Innowacyjne kierunki rozwoju
Rozmowa z Hajdarem Bogoutdinowem,
wiceprezesem zarządu PHU GEO Sp. z o.o.

Co stanowi główną specjalizację firmy i do kogo
kierowana jest oferta?
– Firma funkcjonuje na
rynku od 1994 roku. Prowadzimy sprzedaż i selekcję
żywego inwentarza hodowlanego i rzeźnego, np. bydła,
kóz, trzody chlewnej. Zajmujemy się także doradztwem żywieniowym oraz
doradztwem w zakresie dobrostanu zarówno podczas
transportu, jak i u kontrahenta w gospodarstwie oraz przygotowujemy dokumenty weterynaryjne do eksportu.
W ofercie handlowej posiadamy również
steviol glikozydowy 95 proc. – GEO STEVIA, który jest trzystukrotnie słodszy niż cukier. To naturalny słodzik stołowy przeznaczony dla diabetyków i osób dbających
o zdrowie, przydatny w każdego rodzaju
dietach.
Jakie czynniki decydują o konkurencyjności firmy na rynku?
– Naszymi priorytetami są: najwyższa
jakość usług, indywidualne podejście do
klienta, terminowość i bezpieczeństwo dostaw, a także elastyczne warunki współpracy.
Wszystkie kontrakty realizujemy szybko,
profesjonalnie i w atrakcyjnych cenach. Zawsze proponujemy kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb klienta. Jednocześnie
nasza oferta obejmuje obsługę weterynaryjną, zootechniczną, techniczną i prawną.
Poza tym ubezpieczamy każdą transakcję.
Taka kompleksowość świadczonych usług
przyczyniła się do wygrania państwowych
przetargów na dostarczanie żywego inwentarza do państw Azji Środkowej.
Zostali państwo wyróżnieni w konkursie Business Excellence w kategorii eksporter i promotor regionu za granicą. Co
konkretnie zwróciło uwagę kapituły konkursu?
– Myślimy, że kapituła konkursu doceniła przede wszystkim fakt, że firma eksportuje żywy inwentarz, w tym bydło hodowlane i trzodę chlewną hodowlaną,
w zdecydowanej większości z Lubelszczyzny. Wszystkie badania weterynaryjne i laboratoryjne są wykonywane przez Pań-
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stwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, eksportowane przez nas leki weterynaryjne produkuje firma
Biowet Puławy Sp. z o.o.,
a lekarze weterynarii i zootechnicy, których zatrudniamy, pochodzą wyłącznie
z województwa lubelskiego.
Ponadto tylko i wyłącznie od
producentów i dystrybutorów z Lubelszczyzny pochodzą proponowane przez
nas owoce, warzywa i sa-

kie, choćby ze względu na powszechnie rozprzestrzeniające się choroby żywego inwentarza, zakazy i restrykcje państw w odniesieniu do usług tranzytowych, ograniczone zasoby finansowe naszych kontrahentów, długie terminy dostaw, zmienne warunki atmosferyczne na trasach dostaw
– przykładowo temperatura nie pozwala
na realizację kontraktów zimą i latem. By
utrzymać stabilną pozycję na rynku, zaczęliśmy inwestować w nowe, innowacyjne branże, tj.: produkcję pasz wyłącznie
z surowców ekologicznych, wytwarzanie
bezcukrowych produktów – ciastkek, dże-

Naszymi priorytetami są: najwyższa jakość usług,
indywidualne podejście do klienta, terminowość
i bezpieczeństwo dostaw, a także elastyczne
warunki współpracy
dzonki drzew owocowych, a transport towarów powierzamy polskim firmom transportowym.
Jakie cele stawia sobie pan na przyszłość, aby kontynuować dobrą passę
i utrzymać stabilną pozycję rynkową?
– Firma PHU GEO obchodzi 20-lecie
swojej działalności. Chcemy utrzymać wypracowaną dotychczas pozycję na rynku,
co w dzisiejszych czasach jest bardzo cięż-

mów, cukierków – dla diabetyków, nadciśnieniowców i dzieci, produkcję kosmetyków z surowców naturalnych. Myślimy, że
nowe kierunki rozwoju naszej firmy pozwolą
nam przez długie lata utrzymać się na polskim rynku.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.phugeo.eu

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Wędrówka ludów
dy w połowie lat 80. byłem w Etiopii, gospodarze, którzy są koptyjskimi chrześcijanami, opowiadali mi ich mit o stworzeniu człowieka. Pan Bóg podejmował ten trud
trzykrotnie, ożywiając wypalone gliniane figurki. Za pierwszym razem glina była zbyt
mocno wypalona, a człowiek ciemnoskóry. Został osiedlony w głębi Afryki. W drugiej próbie figurka była wypalona niedostatecznie i od tego przodka wywodzą się Europejczycy. Dopiero za trzecim razem powstał człowiek zgodnie z planem bożym i był to Etiopczyk. Gdy
się patrzy na mieszkańców tego kraju, chce się dać wiarę tej opowieści. Mają europejskie rysy
twarzy, czekoladową karnację, są smukli i gibcy.
Tak czy inaczej, naukowcy nie mają dzisiaj wątpliwości, że pierwsze istoty człowiekowate
pojawiły się około 5 mln lat temu właśnie w Afryce. Milion lat temu ludzi było około 20 tys.,
czyli zmieściliby się na niewielkim stadionie. Ale nie ustawali w uprawianiu miłości i szli w świat
szukać szczęścia oraz lepszych warunków życia. Tak się w tym zapędzili, że są na wszystkich
kontynentach, a ich liczba przekroczyła 7 mld.
Dzieje ludzkości to historia wędrówek ludów. Ich ślady widać w językach, którymi się posługujemy. Naukowcy już od połowy XIX wieku próbują zrekonstruować prajęzyk (zwany praindoeuropejskim), z którego wyrosły różne jego odmiany. Z tych badań wynika np., że Finowie i Węgrzy wędrowali kiedyś razem, ale tak się rozdzielili, że dzisiaj nie czują ze sobą żadnej
więzi. Inaczej niż Słowianie, którzy nawet na trzeźwo jakoś się dogadują.
W tym kontekście dziwne jest nasze przerażenie imigrantami z Afryki, których setki tysięcy dotarło już do Europy Południowej. Wielka liczba zdesperowanych ludzi, uciekających przed
śmiercią i głodem, stwarza oczywiście problemy, ale nie odmawiajmy im prawa do wędrówki,
z którego sami korzystaliśmy przez tysiąclecia. Tego dziejowego procesu nie zatrzyma się poprzez budowę kolejnych murów czy płotów.
Kilkadziesiąt rodzin syryjskich chrześcijan jest już w Polsce. Ich przelot i koszty pobytu finansuje Fundacja Estera. Rząd zapewnił tylko obsługę prawną. Od przyszłego roku przybywać
będą uchodźcy z Syrii i Erytrei, którzy są w obozach na południu Europy. Polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej, że przyjmie ich nie więcej niż 2 tys. To już nie będą chrześcijanie, ale przede wszystkim muzułmanie. Stąd obawy, że znajdą się wśród nich terroryści
i że ci ludzie nie zasymilują się z naszym społeczeństwem.
Z inicjatywy nieformalnej grupy Chlebem i Solą zorganizowano syryjskim chrześcijanom
manifestację w Warszawie pod hasłem „Polacy witają uchodźców”. Młodzież Wszechpolska wystąpiła natomiast z kontrmanifestacją „Stop uchodźcom”. To zapowiada poważne konflikty wśród
Polaków. Już widać, że w naszym społeczeństwie nastroje antyislamskie są bardzo silne. Podgrzewają je politycy oraz media i organizacje prawicowe. Pojawiają się opinie, że przebywający w Polsce Arabowie nawiążą kontakty z rodzinami pozostałymi w kraju ich pochodzenia i staną się rozsadnikami terroryzmu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uspokaja jednak, że ma i
będzie miało sytuację pod kontrolą.
Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, poinformowała, że przyjmowanie uchodźców zostało rozłożone na dwa lata. Zaczną przybywać do naszego kraju w połowie przyszłego roku. Zadaniem resortu jest ułatwić tym osobom proces adaptacji do nowych warunków i asymilacji z polskim społeczeństwem.
Pracownicy z Urzędu do spraw Cudzoziemców będą odpowiedzialni za kwestie proceduralne.
Przybysze będą weryfikowani jeszcze przed przyjazdem do Polski, w obozach, w których aktualnie przebywają. – Bezpieczeństwo państwa i obywateli Polski jest najważniejsze – twierdzi Małgorzata Woźniak – dlatego osoby składające wnioski o azyl będą sprawdzane pod tym względem.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, osoby te nie zostaną wpuszczone na teren Polski.
Przyjęci uchodźcy trafią do ośrodków Urzędu do spraw Cudzoziemców. Zapewni im się
podstawowe warunki do życia i zamieszkania, pomoc w znalezieniu pracy, opiekę medyczną
oraz naukę języka polskiego i zapoznanie się z polską kulturą. Rodzi się jednak pytanie – co dalej? Na razie pomocą dla uchodźców zajmują się głównie organizacje pozarządowe i wolontariusze. Z ich inspiracji znaleziono np. pracę i mieszkanie dla syryjskiej rodziny chrześcijańskiej, która osiadła w Lublinie. Pomocną dłoń podały władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2–3 tysiące uchodźców z Bliskiego Wschodu czy Afryki nie będzie dla Polski wielkim problemem. Ale bardzo prawdopodobne jest, że grozi nam fala imigrantów z Ukrainy. Konflikt tego
państwa z Rosją wcale nie wygasł, jest tylko schłodzony. Poza tym krajowi temu grozi katastrofa
gospodarcza. Już w lipcu bieżącego roku, gdyby nie kredyt Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Ukraina by zbankrutowała.
Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska poinformowała, że z ofertami pracy i mieszkań dla uchodźców z Donbasu zgłosiły się 23 samorządy na ponad 2,4 tys. gmin w Polsce. Entuzjazmu nie widać. A problem będzie narastał.
I
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Malownicze ruiny
uiny kiedyś były natchnieniem artystów, którzy w ich cieniu szukali mrocznych pomysłów, tworząc obrazy bądź pisząc wiersze. Słynne ruiny zamku Horeszków były
symbolem tragedii miłosnej w największym polskim dziele literackim. Ruiny inspirują również i dziś. Do walki politycznej, stając się osią politycznego sporu. Oto bowiem jedno z ważniejszych pytań bieżącej kampanii: „Polska w runie czy w rozkwicie? Polska
dykty czy szklanych domów?”. W ten sposób dwie walczące od lat partie przekonują nas do
swoich skrajnych wizji, dotyczących wyglądu kraju po 25 latach wolności. Robią to równie epicko jak przed laty Adam Mickiewicz. Polityka przecież już dawno przeniosła się ze sfery racjonalności do sfery emocji. I tak Beata Szydło pozuje na tle zrujnowanej fabryki nici w Nowej
Soli, a pani premier – dla równowagi – na tle nowoczesnych zakładów, z zadowolonymi mieszkańcami. Co więcej, podczas kampanii prezydent Duda na każdym kroku podkreślał, że podobnie jak to miało miejsce po II wojnie światowej, teraz on podniesie Polskę ze zgliszcz. Polskę, która – jak mówił – zbudowana jest z dykty.
Ta licytacja jest infantylna, ale media kochają takie spory, więc obie strony kontynuują podróż po Polsce i pokazywanie kraju drewnianego bądź murowanego. W końcu spór Horeszków z Soplicami miał także polityczne podłoże. Widocznie taka już nasza tradycja. Śledząc
zatem ten wakacyjny spór, zacząłem zastanawiać się w jakim kraju żyję.
Gdy padała komuna, poszedłem do szkoły. Pamiętam jeszcze co było przedtem, bo ciężko zapomnieć ten wszechobecny syf, szarość dnia, smutnych z niewiadomego powodu rodziców.
Nowa zabawka była świętem, przejeżdżające zachodnie auto – wydarzeniem. Końcówka lat
80. była dla mojej rodziny trudnym doświadczeniem – w mieście zaczynało brakować jedzenia, więc rodzice jeździli na wieś, by kupić świnię, a tam wiejska baba ze złotym zębem rechotała,
że niedługo mama będzie musiała złotymi pierścionkami płacić. Wtedy nie rozumiałem dlaczego moja matka ma łzy w oczach. Dziś już rozumiem. Jeśli więc ktokolwiek nadal zastanawia się, dlaczego padła komuna, to podpowiem – owszem „Solidarność”, Wałęsa, Jan Paweł
II, ale system padł bo nie było już co kraść. Polska Anno Domini 1989 była krajem zrujnowanym,
ale pełnym nadziei. I na tej nadziei zaczęła się odbudowa.
Dziś spoglądam za okno i widzę nowoczesne, piękne europejskie miasto, jakim stała się
Warszawa. W ciągu ostatnich 25 lat w naszą stolicę wpompowaliśmy tak ogromną furę pieniędzy, że przyjeżdżający tu z zagranicy ludzie są w szoku – zwłaszcza ci, którzy pamiętają miasto z „tamtych” lat.
Pieniądze unijne umożliwiły nam cywilizacyjny skok, który obserwuję, podróżując po Polsce. Zmieniają się wszystkie miasta, choć jedne szybciej, inne wolniej. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że najbardziej zmienia się polska wieś. Tu fundusze widać na każdym kroku. Nowoczesne
traktory i maszyny rolnicze przyczyniły się do rozwoju rolnictwa. W tym roku eksport polskiej
żywności jest najwyższy w historii – i to pomimo rosyjskiego embarga! Nasze jabłka jedzą już
w tak odległych krajach jak Kanada czy Dubaj. Nasze pomidory i ogórki są uznawane za najsmaczniejsze w Europie. Jednocześnie warto zauważyć, że nie tylko żywność jest naszą eksportową potęgą. Na wyprodukowanych w Polsce meblach odpoczywa cała Europa i świat. Podobnie jest w przypadku produkcji okien, gdzie mamy kliku gigantów w branży.
Na okrągło mówi się o bezrobociu. Gdy zaczynałem swoją drogę zawodową wynosiło
20 proc., a dziś wynosi mniej niż 10 proc. Politycy prześcigają się w oskarżeniach, że młodzi muszą wyjeżdżać za granicę. Jakież to było marzenie pokolenia lat 80. – wyjechać do pracy za granicę, zdobyć doświadczenie, nauczyć się języka i złapać to „coś”, co pozwala odnaleźć się w innym miejscu, kulturze, a potem radzić sobie z każdymi trudnościami w życiu.
Jak tylko miałem możliwość, zaraz po studiach prysnąłem na Alaskę, gdzie przeżyłem dwa
najbardziej fascynujące, intensywne i zwariowane lata mojego życia. I tak! Pracowałem „na
szmacie!”. A gdzie miałbym pracować? Jako prezes banku?
Wróćmy jednak do Polski. Ja nie mówię, że to raj na ziemi, choć dla wielu – np. imigrantów, marzących o naszych problemach – jest nim z całą pewnością. Polska to wciąż kraj na
dorobku, o niskich płacach, umowach śmieciowych, z kulejącą służbą zdrowia itd. Daleko mu
jednak do „zgliszcz” czy „ruin”. Dzisiejsza Polska to kraj piękny i bezpieczny. Kraj możliwości. Nie wolno tego deprecjonować. Naprawiajmy, wskazujmy błędy i ułomności, ale nie niszczmy naszego sukcesu, który pokazują jako wzór dla całego świata. Mówią: „Patrzcie. W Polsce się udało”. Pokazują nasze osiągnięcia – radzenie sobie z kryzysem, inwestycje drogowe,
stadiony i miasta. Zazdroszczą nam także Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, największej
takiej akcji na świecie, która dzięki nam zebrała już ponad 200 mln dol. Mój znajomy Hiszpan zapytał mnie raz: „Czemu wy tak ciągle narzekacie na ten kraj? Gdyby to była moja ojczyzna, nosiłbym koszulkę z polską flagą”. Czasem warto spojrzeć z dystansu. I tego wszystkim życzę.
I
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Lokomotywa za oceanem
Produkt krajowy brutto strefy euro w drugim kwartale bieżącego roku
był o 0,3 proc. wyższy niż kwartał wcześniej i o 1,2 proc. wyższy niż
przed rokiem – poinformował Eurostat. Był to rezultat nieznacznie
gorszy od oczekiwań ekonomistów

Czesław Rychlewski
całej Unii najszybciej rosnącą
gospodarką były Czechy (4,4
proc.). Drugie miejsce zajęła
Rumunia (3,7 proc.). Na podium znalazła się też Polska (3,6 proc.). Kilka krajów jeszcze swoich danych nie opublikowało, więc klasyﬁkacja może się zmienić.
Gospodarka unijna nie rozwija się tak
szybko, jak byśmy chcieli. Analizując dane
Eurostatu, ekonomiści z niepokojem ocenili zastój trzech najsilniejszych ekonomicznie państw: Niemiec, Francji i Włoch.
Zwracają też uwagę, że wynoszący 0,4 proc.
wzrost PKB Niemiec nie jest zasługą – jak
to zwykle bywało – eksportu, lecz konsumpcji. „Czyżby zmieniał się model niemieckiej gospodarki?” – pytają. „Prze-
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Prognozowany przez część analityków wzrost PKB
w USA wyniesie w tym roku 3,7 proc. Jest to bardzo
dobry wynik, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę,
że dotyczy największej gospodarki świata. W obecnej
sytuacji tylko ona może być lokomotywą globalnego
rozwoju
szkodą dla pobudzenia wzrostu PKB w strefie euro jest brak głębokich reform oraz inwestycji” – napisali dla Money.pl eksperci
Biura Maklerskiego Deutsche Bank.
Lepiej jest po drugiej stronie Atlantyku. Malejące bezrobocie, rosnąca konsumpcja, umocnienie się dolara, wyższe zyski spółek oraz rewolucja łupkowa to czyn-

niki, które napędzają koniunkturę w Stanach
Zjednoczonych. Prognozowany przez część
analityków wzrost PKB w USA wyniesie
w tym roku 3,7 proc. Jest to bardzo dobry
wynik, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że dotyczy największej gospodarki
świata. W obecnej sytuacji tylko ona może
być lokomotywą globalnego rozwoju. – Jed-
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ną z przyczyn tak dobrej sytuacji za oceanem jest rosnąca liczba nowych miejsc pracy. Pozwala to oczekiwać spadku bezrobocia do poziomu około 5 proc. na koniec
2015 roku. Równocześnie w USA rośnie
konsumpcja wewnętrzna – tłumaczy Piotr
Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura
Maklerskiego Deutsche Bank.

Osłabiony smok
Chińska gospodarka jest natomiast
pod coraz większą presją – twierdzi Reuters. Wskazują na to kolejne rozczarowujące dane – mocno spadają ceny i poziom
eksportu. Władze w Pekinie podejmą praw-

cent, mimo że Pekin wydał 133 mld euro na
uspokojenie sytuacji. Bańka pękła. W opinii analityków na chińskiej giełdzie od
dawna należało się spodziewać korekty, ale
akcje mimo ostatnich spadków nadal mogą
być przewartościowane.

Rosyjska ruletka
Rezerwy walutowe Rosji wynoszą 358,3
mld dol. – poinformował Bank Rosji, który skupował w ostatnich miesiącach na dużą
skalę obce waluty, by powstrzymać spadek
wartości rubla. Zasoby BR topnieją. Obcych
walut w jego skarbcu jest tylko 4 razy więcej niż w Narodowym Banku Polskim. A do

Mimo wszystkich zawirowań globalna gospodarka nie
pogrąży się w marazmie. Tak przynajmniej wynika
z raportu „World Economic Outlook”. Międzynarodowy
Fundusz Walutowy prognozuje wzrost światowej
gospodarki o 3,8 proc. w 2016 roku wobec 3,5 proc.
w roku bieżącym. Także wskaźniki dotyczące Polski
są bardzo korzystne
dopodobnie kolejne kroki mające pobudzić
wzrost. W lipcu indeks cen producenckich
spadł do najniższego poziomu od końca
2009 roku. W porównaniu z ubiegłym rokiem (lipiec do lipca) spadł o 5,4 proc. Jest
to niepokojące, bo uderza w producentów
i zwiększa ich dług. Zadłużenie przedsiębiorstw w Chinach wynosi 160 proc. PKB.
To dwukrotnie więcej niż w Stanach Zjednoczonych. – Polityka Pekinu jest teraz
skoncentrowana na walce z deflacją – podkreśla Zhou Hao, ekonomista z Commerzbanku w Singapurze. Jego zdaniem
bank centralny Chin będzie musiał ponownie obniżyć stopy procentowe. Byłaby
to już piąta obniżka od listopada ubiegłego roku. Inny powód do niepokoju to
spadający eksport. W lipcu obniżył się on
o 8,3 proc.
Chiński smok gospodarczy słabnie.
Władze ChRL zapowiadają wprawdzie, że
wzrost PKB w tym roku wyniesie 7 proc.
– byłby to w dalszym ciągu świetny wynik
– ale osiągnięcie tego jest mało prawdopodobne. Na kłopoty w realnej gospodarce nakłada się bowiem dramatyczna sytuacja na rynkach finansowych. Złe kredyty
zaciągnięte w chińskich bankach warte są
prawie 290 mld dol., o blisko 36 proc. więcej niż rok wcześniej – podał chiński regulator sektora bankowego. Trwają też gorączkowe zabiegi o ratowanie giełd. Ich notowania pikowały po kilkadziesiąt pro-

nas nie płynie przecież strumień petrodolarów. Bloomberg wylicza, że Moskwa
straciła 200 mln dol., kupując złoto i euro,
które miały jej pomóc w odbudowywaniu
rezerw. I nadal wiszą na nią czarne chmury. Tym razem zagrożenie nie płynie z rynku ropy, tylko ze strony amerykańskiego
banku centralnego.
Bloomberg pisze, że szefowa rosyjskiego banku centralnego Elwira Nabiullina popełniła błąd, koncentrując się na inwestycjach banku w złoto i w euro. Rosja
zgromadziła więcej euro niż amerykańskiej waluty po raz pierwszy od 2008
roku, a wielkość zasobów złota potroiła się,
licząc od 2005 roku. Tymczasem obydwa
aktywa tanieją, a to odbija się na rosyjskich
rezerwach.
Sankcje nałożone na Moskwę w związku z kryzysem na Ukrainie mogą w najbliższych latach zmniejszyć PKB tego kraju o 9 proc. Ich skutki w zakresie dostępu
do zewnętrznych rynków finansowych i nowych technologii dla inwestycji będą się
utrzymywać – poinformował Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W ubiegłym
roku zachodnie kraje nałożyły restrykcje,
które ograniczają międzynarodowe finansowanie dla największych banków Rosji
i przedsiębiorstw energetycznych, a także
zakazują eksportu zaawansowanych technologii do sektora energetycznego. Rosja zakazała w odwecie importu większości za-

chodnich produktów spożywczych. Przed
wybuchem globalnego kryzysu w 2008
roku rosyjska gospodarka rosła w tempie
około 7 proc. rocznie. Jednak zarówno reformy strukturalne, jak i inwestycje przebiegają bardzo powoli – podkreślił MFW,
powtarzając swoje wieloletnie rady dla
Rosji, sprowadzające się ograniczenia roli
państwa w gospodarce, ochrony praw własności i zwiększenia konkurencji.

Glob się nie poddaje
Mimo wszystkich zawirowań globalna
gospodarka nie pogrąży się w marazmie.
Tak przynajmniej wynika z raportu „World
Economic Outlook”. Międzynarodowy
Fundusz Walutowy prognozuje wzrost
światowej gospodarki o 3,8 proc. w 2016
roku wobec 3,5 proc. w roku bieżącym. Także wskaźniki dotyczące Polski są bardzo korzystne.
Aqib Aslam z MFW, prezentujący na
konferencji w NBP pierwszą część raportu, wskazał, że prognozy dla gospodarki
świata są coraz lepsze. Wpływa na to
zwłaszcza spadek cen ropy, które jednak, jak
wynika z raportu, mogą w bieżącym roku
znów zacząć rosnąć. MFW przewiduje wzrost gospodarek większości krajów
rozwiniętych (UE jako całości w 2015
– 1,5 proc., w 2016 – 1,6 proc.; USA – w 2015
i 2016 po 3,1 proc.; gospodarek wszystkich
krajów G20 – 3,6 proc. w 2015 i 3,8 proc.
w 2016).
Na tym tle bardzo dobrze prezentują się
prognozy dla Polski. O ile w styczniu 2015
roku MFW przewidywał wzrost polskiej gospodarki o 3 proc. w 2015 roku i 3,3 proc.
w 2016 roku, to według ostatniej prognozy wzrost ten wyniesie i w tym, i w przyszłym
roku po 3,5 proc. Prognozy dotyczące
Polski są najlepsze wśród państw naszego
regionu (Czechy, Słowacja, Węgry). – Polska bardzo dobrze sobie radzi w porównaniu do innych krajów europejskich – mówił Aslam.
Pogarsza się natomiast sytuacja w gospodarkach, które żyją z eksportu ropy
i gazu. W odniesieniu do Rosji MFW prognozuje spadek o 3,8 proc. w 2015 roku
i 1,1 proc. w 2016 roku. O prognozach związanych ze skutkami światowego kryzysu finansowego z 2008 roku mówił z kolei Patrick Blagrave z MFW. Jego zdaniem
w większości państw będzie notowany
wzrost gospodarczy, ale mniejszy niż w latach bezpośrednio poprzedzających kryzys.
– Gospodarki będą się rozwijać wolniej
i może być trudniej utrzymać stabilność finansową – podkreślił. MFW zaleca inwestycje w produktywność i infrastrukturę,
zwłaszcza w krajach rozwijających się, natomiast w krajach rozwiniętych – w nowe
technologie.
I
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Mgła niepewności

Do początku sierpnia większość obserwatorów i analityków polskiej sceny
ﬁnansowej i gospodarczej drastycznie zmniejszyła próby ocen naszej
aktualnej sytuacji, a szczególnie prognozowania jej na najbliższą przyszłość

Zygmunt Słomkowski
ceny, które się pojawiały, opierały się głównie na faktach i danych z pierwszej połowy 2015
roku, najwyraźniej licząc, że
jakiekolwiek decyzje polityczne na tym
polu nie zdążą w istotny sposób zakłócić lub
poprawić dotychczasowych przewidywań
na ostatnie miesiące tego roku, a nawet rok
2016. Jednak nadal utrzymywały się niepokoje wywołane niektórymi zapowiedziami PiS, zaostrzone sejmową decyzją obciążającą banki polskie kosztami restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych.

O

Zagrożenia
Na początku sierpnia autorytatywny tygodnik brytyjski „The Economist” pisał:
„Polska nigdy nie była tak bogata, bezpieczna i wolna. Z Dudą u władzy jej dziedzictwo jest zagrożone”. Tygodnik podkreśla, że w porównaniu z innymi krajami
Unii Europejskiej Polska dobrze radzi sobie z kryzysem gospodarczym. Od 2007
roku, czyli od początków rządów Platfor-
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my Obywatelskiej, PKB naszego kraju
wzrósł o 33 proc., a Polska jest wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej. Ale – jak pisze tygodnik – „Jednocześnie Polacy mają dość. Bronisław Komorowski przegrał walkę o reelekcję. Premier
Ewa Kopacz jest coraz bliżej porażki w październikowych wyborach parlamentarnych.
Polacy stają przed niebezpieczeństwem. Po
pozbyciu się nijakiego rządu kraj może wrócić na drogę nieufności i populizmu, a imponujące osiągnięcia mogą zostać zapomniane”. Dodaje także, że wyrażane przez
Polaków pragnienie politycznej zmiany
jest zrozumiałe. „Demokracja potrzebuje
jednak dwóch odpowiedzialnych partii, a nie
tylko jednej. Andrzej Duda musi udowodnić, że nie jest maskotką Jarosława Kaczyńskiego”.
10 sierpnia najnowsze ostrzeżenie padło ze strony Euroratingu. Obniżył on
oceny wiarygodności kredytowej 10 polskich
banków (Bank BPH, Bank Millennium,
BOŚ, Bank Zachodni WBK, Deutsche
Bank Polska, Getin Noble Bank, mBank,
PKO BP, Raiffeisen Bank Polska i Santander Consumer Bank). Ich perspektywę

określono jako negatywną. Eurorating wyjaśnił: „Główną przyczyną (tej oceny) jest
uchwalona w środę (5 sierpnia) przez
Sejm ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych. Zakłada ona przymusowe dla
banków przewalutowanie walutowych kredytów hipotecznych przy jednoczesnym
przeniesieniu na banki przytłaczającej większości związanych z tym kosztów”.
Eurorating stwierdził też, że pozytywnie na ocenę wiarygodności kredytowej banków w dłuższej perspektywie mogłoby oddziaływać zmniejszenie ryzyk związanych z otoczeniem regulacyjnym (w tym
w szczególności potencjalne uznanie przez
Trybunał Konstytucyjny ustawy o przewalutowaniu kredytów za niezgodną z konstytucją), korzystne dla banków kształtowanie się kursów walutowych, poprawa wypracowywanych wyników finansowych
oraz wskaźników kapitałowych, a także
ewentualne dokapitalizowanie poszczególnych banków.
Z niepokojem sejmową ustawę przyjął
prezes Europejskiego Banku Centralnego
Mario Draghi, który uznał, że wpłynie

ECHA POLSKIE

ona negatywnie na wzrost gospodarczy Polski. Ponadto proponowane rozwiązania są
niezgodne z dyrektywami unijnymi.
Opinia ta nie zaskoczyła, bowiem
5 sierpnia EBC przekazał Polsce swą opinię dotyczącą pierwotnej rządowej wersji tej
ustawy, która m.in. dzieliła koszty przewalutowania między banki i ich klientów po
połowie, zamiast w 90 proc. obciążać banki, zaś klientów tylko w 10 proc. Ta obszerna
ocena wyraża kilka wątpliwości i pytań.
A w zakończeniu stwierdza: „Projekt ustawy może mieć negatywne konsekwencje, jeżeli doprowadzi do pogorszenia nastrojów
inwestorów zagranicznych, spowodowanego postrzeganym zwiększeniem braku
pewności prawnej i ryzyka kraju. Dlatego
też EBC sugeruje, aby władze polskie dogłębnie przeanalizowały, jaki wpływ na
gospodarkę może mieć wprowadzenie rozwiązań działających z mocą wsteczną”.
Okazało się, że ta uwaga już się sprawdziła, gdy w dzień po przyjęciu zaostrzonej niespodziewanie ustawy nastąpiło załamanie
na giełdzie warszawskiej właśnie wskutek
drastycznych spadków wartości akcji bankowych.

Chłodnym okiem
Ale nie chodzi tylko o banki. Niepokój
obserwatorów i analityków, sygnalizowany
wyżej przez „The Economist”, już wcześniej
dał o sobie znać. W prasie amerykańskiej
zwycięstwo kandydata PiS w wyborach prezydenckich nazwano złą wiadomością dla
polskiej gospodarki. Peter Kohli, analityk
magazynu „Nasdaq”, wydawanego przez
korporację finansową o tej samej nazwie,
uznał, że po wyborach prezydenckich zmalała szansa na prywatyzację przedsiębiorstw zaliczanych przez władze do kategorii „strategicznych”, a tym samym wzrostu kapitalizacji giełdy warszawskiej, co przyciągnęłoby zagranicznych inwestorów. Z kolei Portal Politico, podkreślając, że na kandydata PiS-u głosowało 60 proc. osób, które nie skończyły 30. roku życia, znużonych
długimi rządami Platformy Obywatelskiej,
stwierdził: – W tym czasie (2007–2014) produkt krajowy brutto w przeliczeniu na
mieszkańca wzrósł z 16 877 dol. do 23 649
dol., zaś bezrobocie spadło do 10 proc.
Mimo to w małych miastach i na wsiach
młodzi ludzie nadal mają ograniczone
możliwości znalezienia pracy i masowo emigrują do Europy Zachodniej.
„Wall Street Journal” podkreślał, że Bronisław Komorowski oparł kampanię na eksponowaniu sukcesu ekonomicznego Polski,
choć miliony obywateli zarabiających dużo
mniej niż wynosi średnia europejska nie podzielają jego entuzjazmu. To prawda, że kraj
ominęła światowa recesja, a wzrost gospodarczy jest najwyższy na kontynencie,

jednak przeciętne wynagrodzenie wynosi
800 dol. miesięcznie.
Według „Wall Street Journal” Duda nie
dopuści, by Polska weszła do strefy euro,
ponieważ wzrosłyby wówczas ceny produktów konsumpcyjnych ze względu na niższą o 1/3 niż przeciętna europejska produkcję globalną. Agencja Associated Press,
powołując się na ekspertów zagranicznych, stwierdza, że na reformy obiecane
przez PiS – w rodzaju podwyższenia kwoty zwolnionej od podatku, ulg rodzinnych
i obniżenia wieku emerytalnego – budżet po
prostu nie może sobie pozwolić, bo kosztowałyby one około 109 mld dol. Natomiast
wzrost podatków płaconych przez zagraniczne banki oraz sieci handlowe należące
do zachodnich korporacji zahamowałby napływ kapitału inwestycyjnego.
Finansowa grupa Santander w swych
opiniach z czerwca i lipca stwierdziła, że gospodarka polska pozostaje wciąż na tym samym (pozytywnym) kursie, który powinien
się utrzymać. Oceniła, że wzrost PKB
w 2015 roku powinien wynieść 3,8 proc.,
a w IV kwartale bieżącego roku nawet 4 proc.
Są jednak pewne znaki zapytania związane z październikowym wyborami. Nie wiadomo m.in. jaka będzie polityka fiskalna.
Opinia Grupy Santander zwraca uwagę, że
główna partia opozycyjna sugeruje potrzebę
stymulowania wzrostu stopy procentowej
i poszerzonych działań w polityce monetarnej. Oceniając przedwyborcze zapowiedzi partii politycznych, analitycy z Santander
zauważają, że realizacja głównych obietnic
może wpłynąć na finanse publiczne, a ich
koszt może być wyższy od tych, jakie się podaje. Po wtóre, autorzy zapowiedzi wyborczych nie precyzują źródeł koniecznych nakładów finansowych.
Na podstawie sumarycznych ocen ekonomistów OECD przedstawiła 7 lipca
opinię, według której w pomyślnym rozwoju
polskiej gospodarki w pierwszej połowie
2015 roku pojawiły się okresowe zwroty
w poszczególnych elementach, co wywołuje
niewyrazistość ogólnego obrazu. Jednocześnie zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich stwarza szansę, że
w wyborach parlamentarnych zwycięży
PiS, co razem rodzi polityczną niepewność,
ponieważ ta silnie nacjonalistyczna i umiarkowanie eurosceptyczna partia dąży do zasadniczych zmian w polityce Polski.
W lipcu również raport BMI Research
Industry Forecast z Fitch Group Company stwierdził, że polityczne ryzyka nadal
przyciemniają perspektywy polskiego sektora bankowego. Powodem jest niepewność
wyniku wyborów parlamentarnych oraz ciężar, jaki spoczął na bankach w związku
z kredytami we frankach szwajcarskich. Dodatkowo niepokój na rynkach finanso-

wych wywołały wspomniane propozycje
zwiększonych podatków nałożonych na
banki.
Tymczasem na początku okresu wyborczego ankietowani przez Markit polscy
menedżerowie wielkich firm przemysłowych
najwyraźniej okazali swą neutralność wobec zapowiedzi polityków walczących o pozyskanie głosów wyborców. Ich nastroje, według lipcowego oraz sierpniowego PMI
– wskaźnika specjalistycznego dostawcy badań gospodarczych Markit, są raczej optymistyczne. Wskaźnik ten (m.in. na podstawie przewidywań nowych inwestycji,
eksportu, zatrudnienia) wyniósł w lipcu
54,30 pkt., a w sierpniu 54,5 pkt. Jest to
wzrost od maja o ponad 2 pkt. procentowe.

Atrakcyjny rynek
Optymistyczne dla naszej gospodarki
są także ostatnie informacje o zainteresowaniu Polską inwestorów zagranicznych
oraz o chęci nasilenia współpracy innych
krajów z naszymi producentami. Tę ostatnią tendencję ilustruje zacieśnienie instytucjonalnej współpracy województwa łódzkiego z chińską prowincją Syczuan. Powstał
m.in. projekt rozbudowy platformy przeładunkowej dla towarów przewożonych koleją z Chin. Trasę tę Chińczycy już nazwali Nowym Jedwabnym Szlakiem (połączenie Chin z Europą). Ponadto kilka istotnych
ustaleń przyjęto na czerwcowym pierwszym
posiedzeniu polsko-chińskiego komitetu
międzyrządowego z udziałem ministra
spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny.
Konkretem jest podpisanie przez mera
Kijowa Witalija Kliczki i prezesa Pesy Tomasza Zaboklickiego memorandum, które przewiduje, że Pesa dostarczy do stolicy Ukrainy 50 tramwajów, a następnie
uruchomi tam montownię lub fabrykę.
Natomiast producent sprzętu kuchennego,
szwajcarska firma Franke, zbuduje w Polsce centrum usług wspólnych dla oddziałów z całego świata. Przy tej okazji inwestorzy szwajcarscy pozytywnie wypowiedzieli się o walorach Polski jako miejsca inwestycji zagranicznych.
Nie udał się jednak negocjowany kontrakt z indyjskim koncernem Tata na budowę w Polsce fabryki samochodów osobowych premium Jaguar Land Rover.
W końcówce rokowań konkurentem ostała się tylko Słowacja i ona zwyciężyła.
Polscy decydenci mają więc o czym myśleć.
Od 2001 roku to już siódma nasza porażka w staraniach o pozyskanie zagranicznych
inwestorów motoryzacyjnych. Efekt jest taki,
że w 2012 roku Polska przestała być liderem motoryzacyjnym w Europie Środkowej,
bo wyparta została przez Czechy oraz
Słowację.
I
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Zamiar
według sił
Będą ogromne
problemy ze skonstruowaniem budżetu na przyszły
rok. Obecny
rząd trzyma się
tak zwanej reguły wydatkowej (zapisanej w ustawie), według której nowe wydatki
nie mogą przekroczyć w 2016 roku
13,1 mld zł. Obecny prezydent zupełnie się
tym nie przejmuje i podrzuca Sejmowi ustawy nie
do zrealizowania. Chodzi o grę wyborczą, która ma wykazać, że obecna władza nie chce ludziom iść na rękę. Ale gdyby poszła, mielibyśmy gwarantowaną katastrofę gospodarczą

Konfederacja Lewiatan
Polska gospodarka w pierwszej połowie 2015 roku stabilnie rosła, bazując na
trzech głównych komponentach – spożyciu indywidualnym, inwestycjach i eksporcie
netto. Pozwala to prognozować nieznacznie rosnącą dynamikę wzrostu gospodarczego w drugiej połowie 2015 roku.
I wskazuje, że wiele ryzyk, które istniały
w 2014 i w pierwszej połowie 2015 roku, nie
zmaterializowało się (np. negatywny wpływ
na gospodarki strefy euro i całej UE sytuacji w Grecji). Istnieje jednak ryzyko, że pojawią się nowe, będące wynikiem obietnic
przed wyborami w październiku 2015
roku, ale także, że wrócą stare problemy
Grecji.
Autorzy założeń projektu budżetu państwa na rok 2016 wskazują, że „sytuacja gospodarcza w Polsce w najbliższych latach
w dużym stopniu wynikać będzie z kształtowania się koniunktury w Unii Europejskiej,
ścieżki i struktury realizowanej w Polsce konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, w szczególności ubytku ludności w wieku produkcyjnym i zmian ak-
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tywności zawodowej Polaków”, a także, że
„czynnikiem, który będzie wspierać konsolidację finansów publicznych, jest prognozowana poprawa koniunktury w Unii
Europejskiej, będącej głównym partnerem
handlowym Polski”.
Jeśli chodzi o kształtowanie się koniunktury w UE, to przedsiębiorstwa działające w Polsce dowiodły i stale dowodzą,
że są w stanie skutecznie konkurować na
rynkach krajów UE niezależnie od koniunktury gospodarczej. Na szczęście jednak dane, dotyczące gospodarek UE
z pierwszej połowy 2015 roku, wskazują, że
sytuacja wolno, ale systematycznie się tam
poprawia (oczywiście poza Grecją), co
wzmocni tylko popyt zewnętrzny.
Konfederacja Lewiatan uważa, że
prognozy wzrostu PKB w 2016 roku powinny zostać skorygowane do poziomu
3,6–3,7 proc. Prognozuje inflację w 2016
roku na poziomie 1,6–1,7 proc. Z jednej
strony mamy (i będziemy mieć) ciągle niezbyt szybki wzrost gospodarczy na świecie, skutkujący niskim wzrostem cen surowców, w tym surowców energetycz-

nych. Ważna jest tu także sytuacja gospodarki chińskiej, która zwalnia w stopniu większym niż prognozowano jeszcze
kilka miesięcy temu.

Pracodawcy
Rzeczypospolitej Polskiej
Sejm przyjął zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, a ustępujący
prezydent Bronisław Komorowski w ostatnim dniu urzędowania zdążył ją podpisać.
To oznacza, że przepisy – o które walczyli nie tylko Pracodawcy RP, ale wielka koalicja „antyfiskusowa”, która zawiązała
się w tej sprawie – wejdą w życie już na początku 2016 roku.
– Udało nam się wywalczyć sprawiedliwość dla podatników i to mimo niesłychanego oporu urzędników Ministerstwa
Finansów – podkreśla Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. – Ta zasada, mam nadzieję, raz na zawsze wytrąci bat z ręki fiskusa, którym to batem
okładano zwykłych przedsiębiorców.
Pracodawcy RP od początku brali aktywny udział w pracach nad nowelizowa-
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nymi przepisami. Eksperci Organizacji – Robert Oliwa oraz Mariusz Korzeb – „pilotowali” projekt na wszystkich etapach.
– Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść
podatnika to jedna z najważniejszych
zmian w prawie podatkowym po 1989
roku – zaznacza Mariusz Korzeb. Jego zdaniem jej uchwalenie należy traktować jako
początek gruntownej przebudowy systemu
podatkowego.
Bronisław Komorowski ogłosił zamiar
złożenia projektu zmiany ordynacji podatkowej i wprowadzenia zasady in dubio
pro tributario podczas uroczystej Gali
25-lecia Pracodawców RP w listopadzie
ubiegłego roku. Już na początku grudnia
projekt został złożony w Sejmie. Przez kilka miesięcy nie trafił jednak pod obrady
Izby. Dlatego Pracodawcy RP zdecydowali
się na rozpoczęcie akcji „Wyrwij fiskusowi
bat!”. Do wielkiej koalicji „antyfiskusowej”
przystąpiły wówczas wszystkie największe
organizacje pracodawców oraz skupiające
m.in. przedsiębiorców poszkodowanych
przez fiskusa – Niepokonani 2012.
– Nasza nieustępliwość i determinacja
opłaciły się – podkreśla Andrzej Malinowski. – Podczas akcji zebrano kilkanaście
tysięcy podpisów pod petycją do ówczesnego marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z apelem o jak najszybsze uchwalenie proponowanych przez głowę państwa
przepisów. – Rządzących ocuciła dopiero
zapowiedź referendum w tej sprawie, którego wynik jest przecież oczywisty.

Krajowa Izba Gospodarcza
Zaproponowane przez rząd i uchwalone przez Sejm przepisy, regulujące rynek
pożyczkowy, czeka dalszy bieg legislacyjny.
Krajowa Izba Gospodarcza popiera wprowadzenie tej regulacji. W opinii KIG obowiązywanie tych przepisów będzie korzystne dla konsumentów. Pomoże także

małym firmom oraz start-upom. Ich właściciele i twórcy często bowiem finansują lub
współfinansują swoją działalność, pożyczając jako klienci indywidualni, również na
rynku pozabankowym. Po wejściu w życie
nowelizacji Ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym oraz Prawa bankowego będą
to mogli robić taniej, z większą pewnością
i według jasno określonych reguł.
– Oceniamy, że dzięki wprowadzeniu
tych przepisów pożyczki staną się po prostu tańsze – podkreśla rzeczniczka Krajowej Izby Gospodarczej Agnieszka DurlikKhouri. – Małym firmom i mikrofirmom
trudno uzyskać kredyty bankowe, pożyczanie na rynku pozabankowym jest dla
nich alternatywą.
Według zapisów nowelizacji wprowadzony ma być limit, dotyczący maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów
kredytu. W praktyce spowoduje to, że nie
będzie można tak jak obecnie wprowadzać
praktycznie nieograniczonych opłat czy
prowizji. Chodzi tu na przykład o wysokość
opłaty przygotowawczej czy ubezpieczenia
pożyczki. Inną praktyczną korzyścią dla
konsumentów będzie utrudnienie tzw. „rolowania pożyczek” i wpędzania klienta w pętlę zadłużenia. Nowelizacja powinna też zapobiec stosowaniu formuły „pożyczek za
zero”, których mechanizm polega na przyciągnięciu klienta i przyznaniu mu takiej pożyczki, o której z góry wiadomo, że nie będzie w stanie jej spłacić w wymaganym
umową terminie. Potem firma chwilówkowa zarabia na opłatach za wydłużenie
spłaty. Przepisy wprowadzające nadzór
i ograniczenia sektora pozabankowych
pożyczek istnieją w wielu państwach europejskich.

Business Centre Club
Mamy nadzieję, że Ustawa o Radzie
Dialogu Społecznego, uchwalona przez

parlament i podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, będzie
właściwym narzędziem prowadzenia efektywnego i możliwie satysfakcjonującego
instytucjonalnego dialogu społecznego
w Polsce.
Osiem lat od pierwszej inicjatywy
BCC 24 lutego 2006 roku, złożonej na posiedzeniu Trójstronnej Komisji w Kazimierzu Dolnym, reforma instytucji dialogu społecznego stała się faktem. Powstanie nowej Rady jest skutkiem niezadowolenia wszystkich partnerów społecznych
z pozorowanego dialogu, braku satysfakcjonującej skuteczności i niepartnerskiego
funkcjonowania jej poprzedniczki – Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Nowy ekspercki projekt został zainicjowany na autonomicznym posiedzeniu liderów związków zawodowych i organizacji pracodawców. Uchwalenie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego zamyka ważny etap prób budowy lepszych zasad konsultacji pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców
i stroną rządową. Cieszy, że to rozmowy
i negocjacje, a nie strajki, stały się sposobem działania wszystkich partnerów społecznych.
Nowa ustawa oczywiście nie rozwiązuje wszystkich problemów. Jest wyrazem
kompromisu między często rozbieżnymi
interesami rządu, związków zawodowych
i organizacji pracodawców. Jednak sam
fakt wypracowania takiego kompromisu
w dialogu autonomicznym strony społecznej, który następnie został w dużym
stopniu uszanowany przez stronę rządową, jest wymowny i stanowi nadzieję na
przyszłość w rozwijaniu dialogu społecznego w Polsce. Pokazuje, że Polacy potrafią
się porozumieć i dojść do wspólnych postanowień.
CZR
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Umorzenie postępowania administracyjnego
Nie każde postępowanie administracyjne
kończy się wydaniem merytorycznej decyzji rozstrzygającej o prawach strony. Rozstrzygnięciem o wyłącznie formalnym
znaczeniu jest decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego

Podstawa prawna
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne wydawana jest w oparciu o art. 105 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.
zm.). Dodatkowe samodzielne podstawy umorzenia postępowania
wynikają z art. 61 § 2 KPA oraz art. 91 § 1 pkt 1 KPA.

nie wyjaśniające ograniczone jest do ustalenia i wyjaśnienia przesłanek umorzenia. Ponieważ postępowanie zakończone umorzeniem
nie prowadzi do ustalenia prawa i obowiązków stron, to zgodnie z
wyrokiem WSA w Warszawie z 22 czerwca 2005 r. (sygn. VI SA/Wa
11/04) jeśli w toku umorzonego postępowania nie przeprowadzono oceny merytorycznej sprawy, to nie ma przeszkód do ponownego
złożenia wniosku w tej samej sprawie.

Umorzenie obligatoryjne
Zgodnie z art. 105 § 1 KPA postępowanie administracyjne powinno zostać umorzone, jeżeli organ stwierdzi, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Organ w takim wypadku zobligowany jest
do umorzenia postępowania. WSA w Poznaniu w wyroku z 23 października 2014 r. (sygn. IV SA/Po 623/14) ocenił, że obligatoryjne umorzenie postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość zachodzi
m.in. w przypadku cofnięcia przez inwestora wniosku o zatwierdzenie
projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Inne przykłady bezprzedmiotowości postępowania obligujące do jego umorzenia to m.in. śmierć strony, jeżeli postępowanie dotyczyło jej praw
i obowiązków osobistych, brak przepisu prawa stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia, istnienie w obrocie prawnym innego ostatecznego rozstrzygnięcia dotyczącego tej samej sprawy.

Umorzenie fakultatywne
W świetle art. 105 § 2 KPA postępowanie administracyjne może
zostać umorzone, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. Powyższy
typ umorzenia postępowania ma charakter fakultatywny, bowiem to
do organu należy ocena, czy postępowanie umorzyć. WSA w Warszawie w wyroku z 15 listopada 2010 r. (sygn. I SA/Wa 598/10) podkreślił, że wniosek o umorzenie postępowania musi w tym przypadku pochodzić od wnioskodawcy wszczęcia postępowania i powinien
zawierać uzasadnienie, przez pryzmat którego organ oceni, czy ewentualne umorzenie postępowania będzie zgodne z interesem społecznym.
Wymóg uzyskania zgody na umorzenie postępowania od pozostałych stron tego postępowania wynika z faktu, że decyzja administracyjna
może rozstrzygać sporne interesy stron, zaś umorzenie postępowania może być zgodne z interesem jednej ze stron, ale już niezgodne
z interesem innej strony, która może oczekiwać kontynuacji postępowania i uzyskania rozstrzygnięcia sprawy co do istoty.

Charakter decyzji o umorzeniu postępowania
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne kończy to
postępowanie bez rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Decyzja taka
określana jest jako rozstrzygnięcie formalne, a nie merytoryczne. Najczęściej w postępowaniu zakończonym umorzeniem, postępowa-
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Postępowanie odwoławcze od decyzji o umorzeniu
Od decyzji umarzającej postępowanie, tak jak od każdej innej decyzji administracyjnej, stronom służy odwołanie. Ze względu na charakter rozstrzygnięcia umorzeniowego, uznaje się, że organ odwoławczy w przypadku uznania bezzasadności umorzenia nie może
w oparciu o art. 138 § 1 pkt 2 KPA uchylić decyzji o umorzeniu i orzec
co do istoty sprawy. Powodowałoby to naruszenie wyrażonej w art.
15 k.p.a. zasady dwuinstancyjności postępowania. NSA w wyroku
z 9 listopada 2012 r. (sygn. II OSK 801/12) podkreślił, że decyzji merytorycznej i decyzji umorzeniowej nie można dowolnie stosować
w ramach jednego postępowania. W szczególności nie jest dopuszczalne wydanie decyzji co do istoty sprawy dopiero w postępowaniu odwoławczym po uchyleniu decyzji umorzeniowej, ponieważ
prowadziłoby to do naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.

Umorzenie postępowania odwoławczego
Orzecznictwo wyróżnia pewne szczególne przypadki umorzenia postępowania na etapie rozpatrywania sprawy przez organ drugiej instancji. Odpowiednikiem cofnięcia wniosku w postępowaniu
odwoławczym będzie cofnięcie odwołania rozumiane jako rezygnacja
przez stronę z żądania rozpatrzenia odwołania od decyzji organu
pierwszej instancji. NSA w wyroku z 30 września 2014 r. (sygn. II
GSK 1164/13) wskazał, że obok cofnięcia odwołania drugą przesłanką do umorzenia postępowania odwoławczego może być
ustalenie, że wnoszący odwołanie nie jest stroną postępowania. Wydana na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego kończy etap postępowania odwoławczego bez merytorycznego rozstrzygnięcia i w takim przypadku decyzja organu pierwszej instancji staje się ostateczna. Umorzenie postępowania odwoławczego należy odróżnić od sytuacji, w której organ odwoławczy w oparciu o art. 138 § 1 pkt 2 KPA uchyla merytoryczną decyzję organu pierwszej instancji i umarza postępowanie pierwszej instancji. Rozstrzygnięcie takie zapada, jeżeli na etapie postępowania odwoławczego stwierdzona zostanie bezprzedmiotowość postępowania.
Kazimierz Pawlik
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Mimo wszystko do przodu
W drugim kwartale tego roku polska gospodarka rozwijała się
w tempie 3,3 proc., licząc rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny.
W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku dynamika wzrostu
produktu krajowego brutto wyniosła 3,6 proc. Odczyt GUS okazał się
niższy od średniej prognoz ekonomistów ankietowanych przez
Polską Agencję Prasową, która wyniosła 3,6 proc.
Cezary Rybski
ofnijmy się jednak w czasie.
Ostatnie 25 lat należało do Polski – twierdzi magazyn „Forbes”.
W oczach światowych ekspertów
jesteśmy symbolem gospodarczego sukcesu w okresie przemian.

C

Swego nie znacie
„Polska nie tylko wyprzedza Wielką Brytanię w tempie rozwoju, ale również jest
światowym liderem w przekładaniu wzrostu PKB na jakość życia” – napisał brytyjski „The Guardian”. Polską gospodarką
przed rokiem zachwycał się ponadto prestiżowy „The Economist”, który podkreślał,
że Polska jako jedyna nie uległa kryzysowi
ekonomicznemu w ostatnich latach. Wygląda na to, że ciągle aktualne jest przysłowie – cudze chwalicie, swego nie znacie.
W ogólnym rankingu oceniającym jakość życia w 149 państwach na całym świecie Polska zajęła wysoką 31. pozycję. Je-
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W ogólnym rankingu oceniającym jakość życia w 149
państwach na całym świecie Polska zajęła wysoką 31.
pozycję. Jesteśmy wyżej niż Słowacja i Litwa, ale niżej
niż Estonia, Czechy oraz Słowenia.
steśmy wyżej niż Słowacja i Litwa, ale niżej niż Estonia, Czechy oraz Słowenia. Polsce poświęcony został specjalny rozdział raportu. Nasz kraj w grupie państw rozwiniętych w ciągu ostatnich 7 lat wykazał się
najwyższym tempem poprawy dobrobytu.
„The Economist” podkreślał jednak, że
transformacja gospodarcza w Polsce nie jest
jeszcze ukończona, a więcej reform potrzebnych jest w takich sektorach, jak np. rolnictwo. Kolejnym ważnym elementem będzie decyzja o tym, czy i kiedy przystąpić do
strefy euro. Ważnym wyzwaniem, które stoi
przed Polską, jest również odchudzenie administracji publicznej.

Sprzedaż polskiej pracy
W pierwszym półroczu tego roku Polska miała 11 mld 966,8 mln zł nadwyżki
w handlu zagranicznym wobec 4 mld 52,8
mln zł deficytu przed rokiem – poinformował GUS. Eksport wzrósł o 6,3 proc., a import o 1,6 proc. Polska praca wreszcie dobrze się sprzedaje na rynkach zagranicznych.
Dynamika eksportu była znaczna, zważywszy że z powodu embarga wwozu towarów rolno-spożywczych do Rosji, jak
i ogólnego osłabienia rynków strefy rubla
i hrywny, polski eksport do krajów Europy
Środkowo-Wschodniej (Albania, Białoruś,
Mołdawia, Rosja i Ukraina) zmalał w I pół-
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wego Banku Polskiego „Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej – lipiec 2015 rok”. Według autorów opracowania głównym czynnikiem
wzrostu ma być nadal popyt krajowy, a być
może także wzrost dynamiki eksportu.
– Większą niż w 2014 roku rolę ma odgrywać konsumpcja prywatna, wspierana
przez dalszą, jednak już nie tak szybką, poprawę sytuacji na rynku pracy i wzrost akcji kredytowej. W raporcie wskazano, że
w naszym regionie utrzymuje się ożywienie
gospodarcze, obserwowane od drugiej połowy 2013 roku.
Zgodnie z raportem, wskaźniki koniunktury konsumenckiej wskazują, że
w 2015 roku można oczekiwać stabilizacji dynamiki konsumpcji w gospodarstwach domowych na wysokim poziomie. Rosnący popyt zagraniczny, zwłaszcza ze strefy euro, też wpłynie na wzrost
eksportu i produkcji przemysłowej.

W najbliższych latach tempo wzrostu gospodarczego
w naszym regionie będzie stabilne, a najszybciej
będzie rosła polska gospodarka – wynika z raportu
Narodowego Banku Polskiego „Sytuacja gospodarcza
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – lipiec
2015 rok”. Według autorów opracowania głównym
czynnikiem wzrostu ma być nadal popyt krajowy,
a być może także wzrost dynamiki eksportu

roczu aż o 26 proc. Te rynki udało się zastąpić innymi.
Wysoka była dynamika eksportu do krajów strefy euro (plus10 proc. rok do roku),
co można uznać za skutek dobrze wykorzystanego przez polskich eksporterów
ożywienia gospodarczego w większości
tych krajów, jak i skutecznej zmiany kierunków zbytu. – Mimo wciąż obowiązującego rosyjskiego embarga jest coraz bardziej
prawdopodobne, że w tym roku Polska
sprzeda żywność na rekordowym poziomie
25 mld euro – poinformował na konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi
Marek Sawicki i dodał: – Dobra promocja,
dobry klimat wokół polskiej żywności najlepiej służą spożyciu wewnętrznemu, ale także eksportowi.

Stabilny rozwój
W najbliższych latach tempo wzrostu
gospodarczego w naszym regionie będzie
stabilne, a najszybciej będzie rosła polska
gospodarka – wynika z raportu Narodo-

Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej – oświadczył minister finansów Mateusz Szczurek w przysłanym PAP komentarzu. Zwrócił uwagę, że z analizy tendencji poszczególnych składowych PKB
wynika, iż w bieżącym roku nastąpiło
przyspieszenie tempa wzrostu nakładów inwestycyjnych, jak i spożycia w sektorze gospodarstw domowych. Inwestycje znajdują
się na ścieżce wysokiego wzrostu już od II
kwartału 2013 roku.

Niezłe nastroje
Wskaźniki nastrojów w przemyśle
wskazują na nieznaczne wyhamowanie
tendencji wzrostowej w kolejnych miesiącach 2015 roku, jednak produkcja przemysłowa nadal powinna stosunkowo
szybko rosnąć. Wraz z ożywieniem popytu krajowego i coraz lepszymi perspektywami dla sektora eksportowego w krajach
regionu rośnie zatrudnienie. Od początku 2014 roku zwiększyło się ono o niemal

700 tys. osób. Coraz większy popyt na pracę przekłada się na sytuację na rynku pracy. Zharmonizowana stopa bezrobocia
w regionie obniża się stopniowo od II połowy 2013 roku. Jednak w 2015 roku
skala jej spadku była mniejsza, zwłaszcza
w krajach, gdzie wskaźnik ten zbliżył się do
historycznie niskich poziomów sprzed
kryzysu (m.in. w Czechach, Estonii, Rumunii). W Polsce, jak szacuje Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, jeszcze w tym
roku stopa bezrobocia powinna spaść
poniżej 10 proc.
Zaznaczono, że jednocześnie zmniejsza się skala spadku cen konsumpcyjnych.
W pierwszych miesiącach 2015 roku deflacja wystąpiła we wszystkich krajach regionu z wyjątkiem Rumunii. Od marca 2015
roku deflacja zaczęła się jednak stopniowo
zmniejszać. Przyczyny zmian cen konsumpcyjnych są zbliżone we wszystkich krajach regionu – są one związane z kształtowaniem się cen żywności i energii.
W ostatnich latach w regionie wyraźnie zmniejszyła się skala nierównowagi bilansu płatniczego. Saldo na rachunku obrotów bieżących w 2014 roku i w I kwartale 2015 roku było bliskie zrównoważeniu.
Wysokie nadwyżki na rachunku obrotów
bieżących notowały Węgry i Słowenia.
– Założenia dotyczące przyszłego i tego
roku są znane. Może realizacja nas zaskoczy in plus. Wzrost gospodarczy na koniec tego roku może wynieść 3,9 proc. lub
nawet 4 proc. Z takim wzrostem wejdziemy w przyszły rok i nie ma powodu zakładać, że w nim nie będzie tak samo albo
nawet trochę lepiej – powiedział „Dziennikowi Gazecie Prawnej” były wiceminister
finansów Ludwik Kotecki. Ocenił, że zagrożenia dla takiego scenariusza pochodzą
głównie z zewnątrz.
Z optymizmem w przyszłość patrzy też
Ministerstwo Gospodarki. Zdaniem jego
ekspertów w kolejnych kwartałach tempo
wzrostu PKB powinno przyspieszyć. Już
kwartał temu oceniali, że wzrost PKB w II
półroczu będzie wyższy niż w I połowie
roku. Sprzyjać temu powinna, obok czynników wewnętrznych (utrzymanie dość
szybkiego wzrostu funduszu płac i niskie
stopy procentowe, uruchamianie środków
na inwestycje), poprawa koniunktury w otoczeniu zewnętrznym.
Zdaniem analityków z MG polska gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. „Nadal podtrzymujemy, na podstawie obserwacji dostępnych danych miesięcznych, że struktura wzrostu gospodarczego wskazuje na jego zrównoważony
charakter i pozwala na optymistyczną ocenę perspektyw gospodarczych Polski w najbliższych kwartałach” – napisano w komunikacie.
I
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Rewolucja
w energetyce

Podmioty sektora elektroenergetycznego w Polsce ulegały dynamicznym
zmianom w ostatnich dekadach głównie za sprawą podejmowanych z różną
skutecznością działań proefektywnościowych ze strony właściciela, czyli
Skarbu Państwa, oraz konieczności dostosowania do prawnych regulacji unijnych. Dodając do tego takie zdarzenia, jak wprowadzenie spółek energetycznych na Giełdę Papierów Wartościowych i program prywatyzacji wybranych
podmiotów, można powiedzieć, że w polskim sektorze energetycznym doszło
do rewolucji organizacyjnej
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dr inż. Piotr J. Białowąs
Główne podstawy zmian
Jak już wspomniano, w największym
stopniu na obecny kształt sektora energetycznego w Polsce wpływ miały polityczne decyzje właścicielskie zapoczątkowane w latach
90., które dotyczyły prywatyzacji wybranych elektrowni i elektrociepłowni, a następnie, po roku 2000, decyzje w zakresie konsolidacji podmiotów. Z punktu widzenia
organizacji podsektora dystrybucji energii
elektrycznej istotną datą jest rok 2002, kiedy
to rozpoczął się pilotażowy projekt połączenia
pięciu zakładów energetycznych (z 33 niezależnych zakładów – spółek dystrybucyjnych), które ostatecznie utworzyły Koncern
ENEA SA.
W 2003 roku polski rząd przedstawił
nową koncepcję oraz harmonogram dalszych
procesów zmian podmiotów sektora elektroenergetycznego. Nowy program o formalnej nazwie „Program realizacji polityki
właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego”
został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
28 stycznia 2003 roku i opierał się na założeniu, że procesy prywatyzacji będą poprzedzone procesami konsolidacji podmiotów, w dodatku konsolidacji o charakterze
pionowym, czyli połączeniu miały podlegać
podmioty produkujące energię oraz (dopiero co skonsolidowane – chociaż nie wszystkie) spółki dystrybucyjne. Program opierał się
na założeniu, że odrębne spółki są zbyt
małe, aby móc konkurować na rynku.
W latach 2006–2008 realizowana była
kolejna z aktualizacji „Programu dla energetyki”, której założeniem było zbudowanie
konkurencyjnego rynku energii elektrycznej
w wyniku kolejnych procesów konsolidacyjnych. Efektem tych działań było powstanie następujących podmiotów w formie
holdingów: Polska Grupa Energetyczna
(PGE) SA, Energa SA, Enea SA. Dopiero po
ich utworzeniu rozpoczęto proces prywatyzacji poprzez emisję akcji na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych w latach
2009–2010.

Wpływ regulacji Unii Europejskiej
Analizując główne procesy reorganizacji podmiotów sektora energetycznego, należy zauważyć, że cześć zapisów w programach dla energetyki było w pewnym zakresie wymuszonych europejskimi regulacjami
prawnymi. Mowa tu przede wszystkim o wytycznych dyrektywy 2003/54/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca
2003 roku, do której dostosowanie zakładało
wyodrębnienie tzw. operatorów systemów
dystrybucyjnych (OSD) oraz operatora systemu przesyłowego – w przypadku najwyższych napięć, którzy z założenia nie podle-

gali prawom wolnego rynku i mieli uwzględniać w swoich strukturach wyłącznie aktywa
umożliwiające realizację procesów dystrybucyjnych i przesyłowych. Dodatkową komplikacją był brak szczegółowych założeń
modelowych w zakresie koniecznych do
przeprowadzenia zmian. Opisywana wyżej
dyrektywa wymuszała formalno-prawne oddzielenie dystrybucji od obrotu energii między innymi w kontekście mającego się otworzyć od 1 lipca 2007 roku rynku energii dla
wszystkich klientów.

Ocena procesów restrukturyzacji
Próbując ocenić procesy zmian sektora,
można odnieść wrażenie, że cechowała je olbrzymia zmienność wizji i duża niekonsekwencja. O ile część zmian w dużym stopniu
można wytłumaczyć procesami „niezależnymi”, jak choćby integracja ze strukturami
europejskimi, to trudno znaleźć logikę w procesach prywatyzacyjnych. Warto zauważyć,
że w zbliżonych lub nawet tych samych okresach realizowane były procesy sprzedaży
spółek – często bez podejmowania szczególnych działań zmierzających do kreowania ich wartości, podczas gdy inne spółki
o podobnym charakterze były konsolidowane.
Jednocześnie trzeba wspomnieć o rozwoju
skonsolidowanych grup energetycznych,
które w roku 2010 weszły na Giełdę Papierów Wartościowych i w chwili obecnej mają
istotny wpływ na budżet państwa. Nie mniej
ważny pozostaje fakt, że wiele podmiotów
przed prywatyzacją było w złej kondycji finansowej. Najczęściej po prywatyzacji wyniki
te ulegały radykalnej poprawie poprzez wykorzystanie często prostych rezerw, które znajdowały się w strukturach nabywanych podmiotów. Przykładem jest Elektrociepłownia
Poznańska, która w kilka lat po prywatyzacji zwiększyła wartość zysku netto z poziomu ujemnego do poziomu kilkudziesięciu milionów złotych. Jest to potwierdzenie często
używanego argumentu, który wpisuje się
w nurt neoliberalnych gospodarek światowych, mówiącego o tym, że państwowy
właściciel jest z reguły mniej efektywny. Nasuwa się jednak pytanie, czy musi tak być
w rzeczywistości, biorąc pod uwagę rozwój
rynków finansowych, procesy globalizacji i
swobodnego przepływu kapitału, w tym kapitału intelektualnego.
Próbując ocenić sytuację bieżącą, z pewnością należy pozytywnie odnieść się do ostatecznej konsolidacji sektora elektroenergetycznego i powstania czterech grup energetycznych: Polskiej Grupy Energetycznej
(PGE) SA, Energa SA, Enea SA i Turon Polska Energia SA. Poprzez upublicznienie
tych grup w formie notowań na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych zaimplementowano w nich elementy rozwiązań zarządczych powszechnych dla krajów o roz-
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winiętych rynkach finansowych. Mówiąc
„elementy”, należy mieć na uwadze występujące w dalszym ciągu duże upolitycznienie tych spółek. Samych debiutów
giełdowych z punktu widzenia osiągniętych
wartości także nie można oceniać w kategoriach pełnego sukcesu. Niewątpliwie
jednak, jeśli porównamy organizację spółek sprzed dekady, zobaczymy, że w chwili obecnej mamy silne organizacyjnie,
w określonym zakresie skonsolidowane
podmioty, wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia informatyczne służące
między innymi obsłudze klienta i poprawie
komunikacji. Jednocześnie, pomimo że
spółki te poddane były restrukturyzacji, trudno porównywać je do analogicznych spółek na rynkach europejskich. W chwili obecnej można w nich zauważyć bowiem negatywne zjawiska organizacyjne: powstałe struktury zawierają w sobie wiele procesów historycznych – często w postaci spółek zależnych, które z punktu widzenia
core businessu są nieistotne i muszą zostać
poddane eliminacji. Dotyczy to wszelkiego
rodzaju działalności socjalnej, hotelowej, ale
także niektórych usług okołoenergetycznych;
Konsolidacja podobnych podmiotów spowodowała uzyskanie dublujących się funkcji. Następstwem tego powinna być ich centralizacja np. IT, księgowości oraz HR. Nie
wszystkie grupy energetyczne zrealizowały w pełni to zadanie, co z pewnością jest
trudne z uwagi na upolitycznienie spółek
oraz ze względu na konieczność realizacji
restrukturyzacji zatrudnienia.
Decyzje właścicielskie w ostatnich latach spowodowały rozpoczęcie inwestycji w moce wytwórcze, których skutkiem
jest niebezpiecznie duże zadłużenie grup
energetycznych przy niekorzystnych cenach energii elektrycznej, która w chwili
obecnej powoduje nieopłacalność produkcji. W dalszym ciągu występuje brak jednoznacznej wizji rozwoju spółek, o czym
można się przekonać, analizując na przykład wypowiedzi Ministerstwa Skarbu
Państwa w ostatnich tygodniach, które
przygotowuje kolejny plan łączenia grup
energetycznych. Mając na względzie rok wyborczy, możemy spodziewać się przesunięcia działań w czasie. Proponowana
wstępnie w ostatnich tygodniach przez
Skarb Państwa wizja uzależnienia wyłącznie kapitałowego i decyzyjnego jednych holdingów od drugich bez faktycznego prawno-formalnego połączenia wydaje się zupełnie nieracjonalna.
Warto zauważyć, że podobne zjawiska
dotyczące braku jednoznacznej wizji organizacji występują od lat w sektorze górniczym. Z tym że dodatkowo w przypadku pracowników górnictwa występują
szczególne obawy właściciela odnośne
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wdrażania radykalnych zmian. Każda próba restrukturyzacji natrafia na duży sprzeciw społeczny. O ile w przypadku spółek
energetycznych doszło w ostatnich dekadach do bardziej lub mniej wymuszonych
przepisami zewnętrznymi i uwarunkowaniami rynkowymi procesów restrukturyzacji, to w przypadku kopalni większość ekip
rządowych traktowała górnictwo jako obszar nienaruszalny. W czasie gdy spółki
energetyczne ogłaszały tzw. programy dobrowolnych odejść (PDO), w celu wzrostu
rentowności, przygotowując się do działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, oraz intesyfikowały procesy restrukturyzacji, w górnictwie broniono przed zmianami kosztowne pakiety socjalne wpływające istotnie na maksymalizację kosztów wydobycia. Biorąc pod uwagę brak działań reorganizacyjnych nietrudno się domyślić, że
jednym z kluczowych czynników stablilizujących funkcjonowanie podmiotów sektora wydobywczego jest cena surowca na
rynku. A rynek w ostatnich latach przestał
być łaskawy i cena surowca silnie spadła.
Konsekwencją tego było drastyczne pogarszanie się sytuacji finansowej spółek wydobywczych, co doprowadziło między innymi Kompanię Węglową na skraj bankructwa.

Najbliższa przyszłość
Biorąc pod uwagę fakt, że rok 2015 jest
rokiem wyborczym, można przewidywać
wprowadzenie zachowawczych działań ze
strony Skarbu Państwa. Spółki sektora
energetycznego i wydobywczego są w ciekawej sytuacji. Z jednej strony cztery utworzone holdingi energetyczne w części zintegrowane pionowo, czyli posiadające
spółki wydobywcze, są notowane na giełdzie papierów wartościowych i można powiedzieć, że są pod „quasi” rynkowym nadzorem. Użyte określenie quasi wynika z faktu, że Skarb Państwa, pozbywając się pakietów w tych spółkach, pozostawił sobie
rzeczywistą kontrolę nad nimi, co wiąże się
niestety z dużym upolitycznieniem tych
spółek. I choć na dzień dzisiejszy są one stabilne i płynne, to coraz bardziej zadłużają
się w związku z realizowanymi inwestycjami
w źródła wytwórcze. Jednocześnie aktywa
tych czterech dużych holdingów mogą
wkrótce zostać obciążone nierentownymi
i niezrestrukturyzowanymi spółkami wydobywczymi. Dzięki temu uzyska się to, co
w obecnej sytuacji dla rządu jest najważniejsze – czyli spokój społeczny w roku wyborczym.
Z drugiej natomiast strony, pomimo że
w kopalniach podejmowane są działania reorganizacyjne, to mają one raczej kosmetyczny charakter, o czym świadczy bardzo
powolny spadek liczby zatrudnionych. Nie

jest przesłaniem artykułu promowanie restrukturyzacji zatrudnienia – należy mieć
jednak na uwadze bardzo duży udział w zatrudnieniu ogółem osób niebędących górnikami, co przy zwiększającej się różnicy pomiędzy ceną węgla a kosztami jego wydobycia (w roku 2014 średni koszt wydobycia był wyższy o około 29 zł na każdej tonie od ceny węgla), skłania do podejmowania radykalnych decyzji w celu ochrony
aktywów, które mają szanse być trwale rentowne.
O połączeniu sektora wydobywczego
z holdingami energetycznymi mówi się
w ostatnich miesiącach coraz głośniej.
Warto jednak zdać sobie sprawę, jak nielogiczne konsekwencje proces ten będzie za
sobą niósł. Spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych, a więc spółki oceniane w sposób lepszy lub gorszy przez analityków giełdowych, podejmą „niezależną”
i „uzasadnioną ekonomicznie” decyzję o zakupie aktywów wydobywczych, co spowoduje zaburzoną – żeby nie powiedzieć patologiczną – sytuację pomieszania aktywów
quasi-rynkowych z nierynkowymi – sztucznie dotowanymi. Istnieje też realizowana już
dla części kopalń koncepcja wniesienia ich
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, jednak
na efekty procesu reorganizacji z pewnością
trzeba będzie poczekać kilka lat, co jest zbyt
odległym terminem, mając na względzie
około 2 mld zł straty całego sektora wydobywczego.
Tytułem podsumowania warto zwrócić
uwagę na jeden element, którego od wielu
dekad brakuje zarówno w przypadku spółek elektroenergetycznych, jak i wydobywczych, a więc jednoznacznej i konsekwentnie realizowanej spójnej wizji rozwoju.
Pozwoliłoby to uniknąć wielu problemów
natury finansowej i społecznej.
I

dr inż. Piotr J. Białowąs
– w latach 2004–2007 dyrektor strategii wrocławskiego Koncernu Energetycznego EnergiaPro SA, od 2008
roku dyrektor ds. nadzoru francuskiej
spółki Dalkia w Poznaniu, od 2011
roku dyrektor Departamentu Reorganizacji Tauron Polska Energia w Katowicach. W 2011 roku szef projektu
jednej z największych polskich akwizycji – szwedzkiego koncernu
GZE SA (Vattenfall). Członek rad
nadzorczych kilkunastu polskich,
francuskich i szwedzkich spółek sektora energetycznego i medycznego.
Autor kilkudziesięciu artykułów w Polsce, USA, Francji i na Ukrainie
z zakresu ekonomii, zarządzania
i restrukturyzacji.
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Będą kredyty dla firm
na działalność innowacyjną
Wspieranie innowacyjnej działalności, czyli udzielanie mikro, małym oraz
średnim przedsiębiorcom kredytu na innowacje technologiczne, to główny cel
przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej oraz o zmianie innych ustaw
otychczas (w perspektywie ﬁnansowej 2007–2013) przedsiębiorcy sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogli
otrzymywać kredyty na realizację inwestycji technologicznej. Kredyt technologiczny
mógł być częściowo spłacony przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w formie tzw.
premii technologicznej. Ten rodzaj wsparcia cieszył się dużym zainteresowaniem
przedsiębiorców.
Celem obecnych działań, które zostały
ujęte w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020, jest
kontynuacja wsparcia sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w postaci
udzielania kredytów wraz z premią technologiczną na inwestycje, mające na celu
wdrożenie nowej technologii w postaci
prawa własności przemysłowej, wyników
badań przemysłowych, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

D

Proponowane zmiany
W myśl proponowanych zmian wsparcie będą otrzymywać przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie, w wyniku których
na rynek zostaną wprowadzone nowe lub
znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi, które do tej pory nie były wytwarzane
w Polsce. Nie będą wspierane jedynie projekty innowacyjne w skali przedsiębiorstwa.
Przyznanie premii technologicznej będzie
– w większym niż dotychczas stopniu – zależeć od poziomu innowacyjności przedsięwzięcia.
Kredytów technologicznych jak dotychczas będą udzielać banki komercyjne.
Kredyt będzie mógł zostać częściowo spłacony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie tzw. premii technologicznej
– ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Będzie to zatem połączenie komercyjnego kredytu z elementem
dotacyjnym. Maksymalną wysokość premii
zwiększono z 4 do 6 mln zł.

Zgodnie z proponowanymi zmianami,
inwestycja technologiczna musi być utrzymywana przez co najmniej 3 lata od dnia
jej zakończenia (na obszarze, na którym została zrealizowana), pod rygorem zwrotu
wypłaconej premii technologicznej wraz
z odsetkami.
W myśl projektu przedsiębiorca będzie
składał wniosek o przyznanie premii technologicznej bezpośrednio do BGK, co
usprawni proces naboru wniosków.
Omawiany projekt ustawy o zmianie
ustawy o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej oraz o zmianie
innych ustaw trafił do prac w Sejmie.

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się
w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów
gospodarczych.
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Rosną wydatki

na B+R
Jak wynika z piątej edycji raportu „Badania i rozwój w przedsiębiorstwach”
przeprowadzonego w Polsce i dziesięciu krajach Europy Środkowej przez
ﬁrmę doradczą Deloitte, tylko jedna trzecia polskich ﬁrm ma przemyślaną
i wypracowaną strategię badań, rozwoju i wspierania innowacyjności
ydatki na B+R w Polsce rosną. Jeszcze w 2006 roku
przeznaczaliśmy na ten cel
0,55 proc. polskiego PKB.
W 2013 roku było to już 0,87 proc., co
oznacza wzrost o 58 proc. – Choć dokonaliśmy bardzo znaczącego skoku, to pod
tym względem wciąż pozostajemy w tyle
za Czechami i Węgrami, które na działalność badawczo-rozwojową w 2013 roku
przeznaczyły odpowiednio 1,91 i 1,41 proc.
swojego PKB. Średnia dla Unii Europejskiej wynosiła w tym samym czasie
2,02 proc. – mówi Michał Turczyk, dyrektor w zespole R&D and Government Incentives, Deloitte.
Jak pokazało badanie Deloitte, udział
firm, których wydatki na badania i rozwój
przekroczyły 3 proc. obrotów, zwiększył się
z 26,3 proc. w 2013 roku do 48 proc. rok
później, a to oznacza, że poprawia się świadomość przedsiębiorców na temat znaczenia inwestowania w innowacyjność
w rozwoju ich biznesu. Średnia dla całego regionu Europy Środkowej wyniosła
51 proc. Krajem, w którym najwięcej firm

W
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(47 proc.) przeznacza na B+R więcej niż
10 proc. swoich obrotów jest Estonia. Z kolei udział polskich firm nieponoszących wydatków na B+R lub ponoszących wydatki mniejsze niż 1 proc. obrotów praktycznie nie uległ zmianie (31,9 proc. w 2013 roku
w porównaniu do 31 proc. w 2014 roku).
Tylko nieco ponad jedna trzecia firm
w Polsce deklaruje, że posiada strategię badań, rozwoju i innowacji – w pozostałych
przypadkach decyzje związane z działalnością badawczo-rozwojową podejmowane są doraźnie przed zarząd. Aż 64
proc. badanych przyznało, że w ich firmach
nie wdrożono żadnej strategii w tym zakresie.
Pozytywne sygnały pojawiają się za to
w obszarze finansowania działalności naukowo-badawczej. Aż 67 proc. firm wierzy, że ich wydatki na B+R wzrosną
w przeciągu 3–5 lat. – Ambitne plany
zwiększenia wydatków na B+R wiążą się
najpewniej z uruchomieniem w tym roku
nowej fali dotacji unijnych na ten cel, które w Polsce wyniosą ponad 10 mld euro,
oraz zamiarem wprowadzenia nowej ulgi

podatkowej na B+R w 2016 roku – wyjaśnia Michał Turczyk.
Jakie zewnętrzne czynniki wpływają na
poziom finansowania działalności badawczo-rozwojowej w polskich przedsiębiorstwach? Czynnikiem, który kolejny rok
z rzędu miał największy wpływ na wzrost
wydatków na B+R w Polsce, była dostępność kilku różnych form korzyści dla firm,
w tym dotacji pieniężnych i ulg podatkowych. Tegoroczne wyniki badania dowodzą
również ciągłego wzrostu znaczenia innych
czynników zewnętrznych: dostępności wykwalifikowanej i doświadczonej kadry badawczej, większej liczby dotacji niż ulg podatkowych oraz dostępu do uniwersytetów
i jednostek badawczych.
– W Polsce rośnie potrzeba współpracy z uniwersytetami i jednostkami badawczymi, ale nadal wykorzystywanie tej formy
wsparcia działalności B+R jest niewystarczające. Deklaruje ją tylko 53 proc. badanych firm, podczas gdy średnia dla całego
regionu wynosi aż 66 proc. – mówi Tomasz
Gondek, lider R&D Networks w ramach Innovation Consulting w Deloitte.
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Badanie Deloitte pokazało, że w Polsce rośnie świadomość potrzeby ochrony
praw własności intelektualnej. Liczba firm
deklarujących, że nie korzysta z tego typu
ochrony spadła w ciągu roku z 9,7 proc. do
8 proc. Najczęściej wykorzystywanym sposobem ochrony własności intelektualnej zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowej
jest tajemnica przedsiębiorstwa. Wskazało
na nią 77 proc. polskich badanych. Z kolei odsetek firm chroniących własność intelektualną i know-how za pomocą patentów i wzorów użytkowych zmniejszył się
o 13,4 punkty procentowe w Polsce i o 6,3
w Europie Środkowej (w porównaniu z badaniem z 2014 roku). W naszym kraju patenty są domeną przede wszystkim jednostek badawczych, a nie przedsiębiorstw komercyjnych.
Ankietowani byli pytani również o ich
stosunek do ulg podatkowych związanych
z działalnością B+R. – Ponad 42 proc. respondentów twierdzi, że nie ma pewności
co do podejścia organów podatkowych do
kosztów B+R, wobec czego uznaje korzystanie z ulg podatkowych za ryzykowne. Należy jednak wyjaśnić, że w Polsce brak jest
obecnie ulgi na prowadzenie prac B+R,
a przedsiębiorcy zwracają uwagę nie na wykładnię stosowaną przez urzędy skarbowe,
a na brak jednolitych przepisów dotyczą-

cych działalności B+R w obszarze podatkowym, księgowym i grantowym – wyjaśnia
Michał Turczyk.
To samo pytanie padło także o stosunek firm do dotacji. W Polsce 38 proc. respondentów deklaruje, że ma wiedzę na ten
temat i z nich korzysta. Spośród badanych
krajów wyższy wskaźnik uzyskała jedynie
Bułgaria (39 proc.).
Dlaczego pozostali respondenci nie korzystają z systemu dotacji? Aż 45 proc. firm
z tej grupy co prawda orientuje się w systemie dotacji na działalność B+R, ale nie
aplikuje o dofinansowanie, ponieważ proces uzyskania i korzystania z nich jest zbyt
sformalizowany i skomplikowany. Na szczęście w nowej perspektywie unijnej zmiany
idą w kierunku uproszczenia procedur.
Zdaniem ankietowanych na wzrost
wydatków na B+R w ich firmach najbardziej wpłynąłby mieszany system zachęt,
składający się zarówno z ulg, jak i dotacji.
Takiej odpowiedzi udzieliło 48 proc. badanych. W tej chwili spośród krajów
OECD system taki jest stosowany w 27 na
34 państwa OECD, co dla firm prowadzących działalność na poziomie międzynarodowym ma istotne znaczenie w aspekcie decydowania o lokowaniu działalności
B+R w krajach o najlepszych warunkach
do jej prowadzenia.

– Z roku na rok nasze badanie udowadnia, że polscy przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość i wiedzę na temat
działalności B+R. Nadal jednak czynnikiem
zewnętrznym mającym największy wpływ
na poziom wydatków B+R jest dostępność
większej liczby rodzajów wsparcia, a współpraca z jednostkami naukowymi stymulowana jest głównie wymogami programów
pomocowych lub chęcią uzyskania wyższego dofinansowania. Można zatem dojść
do wniosku, że polskie przedsiębiorstwa nie
dostrzegają jeszcze korzyści wynikających
z badań, rozwoju oraz innowacji i oparcia
na tych filarach swojego długofalowego rozwoju – podsumowuje Magdalena Burnat-Mikosz, partner zarządzająca zespołami
Innovation Consulting i R&D and Government Incentives, Deloitte.
O badaniu:
Badanie w tym roku przeprowadzono w 11 krajach Europy Środkowej: Polsce, Czechach, Słowacji,
Chorwacji, Bułgarii, Estonii, Rumunii, Słowenii, na
Węgrzech, Litwie oraz Łotwie. Wzięło w nim udział
411 przedstawicieli firm prowadzących działalność
w wyżej wymienionych krajach.
Raport dotyczący polskich przedsiębiorstw jest
dostępny na www.deloitte.com/pl/badaniairozwoj.
Pełny raport z badania regionalnego zostanie opublikowany we wrześniu 2015 roku.

Nowocześnie i bezpiecznie
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Wawer obejmuje opieką ponad 56 tys. mieszkańców największej
pod względem obszaru warszawskiej dzielnicy
espół świadczy usługi zdrowotne
w 6 przychodniach. W ramach
kontraktów z NFZ zapewnia podstawową opiekę zdrowotną i ambulatoryjną, opiekę specjalistyczną w poradniach: alergologii, chirurgii ogólnej, naczyniowej i urazowo-ortopedycznej, dermatologii, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, położnictwa i ginekologii, kardiologii, neurologii, okulistyki, otolaryngologii i urologii. W Zespole działa poradnia
zdrowia psychicznego i uzależnień, gabinety stomatologiczne, oddział rehabilitacji
i kriokomora. Zespół udziela świadczeń
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, realizuje lekarskie wizyty domowe,
zapewnia pielęgniarską opiekę długoterminową i prowadzi hospicjum domowe.
Z usług SZPZLO korzystają nie tylko
mieszkańcy Wawra. W placówce działa

Z

ośrodek dzienny dla osób z chorobą
Parkinsona. W oddziale rehabilitacji
odbywają się turnusy lecznicze na zlecenie firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów, a ponad sto przedsiębiorstw z Mazowsza korzysta ze
świadczeń poradni medycyny pracy.
Dążąc do zapewnienia pacjentom jak najlepszej obsługi i opieki
zdrowotnej, dbając o warunki pracy
personelu, SZPZLO Warszawa-Wawer sukcesywnie modernizuje bazę lokalową i inwestuje w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Certyfikat potwierdzający zarządzanie jakością zgodnie z normą ISO

9001:2008 jest dowodem odpowiedzialności
za jakość udzielanych świadczeń.
www.zoz-wawer.waw.pl

Nowa przychodnia
Od 2016 roku pacjenci SZPZLO Warszawa Wawer będą korzystali z opieki zdrowotnej w nowym obiekcie. Zespół buduje przychodnię na osiedlu Marysin Wawerski.
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Słuch,
zapach, wzrok
– pobudź
zmysły klienta
łaściciele ﬁrm wciąż szukają nowych obszarów marketingowych do budowania relacji ze swoimi klientami, zarówno tymi lojalnymi, jak i potencjalnymi. Na znaczeniu
zaczyna zyskiwać marketing sensoryczny. W jaki sposób
on działa? Jak mówi Wojciech Grendziński z ﬁrmy IMS, lidera marketingu sensorycznego w Polsce, zmysły nie muszą zaskakiwać i grać
pierwszych skrzypiec. – Zmysły powinny towarzyszyć i umilać pobyt
w obiekcie. Nie oczekujemy, że po wyjściu klient wymieni 10 utworów
z naszej playlisty i 3 nuty zapachowe, które wyodrębnił z mieszanki zapachowej. Wystarczy, że powie nam, że czuł się dobrze i z chęcią wróci do sklepów. Mechanizm, na którym opiera się działanie marketingu sensorycznego, ludzie wykorzystują również w życiu codziennym.
Przed ważnym spotkaniem dbają, aby ich stylizacja była jak najlepsza,
używają perfum, a gdy w grę wchodzi spotkanie przy świecach dobierają muzykę do sytuacji. Jeśli zapytacie ich o ile wzrasta ich szansa na
sukces – nie będą w stanie odpowiedzieć, ale podświadomie wiedzą,
że należy to zrobić. Obiekt handlowy nie różni się w tym zakresie od
nas.
Jakie usługi są oferowane w ramach marketingu sensorycznego?
Przede wszystkim audiomarketing, czyli tworzenie dedykowanych playlist dla marki lub konkretnego lokalu czy obiektu. Na zmysł węchu marketingowcy wpływają poprzez aromamarketing, czyli indywidualnie tworzone mieszanki zapachowe. Natomiast na wzrok działa Digital Signage,
czyli emisja reklamowych materiałów video oraz treści neutralnych
w najbliższej okolicy promowanego produktu. Marketing sensoryczny sprawdzi się w niemal we wszystkich branżach, które dedykują swoje usługi i produkty klientom indywidualnym. Z tego typu usług korzysta
m.in. branża motoryzacyjna, hotelarska, finansowa, gastronomia, rozrywka, moda i szeroko rozumiany lifestyle.
Na Zachodzie marketing sensoryczny jest wykorzystywany od wielu lat. W Polsce to dyscyplina dopiero raczkująca, ale zyskująca coraz
większe zainteresowanie. – Audiomarketing jest usługą, w którą wierzy cały świat. Trudno znaleźć obiekty, w których gra cisza. W Polsce
już ponad 80 tys. punktów sprzedaży i usług emituje programy muzyczne,
aby umilić pobyt klientowi i wykorzystać w sposób komercyjny właściwie
zbudowany klimat – tłumaczy Wojciech Grendziński z IMS.
Aromamarketing jest zdecydowanie młodszą dziedziną niż audiomarketing, ale i on zyskuje na popularności. W kwestiach gustu zapachowego Polacy różnią się jednak od mieszkańców Europy Zachodniej
i Stanów Zjednoczonych, którzy preferują delikatne i nieinwazyjne aromaty. – Nuty zapachowe w Europie są dosyć zbieżne i jest ich około
240, a dominującą jest nuta herbaciana. Polacy wolą jednak intensywniejsze zapachy – są w tej kwestii w górnej stawce wśród narodów

W

Człowiek odbiera rzeczywistość
poprzez zmysły i przetwarza
odbierane bodźce nieświadomie, kierując się głównie emocjami – około 80 proc. reakcji
wywołują zmysły, a mózg jedynie próbuje je analizować.
Marketing sensoryczny opiera
się na tezie, że możliwe jest
wpływanie na zmysły w sposób
planowany poprzez odpowiednio dobrane narzędzia, które
wspomagają realizację planów
sprzedażowych i budują lojalność wobec marki
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europejskich – mówi Wojciech Grendziński.
Badania potwierdzają skuteczność
wprowadzenia rozwiązań marketingu sensorycznego. Ich efektywność bada się
przede wszystkim pod kątem wsparcia
sprzedaży, poziomu zadowolenia klienta

tymi, które najsilniej zapadają w pamięć
– badania przeprowadzone przez Richarda Axela i Lindę Buck dowodzą, że pamiętamy zapachy nawet sprzed 50 lat. Odpowiednio dobrany zapach nie tylko zatrzyma klienta dłużej w miejscu sprzedaży, ale także wykształci pozytywne wspo-

Marketing sensoryczny sprawdzi się w niemal we
wszystkich branżach, które dedykują swoje usługi
i produkty klientom indywidualnym. Z tego typu usług
korzysta m.in. branża motoryzacyjna, hotelarska,
finansowa, gastronomia, rozrywka, moda i szeroko
rozumiany lifestyle.
i wzrostu świadomości atrybutów danej
marki. Badania przeprowadzone przez firmę IMS wykazały, że średnia długość wizyty w sklepie, w którym jest właściwie dobrana muzyka, wydłuża się o 20 proc., a ponad 90 proc. pytanych postrzega muzykę
jako „zdecydowanie niezbędną” lub „raczej
niezbędną” w miejscu sprzedaży.
A jak przedstawia się skuteczność
aromamarketingu? Doznania węchowe są

mnienia z nim związane. W Digital Signage natomiast najważniejsze jest odpowiednie połączenie dobrego sprzętu, ciekawego contentu oraz treści neutralnych,
które podtrzymają zainteresowanie oglądającego.
Kluczowym słowem w marketingu
sensorycznym jest dopasowanie. Playlist czy
mieszanek zapachowych nie buduje się
w oparciu o ulubione utwory i zapachy.

Przygotowuje się je, uwzględniając strategię marketingową, rolę jaką zapach ma spełnić w jej realizacji oraz przede wszystkim
– preferencje klientów. Źle dopasowana muzyka czy zapach, a także ich intensywność
dadzą efekt odwrotny do zamierzonego
– klient szybko wyjdzie ze sklepu i nigdy nie
wróci. – Ciekawym przykładem jest case sieci 7eleven, która wykorzystała audiomarketing do pozbycia się niechcianej klienteli – opowiada Wojciech Grendziński. – Kiedy zauważono, że późnym wieczorem
przebywająca w sklepach sieci głośna młodzież odstrasza klientów, zaczęto emitować
hity muzyki poważnej. Nie trzeba było
długo czekać – sklepy szybko przestały być
odwiedzane przez młode osoby.
Zastosowanie różnych form marketingu
sensorycznego to oczywiście nie wszystko.
Na zachowanie klienta ma wpływ szereg innych czynników: obsługa klienta, wystrój
sklepu, uczciwość marki czy stosunek ceny
do jakości produktów. Marketing sensoryczny daje jednak możliwość zatrzymania
kupującego na dłużej w sklepie oraz zbudowania lojalności wobec marki. Klient, który zrobi zakupy w miłej atmosferze, chętnie wróci, a także poleci sklep znajomym.
W czasach silnej konkurencji rynkowej
przywiązanie konsumenta to wartość, o którą należy walczyć.
I

Rozwój na stabilnych podstawach
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa funkcjonuje na rynku nieruchomości od 1958 roku i jest jedną z największych spółdzielni
mieszkaniowych na Górnym Śląsku
półdzielnia zrzesza ponad
12 tys. członków, którzy wraz
z rodzinami stanowią liczbę
blisko 30 tys. mieszkańców.
Zarządza 231 nieruchomościami, na
które składa się 217 budynków mieszkalnych i 14 obiektów handlowo-usługowych. Posiada 708 garaży,
wynajmuje 138 lokali użytkowych.
Dysponuje własnym Zakładem Budowlano-Remontowym, a do obsługi mieszkańców i nieruchomości zatrudnia 300 wykwaliﬁkowanych pracowników.
– Do realizacji celów podchodzimy
w sposób perspektywiczny i planowany. Potencjał kadrowy, zasoby finansowe oraz zaplecze techniczne jakim dysponujemy tworzą solidne podstawy do dalszego rozwoju Spółdzielni. Zapewniamy mieszkań-

S

com bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości poprzez utrzymywanie budynków
i urządzeń w stałej sprawności technicznej.
Inwestujemy w nowe, energooszczędne
i bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego technologie. Rekultywujemy tere-

ny zielone, inwestujemy w tzw. małą
architekturę – place zabaw, boiska,
zieleńce i skwery. Wdrażamy procesy zapewniające stałe podnoszenie
standardów obsługi i jakości świadczonych usług, czemu sprzyja System
Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
– mówi Włodzimierz Bosowski, prezes Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Najważniejszym aktualnie przedsięwzięciem Spółdzielni jest realizacja programu termomodernizacji,
którego priorytetem jest likwidacja
acekolu. Program realizowany jest z wpłat
na fundusz remontowy oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
www.zabrzezsm.pl
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Serbia

– wielki
powrót
na winiarską
mapę świata
Na terenie dzisiejszej Serbii winorośle uprawiano już wtedy, gdy niziny Mazowsza i Wielkopolski porastały lasy pełne wilków i niedźwiedzi.
Ostatnie 100 lat okazało się jednak wielką czarną
dziurą dla tego winiarskiego regionu. Teraz to się
zmienia – Serbia powraca do świata wina w dobrym stylu
inorośle uprawiano na terenie
Serbii już 400 lat przed Chrystusem. Jednak za prawdziwy początek winiarskiej historii tego kraju przyjmuje się założenie winnic na zboczach Alma Mons (dziś Fruška
Gora) przez rzymskiego cesarza Marka
Aureliusza Probusa (panował w latach
276–282 n.e.), który zresztą urodził się nieopodal, w miejscowości Sremska Mitrovica (wtedy: Sirmium). Legenda głosi, że gonił do roboty w swoich winnicach żołnierzy, którzy mieli wolne od służby na froncie – miało to podnosić ich morale i utrzymywać w dobrej kondycji.
Przez wieki Serbia produkowała mnóstwo dobrego wina, jednak później nad region nadciągnęły ciemne chmury historii:
dwie wojny światowe, komunizm oraz niespokojne lata 90. XX wieku (kiedy powierzchnia winnic zmniejszyła się o 75 proc.).
Co prawda, gdy kraj był pod butem ZSRR
istniały winnice, ale produkowane w państwowych przedsiębiorstwach alkohole
były marnej jakości. Serbskie wino utraciło markę.
Gdy tylko odżyła prywatna inicjatywa
i pojawił się okres spokoju, serbskie wina zaczęły stopniowo wracać do łask. W 2008 roku
otrzymały dwa medale Decanter World

W
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Wine Awards – jednego z najważniejszych
konkursów w branży. Spowodowało to powrót zainteresowania trunkami z tego regionu. W latach 2006–2014 eksport win serbskich zwiększył się o 100 proc., do 17 mln
euro (oficjalne dane serbskiego Centralnego Urzędu Statystycznego) – i to pomimo
bardzo złego dla zbiorów roku 2014.
Do rozwoju przemysłu winiarskiego
w Serbii przykłada rękę państwo. Właściciele winnic otrzymali np. jednorazowe
dopłaty do hektara (12 tys. euro) oraz mogą
korzystać ze zwolnień podatkowych. Produkcją wina zajmuje się już 100 tys. gospodarstw domowych (liczba ludności
Serbii: 7,3 mln).
Niektórzy eksperci zwracają jednak
uwagę, że Serbia nie może spocząć na laurach. Musi wyrobić sobie od nowa markę
i zdobyć zauważalną pozycję na winiarskim
rynku wartym – według szacunków niektórych firm – nawet 292 mld dol. Tak twierdzi m.in. Marko Babszek, nowojorski sommelier urodzony w Belgradzie, który stworzył The Balkan Wine Project – portal internetowy z wyselekcjonowanymi najlepszymi winami bałkańskimi, w tym oczywiście serbskimi. – Serbscy producenci wina
muszą znaleźć swoją niszę na rynku. Najłatwiej ją samemu stworzyć. To znaczy, że

powinni postawić na rozwój produkcji alkoholi ze szczepów lokalnych, odpowiednio połączonych w unikalne wariacje. W ten
sposób serbskie wina zaczęłyby się wyróżniać na rynku, odróżniać od konkurencji
– radzi Babszek.
Do Serbii warto wybrać się wiosną i latem na jedno z winiarskich wydarzeń, by na
miejscu spróbować gronowego napoju.
W kwietniu w Nowym Sadzie odbywa się
Międzynarodowy Festiwal Wina „Bacchus”, a w maju w Belgradzie można zabawić na festiwalu InWine. We wrześniu Serbia zaprasza na festiwal lokalnych win
zwany Grozdjenbal do miejscowości Apatin. Imprez jest o wiele więcej. Jak widać, winna turystyka – podobnie jak w innych krajach regionu – ma się w Serbii coraz lepiej.
Kinga Stachowiak,
prezes Portalu Skarbiec.biz SA

Portal Skarbiec.Biz – największy, niezależny
serwis o prawie, finansowaniu i gospodarce.
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Efektywna sukcesja
Wielu przedsiębiorców kojarzy sukcesję z zapowiedzią śmierci,
ale to nie jest wyścig ostateczny. Planowanie sukcesji to myślenie
o dalszym życiu – własnym, ﬁrmy i całej rodziny
Alicja Wejner
sukcesji ważne są kwestie
prawne oraz podatkowe, ale
równie ważne są emocje. I to
one właśnie w rodzinnych
dyskusjach na temat ﬁrmy okazują się argumentem dużo silniejszym niż wszystkie
pozostałe.

W

Bezbolesny proces
Żeby sukcesja mogła być przeprowadzona poprawnie i bezboleśnie dla zainteresowanych, konieczne jest gruntowne
i bardzo dokładne przygotowanie się do
niej. Szczegółowo trzeba zaplanować
zwłaszcza wszelkie kwestie prawne. Nie
mniej ważne jest przygotowanie mentalne.
Czasem dobrze jest skorzystać z pomocy
wyspecjalizowanych firm, które są w stanie skutecznie mediować między starszym a młodszym pokoleniem. Precyzyjne uzgodnienia między nimi są bowiem
podstawą późniejszych relacji zarówno
w firmie, jak i w rodzinie.
Pierwszy etap to budowanie i opracowywanie strategii biznesowej. Przy tej okazji warto się zastanowić, czy forma prawna, w jakiej firma funkcjonuje, jest odpowiednia. Jednocześnie trzeba dokonać wyboru sukcesora. Bo jeżeli nie będzie właściwego następcy to nawet najlepszy plan
nie zostanie wdrożony.
Najbardziej naturalnym sukcesorem jest
własne dziecko. Zdarza się jednak, że w rodzinie nie ma dzieci, albo są, ale żadne
z nich nie jest zainteresowane przejęciem
i prowadzeniem biznesu. W takiej sytuacji
należy zastanowić się nad przekazaniem firmy komuś spoza rodziny, nad jej sprzedażą albo połączeniem z innym przedsiębiorstwem i pozostawieniem sobie lub rodzinie części udziałów.

Precyzyjny opis
Mówiąc o sukcesji, mamy na myśli firmę, którą widzimy dzisiaj. Nie wiemy jednak, jak będzie ona funkcjonować prowadzona przez następców, a potem przez następców tychże następców. Postrzegając
sprawę z tej perspektywy, plan sukcesji jest

Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych
Właściciele 70 proc. ﬁrm rodzinnych w Polsce deklarują, że są na etapie „myślenia”
o sukcesji i „rozważania co dalej”, ale nie kryją się za tym żadne konkretne działania. 17 proc. jest na etapie przekazywania ﬁrmy, a zaledwie 5 proc. jest już po procesie sukcesji
swoistym planem inwestycyjnym na kolejne pokolenia. Warto więc go opisać.
Z danych wynika, że około 80 proc.
polskich przedsiębiorstw rodzinnych nie ma
planu sukcesji. Najczęściej wynika to z przekonania nestorów, że kiedy przyjdzie czas,
bez trudu poradzą sobie z tą kwestią.
Doświadczenie jednak pokazuje, że sprawa ta nie jest wcale taka prosta i żeby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, trzeba zacząć o sukcesji mówić i przymierzać
się do niej jak najwcześniej. Bardzo przydatne okazują się tu rozmaite narzędzia
wspierające, w tym „Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych” – jedna
z pierwszych tak praktycznych publikacji
na temat sukcesji, która powstała w pro-

jekcie o tej samej nazwie. Przewodnik
prowadzi czytelników niejako za rękę i podpowiada możliwe rozwiązania na wszelkie ewentualności. Znajdują się tu praktyczne wskazówki na każdy etap i niemalże
każdy moment całego procesu sukcesji.
Oprócz przewodnika w postaci książki, audiobooka i wersji multimedialnej, w projekcie stworzono także aplikacje informatyczne: analityczno-diagnostyczną oraz
planistyczną. Użyteczność proponowanych narzędzi przetestowali sami przedsiębiorcy i ocenili je bardzo wysoko.
www.sukcesja.org
www.projekt.sukcesja.org

„Przewodnik po sukcesji w ﬁrmach rodzinnych” jest projektem realizowanym przez ﬁrmę doradczo-szkoleniową PM Doradztwo Gospodarcze w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, OSI CompuTrain S.A. oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, współﬁnansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis
Projekt: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego – III etap PPNT”
nie 1.3 Wspieranie Innowacji i finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 do 31.12.2015.
Budżet projektu: 28 026 673,67 zł (całkowita wartość projektu), wydatki kwalifikowane: 22 950 470,86 zł, w tym wkład własny: 3 559 159,03 zł, dofinansowanie: 19 391 311,83 zł.
Lokalizacja: Jasionka, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, kompleks Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, Strefa S1.

Cel realizacji projektu

Idea utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis sięga 2003 roku. Porozumienie o jego utworzeniu podpisali: Samorząd
Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski, Gmina Miasto Rzeszów, Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. W 2006 roku do sygnatariuszy porozumienia dołączyły: Gmina Głogów Małopolski oraz Gmina Trzebownisko.
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis jest obecnie jednym
z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w południowo-wschodniej Polsce oraz jednym z najszybciej rozwijających się parków w kraju. Jego obszar
to ponad 166 ha podzielonych na 3 strefy inwestycyjne:
• Strefa S1 – o powierzchni około 70 ha, położona w miejscowościach Jasionka i Tajęcina (gmina Trzebownisko);
• Strefa S1-3 – o powierzchni około 48 ha, położona w miejscowościach Jasionka (gmina Trzebownisko) i Rudna Mała (gmina Głogów Małopolski);
• Strefa S2 – o powierzchni około 48 ha, położona w miejscowościach Rogoźnica i Wola Cicha (gmina Głogów Małopolski);
Strefy zostały w całości włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK Mielec.

Położenie i komunikacja
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny zlokalizowany jest zaledwie
10 km od Rzeszowa, w pobliżu Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”, autostrady
A4, drogi krajowej nr 19, drogi krajowej nr 9 prowadzącej ruch z Warszawy do
przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku, drogi ekspresowej S19 „Via Baltica”, która ma łączyć kraje bałtyckie z południową częścią Europy oraz Magistrali kolejowej E-30 prowadzącej ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę.
Ponadto w parku funkcjonują: Inkubator Technologiczny, Preinkubator
Akademicki, Laboratorium Badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej i Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego – wybudowane przez
RARR SA.
Projekt „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum
Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT)
– III etap” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007–2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działa-

Głównym celem realizacji projektu jest rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa atrakcyjności gospodarczej województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności, poprzez wzmocnienie, rozwój
i uzupełnienie regionalnego potencjału badawczego oraz infrastrukturalnego.
Zostanie on osiągnięty poprzez: przygotowanie bazy materialnej i organizacyjnej – budowę obiektu hali IV, umożliwiając powstanie nowych przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwojowym w specyficznym i konkurencyjnym otoczeniu, a także rozwój już istniejących firm; wzmocnienie i uzupełnienie zaplecza
badawczego niezbędnego dla rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w oparciu o idee innowacyjności – dzięki utworzeniu laboratoriom
dla Aeropolis, wyposażonego w wysokiej klasy aparaturę umożliwiającą wykonywanie specjalistycznych usług badawczych na użytek przemysłu.
Projekt kierowany jest głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis, a także do
przedsiębiorstw z terenu Podkarpacia i całej Polski oraz inwestorów zagranicznych. Przedsiębiorcy ci będą mogli wynajmować na preferencyjnych warunkach pomieszczenia w Hali IV, jak również korzystać z usług świadczonych przez
utworzone laboratorium dla Aeropolis.

Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę Hali IV wraz z placami, chodnikami, parkingiem o łącznej powierzchni użytkowej 3 910,30 mkw.; wyposażenie laboratorium dla Aeropolis w specjalistyczną aparaturę.
Część produkcyjno-badawcza hali IV mieści m.in. 13 jednostek przewidzianych do wynajęcia przez początkujące firmy oraz 4 jednostki przygotowane do zainstalowania sprzętu laboratoryjnego.
Część socjalno-biurowa zawiera m.in. 20 pokoi biurowych o powierzchni około 26 mkw. – przeznaczonych do wynajęcia; „open space offices” o powierzchni około 138 mkw. – przeznaczonej do wynajęcia (5 stanowisk biurowych 1-osobowych; 4 stanowiska biurowe 2-osobowe; 10-osobowa sala narad), sale szkoleniowe i narad.

Wyposażenie laboratorium dla Aeropolis:
1. Ręczny spektrometr rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej
z dyspersją energii (EDXRF) przeznaczony do wykonywania szybkich
i nieniszczących analiz.
Ręczny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do badania składu pierwiastkowego w laboratorium i w terenie z modułem analitycznym do analiz pod
kątem zawartości metali ciężkich w tworzywach, stopach, elementach elektro-

Artykuł ﬁnansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego – III etap PPNT” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

nicznych itp. pod kątem zgodności z dyrektywą RoHS/WEEE (regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska i ograniczenia zużycia substancji niebezpiecznych w produktach). Jego zaletami są niewielkie rozmiary oraz waga przy zachowaniu dokładności pomiarów porównywalnej ze stacjonarnymi analizatorami laboratoryjnymi. Spektrometr jest wyposażony m.in. w: detektor SDD o rozdzielczości widmowej 139 eV, kamerę HD CMOS do lokalizacji punktu pomiarowego i dokumentacji próbki. Ponadto dwanaście różnych konfiguracji filtrów i kolimatorów pozwala na optymalizację warunków pomiaru w zależności
od aplikacji.
2. Komora klimatyczna ze światłem do testów zgodnie z IEC 61215
(pkt. 10.11 + 10.12 + 10.13) oraz IEC 61646 (pkt. 10.11 + 10.12 + 10.13)
wraz z dodatkowym wyposażeniem stanowiska pracy.
Komora klimatyczna jest przeznaczona do badania odporności przedmiotów i urządzeń na działanie w przyspieszonym tempie procesów starzeniowych
oraz wpływu warunków pogodowych na funkcjonowanie badanego urządzenia.
W komorze można badać przedmioty na wpływ nasłonecznienia, temperatury,
deszczu, wilgotności. Dzięki przyspieszonemu procesowi starzenia można wykryć na etapie wdrażania produktu jego wady konstrukcyjne. Zastosowanie: branża tworzyw sztucznych (badanie starzeniowe powłok izolacyjnych kabli, komponentów z tworzyw pod kątem biodegradacji, badanie przenikania wilgotności do wnętrza kabli), branża fotowoltaiki (testy wilgotnościowo-zamrożeniowe; badanie cyklów termicznych dla modułów krzemowych oraz cienkowarstwowych, test „dump-heat”), branża automotive (testy starzeniowe poduszek
powietrznych, badanie starzeniowe powłok lakierniczych z wykorzystaniem systemu nadeszczania, badanie wytrzymałości tapicerki na promieniowanie słoneczne).
3. Mikroskop metalograficzny/materiałowy wraz z kamerą mikroskopową, oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem.
Za pomocą mikroskopu metalograficznego można przeprowadzać obserwacje zarówno na próbkach nietrawionych, jak i trawionych specjalnymi
odczynnikami. Celem badań jest określenie czystości, jednorodności oraz wielkości ziarna przy jednoczesnym ujawnieniu wad mikrostruktury badanego materiału – np. mikropęknięcia. W przypadku próbek nietrawionych badania mikroskopowe pozwalają na określenie ilości i rozmieszczenia różnego rodzaju wtrąceń niemetalicznych, wykrycie mikropęknięć, drobnych pęcherzy gazowych, itp. Obserwacje próbek trawionych stosuje się w celu identyfikacji
struktury metalu (rodzaj i ilość poszczególnych faz), kształtu i wielkość ziaren, grubości i jakości powłok metalicznych, itd. W skład stanowiska roboczego mikroskopu metalograficznego wchodzą również akcesoria do przygotowywania próbek do badania: przecinarka metalograficzna ręczna, automatyczna dwudyskowa polerka metalograficzna z głowicą z dociskiem indywidualnym i centralnym, automatyczna praska do inkludowania z zasilaniem pneumatycznym.

5. Drukarki 3D wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem stanowiska
pracy.
• Drukarka 3D w technologii SLS.
Drukarka wykonuje modele w technologii SLS – selektywnego spiekania proszków poliamidowych. Metodą tą można wykonywać nawet najbardziej skomplikowane kształty i struktury przestrzenne o minimalnej grubości ścianek na poziomie części milimetra. Drukarka w technologii SLS ma
największy potencjał produkcyjny. Wynika to z kilku bardzo istotnych zalet:
brak podpór, szerokie spektrum materiałów, wysoka dokładność wydruku
(+/- 0,05 mm). Modele wytworzone na tej drukarce można wykorzystać
w biurach projektowych i prototypowniach, tworząc modele koncepcyjne oraz
użyteczne.
• Drukarka 3D w technologii 3SP.
Technologia 3SP – Scan, Spin and Selectively Photocure – polega na wytwarzaniu obiektów przy użyciu lasera utwardzającego żywice. Technologia 3SP
wykorzystuje właściwości tworzyw sztucznych utwardzalnych światłem lasera – fotopolimeryzacje. Precyzyjny system utwardzania żywic pozwala dokładnie
odtworzyć strukturę wewnętrzną oraz kształt wykonywanych modeli. Podstawową zaletą technologii 3SP jest bardzo wysoka dokładność wykonania modeli (grubość warstwy do 0,03 mm, a dokładność w osiach X,Y – 0,025 mm).
Technologia ta sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie przede wszystkim liczy się
dokładność.
6. Termowizyjny system pomiarowy.
Termowizja znajduje zastosowanie w różnego rodzaju badaniach, testach
oraz jako sprawdzian procesów technologicznych. Coraz większa liczba producentów komponentów i obwodów elektronicznych zwraca szczególną uwagę na możliwość zastosowania bezdotykowego pomiaru temperatury, ze
względu na możliwość łatwego przetestowania produkowanych elementów. Odnawialne źródła energii również korzystają z technologii termowizji, np. do pomiaru generatorów w gondolach wiatraków czy pomiarów ogniw fotowoltaicznych. Ponadto temperatura oraz jej pomiary w procesie przetwarzania tworzyw
sztucznych to jeden z kluczowych parametrów, decydujących o poprawności
wykonania i jakości wyrobu końcowego.
Wszystkie urządzenia (aparatura) stanowiące wyposażenie laboratorium badawczego dla Aeropolis będą zawierały odpowiednio: kalibrację, właściwe urządzenia peryferyjne, właściwe wyposażenie stanowiska roboczego, serwis
gwarancyjny i gwarancję oraz pomoc techniczną.

4. Przestrzenny skaner optyczny.
Przestrzenny skaner optyczny jest współrzędnościowym systemem pomiarowym wyposażonym w innowacyjną technologię niebieskiego światła umożliwiającego precyzyjne pomiary niezależnie od warunków oświetleniowych środowiska. Skaner umożliwia pomiar i analizę dokładności wymiarowo-kształtowej obiektów technicznych. Ma również zastosowanie w digitalizacji 3D
(przenoszenie rzeczywistego obiektu do wirtualnej formy) w procesie inżynierii odwrotnej. Optyczne systemy pomiarowe należące to technik Rapid Inspection
wspomagają i przyspieszają analizę geometrii nowych produktów, będąc tym
samym szybkim narzędziem mającym zastosowanie w kontroli jakości. Użytkownikami stosującymi technologię skanowania 3D są producenci z przemysłu lotniczego, samochodowego i dóbr konsumpcyjnych oraz ich dostawcy.

Centrum Zarządzania PPNT
tel. (+48 17) 86 76 206 (biuro w siedzibie RARR SA)
tel. (+48 17) 77 36 821
(biuro w Inkubatorze Technologicznym)
www.aeropolis.com.pl
www.inkubator.rarr.rzeszow.pl

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA
ul. Szopena 51, 435-959 Rzeszów
tel. (+48 17) 86 76 200
fax (+48 17) 85 20 611
www.rarr.rzeszow.pl

Centrum Obsługi Inwestora
tel. (+48 17) 85 24 376
www.coi.rzeszow.pl
www.facebook.com/AeropolisPPNT
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„Lazurowe ogrody”
– osiedle dla „młodych” i nie tylko
Po sukcesie związanym z pierwszą inwestycją Spółdzielni Mieszkaniowej
„Lazurowa” przyszedł czas na kolejną – „Lazurowe ogrody”

azurowe ogrody – bo tak nazywa
się II inwestycja realizowana przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Lazurowa” – to zespół budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z garażem
podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą techniczną i drogową, które położone są przy ul. Szeligowskiej na terenie
dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Teren
objęty projektem zajmuje obszar o powierzchni około 14 051 mkw. i jest bardzo
atrakcyjnie usytuowany pod względem
lokalizacji. Położony jest na Bemowie, na
obrzeżach Warszawy, wśród zieleni, gwarantując potencjalnym mieszkańcom ciszę
i spokój, a jednocześnie stanowi świetny
punkt komunikacyjny. Blisko stąd do autostrady, ma bezpośrednie połączenie z największymi miastami: Poznaniem, Łodzią
i innymi, a ponadto jest doskonale skomunikowany z pozostałymi dzielnicami
Warszawy, w tym z centrum miasta i lotniskiem.
„Lazurowe ogrody” to 4 budynki
mieszkalne o zróżnicowanej wysokości,
w których znajdą się łącznie 222 lokale
mieszkalne oraz 10 lokali usługowych. Rezerwacja mieszkań w pierwszym budynku
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planowanym do realizacji zakończyła się
ogromnych sukcesem, gdyż w ciągu 1 dnia
zarezerwowanych zostało 90 proc. lokali.
Członkowie Spółdzielni otrzymali również możliwość uzyskania wsparcia z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych
(„MdM”), który wejdzie w życie już w połowie sierpnia. Po raz pierwszy podstawą
uzyskania dofinansowania może być umowa o budowę lokalu, a nie tylko umowa deweloperska. – To dla nas świetna wiadomość i dlatego rozpoczęliśmy przygotowywanie atrakcyjnej oferty dla członków,
dzięki której zarówno formalności związane
z kredytem hipotecznym, jak i uzyskaniem wsparcia finansowego nie będą skomplikowane. Pamiętajmy, że Spółdzielnia
to nie deweloper, dlatego też zapewnianie
mieszkań członkom i ich rodzinom to nie
tylko ich wybudowanie, ale też pomoc w formalnościach – mówi Edyta Zielonka, pełnomocnik zarządu SM „Lazurowa”.

Dział Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” – to grupa młodych ludzi,
którzy w sposób kreatywny i bardzo
otwarty podchodzą do każdego nabywcy.
Pracują w oparciu o profesjonalne programy do obsługi inwestycji, w związku
z czym proces rezerwacji lokali przebiega
w sposób klarowny, zaś informacja o rezerwacji jest od razu widoczna na stronie
internetowej.
Nowe osiedle dedykowane jest szczególnie ludziom młodym. – Liczymy na to,
że wsparcie z programu MdM będzie
udzielone nabywcom naszych mieszkań,
dzięki czemu inwestycja stanie się jeszcze
bardziej atrakcyjna. W lokalach użytkowych
będziemy starali się zadbać o usługi, które ułatwią życie mieszkańców, dlatego też
jeden z lokali o powierzchni około 300 mkw.
chcielibyśmy przeznaczyć na przedszkole.
Pomysł ten cieszy się dużym zainteresowaniem, zaś Spółdzielnia dokłada wszelkich starań, żeby elastycznie odpowiadać
na potrzeby swoich członków – dodaje Edyta Zielonka.
www.smlazurowa.pl
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Spotkajmy się w Strykowie
Na atrakcyjność inwestycyjną gminy Stryków zdecydowanie wpływa
znakomite pod względem logistycznym położenie w centrum Polski
trategicznym atutem gminy Stryków jest usytuowanie na jej terenie
skrzyżowania dwóch najważniejszych autostrad środkowoeuropejskich – A1 (Gdańsk–Wiedeń) i A2 (Berlin–Moskwa). Ponadto przez gminę przebiega linia kolejowa Łódź–Łowicz wraz
z bocznicą towarową. Do lokalizacji inwestycji zachęca także bliskość międzynarodowych portów lotniczych w Łodzi (25 km)
i w Warszawie (110 km).
Mając na względzie dynamiczny rozwój, gmina Stryków w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczała ponad 1000 ha pod tereny inwestycyjne, które w większości posiadają dostęp do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Doskonałe położenie logistyczne spowodowało, że na ponad 400 ha
gminnych terenów ulokowali się krajowi
i światowi liderzy pochodzący ze: Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Holandii, USA czy Francji.
Na terenie gminy działają 3 parki przemysłowe: Segro Logistics Park Stryków,
Diamond Business Park Stryków i Panattoni Park Stryków oraz Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna. Ulokowały się tu firmy z branży logistycznej (m.in. Raben
Polska, Hellmann Worldwide Logistics, CEI
Poland, Spedimex, AL-PI Polonia, CAT LC
Polska, Dachser), motoryzacyjnej (Truck
& Trailer Center, Saint-Gobain Sekurit
HanGlas oraz Valeo Service Eastern Euro-
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Międzynarodowe
Motocrossowe Mistrzostwa Polski

Parki przemysłowe
pe), budowlanej (Hermann Kirchner Polska,
Eurovia Polska, Go-Trakt, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM,
Tech-Bud), farmaceutycznej (firma Lek w ramach Grupy Sandoz), spożywczej (LIDL
Polska, CD Excellence) czy innowacyjnych
technologii (Rittal GmbH & Co. KG, Corning Cable System Polska, SWM-Poland,
Prowell). Ponadto szeroko pojęte usługi
przewozu paczek świadczy firma kurierska
DPD Polska, GLS Polska i UPS Polska.

Inwestor, który podejmie decyzje o lokalizacji biznesu w Strykowie może być pewien, że znajdzie tu profesjonalną obsługę
oraz przychylny klimat i przestrzeń do
rozwoju. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, stworzenie stanowiska do obsługi inwestora oraz profesjonalne działania promocyjne na arenie krajowej i międzynarodowej przyczyniły się do
zbudowania wśród inwestorów pozytywnego wizerunku gminy.
Turystycznym atutem gminy Stryków
jest między innymi jeden z 3 najlepszych
w Polsce i jedyny w województwie łódzkim
tor motokrosowy, na którym co roku rozgrywana jest runda Międzynarodowych
Motocrossowych Mistrzostw Polski. Dwa
razy do roku odbywają się również jedne
z najlepszych tego typu zawodów w kraju
– Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego
w Cross Country. Miłośnicy koni mogą skorzystać z ośrodków jeździeckich i zwiedzić
gminę wzdłuż Łódzkiego Szlaku Konnego.
Ponadto do aktywnego wypoczynku zachęcają wielofunkcyjne boiska sportowe,
kompleks sportowo-rekreacyjny nad Strykowskim Zalewem z nowoczesnymi placami zabaw, skate-parkiem, wypożyczalnią
sprzętu wodnego, ścieżką pieszo-rowerową i urządzeniami typu fitness oraz korzystne położenie w Parku Krajobrazowym
Wzniesień Łódzkich.
www.strykow.pl
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Stawiamy na rozwój
Rozmowa z Lucyną Kęsicką, dyrektor
SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

Co jest kluczowym czynnikiem skuteczności w dziedzinie ratownictwa medycznego?
– Na pewno kompetentni pracownicy.
Praca w ratownictwie medycznym nie należy do łatwych – stres i adrenalina to codzienność w zawodzie ratownika medycznego, lekarza systemu, dyspozytora medycznego. Nasza kadra to doświadczeni,
bardzo dobrze wykształceni pracownicy,
którzy realizują najważniejszy cel pogotowia, jakim jest udzielanie medycznych
czynności ratunkowych w stanach nagłego
zagrożenia życia lub zdrowia. Zapewniamy im odpowiednią infrastrukturę i środowisko pracy niezbędne do wykonywania
zadań statutowych. Ponadto stawiamy na
rozwój, dlatego każdy pracownik stacji
może liczyć na wsparcie – także finansowe
– deklarując udział w szkoleniach, kursach,
konferencjach, a także chcąc podjąć naukę
na studiach licencjackich, magisterskich lub
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podyplomowych. Nasze zespoły biorą
udział w licznych mistrzostwach z zakresu
ratownictwa medycznego. W 2014 roku
sami byliśmy organizatorem XIII Otwartych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Ja ze swojej strony staram się zapewnić dobrą atmosferę i współpracę w celu
uzyskania przez mój zespól pełnej satysfakcji
z wykonywanych zadań.
Jakie działania najbardziej sprzyjają
systematycznemu podnoszeniu jakości
i doskonaleniu wyników medycznych oraz
finansowych?
– Na podnoszenie jakości wyników
medycznych wpływa całościowy rozwój jednostki. W naszym pogotowiu w ostatnich
latach przeprowadziliśmy wiele inwestycji
polegających na modernizacjach lub remontach obiektów użytkowanych bądź
budowie nowych, choćby budynku Podstacji w Wyszogrodzie, który oddaliśmy do
użytku pod koniec 2014 roku. W ten nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek zainwestowaliśmy ponad 2 mln zł środków
własnych. Inwestujemy też w specjalistyczny tabor samochodowy oraz nowoczesny sprzęt medyczny. Staramy się dowieść, że komfort i zadowolenie pacjenta
stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Pomimo trudnej sytuacji finansowej w służbie zdrowia utrzymujemy dobrą rentowność
i płynność finansową. Naszym głównym
źródłem finansowania są kontrakty zawierane z NFZ. Dodatkowo świadczymy od-

płatne usługi transportu sanitarnego na zlecenie szpitali oraz osób prywatnych, zajmujemy się medycznym zabezpieczaniem
imprez, prowadzimy szkolenia z pierwszej
pomocy.
Co najbardziej cieszy panią w codziennej pracy i jakie wyzwania czekają panią w najbliższej przyszłości z myślą o pacjentach, pracownikach i kolejnych sukcesach?
– Bardzo mnie cieszy zadowolony pacjent, któremu została udzielona fachowa
pomoc medyczna. Takie gesty motywują
nas do dalszej pracy. Dużo satysfakcji
czerpię z naszej działalności społecznej.
Współpracujemy z samorządami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, organizujemy pokazy ratownictwa, punkty
promujące pierwszą pomoc, zabezpieczamy medycznie wydarzenia lokalne. Od 2 lat
w szkołach i przedszkolach prowadzimy
bezpłatne zajęcia z podstaw udzielania
pierwszej pomocy oraz zasad wzywania
służb ratunkowych. W najbliższym czasie
będziemy starać się o fundusze unijne
na rozbudowę i modernizację budynku
w Oddziale w Płocku, w którym oprócz zaplecza medycznego i administracyjnego
miałoby się znaleźć nasze Centrum Dyspozytorskie.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.wspritsplock.pl
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Wiedza i inspiracja
prosto z Gdańska
Stałe przebywanie wśród dzieł sztuki – świadków
minionych epok – pogłębia zainteresowanie ich historią, budzi emocje, inspiruje do nowych projektów ekspozycji i sympozjów, a także rodzi
potrzebę wymiany myśli i doświadczeń – mówi
Adam Koperkiewicz, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
Na czym polega unikatowość muzeum, którym pan kieruje?
– Muzeum Historyczne Miasta Gdańska jest wielooddziałową instytucją, którą
tworzą najbardziej reprezentatywne dla
dziejów Gdańska zespoły budynków świeckich. Centralną pozycję zajmuje dawny
ośrodek miejskiej władzy – Ratusz Głównego Miasta ze słynną Wielką Salą Rady,
nawiązującą do Pałacu Dożów w Wenecji,
i wystawą na temat przeszłości gdańskiego emporium. Rozwinięcie ekspozycji w ratuszu stanowią wystawy monograficzne prezentowane w oddziałach usytuowanych
w przestrzeni miasta: w Dworze Artusa
– niegdyś pełniącym rolę klubu elit Gdańska, z jedyną w Polsce wystawą dla osób
dysfunkcyjnych, Domu Uphagena – jedynej w Polsce i jednej z 8 w Europie rokokowej rezydencji bogatego mieszczanina,
Muzeum Bursztynu – mieszczącym się
w jednym z nielicznych zachowanych średniowiecznych barbakanów północnej Europy, Muzeum Zegarów Wieżowych – ulokowanym w wieży i poddaszu Kościoła św.
Katarzyny z jedyną tego typu kolekcją w Polsce i jedną z nielicznych w Europie. To tu
prezentowane są 2 najdokładniejsze zegary na świecie, skonstruowane w naszej instytucji: opatentowany zegar wahadłowy
Hevelius 2011 i zegar pulsarowy Gdańsk

2011, dokładniejszy od zegara atomowego.
Oba czasomierze zdobyły ogólnopolskie
uznanie, wyrażone m.in. przyznaniem muzeum godła „Teraz Polska” w kategorii „innowacje”. Naszym kolejnym oddziałem jest
Twierdza Wisłoujście o obszarze 17 ha – jedna z najpotężniejszych fortyfikacji nadmorskich na świecie, nigdy nie zdobyta
i skutecznie strzegąca bezpieczeństwa portu, miasta i całej Rzeczypospolitej. Ważną
częścią placówki są 2 oddziały o charakterze martyrologicznym związane z wybuchem II wojny światowej: Wartownia nr 1
na Westerplatte i Poczta Polska w Gdańsku. Naszą instytucję wzbogacają także
3 carillony – zestawy dzwonów grających:
37-dzwonowy na wieży Ratusza Głównego Miasta, 50-dzwonowy w wieży Kościoła
św. Katarzyny i trzeci – 48-dzwonowy, zamontowany na ruchomej platformie, który dwukrotnie koncertował w Brukseli i wielokrotnie w Północnej Europie. Ponadto
co roku organizujemy szereg wydarzeń,
w tym jedyne w Polsce morskie widowisko
historyczne – bitwę na akwenie pod murami
Twierdzy Wisłoujście.
Co składa się na skuteczność zarządzania tego typu instytucją?
– Wielooddziałowe muzeum z wielokierunkowymi obowiązkami i działalnością
musi inspirować, zmuszać do większego wy-

siłku i wychodzić poza schematy. Kierująca nim osoba musi umiejętnie organizować
pracę ambitnego zespołu młodych pracowników i umiejętnie współpracować
z wieloma partnerami z różnych środowisk.
Zarządzanie MHMG to wielce odpowiedzialne zadanie, które obejmuje szeroki zakres działań: odbudowę zabytków architektury, ich konserwację, przygotowywanie
wystaw i konferencji, występowanie o granty na wyżej wymienione cele. Uczestnictwo
w pracy naukowej, archiwalnej, w częstych kwerendach i kontaktach z najlepszymi specjalistami z różnych dziedzin to
wielka muzealna przygoda. Stałe przebywanie wśród dzieł sztuki – świadków minionych epok – pogłębia zainteresowanie
ich historią, budzi emocje, inspiruje do nowych projektów ekspozycji i sympozjów,
a także rodzi potrzebę wymiany myśli i doświadczeń.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.mhmg.pl
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Piętnaście lat sukcesów
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM od 15 lat skutecznie buduje pozycję na rynku farmaceutycznym. W Zakroczymiu powstał jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji leków w Polsce, który zatrudnia prawie pół
tysiąca osób. Firma LEK-AM osiąga sukcesy nie tylko na rynku produkcji
leków generycznych i suplementów diety, ale także prowadzi rozbudowane
działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, organizuje staże
i praktyki oraz utrzymuje współpracę z renomowanymi wyższymi uczelniami
irma LEK-AM od wielu lat
wspiera sztukę poprzez
sponsoring wydarzeń artystycznych, jak choćby
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum non Profanum.

F

Sacrum non Profanum

chody powyżej 250 mln zł. Natomiast w tej samej kategorii w rankingu ogólnopolskim LEK-AM
znalazł się na szóstej pozycji. Na
gali finałowej 30 czerwca bieżącego roku w Warszawie firma otrzymała dyplom i list gratulacyjny. Po
raz trzeci firma LEK-AM otrzymała także Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, przyznawany
na podstawie danych finansowych. Do grona nagrodzonych
certyfikatem należą firmy o wysokiej ocenie stabilności wystawianej
przez Bisnode.

W dniach 4–15 sierpnia bieżącego roku po raz jedenasty odbył się Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum – wydarzenie, które stało się
jedną z najbardziej rozpoznawanych imprez kulturalnych Pomorza
Zachodniego, w tym roku dedykowany twórczości mistrza Karola
Medal Europejski
dla MAGLEQ B6 MAX
Szymanowskiego. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM
Medal Europejski jest rekoponownie dołączyło do grona
mendacją wystawioną wyrobom
sponsorów festiwalu. Wielką wari usługom wyróżnionym przez
Gala Diamentów Forbesa 2015: Michał Broniatowski,
tością wydarzenia jest to, że inteBusiness Centre Club przy wsparredaktor naczelny miesięcznika „Forbes”,
gruje środowiska twórcze oraz
ciu Ministerstwa Spraw Zagrai Danuta H. Jakubowska, PR Manager Przedsiębiorstwa
promuje „Muzykę naszych czanicznych (reprezentowanego przez
Farmaceutycznego LEK-AM
sów” – ambitną prezentację doministra ds. członkostwa w UE)
konań artystycznych najwybitniejszych
i Honorowym Patronacie Europejskiego
polskich kompozytorów, uznawanych za
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
ikony muzyki współczesnej na całym
z siedzibą w Brukseli. Medalem Europejświecie. Zarówno po koncercie inauguskim wyróżniane są wyroby i usługi, któracyjnym w Bazylice Archikatedralnej
re odpowiadają standardom europejskim.
św. Jakuba, jak i po spotkaniu i recitalu
Celem przedsięwzięcia jest upublicznienie
w Filharmonii im. Mieczysława Karłoprzykładów dobrej jakości i promocja
wicza w Szczecinie zaproszeni przez firmetod jej osiągania. Właśnie Medalem Eumę goście wychodzili w pełni usatysfakropejskim został nagrodzony suplement
cjonowani i oczarowani.
diety MAGLEQ B6 MAX. Jest to wysokiej jakości magnez w postaci naturalnej,
Diamenty Forbesa
łatwo przyswajalnej soli – cytrynianu maZestawienie „Diamenty Forbesa 2015”
gnezu, charakteryzującej się doskonałą
zostało opracowane przez Bisnode Polska.
wchłanialnością wśród związków magneZnalazły się w nim firmy, które dynamiczzowych. Tym samym zauważono i docenie zwiększały swoją wartość w ciągu
niono wkład firmy LEK-AM w dostarostatnich trzech lat. Przedsiębiorstwo Farczanie polskim pacjentom najlepszej jamaceutyczne LEK-AM zajęło w tym rankości produktów.
kingu drugie miejsce w województwie mazowieckim w kategorii firm, które mają przywww.lekam.pl
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Sukces oparty na wizji,
wiedzy i etyce
Rozmowa z właścicielami Firmy ANKOL – Anną i Czesławem Kolisz

Działając w branży lotniczej, ANKOL
od lat realizuje zlecenia na całym świecie.
Które rynki zbytu są dla państwa kluczowe?
Czesław Kolisz: – Jesteśmy obecni
w obu Amerykach, Europie i w krajach Dalekiego Wschodu, jednak naszym strategicznym rynkiem w zakresie handlu częściami i usługami remontowymi była Rosja. Niestety zaistniała sytuacja politycznogospodarcza wpływa bezpośrednio na
zmiany naszej polityki handlowej i wymusza poszukiwanie nowych odbiorców. Nasze ambicje determinują do działań, a reputacja w branży lotniczej pomaga w pozyskaniu nowych partnerów. Szanse dla dalszego rozwoju widzimy na rynkach państw
basenu Morza Śródziemnego, gdzie prowadzimy współpracę w zakresie dostaw nowych technologii dla lotnictwa. Rozszerzamy również portfolio firmy jako wyłączny
dystrybutor amerykańskich łożysk bezsmarowych, które w całym okresie eksploatacji nie wymagają konserwacji i ingerencji w obsługę.

Rok 2015 firma rozpoczęła od sukcesów – nominacji do Złotej Statuetki Lidera
Polskiego Biznesu oraz tytułu „Solidnej
Firmy 2014” – kolejnych laurów w bogatej kolekcji ANKOLU. Co składa się na tak
skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem
rodzinnym?
Anna Kolisz: – Marka ANKOL to
nasze dzieło, a wysoko wykwalifikowany
personel jest naszym ogromnym kapitałem
i współtwórcą sukcesu. Naszymi priorytetami w polityce zarządczej są dbałość o rozwój, systematyczne podnoszenie kompetencji i właściwa motywacja pracowników.
W dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej posiadanie aktualnej wiedzy jest
warunkiem koniecznym do osiągnięcia
sukcesu, dlatego intensywnie wspieramy
pracowników w podnoszeniu kwalifikacji.
Wdrożony w firmie system zarządzania personelem pomaga w rozumieniu mechanizmów zarządzania pracownikami, co
w konsekwencji daje satysfakcję z pracy oraz
poczucie sprawiedliwości i pozwala identyfikować się z firmą, a to procentuje wy-

sokim wskaźnikiem zaangażowania w realizację wspólnych celów. Na wyniki handlowe i międzynarodowe sukcesy firmy
przekłada się z kolei wykorzystanie wdrożonych procedur wynikających z obowiązujących w firmie systemów zarządzania jakością towarów, usług czy dostaw, wspartych nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.
CK: – Naszym kapitałem jest wiedza
techniczna, znajomość branży lotniczej
i międzynarodowych rynków oraz podchodzenie do pracy z pasją. Sprecyzowana wizja rozwoju, odwaga w podejmowaniu ryzyka, optymizm i wiara oraz nastawienie na ciągłe doskonalenie doprowadziły
nas do sukcesu. Ponadto świadomość rosnących wymagań odbiorców zmotywowała
nas do stworzenia unikatowej bazy danych
produktów lotniczych do różnych typów samolotów i śmigłowców, która zawiera około 200 tys. pozycji i prowadzona jest w 4 językach, co ułatwia szybkie formowanie
ofert.
Co liczy się dla zarządu oprócz
sprawdzonego zespołu i skutecznych
narzędzi?
AK: – Cel istnienia i rolę ANKOLU
określa przyjęta misja: być wiarygodną,
rzetelną i profesjonalną firmą, zapewniającą klientom produkty i usługi najwyższej jakości, zaś głównymi wyznacznikami w działaniu są jakość, kompetencje, standardy. Nasze cele realizujemy
w oparciu o system wartości etycznych
i biznesowych zdefiniowanych w wewnętrznym Kodeksie Etyki, opartym na takich zasadach, jak: troska o jakość, przestrzeganie prawa i etyki biznesu, szanowanie godności pracowników, tolerancja,
wysokie standardy pracy, konkurencja
fair play, dbałość o środowisko lokalne. To
wyznaczniki determinujące nasz stosunek
do klientów, pracowników, partnerów
oraz otoczenia.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.ankol.com.pl
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Lesznowola – przyjazna dla
mieszkańców, atrakcyjna dla biznesu
Powierzchnia Lesznowoli wynosi 69 km kw., a na jej terenie mieszka ponad
30 tys. osób. Bliskość stolicy i międzynarodowego Lotniska Chopina, dogodne
szlaki komunikacyjne, atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz dobry stan infrastruktury technicznej to atuty, dzięki którym Lesznowola intensywnie się rozwija
Gmina Lesznowola z lotu ptaka

Urbanistyka na 5+
Dużym ułatwieniem dla potencjalnych
inwestorów jest aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla 98,5 proc. obszaru gminy. Samorząd stara się maksymalnie ułatwiać przedsiębiorcom procesy
inwestycyjne np. poprzez wdrożenie interaktywnego systemu zarządzania planami
zagospodarowania przestrzennego, dzięki
czemu można przez Internet zapoznać
się z przeznaczeniem danej nieruchomości.
Plany są dostępne na stronie internetowej
urzędu: www.lesznowola.pl

Tereny inwestycyjne
Atrakcyjne tereny inwestycyjne i przyjazny inwestorom samorząd sprawiają, iż
firmy chętnie wybierają Lesznowolę na swoją siedzibę. Na terenie gminy działa już ponad 5 tys. przedsiębiorstw, a ich liczba stale wzrasta. Lesznowola nadal posiada rezerwy terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, znajdujące się w sąsiedztwie głównych arterii drogowych, przy
czym na szczególną uwagę zasługują tereny w Mysiadle, położone wzdłuż drogi krajowej nr 79 (ul. Puławska).

Życie na wysokim poziomie
Gmina kładzie duży nacisk na
dobry stan infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji i wodociągów
oraz dróg lokalnych, co przyciąga
zarówno inwestorów, jak i nowych mieszkańców. Duże znaczenie ma również rozwinięta infrastruktura społeczna. Mieszkańcy gminy mają gwarancję, że ich dzieci będą uczęszczały do dobrych szkół,
a czas wolny aktywnie i bezpiecznie spędzą
na nowoczesnych obiektach sportowych.
W gminie Lesznowola kładzie się bardzo
duży nacisk na rozwój talentów najmłodszych mieszkańców, także poprzez organizowanie czasu wolnego poza lekcjami.
Oferta jest bardzo bogata i urozmaicona,
a uczniowie mogą wybierać zajęcia, które
naprawdę ich interesują. Wysokie nakłady
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Boisko w Lesznowoli
na gminną oświatę, inwestycja w profesjonalną kadrę i bogaty katalog
zajęć pozalekcyjnych zaowocowały
znakomitymi wynikami, jakie osiągają
lesznowolscy uczniowie. Miarą są tu
sprawdziany po VI klasie szkoły podstawowej i egzaminy po III klasie gimnazjum. Średnie wyników są znacznie
wyższe niż średnie: krajowa, wojewódzka,
powiatowa, a nawet m.st. Warszawy. Gmina Lesznowola plasuje się w najwyższej
– 9-tej staninie. Tylko 4 proc. szkół w Polsce osiąga takie wysokie wyniki nauczania.
Jednym z niewątpliwych atutów gminy jest rozbudowana i dostępna dla mieszkańców baza sportowa. Duże obiekty sportowe zlokalizowane są w pobliżu gminnych
zespołów szkół, stwarzając dzieciom i zainteresowanym mieszkańcom doskonałe
warunki do uprawiania różnych dyscyplin
sportu i rozwijania swoich umiejętności.

Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle

Uznana marka
Działania samorządu gminy w kierunku
zapewnienia sprzyjających warunków do
rozwoju doceniają również zewnętrzni eksperci. Lesznowola jest laureatem wielu
nagród i wyróżnień – m.in. Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, tytułów: „Gmina
Fair Play”, „Dobre Miejsce Zamieszkania”
w ramach konkursu Przyjazna Polska,
„Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”, „Rzetelni dla Biznesu”, „Samorządowy Lider Zarządzania”, „Gmina Przyjazna
Środowisku”, „Mecenas Polskiej Ekologii”
czy „Euro-Gmina”. Lesznowola zajmuje
również czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach – np. w rankingu miejscowości najbardziej atrakcyjnych dla biznesu w kategorii poniżej 50 tys. mieszkańców magazynu biznesowego „Forbes”.
www.lesznowola.pl

Zakład Mechaniki Przemysłowej
„ZAMEP” Sp. z o.o.

Zakład Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” jest czołowym polskim producentem pomp wirowych.
Zakres naszej działalności obejmuje również remonty
i modernizacje pomp wszystkich rodzajów oraz dostawy części zamiennych do pomp.
Świadczymy usługi m.in. na rzecz przemysłu wydobywczego, energetyki, ciepłownictwa, wodociągów
i gospodarki wodnej.

Naszym celem jest dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości i efektywności we
wszystkich realizowanych procesach, mając jednocześnie na uwadze potrzeby
i zadowolenie Klientów.
Kazimierz Golec, Prezes Zarządu Zakładu Mechaniki Przemysłowej „ZAMEP” Sp. z o.o.

www.zamep.eu
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Przewidujemy kierunki zmian
Steinbacher Izoterm to wiodący producent systemów termoizolacji budowlanych i technicznych. Od kilkunastu lat wyznacza w Polsce trendy w zakresie
rozwoju technologii termoizolacyjnych, zaopatrując rynek w produkty
o wysokich parametrach technicznych i użytkowych
teinbacher Izoterm jako jedyna
polsko-austriacka ﬁrma oferuje
kompleksowe rozwiązania z pełnego wachlarza produktów termoizolacyjnych dla zastosowań ogólnobudowlanych oraz technicznych. Przez
lata wypracowała mocną pozycję rynkową
za sprawą najwyższej jakości produktów powstających przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.
Priorytetem, a zarazem podstawowym
wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań zarządu polskiej spółki, są tendencje rynkowe, obowiązujące normy prawne oraz parametry technologiczne materiałów budowlanych. – Dzięki umiejętności
przewidywania kierunków zmian na rynku
i odpowiednio szybkiego reagowania na zapowiedzi zmian przepisów udało nam się
wypracować mocną pozycję rynkową, proponując bogatą i atrakcyjną ofertę produktową, dopasowaną do potrzeb naszych
odbiorców. Izolacje budowlane z uwagi na
dynamikę rozwoju branży cechują się szybkim rozwojem technologicznym. Stanowi to
dla nas wyzwanie, ale jednocześnie stwarza
duże perspektywy rozwoju dla firm stawiających na konkurencyjną nowoczesność
– mówi Michał Kalinowski, dyrektor generalny Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
Na podstawie dokładnej analizy tendencji rynkowych, potrzeb klientów i zastosowaniu nowoczesnych technologii pro-
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dukcji firma opracowuje odpowiednie strategie, które szybko okazują się niezwykle
skutecznymi. Zgromadzona i odpowiednio
wykorzystana wiedza umożliwia wzrost
efektowności przedsiębiorstwa, a tym samym zdobycie przewagi ekonomicznej
i konkurencyjnej. Dzięki skoordynowanemu planowaniu, dostępowi do potencjału
finansowego i technologicznego firmymatki Steinbacher Dammstoff, polska
spółka dokonała dużych inwestycji, które
jeszcze bardziej wzmocniły firmę i jej pozycję na rynku.
Obecnie Steinbacher w Polsce dysponuje sześcioma wydajnymi liniami produkcyjnymi. Za ich pośrednictwem powstają produkty na bazie poliuretanu, polistyrenu, poliizocyjanuratu, polietylenu
oraz wełny mineralnej. Takie zaplecze technologiczne daje spółce możliwość oferowania produktów o bardzo szerokim wachlarzu zastosowań, poczynając od instalacji technicznych, poprzez fundamenty
i podłogi, aż po dachy skośne i płaskie.
– Rozwijamy naszą firmę w sposób planowany, dynamiczny i zrównoważony. Jesteśmy producentem, który działa w Polsce,
ale możemy jednocześnie czerpać z rozwiązań wypracowanych przez wielką europejską firmę, której jesteśmy częścią.
Realizujemy wspólne cele strategicznie,
ale zachowujemy autonomię działania,
mając na uwadze specyfikę polskiego ryn-

Michał Kalinowski, dyrektor generalny
Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
ku i obowiązujące uwarunkowania formalno-prawne. Przewidując kierunki zmian
rynkowych, działamy w sposób przemyślany
i skoordynowany, co umożliwia nam ciągły,
dynamiczny i stabilny rozwój – podsumowuje Michał Kalinowski.

Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów
tel. 22 785 06 90, fax 22 785 06 89
biuro@steinbacher.pl
www.steinbacher.pl
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Drugie życie uzdrowisk
Nakłady na lecznictwo uzdrowiskowe nie powinny
dalej maleć – grzmi w specjalnym piśmie do prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenie Unia
Uzdrowisk Polskich, zrzeszające największe polskie
uzdrowiska. Słusznie. Z uzdrowisk korzysta c
o roku blisko pół miliona Polaków
Igor Stokłosa
Jest w czym wybierać
zdrowiska i sanatoria przeżywają swoją drugą młodość. Obecnie są w orbicie
zainteresowań nie tylko starszych pań
i panów, lecz także coraz częściej
osób w średnim wieku. Najlepszym dowodem na
to są kolejki wyczekujących przed okienkiem
w NFZ. Dla wielu to alternatywa, w dodatku
zdrowsza, na wakacje, na które ich nie stać. Na wyjazd do sanatorium trzeba mieć jednak skierowanie
od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. A ten,
przynajmniej teoretycznie, bierze pod uwagę
nasz aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia
uzdrowiskowego na nasze zdrowie.

U

Przepustka po zdrowie
Żeby w ogóle myśleć o wyjeździe, trzeba mieć
ważne: OB, morfologię, badanie moczu, rentgen
klatki piersiowej, EKG. Wyniki badań trzeba dołączyć bądź wpisać do skierowania, a całą dokumentację medyczną wraz ze skierowaniem musimy
zawieźć lub wysłać pocztą do naszego oddziału
NFZ. Dokumenty może też przekazać lekarz. Fundusz ma 30 dni na „zaakceptowanie skierowania
pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego”. Jeśli NFZ zażąda dodatkowych pism czy
badań, to procedura może się przedłużyć o 2 tygodnie.
A teraz najciekawsze. Możemy zabiegać o wyjazd do uzdrowiska z NFZ, jeśli cierpimy na: chorobę ortopedyczno-urazową (profil – ortopedia); choroby układu nerwowego (neurologia);
choroby reumatologiczne (reumatologia); choroby
kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia); choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia); choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia); choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia); cukrzycę (diabetologia);
otyłość; choroby endokrynologiczne; osteoporozę; choroby skóry (dermatologia); choroby kobiece
(ginekologia); choroby nerek i dróg moczowych
(nefrologia); choroby krwi i układu krwiotwórczego
(hematologia); choroby oka i przydatków oka
(choroby okulistyczne).
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W ramach leczenia uzdrowiskowego możemy skorzystać m. in. z: kąpieli leczniczych i ćwiczeń w basenach, kuracji pitnych i inhalacji, natrysków, biczów szkockich i masaży wodnych, ciepłolecznictwa, światłolecznictwa i elektroterapii,
ultradźwięków, magnetoterapii i laseroterapii,
krioterapii, masażu leczniczego, gimnastyki indywidualnej i zbiorowej.
Mimo trudnych chwil, jakie przeżyły w niedalekiej przeszłości uzdrowiska, jest ich wciąż sporo. Nie tylko w górach czy nad morzem, ale też na
nizinach. W tej ostatniej grupie warto wymienić:
Augustów, Krasnobród, Busko-Zdrój, Nałęczów,
Ciechocinek, Połczyn-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój,
Przerzeczyn-Zdrój, Gołdap, Solec-Zdrój, Uniejów, Horyniec-Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Konstancin, Swoszowice, Wieniec-Zdrój. Uzdrowiska
nadmorskie to z kolei: Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki. Jeśli zaś
chodzi o uzdrowiska podgórskie, na liście są: Cieplice-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, Czerniawa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Długopole-Zdrój, Polańczyk, Duszniki-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Ustroń, Muszyna-Zdrój,
Wapienne. Długa jest też lista uzdrowisk górskich.
Są na niej: Jedlina-Zdrój, Szczawnica, Krynica-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Lądek-Zdrój, Wysowa-Zdrój, Rabka-Zdrój, Żegiestów-Zdrój.
Wystarczy wspomnieć, że działające od 2008
roku Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
zrzesza 24 największe polskie uzdrowiska. – Celem stowarzyszenia jest rozwój uzdrowisk, a także lecznictwa uzdrowiskowego, ochrona środowiska naturalnego oraz promocja medycyny
uzdrowiskowej – czytamy na stronie internetowej
stowarzyszenia.

Finansowe niedobory
Są też problemy. Zdaniem podmiotów uzdrowiskowych „systematyczne obniżanie finansowania
leczenia uzdrowiskowego może tworzyć klimat zagrożenia wśród pacjentów korzystających z tej formy leczenia”. Średnio rocznie w polskich uzdrowiskach i sanatoriach leczy się ponad 450 tys. osób.

«
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Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich uważa, że
utrzymanie finansowania leczenia uzdrowiskowego na
odpowiednim poziomie może być jednym z kluczowych
elementów systemu wspomagającego proces
wydłużenia wieku emerytalnego w Polsce.
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Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
wnosi o zabezpieczenie w przyszłorocznym
budżecie NFZ środków finansowych na
lecznictwo uzdrowiskowe na poziomie minimum 1,1 proc. zaplanowanych ogółem
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. W tegorocznym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia nakłady te wynoszą zaledwie 0,96 proc. ogólnych kosztów świadczeń.
Są one o dwie setne procenta niższe niż
w ubiegłym roku.
W wysłanym do prezesa NFZ piśmie
Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich
przypomina, że nakłady na lecznictwo
uzdrowiskowe maleją od 2009 roku, kiedy
to kształtowały się na poziomie 1,37 proc.
– Dalsze obniżanie nakładów na leczenie
uzdrowiskowe może zostać odczytane
przez pacjentów jako działanie zmierzające do stopniowego ograniczania im dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia uzdrowiskowego – informują
za pośrednictwem Stowarzyszenia przedsiębiorcy uzdrowiskowi. Przypominają
jednocześnie, że lecznictwo uzdrowiskowe
jest integralną częścią systemu opieki
zdrowotnej w Polsce. Zajmuje się leczeniem
chorób przewlekłych.
– Są to bardzo często ludzie starsi, chorzy na choroby układu krążenia, oddechowego, a także ze schorzeniami gastroenterologicznymi, reumatologicznymi, ortopedycznymi i neurologicznymi – mówi
o pacjentach korzystających z sanatoriów
Jerzy Szymańczyk, prezes SUUP. Jego
zdaniem leczenie uzdrowiskowe jest korzystne dla całego systemu opieki zdrowotnej
w Polsce. Kontynuacja leczenia pacjentów
w szpitalu uzdrowiskowym – dysponującym
specjalistyczną bazą i wykwalifikowaną kadrą medyczną – jest tańszą dla budżetu formą leczenia niż standardowe terapie.

Stop kolejkom
Systematyczne obniżanie nakładów
na leczenie uzdrowiskowe powoduje, że
stawka za „osobodzień” w lecznictwie
uzdrowiskowym nie była zmieniana od ponad 5 lat. – Niestety obowiązujące obecnie
stawki za osobodzień w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych nie pokrywają
rzeczywistych kosztów ponoszonych przez
uzdrowiska. Konieczne jest urealnienie
ceny, tak aby jej poziom był zbliżony do ponoszonych kosztów oraz zapewniał oczekiwaną i konieczną jakość świadczeń medycznych, a także kwalifikację i fachowość personelu medycznego – czytamy
w piśmie członków SUUP.
Według przedstawicieli uzdrowisk niskie
nakłady na lecznictwo uzdrowiskowe mają
bezpośredni wpływ na kolejki osób oczekujących na tę formę leczenia. Z analiz wynika, że 31 marca bieżącego roku na przyję-
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cie do sanatorium czekało prawie 590 tys.
osób, z kolei na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym kolejka liczyła ponad 8,6 tys. osób.
Wśród korzystających z leczenia uzdrowiskowego i sanatoryjnego najwięcej pacjentów ma od 56 do 65 lat (prawie 43 proc.)
oraz powyżej 65 lat (około 32,5 proc.).
To dlatego Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich uważa, że utrzymanie finansowania leczenia uzdrowiskowego na odpowiednim poziomie może być jednym z kluczowych elementów systemu wspomagającego proces wydłużenia wieku emerytalnego w Polsce. – To właśnie dzięki nam osoby chorujące przewlekle lub po ciężkich chorobach i urazach wracają w pełni sił do pracy, co oczywiście jest korzystne dla całego systemu rentowo-emerytalnego – podkreśla prezes Jerzy Szymańczyk. Sugeruje, by zwrócić uwagę, że medycyna uzdrowiskowa odgrywa również istotną rolę w profilaktyce
zmierzającej do utrzymania zdolności do
pracy i utrwaleniu stanu zdrowia.

Prywatne drogi rozwoju
Tymczasem państwo nie chce uzdrowisk. W marcu 2012 roku Rada Ministrów
przyjęła plan prywatyzacji zakładający
procesy przekształceń własnościowych
uzdrowisk. Według resortu nie ma żadnych
przesłanek, aby spółki uzdrowiskowe niebędące podmiotami strategicznymi dla
bezpieczeństwa i energetyki państwa były
na liście spółek, które nie będą prywatyzowane. Podstawowym argumentem na rzecz
umieszczenia ich w wykazie podmiotów
prywatyzowanych były potrzeby rozwojowe, inwestycyjne, stan finansów i troska
o ich rozwój w przyszłości.
Obecnie istnieją prywatne spółki uzdrowiskowe. Inwestują one ogromne środki,
rozwijają się bardzo dynamicznie, podnoszą jakość swoich usług. – Obawiamy się,
że w najbliższej przyszłości – dwu-, a może trzyletniej – niedoinwestowanie uzdrowisk, brak rozwoju i podnoszenia jakości
usług spowoduje, że ich byt na rynku
może być zagrożony – ogłosił 3 lata temu
wiceminister skarbu państwa.
Za prywatyzacją przemawiały również potrzeby inwestycyjne zgłaszane przez
władze spółek. Tylko na lata 2012–2013
opiewały one na kwotę 150 mln zł na bieżące podstawowe remonty i zakupy inwestycyjne. Np. uzdrowisko Busko-Zdrój
wskazało, iż w latach 2012–2013 potrzebuje
na inwestycje ponad 13 mln zł, uzdrowisko
Lądek-Zdrój – ponad 33 mln zł, uzdrowisko Ciechocinek – oprócz wsparcia na
utrzymanie tężni – ponad 5 mln zł, uzdrowisko Świnoujście planowało nakłady inwestycyjne na poziomie 8,9 mln zł, uzdrowisko Kołobrzeg – 11,4 mln zł, uzdrowisko
Rymanów – 32,833 mln zł.
I

Szanse i zagrożenia
dla uzdrowisk
W dniach 28–30 września odbędzie się XXIV
Kongres Uzdrowisk Polskich, któremu tym
razem przyświecać będzie hasło „Uzdrowiska
Polskie – wyzwania
i szanse”, a miejscem
branżowych dyskusji
nad ich przyszłością będzie Inowrocław
Głównym celem tegorocznego
Kongresu Uzdrowisk Polskich, którego wiodącym organizatorem jest
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, a wspierającymi partnerami są: Stowarzyszenie Unia
Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” oraz prezydent Inowrocławia, jest określenie możliwości rozwoju uzdrowisk w Polsce oraz wskazanie szans
i zagrożeń, które wynikają z przeobrażeń zachodzących w kraju,
w Europie i na świecie, a przy tym
warunkują ich przyszłość.
Tematy zaplanowanych sesji plenarnych są istotne zarówno z punktu widzenia włodarzy miast i gmin
uzdrowiskowych oraz pretendujących do uzyskania statusu uzdrowiska, jak i przedsiębiorców z branży turystycznej oraz wellness & spa,
a także przedstawicieli świata nauki. Panele dyskusyjne będą dotyczyły nowoczesnych trendów prozdrowotnych, konieczności certyﬁkacji usług uzdrowiskowych oraz
wellness i spa; możliwości współpracy i pozyskania środków ﬁnansowych w ramach przyszłych programów unijnych.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie
wystawa sprzętu medycznego, wód
mineralnych i produktów uzdrowiskowych oraz kosmetyków wytwarzanych na bazie naturalnych surowców leczniczych, stanowiąca
okazję do zapoznania się z ofertą oraz nowinkami i osiągnięciami
w tym zakresie.
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Atrakcyjne miasto
ze zdrowym klimatem

Fot. DARIUSZ BEDNAREK

Rozmowa z Ryszardem
Brejzą, prezydentem
Inowrocławia
W czym tkwi uzdrowiskowy potencjał
Inowrocławia i jaką bazą dysponuje miasto, aby móc efektywnie go wykorzystywać?
– Inowrocław ma niezwykłą historię
związaną z leczeniem uzdrowiskowym.
Choć uzdrowisko w Inowrocławiu powstało w 1876 roku, kiedy to trzyosobowa
spółka polsko-niemiecko-żydowska postawiła pierwszy budynek sanatoryjny, to badania archeologiczne prowadzone na terenie miasta udowodniły, że już w II wieku n.e. funkcjonowały tu pierwsze w Europie
tężnie! O leczniczym wpływie inowrocławskiej solanki wspominał też kronikarz
Długosz, sugerując, iż dzięki kąpielom w niej
czeska księżniczka Judyta, żona Władysława
Hermana, poczęła syna.
Intensywny proces przemian miasta
przyczynił się do rozwoju uzdrowiska. Aktualnie mamy pięć sanatoriów, w których
oferuje się leczenie bardzo wielu chorób.

Obiekty te wyposażone są w nowoczesną
bazę zabiegową, a usługi medyczne świadczone są na bardzo wysokim poziomie.
Co dla państwa oznacza status uzdrowiska?
– Status uzdrowiska to nie tylko przywileje, korzyści, ale przede wszystkim obowiązki wynikające z wymagań ustawowych, m.in. posiadania złóż naturalnych surowców leczniczych i klimatu o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Inowrocław spełnia te warunki.
Inowrocławskie sanatoria znajdują się
w jednym z najpiękniejszych i największych parków w Polsce – w Solankach. Dzięki naszym staraniom udało się wykupić
grunty i powiększyć ten teren do ponad
85 ha. Musimy pamiętać, że Park Solankowy
to nie tylko zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, malownicze stawy, baseny z solanką czy kawiarnie, ale także konieczność
tworzenia bezpiecznych i ładnych chodników, tras rowerowych i do nordic walking,
dbanie o siłownie, korty tenisowe, park linowy, pole do mini-golfa, grillowisko, miniplażę, street workout. Każdego roku nasadzamy ponad 155 tys. kwiatów i 8 tys. roślin aromaterapeutycznych; dbamy też o istniejące już drzewa i krzewy.
Co jeszcze wpływa na atrakcyjność turystyczną miasta?
– O uzdrowiskowej atrakcyjności Inowrocławia stanowi również „Inowrocławska Terma”, kompleks Pijalnia wód – Palmiarnia „Inowrocławianka”, a przede
wszystkim tężnia solankowa, która jako
pierwsza w Polsce została postawiona w celach leczniczych, a nie przemysłowych.

Tężnia solankowa w Inowrocławiu to obiekt
o długości 322 m i wysokości 9 m, a przy
tym o nigdzie nie spotykanym kształcie połączonych ze sobą dwóch wieloboków stanowiących nie tylko o jej urodzie, ale również o natężeniu leczniczego działania solankowego inhalatorium. Każdego roku
z inowrocławskiego uzdrowiska korzysta
ponad 34 tys. kuracjuszy – nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, szczególnie z
Niemiec. Dobrodziejstwem jest zatem
możliwość leczenia się w tak atrakcyjnym
uzdrowisku oraz korzystanie przez kuracjuszy, turystów i mieszkańców z wszelkich
ofert kulturalno-rekreacyjnych, w tym także możliwości bezpłatnego uczestniczenia
w wielu koncertach plenerowych i innych
imprezach, których każdego roku w Inowrocławiu odbywa się około 500!
Ponadto Inowrocław, jako miasto znajdujące się na historycznym Szlaku Bursztynowym i będące kolebką rodu Piastów,
posiada wiele ciekawych zabytków. Dysponuje też dobrą bazą noclegową i gastronomiczną. Wartością dodaną jest też
fakt powstawania coraz liczniejszych miejsc
pracy w sektorze tzw. okołouzdrowiskowym.
Za prowadzoną działalność o charakterze
turystyczno-rekreacyjnym, kulturalnym i inwestycyjnym miastu przyznano wiele nagród. Przy współudziale środków unijnych sprawiamy, że Inowrocław jest coraz
piękniejszy i coraz bardziej atrakcyjny. Zapraszam serdecznie.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.inowroclaw.pl
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Polskie uzdrowiska
mają ogromny
potencjał

52 Fakty

POLSKIE UZDROWISKA

Dla dalszego rozwoju polscy przedsiębiorcy uzdrowiskowi potrzebują stabilności ﬁnansowania lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ubezpieczenia
zdrowotnego, adekwatnie do pozostałych dziedzin medycyny, i ujednoliconego prawa, które umożliwi realną konkurencję z podmiotami branży uzdrowiskowej w UE – mówi Jerzy Szymańczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia
Unia Uzdrowisk Polskich

W jakiej formie jest polskie lecznictwo
uzdrowiskowe – dobrze spełnia swoją
funkcję i wystawia branży wzorowe świadectwo, czy samo potrzebuje uzdrowienia?
– Kondycja polskich uzdrowisk w zakresie infrastruktury uzdrowiskowej oraz
okołouzdrowiskowej w ostatnim okresie uległa dynamicznej poprawie. W dużej mierze
zmieniła się dzięki środkom finansowym
z Unii Europejskiej oraz pochodzącym od
prywatnych przedsiębiorców. Obserwując
znaczący, pozytywny progres w infrastrukturze uzdrowiskowej, możemy stwierdzić, że zarówno gminy uzdrowiskowe, jak
i przedsiębiorcy prowadzący działalność
w tej dziedzinie medycyny dobrze wykorzystali fundusze europejskie przeznaczone na ten cel.
Dzisiejsze uzdrowiska to połączenie klasycznej medycyny uzdrowiskowej opartej
o naturalne surowce lecznicze z nowoczesnymi zdobyczami wiedzy i techniki medycznej. To zupełnie nowe ośrodki, choć nie-

jednokrotnie są to zabytkowe obiekty odrestaurowanie i wyposażone w nowoczesny
sprzęt medyczny. Co więcej, uzdrowiska to
obecnie nowoczesne, sprofilowane centra
medyczno-rehabilitacyjne, które przyjmują pacjentów krótko po zabiegach ortopedycznych, kardiologicznych oraz innych,
oferują specjalistyczną bazę zabiegową i wysoko wykwalifikowaną kierunkowo kadrę
medyczną.

Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że polskie uzdrowiska nie mają powodów do „kompleksów” wobec swoich zachodnich sąsiadów. Wystarczy spojrzeć
na inwestycje poczynione na przestrzeni
ostatnich lat w takich uzdrowiskach, jak:
Kołobrzeg, Polanica-Zdrój, Świnoujście,
Ustroń, Kudowa-Zdrój, Rabka-Zdrój, Cieplice-Zdrój, Inowrocław, Lądek-Zdrój,
Świeradów-Zdrój, Krynica-Zdrój, Wysowa-Zdrój, Szczawno-Jedlina, Nałęczów czy
Szczawnica. Ostatnim takim wyjątkowym
przykładem nowej inwestycji uzdrowiskowej jest 900-łóżkowy obiekt w Wieńcu-Zdroju w województwie kujawsko-pomorskim, który został oddany do użytku
w 2015 roku. Standardem bazy noclegowo-żywieniowej nie odbiega on od czterogwiazdkowych hoteli, natomiast dzięki bazie zabiegowej wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt medyczny oraz wysoko
wykwalifikowanej kadrze medycznej i rehabilitacyjnej ośrodek ten jest w stanie leczyć i poddać rehabilitacji nawet najbardziej
skomplikowane przypadki medyczne i wymagających pacjentów. Krótko mówiąc, aktualnie uzdrowiska to ośrodki medyczne coraz bardziej sprofilowane, w których lecznictwo uzdrowiskowe, rehabilitacja medyczna oraz inne specjalizacje przenikają się.
Stale zwiększająca się zachorowalność na choroby przewlekłe, zwłaszcza cywilizacyjne, powoduje, że zapotrzebowanie
na leczenie uzdrowiskowe jest bardzo duże.
W tej sytuacji rola uzdrowisk i lecznictwa
uzdrowiskowego, łącząca funkcje profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, nabiera
szczególnego znaczenia w systemie ochrony zdrowia. Niestety, ograniczone środki finansowe na te świadczenia przewidziane
w planach Narodowego Funduszu Zdrowia powodują, iż część spółek o bardzo dużym udziale kuracjuszy instytucjonalnych
finansuje potrzeby remontowo-inwestycyjne zakładów lecznictwa uzdrowiskowego ze środków pozyskanych z działalności komercyjnej albo zmuszona jest wygaszać te formy leczenia, które od lat
przynoszą straty, np. leczenie uzdrowiskowe dzieci. Trzeba tutaj zauważyć, iż stawka za tzw. osobodzień w lecznictwie uzdrowiskowym nie była urealniana od 5 lat, na-

wet o poziom inflacji ogłaszany każdego
roku przez GUS. Innym przykładem może
być rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS. Przepisy dla udzielających usług w tym zakresie nie zostały
zmienione od 14 lat przy jednoczesnym, stałym zaostrzaniu wymagań lokalowych,
kadrowych i medycznych dla ośrodków rehabilitacyjnych.
Nawiązując do hasła ubiegłorocznego
kongresu, jak branża i oferta sanatoryjna
odpowiadają na aktualne potrzeby coraz
bardziej wymagających kuracjuszy, którzy
oczekują usług na najwyższym poziomie,
nie tylko w wymiarze medycznym? Czy
polskie uzdrowiska są atrakcyjne dla gości z zagranicy?
– Od momentu kiedy Polska uzyskała
członkostwo w Unii Europejskiej, gdy mieliśmy do czynienia z bardzo dużą „falą” gości zagranicznych, żeby następnie doświadczyć lekkiego odreagowania i spadków w okresie kryzysu, turystyka uzdrowiskowa w Polsce systematycznie się rozwija. Ogromny potencjał leczniczy Polski, znakomite położenie geograficzne, obecność
w strukturach Unii Europejskiej, które zobowiązują do stałego podnoszenia stan-
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dardów medycznych, oraz coraz lepsza dostępność komunikacyjna, powodują, iż
stajemy się z roku na rok bardziej konkurencyjni w stosunku do takich krajów, jak:
Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria czy
Węgry. Wysoko wykwalifikowany personel
medyczny, bogata infrastruktura zabiegowa i hotelowa, która przez większość spółek jest systematycznie rozwijana, a przy tym
konkurencyjne ceny, powodują, iż zagraniczni kuracjusze coraz liczniej przyjeżdżają
do polskich uzdrowisk. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, oferują
one swoim klientom bogatą gamę zabiegów
leczniczych, a jednym z atutów rodzimych
kurortów jest wykonywanie kuracji z użyciem surowców naturalnych – np. borowiny. Zabieg ten jest pożądany np. przez klientów z Niemiec, gdyż nie praktykuje się go
w tym kraju z uwagi na ubogie złoża tego
surowca. Natomiast takie uzdrowiska, jak
Kołobrzeg, Wieniec, Ustroń czy Połczyn słyną m.in. z posiadania unikalnej pod względem wysokiej zawartości substancji organicznych borowiny.
Dodatkowo, dzięki funduszom z Unii
Europejskiej oraz innym środkom publicznym, m.in. z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, również gminy uzdrowiskowe na dużą skalę przystępują
do rewitalizacji infrastruktury uzdrowiskowej, takiej jak: parki, pijalnie, domy zdrojowe, starając się maksymalnie wykorzystać
dostępne wsparcie finansowe. Dzięki temu
zagraniczni kuracjusze – choć nie tylko oni
– chętniej przyjeżdżają do zadbanych, ładnie utrzymanych i oferujących liczne tereny rekreacyjne miejscowości. Zgodnie z danymi Polskiej Organizacji Turystycznej wydatki coraz liczniej przybywających do
Polski cudzoziemców najbardziej dynamicznie rosną w grupie osób deklarujących
zdrowotne cele podróży, co sugeruje, iż są
oni skłonni ponosić coraz większe koszty pobytów m.in. w uzdrowiskach.
Jak polska oferta uzdrowiskowa wypada w zderzeniu z europejską konkurencją pod względem infrastruktury, cen,
jakości świadczeń medycznych?
– W procesie zabiegania o pacjenta, kuracjusza czy gościa istotne znaczenie ma
różnorodność polskich uzdrowisk, co stwarza korzystne warunki dla zaspokojenia potrzeb zróżnicowanych grup docelowych korzystających z leczenia uzdrowiskowego.
Dodatkowym atutem wielu uzdrowisk jest
zabytkowa infrastruktura zdrojowa i lecznicza, która nieustannie się modernizuje, nie
tracąc swojej wyjątkowości i specyficznego
charakteru, niespotykanego w innych miejscowościach turystycznych. Nasze rodzime
uzdrowiska w dobie rosnącego popytu na
turystykę medyczną mają szansę stać się liderem w UE dzięki wykwalifikowanej ka-
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Umiejętne połączenie nowoczesnych trendów w medycynie, rehabilitacji, rekreacji i klasycznej medycyny
uzdrowiskowej opartej o bogactwo naturalnych
surowców leczniczych oraz wysoko wykwalifikowana
kadra medyczna to atuty i siła polskich uzdrowisk
drze medycznej, konkurencyjnej cenie za
usługi medyczne, wysokiemu standardowi
usług, jak również ciągłemu poszerzaniu
oferty, która jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby różnych grup pacjentów
i kuracjuszy. Aby tak mogło się stać, dla dalszego rozwoju polscy przedsiębiorcy uzdrowiskowi potrzebują stabilności finansowania lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ubezpieczenia zdrowotnego, adekwatnie do pozostałych dziedzin medycyny, i ujednoliconego prawa, które umożliwi realną konkurencję z podmiotami branży uzdrowiskowej w UE.
W 2011 roku branża turystyki medycznej została wybrana przez Ministerstwo Gospodarki do grona 15 polskich specjalności eksportowych. Jednocześnie coraz więcej podmiotów działających w branży uzdrowiskowej dochodzi do wniosku, że
oprócz infrastruktury i wykwalifikowanej
kadry, niezbędny jest również dobry produkt, który przyciągnie kuracjuszy z Polski i zagranicy. Ta świadomość pomaga
stworzyć odpowiednią ofertę, a w konsekwencji stworzyć wysoko specjalistyczną
usługę leczniczą i rehabilitacyjną dla pacjenta instytucjonalnego oraz pozyskać pełnopłatnego klienta, który coraz chętniej
przybywa do polskich uzdrowisk. Nasze
uzdrowiska zapracowały na uznanie i renomę w Niemczech, Rosji, Skandynawii,
Wielkiej Brytanii czy Izraelu, co powodu-

je, iż kuracjusze z tych krajów coraz liczniej przyjeżdżają do Polski na leczenie i rehabilitację.
Jakie wnioski płyną dla zarządców
i podmiotów odpowiedzialnych za funkcjonowanie i rozwój uzdrowisk z 20. Kongresu Uzdrowisk Europejskich, który odbył się w maju w Sopocie? Jakie rozwiązania warto przejąć z Zachodu, a jakie polskie doświadczenia mogą być cenne dla innych uzdrowisk Europy.
– Umiejętne połączenie nowoczesnych
trendów w medycynie, rehabilitacji, rekreacji i klasycznej medycyny uzdrowiskowej
opartej o bogactwo naturalnych surowców
leczniczych oraz wysoko wykwalifikowana
kadra medyczna to atuty i siła polskich
uzdrowisk. Stałe podnoszenie standardu
bazy, jakości usług medycznych i rekreacyjnych, międzynarodowa certyfikacja
świadczeń oraz usług, właściwe odczytywanie i interpretowanie zjawisk i potrzeb
społecznych w obszarze turystyki zdrowotnej to ciągle aktualne zadania dla właścicieli i zarządców uzdrowisk.
Polskie uzdrowiska w zakresie środków
finansowych, jakie przeznacza państwo
na leczenie uzdrowiskowe, niestety jeszcze
długo będą zazdrośnie patrzeć na swoich
sąsiadów z Czech, Słowacji oraz innych
państw UE.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA

źródłem rozwoju

Rozmowa
z Jarosławem
Wilkiem,
prezesem zarządu
Uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA
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Panie prezesie, kierowana przez pana
spółka osiąga bardzo dobre wyniki. Jakie
działania miały największy wpływ na takie rezultaty?
– Nieskromnie odpowiem, że okres
ostatnich kilkunastu miesięcy był bardzo
udany dla Uzdrowiska. W krótkim czasie
wprowadziliśmy szereg pozytywnych zmian
w spółce. Przełożyło się to na znaczący
wzrost sprzedaży wody mineralnej Kryniczanka i wód leczniczych: Słotwinka, Jan
i Zuber. Rozwinęliśmy ofertę zabiegów
leczniczych, ciągle inwestujemy w infrastrukturę w celu podniesienia standardów
w naszych obiektach. Otworzyliśmy dwie
kawiarnie. Z przytupem uruchomiliśmy
po gruntownej modernizacji Pijalnię Główną. Realizujemy w niej szereg ambitnych
projektów. Wszystko to przełożyło się na
bardzo korzystny wynik finansowy spółki,
jakiego nie było w niej od lat.
A jak podsumuje pan zimowy cykl
koncertów organizowanych przez Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA w Pijalni
Głównej?
– W okresie sześciu tygodni ferii zimowych w Pijalni Głównej zorganizowaliśmy 20 wydarzeń kulturalnych – koncertów, kabaretów, spektakli teatralnych, a na
scenie wystąpiło 20 topowych polskich artystów. Uczestnikom zaoferowaliśmy 70 godzin muzyki na żywo, ponad 10 godzin najlepszych kabaretów oraz ponad 100 godzin
dobrej zabawy na afterparty. Na wszystkie
wydarzenia w Pijalni sprzedaliśmy ponad
27 tys. biletów. Warto również dodać, że
w bezpłatnych warsztatach organizowanych
przez nas równolegle z koncertami w Pijalni
wzięło udział ponad 300 dzieci. To tylko niektóre fakty podkreślające duży sukces tego
projektu. Potwierdzają to również bardzo
pozytywne recenzje i pytania uczestników
o kontynuację cyklu. Naszą odpowiedzią na
potrzeby rynku jest letni cykl obejmujący kilkadziesiąt kolejnych wydarzeń kulturalnych.
Czy to oznacza, że w Uzdrowisku
Krynica-Żegiestów SA zmieniają się priorytety – spółka stawia na koncerty?
– Oferujemy nie tylko bardzo wysokiej
jakości wodę mineralną Kryniczanka, ale
również coś więcej – kształtujemy kulturę
picia wody mineralnej i dbania o zdrowie
oraz dostarczamy szeregu doznań este-

tycznych poprzez organizowane przez nas
wydarzenia kulturalne. Oferta Pijalni Głównej łączy w sobie te sfery przeżyć duchowych. Kryniczanka towarzyszy naszym
klientom na co dzień, niezależnie od tego
czy uprawiają sport, korzystają z zabiegów
leczniczych, czy też uczestniczą w koncertach w Pijalni Głównej. Zależy nam na
uatrakcyjnieniu oferty turystycznej i promocji Krynicy-Zdroju, integracji branży turystycznej, a także promocji Pijalni Głównej jako produktu kulturalno-biznesowego.
Miejsce to zaczyna brylować na eventowej
mapie Polski. Warto dodać, że Pijalnia
Główna posiada olbrzymi potencjał do profesjonalnej organizacji wszelkiego rodzaju
wydarzeń liczących nawet 1500 osób: koncertów, kongresów, bankietów, gal, uroczystych kolacji i konferencji. Posiadamy wysokiej klasy sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, a także oferujemy profesjonalną
obsługę marketingową, cateringową i techniczno-organizacyjną.
Jakie są wobec tego plany Uzdrowiska
na najbliższe lata?
– Plany mamy bardzo ambitne i nie
o wszystkim mogę jeszcze mówić. W dalszym ciągu będziemy rozwijać ofertę usług
leczniczych oraz inwestować w infrastrukturę w naszych obiektach. Na pewno będziemy rozwijać ofertę Pijalni Głównej.
Ambicją Uzdrowiska Krynica-Żegiestów
jest zapewnienie naszym gościom, kuracjuszom, mieszkańcom naszego regionu
oraz wszystkim turystom atrakcyjnej oferty wydarzeń kulturalnych przez cały rok. Zależy nam na integracji branży turystycznej,
dlatego też do współpracy zapraszamy
inne podmioty. Ponadto w Starych Łazienkach Mineralnych tworzymy nowoczesne Medical Spa. W najbliższych tygodniach uruchamiamy kriokomorę. Planujemy także modernizację i budowę nowej
rozlewni wody mineralnej oraz otworzenie
ekskluzywnej restauracji na krynickim deptaku. O realizację planów jestem spokojny.
Sukcesy w realizacji dotychczasowych działań pozwalają optymistycznie spoglądać
w przyszłość.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl
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Szczawnica
– naturalnie
piękna
Szczawnica jest 7,5-tys. miastem uzdrowiskowym, położonym
na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego, przy granicy ze Słowacją
zięki specyﬁcznemu mikroklimatowi i obecności źródeł wód
mineralnych miasto wyspecjalizowało się w leczeniu chorób
dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i dróg moczowych oraz schorzeń narządów ruchu.
Szczawnica stanowi doskonałą bazę turystyczną przyjmującą jednorazowo kilka tysięcy gości, którym zapewnia noclegi w pokojach o zróżnicowanym standardzie: od
apartamentów w hotelach, pensjonatach czy
willach, po miejsca w kwaterach prywatnych,
schroniskach i na polach namiotowych.
Szczawnica oferuje bogaty wybór możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Znakowane szlaki turystyczne (piesze,

D

konne, rowerowe) prowadzące na najwyższe szczyty Pienin i Gorców oraz do rezerwatów przyrody: Wąwozu Homole, Wysokich Skałek, a także do rezerwatu Białej
Wody cieszą się dużą popularnością wśród
turystów, podobnie jak zlokalizowana w centrum miasta czteroosobowa kolej linowa na
Palenicę oraz umiejscowiona na stoku Szafranówki letnia zjeżdżalnia grawitacyjna. Pobyt w Szczawnicy to także doskonała okazja do poznania przyrody Pienińskiego
Parku Narodowego oraz skorzystania z największej atrakcji Pienin, jaką jest spływ łodziami flisackimi przełomem Dunajca.
Do podniesienia atrakcyjności Szczawnicy bez wątpienia przyczyniły się takie inwestycje jak promenada spacerowa wzdłuż

prawego brzegu potoku Grajcarek z malowniczymi kładkami łączącymi obydwa
brzegi rzeki oraz oryginalny rynek w centrum wsi Jaworki. Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczące rewitalizacji uzdrowiskowego Parku Dolnego oraz kompleksowej przebudowy Placu Dietla przyczyniły
się z kolei do gruntownej modernizacji całego założenia parkowego, a także do właściwego zagospodarowania uzdrowiskowego centrum miasta. Dzięki realizowanym
inwestycjom Szczawnica odzyskuje dawny
blask, stając się nowoczesnym europejskim
kurortem, świadczącym usługi o najwyższych standardach.
www.szczawnica.pl

Uzdrowisko
Wieniec-Zdrój
JUTRZENKA MEDICAL SPA – to propozycja dla tych, którzy szukają miejsca o najwyższym standardzie i niezapomnianej atmosferze. Miejsca, gdzie w elegancko urządzonych pokojach można doznać luksusu jak nigdy dotąd, a nowoczesne i bogato
wyposażone SPA (ponad 70 rodzajów zabiegów terapeutycznych) pozwoli na regenerację sił, oferując szereg zabiegów odnowy biologicznej, zabiegów wodnych oraz zabiegów na bazie peloidów pochodzących z własnych źródeł Uzdrowiska Wieniec Zdrój,
tj. borowiny i mineralnej wody leczniczej.
JUTRZENKA MEDICAL SPA – ten nowo wybudowany hotel (otwarty w lipcu 2015
roku), otoczony 2000 ha lasu sosnowego to doskonałe miejsce spotkań biznesowych
oraz organizacji szkoleń i konferencji. Nasz potencjał to 500 klimatyzowanych pokoi,
2 restauracje, kawiarnia, 2 profesjonalnie i kompleksowo wyposażone, klimatyzowane
sale konferencyjne dla maksymalnie 600 osób. A po intensywnych szkoleniach uczestnicy mogą zrelaksować się w:
• basenie
• streﬁe saun,
• nowoczesnej kręgielni,
• prysznicu wrażeń,
• grocie lodowej,
• „salonie” wypoczynkowym z tężnią solankową.
• siłowni,
• sali ﬁtness,
• pub'ie.

Jesteśmy jednym z najstarszych i najpiękniej
położonych uzdrowisk na Kujawach – gościmy
kuracjuszy już od 1923 roku. Znajdujemy się
w centralnej Polsce, 6 km od Włocławka,
10 km od autostrady A1, ok. 100 km na południowy-wschód od Bydgoszczy, ok. 210 km na
południe od Gdańska. W otoczeniu lasów sosnowych, ogrodów różanych uzdrowisko stanowi idealne miejsce do kuracji i wypoczynku.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!!!
Szczegółowych informacji na temat rezerwacji pobytów
grupowych, organizacji konferencji udzielą Państwu pracownicy Działu Marketingu Uzdrowiska Wieniec-Zdrój
tel. +48 54 272 19 11,
e-mail: marketing@uzdrowisko-wieniec.pl
www.uzdrowisko-wieniec.pl
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Uzdrowiska mogą być
partnerem klinik i szpitali

W Europie pojawiają
się zupełnie nowe tendencje w rozwoju
uzdrowisk, które zadecydują o ich przyszłości
i uzyskaniu przewagi
konkurencyjnej. Są to
usługi diagnostyczne
i proﬁlaktyczne, geriatria, rehabilitacja onkologiczna oraz
medical spa, realizowane w oparciu o naturalne surowce
lecznicze – mówi Jan
Golba, prezes zarządu
Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych RP
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Jakich aspektów dotyczą główne obszary współpracy włodarzy gmin uzdrowiskowych z lokalną branżą turystyczną
i co jest najbardziej problematyczne w wypracowywaniu kompromisów oraz we
wspólnych działaniach na rzecz optymalnych warunków rozwoju uzdrowisk?
– Gminy uzdrowiskowe ustawowo zobligowane są do tworzenia warunków dla
funkcjonowania zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa
uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury turystycznej i komunalnej. Nowe trendy i ogólna sytuacja na międzynarodowym
rynku turystycznym i uzdrowiskowym,
sprzyjająca rywalizacji o klienta, sprawiają, że główne działania samorządów ukierunkowane są na podniesienie atrakcyjności gmin poprzez realizację działań inwestycyjnych w zakresie: infrastruktury turystycznej, uzdrowiskowej, komunalnej, kulturalnej i ochrony środowiska. Gminy systematycznie i skutecznie realizują zadania,
które bezpośrednio wpływają na komfort
wypoczynku przyjeżdżających do uzdrowisk turystów i kuracjuszy. W ostatnich latach zainwestowały w infrastrukturę okołoturystyczną i okołouzdrowiskową ponad 5 mld zł pochodzących z programów
unijnych, budżetu państwa, funduszy celowych i własnych budżetów. To uczyniło
z polskich uzdrowisk miejsca, gdzie warto
się leczyć, warto wypoczywać i odzyskiwać
siły, czy po prostu warto bywać.

Ta bogata infrastruktura komunalna,
okołoturystyczna i okołouzdrowiskowa
gmin ma być zachętą dla inwestorów do lokowania w uzdrowiskach swoich przedsięwzięć. Oprócz zachęt związanych z uzbrojeniem terenu w wielu gminach w celu pozyskania inwestorów stosuje się również system zachęt finansowych. Przedsiębiorcy,
którzy uruchomią na terenie gminy nowe
zakłady pracy, mogą liczyć na okresowe
zwolnienia podatkowe i pomoc administracyjną ze strony urzędów. Branża turystyczna zazwyczaj oczekuje od gmin promocji, reklamy, budowy wspólnej marki
i utworzenia bogatej oferty infrastrukturalnej, na bazie której można rozwijać
różnego rodzaju działalności. I tak się zazwyczaj w gminach uzdrowiskowych dzieje, choć należy dodać, że jest to wyjątkowo
trudne, bo gminy uzdrowiskowe najczęściej
leżą w obszarach objętych szczególną
ochroną. Są to – poza strefami uzdrowiskowymi i obszarami górniczymi – ograniczenia wynikające z ochrony przyrody, takie jak: parki narodowe, parki krajobrazowe, strefy ochrony krajobrazowej, rezerwaty
przyrody, obszary Natura 2000. Występowanie takich obszarów znacznie ogranicza
możliwości inwestycyjne nie tylko przedsiębiorców, ale też i gminy, bowiem inwestowanie w nich jest bardzo mocno ograniczone, a czasami wręcz niemożliwe.
Konsolidacja podmiotów, organizacji
i stowarzyszeń oraz całej branży działają-
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Obserwowany od kilku
lat rozwój turystyki
zdrowotnej, w tym
medycznej oraz wellness & spa, związany
jest przede wszystkim
ze wzrostem świadomości zdrowotnej
społeczeństwa w zakresie konieczności
dbania o własne
zdrowie i sylwetkę

Fot. ARCHIWUM UM INOWROCŁAWIA

cej w zakresie budowy produktu będącego
przedmiotem zainteresowania potencjalnych użytkowników jest bardzo trudna, bo
przecież podmioty te także rywalizują między sobą, np. podobnym produktem, a jednocześnie zabiegają o tych samych klientów. Zwykle jednak zwycięża dążenie do podejmowania nowych wyzwań i realizowane są kolejne wspólne projekty przynoszące oczekiwane przez wszystkich rezultaty.
Coraz więcej jest przykładów na konsolidowanie się nie tylko podmiotów w ramach
gminy, ale całej branży.
Jak status gminy uzdrowiskowej wpływa na potencjał rozwojowy JST?
– W Polsce mamy 45 uzdrowisk, które spełniają bardzo rygorystyczne warunki określone w przepisach rangi ustawowej. Na przestrzeni ostatnich miesięcy
można zaobserwować wyraźną tendencję
wzrostową w zakresie uzyskania przez
miejscowości lub gminy statusu uzdrowiska bądź statusu obszaru ochrony
uzdrowiskowej. Aby zostać uzdrowiskiem,
miejscowość musi posiadać: klimat o właściwościach leczniczych, złoża uzdrowiskowych naturalnych surowców leczniczych, odpowiedni i właściwie zagospodarowany obszar pozwalający na wyodrębnienie stref ochrony uzdrowiskowej, zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, takie jak sanatoria czy zakłady
przyrodolecznicze, oraz musi spełnić wymagania określone w przepisach prawa

o ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego.
Gminy uzdrowiskowe są zobowiązane do posiadania na terenie uzdrowiska odpowiedniej infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej. Uzdrowisko na terenie gminy stymuluje podejmowanie przez samorządy wielu działań mających wpływ nie tylko na rozwój lecznictwa uzdrowiskowego
i turystyki, ale też na inne sfery aktywności gospodarczej, społecznej i kulturalnej
gminy. Są to działania mające na celu: tworzenie warunków do rozwoju lecznictwa
uzdrowiskowego i turystyki – czyli parki
zdrojowe, tereny spacerowe, tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe itp.; tworzenie warunków dla mieszkańców jako inwestorów w branży turystycznej – warunki sprzyjające powstawaniu obiektów hotelarskich i agroturystycznych; wspieranie
aktywności gospodarczej; organizacja imprez kulturalnych i sportowych; prowadzenie działań promocyjnych w kraju i za
granicą.
Dzisiejsze uzdrowiska to już nie tylko
sanatoria, hotele, pensjonaty, restauracje,
kawiarnie i parki zdrojowe, deptaki, stawy
wodne, kąpieliska. Dzisiejsze uzdrowiska to
doskonale przygotowane tereny wielofunkcyjne, posiadające: ścieżki rowerowe
o różnym stopniu trudności, profesjonalnie przygotowane trasy do narciarstwa
biegowego i alpejskiego, trasy do nordic walking, skate parki dla dzieci i młodzieży, kompleksy sportowo-rekreacyjne, siłownie na
wolnym powietrzu, ogrody tematyczne,
ogrody sensoryczne, parki linowe, przystanie
jachtowe i kajakowe, przystanie flisackie
i raftingowe, obiekty rekreacji ruchowej i odnowy biologicznej itp.
Jakie kierunki samorządowych inwestycji są dziś najbardziej rekomendowane, jeśli przyjrzeć się sytuacji polskich
gmin uzdrowiskowych, światowym trendom rozwojowym oraz zmieniającym się
oczekiwaniom turystów i kuracjuszy?
– Dzisiejsze uzdrowiska świadczą różnorodne usługi, poczynając od leczniczych usług uzdrowiskowych, a kończąc na
turystyce uzdrowiskowej, spa, wellness,
beauty. Na terenie uzdrowisk utworzono
wiele nowych obiektów bądź zmodernizowano istniejące kompleksy kąpielowe, spa,
hotele czy sanatoria. Jednocześnie polskie
kurorty to nie tylko miejsca do wypoczynku i leczenia, ale także swoiste centra kongresowo-konferencyjne z coraz lepiej wyposażonymi obiektami oferującymi kompleksową ofertę w zakresie turystyki biznesowej i kulturalnej. Doskonałym przykładem mogą być tutaj uzdrowiska: Sopot,
Szczawnica, Krynica-Zdrój, Busko, Duszniki, Kołobrzeg, Muszyna, Nałęczów czy też
Polanica-Zdrój.

Obserwowany od kilku lat rozwój turystyki zdrowotnej, w tym medycznej oraz
wellness & spa, związany jest przede
wszystkim ze wzrostem świadomości zdrowotnej społeczeństwa w zakresie konieczności dbania o własne zdrowie i sylwetkę.
Ważnym czynnikiem jest także panująca
wszechobecnie moda na zdrowy styl życia
i aktywne spędzanie wolnego czasu. Czynnikiem powodującym wzrost zainteresowania uzdrowiskami są również ogromne
zmiany wizerunkowe, które nastąpiły w gminach uzdrowiskowych.
Bogata oferta uzdrowisk poszerzona
została o nowe produkty turystyczne, urozmaicające leczenie uzdrowiskowe o rekreację. Niczym nowym nie jest już w polskich
kurortach różnorodna i bogata oferta uzupełniająca w zakresie spa, wellness, beauty, medical wellness & spa; profilaktyka
i edukacja zdrowotna jako coraz powszechniejsza forma dbałości o stan zdrowia; nowe obiekty infrastrukturalne służące profilaktyce, jako element rozwoju turystyki uzdrowiskowej i uzupełnienie leczenia uzdrowiskowego, oraz infrastruktura
uzdrowiskowa i turystyczna będąca ważnym
elementem rozwoju gospodarczego uzdrowisk. Należy jednak podkreślić, że w Europie pojawiają się zupełnie nowe tendencje w rozwoju uzdrowisk, które zadecydują o ich przyszłości i uzyskaniu przewagi
konkurencyjnej. Są to coraz powszechniejsze usługi diagnostyczne i profilaktyczne, geriatria, rehabilitacja onkologiczna oraz medical spa, realizowane w oparciu o naturalne surowce lecznicze. Kierunek ten bardzo mocno zaznacza się w Austrii, Francji, Niemczech, Czechach, na Słowacji czy też na Węgrzech. W Polsce ta dziedzina jest w powijakach.
Jakie znaczenie dla funkcjonowania
i przyszłości uzdrowisk mają wydarzenia,
takie jak Kongres Uzdrowisk Polskich czy
konferencje tematyczne?
– Kongres Uzdrowisk czy konferencje
tematyczne zazwyczaj stanowią doskonałe miejsce wymiany poglądów, doświadczeń
oraz konsolidacji i integracji środowiska
uzdrowiskowego. Dostarczają też bogatej
wiedzy dotyczącej nowych trendów w leczeniu uzdrowiskowym i turystyce uzdrowiskowej, a także w dziedzinach pokrewnych. Pozwalają na zaznajomienie decydentów z występującymi problemami środowiska uzdrowiskowego i przygotowanie
propozycji zmian w obowiązującym porządku prawnym. Wiadomo od wieków, że
podróże kształcą. A zatem wyjazdy do
coraz to nowych uzdrowisk pozwalają
jego uczestnikom na zapoznanie się z procesem zmian, jaki następuje w innych
uzdrowiskach, i wyzwalają chęć dokonania
zmian także u siebie. Każdy kongres do-
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Jest wreszcie
dziedzina, która
w uzdrowiskach bardzo
słabo się rozwija,
a mogłaby stanowić nie
tylko doskonałe źródło
dochodów, ale też
spełnić wyższe cele
społeczne. Tą dziedziną
jest diagnostyka
i profilaktyka

starcza nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też
i praktycznej, którą później można wykorzystać w zarządzaniu procesem leczenia
uzdrowiskowego i tworzeniu nowej oferty.
Jakie zagrożenia dla uzdrowisk są
następstwem zmian zachodzących na rynku krajowym i globalnym? Które z nich
wymagają najpilniejszych działań ze strony samorządów i organów właścicielskich
uzdrowisk?
– Dla uzdrowisk przyszedł czas, w którym najważniejszą sprawą będzie otwartość
i szybka reakcja na pojawiające się nowe wyzwania. Te nowe wyzwania wiążą się nieodłącznie ze zmieniającą się rzeczywistością, która wymaga od uzdrowisk uruchamiania nowych specjalizacji i nowych
usług. Uzdrowiska poza pełnieniem tradycyjnej roli – klasycznego ośrodka leczącego w oparciu o naturalne surowce lecznicze – muszą się otwierać na zupełnie
nowe potrzeby wynikające z globalnej sytuacji społecznej. Te potrzeby to produkty
dla rodzin z dziećmi, turystyka aktywna, turystyka biznesowa, religijna, rehabilitacja,
profilaktyka wsparta zabiegami uzdrowiskowymi. Niewątpliwie społeczeństwa starzeją się. Wydłuża się długość życia i po-
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trzeba utrzymywania aktywności życiowej aż do późnych lat. Uzdrowiska muszą
wypracować nową ciekawą ofertę dla tej
grupy osób – nie tylko w zakresie leczenia,
ale także aktywności i opieki.
Dochodzą także nowe potrzeby leczenia uzależnień i chorób społecznych wynikających z zawrotnego tempa życia.
Wszechobecna depresja, pracoholizm,
stres, nałogi, uzależnienia od gier, komputerów itp. To są choroby, które mogą leczyć
uzdrowiska, bo mają do tego warunki,
możliwości, a niejednokrotnie i kadrę.
Uzdrowiska muszą zacząć współpracować
z ośrodkami naukowymi i szpitalami klinicznymi w zakresie rehabilitacji pourazowej, a także rehabilitacji pooperacyjnej,
w tym onkologicznej. W tej ostatniej dziedzinie Polska jest na szarym końcu w stosunku do rozwiniętych gospodarczo społeczeństw i trzeba pilnie tę problematykę
podjąć. Uzdrowiska mogą być doskonałym
partnerem dla renomowanych klinik i szpitali.
Jest wreszcie dziedzina, która w uzdrowiskach bardzo słabo się rozwija, a mogłaby
stanowić nie tylko doskonałe źródło dochodów, ale też spełnić wyższe cele spo-

łeczne. Chodzi o diagnostykę i profilaktykę. Trzeba wiedzieć, że człowiek, który
przyjeżdża do uzdrowiska nie tylko w celach
leczniczych, ale i turystycznych, rekreacyjnych czy wypoczynkowych ma bardzo
dużo czasu. Ten czas mógłby wykorzystać
także na diagnozę swojego stanu zdrowia
i wczesne wykrycie ewentualnych zagrożeń.
Diagnostyka i profilaktyka to dziedziny,
w których uzdrowiska mogą zrobić przełom
i doprowadzić do zmniejszenia nakładów na późniejsze kosztowne leczenia
szpitalne.
Jakie możliwości daje w kontekście potrzeb i potencjału polskich gmin uzdrowiskowych pula środków unijnych dostępnych w ramach bieżącej perspektywy?
Czy jest to przeciwwaga dla coraz bardziej
ograniczonych nakładów państwowych
na lecznictwo uzdrowiskowe?
– Obecnie na każdym kroku widzimy
tablice: „Obiekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”. Nikogo ten fakt już
nie dziwi. Przykłady inwestycji dofinansowanych w ramach środków z Unii Europejskiej w uzdrowiskach polskich można byłoby podawać bez końca. W roku 2014
SGU RP zebrało dane na temat inwestycji zrealizowanych przy wsparciu środków
unijnych i krajowych przy zapewnionym
wkładzie własnym przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prywatne, organizacje pozarządowe i inne podmioty mogące aplikować o środki unijne. Zaskakująca była kwota inwestycji zrealizowanych
w gminach uzdrowiskowych w latach
2007–2013. Łącznie na infrastrukturę
uzdrowiskową, turystyczną i kulturalną
przeznaczono kwotę ponad 5 mld zł!
Jak widać, są to olbrzymie środki, które zupełnie zmieniły wizerunek i postrzeganie uzdrowisk polskich. Te środki spowodowały, że polskie uzdrowiska stały się

POLSKIE UZDROWISKA
Fot. JADWIGA KONIECKO

wreszcie konkurencyjne w stosunku do
uzdrowisk europejskich. W dzisiejszych
czasach jadąc do uzdrowiska, możemy być
pewni, że zostaniemy życzliwie przyjęci
i profesjonalnie obsłużeni. Możemy być
pewni, że oferowane usługi będą na najwyższym poziomie, a wśród licznych atrakcji kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, spa, wellness i beauty zawsze znajdziemy coś dla siebie.
Pozytywne postrzeganie uzdrowisk
wyzwoliło wśród gmin mających potencjalne walory uzdrowiskowe chęć ubiegania się w pierwszej kolejności o obszar
ochrony uzdrowiskowej, a docelowo o status uzdrowiska. SGU RP bardzo wspiera
gminy w tym zakresie, ponieważ w naszym
kraju są możliwości i jest miejsce dla nowych
uzdrowisk. Tych gmin na dzień dzisiejszy
jest kilkanaście.
Przed nami kolejna perspektywa finansowa i nowe możliwości umocnienia
dobrej pozycji polskich uzdrowisk na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Jesteśmy do niej dobrze przygotowani i bogaci w doświadczenia. To daje nadzieję, na
takie zainwestowanie pieniędzy w uzdrowiskach, które pozwoli nam na uzyskanie
przewagi konkurencyjnej w Europie.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Sanatorium Uzdrowiskowe „ Leśnik-Drzewiarz” Sp. z o.o.
ul. Podgórna 1, 33-380 Krynica-Zdrój, tel. 18 471 28 61, fax 18 471 29 32
recepcja@lesnik-drzewiarz.pl, marketing@lesnik-drzewiarz.pl
www.lesnik-drzewiarz.pl
Serdecznie zapraszamy Państwa do naszego Sanatorium, które położone jest w KrynicyZdroju – Perle Uzdrowisk. Sanatorium dysponuje 190 miejscami w pokojach jedno- i dwuosobowych oraz w pokojach o podwyższonym standardzie. Wszystkie pokoje wyposażone są
w pełny węzeł sanitarny, TV SAT, radio, telefon.
W Sanatorium leczymy: choroby układu pokarmowego i zaburzenia przemiany materii,
choroby urologiczne, diabetologiczne (cukrzyca), narządu ruchu, reumatologiczne
i układu krążenia.

Zapraszamy na pobyty pełnopłatne, sanatoryjne i turnusy rehabilitacyjne.
POBYT PEŁNOPŁATNY 2015 (cena od osoby/doba):
POBYT W POKOJU Z BALKONEM – pokoje 1- i 2-osobowe
NOCLEG +WYŻYWIENIE 112,00 zł
NOCLEG 65,00 zł
POBYT W POKOJU BEZ BALKONU – pokoje 1-, 2- i 3-osobowe
NOCLEG + WYŻYWIENIE 102,00 zł
NOCLEG 55,00 zł
POBYT W POKOJU O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE – pokoje 2- i 3-osobowe
NOCLEG + WYŻYWIENIE 132,00 zł
NOCLEG 85,00 zł
WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE (3 posiłki) 47,00 zł

W ramach ceny oferujemy:
Pobyt od 10 do 13 dni: 2 rodzaje zabiegów (1 rodzaj dziennie) + karnet na wodę pitną
Pobyt od 14 do 21 dni: 3 rodzaje zabiegów (1 i 2 rodzaje dziennie, na zmianę) + 2 karnety na
wodę pitną
Pobyt od 21 dni pełnych: 4 rodzaje zabiegów (2 dziennie) + 2 karnety na wodę pitną
Pakiety uwzględniają tylko 1 zabieg wodny.
Zabiegi są wykonywane od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt, dnia przyjazdu i wyjazdu.

ZABIEGI OFERUJEMY W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z POBYTU PEŁNOPŁATNEGO Z PEŁNYM WYŻYWIENIEM!!!
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Ustroń – zadziwia ciszą,
zachwyca różnorodnością
Jest takie miejsce na południu Polski, gdzie góry łączą ziemię z niebem,
a królowa polskich rzek, Wisła, wypływa z Beskidu Śląskiego pomiędzy
malowniczymi wzgórzami Czantorii i Równicy – to właśnie tutaj leży Ustroń.
Miejscowość ta wzmiankowana była już w 1305 roku, kiedy po raz pierwszy
wymieniono ją jako osadę książąt cieszyńskich

anujący tu podgórski umiarkowany klimat, czystość powietrza,
na którego skład wpływają kompleksy lasów świerkowo-bukowych oraz walory krajobrazowe doceniono już w połowie XVII wieku, kiedy to
w Ustroniu pojawili się pierwsi letnicy i kuracjusze. Leczono tu wówczas choroby
przewodu pokarmowego i anemię.
W XVIII wieku ta pasterska osada
zmieniła się w przemysłową – odkryto rudę
żelaza i uruchomiono hutę. W II połowie
XIX wieku odkryto także źródło wody żelazistej oraz pokłady borowiny, co przyczyniło się do zainteresowania Ustroniem
w charakterze kurortu. Pod wpływem czasu i działalności człowieka Ustroń zmienił
swe oblicze. Obecnie jest jedynym miastem
uzdrowiskowo-wczasowym w Beskidzie
Śląskim, zaś jego symbolem stały się charakterystyczne „piramidy”. Są tu jednak jeszcze miejsca ciche i trudno dostępne, gdzie
łagodne, zaokrąglone szczyty górskie zachęcają do spokojnych wędrówek. Panoramy, które rozpościerają się z Równicy i Czantorii, na zawsze zapadają w serce.

P
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Ustroń może pochwalić się licznymi
atrakcjami: jest tutaj nowoczesna krzesełkowa kolej linowa na Czantorię, letni i całoroczny tor saneczkowy, Leśny Park Nie-

Nieskażona przyroda gór i atrakcje turystyczne przyciągają w te strony tych kuracjuszy i turystów, którzy chcą wypoczywać zdrowo, a zarazem aktywnie. Warto tu

Nieskażona przyroda gór i atrakcje turystyczne przyciągają w te strony tych kuracjuszy i turystów, którzy
chcą wypoczywać zdrowo, a zarazem aktywnie
spodzianek, są parki linowe, szlaki turystyczne, spacerowe, Nordic Walking, trasy
rowerowe, wyciągi oraz trasy narciarskie
(oświetlone i sztucznie naśnieżane), jak również liczne zabytki i placówki kultury.
W dzielnicy Zawodzie jest najnowocześniejsza baza uzdrowiskowa z basenami solankowymi i licznymi gabinetami zabiegowymi. Obok Domu Zdrojowego znajduje
się również Park Zdrojowy z pijalnią wód
oraz fontanną pełniącą funkcję inhalatorium
solankowego.

przyjechać na wypoczynek lub rehabilitację i leczenie chorób narządu ruchu, układu krążenia, dróg oddechowych czy obwodowego układu nerwowego.
Ten uroczy, przed setkami lat zagubiony
w górskich dolinach zakątek, to dzisiaj jedno z najpiękniejszych miast województwa
śląskiego. Z daleka zadziwia ciszą i spokojem, z bliska zachwyca swoją różnorodnością.
www.ustron.pl
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Rabka atrakcyjna
dla turystów
i kuracjuszy
Rozmowa z Ewą Przybyło,
burmistrzem Rabki-Zdroju

każdej inwestycji powstają różnego rodzaju niedogodności, zarówno dla mieszkańców, jak i dla przyjezdnych. Staramy się
je wykonywać tak, by nie kolidowały z sezonem turystycznym, jednak nie zawsze jest
to możliwe.
Niezwykle istotna jest również kwestia
smogu, dlatego podpisaliśmy porozumienie w sprawie realizacji projektu zintegrowanego LIFE, służącego poprawie jakości
powietrza w Małopolsce.
Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy znaczący wzrost świadomości zdrowotnej wśród społeczeństwa. Czy przekłada się to na zainteresowanie turystyką
uzdrowiskową?
– Faktycznie, zainteresowanie tego
rodzaju turystyką jest coraz większe i próbujemy sprostać oczekiwaniom gości odwiedzających nasze uzdrowisko. Co roku
staramy się oddać do użytku jakąś nową
atrakcję. W roku bieżącym nową siedzibę
zyskała Miejska Biblioteka Publiczna,
która przeniosła się do odremontowane-

Jak przedstawia się oferta uzdrowiskowa gminy i w jakim stopniu stanowi
uzupełnienie oferty turystycznej?
– Oferty – tak uzdrowiskowa, jak i turystyczna – muszą uzupełniać się wzajemnie. Zarówno turysta, jak i kuracjusz,
spacerując po Parku Zdrojowym, ma możliwość skorzystania z Tężni Solankowej i Pijalni Wód Mineralnych, siłowni na wolnym
powietrzu, kortów tenisowych. Dzieci mogą
poszaleć na placach zabaw, młodzież
w Skate-Parku i Trial Parku, czy też na ścieżce zdrowia, a szukający spokoju mają
możliwość wypocząć na ławeczkach pośród
pięknych kwiatów w ogrodach tematycznych. Organizowane są koncerty, wystawy,
bezpłatne zajęcia pn. Wakacyjna akademia
dance i fitness, festiwale, festyny i wiele innych. Co roku odbywa się Święto Rabczańskiej Solanki, wspaniale wpisujące się
w gminny kalendarz letnich imprez. Ponadto rabczańskie sanatoria mogą pochwalić się szeroką gamą zabiegów zarówno leczniczych,
jak i pielęgnacyjnych, tak więc
myślę, że każdy znajdzie coś dla
siebie.
Jakim wyzwaniom musi
sprostać gmina Rabka-Zdrój, ze
względu na status uzdrowiska?
– Bardzo trudno znaleźć
„złoty środek” przy podejmowaniu decyzji o nowych działaniach inwestycyjnych, gdyż gmina dysponuje ograniczonym
budżetem. Chcemy rozbudowywać infrastrukturę turystyczną i uzdrowiskową oraz tę, która służy mieszkańcom na co
dzień – kanalizację, chodniki,
Zmodernizowane Kino „Śnieżka”
drogi itp. W czasie realizacji
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go, zabytkowego budynku dworca PKP.
Mogą z niej korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści i kuracjusze. Znajduje
się w niej sala komputerowa, czytelnia
i Punkt Informacji Turystycznej. W maju
ruszyła również kolejna rabczańska atrakcja – Kino „Śnieżka”, które po całkowitej
modernizacji zyskało nowoczesny wygląd. Następnym dużym przedsięwzięciem
będzie realizacja Bulwarów nad Poniczanką, które połączą w sobie funkcję
uzdrowiskową i rekreacyjną.
Sprawuje pani funkcję burmistrza
trzecią kadencję. Co sprawia pani największą satysfakcję, myśląc o dotychczasowych dokonaniach samorządu?
– Bycie burmistrzem to nie tylko
ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim
służba ludziom. Dlatego największą satysfakcję i radość sprawia mi ich akceptacja
i uznanie dla podejmowanych przeze
mnie działań. Podczas organizowanych
przez nas wydarzeń podchodzą do mnie
mieszkańcy, turyści oraz kuracjusze i gratulują zrealizowanych w ciągu
tych dziewięciu lat inwestycji,
które odmieniły Rabkę i uczyniły ją jeszcze bardziej atrakcyjną. I faktycznie, gdy patrzę
z perspektywy lat na zachodzące w naszej gminie zmiany,
to jestem dumna, że przyczyniłam się do nich i że mieszkam
właśnie tutaj. Myślę, że wysokie miejsca, jakie zajmujemy
w różnego rodzaju rankingach,
są dodatkowym potwierdzeniem rozwoju Rabki-Zdroju.
Rozmawiała
Dorota Babkiewicz
www.rabka.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej UZDROWISKO SOPOT
ul. B. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot
tel./fax 58 555 08 82, 58 551 63 31
lesnik@sanatoria.com.pl, uzdrowiskosopot@sanatoria.com.pl

UZDROWISKO SOPOT to malownicze, nadmorskie uzdrowisko o szczególnych walorach klimatycznych i krajobrazowych. Dzięki swojemu położeniu doskonale zaspokaja wszystkie
potrzeby kuracjuszy w dziedzinie lecznictwa i relaksu.
W nowoczesnej bazie rehabilitacyjnej prowadzone jest leczenie narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, schorzeń reumatycznych, osteoporozy i cukrzycy.
W naszych ośrodkach oferujemy połączenie tradycyjnych zabiegów rehabilitacyjnych z nowoczesną i bogato wyposażoną bazą zabiegową oraz gwarantujemy wysoki standard proponowanych usług. Każdemu pacjentowi zapewniamy właściwą, indywidualną terapię pod
nadzorem lekarza specjalisty, a wykwaliﬁkowany personel zatroszczy się nie tylko o fachową rehabilitację, ale również o dobre samopoczucie pacjenta i niepowtarzalną, pełną serdeczności atmosferę.
Oferujemy smaczne i zdrowe posiłki naszej kuchni domowej, a także te standardowe – modyﬁkowane do zaleceń każdego rodzaju diety.

SANATORIUM UZDROWISKOWE „LEŚNIK”
Obiekt położony jest na leśnej polanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w otoczeniu lasów mieszanych, 4 km od plaży sopockiej. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Swoim
gościom oferuje pokoje 1-, 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, balkonami i odbiornikami telewizyjnymi. Ponadto wyposażony jest w nowoczesną ekologiczną kotłownię z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi. Sanatorium posiada również inhalatorium zbiorowe ze specyﬁcznym
mikroklimatem, którego cechą jest występowanie aerozolu powstającego z solanki.

SANATORIUM UZDROWISKOWE „PERŁA”
Obiekt położone jest w streﬁe uzdrowiskowej miasta Sopot , zlokalizowany w dolnej części miasta w odległości 200 m od plaży. Czteropiętrowy budynek posiada
155 miejsc w pokojach 1-, 2-, i 3-osobowych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym i balkonem. Nieodłącznym elementem rehabilitacji są ćwiczenia w basenie z naturalną solanką ze Źródła Św. Wojciecha w Sopocie.

CENTRTUM REHABILITACJI „ZIELONE WZGÓRZE”
Centrum Rehabilitacji zlokalizowane jest w Koleczkowie na Kaszubach, w województwie pomorskim, na obrzeżach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w pasie Wzgórz Chwaszczyńskich. Nieopodal obiektu znajduje się jeden z większych ośrodków jeździeckich w okolicach
Trójmiasta. Koleczkowo to silnie rozbudowująca się miejscowość, licznie odwiedzana przez
turystów przyjeżdżających nad miejscowe jeziora. W sąsiedztwie ośrodka znajdują się piękne
tereny rekreacyjne oraz ścieżki zdrowia. Obiekt dysponuje 147 miejscami w pokojach 1-,2i 3-osobowych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Ośrodek posiada bardzo bogatą
bazę zabiegową wraz z wyposażeniem do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji.

www.lesnik.sanatoria.com.pl
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Polskie
uzdrowiska

zapracowały
na swoją renomę
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Polskie uzdrowiska posiadają unikalne naturalne surowce lecznicze, fachową kadrę medyczną, nowoczesne urządzenia do lecznictwa uzdrowiskowego
i związany z tym wysoki poziom usług, a także
kilkusetletnią tradycję leczenia i konkurencyjne
ceny – mówi prof. Waldemar Andrzej Krupa,
prezes Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”

Co stanowi siłę polskich uzdrowisk
i pozwala konkurować w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego z innymi ośrodkami w Europie?
– Obecnie posiadamy najszerszą ofertą lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej, którą tworzymy w oparciu o unikatowe na skalę kraju i Europy surowce lecznicze, takie
jak wody mineralne, borowina czy solanka.
Poprzez szeroką i różnorodną ofertę
pobytów leczniczych, wypoczynkowych
oraz SPA & wellness, Polska kreuje modę
na wyjazdy do uzdrowisk, dzięki którym
każdy z gości ma szansę na odpoczynek pod
fachowym okiem lekarzy i specjalistów rehabilitacji. Dzięki temu propagowany jest
zdrowy i aktywny styl życia.
Lecznictwo uzdrowiskowe opiera się
głównie na metodach balneologicznych i fizykalnych, wykorzystujących naturalne surowce, jak solanki czy borowiny, ale również czynniki fizyczne – pole elektromagnetyczne, a nawet światło czy dźwięk. Wykorzystując dane metody, można w znacznym stopniu poprawić sprawność organizmów pacjentów.
W Polsce są dwa bodźcowe klimaty:
morski – panujący na wybrzeżu Bałtyku
i górski – w okolicach Karpat i Sudetów. Nie
wszyscy chorzy mogą przebywać na terenach, na których oddziałują silne bodźce klimatyczne. Na szczęście większość polskich uzdrowisk zlokalizowana jest na pogórzu – około 300–800 m n.p.m., gdzie panuje klimat łagodniejszy niż w wyższych
partiach gór i nad morzem. Promieniowanie słoneczne jest tu mniej intensywne, wiatry słabsze i mniejsza wilgotność powietrza.
To najkorzystniejsza strefa klimatyczna
w Polsce. I w tym rejonie znajdują się najbogatsze złoża wód mineralnych – solanek.
Dzisiaj o wartości uzdrowisk stanowią
nie tylko tradycyjne lecznictwo, rehabilitacja oparta o naturalne produkty lecznicze
i wyjątkowe warunki klimatyczne, ale także najwyższej jakości usługi rekreacyjne, regeneracyjne oraz kosmetyczne. Obecnie
w polskich uzdrowiskach leczą się nie tyl-

ko emeryci. Coraz więcej młodych i zdrowych ludzi szuka tu ukojenia od wielkomiejskiego zgiełku. Pobyt w sanatorium, perełkowe kąpiele, baseny z glinką, okłady fango, bicze szkockie i spacery wśród wypielęgnowanej zieleni stały się bardzo modne.
Polskie uzdrowiska kuszą cenami obcokrajowców. Dla Anglików, Francuzów,
Włochów, Niemców czy Skandynawów
jest tu po prostu tanio.
Proponowane programy lecznictwa są
dostosowane do potrzeb kuracjusza, przy
czym jakość zabiegów stale wzrasta. Założenia tych programów preferują czynności mające duży wpływ na racjonalne
odżywianie, zdrowy styl życia, równowagę psychiczną, ładną figurę i wygląd, co
jednocześnie wpływa na poprawę samopoczucia. Istotna jest również prowadzona w ośrodkach uzdrowiskowych profilaktyka oraz edukacja zdrowotna pacjentów. Przyjazna atmosfera, która panuje
w wielu uzdrowiskach, jest również jedną
z przyczyn szybszego powrotu do zdrowia
kuracjuszy.
Reasumując, polskie uzdrowiska posiadają unikalne naturalne surowce lecznicze, fachową kadrę medyczną, nowoczesne urządzenia do lecznictwa uzdrowiskowego i związany z tym wysoki poziom
usług, a także kilkusetletnią tradycję leczenia, utrwalony przez lata wizerunek uzdrowisk jako obszarów ekologicznie czystych,
konkurencyjne w stosunku do uzdrowisk europejskich ceny usług. To właśnie te zalety pozwalają konkurować w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego z innymi ośrodkami
w Europie.
Jak ocenia pan ogólną kondycję polskich uzdrowisk, biorąc pod uwagę zarówno stan infrastruktury i sprzęt medyczno-rehabilitacyjny, jak i ofertę zabiegową oraz przygotowanie kadry medycznej?
– Kuracjusze, decydując się na pobyt
w uzdrowisku, zwracają uwagę na wiele
aspektów, jednak kilka z nich warto szczególnie wymienić. Jednym z takich aspektów

jest profil leczenia uzdrowiskowego. O miejscu leczenia decyduje lekarz-konsultant
– specjalista balneologii lub rehabilitacji medycznej, który w oparciu o dane na temat
stanu zdrowia zawarte w skierowaniu dokonuje wyboru. Podstawowe profile leczenia uzdrowiskowego to: choroby narządów
ruchu i reumatologia, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby skóry, choroby układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, choroby
kobiece, choroby układu trawienia, choroby układu moczowego.
Klienci zwracają też uwagę na to, co
wchodzi w skład pakietu uzdrowiskowego.
Sanatorium musi zapewnić kuracjuszowi:
całodobową opiekę medyczną – lekarską
i pielęgniarską, określoną ilość zabiegów
przyrodoleczniczych dziennie, zabezpieczenie w leki i materiały medyczne niezbędne do prowadzenia leczenia, przy
czym leki stale przyjmowane należy przywieźć ze sobą, a także dietę odpowiednią
do stanu zdrowia.
Pobyt w uzdrowisku daje możliwość intensywnej rehabilitacji, korzystania z wykwalifikowanej kadry fizykoterapeutów, rehabilitantów oraz lekarzy zajmujących się
leczeniem uzdrowiskowym. Ponadto można korzystać z kąpieli leczniczych w wodach
termalnych, spacerów po zróżnicowanym
terenie i w specyficznym, bardzo przyjaznym
dla zdrowia mikroklimacie sanatoryjnym.
Kuracjusze przed wyjazdem zadają
pytania: Czy bywają tam ludzie w moim
wieku? Czy nie zanudzę się tam na śmierć?
Jak wykorzystać czas wolny od zabiegów?
W każdym sanatorium istnieje wiele różnorodnych ofert spędzania wolnego czasu
i wszystko jest bardzo dobrze zaplanowane. Jeśli są jakieś rozczarowania, to wynikają one tylko z wcześniejszych oczekiwań
pensjonariuszy.
Zarządzający obiektami uzdrowiskowymi dokonują wielu starań, aby pobyt sanatoryjny był dla wszystkich bardzo atrakcyjny. W kompleksach sanatoryjnych znajdują się: kawiarnie z codziennymi wie-
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czorkami tanecznymi, sale internetowe,
pijalnie świeżych soków, herbaty i czekolady,
wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
i ortopedycznego, wypożyczalnie rowerów, gabinety kosmetyczno-fryzjerskie. Ponadto sanatoria oferują bogaty program zagospodarowania czasu wolnego: wycieczki i spacery z przewodnikiem, imprezy artystyczne i rozrywkowe, spotkania autorskie,
prelekcje i pogadanki.
Unikalność polskich uzdrowisk polega
przede wszystkim na oferowanych przez nie
klasycznych formach lecznictwa uzdrowiskowego, które w połączeniu z zastosowaniem nowoczesnych metod terapii i aparatury stanowi o kompleksowości leczenia
oferowanego przez polskie uzdrowiska.
W innych krajach UE klasyczne lecznictwo
uzdrowiskowe ustępuje miejsca turystyce
uzdrowiskowej, rekreacji, usługom z zakresu
wellness i spa. To, co wyróżnia nasze lecznictwo uzdrowiskowe, to przede wszystkim:
klasyczne zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, które łączą tradycje i nowoczesność, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego o 3 stopniach referencyjności, co pozwala
na leczenie chorych w różnym stopniu rozwoju choroby, wysoko wyspecjalizowani
lekarze i posiadanie własnej specjalizacji
– czyli balneologii, wysoka jakość usług medycznych.
Na ile rozwój uzdrowisk hamują ograniczenia ekonomiczne? Czy polskie uzdrowiska mają do dyspozycji pomocne instrumenty wsparcia i dobrze korzystają
z dostępnych narzędzi?
– Polskie uzdrowiska nie mają żadnych
pomocnych instrumentów wsparcia. Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne jest jednym
z nielicznych świadczeń opieki zdrowotnej,
które jest współfinansowane przez pacjenta i nie obciąża w całości budżetu NFZ. Dla
licznej grupy osób są to świadczenia, dzięki którym mogą powrócić do zdrowia, aktywności społecznej i zawodowej. Większość
pacjentów to chorzy na choroby przewlekłe układu oddechowego, krążenia, narządu
ruchu, a także ze schorzeniami neurologicznymi. Medycyna uzdrowiskowa jest
istotnym elementem leczenia i rehabilitacji osób chorujących przewlekle lub powracających do zdrowia po urazach lub
ciężkich chorobach, a także jako profilaktyka utrzymująca zdolność do pracy i dobry stan zdrowia. Większość schorzeń
przewlekłych najkorzystniej jest leczyć
w uzdrowisku, gdyż stosuje się tutaj metody
leczenia, które przynoszą długotrwały efekt,
a ich koszty są niskie.
Zgodnie z Konstytucją każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom na zasadach określonych w ustawie. Obniżenie finansowania leczenia

68 Fakty

uzdrowiskowego może stanowić zagrożenie dla pacjentów, którzy oczekują i korzystają z tego typu świadczeń, a także może
być odczytane jako stopniowe pozbawianie pacjentów dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
Nakłady na leczenie uzdrowiskowe
stanowią niespełna 1 proc. budżetu NFZ
i nie stanowią znaczącej pozycji w planie finansowym Funduszu. Obecna stawka za
osobodzień, którą ustala Narodowy Fundusz Zdrowia, nie pokrywa ponoszonych
przez świadczeniodawców kosztów. Stawka osobodnia powinna być ustalona na poziomie, który pozwoli na utrzymanie wysokiej jakości i standardów leczenia. Stawki te winne być odzwierciedleniem poziomu oferowanych usług medycznych, kwalifikacji i fachowości personelu medycznego, standardu bazy hotelowej, żywieniowej
i zabiegowej, dostępu i utrzymania naturalnych zasobów tworzyw leczniczych stanowiących podstawę leczenia balneologicznego, wdrożonych i realizowanych
międzynarodowych zintegrowanych systemów zarządzania jakością
Jakich działań oczekuje branża uzdrowiskowa od władz centralnych, by nie tylko stabilnie funkcjonować, ale także efektywnie się rozwijać?
– Polskie uzdrowiska od lat pracowały na swoją renomę. Dzięki ich działalności swoje zdrowie ratuje tam ponad 300 tys.
osób rocznie. Być może z uwagi na koszty, Ministerstwo Zdrowia planuje zmniejszyć liczbę uzdrowisk w Polce, celem szukania oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie od dziś słyszymy, że
Ministerstwo Zdrowia podejmuje próby
szukania pieniędzy i rozważa możliwość wyłączenia lecznictwa uzdrowiskowego z koszyka świadczeń refundowanych.
Branża uzdrowiskowa nie ma żadnego wsparcia ze strony władz centralnych. Jesteśmy w sytuacji, w której straszy się, że
podmioty lecznictwa uzdrowiskowego zostaną zamknięte z powodu m.in. nie spełnienia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego. Potrzeba czasu, aby dostosować zakłady i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego do wymagań, a władze
centralne zamiast wyjść naprzeciw z pomocą i ustalić kompromisy, straszą likwidacją uzdrowisk.
Likwidacja lecznictwa uzdrowiskowego przyniesie negatywne skutki ekonomiczne oraz społeczne, m.in. w postaci likwidacji działalności wielu podmiotów
oraz wzrostu bezrobocia, szczególnie
w dużych gminach uzdrowiskowych. Poważne problemy będą miały wówczas
również małe gminy uzdrowiskowe, któ-

re nie mają żadnych innych alternatyw
poza lecznictwem uzdrowiskowym i turystyką. Odbije się to w sposób negatywny
na budżetach gminnych, przyczyni do
bezrobocia itp.
Jakie zadania Izby stanowią priorytet
w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej?
– Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” powstała w 1991 roku jako pierwsza
organizacja skupiająca podmioty lecznictwa uzdrowiskowego. Na zasadzie dobrowolności zrzesza podmioty lecznicze działające na terenie uzdrowisk. Główne cele
Izby to m.in.: reprezentowanie interesów
członków Izby oraz działanie na rzecz ich
ochrony, współdziałanie na rzecz rozwoju
uzdrowisk, pomoc w działalności marketingowej i promocyjnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz turystyki uzdrowiskowej krajowej i zagranicznej, pomoc
członkom Izby w sprawach ekonomicznych,
organizacyjnych, prawnych i innych związanych z uzdrowiskami, również w zakresie przekształceń własnościowych, opiniowanie projektów rozwiązań ustawowych
w zakresie uzdrowisk oraz uczestnictwo
w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie, współpraca w zakresie uzdrowisk z organami administracji centralnej i terenowej, samorządem terytorialnym, organizacjami społeczno-zawodowymi, uczestnictwo w pracach organizacji i zespołów doradczych, inspirowanie
i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi
i jednostkami naukowymi w zakresie problematyki uzdrowiskowej, wspieranie rozwoju przemysłu uzdrowiskowego – zwłaszcza rozlewni wód mineralnych oraz innych
produktów uzdrowiskowych, inicjowanie
i tworzenie warunków dla ochrony środowiska ekologicznego uzdrowisk, opracowanie standardów w zakresie uzdrowisk,
wydawanie certyfikatów, świadectw, legalizowanie dokumentów, stosownie do
umów, konwencji lub zwyczajów handlowych krajowych lub międzynarodowych,
propagowanie w kraju i za granicą polskich
uzdrowisk. Jednak priorytet stanowi obrona i reprezentowanie interesów podmiotów
lecznictwa uzdrowiskowego, wspieranie
wszelkich działań mających na celu polepszenie standardu udzielania świadczeń
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
zgłaszanie uwag do projektów rozporządzeń ministra zdrowia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, dążenie do zmian
w rozporządzeniach dotyczących organizacji udzielania świadczeń w obszarze
lecznictwa uzdrowiskowego tak, aby były
adekwatne do faktycznych potrzeb w tych
zakresach świadczeń medycznych.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz

Piwniczna-Zdrój

źródło zdrowia i relaksu
Strefa turysty:
• górskie trasy spacerowe / rowerowe /
wyczynowe / biegowe
• parki miejskie
• lecznicze wody mineralne
• liczna baza noclegowa: sanatoria, hotele,
pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne,
schroniska górskie, campingi, pola namiotowe
• atrakcje sportowe i turystyczne: baseny, boiska
sportowe, skate-park, place zabaw, siłownie
na świeżym powietrzu, stacje narciarskie, rafting,
spływ łodziami Doliną Popradu, wieża i platforma
widokowa
• imprezy sportowe: Bieg Popradzki, Mountain
Marathon, Bieg i Marsz Piwniczanki, MTB Marathon
• Imprezy kulturalne: Dni Piwnicznej, Wrzosowiska,
Koncert na 100 mandolin, Festiwal Pierogów
Łomnicańskich, cykliczne koncerty i wystawy
w Pijalni Artystycznej
• Rodzimy folklor Czarnych Górali
• Muzeum regionalne
Urząd Miasta i Gminy
Rynek 20 skr. 31, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. (18) 446 40 43, fax (18) 446 41 86
gmina@piwniczna.pl
www.piwniczna.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju
Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. (18) 44 64 157
fax (18) 44 64 187
mgok_piwniczna@onet.pl

Strefa inwestora:
• dobra infrastruktura techniczna
• dobra dostępność telekomunikacyjna
• piękne okolice i czyste środowisko naturalne
• położenie geograﬁczne w streﬁe przygranicznej
i wzdłuż ważnej trasy komunikacyjnej
• atrakcyjne nieruchomości i wolne tereny pod
inwestycje
• stały wzrost ruchu turystycznego
• młode społeczeństwo
• rozwinięta infrastruktura turystyczno-uzdrowiskowa
• silnie rozwinięty sektor ﬁrm działających
w budownictwie, handlu i napraw oraz
hotelarstwie i gastronomii
• wysoki poziom aktywności społecznej
• brak uciążliwego przemysłu
• przyrost naturalny
Punkt Informacji Turystycznej
Rynek 11
33-350 Piwniczna-Zdrój
tel. (18) 446 83 25
www.turystyka.piwniczna.pl

POLSKIE UZDROWISKA

Zdrój

Fot. UM POLANICA-ZDRÓJ

receptą na sukces?
Z jednej strony wielowiekowa tradycja, z drugiej – ewolucja prawa, które wyznacza konkretne kryteria dla gmin uzdrowiskowych. Jeszcze z innej strony
to kolejny instrument marketingowy samorządowców, którzy pod ciężarem
coraz to nowych obowiązków szukają efektywnych sposobów, dzięki którym
przynajmniej zbliżą się do bilansowania budżetu. Kuracjusze też częściej
kręcą nosem – by ich zadowolić trzeba się trochę bardziej postarać. Mimo
niełatwych czasów polskie gminy uzdrowiskowe zbytnio nie mogą narzekać

70 Fakty

POLSKIE UZDROWISKA

Michał Tabaka
olskie doświadczenie w kwestii
polityki uzdrowiskowej, także
w kontekście legislacyjnego porządku, jest nie do przecenienia.
Jak czytamy w pracy Kamila Sikory
„Szczególny status gmin uzdrowiskowych
w Polsce” (2014 rok): „Pierwsze wzmianki o powstaniu uzdrowisk na ziemiach polskich pochodzą z przełomu XII i XIII wieku. W ówczesnym czasie doszło do powstania takich uzdrowisk, jak: Cieplice,
Lądek-Zdrój i Szczawno. W kolejnych wiekach, wraz z rozwojem medycyny i lecznictwa uzdrowiskowego, postępował dynamiczny rozwój uzdrowisk w Polsce.
W XVII wieku doceniono walory lecznicze
Buska, Ciechocinka, Dusznik, Kołobrzegu, Kudowy, Nałęczowa, Połczyna czy Inowrocławia”.
Skoro od wieków mieliśmy z tym zagadnieniem do czynienia, to trudno nie
przypuszczać, że prędzej czy później nie
wpadlibyśmy na pomysł jego uporządkowania pod kątem prawnym. I rzeczywiście.
O takich przepisach nad Wisłą możemy
mówić już pod koniec XIX wieku. Pierwszy
raz termin „uzdrowisko” usankcjonowano ustawą z 1922 roku, która obowiązywała

P

aż do 1966 roku. Tę uchylono dopiero
w 2005 roku, wprowadzając nową ustawę
– obowiązującą (z kilkoma poprawkami) do
dzisiaj. „Ustawa określa zasady oraz warunki prowadzenia i finansowania lecznictwa uzdrowiskowego, prowadzenia w nim
nadzoru, kierunki lecznicze uzdrowisk, zasady nadawania obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdro-

nadano status uzdrowiska w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego
obszarach naturalnych surowców leczniczych i prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Jakie są warunki do uzyskania statusu gminy uzdrowiskowej? Są to: posiadanie klimatu o właściwościach leczniczych; funkcjonowanie na terenie gminy zakładu lecznictwa uzdrowiskowego i urzą-

Chociaż po latach skręcania polskich samorządów
w kierunku rekreacji i turystyki możliwości powoli się
wyczerpują, to rynek uzdrowiskowy ciągle ma
potencjał. Zwłaszcza biorąc pod uwagę otwarte
granice w Unii Europejskiej
wiskowej i ich pozbawiania, zadania gmin
uzdrowiskowych. Ustawodawca wprowadza m.in. definicję uzdrowiska, obszaru
ochrony uzdrowiskowej, stref ochronnych
oraz – po raz pierwszy – pojęcie gminy
uzdrowiskowej” – wskazuje w swojej pracy Kamil Sikora. Zgodnie z tymi przepisami gminą uzdrowiskową określamy taką
gminę, której terenowi lub jego części

dzeń lecznictwa uzdrowiskowego; posiadanie złoża naturalnych surowców o potwierdzonych właściwościach leczniczych;
wypełnianie określonych warunków środowiskowych (dotyczących gleby, wody etc.)
oraz posiadanie infrastruktury technicznej
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
energetycznej, a także w zakresie transportu
zbiorowego.

«
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Gra warta świeczki
Wydawać by się mogło, że gra jest niekoniecznie warta świeczki. Za wcześnie jednak na takie wnioski przed otwarciem kufra z korzyściami, a jest ich całkiem sporo.
Wiedzą o tym doskonale chociażby w gminie Jaworze, gdzie toczona jest batalia o powrót po latach do członu „Zdrój” w nazwie
miasta, ale absolutnie nie o semantykę tutaj chodzi.
W Jaworzu tradycje uzdrowiskowe
sięgają 1862 roku. Teraz chcą do nich
wrócić. Pierwszym krokiem było poświadczenie Polskiej Akademii Nauk o leczniczych
właściwościach tutejszego klimatu. Już
wiosną bieżącego roku samorządowcy powołali spółkę, której zadaniem jest doprowadzenie do koncesji wydobywania solanki.
Przygotowano się do pozyskania 3 mln zł
z programów europejskich na budowę
domu zdrojowego. – Zyskają nasi miesz-

mość konsekwencji tego typu zarzutów dla
całego rynku.

Zakasać rękawy
Na innych frontach powinno jednak być
zdecydowanie lepiej. Wynika to chociażby
z rządowych zapowiedzi, a te akurat nie powinny się zmienić, nawet jeśli mocnej modyfikacji ulegnie sam gabinet. Mowa tutaj
o szeroko rozumianej polityce pro-seniorskiej, w której gminy uzdrowiskowe w oczywisty sposób zajmują należyte miejsce.
Było to szczegółowo omawiane na zeszłorocznym XXIII Kongresie Uzdrowisk
Polskich, kiedy w roli gospodarza wystąpiła
Krynica. – Wobec przyjętej przez rząd
Długofalowej Polityki Senioralnej na lata
2014–2020, mając na uwadze wydłużony do lat 67 wiek emerytalny, to właśnie
lecznictwo uzdrowiskowe oraz związana
z nim tak zwana turystyka medyczna sta-

O formach rozwoju – właśnie w kontekście zmian europejskich i światowych
– ma być prowadzona dyskusja na XXIV
Kongresie Uzdrowisk Polskich. W tym
roku w Inowrocławiu (28–30 wrzesień).
Tematy przygotowanych sesji plenarnych
będą dotyczyły kwestii ważnych zarówno
dla włodarzy miast i gmin, przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, jak
i branży turystycznej, lecznictwa uzdrowiskowego, marketingu i reklamy. Tematyczne panele dyskusyjne z kolei mają dostarczyć informacji na temat nowoczesnych trendów prozdrowotnych występujących w rozwoju uzdrowisk i turystyce uzdrowiskowej; konieczności certyfikacji
usług uzdrowiskowych, wellness i spa;
możliwości współpracy i pozyskania środków w ramach przyszłych programów
unijnych.

Wielowiekowe doświadczenie

Bezwzględnie w wielu polskich uzdrowiskach potrzebne są przede wszystkim pieniądze. Rozwój w kierunku spa i wellness też kosztuje. Za chwilę, kiedy
ruszą pierwsze programy finansowe z nowej siedmiolatki unijnej, okaże się, kto swojej szansy nie przespał

kańcy, a ponadto będziemy częściej odwiedzani. Pieniądze zostawiane przez gości pomogą też budżetowi gminy – przekonują tamtejsi samorządowcy.
Marketingowe zyski takiej polityki są
oczywiste. Chociaż po latach skręcania
polskich samorządów w kierunku rekreacji
i turystyki możliwości powoli się wyczerpują, to rynek uzdrowiskowy ciągle ma potencjał. Zwłaszcza biorąc pod uwagę
otwarte granice w Unii Europejskiej. W tym
miejscu trzeba jeszcze dodać, że status
gminy uzdrowiskowej daje możliwość
władzy ustawodawczej (tejże rady gminy,
rady miasta) ustalenia opłaty uzdrowiskowej, która ustawowo nie może przekroczyć 4,26 zł dziennie. I z pewnością stanowi ważną pozycję w tabelach skarbników tych gmin.
Istotnym elementem rozwoju tego segmentu rodzimej gospodarki jest otwarcie na
współpracę. Przykładem jest pozew zbiorowy przeciwko Fundacji ClientEarth, która w swoim raporcie wskazała, iż w większości polskich gmin uzdrowiskowych występuje problem zanieczyszczonego powietrza. Tu zdecydowanie najbardziej na akcent zasługuje ów wspólny mechanizm walki o dobre imię, a co za tym idzie świado-
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nowić mogą – wzorem wielu innych krajów
członkowskich UE – istotny czynnik profilaktyki i rehabilitacji, mającej na celu
m.in. utrzymanie dłuższej aktywności zawodowej – nie mieli wątpliwości organizatorzy kongresu.
Wniosek jest jeden: zakasać rękawy
i przystąpić ostro do roboty. Nie tylko polityka rządu w sprawie osób starszych
świadczy o tym, że polskie uzdrowiska w kolejnych latach na nudę nie będą mogły narzekać. Taki a nie inny system życia, polegający na wyczerpującej pracy do późnych
godzin, wskazuje na możliwe wybory krótkiego, nawet 2–3-dniowego odsapnięcia od
przetłaczającej rzeczywistości. Nie bez
znaczenia jest moda na zdrowe i ekologiczne życie, która przekłada się na zainteresowanie uzdrowiskową ofertą również
przez 30- i 40-latków.
By jednak być tego pewnym, nie wolno siedzieć z założonymi rękami. Bezwzględnie w wielu polskich uzdrowiskach
potrzebne są przede wszystkim pieniądze.
Rozwój w kierunku spa i wellness też kosztuje. Za chwilę, kiedy ruszą pierwsze programy finansowe z nowej siedmiolatki
unijnej, okaże się, kto swojej szansy nie przespał.

Obecnie w Polsce status uzdrowiska posiadają 44 gminy: Augustów, Busko-Zdrój,
Ciechocinek, Cieplice Śląskie-Zdrój, Czerniawa, Dąbki, Długopole-Zdrój, DusznikiZdrój, Goczałkowice-Zdrój, Gołdap, Horyniec-Zdrój, Inowrocław, Iwonicz-Zdrój,
Jedlina-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Konstancin-Jeziorna, Krasnobród,
Krynica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, LądekZdrój, Muszyna, Nałęczów, PiwnicznaZdrój, Polanica-Zdrój, Polańczyk, Połczyn-Zdrój, Przerzeczyn-Zdrój, RabkaZdrój, Rymanów-Zdrój, Solec-Zdrój, Sopot, Supraśl, Swoszowice, Szczawnica,
Szczawno-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wapienne, WieniecZdrój, Wysowa, Żegiestów-Zdrój. Wśród
nich znajdują się uzdrowiska o znaczeniu
międzynarodowym, do których należą:
Busko-Zdrój, Ciechocinek, Iwonicz-Zdrój,
Krynica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Nałęczów,
Polanica-Zdrój oraz Szczawnica. To bez cienia wątpliwości olbrzymi potencjał, podbudowany wielowiekowym doświadczeniem. Dzisiaj i dla nich wyzwania są zupełnie nowe, a tempo gospodarczej gotowości tylko przyspieszyło. O tym wszystkim
wiedzą sami zainteresowani. Już od dawna przyglądali się funduszom europejskim. Są przygotowani.
Być może nie wszystkim uda się w perspektywie następnych dekad, być może
część nie wytrzyma siły krajowej i europejskiej konkurencji. Jednak zarówno
o polskie gminy uzdrowiskowe, jak i całą
rodzimą branżę można być spokojnym.
Już nieraz pokazały, że potrafią o siebie
walczyć. A że w najbliższych latach owe
„boje” mogą być bardzo ciekawe, że teraz
trzeba będzie działać na wielu frontach
równolegle? Z pozycji kuracjusza wszak to
tylko ciekawiej.
I

Jedziemy po zdrowie do „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o.

– „Krainy Czarnego Złota”

Horyniec-Zdrój jest uzdrowiskiem nizinnym położonym w województwie podkarpackim, u progu Roztocza, na terenie Południoworoztoczańskiego
Parku Krajobrazowego. Leczniczy mikroklimat, duże zalesienie, bardzo małe uprzemysłowienie okolicy oraz czyste środowisko stwarzają wyjątkowo
dobre warunki do leczenia uzdrowiskowego i sprzyjają różnym formom klimatoterapii. Unikatowe walory lecznicze i klimatyczne naszego uzdrowiska pozwolą każdemu odzyskać siły witalne, chęć do życia, wewnętrzny spokój i – co najważniejsze – zauważalnie poprawić stan zdrowia.
„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. efekty lecznicze uzyskuje poprzez zastosowanie w leczeniu własnych, wysokiej jakości naturalnych tworzyw leczniczych: borowiny typu niskiego ze złoża Podemszczyzna i wody siarczkowo-siarkowodorowej o optymalnym nasyceniu siarkowodorem, dzięki którym skutecznie leczymy: choroby narządu ruchu, choroby reumatyczne, choroby neurologiczne, osteoporozę, choroby kobiece, choroby skóry.
POSIADAMY UNIKALNY W SKALI KRAJU BASEN LECZNICZY WYPEŁNIONY WODĄ SIARCZKOWO-SIARKOWODOROWĄ, W KTÓRYM PROWADZONE SĄ ĆWICZENIA REHABILITACYJNE.
„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o. o. pod okiem wykwaliﬁkowanej kadry medycznej realizuje następujące formy pobytów: Turnusy sanatoryjne 21i 28-dniowe – NFZ; Turnusy ambulatoryjne – NFZ; Turnusy pełnopłatne; Turnusy rehabilitacyjne – PFRON; Turnusy świąteczno-noworoczne; Turnusy odchudzająco-lecznicze; Pobyty hotelowe; Pobyty weekendowe.
„Uzdrowisko Horyniec” dysponuje 200 miejscami noclegowymi o zróżnicowanym standardzie, stołówką, salą gimnastyczną, pijalnią wód, kawiarnią, salonem kosmetycznym i fryzjerskim, zapleczem rekreacyjnym, parkingami.
W nowoczesnym, Zakładzie Przyrodoleczniczym wykonujemy ponad 50 rodzajów zabiegów leczniczych z zakresu: balneoterapii, wodolecznictwa,
elektro- i światłolecznictwa, a także kinezyterapii.
Horyniecka borowina cieszy się opinią jednej z najlepszych w kraju i Europie, a „Uzdrowisko” zostało okrzyknięte przez kuracjuszy „Krainą Czarnego
Złota”.
„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. wykonuje następujące zabiegi borowinowe: okłady całkowite i częściowe; kąpiele borowinowe; fasony borowinowe;
zawijania borowinowe; jontoforezę borowinową; galwanoborowinę; masaże borowinowe.
Zabiegi borowinowe wywołują miejscowe przegrzanie tkanek, co z jednej strony prowadzi do likwidacji ognisk zapalnych, a z drugiej do wydalenia
z organizmu substancji szkodliwych, takich jak: sole, tłuszcze, cholesterol, kwas moczowy. Specyﬁczne właściwości borowiny wywierają też efekt
przeciwbólowy i rozkurczowy.
SPÓŁKA JEST RÓWNIEŻ PRODUCENTEM WODY ŹRÓDLANEJ „HORYNIANKA” ORAZ NAPOJÓW SMAKOWYCH NA BAZIE WODY ŹRÓDLANEJ POCHODZĄCEJ Z WŁASNYCH UJĘĆ.
WYKORZYSTAJ OKAZJĘ !!! Oferty specjalne:
Zapraszamy na Pobyty Świąteczne!!!
W miłej i przyjemnej atmosferze spędzisz z nami Święta Bożego Narodzenia i przygotujesz się na przywitanie Nowego Roku w świetnej kondycji.
Promocyjne ceny Wód Źródlanych „Horynianka”
Orzeźwiający dar natury ze źródeł „Uzdrowiska Horyniec”.

UZDROWISKO HORYNIEC Sp. z o.o.
37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 3, tel.: 16 631 30 88, 604 563 497, biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl, www.uzdrowisko-horyniec.com.pl

„UZDROWISKO HORYNIEC” – 80 LAT TRADYCJI
ZAPRASZAMY PO ZDROWIE I WYPOCZYNEK

LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Wisienki na torcie bezpieczeństwa
18 czerwca w reprezentacyjnych wnętrzach Centrum
Konferencyjnego
Wojska Polskiego
w Warszawie wręczono
nagrody zwycięzcom
konkursu Lider
Bezpieczeństwa
Państwa 2015

Laureaci konkursu
odsumowanie tegorocznej edycji
konkursu – zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych i objętego honorowym patronatem
szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
w Kancelarii Prezydenta RP Stanisława
Kozieja – poprzedziła debata, w której jako paneliści głos zabrali m.in. generałowie
Lech Konopka, dyrektor Departamentu
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oferują najlepsze produkty i innowacyjne
rozwiązania służące budowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
kraju, poprowadzili Agnieszka Kotowicz
i Wiesław Kaźmierczak. Uroczystość uświetniły występy artystyczne zespołów Błękitne Berety z Bydgoszczy oraz Piano Song
z Kalisza. Integralną częścią wydarzenia
była wystawa, która prezentowała osiągnięcia nagrodzonych firm.
I

Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi
w BBN, Bogumił Pacek, doradca ministra
obrony narodowej, Sławomir Kułakowski,
prezes Polskiej Izby Producentów na rzecz
Obronności Kraju, oraz Franciszek Siegień,
prezes zarządu WPPH Elena. Moderatorem dyskusji był znany ekspert ds. obronności Wojciech Łuczak.
Oczekiwaną przez wszystkich ceremonię wręczenia nagród laureatom, którzy
Wyniki konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2015

Nagrodę główną (diamentową)
zdobyły:
• Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
– Państwowy Instytut Badawczy
za serię publikacji zwartych
CNBOP–PIB w zakresie edukacji
dla bezpieczeństwa, a zwłaszcza
zarządzania kryzysowego,
zarządzania ryzykiem i planowania
cywilnego
• Instytut Technologii Bezpieczeństwa
„MORATEX” za podkładkę
antyugięciową
• QUATREE Sp. z o.o. za Cyber
Defence eXercise Platform
• Akademia Górniczo-Hutnicza
za Inteligentny System
Wykrywania Zagrożeń
i Ochrony Informacji
• ITA Sp. z o.o. za system
szerograﬁczny DANTEC Q-810
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• Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA
za mobilny zestaw rejestracji i analizy
sygnałów radiolokacyjnych
• Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów PIAP za PIAP GRYF
– mały robot do rozpoznania i neutralizacji
niebezpiecznych ładunków
• SafeTech Marian Hoppe SJ
za projekt SafeTech Atmosfera
• Wtórplast SA za specjalistyczne
rozwiązanie dla systemów
dezintegracji baz danych
oraz modułów elektronicznych

• Sequence Sp. z .o.o. za produkt
Huawei Polska Sp. z o.o. – Huawei
eLTE Rapid System
• Szcześniak Pojazdy Specjalne
Sp. z o.o. za kołową platformę
wysokiej mobilności
• Partner Systems Sp. z o.o.
za implementację usług uzdatniania
wody do systemu bezpieczeństwa
i zdarzeń kryzysowych
• Przemysłowe Centrum Optyki SA
za zminiaturyzowane gogle noktowizyjne
Nagrody drugiego stopnia otrzymały:

Nagrodę pierwszego stopnia zdobyły:
• Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego
– Państwowy Instytut Badawczy
za monograﬁę CNBOP–PIB
„Czerwona księga pożarów. Wybrane
problemy pożarów oraz ich skutków”
– wersja elektroniczna

• AW NET Polska Sp. z o.o. za tablet
Panasonic TOUGHPAD FZ-E1
• KONFEXIM-2 Sp. z o.o. za skafander
suchy specjalistyczny
• Great Food SA za danie gotowe
– samopodgrzewające w puszce
• Silny i Salomon Sp. z o.o.
za kompleksową obsługę w zakresie
zabezpieczenia produktów
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Unowocześnione
zarządzanie kryzysowe
Rozmowa z Dariuszem Wróblewskim, dyrektorem Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego

Oddaliśmy do powszechnego wykorzystania usystematyzowany leksykon pojęć oraz rozproszonych aktów
normatywnych, które regulują obecnie procesy
zarządzania kryzysowego
Zostali państwo podwójnie uhonorowani w konkursie „Lider Bezpieczeństwa
Państwa 2015”. Co miało decydujący
wpływ na tak zaszczytny laur dla Instytutu?
– CNBOP-PIB jest jedynym instytutem
badawczym Państwowej Straży Pożarnej,
nadzorowanym przez ministra spraw wewnętrznych. Od 1972 roku realizujemy
zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz zadania związane z szeroko pojętą
ochroną ludności i zarządzaniem kryzysowym, a także zajmujemy się certyfikacją
i dopuszczeniami wyrobów. W ramach
działalności Instytut prowadzi badania, prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, a także upowszechnia wyniki tych prac
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m.in. poprzez działania wydawnicze. Dobrym przykładem jest właśnie seria wydawnictw nagrodzonych w konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2015”, które
przygotowano w trakcie realizacji projektu pn. „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu
o nowoczesne technologie informatyczne”.
Oddaliśmy do powszechnego wykorzystania usystematyzowany leksykon pojęć
oraz rozproszonych aktów normatywnych,
które regulują obecnie procesy zarządzania
kryzysowego. Wykonaliśmy dotychczas
ogromną pracę, której efektem jest chociażby uniwersalna metodyka do opracowywania planów zarządzania kryzysowego na poziomie jednostek samorządu te-

rytorialnego. Ujednolicenie stosowanych
dotychczas dość swobodnie pojęć, definicji oraz metod mogło nastąpić jedynie po
zidentyfikowaniu i gruntownej analizie dostępnych źródeł – aktów prawnych, dokumentów itp. Nagrodzone publikacje to
wartość dodana dla użytkowników końcowych, a także swoisty „niezbędnik” dla osób
prowadzących badania z zakresu zarządzania kryzysowego. Jestem przekonany, że
fakt dostarczania tego typu produktów
nie tylko administracji, ale społeczeństwu
w ogóle, przeważył o decyzji szanownego
jury o uhonorowaniu Instytutu tak zaszczytnym wyróżnieniem.
Czy są to jedyne publikacje, którymi
może poszczycić się instytut?
– Działalność wydawnicza jest dla nas
bardzo ważna. Każdego roku w Instytucie
wydawanych jest wiele publikacji mających
charakter edukacyjno-informacyjny, związanych z tematyką ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa
powszechnego. Szczególną pozycję wydawniczą stanowi czasopismo naukowe
„Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”,
które w 2013 roku otrzymało 9 punktów
w ocenie czasopism MNiSW, oraz publikacje z realizowanych projektów badawczych. Wszystkich poszukujących aktualnych informacji z zakresu zarządzania
kryzysowego, zarządzania ryzykiem i planowania cywilnego zachęcam do sięgnięcia po serię nagrodzonych w ostatnim
czasie publikacji Instytutu, które powstały
m.in. w ramach realizacji wspomnianego już
projektu. Wśród nich znajdują się następujące pozycje: „Przegląd wybranych dokumentów normatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem wraz z leksykonem” oraz stanowiące
najlepszy wstęp do tematyki „Zagadnienia
ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego”, a ponadto oczywiście pozostałe książki z serii, które są
świetnym kompendium na tu i teraz, ale także mogą stać się odpowiedzią na wyzwa-
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nia przyszłości. Zachęcam również do lektury monografii pt. „Czerwona Księga
Pożarów”, która została doceniona przez
szanowną kapitułę konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa”.
Celem głównym realizowanego projektu jest oprogramowanie informatyczne
wspomagające budowę planów zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu, województwa. Czy inne projekty realizowane w Centrum miały wpływ na skuteczność dostępnych narzędzi?
– Należy podkreślić, że wpływ rezultatów realizowanych w Instytucie badań na
skuteczność dostępnych obecnie rozwiązań
odbywa się w sposób ciągły. Dopiero dysponując kompleksowym materiałem analitycznym, mogliśmy przejść do etapu projektowania metody uniwersalnej i równolegle narzędzi ICT wpierających ten proces.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest konieczność nieustannego podnoszenia standardów bezpieczeństwa oraz zapewnienia
niezawodności stosowanych procedur,
technologii oraz poszczególnych elementów systemu. Niewątpliwie dla osiągnięcia
celów stawianych przed Instytutem i całą
formacją, na rzecz której działamy, bardzo
istotny jest zbliżający się wielkimi krokami
finał badań w projekcie „Zintegrowany
system budowy planów zarządzania kry-

zysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, ale również ściśle
powiązane z nim efekty badań w pozostałych przedsięwzięciach, jak chociażby uniwersalna metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego
RP czy zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie

stracji rządowej i samorządowej, wojewódzkich wydziałów bezpieczeństwa
i zarządzania kryzysowego, powiatowych
i gminnych komórek właściwych ds. zarządzania kryzysowego, podmiotów wykonawczych: Państwowej Straży Pożarnej,
Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji i innych służb uczestniczących w działaniach

Każdego roku w Instytucie wydawanych jest wiele publikacji mających charakter edukacyjno-informacyjny,
związanych z tematyką ochrony przeciwpożarowej oraz
szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego
systemu ratowniczego na poziomie: gminy, powiatu, województwa.
Wkrótce odbędzie się organizowana
przez Centrum konferencja poświęcona
systemowi budowy planów zarządzania
kryzysowego RISKO. Na czym polega
jego wartość i kto skorzysta na tym rozwiązaniu?
– Zarówno konferencja, jak i rezultaty
projektu, w tym publikacje, adresowane są
do docelowych użytkowników oprogramowania RISKO, czyli jednostek admini-

ratowniczych oraz jednostek naukowych
zajmujących się przedmiotową problematyką. Serdecznie zapraszamy do udziału
w wydarzeniu wszystkich zainteresowanych
tą tematyką, którzy chcieliby zaktualizować
lub pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.
Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.cnbop.pl.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.cnbop.pl

WPPH ELENA
Kokanin 86
62-817 Żelazków
tel. (+48) 62 760 22 22
biuro@elena.pl
www.elena.pl
WPPH ELENA to ﬁrma rodzinna, która powstała w 1989 roku i zajmuje się lioﬁlizacją owoców
i warzyw. Lioﬁlizacja, czyli suszenie sublimacyjne, jest procesem utrwalania żywności, który
w przeciwieństwie do pasteryzacji czy suszenia tradycyjnego pozwala zachować wszystkie wartości odżywcze i walory smakowe produktów. Poddane lioﬁlizacji owoce i warzywa znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle mleczarskim, cukiernictwie, kuchni turystycznej. Idealnie
sprawdzają się jako dodatki do musli, kisieli, dań gotowych, herbat itp.
Zalety żywności lioﬁlizowanej:
• zawsze zachowuje walory świeżego produktu
• może być spożywana na sucho i mokro
• nie potrzebuje żadnych specjalnych warunków przechowalniczych, np. może być
przechowywana w kieszeni munduru jako racja indywidualna i w każdej chwili jest gotowa
do spożycia
• dzięki wysokiej zawartości witamin oraz składników mineralnych i bioaktywnych pozwala
zaspokoić potrzeby organizmu ludzkiego w różnych warunkach termicznych i przy ekstremalnych
obciążeniach organizmu
• korzystnie wpływa na psychikę człowieka, gdyż przypomina domowe posiłki spożywane
w rodzinnym gronie, co jest bardzo ważne w wyprawach ekstremalnych
• przygotowane w ten sposób produkty mogą mieć różną wartość energetyczną i rożną formę
w zależności od proﬁlu danej jednostki i od indywidualnych potrzeb
• pozwala żołnierzowi przebywającemu na indywidualnych racjach pokarmowych przetrwać
bez żadnych magazynów wiele dni i być w pełnej kondycji psychiczno-ﬁzycznej
• charakteryzuje się bardzo niską masą, co nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o ciężar plecaka
(produkt o masie 1 kg po lioﬁlizacji będzie ważył zaledwie 15–20 dkg)

Lioﬁlizacja to najlepszy sposób utrwalania żywności!
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Konieczna jest
koordynacja działań
Pełna integracja działalności najważniejszych
w kraju podmiotów przemysłu obronnego może
wpłynąć na wyeliminowanie zagrożenia wynikającego z konkurencji polsko-polskiej, braku koordynacji działań spółek zbrojeniowych w obszarach
produkcji oraz prac badawczo-rozwojowych
– mówi wicepremier, minister gospodarki
Janusz Piechociński

Jak widzi pan założenia polityki offsetowej i dotychczasowe efekty w ramach
zrealizowanych programów w świetle potencjału polskiego sektora obronnego
oraz korzyści dla krajowych firm, a w szerszym ujęciu – narodowej gospodarki?
– W zakresie problematyki offsetowej w 2014 roku nastąpiła istotna zmiana. Weszła w życie nowa ustawa offsetowa,
która przekazała kompetencje związane
z offsetem do resortu obrony narodowej.
Biorąc pod uwagę zmianę podmiotu administrującego kwestiami offsetowymi,
obecnie w kompetencjach ministra właściwego do spraw gospodarki pozostaje
przede wszystkim monitorowanie realizacji umów offsetowych zawartych przed
wejściem w życie nowej ustawy. Z kolei co
do polityki offsetowej i przyjętych obecnie
założeń przez MON to na realne efekty musimy poczekać kilka lat.
Natomiast w odniesieniu do efektów realizacji umów offsetowych zawartych przez
Ministerstwo Gospodarki należy podkreślić, że konkretne wyniki gospodarcze pojawiające się w związku z realizacją umów
offsetowych dotyczą przede wszystkim
poszczególnych beneficjentów offsetu i ich
otoczenia biznesowego. Czyli są to efekty
w skali regionalnej lub sektorowej.
Doświadczenia kilkunastu lat praktyki
offsetowej w Polsce dowodzą, że realizacja
umowy offsetowej nie ma możliwości wpłynąć na poprawę stanu całej gospodarki.
Może natomiast – i tak się stało w Polsce
– poprzez wykonanie wynegocjowanych
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i wprowadzonych do umów zobowiązań
offsetowych w znacznym stopniu oddziaływać na poprawę kondycji ekonomicznofinansowej poszczególnych offsetobiorców, m.in. przedsiębiorców, uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych lub jednostek budżetowych. Ponadto pozytywnie
wpływa na otoczenie rynkowe każdego z offsetobiorców – przede wszystkim poddostawców – oraz na regionalny rynek pracy.
W tym miejscu chciałbym podkreślić,
że w ostatnich latach w negocjowaniu
umów offsetowych uwzględniane było podejście stosowane w UE, zgodnie z którym
w nowo zawartych umowach ujęte były zobowiązania, których realizacja ukierunkowana jest na wzrost obronności i bezpieczeństwa państwa. Oznacza to, że beneficjentami tych zobowiązań offsetowych
były przede wszystkim podmioty przemysłu zbrojeniowego.
Realizacja każdej z 23 zawartych przez
Ministerstwo Gospodarki umów offsetowych przyczyniła się do pozyskania przez
polskie podmioty zbrojeniowe nowych
technologii umożliwiających zarówno oferowanie nowych wyrobów, jak również
świadczenie usług serwisowania pozyskanego przez MON uzbrojenia i sprzętu
wojskowego. Ponadto dzięki realizacji offsetu sytuacja ekonomiczno-finansowa
przedsiębiorstw zbrojeniowych – nawet
w okresie kryzysu ekonomicznego – poprawiła się. Jako przykład można podać
MESKO SA, które można uznać za największego beneficjenta offsetu.

Bez takiego
narzędzia jakim jest
offset większość
polskich podmiotów
nie byłaby w stanie
przeznaczyć środków na zakup technologii w ramach
zwykłych umów
handlowych

Chciałbym zwrócić uwagę, że stosowanie instrumentu offsetowego wydaje się
jak najbardziej uzasadnione. Bez takiego narzędzia jakim jest offset większość polskich
podmiotów nie byłaby w stanie przeznaczyć
środków na zakup technologii w ramach
zwykłych umów handlowych.
Ponadto offset pozwolił zwiększyć
konkurencyjność poszczególnych offsetobiorców wobec innych firm z branży działających na danym terenie oraz w wielu
przypadkach na rynkach międzynarodowych. Jest to efektem zmiany potencjału
konkurencyjnego spółek, między innymi
skali produkcji, finansów, dystrybucji i marketingu.
Czy wzrost wydatków kierowanych na
wojsko to słuszna decyzja i dobrze zagospodarowane pieniądze publiczne?
– Wzrost wydatków budżetowych na
potrzeby związane ze zwiększeniem obron-
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ności i bezpieczeństwa państwa jest bardzo
istotnym zagadnieniem, wymagającym
szerokiej dyskusji oraz analizy. Wydaje się
jednak, że nie jest zasadne kwestionowanie
takiego podejścia, w szczególności w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.
Niemniej jednak – niezależnie od szczególnego znaczenia wzrostu obronności
i bezpieczeństwa państwa, a także konieczności zabezpieczenia między innymi
instrumentów finansowych, które będą to
gwarantowały – należy pamiętać o innych
priorytetach. Wydatkowanie środków budżetowych powinno uwzględniać wszystkie obszary funkcjonowania państwa.
Istotnym elementem tego procesu jest
udział krajowego potencjału przemysłowego
i badawczo-rozwojowego. Utrzymanie go
na odpowiednim poziomie powinno przyświecać wydatkowaniu funduszy przeznaczonych na obronność i bezpieczeństwo.

Biorąc pod uwagę plan modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych RP na najbliższe
lata, wydaje się, że jest realna szansa, aby
ze znacznej części planowanych zakupów
skorzystał polski przemysł zbrojeniowy.
Jakie miejsce na tle innych branż zajmuje w generowaniu przychodów przemysł
obronny i jak wpisuje się w interesy państwa dotyczące dalszego rozwoju gospodarki?
– Polski przemysł obronny stanowi jeden z podstawowych czynników zapewnienia niezawisłości państwa oraz gotowości
mobilizacyjnej jego struktur. Pełni także ważne funkcje gospodarcze, stanowiąc źródło
miejsc pracy, kreując impulsy technologiczne, zasilając budżet państwa w przychody z tytułu dywidend, podatków i opłat,
a także przyczyniając się do rozwoju kooperacji przemysłowej i wymiany handlowej z partnerami zagranicznymi.

Przemysłowy potencjał obronny to
grupa kilkudziesięciu spółek i jednostek badawczo-rozwojowych wytwarzających różnego rodzaju systemy uzbrojenia i sprzęt
wojskowy, zatrudniająca ponad 20 tys.
pracowników. Z grupą tą współdziała kilkuset ważnych kooperantów. Główną część
przemysłu obronnego stanowią podmioty
tworzące Polską Grupę Zbrojeniową SA.
Dynamicznie rozwija się także grupa podmiotów prywatnych.
Najistotniejsza rolą krajowego przemysłu zbrojeniowego jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa poprzez wszelkiego
rodzaju działania na rzecz wzrostu konkurencyjności opartej na wiedzy, wzrost innowacyjności i efektywności gospodarki.
W tym kontekście istotny staje się zakres
w jakim krajowy przemysł obronny będzie
uczestniczył w procesie modernizacji technicznej polskiej armii. Uzależnione jest to
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od jego konkurencyjności w stosunku do
oferty zagranicznej. Oferta krajowego przemysłu obronnego wymaga uatrakcyjnienia,
w szczególności poprzez wdrożenie nowych
wyrobów specjalnych, którymi byłby zainteresowany MON, oraz które mogłyby
stać się podstawą oferty eksportowej, także w kontekście nowych rynków zbytu.
Jak w świetle planów strategicznych
związanych z rozwojem gospodarki narodowej ocenia pan konsolidację firm z sektora obronnego w Polskiej Grupie Zbrojeniowej?
– Zasadnicze kierunki przebudowy
strukturalnej przemysłowego potencjału
obronnego zawarliśmy w dwóch dokumentach rządowych przygotowanych przez
Ministerstwo Gospodarki: Strategii przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego w latach 2002–2005,
przyjętej przez Radę Ministrów 14 maja
2002 roku, oraz Strategii konsolidacji
i wspierania rozwoju polskiego przemysłu
obronnego w latach 2007–2012, zaakceptowanej z kolei przez Radę Ministrów
31 sierpnia 2007 roku. Kluczowym elementem tych dokumentów – prezentujących
nowe podejście do sposobu dostosowania
krajowego przemysłu obronnego do wymagań rynku – były działania systemowe
dotyczące przekształceń strukturalnych
oraz organizacji sektora obronnego. Chodzi tu zwłaszcza o konsolidację kapitałową wybranych spółek w ramach Grupy
BUMAR, skupionej wokół Bumar sp. z o.o.
Struktura Grupy oparta została na dywizjach branżowych.
W 2013 roku zostały podjęte decyzje
o zmianie dotychczasowej koncepcji konsolidacji przemysłowego potencjału obronnego i wszystkie zadania w tym zakresie zostały skoncentrowane w rękach ministrów
skarbu państwa i obrony narodowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami podmiotem
dominującym nowej grupy kapitałowej została Polska Grupa Zbrojeniowa SA. Skoncentrowane są tam spółki sektora obronnego z bezpośrednim i pośrednim udziałem Skarbu Państwa. W ten sposób powstała silna branżowo i komplementarna
struktura gospodarcza należąca do pierwszej piętnastki europejskich koncernów
zbrojeniowych i pierwszej trzydziestki koncernów światowych.
Pełna integracja działalności najważniejszych w kraju podmiotów przemysłu
obronnego może wpłynąć na wyeliminowanie zagrożenia wynikającego z konkurencji polsko-polskiej, braku koordynacji
działań spółek zbrojeniowych w obszarach
produkcji oraz prac badawczo-rozwojowych. Może się to także przełożyć na
optymalne wykorzystanie posiadanych aktywów produkcyjnych, badawczo-rozwo-
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jowych, remontowo-serwisowych i handlowych. Dzięki efektowi synergii polski
przemysł obronny powinien uzyskać większe możliwości działania na konkurencyjnym rynku wyrobów obronnych.
Jak resort gospodarki widzi możliwości
w zakresie poprawy warunków funkcjonowania przemysłu obronnego i intensyfikacji jego współpracy ze środowiskiem
nauki w zakresie tworzenia innowacji
służących modernizacji wojska oraz wzrostowi eksportu?
– Jak już wcześniej mówiłem, przemysł
obronny odgrywa szczególną rolę – zarówno z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa, jak również gospo-

cjonowania krajowego przemysłu zbrojeniowego. Rolę tę pełni resort gospodarki,
a wspomniane cele wskazane zostaną
w Programie wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego do 2022 roku. Prace nad tym dokumentem są na końcowym
etapie.
Ponadto Ministerstwo Gospodarki
bezpośrednio zaangażowane jest m.in. w realizację działań mających systemowo
wzmocnić promocję wyrobów polskiego
przemysłu obronnego. Polegają one zwłaszcza na wdrożeniu programu promocji
ogólnej sektora obronnego oraz wspieraniu konkretnych przedsiębiorców branży
zbrojeniowej. Działania te realizowane są

Oferta krajowego przemysłu obronnego wymaga
uatrakcyjnienia, w szczególności poprzez wdrożenie
nowych wyrobów specjalnych, którymi byłby
zainteresowany MON, oraz które mogłyby stać
się podstawą oferty eksportowej, także w kontekście
nowych rynków zbytu
darki. Podejmujemy różne działania, których celem jest poprawa funkcjonowania
podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów sektora obronnego. W odniesieniu
do przemysłowego potencjału obronnego
koncentrujemy się na działaniach służących
poprawie warunków funkcjonowania podmiotów przemysłu obronnego na rynku
wyrobów obronnych, w celu zwiększenia
– w ramach otwartych przetargów międzynarodowych – możliwości realizacji
przez te podmioty zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym
zwłaszcza dostaw uzbrojenia i sprzętu
wojskowego na potrzeby MON i innych odbiorców wewnętrznych, jak również wzrostu eksportu wytwarzanego w Polsce uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Wśród mechanizmów i instrumentów,
które wspierają rozwój polskiego przemysłu obronnego, wymienić można dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących priorytetowych rodzajów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, finansowe wsparcie eksportu wytwarzanego
uzbrojenia i sprzętu wojskowego, jak również jego promocję za granicą. Realizacja
tych celów pozostaje w kompetencjach
nie tylko resortu gospodarki, ale też innych
ministerstw i instytucji. Z tego względu konieczne jest wskazanie kierunków postępowania oraz koordynacja działań, których
celem jest wzrost konkurencyjności funk-

w ramach uruchomionego w 2012 roku
Programu Operacyjnego „Innowacyjna
Gospodarka”.
Program promocji wyrobów obronnych
obejmuje dwie części. Pierwsza z nich dotyczy wsparcia działań promocyjnych, podejmowanych bezpośrednio przez przedsiębiorców, w tym udział w targach zagranicznych, misjach gospodarczych, pokazach, spotkaniach z kontrahentami, korzystanie z doradztwa, udział w szkoleniach,
produkcja materiałów reklamowych itp.,
udzielanego w formule de minimis. Drugi
komponent związany jest z realizacją branżowego programu promocji, ukierunkowanego na przemysł obronny jako całość.
W realizację programu zaangażowane jest
konsorcjum złożone z Polskiej Izby Producentów na rzecz Obronności Kraju oraz
Bumar Żołnierz SA.
Promocja polskiego przemysłu zbrojeniowego przyniosła już wymierne efekty.
Jako przykład wymienić można inwestycję
polskiego producenta sprzętu i konfekcji dla
służb mundurowych Lubawa SA w Armenii. W październiku 2014 roku otwarty został zakład produkcyjny Lubawa Armenia, spółki z większościowym udziałem
polskiej Lubawy SA. Kolejnym przykładem
może być sprzedaż polskiej amunicji do
Jordanii.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

PARACHUTE WORKS

www.air-pol.com.pl, tel. (+48) 22 774 07 11, fax (+48) 22 784 96 40

New – AD-95 serii 3
Troop parachute (spadochron desantowy) AD-95 serii 3
Wedle canopy (czaszka klinowa, stożkowa)
Maximum Exit Wright (max. udźwig) – 185 kg
Maximum Exit Speer (max. prędkość zrzutu) – 150 KEAS
Reserve parachute adapted for usage of Automatic Activation Device – AAD (Zastosowany do zestawu spadochron zapasowy przystosowany do montażu automatu zabezpieczającego typu AAD)
New – Feniks MILITARY – TACTICAL PARACHUTE SYSTEM
Canopy fabric (czasza wykonana z tkaniny):
• Top skin: Zero Prosity 0 CFM, Bottom Skin&Ribs: F111 0-3 CFM
4 open systems (4 systemy otwarcia):
• Static line (lina desantowa/dual bag)
• Handle (uchwyt/piloci sprężynowy)
• BOC (pilocik wyrzucany)
• DROGUE (system dwustopniowy)
Maximum Exit Weight (maksymalny udźwig) – 191 kg
Multivariant option to attach individual cargo and equipment (wielowariantowa możliwość mocowania zasobnika i wyposażenia
skoczka)
Ready for HALO/HAHO jump (przystosowany do wykonywania skoków w systemach HALO/HAHO)
Equipped with an accelerator to open the reserve parachute system
SMART LOOP (wyposażony w system przyspieszający otwarcie spadochronu zapasowego SMART LOOP)
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Otwarci na nowe wyzwania

Jesteśmy zainteresowani udziałem w projektach dotyczących
produkcji bezzałogowych statków powietrznych, nie tylko
na potrzeby Wojska
Polskiego, ale także na
eksport – mówi Felipe
Steinmetz, prezes zarządu PZL „WarszawaOkęcie” S.A.

W jaki sposób nabycie PZL „Warszawa-Okęcie” przez EADS CASA w 2001
roku wpłynęło na zakres działalności,
wyniki finansowe i pozycję rynkową firmy?
– Gdy w 2001 roku zakłady zostały kupione przez ówczesną firmę EADS CASA,
przedsiębiorstwo było w trudnej sytuacji finansowej, miało niejasną strategię i przestarzałe, niekonkurencyjne procesy produkcyjne. Po 14 latach jesteśmy firmą rentowną, konkurencyjną, posiadającą jasną
strategię i atrakcyjną ofertę, a także nowoczesne procesy wytwarzania. Dziś, oprócz
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produktów PZL Okęcie, takich jak Orlik czy
Kruk, jesteśmy bezpośrednim dostawcą
konstrukcji lotniczych dla Grupy Airbus.
Mamy też znakomite centrum serwisowe
dla wojskowych samolotów C295, co zapewnia bliskie kontakty z jednym z największych użytkowników samolotów C295
– polskimi Siłami Powietrznymi.
Jaka jest podstawowa działalność produkcyjna PZL „Warszawa-Okęcie”? Które pozycje oferty są najbardziej reprezentatywne i ważne w kontekście dochodów
i planów strategicznych?
– 70-proc. przychodów spółki pochodzi dzisiaj z produkcji struktur lotniczych
i wiązek elektrycznych. W naszych zakładach w Warszawie wykonujemy 40 proc.
konstrukcji C295, w tym przednią część kadłuba, skrzydła, tylny stożek i większość wiązek elektrycznych. Jako jedyni dostarczamy
HTP i sekcję 13 kadłuba – tj. ościeżnicę do
drzwi cargo – dla firmy Airbus. Jesteśmy solidnym producentem struktur lotniczych,
oferującym korzystne cenowo rozwiązania.
Oczekując dalszego wzrostu w tej dziedzinie, pracujemy nad powiększaniem przychodów zarówno z usług, jak i z wytwarzania tradycyjnych produktów. Obecnie
kończymy kampanię testową naszego ostatniego dzieła – Orlika MPT – wielozadaniowego samolotu szkoleniowego z cyfrową awioniką, tzw. glass cockpit, opracowaną
we współpracy z Instytutem Technicznym
Wojsk Lotniczych, który odpowiadał za integrację nowych systemów. Dostrzegamy

ogromny potencjał eksportowy tej wersji
i szansę na kontrakt dla polskich Sił Powietrznych, dla których moglibyśmy zmodernizować do wersji z glass cockpitem
12 Orlików z ich obecnej floty.
W PZL Okęcie zajmujemy się też obsługą floty C295 polskich Sił Powietrznych.
Od czasu utworzenia naszego centrum serwisowego w końcu 2011 roku pomyślnie
przeprowadziliśmy serwis ponad 25 samolotów, a obecnie myślimy o rozszerzeniu naszych możliwości usługowych o innych klientów i maszyny.
Jakie rynki są dla państwa najbardziej
wartościowe, jeśli chodzi zarówno o eksport, jak i poszukiwanie potencjalnych
klientów zagranicznych?
– Obecnie eksportujemy ponad 70 proc.
naszej produkcji, ponieważ dostarczamy
40 proc. konstrukcji C295 do firmy Airbus
Defence and Space w Hiszpanii, a także dwa ważne pakiety samolotu A330
do firm Airbus w Hiszpanii i Premium
w Niemczech. W tym obszarze koncentrujemy nasze wysiłki na innych producentach samolotów, dla których chcemy stać
się bezpośrednim dostawcą, ponieważ
wiemy, jakie możliwości i wartości może im
zaoferować PZL Okęcie.
Jeśli chodzi o nasze tradycyjne produkty, jak Orlik i Kruk, z pomocą naszej macierzystej firmy Airbus Defence and Space robimy wiele, by uważnie analizować
przyszłe potrzeby potencjalnych klientów
i na nie reagować, czego efektem jest na
przykład opracowanie Orlika MPT.
Co mogą państwo zaoferować branży lotniczej, poza produkcją samolotów
i części? Na ile istotny jest dla firmy segment wsparcia i projektowania?
– Usługi stanowią obecnie 20 proc.
przychodów spółki. Zajmujemy się nie tylko obsługą samolotów C295 dla polskich
Sił Powietrznych, lecz także dostarczamy im
części zamienne, których potrzebują do tego
modelu i do Orlika. Mamy silny zespół serwisowy, który koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb tego wymagającego klienta
w zakresie kosztów, jakości i terminów. Nasze biuro projektowe ma doświadczonych
i wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie
lotnictwa. Mamy również prężny zespół
zajmujący się projektowaniem samolotów
– od konstrukcji po wyposażenie wnętrza oraz
instalacje lotnicze i elektryczne. Jesteśmy
w stanie realizować szeroki wachlarz prac pro-
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jektowych – od etapu koncepcji i prac przygotowawczych po szczegółowy projekt, nadzorowanie produkcji, testy i modyfikacje. Ten
obszar ma wielkie znaczenie w całej branży.
Nasza firma również przykłada do niego
wagę, ponieważ wyłącznie poprzez wzmocnienie go możemy zapewnić powodzenie
obecnych i przyszłych projektów.
Na jakich głównych założeniach opiera się państwa polityka jakości i jaki
wpływ na nią mają standardy obowiązujące w międzynarodowej korporacji?
– PZL „Warszawa-Okęcie” dostarcza
światowej klasy produkty i usługi dzięki
temu, że od razu wykonuje dobrze to, co ma
do zrobienia – w ramach kultury aktywnego zapobiegania problemom i ciągłego doskonalenia. W ten sposób możemy spełniać
wymagania klientów, zapewniać sobie ich
lojalność, a z jakości czynić naszą przewagę
konkurencyjną. Słuchanie i reagowanie na
potrzeby klienta jest podstawą sukcesu
naszych relacji biznesowych i ciągłego doskonalenia. Będąc częścią Grupy Airbus, cenimy również wewnętrzne relacje na linii dostawca–klient. Dla każdego pracownika stanowi to fundament kultury wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klienta.
Na liście zasad, którymi się kierujemy
– przy czym wiele z nich jest stosowanych
również w firmie Airbus – znajdują się takie, na które zwróciłbym szczególną uwagę, a mianowicie: słuchanie klientów, zapobieganie zamiast poprawiania, szczegółowe i terminowe planowanie oraz ciągłe doskonalenie naszych procesów. Ważne jest też to, by do tych zasad dostosowywać nasz łańcuch dostaw i włączać je do
naszej strategii jakości.
W jakim kierunku firma zamierza się
rozwijać, aby jak najlepiej wykorzystać
możliwości i trendy na rynku?
– W ciągu ostatnich pięciu lat nasze
przedsiębiorstwo potroiło swoje przychody, a ubiegły rok był rekordowy pod tym
względem – obrót przekroczył 60 mln
euro. Niedawno zaktualizowaliśmy nasz
plan strategiczny, który zakłada dalszy,
stabilny wzrost przychodów aż do co najmniej podwojenia ich do roku 2020.
Jeśli chodzi o Orlika, jak już wspomniałem, dostrzegamy ogromny potencjał
eksportowy. Prowadzimy rozmowy z kilkoma krajami europejskimi, ale ze względu na poufność nie mogę powiedzieć, z którymi dokładnie. Dzięki wsparciu naszej spółki macierzystej i dobrym stosunkom z jej
hiszpańskim działem naturalnym odbiorcą tego samolotu mogą stać się kraje Ameryki Łacińskiej.
W odniesieniu do struktur lotniczych
staramy się pozyskiwać klientów na całym
świecie i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poinformować o nowym

kontrakcie. Bazując na naszym doświadczeniu, konkurencyjności i know-how w tej
dziedzinie oraz przynależności do Airbus
Defence and Space, widzimy konkretne
możliwości zaistnienia w branży kosmicznej w charakterze producenta. Uważamy,
że przy odpowiednich inwestycjach możemy stać się wzorcową polską firmą w przemyśle kosmicznym.
I jeszcze jedna ważna rzecz – zakłady
PZL Okęcie, we współpracy z innymi partnerami, są również zainteresowane udziałem w projektach dotyczących produkcji
bezzałogowych statków powietrznych, nie
tylko na potrzeby Wojska Polskiego, ale także na eksport.
Jakie jest znaczenie długiej tradycji firmy dla bieżących projektów i przyszłości
marki?
– PZL „Warszawa-Okęcie” to najstarsza polska firma produkująca samoloty, mająca za sobą ponad 86 lat historii. Niedawno
przywróciliśmy naszą historyczną nazwę,
co – w połączeniu z siłą macierzystej firmy
Airbus Defence and Space – daje nam znakomitą pozycję do podejmowania nowych
wyzwań w branży lotniczej. Dziś PZL
Okęcie to zarówno doświadczeni pracownicy, jak i szereg nowych osób, które są
ochoczo nastawione do nauki i pracy na
rzecz konsolidacji naszych obecnych projektów, aby sprawić, by PZL Okęcie był ważnym graczem nie tylko w Polsce, lecz także w całym regionie. Mamy już niezbędne
do tego umiejętności i know-how, ale wyszkoleni i doświadczeni pracownicy są
najważniejsi.

Co sądzi pan o obecnej sytuacji, jeśli
chodzi o zatrudnienie w firmie? Co jest najważniejsze przy doborze pracowników?
Czy trudno jest pozyskać specjalistów?
– W ciągu ostatnich pięciu lat, wraz
z rozwojem firmy, zatrudnienie wzrosło
o ponad 60 proc., a będziemy potrzebować
jeszcze większej ilości pracowników, by być
w stanie zrealizować cele, o których mówiłem, a także nowe projekty. Pod względem ekonomicznym siła robocza w Polsce
jest konkurencyjna w porównaniu z innymi krajami, takimi jak Niemcy czy Francja.
Jednak w tak zaawansowanych technologicznie branżach, jak przemysł lotniczy
i obronny, priorytetem są kwalifikacje pracowników i wysoki poziom edukacji. W tym
kontekście Polska poczyniła w ciągu ostatnich 15 lat ogromne postępy, a polskie instytucje i uczelnie cieszą się dobrą reputacją
na całym świecie. W Polsce jest dziś ponad
50 tys. wykwalifikowanych pracowników
branży lotniczej. Jestem pewien, że w kolejnych latach liczba ta będzie rosnąć.
PZL współpracuje między innymi z Politechniką Warszawską – w tym roku pracowało u nas 60 studentów z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa tej
uczelni. Dzięki temu możemy odkrywać talenty, które w przyszłości mogą dołączyć
do naszego zespołu, a tym samym studenci
mają szansę rozpoczęcia pracy w tej fascynującej branży.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.pzl.eads.net

Nasze biuro projektowe ma doświadczonych
i wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie
lotnictwa. Mamy również prężny zespół zajmujący
się obsługą serwisową samolotów
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Ambitny

Fot. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

plan modernizacji
W reakcji na wydarzenia na świecie i mając na uwadze pogorszenie sytuacji
bezpieczeństwa w naszej części Europy, w 2014 roku dokonaliśmy doraźnej
analizy Planu Modernizacji Technicznej, w wyniku której potwierdziliśmy
słuszność przyjętych kierunków modernizacji – mówi Czesław Mroczek,
sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
W perspektywie 2013–2022 przyjęto
wydatki na modernizację polskiej armii
o wartości 130 mld zł. Czy dziś ta zaplanowana wartość cały czas wydaje się racjonalna i adekwatna do potrzeb oraz
możliwości?
– Przyjęty plan modernizacji technicznej obejmuje 14 programów operacyjnych mających za zadanie zwiększanie
zdolności naszych sił zbrojnych. Wartość
planu wynika z prognoz wielkości PKB
w latach obejmujących jego realizację. Pod
te środki przygotowaliśmy wykaz najpilniejszych zadań modernizacyjnych w obszarach, w których wymiana sprzętu lub
jego modernizacja jest najbardziej potrzebna. W reakcji na wydarzenia na świe-
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cie i mając na uwadze pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w naszej części Europy,
w 2014 roku dokonaliśmy doraźnej analizy Planu Modernizacji Technicznej, w wyniku której potwierdziliśmy słuszność
przyjętych kierunków modernizacji. Najważniejsze jest dla nas budowanie zdolności w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej, czego wyrazem są postępowania na przeciwlotnicze zestawy rakietowe bardzo krótkiego, krótkiego i średniego zasięgu. Jednakże przyspieszyliśmy projekty zwiększające nasz potencjał
odstraszania. Zwiększamy możliwości rażenia naszego uzbrojenia z kilku i kilkunastu kilometrów do kilkuset kilometrów.
Podpisaliśmy umowę na pozyskanie tak-
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tycznych pocisków dalekiego zasięgu powietrze–ziemia JASSM, zakupiliśmy wyposażenie dla drugiego nadbrzeżnego
dywizjonu rakietowego w oparciu o pociski NSM, podjęliśmy decyzję o zakupie
okrętów podwodnych nowego typu wraz
z pociskami manewrującymi, a także jesteśmy bliscy rozstrzygnięcia w zakresie pozyskania bezzałogowych systemów rozpoznawczych i rozpoznawczo-uderzeniowych. Zawansowane są również prace zmierzające do pozyskania śmigłowców
uderzeniowych w programie Kruk.
Jakie znaczenie dla planów strategicznych związanych z obronnością ma
wzrost wydatków wojskowych o 0,05 proc.
PKB i jak zwiększenie tej puli wpłynie na
plany budżetowe w sektorze obrony narodowej?
– Podpisanie przez prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego zmiany ustawy o przebudowie i modernizacji oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zapewni od przyszłego roku
wzrost wydatków na obronę narodową do
poziomu 2 proc. PKB. Jest to przede
wszystkim wypełnienie postanowień wynikających ze szczytu NATO w Newport
w 2014 roku, które pokazuje wysiłek Polski
i odpowiedzialność za zapewnienie bez-

pieczeństwa własnego państwa i gotowość do solidnego wypełniania zobowiązań sojuszniczych. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone głównie na modernizację sił zbrojnych.
Jak Polska Grupa Zbrojeniowa spełnia pokładane w niej nadzieje i wpisuje się
w założenia programu inwestycyjnego
dedykowanego modernizacji sił zbrojnych?
– Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP ma na celu nie tylko wyposażenie
armii w nowoczesne i zaawansowane systemy walki czy sprzęt wojskowy, lecz także stworzenie ogromnej szansy rozwoju dla
polskiego przemysłu i nauki. Krajowy
przemysł skupiony w Polskiej Grupie
Zbrojeniowej będzie mógł odegrać poważną rolę w ambitnym programie modernizacji technicznej – większą niż gdyby
dalej pozostawał rozdrobniony. Polski
przemysł będzie dostawcą własnych produktów oraz partnerem dla podmiotów zagranicznych w dostawie systemów uzbrojenia, których w Polsce nie posiadamy.
W tych dwóch aspektach widzę rolę PGZ
w realizacji Planu Modernizacji Technicznej. Nasze firmy zajmują się już opracowaniem systemu wyposażenia indywidualnego żołnierzy Tytan, dostarczą dla sił

zbrojnych bezzałogowe samoloty rozpoznawcze, artylerię rakietową oraz lufową
na podwoziu gąsienicowym i kołowym, jak
również systemy obrony powietrznej. Poziom ich zaangażowania zawsze będzie zależny od jakości dostarczanych produktów.
Musimy pamiętać o najważniejszym celu
modernizacji, czyli budowaniu zdolności
poprzez dostarczanie najlepszego sprzętu
naszym żołnierzom.
Czy programy realizowane w ramach
offsetu nie są hamulcem dla rozwoju polskiego sektora obronnego i potencjału naukowego w zakresie opracowywania nowych rozwiązań, które miałyby szansę na
wdrożenie?
– Od stycznia 2015 roku obowiązuje już
znowelizowana ustawa offsetowa. Głównym jej zamysłem jest budowanie zdolności w zakresie technologii oraz know-how,
którego w Polsce nie posiadamy, a które
z punktu widzenia pozyskiwanego sprzętu
będzie niezbędne do jego utrzymania w całym cyklu życia sprzętu lub uzbrojenia.
Technologie offsetowe trafią oczywiście
do polskiego przemysłu i będą zwiększać
jego potencjał. Nie dostrzegam tutaj hamulców, a bardziej impulsy rozwojowe.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Głównym przedmiotem działalności ﬁrmy jest produkcja wiązek kablowych i światłowodowych. Znajdują one zastosowanie w aparaturze wojskowej, w przemyśle i urządzeniach telekomunikacyjnych.
Realizujemy zamówienia od 1 sztuki.
Zajmujemy się również dystrybucją złącz D-SUB
niemieckiej ﬁrmy FCT Electronic GmbH.
Ponadto w naszej ofercie:
- złącza,
- komponenty do produkcji wiązek kablowych,
- akcesoria kablowe.

Dzięki nam możesz wykonać bardzo małe projekty
Posiadane certyﬁkaty: ISO 9001:2008, WSK wg
normy PN-N-19001:2006, AQAP 2110:2009,
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej
NCAGE oraz wprowadzony standard IPC/WHMAA-620. Spółka posiada koncesję MSWiA nr
B-045/2010 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Technokontakt Sp. z o. o.
ul. Żuromińska 10, 06-550 Szreńsk
tel. +48 23 683 70 31
fax +48 23 683 70 32
kontakt@technokontakt.com.pl

www.technokontakt.com.pl
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Czas na zmiany.
Czas na nową AMW!
Od 1 października bieżącego roku sprzedażą niepotrzebnych wojsku nieruchomości, sprzętu i uzbrojenia oraz zarządzaniem i budową żołnierskich mieszkań
zajmie się przekształcona Agencja Mienia Wojskowego. Stworzą ją dotychczasowa AMW oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Takie rozwiązanie ma
usprawnić i zoptymalizować proces gospodarowania powojskowym mieniem

epiej skoordynowana i łatwiejsza w nadzorze agencja, bo pozbawiona dublujących się uprawnień, nie będzie musiała już konkurować w poszukiwaniu nabywców na oferowane nieruchomości. Bogate doświadczenie obu instytucji, znajomość rynku
oraz większy, bo połączony i bardziej atrakcyjny zasób, to szansa na dotarcie do
szerszego grona potencjalnych inwestorów.

L

Nowe zadania…
Powstała instytucja nie tylko połączy
wcześniejsze kompetencje obu agend, ale
będzie realizować też całkiem nowe zadania. – Nowością jest przyznanie Agencji
uprawnienia do sprzedaży towarów i usług
o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, nie tylko na terenie
kraju, ale i za granicą. Dzięki temu Ministerstwo Obrony Narodowej będzie mogło
za pośrednictwem AMW wspierać przedsiębiorstwa, które realizują zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa
– tłumaczy p.o. prezes Agencji Ilona Kowalska. Wykaz takich podmiotów zostanie
określony przez ministra obrony narodowej w uzgodnieniu z AMW. Szczegółowe
zasady współpracy między Agencją a poszczególnymi firmami będą ustalone każdorazowo w zawieranych umowach. Nowe
regulacje pozwolą również MON na udzielenie wsparcia sojusznikom na szczeblu międzynarodowym. Zwłaszcza w sytuacjach,
kiedy polski rząd chciałby przekazać sprzęt,
który jest armii już niepotrzebny, ale za to
ciągle sprawny technicznie. Oprócz obrotu zupełnie nowym mieniem w gestii AMW
dalej pozostanie gospodarka sprzętem
i uzbrojeniem uznanym przez resort obrony za zbędny. Zanim jednak Agencja podejmie decyzję o sprzedaży, może zaoferować modernizację i podniesienie ich
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p.o. prezes Agencji Ilona Kowalska
wartości rynkowej we współpracy z podmiotami polskiego przemysłu obronnego.

… ta sama dobra marka
Agencja Mienia Wojskowego powstała w 1996 roku. 93 proc. zysków ze sprzedaży zbędnych wojsku działek i obiektów
oraz sprzętu i uzbrojenia przekazuje na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, z którego kupowane jest wyposażenie dla polskich
żołnierzy, oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, który służy unowocześnianiu pozostałych służb mundurowych. W ciągu kilkunastu lat działalności na oba cele Agencja odprowadziła
łącznie ponad 1,75 mld zł. W tym czasie
znalazła nabywców na tysiące nieruchomości oraz setki tysięcy ton amunicji, broni strzeleckiej, czołgów czy samolotów.
Obok sprzedaży AMW efektywnie korzystała z możliwości utylizacji mienia, które
nie znalazło swoich nabywców. Agencji udało się skutecznie rozwiązać problem neutralizacji 900 ton utleniacza paliwa rakietowego AK-20 czy wyłonić firmę, która najpóźniej do połowy 2016 zakończy utyliza-

cję min przeciwpiechotnych. Dzięki temu
wojsko zyska potrzebne przestrzenie magazynowe, a Polska wywiąże się ze zobowiązań wynikających z zapisów Konwencji Ottawskiej. – Agencja Mienia Wojskowego to znana i szanowana przez kontrahentów marka, za którą stoją lata doświadczeń, zarówno na rynku nieruchomości, jak i w sektorze obronnym. AMW
ma na koncie tysiące pozytywnie rozstrzygniętych przetargów oraz wykwalifikowaną kadrę, która dysponuje odpowiednim
know-how. Dlatego ustawodawca postanowił o pozostawieniu marketingowo rozpoznawalnej nazwy Agencja Mienia Wojskowego, choć podmiotem przejmującym
jest WAM – podsumowuje p.o. prezes
Agencji.

AMW na XXIII MSPO
Agencja Mienia Wojskowego to od
wielu lat aktywny uczestnik Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
w Kielcach. Udział w targach to zawsze znakomita okazja do poznania najnowszych
rynkowych trendów, podtrzymania relacji
z dotychczasowymi partnerami oraz nawiązania nowych kontaktów z liczącymi się
w branży podmiotami. – Planowane połączenie oraz nowe wyzwania, jakie stoją
przed Agencją, sprawiają, że stanie się
ona istotnym ogniwem w obrocie sprzętem
wojskowym i uzbrojeniem między Ministerstwem Obrony Narodowej a krajowymi firmami sektora zbrojeniowego, wykonującymi zlecone przez resort zadania.
Warto o tym porozmawiać, dlatego serdecznie zapraszam podczas kieleckiego
MSPO na stoisko Agencji do hali F nr 24
– zachęca do odwiedzin p.o. prezes AMW
Ilona Kowalska.
www.amw.com.pl

OŚRODEK TECHNOLOGII MORSKICH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte

Ośrodek Technologii Morskich od chwili powstania w 2006 roku zrealizował kilkadziesiąt
prac naukowo-badawczych i projektów na
rzecz obronności i bezpieczeństwa, zakończonych wdrożeniem i wprowadzeniem na
uzbrojenie, z których wiele zostało wyróżnionych i nagrodzonych.
Doświadczeni i utytułowani specjaliści OTM
aktywnie i kreatywnie uczestniczą w pracach
międzynarodowych grup badawczych.

Urządzenia i systemy zaprojektowane i wykonane przez OTM realizują takie zadania, jak:
! Pomiary sygnatur pól ﬁzycznych obiektów
rzeczywistych.
! Monitorowanie sytuacji nawodnej
i podwodnej, w sposób zapewniający
skrytość działania.
! Bezpieczeństwo baz morskich, portów,
torów wodnych, wydzielonych akwenów,
konstrukcji hydrotechnicznych.
! Inne zastosowania indywidualizowane do
potrzeb użytkownika.

ul. inż. Jana Śmidowicza 69
81-103 GDYNIA
www.amw.gdynia.pl

fax +48 58 625 48 46
tel. +48 26 126 25 07; 26 126 28 97
i.gloza@amw.gdynia.pl
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Obronność

wymaga otwartości

Jeżeli będziemy się zamykali za ścianą albo będziemy sprzedawali swoje aktywa wyłącznie
wielkim koncernom zachodnim, nigdy nie będziemy równorzędnym partnerem do rozmów
z liczącymi się podmiotami. Tego nie da się osiągnąć od ręki, potrzeba lat, bo na razie wciąż za
dużo jest polityki i spraw administracyjnych,
a za mało ekonomii – mówi Sławomir Kułakowski,
prezes Polskiej Izby Producentów na rzecz
Obronności Kraju

Kiedy rozmawialiśmy rok temu, powiedział pan w kontekście sytuacji na
Ukrainie, że nasze służby zaspały. Czy od
tego czasu nauczyły się patrzeć nie tylko
na Zachód, lecz także na Wschód?
– Nie wypada mi wypowiadać się na temat pracy służb specjalnych, ale patrząc od
strony branży, zauważalny jest nieznaczny
postęp. Partnerzy zza wschodniej granicy
chcą rozszerzyć współpracę z Polską w różnych dziedzinach, jednak na drodze stoją
odgórne, polityczne ograniczenia po ich
stronie. Teraz, po przerwie, jaka miała
miejsce z wiadomych względów, muszą szukać nowych kooperantów, by powrócić do
dawnego wysokiego poziomu. Polska w naturalny sposób jest dla Ukrainy dobrym
partnerem, bo mamy podobne doświadczenia produkcyjne pod względem wytwarzanych wyrobów i stosowanych technologii, dlatego bez większych problemów
możemy uzupełnić lukę w dostawach komponentów. Co więcej, na bazie współpracy możemy rozwinąć nowe wdrożenia,
których nie ma na krajowym rynku, a które, jak pokazuje przykład Ukrainy, są potrzebne na wyposażeniu żołnierza, poczynając od amunicji po broń, zwłaszcza
podręczną broń przeciwpancerną, której
brakuje polskiej armii.
Polska przez lata była liderem pod
względem dostosowywania radzieckiego
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uzbrojenia do nowej rzeczywistości. Czy
ten kierunek nadal ma potencjał?
– Ten segment rynku zbrojeniowego powoli się kurczy, bo światowa tendencja prowadzi do stopniowej likwidacji przestarzałego uzbrojenia. Firmy, które dotychczas

Jak pan ocenia funkcjonowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w początkowym
okresie działalności?
– Zawsze mówiłem, że potrzebny jest
silny koncern zbrojeniowy, który oddziaływałby na region środkowoeuropejski.

Środowisko naukowe rzeczywiście mocniej się
otworzyło na przemysł zbrojeniowy. W wielu
ośrodkach wyraźnie zmieniło się nastawienie
do kooperacji z przemysłem. Jeżeli współpraca dalej
będzie zmierzać w tym kierunku, a przy tym znajdą się
większe pieniądze na badania, jest szansa,
że przemysł zbrojeniowy znacząco się rozwinie
specjalizowały się w modernizacji tego
typu sprzętu, w najbliższych latach muszą
przestawić się na nowe produkty, ograniczając tę gałąź działalności do minimum.
Rodzime firmy często szczyciły się swoją
specjalizacją, ale nie promowały się na świecie, więc nic z tego nie wynikało. Pewnie jeszcze przez kilka lat zdołamy coś wycisnąć
z tej specjalizacji, ale bez wątpienia możemy mówić o tendencji schyłkowej.

Dlatego też przed PeGaZem jeszcze daleka droga – musi wyjść poza granice kraju.
Oznacza to znalezienie partnerów, którzy
będą produkowali komponenty potrzebne
dla polskiej armii. Jeżeli będziemy się zamykali za ścianą albo będziemy sprzedawali swoje aktywa wyłącznie wielkim koncernom zachodnim, nigdy nie będziemy
równorzędnym partnerem do rozmów z liczącymi się podmiotami. Tego nie da się
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osiągnąć od ręki, potrzeba lat, bo na razie
wciąż za dużo jest polityki i spraw administracyjnych, a za mało ekonomii. Trudno oceniać PeGaZ po tak krótkim okresie
działania, kiedy cały czas jest w trakcie organizowania się. Wyniki Grupa przedstawiła bardzo dobre, bo ponad 200 mln zł
– pytanie tylko, co z tym zyskiem zrobi właściciel. Jest trzech udziałowców: Skarb Państwa oraz Agencja Rozwoju Przemysłu
i Polski Holding Obronny, czyli de facto też
Skarb Państwa. Zgodnie z zamysłem PHO
miało ulec likwidacji, a PeGaZ został
utworzony, żeby firmy nie wchodziły do
holdingu, tymczasem jest on udziałowcem
nowej grupy. Nie tak powinny przebiegać
zmiany. Obecnie PHO ma się dobrze, a nawet lepiej niż wcześniej, bo pozbył się kłopotów związanych z zarządzaniem, a majątek mu rośnie.
Co według pana powinien zrobić
Skarb Państwa z zyskiem Polskiej Grupy
Zbrojeniowej?
– Po pierwsze nie powinien zabierać
tego w formie dywidendy. 200 mln powinno być przeznaczone na dalszy rozwój grupy i stworzenie funduszu badawczo-rozwojowego. Zabranie pieniędzy, żeby załatać dziurę w budżecie, świadczyłoby o braku wizji dalekosiężnego rozwoju ze strony
rządzących. Przez najbliższe lata Skarb Państwa nie tylko nie powinien zabrać z grupy
złotówki, ale wręcz powinien wspomagać
jej dalszą działalność, bo mimo obiecujących początków nadal jest to twór na
chwiejnych nogach, ograniczający działalność do rynku krajowego, któremu może
zagrozić byle załamanie.
Jak postrzega pan pomoc państwa dla
firm zbrojeniowych, która w innych krajach jest istotnym wsparciem dla eksportu i ekspansji na rynki obce?
– Pod tym względem jest w Polsce coraz lepiej. W promocję krajowego przemysłu
zbrojeniowego mocno zaangażowało się
Ministerstwo Obrony Narodowej. Drugim
ważnym partnerem dla firm z sektora jest
resort spraw zagranicznych. Niestety problemem jest brak ciągłości tego typu działań po zakończeniu określonego programu
dedykowanego sektorowi obronnemu.
Kontynuacja jest konieczna, bo przerywając promocję po 2 latach, wyrzucamy kilkanaście milionów w błoto. Skuteczna
promocja produktu na rynku obcym wymaga od 5 do 8 lat ciężkiej pracy. Ponadto nadal nie ma strategii rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Skończyła się
strategia do roku 2012, która nie została do
końca rozliczona, a nowego dokumentu nie
opracowano, natomiast Polska Grupa
Zbrojeniowa powstała, nie będąc częścią
żadnej strategii. Mam wrażenie, że niektórzy
decydenci tak koncentrują się na PeGaZie,

że zapominają, że Grupa nie istnieje w próżni. Przecież PeGaZ ma opanowany tylko pewien segment rynku zbrojeniowego, a wokół grupy istnieją inne firmy prywatne,
dostarczające rozwiązania z zakresu łączności, logistyki i innych dziedzin związanych
z obronnością. Taka taktyka obróci się
przeciwko decydentom, bo powstaną nowe
zarzewia konfliktów, które kilka lat temu
udało się zlikwidować. Znowu nie wszystkie firmy traktuje się równorzędnie. Politycy
wyobrażali sobie, że powołanie PeGaZa położy kres wszystkim problemom obronności – to duży błąd. PeGaZ będzie generował kłopoty samym swoim istnieniem,
chociażby socjalne, bo w obrębie grupy jest
zatrudnionych kilkadziesiąt tysięcy osób,
które będą zjadały własny ogon, bo wypracowany zysk będzie szedł na ich utrzymanie.
Polski przemysł obronny nie najgorzej
radzi sobie na rynkach azjatyckich, ale czy
nie przegapił szans związanych z Afryką?
– Żeby na to odpowiedzieć, należałoby się zastanowić, kto historycznie w Afryce rządził. Byli przecież Francuzi, Brytyjczycy, Portugalczycy. Dziś jednak mija
okres ich wpływów. Państwa afrykańskie są
świadome, że nie wszystko, co pochodzi
z dawnych metropolii, jest dobre. Wiedzą
też, że tanie – czytaj: chińskie – nie zawsze
znaczy solidne. Myślę, że nie musimy już
zbyt usilnie przekonywać potencjalnych
partnerów, bo Afryka sama się na nas
otwiera. W ostatnim czasie więcej państw
afrykańskich interesuje się pozyskaniem
sprzętu z Polski. Zrealizowaliśmy już kontrakty na dostawy do Nigerii, Konga, Angoli. Nie jest więc źle, można jedynie ubolewać, że to dość przypadkowe transakcje,
które są następstwem kontaktów nawiązanych przez firmy, a nie strategii i programu pomocy państwa. Jako rynek, który przespaliśmy, wskazałbym natomiast
Amerykę Południową, która wciąż ma
duży potencjał i nisze do zagospodarowania.
Jak pan skomentuje przetarg na śmigłowce dla polskiej armii?
– Szanuję MON ze względu na decyzje podejmowane na podstawie własnych
założeń i analiz. To specjaliści, ale ja jako
laik i ekspert sektora przemysłowego nie rozumiem, że resort obrony, mając w Polsce
dwa zakłady produkcyjne, dokonał takiego wyboru. To godzi w firmy, które od lat
inwestują w polski przemysł obronny,
podczas gdy produkcja leży i trzeba zwalniać ludzi w sektorze lotniczym. Co zyskujemy? Na pewien okres zyskujemy
montownię, podczas gdy ograniczamy
moce produkcyjne gotowych śmigłowców. Stąd pogłoski, że doszło do politycznego dealu i decyzja o wyborze fran-

cuskich Caracali była prezentem za to, że
nie wybraliśmy francuskich rakiet do tarczy, a poza tym był potrzebny głos, żeby
Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej. W przypadku takich motywów
nie liczą się aspekty ekonomiczne i dobro
gospodarki. Różne są też poglądy na temat
wykorzystania śmigłowców. Zasadnicze pytanie brzmi: czy w warunkach zagrożenia
lepiej, żeby jedną rakietą zniszczono cały
pluton, czy żeby została zniszczona sekcja,
która będzie leciała Black Hawkiem lub
AW149. Ja byłbym za drugą opcją. Taka
praktyka jest powszechna na świecie. Dlatego nie jestem zwolennikiem zakupu wielozadaniowych Caracali. Pamiętajmy jednak, że nie jest jeszcze rozstrzygnięta procedura offsetowa i finalizacja to perspektywa po wyborach, a znamy z historii przypadki, kiedy po zmianie władz umowy były
anulowane.
Jak rozwija się polska myśl technologiczna w przemyśle obronnym? Czy relacje naukowo-techniczne i efekty tej współpracy zmieniają się na lepsze?
– Na wielu uczelniach są kierunki,
które szkolą specjalistów w dziedzinie
obronności. Jeśli przejdziemy się po zakładach produkcyjnych, widać, że jest potencjał i gotowość do wdrożenia nowych
technologii. Środowisko naukowe rzeczywiście mocniej się otworzyło na przemysł
zbrojeniowy. W wielu ośrodkach wyraźnie
zmieniło się nastawienie do kooperacji
z przemysłem. Jeżeli współpraca dalej będzie zmierzać w tym kierunku, a przy tym
znajdą się większe pieniądze na badania, jest
szansa, że przemysł zbrojeniowy znacząco
się rozwinie. W tej części Europy naprawdę nie mamy się czego wstydzić – w wielu
dziedzinach pobiliśmy na głowę naszych sąsiadów: Czechów, Słowaków, wygrywamy
w konkurencji z Węgrami czy Bułgarami, jeśli chodzi o innowacje. Jednak często zapominamy, że rozwijając nowe produkty,
wciąż trzeba mieć w gotowości dawne linie
technologiczne, na które jest duże zapotrzebowanie, zwłaszcza na Wschodzie,
gdzie brakuje np. lekkiej broni strzeleckiej.
Nie można się zachłysnąć innowacjami
i próbować dorównać zachodnim standardom, bo pewne zyski przynoszą zamówienia na produkty, które u nas przestaje
się produkować.
Świat korzysta z naszego nowatorskiego dorobku?
– Oczywiście. Przykładów nie trzeba
szukać daleko. Wystarczy popatrzeć na
sukces WB Electronics i sprzedaż licencji
do produkcji systemów łączności wewnętrznej Fonet dla koncernu Harris. Innym przykładem może być firma pozostająca w cieniu – Vigo System, dla której
jednym z głównych odbiorców jest rynek
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amerykański. Obie firmy korzystają z możliwości ulg, jakie daje specjalna strefa ekonomiczna. Zarząd PeGaZa również powinien pomyśleć o stworzeniu przemysłowego parku zbrojeniowego poza Warszawą.
Ostatnio w mediach dużo mówi się
o bezzałogowcach, dronach. Czy tak wygląda przyszłość armii?
– Tak, do armii w coraz większym
stopniu będą trafiać ludzie wychowani na
grach komputerowych, którzy będą chcieli jak najwięcej zdziałać na polu walki za pomocą dronów, zarówno jeżdżących, jak i latających. Nie myślą o tym, że korzystając
z tego typu środków, coraz łatwiej zabijać.
Bazowanie na automatyce niesie wiele zagrożeń. Automatyzacji nie da się uniknąć,
ale nie można pozbawiać armii ludzkiej twarzy. Jeszcze przez wiele lat nic nie zastąpi
człowieka.
Coraz większą rolę zaczynają odgrywać
na rynku małe firmy prywatne. Jak pan
ocenia ich potencjał w kontekście sektora obronnego?
– Niektóre wznoszą się wysoko, inne
znikają. To mocno rozwijający się rynek, który jeszcze znajdzie swoje miejsce w histo-

Izba, którą pan kieruje, skupia różnorodne podmioty. Czy ich współpraca jest
jednym z jej głównych celów?
– Jak najbardziej. Od 20 lat zajmujemy
się promocją sektora i pomagamy w znalezieniu kooperantów do realizacji różnych projektów. Staramy się godzić interesy
firm państwowych i prywatnych, wielkich
i małych. PeGaZ – z racji tego, że chce być
rozdającym karty – nie znalazł jeszcze pomysłu na wykorzystanie samorządu gospodarczego do realizacji celów strategicznych branży obronnej. My zawsze zajmowaliśmy się tym, czego nikt się nie podejmował albo nie potrafił skoordynować.
Przez wiele lat wypracowaliśmy kontakty,
które sprzyjają działaniom promocyjnym,
a rynek zbrojeniowy ma to do siebie, że ceni
czas i stabilizację w relacjach międzyludzkich.
Jakie są państwa główne postulaty kierowane do wojska?
– Żeby jak najwięcej zamawiali od
polskich producentów. Jednym z głównych
postulatów jest równorzędne traktowanie
wszystkich podmiotów. Trzeba też usystematyzować produkcję, żeby się nie dublować, tylko wypracowywać specjalizacje.

Na razie PeGaZ mówi o współpracy, ale na własnych
warunkach, nadużywając pozycji lidera. Taki brak
pokory nie jest dobry, bo nie da się być we wszystkim
pierwszym i najlepszym

rii. Przede wszystkim w tego typu podmiotach proces decyzyjny przebiega znacznie szybciej niż w spółkach państwowych.
Żeby jeszcze lepiej rozwijał się sektor MSP,
powinien mieć takie same prawa do korzystania z funduszy na B+R, zleceń państwowych itd., jako przeciwwaga dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. PeGaZ jako samodzielny byt nie ma racji bytu, bo zjedzą
go koncerny zagraniczne. Firmy prywatne
muszą być dla Grupy naturalnymi kooperantami. Na razie PeGaZ mówi o współpracy, ale na własnych warunkach, nadużywając pozycji lidera. Taki brak pokory
nie jest dobry, bo nie da się być we wszystkim pierwszym i najlepszym. Błędem Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest, że nie mając
wystarczającej liczby specjalistów, chce
być liderem w każdej dziedzinie i nie dopuszcza innych do wykonania zleceń. Radziłbym, żeby pozostać mocnym w tym,
w czym się jest dobrym, a w dziedzinach,
w których są lepsi, usunąć się do drugiego
rzędu.
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Przed nami targi MSPO. Jakie ma pan
oczekiwania wobec tego wydarzenia?
– Na obecnym etapie kieleckie targi
MSPO traktuję jak rodzinne święta, bo
oprócz prezesa Mochonia jako jeden z nielicznych jestem uczestnikiem MSPO od
pierwszej edycji. Pewne rozstrzygnięcia
mamy za sobą, więc najbliższa wystawa minie bez śmigłowców włoskich i amerykańskich, natomiast zaprezentuje się francuski Caracal. W tym roku nie będzie już
PHO, za to okazałą reprezentację będzie
miał PeGaZ. Wyjątkowo ze względów finansowych tym razem Izba nie sprowadza
żadnych delegacji zagranicznych, co przez
lata było tradycją i procentowało kontaktami handlowymi oraz umowami. To nie
są duże pieniądze – sprowadzenie delegacji
z jednego kraju to koszt rzędu 15–20 tys.
zł. Dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej to żadne obciążenie i polecałbym tę formę poszukiwania partnerów oraz rynków zbytu.
Przy czym jako organizatorzy pobytu delegatów powinniśmy tak zaplanować im

program wizyt, żeby nie mieli czasu zapoznać się z ofertą konkurencji. Należy bowiem pamiętać, że MSPO to doskonała
okazja do prezentacji sprzętu, ale nie tylko polskiego.
Jak widzi pan przyszłość krajowego
rynku obronnego?
– Mimo wielu narzekań już teraz nie
jest źle i jestem przekonany, że będzie coraz lepiej. Jest stabilizacja, zwiększony
udział PKB na zakupy MON-u i plan modernizacji, dzięki któremu przemysł może
się dostosować do zapotrzebowania armii,
a to solidne fundamenty do dalszego
rozwoju branży. Oczywiście trzeba poprawić pewne drobiazgi w funkcjonowaniu systemu, ale przede wszystkim potrzebna jest instytucja koordynująca rozwój polskiego przemysłu obronnego. Jeszcze w latach 90. przy premierze działał komitet spraw obronnych Rady Ministrów,
a równolegle departament do spraw przemysłu obronnego, gdzie zapadały strategiczne decyzje o inwestycjach. Dziś bez odpowiedniej koordynacji wiele komponentów wypadło z rynku. Co z tego, że produkujemy amunicję, skoro po latach dyskusji wciąż importujemy proch? Trzeba
znieść wolną amerykankę i zaprowadzić
porządek, bo dla kontrahentów z zagranicy
to bardzo korzystna sytuacja, dająca im
przewagę. Musi być jeden właściciel przydzielający zadania przemysłowi obronnemu.
Jaki kraj jest najbliższy ideału i mógłby być dla nas wzorcem pod względem organizacji systemu obronności?
– System obronności bardzo dobrze
działa w Turcji, Izraelu, Francji, Wielkiej Brytanii. W tych państwach organizacja sprawdza się najlepiej. Jak wykazują analizy, odpowiedzialny za przemysł powinien być minister obrony narodowej.
Czy Polska powinna się czuć zagrożona w dzisiejszych światowych realiach?
– Bardziej obawiałbym się nierozważnych wypowiedzi polityków, którzy
lubią straszyć, niż faktycznych zagrożeń wynikających z sytuacji na świecie. Współczesny świat walczy gospodarką. Wschód
nie ma interesu w tym, żeby zadzierać z całym NATO. Jeżeli chcemy być liderem
w regionie, powinniśmy sięgnąć pamięcią
do historii, przeanalizować narodowe błędy i otworzyć się na jak najszerszą współpracę.
Czego życzyłby pan sobie i firmom
członkowskim?
– Sobie zdrowia, a członkom – stabilności i świadomości, że są równo traktowani
i mają takie same szanse wygrać na rynku
najlepszym produktem.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Paco Cases

ul. Kraszewskiego 5, 62-041 Puszczykowo
tel. 61 819 40 20, fax 61 623 15 56, info@paco-cases.pl
www.paco-cases.pl

Producent profesjonalnych skrzyń transportowych ﬂight cases
Nasze skrzynie to perfekcyjne połączenie funkcjonalności, estetyki, trwałości i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo, Komfort, Funkcjonalność
Oferujemy również:
- profesjonalne skrzynie narzędziowe
- skrzynie techniczne przeznaczone do przewożenia ekspozycji targowych
- ekskluzywne walizki do prezentacji wyrobów
- meble studyjne i specjalne
Wykonujemy skrzynie według
wzorów i specyﬁkacji Klientów!
Realizujemy zamówienia
już od 1 sztuki!
Wszystkie nasze wyroby cechują się
najwyższym światowym standardem
i są wykonywane z najlepszych
podzespołów.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 51 w Hali B na targach MSPO 2015 Kielce.

Firma „Pasamon” z Bydgoszczy, istniejąca od 1924 roku, jest doświadczonym producentem wysokiej
jakości taśm tkanych i pasmanterii technicznej.
W naszej ofercie znajduje się blisko 2500 wzorów taśm z poliamidu, poliestru, polipropylenu oraz bawełny, w bogatej gamie rozmiarów od 3 do 130 mm. Oferujemy m.in. lamówki, taśmy do systemu
PALS, rurowe oraz gumy płaskie.
Produkowane przez nas taśmy tkane znajdują zastosowanie m.in. w produkcji sprzętu wojskowego (kamizelki, ładownice, plecaki, torby, namioty), umundurowania, spadochronów oraz szelek zabezpieczających.
Wykonujemy wyroby o specjalnym przeznaczeniu jako trudnopalne, wodoodporne, z pokryciem silikonem, niewidoczne w podczerwieni (IRR).
W celu zapewnienia wysokiej jakości produkowanych wyrobów przeprowadzamy badania parametrów
technicznych w zakładowym laboratorium metrologicznym oraz potwierdzamy zgodność produktów
z obowiązującymi normami w wyspecjalizowanych instytutach oraz akredytowanych laboratoriach.
Gwarantem stałej, niezmiennie wysokiej jakości produkcji i zarządzania jest wdrożony w 2004 roku system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001.

Pasamon Sp. z o.o.
85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 117, tel./fax 52 341 40 21
www.pasamon.com.pl
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Wzmacnianie
potencjału

Nadrzędnym celem polityki offsetowej realizowanej przez ministra
gospodarki było utrzymanie i rozwój bazy
technologiczno-przemysłowej sektora obronnego – mówi Hubert
Królikowski, dyrektor
Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki

Jakie wnioski płyną dla Polski z dotychczasowych doświadczeń offsetowych
i jak wypada bilans zrealizowanych projektów w świetle założeń rządu i interesów krajowego sektora obronnego?
– Na początek może trochę danych liczbowych. Od momentu funkcjonowania w Polsce instrumentu offsetowego, tj. od 2001 roku,
zawarte zostały 23 umowy offsetowe pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a zagranicznymi dostawcami uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Łączna – offsetowa – wartość tych umów wynosi według kursu NBP z dnia 30 czerwca 2015 roku
34,75 mld zł.
Na koniec czerwca 2015 roku w trakcie
realizacji było 14 umów offsetowych o wartości offsetowej 4,22 mld zł. Natomiast realizacja 9 umów offsetowych o wartości offsetowej 30,53 mld zł została zakończona, przy
czym wykonanie 6 umów offsetowych o wartości 26,36 mld zł zostało zatwierdzone
przez Radę Ministrów. W przypadku pozostałych zakończonych 3 umów offsetowych
– o wartości offsetowej 4,17 mld zł – obecnie trwa weryfikacja ich realizacji.
Beneficjentami umów offsetowych było 68 podmiotów reprezentujących, w tym
32 podmioty zaliczane do przemysłu zbrojeniowego, które były beneficjentami zobowiązań offsetowych o łącznej wartości offsetowej 20,61 mln zł.
Zgodnie z obowiązującymi do 30 lipca
2014 roku przepisami regulującymi kwestie
offsetu w Polsce nie mniej niż 50 proc. zobowiązań realizowanych w ramach każdej
umowy offsetowej musiało być lokowane
w przemyśle zbrojeniowym. Niezależnie od
powyższego, przy każdych negocjacjach
umów offsetowych działania ministra go-
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spodarki zmierzały do tego, aby jak najwięcej zobowiązań offsetowych wspierało
wzrost obronności i bezpieczeństwa RP.
Uwzględniając jednak podejście stosowane w UE w ostatnim okresie w nowo zawartych umowach offsetowych, zobowiązania, których realizacja będzie skutkowała wzrostem obronności i bezpieczeństwa
państwa, stanowiły 100 proc.
Działania takie wpisują się w postanowienia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” przyjętej uchwałą Rady
Ministrów w dniu 9 kwietnia 2013 roku.
Zgodnie z tym dokumentem jednym z ważnych działań ukierunkowanych na wzmocnienie przemysłowego potencjału obronnego powinno być lokowanie zobowiązań
offsetowych w polskim przemyśle obronnym w celu pozyskania niezbędnych zdolności służących zabezpieczeniu realizacji
podstawowych interesów bezpieczeństwa
i obronności państwa. Ponadto wskazane
jest wprowadzanie do umów offsetowych
zobowiązań związanych z realizacją
programów istotnych dla bezpieczeństwa
i obronności państwa.
Wszystkie te cele były realizowane
przez ministra właściwego do spraw gospodarki odpowiedzialnego za problematykę offsetową do lipca 2014 roku. Efektem
takich działań było włączanie – w ramach
prowadzonych negocjacji z zagranicznymi

Systemu Informatycznego Wsparcia Eksploatacji Samolotów F-16 (SIWESF-16);
utworzenie w EADS PZL „Warszawa-Okęcie” SA Centrum Serwisowego samolotów C-295; pozyskanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 w Czernicy SA – w efekcie transferu technologii
– możliwości między innymi zdolności do
świadczenia usług w zakresie serwisowania,
instalacji i integracji taktycznych systemów łączności radiowej produkcji Harris
eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP
oraz szkoleń w powyższym zakresie.
Wśród innych efektów realizacji zobowiązań offsetowych w przypadku ich beneficjentów można wymienić utrzymanie
lub zwiększenie poziomu zatrudnienia,
pozyskanie nowych rynków zbytu, wzrost
aktywności gospodarczej w regionie funkcjonowania offsetobiorców czy też podniesienie kwalifikacji pracowników.
Co jest kluczem doboru kolejnych projektów realizowanych w ramach umów offsetowych? Gdzie w krajowej polityce offsetowej spotykają się cele polityczne, ekonomiczne i gospodarcze?
– W pierwszym okresie funkcjonowania problematyki offsetowej w Polsce
– tj. w latach 2001–2008 – nadrzędnym celem było wykorzystanie tego instrumentu
jako elementu wspierającego rozwój polskiej
gospodarki, ze szczególnym wskazaniem restrukturyzacji przemysłowego potencjału

Na koniec czerwca 2015 roku w trakcie realizacji
było 14 umów offsetowych o wartości offsetowej
4,22 mld zł. Natomiast realizacja 9 umów offsetowych
o wartości offsetowej 30,53 mld zł została zakończona
dostawcami – do umów offsetowych takich
zobowiązań offsetowych, które skutkowały i będą skutkować pozyskaniem przez polskie podmioty zbrojeniowe nowych technologii umożliwiających zarówno oferowanie nowych wyrobów, jak również świadczenia usług serwisowania pozyskanego
przez MON uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Pozytywnych przykładów powyższych
działań można podać wiele. Wśród nich
można wskazać realizację następujących zobowiązań offsetowych, z których efektów już
korzystają lub w najbliższym czasie będą korzystać bezpośrednio Siły Zbroje RP: utworzenie w Wojskowych Zakładach Lotniczych
nr 2 w Bydgoszczy bazy obsługowo-naprawczej wielozadaniowych samolotów
F-16; pozyskanie przez ITWL możliwości
wdrożenia w lotnictwie Sił Zbrojnych RP

obronnego. Cele te uległy zmianie – o czym
była mowa wcześniej – w momencie zmiany prawa wspólnotowego. Wejście w życie
dyrektywy 2009/81/WE i nowe podejście
Komisji Europejskiej do kwestii zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa związanych z budową wspólnego rynku zamówień obronnych spowodowało zmianę definicji offsetu.
Biorąc powyższe pod uwagę, projekty
offsetowe ujęte w umowach offsetowych
nadzorowanych przez ministra gospodarki w ostatnim okresie koncentrowały się na
pozyskaniu przez podmioty przemysłowego potencjału obronnego zdolności związanych z utrzymaniem sprawności uzbrojenia i sprzętu wojskowego nabywanego
przez MON.
Cele polityki Rzeczypospolitej Polskiej, w tym polityki gospodarczej oraz

obronnej, są określone w narodowych dokumentach strategicznych oraz dokumentach strategicznych Wspólnoty Europejskiej.
Dokonując podsumowania zapisów dokumentów wspólnotowych i narodowych
dotyczących miejsca i oczekiwań wobec
przemysłu obronnego, można stwierdzić,
że nadrzędnym celem polityki offsetowej realizowanej przez ministra gospodarki było
utrzymanie i rozwój bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego pozwalającej na zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności RP, w tym Sił Zbrojnych RP.
Jakie inne organy mają decydujący
wpływ na kształt i realizację polityki offsetowej i co jest najbardziej problematyczne
w wypracowaniu wspólnej wizji?
– Jak zostało już wcześniej wspomniane, cele i realizacja polityki offsetowej
muszą być zgodne ze strategicznymi dokumentami zarówno narodowymi, jak
również Wspólnoty Europejskiej. To jest niejako fundament wszelkich działań ministra
gospodarki odpowiedzialnego za realizację polityki offsetowej związanych z instrumentem offsetowym. Oczywiście minister gospodarki korzystał z doświadczeń
innych resortów. Było to możliwe poprzez
działający przy ministrze właściwym do
spraw gospodarki Komitet do spraw Umów
Offsetowych. Jednak ostateczną decyzję podejmował minister gospodarki.
Jakich aspektów obronności dotyczą
wiodące bieżące projekty realizowane z uwzględnieniem zobowiązań offsetowych?
– W dniu 30 lipca 2014 roku weszła
w życie ustawa o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień
o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Ustawa ta zastąpiła
ustawę z dnia 10 września 1999 roku o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw
na potrzeby obronności i bezpieczeństwa
państwa. Podstawową zmianą, którą wprowadziła nowa ustawa, była zmiana podmiotu administrującego umowami offsetowymi – dotychczas był to minister gospodarki, a obecnie jest to minister obrony narodowej.
Ponadto stosowanie nowej ustawy offsetowej będzie uzależnione od wykazania,
że jest to konieczne do ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa.
Jest to ściśle powiązane z procedurami zamówień realizowanych przez MON.
Uwzględniając powyższe, pytanie to powinno być skierowane do osób odpowiedzialnych za kwestie offsetowe w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska
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Badania Instytutu Metali
Nieżelaznych na rzecz
przemysłu obronnego
Instytut Metali Nieżelaznych jest wiodącym ośrodkiem naukowym polskiego przemysłu metali nieżelaznych. Prowadzone w Instytucie prace badawczo-rozwojowe mają w większości aplikacyjny charakter, co umożliwia bezpośrednie
zastosowanie rezultatów w produkcji. Oddziały Instytutu
Metali Nieżelaznych w Poznaniu i Skawinie prowadzą badania i działalność na rzecz przemysłu obronnego

Oddział Metali Lekkich
Oddział Metali Lekkich w Skawinie
opracowuje i wytwarza: nowe, zaawansowane stopy aluminium i magnezu na wyroby do zastosowań specjalnych, które
mogą cechować: niska masa, wysoka wytrzymałość, dobra odporność na korozję;

łowych transporterów opancerzonych i platform gąsienicowych” finansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach badań na rzecz bezpieczeństwa
i obronności państwa. Projekt ma na celu
zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego systemu modularnego opancerzenia, zawierającego zarówno osłony balistyczne, jak i elementy ich mocowania i serwisowania, koło-

Akumulator lotniczy KSX (przedstawiciel rodziny akumulatorów lotniczych
KSX)

Najnowsze prace Oddziału obejmują
rozszerzenie zakresu zastosowań wielowarstwowych
osłon balistycznych i opracowanie dodatkowego
modularnego opancerzenia kołowych transporterów
opancerzonych i platform gąsienicowych
Wielowarstwowe osłony balistyczne dla pojazdów
i śmigłowców
lekkie, pasywne, wielowarstwowe osłony balistyczne dla pojazdów i śmigłowców.
Najnowsze prace Oddziału obejmują
rozszerzenie zakresu zastosowań wielowarstwowych osłon balistycznych i opracowanie dodatkowego modularnego opancerzenia kołowych transporterów opancerzonych i platform gąsienicowych. Prace te
realizowane są w ramach projektu pt.
„Dodatkowe modularne opancerzenie ko-
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wych transporterów opancerzonych i platform gąsienicowych
o odporności balistycznej na poziomie II,
III i IV według STANAG 4569. W ramach
realizacji projektu opracowany zostanie
możliwie najbardziej uniwersalny system dodatkowych pasywnych pancerzy oraz sposób ich efektywnego zastosowania. Wynikiem końcowym projektu będzie zaawansowany technicznie demonstrator zawierający zestawienie materiałów, technologię
ich łączenia oraz systemy mocowania.

Bateria ZEW ratunkowej radiostacji
pilota
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Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

Pojazdowy/wynośny magazyn energii
elektrycznej ME-130 (przedstawiciel rodziny magazynów energii ME)

Hybrydowy mobilny/przewoźny moduł
zasilania

Instytut Metali
Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
www.imn.gliwice.pl

Centralne Laboratorium Akumulatorów
i Ogniw w Poznaniu jest oddziałem Instytutu Metali Nieżelaznych prowadzącym
działalność badawczo-rozwojową w obszarze chemicznych źródeł prądu i jest jedynym w Polsce producentem, w oparciu
o własne technologie, baterii lotniczych, baterii termicznych do zastosowania w amunicji
inteligentnej, celach latających i rakietach oraz
baterii radiostacji ratunkowych pilota.
Ze względu na rosnącą rolę komponentów elektronicznych coraz istotniejszy
staje się obszar mobilnego zasilania elektrycznego, umożliwiającego dostarczenie
i magazynowanie energii elektrycznej nawet
w najbardziej ekstremalnych warunkach środowiskowych i klimatycznych. Aspekt ten
dotyczy zarówno sfery cywilnej, jak i szerokiej dziedziny obronności i bezpieczeństwa, a także jest jednym z najistotniejszych
czynników wywalczenia i utrzymania przewagi technologicznej na współczesnym
polu walki. Z tego powodu technologie chemicznych źródeł prądu można zaliczyć do
technologii kluczowych, a niekiedy nawet
krytycznych, rozwoju techniki.
Jednym z zasadniczych przyszłościowych kierunków prac w zakresie chemicz-

Pojazdowy akumulator rozruchowy
KSX-25 (przedstawiciel rodziny akumulatorów rozruchowych KSX)

nych źródeł prądu jest budowa hybrydowych modułów zasilania integrujących
w sobie moduły pozyskujące, magazynujące oraz transmitujące energię. Centralne
Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
uczestniczy w inicjatywie EDA dotyczącej
technologii podwójnego użycia, gdzie złożyło propozycje projektu o akronimie
AcquSto – „Acquisition and storage of energy on surfaces”.
I

Baterie termiczne (przedstawiciele rodziny baterii BTR) do zasilania modułów amunicji
(artyleryjskiej, rakietowej, robotów/dronów)

Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział Metali Lekkich
w Skawinie
ul.Piłsudskiego19
32-050 Skawina
www.imn.skawina.pl

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział
w Poznaniu
Centralne Laboratorium Akumulatorów
i Ogniw
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań
www.claio.poznan.pl
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Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA
w programach offsetowych
10 czerwca 2015 roku Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA podpisały z norweską ﬁrmą Kongsberg Defence & Aerospace umowę offsetową na utworzenie w WZE SA centrum serwisowania pocisków przeciwokrętowych Naval
Strike Missile (NSM). WZE SA jest również jedynym w Polsce certyﬁkowanym podmiotem gospodarczym uprawnionym do serwisu i zarządzania konﬁguracją Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego produkcji Kongsberg D&A

Podpisanie umowy z firmą Kongsberg

ojskowe Zakłady Elektroniczne SA – w ścisłej współpracy z ﬁrmą Honeywell
– początkowo były dostawcą
systemów nawigacji TALIN głównie do polskich „Rosomaków” produkowanych
w Siemianowicach Śląskich. Z czasem zaczęły dostarczać je również do wielu innych
polskich ﬁrm, realizujących programy i projekty na rzecz Sił Zbrojnych RP. Firma posiada certyﬁkat „Kwaliﬁkowanego producenta i dostawcy komponentów, podzespołów oraz kompletnych czujników VMS
i DCDU” oraz technologię i licencje związane z Systemem Nawigacji Lądowej INS,
który wykorzystywany jest w wojsku w coraz szerszym zakresie.
– W 2013 roku podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
zostaliśmy wyróżnieni nagrodą specjalną
ministra gospodarki w kategorii „Offsetobiorca Sektora Obronnego”. Jest to dla nas
świadectwo uznania, a zarazem dowód, że
nasze wysiłki w dążeniu do wdrożenia i osiągnięcia najwyższych standardów jakości
przy realizacji zaawansowanych technologicznie projektów zostały dostrzeżone,
a nasi klienci są zadowoleni z wyboru

W
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systemu nawigacji TALIN – mówi Edward
Żak, prezes zarządu WZE SA.
Po pozytywnym wdrożeniu offsetu
związanego z nawigacją lądową, firma została również wskazana jako offsetobiorca w zakresie korzystania z technologii
dotyczącej serwisowania, remontowania
i napraw podzespołów, które wchodzą
w skład Radarów Precyzyjnego Lądowania GCA-2000 firmy EXELIS. Z kolei
19 grudnia ubiegłego roku Ministerstwo
Obrony Narodowej podpisało z firmą
Kongsberg umowę na dostawę drugiego
Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego
(NDR), a jednocześnie podpisana została
umowa offsetowa pomiędzy Kongsbergiem
i Ministerstwem Gospodarki RP na przekazanie technologii i utworzenie w Wojskowych Zakładach Elektronicznych SA
centrum serwisowania rakiet NSM. W wyniku wdrożenia tej umowy WZE SA stanie
się centrum serwisowania najnowocześniejszych rakiet, będących na wyposażeniu
Sił Zbrojnych RP, i jednym z najnowocześniejszych centrów serwisowych w świecie.
Jednocześnie rozpoczęto w WZE SA realizację umowy offsetowej w zakresie serwisowania i zarządzania konfiguracją sys-

temu NDR eksploatowanego już w Marynarce Wojennej RP.
– Naszym nadrzędnym celem jest
ograniczenie zadań remontowych na rzecz
głębokich programów modernizacyjnych
techniki wojskowej oraz produkcja nowych wyrobów. Mamy świadomość, że tylko w ten sposób będziemy w stanie nadal
się rozwijać i konkurować z firmami o podobnym profilu działalności, na szybko
zmieniającym się rynku zbrojeniowym.
Dążymy do tego, aby wdrożenie nowych
technologii, transfer know-how i poszerzanie wiedzy naszych pracowników miało odzwierciedlenie w jakości dostarczanych
przez nas produktów i usług oraz jak najlepiej służyło naszym odbiorcom – dodaje prezes Edward Żak.
www.wze.com.pl

Spółka Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA należy do
Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. PGZ to największy koncern obronny w tej części Europy – lider przemysłowy
w procesie modernizacji polskiej armii. Skupia kilkadziesiąt ﬁrm (z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore
i nowych technologii) z rocznymi obrotami rzędu
4,5 mld zł oraz przeszło 16 tys. pracowników. Współpracując z najlepszymi ośrodkami naukowymi, PGZ odgrywa kluczową rolę w transferze badań i innowacji do
całej gospodarki.
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W sektorze obronnym
drzemie potencjał
Rozmowa z Janem Andrzejem Ligusem,
prezesem Stowarzyszenia Dostawców
na rzecz Służb Mundurowych
Jakie rozwiązania w dziedzinie obronności są dziś najbardziej oczekiwane i na
ile oferta krajowych producentów i usługodawców działających na rzecz służb
mundurowych pokrywa się z ich zapotrzebowaniem?
– Na tak postawione pytanie nie sposób odpowiedzieć wyczerpująco w kilku
zdaniach, bowiem na obronność państwa
wpływ ma bardzo wiele czynników, począwszy od kierunków polityki państwa, zawieranych sojuszy, zdolności potencjału
produkcyjnego, a skończywszy na stanie
świadomości jego obywateli za bezpieczeństwo zbiorowe. Jak mawiał klasyk
Machiavelli, „Fundamentem każdego państwa jest dobra i silna armia i tam, gdzie jej
brak, trudno o dobre prawa i w ogóle powstanie czegoś dobrego”. Niemniej jednak
podejmując się odpowiedzi, należy z całą
mocą stwierdzić, że silny system obronny
musi obejmować dwa podstawowe komponenty: mobilne wojska operacyjne oraz
– na czas ewentualnego zagrożenia wojennego – odpowiednio przygotowaną powszechną obronę terytorialną. O ile ten
pierwszy znajduje już odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach modernizacyjnych w naszej armii, o tyle budowa, a właściwie odbudowa drugiego komponentu, to
droga, na którą dopiero teraz niemrawo
wstępujemy. Wydarzenia ostatnich miesięcy
i skala zagrożeń z tym związanych uświadomiły nam wszystkim, jak niepożądanym
było zawieszenie nieustannego i powszechnego szkolenia wojskowego młodzieży i rezerwistów. Ten swoisty powrót do
realizmu w polityce bezpieczeństwa winien
nam nakazywać budowanie w pierwszej kolejności własnego potencjału obronnego,
który w połączeniu ze zdolnościami ekspedycyjnymi naszych sojuszników stanowić
będzie właściwe ramy naszego bezpieczeństwa.
Należałoby zadać pytanie, czy posiadamy wystarczający potencjał i właściwą kondycję polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz jego otoczenia, w tym

szczególnie poziom innowacyjności
i technologii, jaki mogą dostarczyć armii
polscy producenci i usługodawcy. Według
różnych szacunków potrzeby te zaspokajane są w około 30–40 proc., co wydaje się zbyt niskim współczynnikiem. Stawia nas to w szeregu państw uzależnionych od zagranicznych dostawców. Na
tym polu mamy jeszcze dużo do zrobienia i wierzę, że osiągniemy to między innymi poprzez konsolidację zdolności polskich ośrodków naukowo-badawczych
z polskimi firmami, nie pomijając podmiotów małego i średniego sektora gospodarczego, którego jestem w pewnej części przedstawicielem. Drzemiący w tym
sektorze potencjał oraz chęć odnoszenia
sukcesów są ogromne.
Od kilku lat organizują państwo konkurs Lider Bezpieczeństwa Państwa. Kto
zasługuje dziś na ten tytuł i jak zmienia się
poziom uczestników rywalizacji od początków w 2013 roku?
– Wspomniany konkurs, który od 3 lat
organizowany jest przez Stowarzyszenie
Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
z siedzibą w Bydgoszczy i uzyskuje każdorazowo honorowy patronat szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego, jest właśnie
przedsięwzięciem, które ma wyzwalać innowacyjność i aktywność w dziedzinie
tworzenia wyrobów oraz technologii dla zaspokajania wielorakich potrzeb służb odpowiedzialnych konstytucyjnie za nasze bezpieczeństwo. Adresowany jest w pierwszej
kolejności do sektora małych i średnich podmiotów gospodarczych. Konkurs z roku na
rok staje się coraz bardziej rozpoznawalną
marką, a przyznawane w różnych kategoriach statuetki „Lidera Bezpieczeństwa
Państwa” stają się przedmiotem pożądania
wielu firm. Wydaje się, że ten sposób promocji osiągnięć polskich producentów to
jedna z dróg do zwiększania zastosowań
polskich produktów w naszej armii i pozostałych służbach mundurowych. Nagradzamy produkty za stopień ich innowacyjności, zastosowań nowych technologii

oraz przydatności w sferze obronności i bezpieczeństwa.
Galę wspomnianego konkursu poprzedziła debata z udziałem ekspertów
w dziedzinie obronności. Jakie tematy najczęściej porusza dziś branża i jakie wnioski oraz postulaty płyną ze strony służb
mundurowych do dostawców kierowanych
do nich wyrobów?
– Otwarta debata, która odbyła się podczas finałowej gali wręczenia nagród III edycji ogólnopolskiego konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa, to – wyrażam nadzieję – ze strony środowisk organizacji pozarządowych skupiających przedstawicieli rodzimego biznesu wstęp do szerszej dyskusji na temat kierunków współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z przedsiębiorcami w sferze wzmacniania obronności państwa. Przypomnę, że w debacie
czynny udział wzięli generałowie Lech
Konopka z BBN, Bogusław Pacek z MON
oraz Sławomir Kułakowski, prezes Polskiej
Izby Producentów na Rzecz Obronności
Kraju i Franciszek Siegień, prezes firmy Elena. Wnioski płynące z tej wymiany zdań
wskazywały na potrzebę rewitalizacji Narodowych Sił Rezerwowych, które choć istnieją, zatraciły swój pierwotny cel, a także
uporządkowania całego obszaru prawnego i finansowego w sferze wzajemnych
świadczeń ze strony MON i przedsiębiorców oraz właścicieli firm prywatnych na
rzecz obronności. Debata poruszała najbardziej palące problemy stojące przed nami
i naszym państwem na drodze budowania
bezpieczeństwa i obronności z uwzględnieniem aktualnej sytuacji geopolitycznej
i współczesnych zagrożeń. Będziemy dążyć,
aby przyszłoroczną galę Lidera Bezpieczeństwa Państwa poprzedzała szersza
konferencja poświęcona roli przedsiębiorców w całym systemie obronności, a – jak
sądzę – szereg występujących dzisiaj problemów znajdzie już swoje prawne unormowanie.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Rosomak i…

O budowie silnej, dobrze wyposażonej polskiej armii i przyspieszeniu
procesów jej modernizacji technicznej mówili w sierpniu w swoich
orędziach prezydenci RP: ustępujący i obejmujący urząd najwyższego
zwierzchnika Sił Zbrojnych

Jerzy Bojanowicz
a temu sprzyjać realizowany
„Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata
2013–2022” (PMT), którego
szacunkowy koszt to ponad 90 mld zł na zakup nowego sprzętu i ponad 40 mld na modernizację już posiadanego. Proces kompleksowy, rozłożony na wiele lat. – Z punk-
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tu widzenia resortu ważne miejsce w wypełnieniu tego planu odegra polski przemysł
obronny. Jest wiele przykładów, że oferta,
jaką przedstawiają poszczególne zakłady, pozwala im skutecznie uczestniczyć w PMT,
którego jednym z walorów jest zapewnienie
stałego poziomu ﬁnansowania go. Równie
ważna jest decyzja o zwiększeniu poziomu
wydatków na obronność począwszy od
2016 roku do poziomu 2 proc. PKB, co po-

prawia stabilność ﬁnansowania zakupów
sprzętu i uzbrojenia. W zeszłym roku na
obronność wydano 8,27 mld zł. W bieżącym
roku podobnie, z czego 5,5 mld zł wydamy
w polskim przemyśle obronnym, co stanowi blisko 70 proc. całości wydatków – mówi
Tomasz Siemoniak, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej.
W PMT określono 14 programów
operacyjnych. Ich największym benefi-
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cjentem może być Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), która działalność operacyjną
rozpoczęła w trakcie ubiegłorocznego
Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego w Kielcach. Utworzenie takiego podmiotu, który dziś ma bezpośrednio lub pośrednio akcje i udziały w 105
firmach, spośród których aż 38 ma dla niego strategiczne znaczenie, było z jednej
strony podyktowane rozproszoną strukturą

tego przemysłu, a z drugiej – niezdolnością do współpracy poszczególnych spółek, niekiedy wręcz ze sobą konkurujących
o zlecenia z Ministerstwa Obrony Narodowej. Odbywało się to ze szkodą dla przemysłu i wojska. PGZ ma jednak nie tylko
zadbać o interes i współpracę całej branży, ale również zawalczyć o bardzo duże,
a będące wcześniej poza zasięgiem kontrakty.

– Planujemy, że nasze przychody
z udziału w programach PMT będą kształtować się na poziomie średnio 4–5 mld zł
rocznie. Dla PGZ priorytetowym zadaniem
jest maksymalny udział w programie „Systemu obrony powietrznej”. Z naszych analiz wynika, że jesteśmy w stanie osiągnąć
udział na poziomie nawet ponad 17 mld zł.
Będzie to możliwe, gdyż w przypadku
programu obrony rakietowej krótkiego
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zasięgu „Narew” intencją kierowanej przeze mnie Grupy jest, aby to PGZ był integratorem i dostawcą systemu po pozyskaniu na podstawie licencji niezbędnych elementów od zagranicznych dostawców. To
ambitny plan, ale możliwy do zrealizowania. Niemniej ważne są programy „Zwalczanie zagrożeń na morzu” i „Rozpoznanie obrazowe i satelitarne”. PMT pomoże
też wykreować innowacyjne produkty na
eksport. Najwięcej może powstać dzięki realizacji programów „Modernizacja wojsk
pancernych i zmechanizowanych”, „System
obrony powietrznej”, „Modernizacja wojsk
rakietowych i artylerii”, „Zwalczanie zagrożeń na morzu” i „KTO Rosomak”
– uważa Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.

Na kraj i eksport
Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak, produkowany od 2003 roku na licencji fińskiej firmy Patria VehiclesOy przez
spółkę Rosomak w Siemianowicach Śląskich (w lipcu 2013 roku licencja została
przedłużona o 10 lat), który wyjątkowo dobrze sprawdził się podczas misji polskiego
kontyngentu ISAF w Afganistanie, jest
dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych
na świecie wyrobów polskiej zbrojeniówki.
Dzięki ponad 200 patentom polskich inżynierów jest jednym z najlepszych kołowych transporterów opancerzonych na
świecie. Co ważne, jego konstrukcja daje
możliwości dalszego usprawnienia, jak
również produkowania w wielu wersjach
i konfiguracjach. I tak już się robi.
W lipcu premierzy Ewa Kopacz i Robert Fico, podpisali w siedzibie spółki list
intencyjny dotyczący współpracy przemysłowej, m.in. sprzedaży na Słowację w ciągu najbliższych 3 lat 30 wozów Scipio – połączenia podwozia Rosomaka ze słowacką wieżą. Wartość umowy – 120 mln zł.
– Chcemy ten nowy wariant polsko-słowacki bardzo mocno promować nie tylko
w Europie, ale i na świecie. Chcemy, żeby
zamówienia spływały szeroką falą właśnie tu, do Siemianowic – powiedziała premier Kopacz.
Wśród należących do PGZ zakładów
są też inne, produkujące sprzęt na światowym poziomie. To m.in. PCO (optoelektronika), PIT-Radwar (radary – w Afganistanie wśród naszych sojuszników sensację wzbudzał mobilny radar rozpoznania artyleryjskiego „Liwiec”, identyfikujący nawet
przelot artyleryjskiego pocisku, dzięki czemu wiemy, gdzie może upaść, a już dawno Indonezja kupiła system obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu „Poprad”), Fabryka Broni „Łucznik” – Radom,
Zakłady Mechaniczne Tarnów (m.in. granatniki, moździerze, artyleryjskie i artyle-
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ryjsko-rakietowe zestawy przeciwlotnicze),
MESKO (amunicja i rakiety: PPK SPIKE
– znajdująca się w czołówce światowych
rozwiązań pod względem skuteczności
i precyzji, PPZR GROM – jest w trójce najlepszych rozwiązań na świecie, oraz NLPR70 mm – skonstruowana z przeznaczeniem
na wyposażenie śmigłowców armii NATO
i do użycia jako broń w myśliwcach F-16).
PGZ dostarczyła na Litwę zestawy
GROM, a do Nigerii 1000 karabinków Beryl. – To najdalej idąca modernizacja karabinu typu kałasznikow – wyjaśnia Edward
Migal, prezes Zarządu Fabryki Broni
„Łucznik” – Radom Sp. z o.o., która w styczniu po raz kolejny wzięła udział w targach
Shot Show w Las Vegas i po raz pierwszy
w Industry Day. – W tym roku swoją premierę miał karabinek MSBS przygotowany specjalnie na rynek amerykański w wersji cywilnej, jako karabinek i pistolet. Zaprezentowaliśmy również nowe wersje wyrobów, które najpierw będą eksportowane
i sprzedawane na terenie USA. Obecność
na Shot Show 2015 wykorzystaliśmy również do promocji powołanej w 2014 roku
spółki FB Radom USA, której działalność
powoli się rozwija – mówi prezes.
Celem prezesa Wojciecha Dąbrowskiego jest utworzenie z PGZ koncernu na
wzór zachodni, przy czym ma on świadomość, że to proces wieloletni, w którym
współpraca z silnymi, globalnymi partnerami stanowi pierwszy krok. Niedawno
PGZ i niemiecki koncern Rheinmetall podpisali umowę, na mocy której wspólnie zaprojektują nowy, pływający kołowy transporter opancerzony w konfiguracji 6x6.
– Przewidujemy, że do 2020 roku eksport
będzie miał znaczący udział w przychodach
Grupy. Przede wszystkim potrzebna jest wizja, dobra i wieloletnia strategia, a następnie jej konsekwentna realizacja. Dzięki
temu możemy bez obaw stawać w szranki, konkurować i współpracować z największymi. A jest o co, bo według naszych
szacunków potencjał rynków eksportowych, na których mogłaby zaistnieć Grupa, przekracza nieco 20 mld dol. rocznie.
O te rynki walczą też inne firmy i musimy
przekształcić PGZ w podmiot zdolny do
przejęcia istotnej jego części – deklaruje Dąbrowski.

Autopromocja
Tylko w tym roku w PCO SA goszczono delegacje Ministerstwa Obrony Narodowej Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Sił Zbrojnych Sułtanatu Omanu, Ministerstwa Obrony Republiki Myanmar (dawniej: Birma), Narodowego Uniwersytetu Obrony Pakistanu,
Timoru Wschodniego, a także ambasado-

ra Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
– Każdej delegacji prezentujemy nasze
osiągnięcia w noktowizji, termowizji, głowicach stabilizowanych oraz systemach kierowania ogniem, np. do czołgów. Jeśli jest
to delegacja z kraju, którego armia używa
sprzętu postradzieckiego, to oferujemy
modernizację optoelektroniki, np. w czołgach T-72 – wyjaśnia Ryszard Kardasz, prezes PCO SA i podsumowuje: - Efektem wielokrotnych wizyt delegacji wietnamskich jest
kontrakt na dostawę peryskopów wizyjnych
do czołgów.
Ambasadorem polskiego przemysłu
zbrojeniowego powinno być Ministerstwo
Obrony Narodowej. Niestety albo zasadnicza treść spotkań jest objęta tajemnicą,
albo są to kurtuazyjne wizyty naszego ministra za granicą (i vice versa), bo z zamieszczonych na stronie resortu komunikatów wynika, że tematem rozmów – poza
omówieniem sytuacji bezpieczeństwa globalnego i regionalnego – były podsumowanie dotychczasowej współpracy dwustronnej resortów obrony i zagadnienia dotyczące dalszego rozwoju kontaktów dwustronnych.
Tylko w lipcu tego roku szef MON spotkał się w Pekinie z ministrem obrony Chińskiej Republiki Ludowej i wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej,
w Pradze – z ministrem obrony Czech,
w Korei Południowej – z ministrem obrony narodowej, przedstawicielami Agencji
Planowania Zakupów Obronnych (DAPA
– Defense Acquisition Program Administration) oraz przewodniczącymi Komitetu Szefów Sztabów i Zgromadzenia Narodowego, w Zagrzebiu – z ministrem obrony Chorwacji, prezydentem Chorwacji i wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych, a w Warszawie – z ministrem spraw
zagranicznych Republiki Włoskiej.
Nie dziwi więc, że rodzime firmy mają
– zdaniem ministra Siemoniaka – realne
szanse na aktywne uczestnictwo w programie modernizacji naszej armii i to nie
tylko te skupione w PGZ. – Prace badawczo-rozwojowe i współpraca polskiego
przemysłu obronnego z sektorem nauki
dają gwarancję, że także w przyszłości firmy będą w stanie zaoferować polskiej armii sprzęt spełniający wymogi pola walki.
Ważne, by był on najwyższej jakości, najlepiej odpowiadający potrzebom żołnierzy.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują,
że w wielu obszarach oferta polskich producentów – także ta prezentowana rokrocznie na kieleckim Salonie – spełnia takie wymagania i będzie w stanie spełniać
je w przyszłości – uważa minister. Jednocześnie podkreśla, że wojsko to wymagający, ale wartościowy partner, z którym warto współpracować.
I
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Jakość i niezawodność
WSK „PZL-Kalisz” SA jest zakładem polskiego przemysłu lotniczego powstałym w 1952 roku. Obecnie zatrudnia 600 osób i zajmuje się produkcją tłokowych silników
lotniczych ASz-62 IR do samolotów An-2, M-18 „Dromader”, Y5B, Kruk i Otter. Silniki te posiadają szereg
międzynarodowych certyﬁkatów, m.in. USA, Kanady,
Brazylii, Chińskiej Republiki Ludowej

ilnik ASz-62 IR podlegał ciągłej modernizacji, czego
efektem jest obecnie nowoczesny silnik z elektronicznym wtryskiem paliwa, zwiększonym resursem i mocą,
przystosowany do zasilania paliwem samochodowym
(E95). Spółka WSK „PZL-Kalisz” przeprowadza również naprawy i remonty tych silników, produkuje i remontuje zespoły
i części silnika TWD-10B do samolotu AN-28, a obecnie prowadzi próby fabryczne z nowym silnikiem tłokowym PZL 200
o mocy 280 KM.
Oferta handlowa firmy obejmuje również produkcję kół
i przekładni zębatych na potrzeby przemysłu lotniczego, części do silników wysokoprężnych, pomp olejowych, korpusów
pomp oraz innych elementów wymagających precyzji wykonania. „PZL-Kalisz” świadczy także usługi w zakresie obróbki
mechanicznej oraz cieplnej, cieplno-chemicznej i galwanicznej. Wysoki poziom tych obróbek – ich jakość odpowiada wymogom krajowych i zagranicznych firm lotniczych – pozwolił
nawiązać i rozwijać współpracę z wieloma wymagającymi kontrahentami z branży lotniczej i motoryzacyjnej.
WSK „PZL-Kalisz” SA dostarcza swoje wyroby dla przemysłu lotniczego (silniki, podzespoły, części do silników,
usługi remontowe i kooperacyjne) oraz motoryzacyjnego
(części do silników wysokoprężnych mających zastosowanie
w pojazdach trakcyjnych, samochodach). Spółka występuje na
rynku również jako kooperant w zakresie części maszyn roboczych (głównie koła zębate).
Naturalnym etapem w rozwoju firmy była certyfikacja.
Chcąc sprostać wymaganiom stawianym przez nowoczesny
przemysł lotniczy, firma wdrożyła następujące certyfikaty:
ISO 9001:2008, AS 9100, PART 145, PART 21G, AQAP 2110,
a także certyfikaty NADCAP na azotowanie (gazowe, jonowe), hartowanie próżniowe, chromowanie, fosforanowanie,
pasywację, elektrodrążenie chemiczne, badania nieniszczące
stanu powierzchni (NITAL ETCH) i defektoskopii magnetycznej.
– Celem WSK „PZL-Kalisz” SA jest oferowanie produktów nie tylko bezpiecznych, ale także wysokiej jakości. Chcemy, aby każdy klient wiedział, że jakość, niezawodność i bezpieczeństwo to główne atuty naszych wyrobów – mówi Bogdan Karczmarz, prezes zarządu WSK „PZL-Kalisz” SA.

S

www. wsk.kalisz.pl
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Zaawansowane rozwiązania
ZDZ w Krakowie to jedna z najstarszych instytucji szkoleniowych i produkcyjnych w Małopolsce, od 55 lat związana z Ministerstwem Obrony Narodowej, na którego potrzeby prowadzi produkcję. W zależności od wielkości
zamówień produkcja na rzecz wojska wynosi około 40–60 proc., pozostała
działalność to usługi szkoleniowe i produkcja na rzecz rynku cywilnego
akład Doskonalenia Zawodowego jest kontynuatorem działalności
prowadzonej od 1915
roku przy ul. Smoleńsk 9. W roku
1989 całość warsztatów szkoleniowych została przeniesiona do
nowo powstałego budynku, mieszczącego się przy ul. Wybickiego 3A.
Było to spore przedsięwzięcie, ponieważ oprócz warsztatów z ulicy
Smoleńsk przeniesiono w jedno
miejsce również zasoby ﬁlii zakładu z ulic Friedleina i Kościuszkowców, os. Zgody, Pleszowa oraz
ulicy Grzegóżeckiej.
Od 2002 roku w ZDZ produkowany jest Węzłowy Wóz Kablowy (WWK-10/C), przeznaczony
do budowy polowych połączeń teleinformatycznych. Jego wyposażenie jest dostosowane do aktualnych rozwiązań nowoczesnych systemów dowodzenia i łączności oraz zgodne z obowiązującymi standardami NATO. Dzięki połączeniu z aparatowniami łączności i wozami dowodzenia oraz terminalami abonenckimi zapewnia wymianę informacji
w czasie rzeczywistym w różnych warunkach terenowych, a jego uniwersalność
sprawia, że może być stosowany w wojskach
lądowych, lotniczych i marynarce wojennej.
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w swej ofercie posiada również anteny
spełniające normy wojskowe i wymagania
NATO. Znajdują one głównie zastosowanie w radiowej technice wojskowej, a różnorodność asortymentu umożliwia dobranie odpowiedniego rodzaju anteny do
zapotrzebowania klienta. Zakład może
pochwalić się także produkcją zespołów kablowych przeznaczonych do budowy wewnętrznych sieci abonenckich i polowych
węzłów łączności. Ponadto produkowana
jest zapora małowidoczna, która stanowi
praktycznie niemożliwą do przejścia przeszkodę dla piechoty oraz trudną do pokonania przez wozy bojowe. Wspomniana zapora nie wymaga dodatkowego maskowania. ZDZ od wielu lat produkuje również

Z

niezawodne hełmofony czołgowe. Zmodernizowana wersja hełmofonu, dzięki
wprowadzeniu nowej generacji laryngofonów przy możliwej zamianie na mikrofony i przy zastosowaniu nowoczesnych
przełączników napierśnych (również własnej produkcji), umożliwia współpracę ze
wszystkimi systemami łączności wykorzystywanymi w wozach bojowych.
Najnowszymi produktami, których wykonawstwem zajmuje się krakowski Zakład
Doskonalenia Zawodowego, są mobilna
stacja zasilania i system do łączności troposferycznej. Stacja Zasilania SZ-65/ZDZ
jest nowoczesnym pojazdem ciężarowym
o przeznaczeniu głównie wojskowym, wyposażonym w sterowane elektronicznie
agregaty prądotwórcze o dużej mocy oraz
system stabilizacji i podtrzymania energii elektrycznej. Stacja zabezpiecza w warunkach polowych zasilanie i rozwinięcie
sieci na poziomie dowodzenia brygady.
SZ-65/ZDZ została opracowana na potrzeby wojska i – jak dotąd – wykonano tylko jeden egzemplarz na bazie WZTT z 2008
roku Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON, który przeszedł cykl badań wymaganych przez wówczas obowiązujące procedury. Mimo zapotrzebo-

wania na tego rodzaju sprzęt
Stacja Zasilania wciąż czeka
na uznanie i wprowadzenie jej
na potrzeby Sił Zbrojnych.
Dzięki swojej mocy Stacja
Zasilania jest w stanie pomagać
również np. przy klęskach żywiołowych, zapewniając stałą
dostawę prądu (jest w stanie zasilić łącznie ponad 20 gospodarstw domowych). Sprawdziła się już bezbłędnie w 2010
roku, gdy podczas srogiej zimy
uszkodzona została sieć energetyczna w miejscowości Skała.
SZ-65/ZDZ dostarczała energię
elektryczną dla miejscowej
oczyszczalni ścieków, co zapobiegło katastrofie ekologicznej.
Opracowany system do
łączności troposferycznej umożliwia bezprzewodowy, szybki przesył bardzo dużej ilości danych (na odległości
ponad 100 km) z pominięciem łączności satelitarnej. Obecnie trwają prace koncepcyjne
nad wykorzystaniem łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezpilotowych środków latających.
Ponadto ZDZ wykonuje całą gamę
urządzeń elektronicznych i teleinformatycznych znajdujących swoje zastosowanie
we współczesnym wojsku, ale również
świadczy usługi w zakresie wykonawstwa
i produkcji dla rynku cywilnego. Dzięki nowoczesnym, wielofunkcyjnym obrabiarkom sterowanym cyfrowo na warsztatach
ZDZ można wykonać większość skomplikowanych detali wymagających obróbki
skrawaniem.
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Krakowie posiada certyfikat systemu
jakości PN ISO 9001:2008 oraz AQAP
2110:2009. Oprócz tego firma może pochwalić się koncesją nr B-356/2003 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
a także kodem NATO NCAGE 1365H.
www.zdz.krakow.pl

Fakty 105

PRZEMYSŁ OBRONNY

Potrzebny jeden partner
Przed rokiem podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
w Kielcach działalność zainaugurowała Polska Grupa Zbrojeniowa.
Konsolidacja miała pomóc polskim ﬁrmom w walce o rządowe kontrakty
zbrojeniowe warte do 2022 roku ponad 130 mld zł
Maciej Otrębski
głosili to wicepremier, minister
obrony narodowej Tomasz Siemoniak oraz ówczesny minister
skarbu państwa Włodzimierz
Karpiński. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Kielecka impreza to najważniejsze wydarzenie tego rodzaju w Polsce i trzecie pod względem liczby wystawców w Europie. Przed rokiem MSPO miał wyjątkowe rozmiary z powodu sytuacji na Ukrainie
oraz planów modernizacyjnych polskiej armii – zgromadził blisko pół tysiąca ﬁrm.

O

W końcu się udało
Na portalu gazeta.biz. czytamy, że kolejne strategie integracji zbrojeniówki są
wdrażane od 2002 roku. Konsolidowano
po kilkanaście firm, ale z oporami. Doszło
nawet do konfliktu, gdy część zakładów
zbrojeniowych nie chciała się łączyć wokół grupy Bumar, przekształconej w Pol-

ski Holding Obronny. Żeby skończyć konsolidację zbrojeniówki, w połowie września
2013 roku premier Donald Tusk zapowiedział utworzenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która miała skupić „wszystkie kluczowe przedsiębiorstwa pracujące na
rzecz obronności”, w tym Polski Holding

Czym Polska może podbić rynek zbrojeniowy?
Czołgiem PL-01 zainteresowały się „New York Daily News”, „Hufﬁngton Post” oraz „Washington Post”. Czy ma szansę stać się
hitem eksportowym polskiej zbrojeniówki? Czym jeszcze możemy podbić ten trudny rynek?
PL-01 jest tzw. wozem wsparcia bezpośredniego, realizowanym
obecnie w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM”
w Radomiu jako lider, Wojskowa Akademia Techniczna, Bumar
Elektronika SA oraz Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. Docelowo PL-01 ma być lekkim, ważącym do 40
ton pojazdem wyposażonym w 120-milimetrowe działo. – Wysokie wymagania, jakie postawiło wojsko, dotyczą m.in. pancerza, który ma zabezpieczyć w jak najwyższym stopniu osoby
znajdujące się w środku – mówi Aleksander Nawrat, dyrektor ds.
rozwoju w OBRUM Sp. z o.o. Dlatego maszyna będzie mogła
być pokryta specjalnym materiałem pochłaniającym fale radiowe, dzięki czemu stanie się niewidzialna dla radarów. Znaczący wpływ na bezpieczeństwo będzie miała również wieża
bezzałogowa. Wóz mógłby być sterowany zdalnie, co ograniczyłoby straty w ludziach do minimum.
O ile na podbój zagranicznych rynków polskimi czołgami i wozami przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka lat, to nieco szybciej
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Obronny. Samą PGZ z siedzibą w Radomiu zarejestrowano pod koniec roku. Od
tego czasu włączono już do niej wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne, spółki nadzorowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz grupę Huta
Stalowa Wola.

możemy się spodziewać „ataku” polskich bezzałogowych statków powietrznych (Unmanned Aerial Vehicle – UAV). – Bezzałogowce to przyszłość i także nasz priorytet – mówił wicepremier,
minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Gra jest warta
świeczki, bo jak przewiduje Komisja Europejska, za 10 lat cywilne drony będą stanowić 10 proc. światowego lotniczego
rynku, czyli około 15 mld euro. Obecnie wizytówkami Polski są
maszyny Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, takie jak:
lekki bezzałogowy samolot obserwacyjny Nietoperz-3L, bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania Koliber,
bezzałogowy system obserwacyjny Rybak, cel powietrzny Szerszeń M-1 czy bezzałogowy samolot rozpoznania taktycznego
KUSY PW-151.
Hitem może się okazać budowany we współpracy z Instytutem
Lotnictwa bezzałogowy śmigłowiec ILX-27. Ważąca 1100 kg maszyna może udźwignąć osprzęt o masie do 300 kg, osiągając
prędkość maksymalną 215 km/h. Jej zasięg to 441 km, a maksymalny pułap – 4 km. Zarówno w Polsce, jak i na światowej premierze podczas ILA 2012 w Berlinie, śmigłowiec wzbudzał
ogromne zainteresowanie największych zagranicznych koncernów. ITWL otrzymał wiele propozycji współpracy ze strony uznanych międzynarodowych ﬁrm z sektora lotniczego.
Źródło: TVN24 Biznes i Świat
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Jednak nawet podczas ubiegłorocznej
edycji kieleckich targów trudno było nie odnieść wrażenia, że do pełnej konsolidacji jeszcze daleko. Wprawdzie w dużej hali, zajętej przez Polski Holding Obronny, informowano o konsolidacji, ale firmy, które już
weszły w skład PGZ, wystawiały się w innej części kompleksu. – W 2016 roku wydatki
na obronność jeszcze wzrosną. Chodzi o to,
by polskie podmioty skupione w ramach
PGZ zrealizowały jak najwięcej zamówień.
Od dawna chcieliśmy mieć jednego partnera
po stronie przemysłu. Były problemy z realizacją programów badawczych, a wiele
projektów grzęzło w konkurencji pomiędzy
polskimi państwowymi przedsiębiorstwami
– mówił Tomasz Siemoniak.
Wojciech Dąbrowski, prezes PGZ, zapowiedział, że to początek tworzenia największego koncernu obronnego w tej części świata. Wyliczał, że docelowo PGZ skupi ponad 30 podmiotów, które zatrudniają 16 tys. osób i mają obroty na poziomie
4,5 mld zł. Dodał, że proces działania PGZ
jest podzielony na trzy główne etapy. – Krótkoterminowym celem jest konsolidacja
polskiego przemysłu zbrojeniowego, średnioterminowym – osiągnięcie pozycji lidera w procesie modernizacji polskiej armii
i wdrożenie specjalizacji w zakresie ofero-

wanych produktów. Długoterminowym
celem jest osiągnięcie pozycji silnej organizacji biznesowej, zdolnej do konkurowania
na międzynarodowym rynku uzbrojenia.
PGZ chce doprowadzić także do realnego
transferu wiedzy do gospodarki, na wzór
podobnych koncernów na świecie – zapowiadał Dąbrowski.

Ruszyły wielkie programy
– Konsolidacja to wielka szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest ona konieczna dla utrzymania własnego potencjału
w zakresie produkcji specjalnej, bez którego
trudno sobie wyobrazić skuteczny, efektywny system obrony Polski. Zgoda na
szczytach władz państwa polskiego owocuje
dobrymi decyzjami, a także przyspieszeniem
wielu procesów istotnych z punktu widzenia
bezpieczeństwa ojczyzny rozumianej bardzo
szeroko, ale także w tym wymiarze konkretnym jako bezpieczeństwa militarnego
– powiedział były prezydent Bronisław Komorowski, który wraz z premier Ewą Kopacz
złożył wizytę w Fabryce Broni „Łucznik”
w Radomiu. Dodał, że bardzo szybko ruszyły
wielkie programy modernizacji technicznej
sił zbrojnych, podobnie jak – dzięki decyzjom
obecnego rządu – konsolidacja polskiego
przemysłu zbrojeniowego.

Jak zaznaczył były prezydent, proces
konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego to ogromne osiągnięcie. – Wymaga
ono kontynuacji i dalszego wysiłku, szczególnie ze względu na to, że trwa proces konsolidacji europejskiego przemysłu. Powstają potężne koncerny, w których trzeba
także szukać szansy dla polskiego przemysłu
zbrojeniowego poprzez zacieśnianie współpracy i koordynacji – przekonywał Bronisław Komorowski. Temu, zdaniem prezydenta, mają służyć, a przynajmniej mogą
pomóc, bardzo duże kontrakty, które Polska będzie zawierała z myślą o modernizacji
sił zbrojnych.

Dwa filary
Polska Grupa Zbrojeniowa będzie beneficjentem wielomiliardowych umów offsetowych, które negocjuje MON. – Bezpieczeństwo to priorytet mojego rządu.
Opiera się na dwóch ważnych filarach.
Pierwszy to udział w Sojuszu Północnoatlantyckim, drugi to silna, nowoczesna armia – powiedziała premier Ewa Kopacz. Jak
zaznaczyła, nowoczesna armia powinna być
uzbrojona w nowoczesny sprzęt. Dodała,
że do tego potrzebne są ośrodki produkcyjne, takie jak zrzeszone w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.
I

BLACHY PANCERNE HCM 480 MILAR
HCM 580 MILAR

www.isd-hcz.com.pl
TYP STALI
PROCES STALOWNICZY

Stal konstrukcyjna stopowa specjalna Cr-Ni-Mo
EAF (KONEL) + LF + VD + COS

TWARDOŚĆ

480÷520 HB

WŁASNOŚCI
MECHANICZNE
typowe

Re min [MPa]

Rm min [MPa]

A5 min [%]

KV – 40°C min [J]

1250

1450

8

20

ASORTYMENT WYMIAROWY standardowy: tmax = 40 mm, wmax =2500 mm, Lmax = 8000 mm
ODCHYŁKI WYMIAROWE:
wg PN-EN 10029
PŁASKOŚĆ:
dla blach o grubości t≤16 mm – max 15 mm/1 mb
dla blach o grubości t>16 mm – max 8 mm/1 mb
Odporność balistyczna
Grubość blachy dla różnych poziomów ochrony
Poziom
ochrony

Amunicja

Prędkość pocisku [m/s]

Kąt [°]

Odległość [m]

MILAR 480
[mm]

STANAG
4569”A”
Poziom 1

7,62x51 (NATO Ball)
5,56x45 SS 109
5,56±45 M 193

833±20
900±20
937±20

0

30

8

STANAG
4569”A”
Poziom 2

7,62x39 API BZ

695±20

0

30

12

STANAG
4569„B”
Poziom 1

Ładunek fragmentujący IED

Dane dotyczą: HCM 480 MILAR

6

Kontakt:
ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa
Działalność Koncesjonowana
tel. +48 34 323 74 22, msilski@isd-hcz.com.pl
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Idealny zwiadowca
Są ciche i szybkie. Precyzyjnie wyszukują zagrożenia, przekazują informacje z pola walki, pomagają
w podejmowaniu decyzji. Bezzałogowe systemy powietrzne, określane popularnie mianem dronów, stanowią nieodzowne wparcie dla jednostek wojskowych. Ich nowe rodzaje znajdą się niedługo na wyposażeniu polskiego wojska
108 Fakty
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Program Orlik – bezzałogowce klasy taktycznej krótkiego zasięgu. W dyspozycji
oddziałów na szczeblu brygady; będą prowadziły rozpoznanie w promieniu do kilkudziesięciu kilometrów od punktu startu.
Program Wizjer – bezzałogowce klasy mini. W dyspozycji batalionów; będą prowadziły rozpoznanie w promieniu do kilku kilometrów od punktu startu.

Tomasz Kozłowski
a polskim niebie już niebawem
rozpoczną służbę nowe rodzaje bezzałogowych systemów
powietrznych (BSP). Decyzje
w tej sprawie są wynikiem ustaleń zawartych w programie modernizacji Sił Zbrojnych RP. Operat programowy rozpisany na
lata 2013–2022 zakłada wyposażenie jednostek lądowych w nowoczesne rodzaje
bezzałogowców. W obszarze zainteresowania resortu obrony są systemy operacyjne
klasy MALE – Medium Altitude Long Endurance – średniego pułapu i długiego czasu trwania lotu, przeznaczone do prowa-

N

dzenia rozpoznania i jednocześnie mogące przenosić uzbrojenie wojskowe do rażenia ważnych celów.
Zamiar zakupu tych urządzeń jest
przewidziany w programach Zefir i Gryf.
Umowy dotyczące tych systemów będą realizowane na szczeblu międzyrządowym.
W wąskiej grupie oferentów znalazły się firmy z trzech państw USA, Wielkiej Brytanii
oraz Izraela.
Na początku lipca bieżącego roku
okazało się, że będzie możliwe zbudowanie polskiego bezzałogowego statku powietrznego klasy taktycznej średniego zasięgu – Gryf, wykorzystującego technologię systemu Watchkeeper 450. Przewiduje
to umowa o współpracy w dziedzinie systemów bezzałogowych podpisana między
WB Electronics a firmą Thales. Zgodnie
z porozumieniem budowa BSP Gryf będzie
realizowana w polskich zakładach, z zachowaniem wszystkich wymagań stawianych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Polska myśl techniczna będzie wykorzystana do opracowania technologii
krytycznych systemu BSP Gryf, co zabezpieczy interesy kraju.
Drugą grupą są systemy klasy taktycznej krótkiego zasięgu oznaczone kryptonimem Orlik oraz klasy mini o kryptonimie
Wizjer. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że chce pozyskać 12 zestawów
bezzałogowców klasy taktycznej krótkiego
zasięgu (Orlik), czyli takich, których maksymalny zasięg lotu wynosi do 100 km, oraz
15 zestawów bezzałogowców klasy mini
(Wizjer) o zasięgu do 30 km i wymaganym
czasie lotu do pół godziny. Zamówienie wojska obejmuje również dostawę pakietów logistycznych i systemu szkoleń dla żołnierzy
operatorów tych systemów.

Elementy wchodzące
w skład zestawu BSP
Zastaw bezzałogowego systemu powietrznego może być skompletowany zgodnie z indywidualnymi wymaganiami konkretnego odbiorcy. Standardem jest podstawowe wyposażenie, w którego skład
wchodzą: Bezpilotowy Statek Powietrzny
– BSP (ilość jest uzależniona od potrzeby
użytkownika); zasobniki z sensorami obserwacyjnymi, które są montowane na
BSP. Mogą to być różnego rodzaju kamery światła dziennego pracujące w podczerwieni, laserowe wskaźniki celów itp.; sta-

cja kierowania i kontroli lotu; antena nadawczo-odbiorcza; zestaw zasilaczy, ładowarek i/lub agregat prądotwórczy.

Znaczące korzyści dla polskich firm
Jak podał Inspektorat Uzbrojenia,
szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia są niejawne, dlatego pełną informację z opisem zamówienia otrzymały
tylko te firmy, które stanęły do przetargu. Ze
względu na fakt, że postępowanie jest prowadzone na podstawie procedur związanych z „podstawowym interesem bezpieczeństwa państwa”, zamówienie na dostawę
bezzałogowców krótkiego zasięgu Orlik
i Wizjer skierowane zostało do polskich firm
z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych. Do Inspektoratu Uzbrojenia
wpłynęły oferty wstępne od trzech polskich
przedsiębiorstw: konsorcjum, którego liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa
z PIT-RADWAR oraz zakładami lotniczymi z Bydgoszczy, EADS PZL „Warszawa-Okęcie”, a także WB Electronics
z Ożarowa Mazowieckiego.
Zdaniem wiceministra obrony Czesława Mroczka kontrakt ze zwycięzcą przetargu może zostać podpisany w pierwszym
kwartale 2016 roku. Skierowanie do rodzimego przemysłu tak poważnej oferty zakładającej budowę nowoczesnych systemów
precyzyjnego rozpoznania jest wyrazem
uznania MON dla rozwoju i potencjału
podmiotów krajowych. Jak twierdzą specjaliści z branży, zamówienia już realizowane
oraz te, które są w fazie proceduralnej, mogą
na wiele lat wyznaczyć kierunek rozwoju, ale
także prosperity wielu polskich firm działających w sektorze przemysłu obronnego.

Trochę historii
Szerokie zainteresowanie polskiej armii
systemami BSP nie jest znakiem czasu
ostatnich kilku lat. Pierwsze bezzałogowce Orbitery, produkowane przez izraelską
firmę Aeronautics, „pracowały” dla wojska
już od 2005 roku. W 2007 roku maszyny te
wykorzystywane były przez polskie jednostki
stacjonujące w Iraku i Afganistanie. Później,
w 2010 roku, w czasie operacji afgańskiej
polscy żołnierze używali Aerostarów, ale także dronów FlyEye produkowanych przez
polską firmę WB Electronics oraz maszyn
wypożyczonych od Amerykanów. Obecnie
wojsko polskie używa ponad 20 zestawów
bezzałogowych systemów powietrznych.
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Klasyﬁkacja bezzałogowych systemów powietrznych obowiązująca w Polsce
Kategoria/Klasa

Ciężar BSP

Zasięg lotu

Pułap lotu

Czas trwania lotu

MICRO

Mniej niż 5 kg

Poniżej 10 km

250 m

1h

MINI

Od 25 do 150 kg

Poniżej 10 km

Od 150 do 300 m

Mniej niż 2 h

Taktyczne krótkiego zasięgu

Od 25 do 150 kg

Od 10 do 30 km

3000 m

Od 2 do 4 godzin

Taktyczne średniego zasięgu

Od 50 do 250 kg

Od 30 do 70 km

3000 m

Od 3 do 6 godzin

MAŁE

Powyżej 250 kg

Powyżej 200 km

Do 9000 m

Od 24 do 48 godzin

W tej grupie są zestawy klasy mini Orbiter
(na wyposażeniu jednostki z Mirosławca)
i FlyEye, produkowane przez WB Electronics oraz zestawy krótkiego zasięgu ScanEagle produkcji firmy Boeing. Z zalet bezzałogowych statków powietrznych korzystają z sukcesami jednostki wojsk specjalnych oraz te należące do Dywizjonu Rozpoznania Powietrznego w Mirosławcu
(pododdział podlega 1. Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych).

Cel - Mirosławiec
W planach wojska największym zgrupowaniem wojskowych systemów BSP

ma być Mirosławiec (woj. zachodniopomorskie). W tym mieście zostanie stworzona 12. Baza Bezzałogowych Statków
Powietrznych. Nowa jednostka będzie
podlegała 1. Skrzydłu Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Przygotowanie
bazy do pełnej funkcjonalności wraz
z nadaniem jej szczegółowych zadań będzie realizowane etapami i powiązane z kolejnymi dostawami sprzętu. Według MON
w Mirosławcu będzie stacjonowało blisko
900 żołnierzy, a na ich wyposażeniu znajdzie się nawet kilkadziesiąt zestawów
bezzałogowców klasy mini, taktycznej
i operacyjnej.
I

Program Zeﬁr – bezzałogowce średniego pułapu i długiego trwania lotu
(MALE). Przewidywany zakup 4 zestawów, w każdym zestawie 3 maszyny oraz naziemne stacje naprowadzania. Będą mogły przenosić rakiety kierowane i niekierowane.
Program Gryf – bezzałogowce klasy
taktycznej średniego zasięgu. Przewidywany zakup 12 zestawów po cztery
maszyny w każdym zestawie. Będą
mogły przenosić tylko rakiety niekierowane.

Jakie oczekiwania ma polskie wojsko wobec bezzałogowych systemów powietrznych?
– Muszą być niezawodne, proste w obsłudze i serwisowaniu, w tym w naprawach. Powinny zapewnić odpowiednio długi lot,
a także być gotowe do używania zarówno w dzień, jak i w nocy. Bierzemy także pod uwagę potencjał nowych systemów BSP, gotowych do użycia w naszych warunkach klimatycznych, zwłaszcza w okresie zimy. Ponadto nowe systemy BSP powinny spełniać
wymagania taktyczno-techniczne oraz być odpowiednio wyposażone.
ppłk Artur Goławski, rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
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NIEWIADÓW SA – jakość i doświadczenie
Historia Zakładów w Niewiadowie sięga 1922 roku, kiedy to powstała spółka
Polskie Zakłady Chemiczne NITRAT. Fabryka praktycznie przez prawie
100 lat swego istnienia, z przerwą na okres II wojny światowej, produkowała
i produkuje wyroby dla potrzeb wojska.

ofercie Niewiadowa znajduje się wiele wyrobów specjalnych. Są to produkowane od
wielu lat m.in. niekierowane
pociski rakietowe, imitatory strzału armatniego ISA-73, bomby lotnicze, granaty dymne, naboje termiczne, jak również
nowe wyroby, takie jak czołgowa amunicja
dymna z rozszerzonym pasmem maskowania w zakresie podczerwieni GM-81 oraz
ręczny granat dymny RGD-3.
Ponadto Niewiadów SA jest producentem „małego” sprzętu AGD (m.in. suszarki do grzybów i owoców). Spółka posiada również bardzo dobrze wyposażoną
własną narzędziownię wytwarzającą formy
wtryskowe, wykrojniki i inne specjalistyczne narzędzia.
W Niewiadowie następują szybkie
zmiany. Dzięki pozyskanym dużym inwestorom na terenie Zakładów Sprzętu Precyzyjnego powstaje strefa biznesowo-produkcyjna (biznespark), skupiająca wiele
podmiotów zajmujących się wytwarzaniem nowych produktów, między innymi

W

wielkogabarytowych rur poliestrowych oraz
palet transportowych. Jednocześnie zwiększa się ilość zatrudnionych pracowników.
www.niewiadow.pl
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Rozwiązania o przeznaczeniu
specjalnym: aluminiowe
konstrukcje KRAUSE
Ciągły postęp technologiczny determinuje rozwój
gospodarki oraz sprzyja powstawaniu zupełnie nowych gałęzi przemysłu. Utworzone w skutek tych zmian stanowiska pracy,
często wymagają od pracodawcy indywidualnego podejścia oraz zastosowania
niestandardowych rozwiązań. Ich dostarczaniem od ponad stu lat zajmuje się
ﬁrma KRAUSE – producent rusztowań, drabin i aluminiowych konstrukcji
specjalnych, umożliwiających bezpieczny i wygodny dostęp do miejsc pracy
znajdujących się na wysokościach
iedza, kompetencje
oraz doświadczenie
konstruktorów KRAUSE od lat przekładają
się na różnorodną i dopasowaną do
potrzeb klientów ofertę produktów
standardowych, które stanowią bazę
do tworzenia konstrukcji specjalnych. Bogate portfolio zrealizowanych projektów oraz własna produkcja pozwalają opracować rozwiązania, które spełnią oczekiwania
przedsiębiorców z wielu branż. Odbiorcami usług ﬁrmy są od lat m.in.
przedsiębiorstwa z branży logistycznej czy automotive, a szczególne miejsce – ze względu na szybki rozwój – zajmuje przemysł zbrojeniowy, dla
którego konstruktorzy KRAUSE przygotowują konstrukcje do budowy oraz konserwacji pojazdów i maszyn wojskowych.

ności i łatwości obsługi, a przez to
ochrony pracowników. Konstruktorzy przywiązują szczególną wagę
do wprowadzania innowacyjnych
rozwiązań, które znacznie podnoszą
wartość projektów. Podstawową
gwarancją jakości są atesty materiałowe oraz certyfikaty TÜV uzyskiwane dla wszystkich elementów
KRAUSE. Filozofia firmy zakłada
systematyczne inwestycje w badania
i rozwój.

W

Jakość i kompleksowość
Firma KRAUSE przygotowana jest
na realizację każdego zadania w zakresie
prac na wysokości. Zespół projektowy,
powoływany na potrzeby każdego projektu, w pełni odpowiada za prawidłowy
przebieg współpracy z klientem oraz służy
mu fachowym doradztwem na każdym etapie prac. Proces rozpoczyna analiza wymagań oraz uwarunkowań otoczenia, aby
zaproponowane rozwiązanie w jak największym stopniu odpowiadało na konkretne potrzeby danego przedsiębiorcy.
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Drugi etap podporządkowany jest opracowaniu koncepcji oraz dopracowaniu
szczegółów technicznych samej konstrukcji. Wszystkie przyjęte ustalenia potwierdza
szczegółowa oferta. Ostatni etap przeznaczony jest na produkcję poszczególnych elementów konstrukcji, ich dostawę oraz
ewentualny montaż. Po złożeniu wszystkich
komponentów na miejscu użytkowania
odbywa się odbiór konstrukcji. Firma
KRAUSE oferuje swoim klientom również
serwis posprzedażowy.

Bezpieczeństwo i innowacje
Wszystkie konstrukcje specjalne sygnowane marką KRAUSE produkowane są
w oparciu o obowiązujące normy i przepisy bezpieczeństwa pracy, ale wyznaczają
także standardy w dziedzinie funkcjonal-

W dobie ciągle zmieniającego się środowiska pracy warto stawiać na sprawdzonych partnerów, czerpiąc z ich wiedzy
i doświadczenia. Firma KRAUSE, z ponad
stuletnim doświadczeniem i długą listą
realizowanych projektów, gwarantuje swoim partnerom profesjonalne podejście do
problemu oraz terminową realizację każdego projektu.
www.krause-systems.pl
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Miliardy
w kolorze moro
Sytuacja na arenie międzynarodowej
wskazuje, że zbrojenie się – liczone
sprzętem, jaki do dyspozycji ma armia
– jest jednym z nielicznych wspólnych
mianowników zdecydowanej większości
polityków. Z pewnością idące w tym właśnie kierunku argumenty usłyszymy
w kampanii wyborczej, która po wakacjach wkroczy w decydującą fazę. Tym
razem wyborcy mogą zaufać wszystkim
zapowiedziom. Ich fundament
legislacyjny jest bowiem
już gotowy
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Michał Tabaka
rzez Polskę już jakiś czas temu przeszła fala
informacyjna tłumacząca konieczność podniesienia poziomu ﬁnansowania naszej armii
do magicznych 2 proc. PKB. Nawet dla niewtajemniczonych w rynkowo-gospodarczą nomenklaturę jedno z tej informacji wynika: ma być więcej pieniędzy dla wojska. O ile jeszcze w nie tak dawnych czasach futbolowej miłości europejskiej na polskich i ukraińskich ziemiach bez problemu można było znaleźć
przeciwnika takiej polityki, to dzisiaj – w perspektywie
niekontrolowanego rozwoju sytuacji za naszą wschodnią granicą, ale też globalnie dosyć niespokojnych czasów – byłoby zadaniem co najmniej trudnym.
Dochodząc w 2016 roku do owych 2 proc. PKB
(dzisiaj jest 1,95 proc.), raczej plasujemy się w elicie.
I to zarówno w skali europejskiej, jak i światowej. Na
Starym Kontynencie w ciągu dekady ma to ulec
zmianie. Właśnie 10 lat – wedle ostatnich ustaleń NATO
– mają kraje na przeznaczanie przynajmniej 2 proc.
swojego PKB na wojsko. Legislacyjne podwaliny
oraz szczegółowe zadania dla każdego z autonomicznych elementów polskiego wojska już są. Co więcej: politycy snują miraże o ścisłej współpracy w tym
względzie rodzimego świata nauki i przemysłu. Bo tak
to się już zazwyczaj dzieje, że na zbrojeniu się, modernizowaniu swojej armii – co ważne: własnymi siłami – kraje po prostu się bogacą. Tak więc nie dziwmy się, słysząc zapowiedzi, jakoby większe wydatki na
armię – przekładane na większe zamówienia na polskim rynku, jak ostatnio powtarzają przedstawiciele
MON – miałyby być jednym z kolejnych kół zamachowych gospodarki znad Wisły.
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„W wodzie” i „w powietrzu”
Zanim jednak zaczniemy snuć plany,
przyjrzyjmy się bliżej i zapowiadanym wydatkom, i szczegółowemu przeznaczeniu już
konkretnych kwot. „Plan modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013–2022” ujrzał światło dzienne w grudniu 2012 roku. Wtedy już
bardziej konkretnie kreślono także plany dotyczące konsolidacji polskiego przemysłu
zbrojeniowego. Dzisiaj, rzecz jasna w barwach kampanii wyborczej, słyszymy, że
całkowite wydatki na modernizację techniczną naszej armii mają wynieść ponad
137 mld zł. MON nic nie ukrywa. Na stronach www resortu bez problemu przeczytamy precyzyjny podział kwoty na lata i poszczególne jednostki. Dla niektórych obserwatorów zbytnia transparentność. Tak
czy inaczej daje to sposobność przyjrzenia
się naprawdę z bliska planowanej do 2022
roku modernizacji technicznej polskich sił
zbrojnych.
Modernizację techniczną podzielono na
14 programów. Jednym z nich jest „Zwalczanie zagrożeń na morzu”. Wydatki w sumie 13,756 mld zł (drugie miejsce wśród
wszystkich programów; liderem jest „System obrony powietrznej” – 26,411 mld zł).
Najdroższym z kolei projektem w programie „Zwalczanie zagrożeń na morzu” jest
podprogram Orka, zakładający dostarczenie trzech okrętów podwodnych o wyporności do 2000 ton – pierwszego do 2020
roku, drugiego do 2022 roku i trzeciego do
2025 roku. Jak informuje portal militarium.net: „Jednostki podwodne mają mieć
napęd spalinowo-elektryczny z dodatkowymi ogniwami systemu Air Independent
Propulsion (AIP) i powinny być uzbrojone w torpedy, miny oraz wyposażone w zaawansowane systemy wykrywania dowodzenia i kierowania walką”.
Oprócz podprogramu Orka jest jeszcze
m.in.: Miecznik (okręty obrony wybrzeża),
Ślązak (okręt patrolowy), Czapla (okręt patrolowy z funkcją zwalczania min), Delfin
(okręt rozpoznawczy), Ostryga (system
obrony sił morskich) czy Kijanka (bezzałogowy system zwalczania min).
Tyle z grubsza „w wodzie”. A co „w powietrzu”? Chociażby pozyskanie łącznie

70 sztuk śmigłowców, w tym 48 śmigłowców
wielozadaniowo-transportowych, 10 śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych,
6 śmigłowców ratownictwa morskiego, oraz
6 śmigłowców ZOP (zwalczania okrętów
podwodnych). Do tego zakupy samolotów
szkolno-treningowych AJT (koszt do 2022
roku 1,454 mld zł) i samolotów transportowych (do 2022 roku – 452,5 mln zł).
Tutaj wielu krytyków spotyka się pod
jednym dachem i wskazuje na brak realnego
podniesienia siły naszej powietrznej armii,
której też przydałyby się lepsze osiągi liczbowe. 48 sztuk F-16, biorąc pod uwagę tylko nasze położenie geograficzne, to według
niektórych fachowców zdecydowanie za
mało.

Tomasz Szatkowski, prezes Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, komentuje dla wp.pl: „Może to powodować
pewne problemy, zarówno pod kątem
kosztów zakupu, późniejszej eksploatacji,
jak i czasu wdrożenia pełnej zdolności
programu „Wisła”. Kłopot ten jednak dotyczyłby także innych oferentów. Rodzą się
pytania, jak technicznie zostaną zrealizowane założenia tej modernizacji systemu
Patriot oraz kto jeszcze będzie użytkownikiem tego nowego systemu oprócz Polski.
Dopiero wtedy będzie można powiedzieć,
jak rozłożą się koszty jego użytkowania,
a musimy pamiętać, że są to jedne z kluczowych pozycji w całym cyklu życiowym
takiego uzbrojenia”.

Nieskuteczny argument

Plan nie bez wad

Woda, powietrze, a co z ziemią? W tym
przypadku worek jest chyba jednak najgłębszy. Czekają nas: modernizacja obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej,
kontynuacja prac i wdrożenie systemu Tytan, rozwój systemów wsparcia dowodzenia C4ISR, dalsze zakupy kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, pozyskanie nowych ciężarówek, modernizacja
czołgów podstawowych Leopard 2A4, kolejne zakupy zestawów przeciwpancernych
Spike. Lwią część wydatków na modernizację naszej armii lądowej pochłania najważniejszy komponent „Tarczy Polski”,
czyli program obrony powietrznej średniego
zasięgu „Wisła”.
W rozgrywce, nie tyle przetargowej co
bardziej politycznej, wzięli udział Amerykanie, Francuzi, Szwedzi, a nawet rząd Izraela. Do finału ostatecznie dopuszczono
dwóch graczy – amerykański koncern Raytheon, który zaoferował znany i powszechnie używany system Patriot, oraz
konsorcjum Eurosam (francuskie firmy
MBDA i Thales) z systemem SAMP/T.
Zwyciężył system Patriot, co było w kuluarach przewidywane od dłuższego czasu.
Tutaj w pas kłania się kalendarz polityczny. Amerykański akcent naszej obrony
miał pomóc w wyborach prezydenckich, ale
nie tylko ten argument okazał się nieskuteczny. Ciekawe jest to, że oferta dotyczy
sprzętu, którego tak naprawdę jeszcze nie
ma. Polski wybór padł wszak na Patriot
Next Generation (Nowa Generacja), który dopiero ma powstać. W przyszłości
Patriot NG ma cechować się m.in. sieciocentrycznym systemem dowodzenia i kierowania (o otwartej architekturze, pozwalającej wykorzystywać dane np. z radarów
innych baterii i systemów), posiadać radar
dookólny i zwalczać cele w zakresie 360
stopni, mieć nowe oprogramowanie czy tańsze rakiety przeciwlotnicze. Czy tak będzie?
Niektórzy mają wątpliwości.

W szczegółach plan MON ma nieco
więcej dziur lub co najmniej punktów niepewnych. Na tym jednak znają się fachowcy, grupa dziennikarzy i dosyć wąska
grupa odbiorców zainteresowana tym tematem. Dlatego na „Plan modernizacji polskiej armii do 2022 roku” należy także spojrzeć socjologicznie.
Niestety, temat nie tylko naszego, ale europejskiego i światowego bezpieczeństwa na
długo pozostanie w centrum zainteresowania. Czyli byle jak – ważne, żeby wydawać pieniądze na siły zbrojne? To zdecydowanie niedopuszczalne uproszczenie.
Istotne jest jednak, że jest jakiś plan. Nie bez
wad. Zgoda. Ale jest, a do tego jeszcze
w wielu elementach już w fazie realizacji. Pamiętajmy przy okazji, że modernizacja
z pewnością nie jest prowadzona bez wspólnych analiz z innymi członkami NATO.
I jeszcze jeden drobny fakt: transparentność
MON na swojej stronie internetowej może
irytować, ale czy naprawdę wierzymy, że będziemy znali los każdej złotówki wydanej na
armię? W niektórych dziedzinach do pierwszego szeregu rozpycha się dobrze rozumiana tajność. To oczywistość.
Trudno sobie wyobrazić wieloletni
plan na temat czegokolwiek, który nie
znajdzie się pod obstrzałem krytyki. Nie inaczej jest z tym dotyczącym modernizacji
technicznej polskich sił zbrojnych. Wyobraźmy sobie tylko falę krytyki, gdyby taki
drogowskaz na lata był dopiero kreślony,
gdyby były prowadzone nad nim prace legislacyjne. Wtedy stan naszego bezpieczeństwa byłby okrutnym instrumentem
w argumentacji wyborczej. Dzisiaj temat
spadnie na dalszy plan. Ale nie ze względu na miałkość. Po prostu wśród czołowych przedstawicieli polskiej sceny politycznej jest w tym względzie zgoda. I to chyba największy kapitał modernizacyjnych zapowiedzi, nawet jeżeli wymuszony sytuacją
międzynarodową.
I
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W ekskluzywnym klubie
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał pod koniec swojego
urzędowania ustawę, która od 2016 roku podniesie wydatki obronne
do poziomu co najmniej 2 proc. produktu krajowego brutto
Cezary Rybski
o przykład dla sojuszników i odpowiedź na działania Rosji – powiedział podczas uroczystości
w Belwederze. – Te 2 proc. to
ogromny wysiłek dla państwa. Mam pełną
świadomość, że to zawsze są trudne wybory,
gdzie dołożyć, gdzie ująć. Ale tym bardziej
chcę przekazać moje głębokie przekonanie,
że ta tendencja ze względu na rozwój wydarzeń międzynarodowych powinna być
utrzymana.
Komorowski wyraził nadzieję, że także jego następca Andrzej Duda będzie
dbał o to, by poziom finansowania systemu obronnego nie tylko się nie zmniejszał,
ale wręcz rósł adekwatnie do sytuacji na
wschód od granic NATO. – Łatwiej się de-

T

116 Fakty

klaruje, o wiele trudniej znajduje się realne
pieniądze. Kończy się czas deklaracji, trzeba potwierdzać słowa czynami – mówił.
– Poziom wydatków na zbrojenia lokuje nas
w ekskluzywnym klubie państw, najbardziej
dbających o swoje bezpieczeństwo.

Sygnał dla wszystkich
Prezydent zaznaczył, że dzięki powiązaniu wydatków obronnych z PKB udało
się sfinansować ambitne programy modernizacyjne, jak np. zakup samolotów
F-16. Jego zdaniem był to także dobry przykład dla innych krajów. – Powołując się na
polskie doświadczenie i wysiłek, mogłem
przekonać także liczącą się część sojuszników z tzw. flanki wschodniej NATO. Udało się przekonać praktycznie wszystkich do
bliżej albo dalej idących deklaracji o pod-

niesieniu poziomu finansowania własnych
sił zbrojnych – powiedział.
Jeszcze kilka lat temu zachodnie kraje
NATO deklarowały zmniejszenie wydatków
na wojsko. – Dzisiaj przywrócenie poziomu 2 proc. PKB na obronność oznacza
zwycięstwo zdrowego rozsądku w skali także całego Sojuszu, bo przecież to jest najlepsza z możliwych, ale nie do końca adekwatna odpowiedź na rosnące wydatki na
siły zbrojne u naszego wschodniego sąsiada. Warto pamiętać, że Rosja od niemal
dziesięciu lat zwiększa również wydatki
obronne w wymiarze niesłychanie poważnym – podkreślił Komorowski.
Zwrócił uwagę, że 80 proc. rosyjskiego społeczeństwa akceptuje zwiększanie wydatków na wojsko. – To powinno być dla
nas wszystkich sygnałem. Nie po to, aby się
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Armia musi dostać więcej
pieniędzy, abyśmy czuli się bezpiecznie, ale to nie może stać się
kosztem destabilizacji naszych
finansów publicznych. Pieniędzy
trzeba szukać w budżecie

ścigać w tym zakresie, ale po to, by jednoznacznie, jak najmądrzej wydawać pieniądze na bezpieczeństwo i na obronę, a jednocześnie wysyłać sygnały, że naszą odpowiedzią nie będzie bezradność i obojętność – mówił.

Kombinacja finansowa
Przepisy przewidują ponadto, że dodatkowymi przychodami Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych mogą się stać m.in.
odszkodowania lub kary umowne, otrzymane przez jednostki
wojskowe w wyniku niewywiązywania się przez dostawców
z umów, a także darowizny, spadki i zapisy. – To jeden z najważniejszych dni w mojej kadencji – oświadczył wicepremier, szef
MON Tomasz Siemoniak. – Eksperci wyliczają, że będzie to oznaczało 800 mln zł rocznie więcej na siły zbrojne. Źródłem dużej
satysfakcji jest także to, że ustawa została przegłosowana
praktycznie jednomyślnie.
Na horyzoncie widać jednak związane z tym problemy. Rząd
chciałby, żeby Bruksela zgodziła się na niewliczanie tych wydatków
do deficytu finansów publicznych. W ocenie ekonomistów takiej zgody nie dostaniemy. – Nie sądzę, by kraje unijne zgodziły się na poluzowanie paktu stabilności i wzrostu, bo takie posunięcie obróciłoby się przeciwko Unii – powiedział były minister finansów Mirosław Gronicki. Wyłączenie kwot przeznaczanych na wojsko z deficytu Gronicki uważa za bardzo zły pomysł, prowadzący do wzrostu zadłużenia. Armia musi dostać
więcej pieniędzy, abyśmy czuli się bezpiecznie, ale to nie może
stać się kosztem destabilizacji naszych finansów publicznych. Pieniędzy trzeba szukać w budżecie.
I
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Innowacyjna armia
za 300 mln zł rocznie
Z punktu widzenia nowoczesnych technologii, które mają być istotą realizacji
polskiego programu modernizacji technicznej, budowanie krajowych zdolności to przede wszystkim środki przeznaczane na badania i rozwój. W tym zakresie już kilka lat temu Polska wprowadziła regulacje odnoszące się do
konsolidacji wydatków i źródeł ﬁnansowania prac badawczo-rozwojowych.
Powołane zostało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – zapewnia Czesław
Mroczek, wiceminister obrony narodowej
Igor Stokłosa
zesław Mroczek dodaje, że MON
co roku przekazuje znaczne
środki na rzecz Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. – Te
środki są wspierane środkami ministra
nauki. W Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju w obszarze związanym z obroną narodową i bezpieczeństwem mamy teraz ﬁnansowanie na poziomie ponad
300 mln zł rocznie – twierdzi wiceminister
obrony narodowej. Łączna kwota, która jest
w tej chwili zaangażowana w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w obecnie realizowanych projektach, to
1,3 mld zł. Poprzez prace badawczo-rozwojowe Polska realizuje takie projekty, jak:
bojowy wóz piechoty nowej generacji, wóz
wsparcia bojowego, lekki czołg, następca kołowego transportera opancerzonego czy
program radarowy, który jest już realizowany w NCBiR.
Prace badawczo-rozwojowe prowadzone są również poza Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. – Ministerstwo
Obrony Narodowej realizuje własne projekty poprzez Inspektorat Uzbrojenia, który wybiera tę formę realizacji programu modernizacji technicznej, bądź przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
– dodaje Czesław Mroczek. Jednym z najważniejszych programów, który jest realizowany poprzez taką pracę badawczorozwojową, jest program „Tytan” – zintegrowany system wyposażenia indywidualnego żołnierza, realizowany przez Polską
Grupę Zbrojeniową. Wysiłkiem polskiego
przemysłu i instytutów badawczych, których
organem założycielskim jest Ministerstwo
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Obrony Narodowej, powstaje zresztą znacznie więcej projektów. Są one realizowane
w wojskowych instytutach naukowo-badawczych, które pełnią podwójną rolę w systemie pozyskiwania sprzętu: prowadzą prace naukowo-badawcze ukierunkowane na roz-

ambicji narodowych, czyli tego, co chcemy
osiągnąć. Robimy to po to, żeby wszyscy nie
rzucali się na jeden temat, żeby ta praca była
w pełni planowa – zapewnia dyrektor departamentu w MON gen. Włodzimierz Nowak. Twierdzi, że konkretne ośrodki otrzy-

Pieniądze przeznaczone na badania i rozwój są po
prostu znikome w porównaniu do celów, jakie nam się
stawia, to jest, żebyśmy zasypali tę lukę technologiczną pomiędzy krajami zachodnimi a nami
wój zdolności bojowych, jak również są
ośrodkami certyfikującymi, które weryfikują
pewne rozwiązania dostarczane z zewnątrz.

Różne drogi implementacji
Jeśli chodzi o implementację nowoczesnych technologii, to – oczywiście – część
technologii dla krajowego przemysłu pozyskiwana jest w ramach offsetu, a część
w ramach licencji. Innym, równie ciekawym
tematem jest obszar niemożliwy do pozyskania, np. ze względu na koszty bądź na
niechęć do przekazania określonej technologii polskiej armii. Wówczas uruchamiane są prace naukowo-badawcze czy badawczo-rozwojowe, aby osiągnąć te zdolności na drodze etapowego rozwoju z wykorzystaniem potencjału instytutów wojskowych, jak również ośrodków naukowych
i akademickich w kraju. Te działania są prowadzone. – W tej chwili jesteśmy na etapie
usystematyzowania tego obszaru. Rozpoczęliśmy prace mające na celu określenie

mują określone zadania do wykonania. – Te
ośrodki mają za zadanie współpracować,
nie powielać wysiłki, wydając pieniądze na
to samo. Ostatnio mamy osiągnięcia, np.
systemy kryptograficzne, amunicję do „Leopardów” czy amunicję precyzyjną, jak również „glass cockpit”, przygotowany przez
ITWL. To dobre przykłady nowoczesnych
technologii, które zostały z sukcesem wdrożone i są w tej chwili przekazywane do normalnej produkcji – wylicza gen. Nowak.
Poza instytutami badawczymi istotną
rolę odgrywają wyższe uczelnie. Dyrektor
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON Stanisław Walicki uważa,
że efekty prac naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnie wojskowe można podzielić na trzy obszary, w zależności
od źródeł finansowania. – Jeśli chodzi o wyniki prac trzech głównych uczelni, które
uczestniczą w realizacji prac naukowo-badawczych, czyli uczelni technicznych: Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii
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Marynarki Wojennej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, to dotyczą one nowego systemu finansowania,
a także tych projektów, które zostały przejęte z tzw. systemu O-13, prowadzonego
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego – mówi. Jednocześnie zaznacza,
że nowe projekty mają perspektywę trzyletnią lub czteroletnią. Tylko niektóre z nich
kończą się, skończyły się w 2013 roku lub
2014 roku albo będą się kończyć w 2015
roku.
Wśród najważniejszych osiągnięć uczelni wojskowych, które zostały uzyskane w ramach tych prac, na pierwszym miejscu należy wymienić modułowy system broni
strzeleckiej. – Praktycznie gotowy jest projekt karabinka, który będzie zamawiany
przez polską armię i będzie produkowany
przez zakłady „Łucznik”. Poza tym celowniki termowizyjne, różnego rodzaju
trenażery, symulatory dezorientacji, metody weryfikacji uszkodzeń bojowych „Rosomaka”, wysokoenergetyczne materiały
wybuchowe, ładunki do foteli katapultowych, to efekty prac, które są gotowe do
wdrożenia lub do produkcji – komentuje
Walicki.
WAT i AMW realizowały te projekty
głównie w ramach konsorcjów przemysłowych. Zakłady zbrojeniowe, które uczestniczyły w tych konsorcjach, są gotowe do
przejęcia autorskich praw majątkowych,
praw licencyjnych i do produkcji sprzętu.

Obronność bez granic
Drugi sektor wdrożenia i prac naukowych realizowanych przez uczelnie wojskowe to efekty działań uzyskane w ramach
współpracy międzynarodowej w Europejskiej Agencji Obrony. W tym obszarze należy wymienić chociażby realizację programu ESSOR, który płynnie przeszedł
w projekt radiostacji przewoźnej „Guarana”, czy morskie platformy bezzałogowe
i trały morskie do wykrywania zagrożeń minowych. Trzeci sektor to program badawczy Ministerstwa Obrony Narodowej o charakterze niejawnym, który jest skoncentrowany głównie na obszarze cyberobrony, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa naszych sieci teleinformatycznych.
Jednak najwięcej emocji w przypadku
programu i tak budzi offset. To będzie najważniejsze narzędzie realizacji zadania
związanego z wdrażaniem nowoczesnych
technologii w projektach, które będziemy realizować z dostawcami zagranicznymi.
– Przesądziliśmy, iż offset może być kierowany tylko do sektora obronnego. Jest on
narzędziem budowania zdolności polskiego przemysłu obronnego. W ramach realizacji dużych programów modernizacyjnych z udziałem dostawców zagranicznych korzystamy i będziemy korzystać
z transferu nowoczesnych technologii w ramach offsetu. Ale nie będziemy ograniczać
się tylko do offsetu – zastrzega Mroczek.
– Pieniądze przeznaczone na badania
i rozwój są po prostu znikome w porównaniu do celów, jakie nam się stawia, to jest,
żebyśmy zasypali tę lukę technologiczną pomiędzy krajami zachodnimi a nami – komentuje dyrektor Instytutu Technicznego
Wojsk Lotniczych Ryszard Szczepanik.
Przypomina, że na badania i rozwój prze-

znaczanych jest 0,87 proc. budżetu MON.
– Te 300 mln zł i 0,87 proc. budżetu nijak
się ma do tego, co przeznaczają na ten cel
Francja, Niemcy, Hiszpania czy Wielka Brytania, gdzie są to kwoty miliardowe. Można sięgnąć do Internetu i zobaczyć, że są to
procenty. Jeśli u nas jest to 0,87 proc., to
w krajach, które wymieniłem, jest to od 3,
4, a nawet 5 proc. Są to kwoty dużo większe. W związku z tym, że nieco odstajemy
od tych technologii, należałoby chyba jednak nieco zwiększyć te środki – sugeruje dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Zaznacza, że przy tych niewielkich
środkach, które pozyskujemy w różny sposób – z programów unijnych, z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – instytuty
starają się podtrzymać to, co najważniejsze.
Do produktów wymienionych przez
MON Szczepanik dodaje bezzałogowe
statki powietrzne – jedno z naszych głównych zadań, jeśli chodzi o modernizację armii. Mamy całą rodzinę dronów, od małych
po duże. Jednym z ciekawszych jest bezpilotowy dron – produkt konsorcjum składającego się z Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1. Jest
to dron kompozytowy o masie startowej
1100 kg. Ma on możliwość utrzymywania
się w powietrzu przez 4 godziny. Może nieść
wyrafinowane uzbrojenie w postaci rakiet, jak również bomb. Bomba też jest polska. Szczepanik zaznacza, że przy braku
środków wciąż mamy świetne zespoły inżynierskie, które są gotowe do wykonywania jeszcze ambitniejszych zadań.
I

Fakty 119

MOTORYZACJA

Skoda Fabia Combi 1.2 TSI 90 KM

– rodzinna i do pracy
Myśląc „Fabia”, nie mamy pozytywnych odczuć co do
wyglądu. Ten samochód zawsze był skrojony prosto
i kanciasto – ot, tylko do pracy, można powiedzieć.
Teraz to się zmieniło. Nowa Fabia trzeciej generacji to swoiste arcydzieło. Prezentuje się bardzo fajnie, wreszcie przyciąga uwagę na ulicy, a silniczek to
taki mały wariat, który bardzo dobrze daje sobie
radę, przy czym oszczędza paliwo jak tylko się da
Cezary Głogowski
nętrze nowej Fabii prezentuje się naprawdę bardzo fajnie,
a to dzięki białym elementom
w kabinie, nawiązującym do
koloru nadwozia. Poza tym mamy jeszcze
w kolorze lusterka boczne oraz 16-calowe
felgi z lekkich stopów metali, które świetnie pasują do tego samochodu. Wróćmy zatem do kabiny, która wykonana jest z bardzo dobrej jakości materiałów. Gdy wsiadamy do auta, od razu rzuca nam się
w oczy duży ekran dotykowy, który znajduje
się na środku głównego panelu. Poniżej
znajduje się sterowanie temperaturą, nawiewami i klimatyzacją, kierownica jest wielofunkcyjna, wszystkie wskaźniki są bardzo
czytelne i funkcjonalne, a co najważniejsze,
wszystko w zasięgu reki.

W
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Miejsca w środku nie brakuje zarówno
podróżującym z przodu, jak i na tylnej kanapie. A skoro już jesteśmy na tylnej kanapie, to przejdźmy jeszcze dalej – do bagażnika naszej Fabii. Otwieramy tylko klapę kufra i na dzień dobry mamy 530 l przestrzeni ładunkowej – jest to największy bagażnik w segmencie B, idealny na wyjazd
z rodziną na wakacje czy też do pracy, np.
przy przewożeniu paczek z folderami reklamowymi. Po złożeniu oparć tylnej kanapy
kufer Fabii rośnie do 1395 l, więc jest się
czym chwalić.
Jak już wspomniałem, w prezentowanym modelu pod maską pracuje jednostka
benzynowa o pojemności 1.2 l, mocy 90 KM
i momencie obrotowym wynoszącym 160 Nm
– to rewelacyjny silnik, który nie dość że daje
frajdę z jazdy, to jeszcze dodatkowo, co najważniejsze, jest oszczędny w spalaniu.

Średnie spalanie w cyklu mieszanym oscylowało na poziomie 6,5 l/100 km.
Ceny testowanej Fabii z silnikiem 1.2 TSI
90 KM w wersji Active zaczynają się od
46 380 zł, ale po doposażeniu jej w pakiet
Ambition, w który wchodzą m.in. manualna klimatyzacja, komputer pokładowy, centralny zamek z pilotem, przednie światła przeciwmgielne, 15-calowe felgi ze stali, chromowana ramka osłony chłodnicy, radio
Swing z 5-calowym ekranem dotykowym,
wejścia SD, AUX, USB, zwiększa się cena
do 49 680 zł. Na tym nie koniec, bo nową Fabię możemy dalej konfigurować w kolejne pakiety wyposażeniowe, co wiąże się ze wzrostem ceny. Niemniej Fabia wypada najtaniej
na tle konkurencji ze swojego segmentu. Najtaniej nie oznacza najgorzej, wręcz przeciwnie – jest lepsza od swoich rywali: Renault
Clio Grandtour czy Seata Ibizy ST.
I
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Francja elegancja,
czyli luksus à la française
Lekko podwyższone
nadwozie, dyskretnie
ukryte tylne drzwi, dynamiczne linie i pięknie
wyrzeźbiona sylwetka
– dzięki swojej wyjątkowej architekturze
Citroën DS4 dysponuje
wszelkimi atutami,
które sprawią, że nie
można oprzeć się
jego wdziękom

Cezary Głogowski
ażda perspektywa ujawnia nowy
detal i budzi wyjątkowe doznania. Doskonała harmonia wypukłych i wklęsłych linii tworzy silną osobowość limitowanej edycji
Citroëna DS4 1.2 PureTech 130 KM. Okazały podwyższony tył stanowi zapowiedź

K

solidnej struktury zespolonej ze smukłym,
sportowym przodem auta.
DS4 proponuje nowe wrażenia z jazdy
również dzięki skrojonemu na miarę stanowisku kierowcy. Kierownica idealnie leży
w dłoniach, zegary są dobrze widocznie,
a wszystkie niezbędne wskaźniki – w zasięgu
ręki. Kabina zdominowana jest przez panoramiczną szybę, która w połączeniu z lekko podwyższonym nadwoziem poprawia widoczność otoczenia. Zachowanie
Citroena DS4 na drodze cechuje wyjątkowa zwrotność i stabilność, co sprawia, że
czujemy się w nim bezpiecznie w każdych
warunkach.

Pod świetnie skrojoną maską mamy
niewielki benzynowy silnik o pojemności
1.2 l, ale za to o mocy aż 130 KM, a to sprawia, że mamy podczas jazdy dużo zabawy.
Nie ma obawy, że przy wyprzedzaniu będziemy musieli jakoś drastycznie redukować
biegi; po prostu wciskamy pedał gazu,
a auto samo odjeżdża. DS4 spala średnio
w cyklu mieszanym około 7 l benzyny na
100 km – to niedużo jak na tak małą jednostkę z taką mocą.
Ceny nowego DS4 zaczynają się od
73 900 zł – im lepsza konfiguracja, tym cena
idzie w górę. Francja elegancja kosztuje, ale
warta swojej ceny w stu procentach. I
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Hyundai i30 wagon 1.6 GDI Comfort
– najlepszy przyjaciel rodziny
Zanim przejdziemy do walorów rodzinnych tego samochodu, cofnijmy się
w czasie do roku 2007 – to wtedy na polskim rynku zadebiutował Hyundai i30
CW. Poprzednia wersja tego samochodu cieszyła się ogromną popularnością
nie tylko w zakupach ﬂotowych, bo i30 spotkał się z dużym zainteresowaniem
polskiej rodziny. Czy tak samo jest dzisiaj w przypadku nowej generacji
Hyundaia i30 w wersji kombi?

Cezary Głogowski
nżynierowie pracujący nad nową wersją i30 zadbali o każdy najmniejszy detal, począwszy od nadwozia, które naprawdę prezentuje się bardzo ładnie,
aż po o wnętrze oraz materiały, z których
zostało ono wykonane. To już nie są zwykłe plastiki, które straszyły nas w starszych
modelach Hyundaia, teraz są miękkie i przyjemne w dotyku.

I

Zajmując pozycję za kierownicą, siedzi się bardzo wygodnie. Zarówno fotele kierowcy i pasażera, jak również tylna
kanapa są dobrze wyprofilowane i dostosowane do uczestników podróży. Każdy, kto miał przyjemność przejechać się ze
mną podczas testu, był bardzo zadowolony i nie odczuwał żadnego dyskomfortu, a i miejsca tutaj bez liku – czy to z przodu, czy dla podróżujących z tyłu. W żaden sposób nie wpłynęło to na wielkość

bagażnika, który liczy aż 528 l przy bardzo regularnych kształtach, tak więc jest
w co pakować bagaże. Przejdźmy zatem
do tego, co najbardziej zmieniło się w kokpicie. Zajmując pozycję za kierownicą, od
razu rzucają się nam w oczy piękne łezkowe zegary umieszczone w delikatnych
tunelach, z białym podświetleniem cyfr
i czerwonymi wskazówkami. Reszta deski
rozdzielczej i panelu głównego jest podświetlona na niebiesko i prezentuje się bar-

Myślisz Diesel,
mówisz Hyundai i20 1.4 CRDi
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dzo fajnie, szczególnie podczas jazdy
nocą.
Pod maską naszego Hyundaia pracuje benzynowa jednostka o pojemności
1,6 l GDI i mocy 136 KM, wygenerowanych
z samej pojemności. I tu właśnie jest pies
pogrzebany, gdyż przydałaby mu się jakaś
mała turbinka do bardziej agresywnej jazdy. Niestety rozpędzanie i30 z tym silnikiem
przy masie, jaką posiada, a jest to 1193 kg,
nie powala. Auto zaczyna jechać tak naprawdę od 3000 rpm – wtedy możemy po-

czuć moc tych 136 KM. Średnie spalanie
podczas testu w trasie wyniosło 6,6 l/100
km, natomiast w mieście 7,9 l/100 km przy
spokojnej jeździe.
Zakup testowanego przeze mnie Hyundaia i30 wagon w wersji Comfort z silnikiem benzynowym 1,6 GDI to koszt
rzędu 76 000 złotych. Na wyposażeniu
mamy klimatyzacje dwustrefową, skórzaną kierownicę, zestaw audio z Bluetooth,
doświetlanie zakrętów – może to niewiele
jak na dodatkowe wyposażenie, ale dla pra-

gnących luksusu jest wersja Premium, za
którą trzeba dopłacić jedynie 19 500 złotych,
by mieć kompletnie wyposażony samochód.
Na postawione na początku pytanie, czy
dzisiejsza poliftowa wersja Hyundaia i30 wagon będzie się cieszyć zainteresowaniem rodziny, z dużym przekonaniem odpowiadam:
„tak”. To jest właśnie auto dla przeciętnego Kowalskiego, który posiada rodzinę i chce
z nią wygodnie podróżować samochodem, który ładnie wygląda, ma dużo miejsca w środku i jest pojemny.
I

Pierwszą generację i20 pokazano światu w 2008 roku na targach motoryzacyjnych w Paryżu. Tak naprawdę ten samochód powstał w zastępstwie
modelu Getz. Pierwsze i20 cieszyły się bardzo dobrą opinią i dużym zainteresowaniem wśród klientów jeżdżących autami segmentu B

Cezary Głogowski
2012 roku i20 przeszła delikatny lifting, a w 2014 roku
doczekała się premiery druga
generacja tego modelu, która też pierwszy raz została pokazana na targach motoryzacyjnych w Paryżu. Nowy model i20 został zaprojektowany i skonstruowany w Europie, a jego dostosowanie do
potrzeb europejskich klientów podkreślają trzy cechy: największa przestronność kabiny w klasie, zastosowanie najnowszych
technologii i systemów podnoszących komfort oraz wyraﬁnowany design.

W

Nowa i20 jest dłuższa, niższa i szersza od poprzednika, a co za tym idzie
– bardziej komfortowa w jeździe, zwłaszcza dla pasażerów zajmujących tylną kanapę. Deska rozdzielcza ma atrakcyjny design i funkcjonalną obsługę – na pierwszy
rzut oka kojarzy nam się z jedną niemiecką marką. Materiały, z których jest wykonana, są dobrej jakości i miłe w dotyku. Lewarek 6-biegowej skrzyni manualnej ma
krótkie skoki i precyzyjny wybór przełożeń.
Dodatkowo na wyposażeniu w tym modelu znajdziemy podgrzewane przednie fotele, podgrzewaną kierownicę oraz asystenta zmiany pasa ruchu, co w tego

typu samochodach segmentu B się nie zdarza.
Pod maską kryje się silnik wysokoprężny
o pojemności 1.4 l i mocy 90 KM. To bardzo fajna jednostka, zwłaszcza dla tych, którzy dużo jeżdżą. Spalanie tego diesla w cyklu mieszanym to 5.6 l/100 km, a więc prawdziwa oszczędność.
Testowany egzemplarz nowej i20 to
koszt rzędu 71 500 zł – dużo, ale za to
mamy wyposażenie klasy premium. Podstawowa wersja z silnikiem 1.2 MPI 75 KM
zaczyna się od 43 900 zł. Dodatkowym atutem przy wyborze Hyundaia jest 5-letnia
gwarancja bez limitu kilometrów.
I
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Najcieńszy tablet na rynku
Firma Samsung Electronics poinformowała o wprowadzeniu na
rynek polski najnowszego tabletu Galaxy Tab S2 z ekranem Super
AMOLED.
Galaxy Tab S2 charakteryzuje się eleganckim wzornictwem z najcieńszą i najlżejszą metalową ramką na rynku. Tablet ma grubość
zaledwie 5,6 mm i waży tylko 389 g (z ekranem 9,7”) lub 265 g (8”).
Oprogramowanie fabryczne tabletu obejmuje preinstalowany pakiet Microsoft Office Solutions, który umożliwia tworzenie i edycję dokumentów. Pliki można przechowywać w chmurze OneDrive o pojemności 100 GB (dostępnej przez pierwsze dwa lata
bez dodatkowych opłat).
Galaxy Tab S2 oferuje wielozadaniowość, czyli możliwość
uruchamiania i przeglądania dwóch aplikacji jednocześnie.
Do zarządzania tabletem można wykorzystać wbudowany czytnik linii papilarnych – za jednym naciśnięciem przycisku Home otwiera się dostęp prywatnych danych autoryzowanych użytkowników. Samsung Galaxy Tab S2
ma 3 GB pamięci RAM i 32/64 pamięci wewnętrznej
z możliwością rozszerzenia o 128 GB za pomocą karty microSD.
JA

Światowa
premiera
13 sierpnia na konferencji w Nowym Jorku Samsung Electronics ogłosił premierę Samsung Galaxy S6 Edge+.
Zakrzywiony ekran Quad HD Super AMOLED o przekątnej 5,7 cala
zapewnia bardziej realistyczne wrażenia multimedialne i sprawia, że słowo „krawędź” znaczy jeszcze więcej niż zwykle. Zwiększona ilość pamięci RAM (4 GB) oferuje niezrównane możliwości i moc obliczeniową, co dla użytkownika oznacza płynną wielozadaniowość, bycie na bieżąco z wiadomościami, szybsze publikowanie aktualizacji w sieciach społecznościowych i bogatsze wrażenia z korzystania z gier, bez uciążliwych
opóźnień.
Samsung Galaxy S6 Edge+ objął sukcesję po niepowtarzalnym
i charakterystycznym wzornictwie Galaxy S6 Edge, zyskując na elegancji,
subtelności i precyzji wykonania. Posiada nową krawędź aplikacji ułatwiającą dostęp do ulubionych aplikacji i udoskonaloną krawędź kontaktów dla lepszego komunikowania się z wybranymi osobami. Z krawędzi ekranu użytkownicy mogą szybko znaleźć swoje uprzednio ustawione kontakty i wysłać wiadomość lub bezpośrednio nawiązać połączenie. Edge+ będzie dostępny z pamięcią 32/64 GB.
JA
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Słuchawki dla koneserów
Firma Samsung Electronics zaprezentowała najnowsze bezprzewodowe słuchawki Level On Wireless Pro, które oprócz wzorowej ergonomii oferują niespotykaną wcześniej jakość dźwięku, aktywną redukcję szumów oraz sterowanie dotykowe.
Wraz z nowymi słuchawkami Samsung wprowadza
Ultra High Quality Audio (UHQA) – technologię,
która pozwala cieszyć się nowym formatem audio
o zwiększonej szczegółowości (rozdzielczości bitowej) dźwięku. Słuchawki Level Pro umożliwiają
przesyłanie dźwięku UHQA do urządzeń zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Jakość jest
wyższa niż w przypadku płyt CD i zapewnia wrażenia praktycznie równorzędne z muzyką na
żywo. Słuchawki mają dotykowy panel ułatwiający regulację głośności i zmienianie utworów bezpośrednio na słuchawkach.
Cztery mikrofony zewnętrzne i wewnętrzne wykrywają i eliminują szumy w tle. Tryb Talk-In umożliwia użytkownikom słuchanie muzyki jednocześnie
z dźwiękami otoczenia. Słuchawki Level On Wireless Pro wyróżnia też doskonały design – urządzenie zostało wyposażone w poduszki z komfortowej pianki. Model dostępny jest w kolorze złotym i czarnym.
JA

Mini router FRITZ!
Nowy FRITZ!Box 4020 jest najmniejszym z rodziny routerów FRITZ!Box w historii, a jednocześnie doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników stawiających pierwsze kroki w budowie domowej sieci na bazie produktów FRITZ!
To bezprzewodowe urządzenie pozwala na nieskrępowane korzystanie z dostępu do Internetu przez sieć kablową, DSL, modem światłowodowy oraz może służyć jako element istniejącej już infrastruktury. FRITZ!Box 4020 jest wyposażony w jeden port WAN, cztery porty LAN i obsługuje serwer NAS. Umożliwiając przesyłanie danych z prędkością do 450 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz, oferuje najszybsze połączenie w technologii Wireless N w swojej klasie.
Router posiada jeden port USB 2.0, do którego można podłączyć modem 3 G lub 4 G, aby w razie potrzeby korzystać z mobilnej technologii dostępowej. Jako standard wraz z małym routerem FRITZ!Box użytkownicy otrzymują 5 lat gwarancji oraz wszechstronność systemu operacyjnego FRITZ!OS. Składa się na nią mnogość funkcji, np. bezprzewodowy dostęp dla gości, kontrola rodzicielska lub VPN.
JA
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Gdzie na targi?
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– Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego
1–4

Kielce

LOGISTYKA 2015
Kielce

2–4

Międzynarodowe Targi Leśne 2015

Rogów

7–9

BALTEXPO 2015

8–11 Międzynarodowe Targi Meblowe 2015

29–1 WIRTOTECHNOLOGIA 2015

6–9

Gdańsk
Ostróda

6–9

6–7

16–18 Aqua-Therm Warsaw 2015

Warszawa

18–21 AGRO SHOW 2015
Bednary

21–24 EPLA 2015

Poznań

21–24 POLAGRA-FOOD 2015
– Międzynarodowe Targi Wyrobów
Poznań

– Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego Lublin
13–15 BLACH-TECH-EXPO 2015

Kraków

13–15 EUROTOOL 2015 – Targi Obrabiarek

Kraków

– Usługi dla Twojego Biznesu 2015

Warszawa

15–17 FRANCZYZA 2015 – Targi Franchisingu

Warszawa

16–17 Targi Pracy Ptak Expo 2015

Rzgów

– Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Gdańsk
23–24 KONSERWACJE 2015 – Targi Konserwatorskie Toruń

Gdańsk

22–24 RENEXPO Poland 2015

27–30 POLEKO 2015 – Międzynarodowe Targi
Ochrony Środowiska

– Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej

Poznań

27–30 KOMTECHNIKA 2015
Warszawa

23–25 Arena Tourism Poland 2015

– Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej

Poznań

27–30 GMINA 2015 – Targi Produktów i Usług
Ostróda

25–27 APJ Poland 2015

dla Samorządów Lokalnych

Poznań

27–30 Investfield 2015
Ostróda

26–27 INSTAL-SYSTEM 2015
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10–13 BAKEPOL 2015

22–23 TECHNICON INNOWACJE 2015

22–25 TRAKO 2015

– Targi Technik Grzewczych i Instalacji

Kraków

14–15 Targi Outsourcing

– Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

– Targi Przemysłu Jachtowego

MAINTENANCE 2015

Planowania i Optymalizacji Produkcji
Warszawa

– Targi Turystyczne

6–7

Kraków

– Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu,

Naftowego i Gazownictwa

i Efektywności Energetycznej

SyMas 2015 – Międzynarodowe Targi Obróbki,

Sypkich i Masowych
Bielsko-Biała

– Międzynarodowe Targi Przemysłu

– Międzynarodowe Targi Kolejowe

Poznań

Magazynowania i Transportu Materiałów

16–17 NAFTA I GAZ 2015

Spożywczych

FURNICA 2015

do Produkcji Mebli
Gliwice

– Międzynarodowe Energetyczne

i Gumy

Poznań

– Międzynarodowe Targi Komponentów

15–17 ENERGETAB 2015

– Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

DREMA 2015

dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego

– Budownictwo, Wnętrza, Salon

Targi Bielskie

Sosnowiec

– Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi

12–13 EXPOBUD 2015

Technik Grzewczych

Sosnowiec

październik 2015

– Międzynarodowe Targi Logistyczne

– Międzynarodowe Targi Morskie

Toruń

– Salon Nieruchomości i Inwestycji

Poznań

27–30 DWORZEC 2015 – Salon Lokalnego
Bielsko-Biała

i Regionalnego Transportu Publicznego

Poznań

Firma Ciecholewski – Wentylacje Sp. z o.o.
istnieje na rynku od 1977 roku i jest wiodącą
ﬁrmą branży wentylacyjnej w Polsce.

Oferta produkcyjna ﬁrmy obejmuje kompletne
wyposażenie systemów instalacji wentylacyjnych
łącznie z centralami wentylacyjnymi. Powstałe w ﬁrmie elementy sieci wentylacyjnych znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju obiektach: szpitalach,
zakładach farmaceutycznych, przemysłowych, spożywczych, stoczniach, hotelach i restauracjach, kompleksach rekreacyjno-wypoczynkowych, na okrętach
i statkach.
Zakład produkcyjny w Koźminie wyposażony jest
w najnowszej generacji linie technologiczne i urządzenia, wspierane oprogramowaniem komputerowym.
Spółka we własnym zakresie prowadzi prace projektowe i rozwija technologie wykorzystywane w produkcji.
Misją ﬁrmy jest dostarczanie klientom kompleksowych
i innowacyjnych rozwiązań, przy jednoczesnym poszanowaniu energii i środowiska, a dewizą jest hasło:
„Zero reklamacji”. Potwierdzeniem słuszności obranego celu i efektywności realizowanej misji jest zdobycie tytułu „Jakość Roku 2012”.
Firma od kilkunastu lat eksportuje swoje wyroby na
rynki Unii Europejskiej. Odbiorcą znacznej części produkcji jest niemiecka hurtownia Rokaﬂex Zahn Gmbh,
poprzez którą oferowane przez polską spółkę elementy
traﬁają do czołowych ﬁrm projektowo-wykonawczych:
IMTECH Deutschland Gmbh & Co, KG, Noske-Kaeser
i KLH Montage. Tym sposobem ﬁrma Ciecholewski
– Wentylacje stała się dostawcą dla niemieckich
stoczni w Stralsund, Rostocku, Wismarze, Wolgast,
Warnemunde, Hamburgu, Kielu, Bremerhaven i Papenburgu.

Ciecholewski – Wentylacje Sp. z o. o.
83-236 Pogódki, Koźmin 30
tel. 58 588 12 00, 58 530 43 40, fax 58 588 12 08
wentylacje@wentylacje.pl, sekretariat@wentylacje.pl
www.wentylacje.pl

