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Od 2006 roku do chwili
obecnej jest wójtem gminy
Jabłonka. Należy do grona
wybitnych działaczy
społecznych i samorządowych
Orawy, od lat zaangażowany
w życie społeczne i kulturalne
regionu. 

Jako wójt w pełni poświęcił się
realizacji misji, jaką sobie
przed laty wyznaczył. Na sercu
leżą mu równomierny rozwój
gospodarczy, kulturalny,
edukacyjny, ekologiczny 
i turystyczny Orawy. 
Realizacja wielu przedsięwzięć
inwestycyjnych i społecznych
przyczynia się do poprawy
standardów życia mieszkańców
Orawy. 

Wielokrotnie nagradzany 
w konkursach i plebiscytach 
o zasięgu regionalnym 
i ogólnopolskim. To dzięki
jego staraniom gmina cały
czas się rozwija, a co
najistotniejsze, ten rozwój jest
wielopłaszczyznowy. 
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Wopinii jednego z najważniej-
szych ośrodków opiniotwór-
czych TowerXchange do koń-
ca 2016 roku nawet co czwar-

ta wieża w Europie stanie się własnością wy-
specjalizowanych podmiotów. Na rynku eu-
ropejskim jest obecnie ok. 600 tys. wież
i masztów telekomunikacyjnych. 18 proc.
z nich już należy do spółek wieżowych,
a trend ten będzie się tylko nasilał, pomi-
mo że operatorzy przywiązani są do obec-
nego status quo.

W Polsce proces ten nabiera rozpędu.
Polityka „robić więcej za mniej” jest ele-
mentem strategii operatorów, ale gotowości
do sprzedaży infrastruktury nie deklaruje
wprost jeszcze żaden z nich, choć eksper-
ci branżowi są zgodni, że jest to tylko kwe-
stia czasu. Obecnie na rynku polskim jest
ok. 22 tys. wież. Apetyt na ich przejęcie mają
dziś najwięksi światowi gracze. Jednak to
głównie w pełni niezależne firmy lokalne
znające uwarunkowania i sprawnie poru-

szające się w zawiłościach przepisów
sprawdzą się najlepiej. Firmy te mogą
odpowiedzieć na niestandardowe potrze-
by różnych operatorów, tworząc scena-
riusze optymalizacji kosztów szyte na
miarę potrzeb każdego z nich. Firmą, któ-
ra mogłaby stać się pierwszą polską spół-
ką TowerCo jest Electronic Control Sys-
tems S.A., która po zmianie struktury
właścicielskiej i wejściu kapitałowym fun-
duszu inwestycyjnego osiągnęła wyróż-
niającą się na tle konkurencji pozycję ryn-
kową. 

Czas pokaże, czy operatorzy działają-
cy na rodzimym rynku zdecydują się osta-
tecznie na sprzedaż swoich zasobów. Taka
decyzja na pewno zaowocowałaby oszczęd-
nościami, liczonymi na poziomie nawet do
25-35 proc. kosztów operacyjnych. Jeżeli tak
się stanie, będzie to bez wątpienia wyda-
rzenie godne miana rewolucji.

Electronic Control Systems S.A.

Kto przejmie wieże telekomunikacyjne?
Dotychczasowy model inwestycji i struktury własności infrastruktury w branży telekomu-
nikacyjnej stoi u progu zmian. Zgodnie ze światowymi trendami to wyspecjalizowane firmy
lub/i fundusze infrastrukturalne przejmą w nadchodzących latach odpowiedzialność za za-
rządzanie wieżami i masztami telekomunikacyjnymi.

Fot. ECS S.A.

Pomimo oczekiwań branży i za-
pewnień rządzących wejście w ży-
cie przepisów rozdziału 4 ustawy
o OZE odroczono do 1 lipca

2016 r. Równocześnie najwięksi gracze na
rynku OZE w Europie – Niemcy, Francja
i Wielka Brytania wdrożyły systemy aukcyj-
ne i przeprowadziły od początku 2015 ro-
ku w sumie 6 aukcji. 

System aukcyjny pomimo wielu wad,
ma jedną zasadniczą zaletę – prowadzi
do znaczącego spadku kosztów wspar-
cia poprzez stymulację konkurencji. Po-
nadto system aukcyjny pozwala na kon-
trolę przyrostu zainstalowanej mocy,
a także dzięki wprowadzaniu koszyków
mocy daje szansę skutecznego udziału
w aukcji małym i średnie przedsiębior-
stwom.

Zalety systemu aukcyjnego doskona-
le ilustrują przykłady naszych partnerów
w Unii Europejskiej. W Niemczech, jak
i we Francji na przestrzeni ostatniego
roku cena za energię elektryczną oferowa-
na w aukcjach dla naziemnych instalacji fo-
towoltaicznych zmalała o ponad 20 proc.
Jak wskazuje Jakub Charaszkiewicz, czło-
nek Rady Programowej Polskiego Sto-
warzyszenia Energii Słoneczniej (PSES):
–  Naturalnie jednym z czynników powo-
dujących tak duże spadki wartości ofert
w aukcjach jest również dynamiczny spa-
dek cen technologii PV, niemniej jednak
konkurencja i zdolność szybkiego dosto-
sowania się do warunków rynkowych jest
kolejnym walorem systemu aukcyjnego.

PAP

Wsparcie OZE odroczone
Od 1 stycznia 2016 r. w Polsce miał funkcjonować system wsparcia odnawialnych źródeł
energii (OZE) w oparciu o kontrakty różnicowe ustalane w oparciu o mechanizm aukcyjny. 
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Wedle doniesień portalu Mo-
ney.pl zakaz handlu w nie-
dzielę dotyczyć ma wszystkich
sklepów: dużych, średnich

i małych. W tych ostatnich za ladą stanąć bę-
dzie mógł co najwyżej właściciel. Warunek
będzie jeden – żadnego dodatkowego pra-
cownika do pomocy. Obecnie wiele sklepów
obchodzi zakaz handlu w święta zatrudniając
na jeden dzień osoby na umowę-zlecenie. Tak
działa m.in. Żabka. Ta luka ma według prze-
pisów „Solidarności” zniknąć. Sklep, żeby
mógł się otworzyć w niedzielę, będzie mu-
siał być prowadzony jako jednoosobowa
działalność gospodarcza”.

Od zasady zakazu handlu w niedzielę
będą jednak wyjątki. Po pierwsze święta. Na
tydzień przed Bożym Narodzeniem czy
Wielkanocą sklepy mogą być otwarte. Po-
dobnie będzie z tzw. niedzielami wyprze-
dażowymi – po jednej w styczniu oraz
w czerwcu. Poza tym wyjątki obejmą niektóre
rodzaje sklepów. Otwarte będą mogły być
kwiaciarnie, apteki i punkty apteczne, pla-
cówki w centrach wolnocłowych i hotelach
oraz punkty z pamiątkami czy dewocjona-
liami. Te ostatnie będą musiały wykazać, że
co najmniej 30 proc. obrotu stanowi dla nich

sprzedaż właśnie pamiątek. Wyjątek zrobiono
też dla sklepów przyzakładowych oferujących
produkty z cukierni i piekarni. Handlować
będą mogły też stacje paliw, ale tylko na po-
wierzchni maksymalnie 150 metrów kwa-
dratowych. Ma to zapobiec otwieraniu przy
nich małych supermarketów. W ten sposób
działać próbowały ostatnio m.in. Tesco czy
Carrefour. A Orlen sam testował otwarcie
sklepów pod swoją marką. Oczywiście
otwarte będą lokale usługowe: kina, re-
stauracje, bary.

„Solidarność” zrezygnowała z kon-
trowersyjnego pomysłu zamykania na nie-
dzielę centrów dystrybucyjnych i sklepów
internetowych. Eksperci ostrzegali, że skoń-
czy się to pustymi półkami po weekendzie.
Ostatecznie pracownicy magazynów będą
mogli pracować, ale tylko pod warun-
kiem, że ich pracodawca dostanie od nich
pisemną zgodę. Jednocześnie będą oni
musieli otrzymać za pracę w niedzielę po-
dwójną stawkę.

Sebastian Ogórek

Zakaz handlu w niedzielę
Zamknięte niemal wszystkie sklepy i wymóg specjalnych zgód na pracę w centrach dystry-
bucyjnych – tak ma wyglądać przygotowana przez NSZZ „Solidarność” obywatelska
ustawa o zakazie handlu w niedzielę. 

WPolsce do końca 2015 roku
obowiązywały przepisy usta-
wy Prawo upadłościowe i na-
prawcze, które dawały skrom-

ne możliwości zarówno na przetrwanie fir-
mom borykającym się z płynnością finan-
sową, jak i ich wierzycielom na odzyskanie
należności. Jak pokazują statystyki, blisko
85 proc. prowadzonych procesów upa-
dłościowych kończyło się likwidacją za-
dłużonego przedsiębiorstwa. Z masą upa-
dłościową lub postępowaniem komorni-
czym kojarzono zawód syndyka. 

W związku z tym, z powodów wize-
runkowych, ale i praktycznych, na miejsce

syndyka został powołany doradca re-
strukturyzacyjny. Jego zadaniem ma być
kontrola działalności operacyjnej przed-
siębiorstwo w kryzysie, doradztwo w za-
rządzaniu, wspomaganie procesu negocjacji
dla zawarcia układu z wierzycielami oraz
czuwanie nad procesem realizacji zatwier-
dzonego przez sąd układu.

– Największą różnicą pomiędzy syn-
dykiem a doradcą restrukturyzacyjnym jest
podstawowy zakres ich działalności – ko-
mentuje Maciej Pietrzak, prezes PMR
Restrukturyzacje S.A. – Syndyk był wy-
znaczany przez sąd w celu zaspokojenia
wierzytelności z majątku firmy, w stosun-

ku do której została ogłoszona upadłość
likwidacyjna. Jego zadaniem było prawi-
dłowe i jak najszybsze przeprowadzenie
postępowania upadłościowego firmy, spie-
niężenie jej majątku i spłacenie zobowią-
zań – wyjaśnia Pietrzak. – Podstawowym
zadaniem doradcy jest natomiast spraw-
na analiza sytuacji danej firmy, w tym
przede wszystkim ocena szans uchronie-
nia przedsiębiorstwa przed likwidacją
oraz skuteczne przeprowadzenie jej re-
strukturyzacji. To najlepsza droga do za-
spokojenia wierzytelności  w jak najwyż-
szym stopniu, utrzymania miejsc pracy
oraz zachowanie firmy na rynku. �

Koniec syndyków
Jedynie 7 proc. przedsiębiorców w Polsce wie, że syndyk jako zawód już od początku roku
nie istnieje. Tak wynika z ogólnopolskiego badania OBOAK.
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Poprzez wydarzenie firma pokazała, co w praktyce oznacza jej stra-
tegiczne przesłanie „Tworzymy chemię dla zrównoważonego roz-
woju”. Przedstawiciele firmy zaprezentowali najbardziej inno-
wacyjne produkty i rozwiązania technologiczne w głównych ob-

szarach aktywności biznesowej BASF na polskim rynku – m.in. motory-
zacji, rolnictwie, budownictwie, sektorze opakowaniowym. W ramach wy-
darzenia firma otworzyła także drugie laboratorium chemiczne BASF Pol-
ska dla dzieci i młodzieży w Centrum Nauki Humanitarium.

JA

Dzień Innowacji z BASF
12 maja na terenie Wrocławskiego Centrum
Badań EIT+, wspólnie z 200 partnerami biz-
nesowymi, przedstawicielami przemysłu che-
micznego, organizacji branżowych,
administracji i mediów, BASF Polska święto-
wała Dzień Innowacji i Zrównoważonego
Rozwoju. 

Na mocy porozumienia, Krajowy
Punkt Kontaktowy staje się kra-
jową instytucją pierwszego kon-
taktu dla podmiotów zaintere-

sowanych ofertą Centrum, odpowiedzial-
ną m.in. za analizę potrzeb beneficjentów
w celu dopasowania od-
powiedniego zakresu usług.
KPK będzie prowadzić
działalność informacyjną
i promocyjną, zwiększając
świadomość nt. wsparcia
oferowanego przez Euro-
pejskie Centrum Doradz-
twa Inwestycyjnego wśród
odbiorców z Polski. Kra-
jowy Punkt Kontaktowy
ds. Instrumentów Finan-
sowych Programów UE
działający przy Związku
Banków Polskich to jeden
z dwóch – razem z Ban-
kiem Gospodarstwa Kra-
jowego – polskich ośrod-
ków wspierających dzia-
łania EIAH.

Europejskie Centrum Doradztwa In-
westycyjnego działa w ramach tzw. Planu
Inwestycyjnego dla Europy, który ma
przyczynić się do wzrostu inwestycji w ca-
łej Unii Europejskiej. Centrum oferuje
wsparcie doradcze i techniczne dla pro-

jektów inwestycyjnych. – Wierzę, że po-
rozumienie przyczyni się do lepszego do-
stępu polskich beneficjentów do wsparcia
oferowanego w ramach Planu Inwesty-
cyjnego dla Europy – powiedział Piotr Mi-
chałowski, dyrektor Biura Europejskie-

go Banku Inwestycyjnego
w Polsce. 

Komentując porozu-
mienie, wiceprzewodni-
czący Komisji Europejskiej
Jyrki Katainen, komisarz
UE ds. Miejsc Pracy, Wzro-
stu, Inwestycji i Konkuren-
cyjności, powiedział: – Aby
Plan Inwestycyjny odniósł
sukces, niezbędne są in-
stytucje działające jako jego
ambasadorzy. Jestem bar-
dzo zadowolony, że Krajo-
wy Punkt kontaktowy ds.
Instrumentów Finanso-
wych Programów UE jest
oficjalną instytucją wspie-
rającą realizację Planu In-
westycyjnego. �

Punkt doradztwa inwestycyjnego w Polsce
28 kwietnia 2016 r. w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy Europejskiego
Banku Inwestycyjnego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finanso-
wych Programów Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwe-
stycyjnego. 

Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska

Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instru-
mentów Finansowych Programów UE i Piotr Michałowski, dyrektor Biura
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce
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Obejmie ona: cenione na polskim
rynku  telewizory, sprzęt audio-
video, odbiorniki naziemne
o wysokiej rozdzielczości, kom-

putery i tablety, telefony komórkowe i sta-
cjonarne, urządzenia skomunikowane, au-

tomatykę domową i systemy bezpieczeń-
stwa, małe AGD, sprzęt zdrowotny i do oso-
bistej pielęgnacji. 

Dyrektor sprzedaży odpowiedzialny
za komputery i tablety, Matt Descamps po-
informował, że Thomson liczy na sprzedaż

w Polsce do 1,5 mln szt. urządzeń z seg-
mentu tabletów i laptopów w ciągu dwóch
lat. Marka chce też umacniać swoją pozy-
cję na rynku produktów detalicznych.

JA

Pełna oferta marki Thomson dostępna w Polsce
Pod koniec marca marka Thomson zaprezentowała w Warszawie pełną ofertę produk-
tową, która będzie niebawem dostępna dla polskich klientów. 

Jak wynika z raportu, w okresie od
kwietnia 2007 r. do kwietnia 2013 r.
państwa członkowskie zgłosiły oko-
ło 1245 potwierdzonych przypadków

szkód w środowisku, które spowodowały
zastosowanie dyrektywy ELD (Environ-
mental Liability Directive). Liczba tych przy-
padków jest zróżnicowana w poszczegól-
nych państwach członkowskich. Za ponad
86 proc. wszystkich zgłoszonych przypad-
ków wystąpienia szkód odpowiadają dwa
państwa członkowskie, są to Węgry i Pol-
ska (odpowiednio 563 i 506 przypad-
ków). Większość pozostałych przypadków
zgłosiło sześć kolejnych państw członkow-
skich: Niemcy (60), Grecja (40), Włochy
(17), a także Łotwa, Hiszpania i Wielka Bry-
tania. 

Około 50 proc. zgłoszonych przypad-
ków szkody w środowisku odnosi się do
szkód dotyczących powierzchni ziemi.
Szkody wyrządzane w wodach stanowią
około 30 proc., a zanikanie różnorodności
biologicznej – około 20 proc..

Trzy największe szkody w UE miały
miejsce w Holandii, Grecji i na Węgrzech.
Polska i Węgry odpowiadają za 86 proc.
przypadków szkód środowiskowych w UE.
Ponad 40 proc. przypadków dotyczy firm
z Polski. W latach 2007–2013 zanotowano
w Polsce ponad 500 szkód środowiskowych

W 2015 r. polska straż pożarna inter-
weniowała 7310 razy w zw. z wystąpieniem
miejscowych zagrożeń chemicznych bądź
ekologicznych.

Odpowiedzialność firm
Zgodnie z zawartą w dyrektywie ELD

zasadą „zanieczyszczający płaci” koszty

środków zaradczych stosowanych w celu
przywrócenia właściwego stanu zasobów
naturalnych, które doznały uszczerbku,
ponosi podmiot odpowiedzialny za szko-
dę. Koszt wynika wprost z rozmiarów
szkody, a nie z wielkości firmy lub podmiotu,
który ją spowodował. Raport Komisji Eu-
ropejskiej z 14 kwietnia b.r. wskazuje, że
koszty poniesionych przez firmy działań za-
radczych wynoszą średnio około 175 tysięcy
złotych, ale różnią się w zależności od kra-
ju (Grecja zgłosiła wartość średnią wyno-
szącą 250 tys. złotych). Koszty środków za-
radczych w indywidualnych sprawach są
zróżnicowane i wynoszą od 20 tysięcy do
200 milionów złotych w przypadku strat na
dużą skalę spowodowanych poważnymi
wypadkami (do takich zdarzeń doszło
m.in. w Kolontár na Węgrzech i w Moer-
dijk w Holandii). Niestety, nie zawsze fir-
my te posiadają ubezpieczenie od ryzyk śro-
dowiskowych. 

Do niebezpiecznych rodzajów dzia-
łalności zawodowej (związanych z odpo-

wiedzialnością na zasadzie ryzyka), któ-
re powodują szkody w środowisku natu-
ralnym, należą przede wszystkim: działa-
nia związane z zarządzaniem odpadami;
postępowanie z substancjami niebez-
piecznymi, preparatami, środkami ochro-
ny roślin lub produktami biobójczymi;
działania objęte dyrektywą w sprawie
emisji przemysłowych; transport drogowy,
kolejowy, śródlądowymi drogami wodny-
mi, transport morski lub powietrzny to-
warów niebezpiecznych lub zanieczysz-
czających.

Komisja zaleca w raporcie, aby w ra-
mach uzupełnienia dotychczasowych sta-
rań w zakresie wdrażania dyrektywy ELD
państwa członkowskie Unii Europejskiej re-
jestrowały dane na temat wypadków roz-
patrywanych na podstawie ELD oraz – je-
żeli jeszcze tego nie czyniły – publikowały
rejestry wypadków rozpatrywanych na
podstawie ELD; wspierały wysiłki w zakresie
wdrażania dyrektywy inicjatywami aktywi-
zującymi (takimi jak wytyczne, szkolenia,
narzędzia elektroniczne na potrzeby ana-
lizy ryzyka, wyznaczenie wartości odnie-
sienia, modele zabezpieczenia finansowe-
go itp.), tak jak uczyniły to już niektóre
z państw członkowskich; wymieniały do-
świadczenia i najlepsze praktyki admini-
stracyjne oraz zapewniały wzajemne wspar-
cie w działaniach na rzecz budowania
zdolności; dokonywały przeglądu inter-
pretacji kluczowych przepisów dyrektywy;
w systematyczny sposób gromadziły dane,
które stanowią potwierdzenie, że w okre-
ślonym państwie dyrektywa jest stosowa-
na skutecznie, efektywnie i zgodnie z ogól-
ną sytuacją w UE. �

Przodujemy w szkodach środowiskowych
Co trzecia szkoda środowiskowa w EU miała miejsce w Polsce. Odpowiedzialne za zanie-
czyszczenie firmy płacą od 20 tysięcy do 200 milionów złotych.

Fot. RENAUDE HATSEDAKIS/FREEIMAGES.COM



Royal Jet Club współpracuje z elitarną grupą niezależnych
operatorów, którzy muszą przejść obszerny proces certyfi-
kacji Royal Jet Club, zapewniając najwyższy poziom bez-
pieczeństwa i obsługi. Ten wyjątkowy model biznesowy
pozwala nam w szczególny sposób skupić się na naszych
klientach, dzięki czemu są oni priorytetem naszych dzia-
łań. Starannie wybrana sieć operatorów zapewnia zaufanie
naszych klientów, umożliwiając nam jednocześnie dostęp
do floty 4000 samolotów i ponad 1000 helikopterów,
dzięki czemu nasze usługi są niezwykle elastyczne. Nasi
klienci płacą za faktyczny czas podróży – nie płacą za czas
dolotu samolotu do miejsca startu! 



Nasz flagowy program ROYAL JET CLUB VIP CARD jest
gwarancją: 
• blokady cen za 1h lotu na dwa lata,
• podstawienia samolotu lub helikoptera w ciągu 2h,
• 10 lub więcej godzin do wylatania (Platinum 

lub Black VIP Card),
• braku opłaty za dolot do miejsca startu,
• dostępu do salonikoẃ VIP i Executive na lotniskach 

całego świata,
• darmowej personalizacji pokładu (menu i wnętrze),
• dostępu do strefy VIP z najlepszymi ofertami, która 

znajduje się na naszej stronie internetowej,
• dostępu do odrzutowców nie starszych niż 7 lat,
• korzystania z usług asystenta, dostępnego 24h/dobę,
• braku opłat za członkostwo.

Obecne promocje 
(dla klientów, którzy nie posiadają VIP Card):  
SMALL I MEDIUM JET (każdy w naszej flocie): 
• 1h lotu – 2100 euro
• pax: do 9 osób
• zasięg: do 3000 km 

Royal Jet Club
polska@royal-jet.club
+48 22 300 52 40

www.royal-jet.club
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W80 wydarzeniach
II Europejskiego
Kongresu Sa-
morządów, które

w dniach 5-6 kwietnia odbywały
się w Centrum Kongresowym
ICE Kraków– panelach, warsz-
tatach i prezentacjach – uczest-
niczyło ponad 1500 gości
– przedstawicieli samorządów
terytorialnych, administracji
publicznej, rządów i parla-
mentów, organizacji pozarzą-
dowych i biznesu z całej Euro-
py. Kongres zorganizowała
Fundacja Instytut Studiów
Wschodnich, organizator Fo-
rum Ekonomicznego w Kryni-
cy-Zdrój. Partnerem Kongresu
było Miasto Kraków. 

Uczestnicy zgodzili się, że
samorządy powinny mieć wię-
cej autonomii, w tym finanso-
wej. – Obawiam się, że w Eu-
ropie nasila się tendencja cen-
tralizacji decyzji i silnej pozycji
rządów – mówił moderator
dyskusji Jan Rokita.

Elżbieta Koterba, zastępca
prezydenta Krakowa, podkre-
śliła, że Kraków jest już takim
miastem, gdzie działa demo-
kracja partycypacyjna, a udział
mieszkańców w podejmowaniu
decyzji jest coraz większy. Zda-
niem prezydent Koterby przy-
szłość samorządów zależy od
kreatywności mieszkańców – to
oni wiedzą najlepiej, jak chcą
żyć. 

– Gdy mówimy o centrali-
zacji – mówił Joakim Lars-
son, przewodniczący Parla-
mentu (Zachodni Region
Götland) w Szwecji – musimy pamiętać, że
spychanie problemów na wyższy poziom
nie pomaga. Trzeb starać się rozwiązywać
problemy na poziomie lokalnym. Jego
zdaniem samorządy powinny decydować
w jak największej ilości spraw. 

Liderzy Samorządu
Pierwszy dzień obrad II Europejskiego

Kongresu Samorządów zakończyła uro-
czysta gala „Lider Samorządu 2015”, w któ-
rej nagrodzono najlepszych samorządow-
ców ubiegłego roku. 

W konkursie organizowanym
przez dziennik „Rzeczpospolita”
i Instytut Studiów Wschod-
nich wyróżniono najlepszego wój-
ta, burmistrza gminy miejsko-
-wiejskiej i miejskiej oraz prezydenta
miasta na prawach powiatu. 

Laureatami tegorocznej edy-
cji zostali: Tomasz Stolarczyk,
wójt gminy Rząśnia w woje-
wództwie łódzkim, Igor Bandro-
wicz, burmistrz miasta i gminy
Prusice na Dolnym Śląsku i Paweł
Adamowicz, prezydent Gdańska.
Wójt Tomasz Stolarczyk podzię-
kował swoim współpracownikom
i mieszkańcom gminy, mówiąc, że
to jest wyróżnienie dla nich. Pod-
kreślił, że bardzo ważne jest, by
następcom pozostawić gminę
bardzo ekologiczną. Burmistrz
Igor Bandrowicz także dziękował
swoim współpracownikom, któ-
rym – jak powiedział – nie trzeba
tłumaczyć, dlaczego warto ciężko
pracować dla rozwoju swojej ma-
łej ojczyzny. Prezydent Paweł
Adamowicz przypomniał naj-
nowszą historię Gdańska, czas na-
rodzin „Solidarności”, która już
w sierpniu 1980 roku chciała pol-
ski samorządnej. Podkreślił, że
wolności, jakie dzięki „Solidar-
ności” udało się uzyskać i umoc-
nić w ostatnim ćwierćwieczu war-
to zawsze bronić.

Statuetki i dyplomy „Lidera
Samorządu 2015”  wręczali: Elż-
bieta Koterba, zastepca prezy-
denta Krakowa, Grzegorz Haj-
darowicz, prezes Grupy GRE-
MI, Bogusław Chrabota, redak-
tor naczelny Rzeczpospolitej
oraz Jerzy Bochyński, prezes Fun-

dacji Instytut Studiów Wschodnich. Wrę-
czenie nagród uświetnił koncert orkie-
stry Sinfonietta Cracovia, a gale prowa-
dzili Magda Miśka Jackowska z Radia
RMF Classic oraz Marcin Piasecki z Rzecz-
pospolitej. �

Na solidnych podstawach
– Europę trzeba zbudować od nowa, ale nie zaczynając od dachu, czyli unij-
nych instytucji, tylko od dołu, przez społeczności lokalne – mówił Emil Boc,
były premier Rumunii, a obecnie prezydent miasta Kluż-Napoka podczas in-
auguracyjnej sesji plenarnej II Europejskiego Kongresu Samorządów.

Laureaci konkursu Lider Samorządu 2015: Tomasz Stolarczyk,
wójt gminy Rząśnia w województwie łódzkim, Igor Bandrowicz,
burmistrz miasta i gminy Prusice na Dolnym Śląsku i Paweł Ada-
mowicz, prezydent Gdańska.

Uczestnicy II Europejskiego Kongresu Samorządów w Centrum
Kongresowym ICE Kraków

Fot. ARCHIWUM FORUM EKONOMICZNEGO  (2)



„Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia”
– nazwa projektu piękna i intrygująca. Pro-
szę wytłumaczyć, na czym polega to przed-
sięwzięcie? Jak wiele budynków otrzymało
już „słoneczne dachy”, a ile jest plano-
wanych? 

– Projekt „Słoneczne Dachy Gminy
Rząśnia” wskazuje, jak ważne dla naszej
gminy jest środowisko, w którym mieszka-
my i żyjemy. Swą nazwą nawiązuje do ener-
gii uzyskiwanej ze słońca na dachach na-
szych domów. Poprzez ten projekt chcieli-
śmy zwrócić uwagę mieszkańców naszej
gminy oraz naszego regionu na takie
aspekty jak zmniejszenie negatywnych od-
działywań zanieczyszczeń powietrza na
środowisko poprzez ograniczenie zużycia
konwencjonalnych paliw np. podgrzewania
ciepłej wody użytkowej, a tym samym pro-
pagowania „zielonej energii” wśród społe-
czeństwa. W ramach pierwszego etapu
zrealizowanego w latach 2011–2012 zostało
zamontowanych 1029 instala-
cji kolektorów słonecznych dwu-
i trzypanelowych, gdzie 993 in-
stalacje zostały zamontowane
w indywidualnych gospodar-
stwach domowych. W drugim
etapie „Słonecznych dachów”
przewidzianym na lata 2017–
2018 przewidujemy zamonto-
wanie jeszcze ok. 300 instalacji
kolektorowych, co pozwoli na
zapewnienie w 98 proc. gospo-
darstw domowych na terenie
gminy Rząśnia podgrzewania
ciepłej wody z energii słonecz-
nej.  

Czy realizacja tego zadania ma cha-
rakter proekologiczny czy raczej efek-
tywnościowy? Czy warto zachęcać inne
gminy, aby podjęły się podobnych wyzwań?

– W przypadku takich inwestycji oba
pojęcia wzajemnie się uzupełniają. Oprócz
konkretnego i mierzalnego efektu ekolo-
gicznego praktyczną korzyścią dla miesz-
kańca jest pozyskanie faktycznie bezkosz-
towo ciepłej wody użytkowej, co znacząco
podnosi komfort życia i spowoduje oszczęd-
ności w budżecie domowym. Chociażby
biorąc pod uwagę te dwa aspekty na pew-
no warto namawiać każdego do podobnych
inwestycji.

Starają się także Państwo o uzyskanie
dofinansowania z RPO do wymiany kotłów
c.o. na piece gazowe, olejowe, peletowe. Ja-
kie są szanse na pozyskanie tych środków?
Jeśli uda się je otrzymać, jaki to będzie miał
wpływ na inwestycje w gminie?

– Wspomniane przez Pana starania do-
tyczą złożenia wniosku o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 na wymianę źródeł ciepła
na kotły gazowe, olejowe i pelletowe oraz
montaż instalacji solarnych. Działanie to jest
jednym z elementów opracowanego u nas
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Rząśnia .  Kolejnym etapem jego re-
alizacji będzie dotowanie przez samą gmi-
nę m. in. wymiany kotłów na ekogroszek czy

też montażu instalacji fotowoltaicznych. A
jakie są szanse na dofinansowanie? Mam
nadzieję, że spore. Postawiliśmy tutaj na
współpracę z sąsiednimi gminami, które
chcąc wspólnie realizować działania eko-
logiczne w regionie. To nasz dodatkowy
atut.

Chcą być Państwo postrzegani jako
gmina ekologiczna. Czy projekt energe-
tyczny jest w tej dziedzinie obecnie naj-
większym zadaniem stojącym przed Rzą-
śnią?

– Niewątpliwie tak. Zresztą za wzglę-
du na planowaną skalę przedsięwzięcia są-
dzimy, że po raz kolejny będziemy w pew-
nym sensie pionierami wśród samorządów,
jeśli chodzi o ten sposób podejścia do dzia-
łań proekologicznych. Ale ekologia to nie
tylko inwestycje, to również edukacja. Dzia-
łając w ten sposób, chcemy pokazać, że
mamy realny wpływ na ochronę środowi-
ska.

Ukoronowaniem Państwa działalności
jest statuetka Lidera Samorządu wręczo-
na podczas ostatniego Europejskiego Kon-
gresu Samorządów. O czym Pan pomyślał
po otrzymaniu nagrody? Był Pan zasko-
czony?  

– Zaskoczenie było ogromne. Nagro-
da przyznana tylko trzem samorządowcom
w skali kraju, tak naprawdę podsumowu-
jąca 10 lat ich pracy. I to przyznana przez
takie instytucje jak Fundacja Instytut Stu-

diów Wschodnich – organizato-
ra znanego wszystkim Forum
Ekonomicznego w Krynicy i
dziennik „Rzeczpospolita”. To
ogromne wyróżnienie – ale nie
tylko dla mnie, również dla całej
gminy. Patrząc wstecz, na ostat-
nią dekadę mogę powiedzieć,
że nasza gmina dokonała ogrom-
nego skoku rozwojowego. To
był udany czas i mam nadzieję,
że przed nami co najmniej tak
samo dobra przyszłość.

Rozmawiał 
Tomasz Rekowski

Mamy wpływ na
ochronę środowiska
Rozmawiamy z tegorocznym laureatem konkursu
Lider Samorządu, wójtem gminy Rząśnia Toma-
szem Stolarczykiem

Wójt gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
odbiera statuetkę Lidera Samorządu
2015 podczas Europejskiego Kongresu
Samorządów

Fo
t. 

A
RC

H
IW

U
M

 F
O

RU
M

 E
KO

N
O

M
IC

ZN
EG

O

LIDER SAMORZĄDU

Fakty 11



Wdniach 1-4 marca
br. teren targów
AUTOMATI-
CON®, czyli Cen-

trum Expo XXI, odwiedziło 12
tys. zwiedzających zaintereso-
wanych najnowszymi rozwią-
zaniami z automatyki przemy-
słowej zaprezentowanych na
280 stoiskach. Przestrzeń wy-
stawiennicza liczyła 10,5 tys.
m2. Ze swoimi produktami po-
jawiło się 309 wystawców. 

Dużym zainteresowaniem
cieszył się konkurs o Złoty Me-
dal. W gronie tegorocznych
laureatów znalazły się firmy:
B&R Automatyka Przemysłowa
Sp. z o.o. (za serwonapęd
ACOPOS P3), BOSCH REXROTH Sp. z o.o. (za zdecentralizo-
wane napędy indraDrive Mi), C&C Partners (za Inteligentny Ska-
ner 3D Serii Gocator 2300 Model 2320), SIMLOGIC. Iwona Ja-
błońska (za CODESYS – the IEC 61131-3 Automation Softwa-
re), MSF-Vathauer Polska Sp. z o.o. (za Energy-Recovery-
System ERS), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
PIAP (tachograf TC-XXXP do pojazdów szynowych z magistra-
lą CAN). 

Wśród nowości pojawiły się m.in. wysokociśnieniowe przepu-
sty elektryczne z ceramiki technicznej, rolki ceramiczne do formo-
wania metali, kompaktowe sterowniki SIMATIC S7-1511C oraz
S7-1512C czy zaciski pneumatyczne PNEUMAX. Oczywiście pro-
duktów wartych odnotowania było dużo więcej. 

– Serdecznie dziękujemy wszystkim wystawcom za to, że z roku
na rok wspólnie budujemy prestiż tej dużej i znaczącej w Europie,
międzynarodowej wystawy branży automatyki przemysłowej, po-
miarów i robotyki. To już dwudziesty drugi raz mogliśmy się spo-
tkać z licznie odwiedzającymi targi specjalistami, aby zaprezento-
wać swoje osiągnięcia, podzielić się informacjami o nowościach
i zachęcać do skorzystania z oferowanych rozwiązań. Jesteśmy prze-
konani, że spotkania z gośćmi targowymi są inspiracją do opra-
cowywania nowych pomysłów oraz rozwijania i tak już bardzo sze-
rokiej oferty – uznali przedstawiciele zarządu targów po wydarze-
niu.

Kolejna edycja odbędzie się w dniach 14-17 marca 2017 r. �

Automatyka na
280 stoiskach
Dwudziesty drugi raz odbyły się naj-
większe w Polsce targi AUTOMATI-
CON®, na których spotykają się
producenci, kompletatorzy i od-
biorcy automatyki przemysłowej. 



TARGI AUTOMATICON

Nowy serwonapęd 3-osiowy
o gęstości mocy 4 amperów
na litr przestrzeni jest najwy-
dajniejszym na rynku urządze-

niem tego typu i to z funkcjami bezpie-
czeństwa. ACOPOS P3 gwarantuje nie-
zrównaną precyzję i dynamikę pracy z cza-
sem próbkowania sygnału na poziomie
50 μs w całej kaskadzie regulatorów.

ACOPOS P3 oferowany jest w wersji
jedno-, dwu- i trzyosiowej, w przedziale
mocy od 0,6 do 24 kW. Obudowa nowego
napędu trzyosiowego jest równie mała
co tradycyjnego napędu jednoosiowego,
a tym samym zmniejsza ilość potrzebnego
miejsca w szafach sterowniczych o 69 proc. 

Najważniejsze cechy ACOPOS P3 to
gabaryty zmniejszone o 69 proc., czas
próbkowania 50 μs, wirtualne czujniki,
możliwość eksploatacji w każdym kraju. 

Krótki czas cyklu sterowania  
to konkretne korzyści dla branży

Krótki, bo wynoszący 50 μs, cykl ste-
rowania prądowego prędkością i położe-

niem to nowe możliwości sterowania na-
pędami za pomocą ACOPOS P3. Proce-
sy technologiczne odznaczające się znacz-
ną dynamiką i dokładnością, np. w poligrafii
i przemyśle opakowaniowym, wymagają
bezwzględnie precyzyjnego sterowania ru-
chami o dużej prędkości. Nie stanowi to
problemu dla ACOPOS P3, który odzna-
cza się krótkim czasem cyklu oraz dyspo-
nuje przepustowością i precyzją działania
sieci POWERLINK Ethernet czasu rze-
czywistego.

Funkcje bezpieczeństwa 
– bezwględne must have

Dzięki dyrektywom unijnym dotyczą-
cym maszyn oraz podobnym przepisom
prawa w innych częściach świata, coraz
większą uwagę przywiązuje się do funkcji
bezpieczeństwa komponentów automaty-
ki przemysłowej. 

ACOPOS P3 uwzględnia wiele funkcji
bezpieczeństwa odpowiadających kryte-
riom kategorii 4 SIL 3 / PL e. Nowa funk-
cja o nazwie SLT (Safety Limited Torque
– kontrola wartości momentu obrotowego
granicznego) sprawdza, czy podczas ruchu
nie dochodzi do przekroczenia dopusz-
czalnego maksymalnego momentu obro-
towego. Zintegrowane funkcje bezpie-
czeństwa to STO, SS1, SS2, SLS, SMS,
SBC, SDI, SLI, SLP, SMP, SLA, RSP, SBT,
SLT.

Bez strat energii
ACOPOS P3 połączony z napędem

ACOPOSmulti daje temu drugiemu moż-
liwość regenerowania mocy. Energia ha-
mowania ACOPOS P3 nie zmienia się
w ciepło na rezystorach hamowania, lecz
zostaje przekazana do ACOPOSmulti za
pomocą magistrali prądu stałego, mogącej
podawać energię z powrotem do sieci.

Bez ograniczeń miejsca instalacji
ACOPOS P3 wyróżnia się ogromną

uniwersalnością: może pracować w do-
wolnym miejscu na Ziemi, ponieważ od-
powiada najpowszechniej przyjętym ukła-
dom zasilania sieciowego: TN, TT, IT
oraz TN-S. W niektórych przypadkach
zgodność instalacji z lokalnymi przepisa-
mi wymaga tylko uzupełnienia jej o do-
datkowy filtr liniowy. Serwonapęd ACO-
POS P3 spełnia także wymagania dotyczące
produkcji maszyn i systemów, określone
normą EN 55011 CISPR 11 i EN 61800-3
(środowisko pierwsze, kategoria C2).

B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań

e-mail: office.pl@br-automation.com
tel. 61 84 60 500

Możesz 
więcej
Producenci maszyn 
i systemów znaleźli się
pod istnym ostrzałem
żądań klientów o więk-
szą wydajność i dostęp-
ność eksploatacyjną ich
produktów. Dylemat
przedsiębiorstw polega
na spełnieniu tych 
wymagań przy jedno-
czesnej redukcji czasu 
i kosztu budowania
każdej maszyny. Nowa
generacja serwonapę-
dów B&R ma stawić
czoła tym wyzwaniom.
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PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM

Zgodnie z przyjętymi założeniami
konkursu certyfikaty przyznaje
się zakładom pracy, które pro-
mują dobre praktyki w zakresie

przestrzegania przepisów prawa pracy,
a zwłaszcza prawa do zrzeszania się
w związki zawodowe. Zwycięzców wyłania
komisja, w której skład wchodzą m.in.
przedstawiciel prezydenta RP, członek
Rady Ochrony Pracy i przedstawiciel Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Oce-
na jest dokonywana z uwzględnieniem
szeregu kryteriów ujętych w regulaminie,
w szczególności takich aspektów, jak prze-
strzeganie prawa pracy, przestrzeganie
prawa pracowników do zrzeszania się
w związki zawodowe, zawarty układ zbio-
rowy pracy, zatrudnienie pracowników na
czas nieokreślony.

Oprócz głowy państwa na ceremonii
wręczenia certyfikatów najlepszym praco-
dawcom obecni byli także: minister Woj-
ciech Kolarski, minister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej Elżbieta Rafalska, prze-
wodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr
Duda, Główny Inspektor Pracy Roman Gie-
drojć oraz Zbigniew Żurek – zastępca
przewodniczącego Rady Ochrony Pracy
przy Sejmie RP. – Z wielką przyjemnością
objąłem patronat honorowy nad kolejną
edycją konkursu Pracodawca Przyjazny
Pracownikom – powiedział w swoim wy-
stąpieniu prezydent Duda, który wspomniał
prezydenta Lecha Kaczyńskiego – patro-
na pierwszej edycji, która miała miejsce
w 2008 roku, i zwolennika wolności zrze-
szania się, a zarazem profesora prawa
pracy, wykazującego zrozumienie dla wagi
prawidłowych relacji między pracodawcą
a pracownikiem. – Przede wszystkim do-
skonale rozumiał, jak istotna jest stabilność
zatrudnienia, dająca poczucie bezpieczeń-
stwa i zapewniająca byt rodzinie; jak waż-
na jest uczciwa, adekwatna do posiadanych
kwalifikacji i zdolności praca, która daje po-
czucie godności i należnego miejsca w pro-
cesie rozwoju kraju – mówił prezydent
z uznaniem. Podkreślił również, jak bliska
była śp. Lechowi Kaczyńskiemu idea kon-
kursu zaproponowanego przez NSZZ
„Solidarność”. – Zawsze uważał, że siła go-

spodarki bierze się z ludzkiej pracy i to ona
prowadzi do dobrobytu i powiększania ma-
jątku narodowego. Dlatego widział ko-
nieczność uporządkowania zasad stosun-
ków pracy i przestrzegania ich przez pra-
codawców – uzasadniał prezydent Duda.
Sam kontynuuje poparcie dla założeń kon-
kursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom,
ponieważ jest świadomy roli pozytywnych
relacji pracodawca–pracownik w budo-

waniu kapitału firm, urzędów i instytucji,
które dzięki temu przyczyniają się do bu-
dowy dobrobytu kraju. Jednocześnie pre-
zydent zwrócił uwagę na duże znaczenie
dialogu społecznego w kształtowaniu no-
woczesnych relacji między pracodawcą
a pracownikami.

W wystąpieniu prezydenta nie zabra-
kło również słów podziękowania dla związ-
ku zawodowego „Solidarność” – inicjato-
ra konkursu i nagrody, do której nominu-
ją sami pracownicy. – Jest to nagroda
zgodna z duchem solidarności. Dziękuję
państwu za ideę i konsekwencję w promo-
waniu dobrych praktyk współpracy i na-
gradzania pracodawców za kreowanie
partnerskich relacji w miejscu pracy – zwró-
cił się do przedstawicieli „Solidarności”.

W tym roku w konkursie dyplomem na-
grodzono 21 firm, które wyróżniają się pod
względem realizowanej polityki kadrowej
i wzorowo przestrzegają przepisów prawa
pracy. Wśród nich znalazły się znane i ce-
nione w Polsce firmy i instytucje m.in.: Gru-
pa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn
Spółka Akcyjna w Kędzierzynie-Koźlu,
Bombardier Transportation (ZWUS) Pol-
ska Sp. z o.o. w Katowicach, Severstal Di-
stribution Sp. z o.o. w Sosnowcu czy Uni-
wersytet Łódzki w Łodzi. �

Wzorowi pracodawcy docenieni
20 kwietnia 2016 r. w Pałacu Prezydenckim odebrali certyfikaty laureaci 
VIII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, którą 
honorowym patronatem objął obecny podczas uroczystości finałowej 
prezydent RP Andrzej Duda.

Laureaci konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom z prezydentem Andrzejem Dudą

Prezydent Andrzej Duda wręcza statu-
etkę Pracodawcy Przyjaznego Pracow-
nikom Andrejsovi Aleksejevsowi, preze-
sowi Severstal Distribution Sp. z o.o.



Severstal jest laureatem ogólnopol-
skiego konkursu „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom", prowadzonego przez naj-
większy w kraju związek zawodowy „So-
lidarność”, pod patronatem Prezydenta RP.
Co miało wpływ na ten sukces?

– U podstaw tego sukcesu leży filozo-
fia, którą kieruje się firma Severstal. Naszą
główną wartością korporacyjną są ludzie.
Dlatego w codziennej pracy przede wszyst-
kim stawiamy na bezpieczeństwo, szacunek
do ludzi oraz pracę zespołową.  Obróbka
stali to sektor, w którym występuje wiele za-
grożeń, a nasza nieustanna praca nad
zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa
pozwoliła w pełni wyeliminować wypad-
kowość w miejscu pracy. W Severstal Di-
stribution Sp. z o.o. od 2014 roku nie było
żadnego wypadku. Regularnie przepro-
wadzamy dokładną analizę zagrożeń, któ-
re występują na każdym stanowisku pracy
w naszej firmie począwszy od stanowisk na
linii produkcyjnej do stanowisk admini-
stracyjnych. Wprowadzamy działania ma-
jące na celu całkowite wyeliminowanie ry-
zyka lub ich minimalizację. 

Jakie obowiązki to nakłada na za-
trudnione przez Państwa osoby?

– Każdy pracownik powinien rozumieć,
że sprzęt można naprawić, lecz części za-
pasowych do człowieka nie można kupić.
Dlatego w naszej firmie funkcjonują pew-
ne zasady: jeśli nie wiesz, jak wykonać pra-
cę w sposób bezpieczny, to masz zakaz jej
wykonywania; jeśli środki ochrony indy-
widualnej wymagają wymiany, to praca
może być kontynuowana tylko i wyłącznie

wtedy, kiedy będziesz w pełni wyposażony
w środki ochrony obowiązujące na twoim
stanowisku pracy; jeśli zauważysz jakie-
kolwiek naruszenia, to masz obowiązek
o nich poinformować. Taką kulturę bez-
piecznej pracy tworzy się latami, nie jest
możliwe jej wprowadzenie w jednej chwi-
li. Wprowadziliśmy i kontynuujemy szereg
działań, począwszy od informowania po
kontrole w tym zakresie, od szkoleń tema-
tycznych po wizualizacje. Nasi pracowni-
cy wiedzą, że praca każdego z nich jest waż-
na dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. 

Czy to znajduje odzwierciedlenie
w profitach finansowych i pozafinanso-
wych dla zatrudnionych?

– Pracownicy otrzymują albo wyna-
grodzenie w systemie akordowym, albo do-
płatę za wykonanie indywidualnego planu,
albo premię roczną za osiągnięcie celów
korporacyjnych. Nawiasem mówiąc, jednym
z celów jest właśnie utrzymanie zerowej wy-
padkowości w firmie. Ponadto każdy z pra-
cowników może składać wnioski mające na
celu doskonalenie procesów biznesowych
lub eliminowanie zagrożeń poprzez swój
udział w projekcie racjonalizatorskim. Au-
torzy dobrych pomysłów otrzymują cenne
nagrody. Raz do roku jest prowadzona ano-
nimowa ankieta, w której pracownicy mogą
szczegółowo wyrazić swoją opinię o przed-
siębiorstwie. Po zakończeniu ankiety i otrzy-
maniu jej wyników, wprowadzamy działa-
nia korygujące, których celem jest zwięk-

szenie poziomu zadowolenia ludzi z ich co-
dziennej pracy.

Kolejnym ważnym punktem, o którym
chciałbym osobno powiedzieć, to istnienie
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
który daje naszym pracownikom określo-
ne zabezpieczenie socjalne.

Jakie zapisy obejmuje Zakładowy
Układ Zbiorowy Pracy?

– Funkcjonujący w spółce Zakładowy
Układ Zbiorowy Pracy zawiera szereg za-
pisów, które są korzystniejsze dla naszych
pracowników niż obowiązujący w Polsce ko-
deks pracy. Dotyczy to zarówno sfery ma-
terialnej (np. przydzielanie dodatkowych
świadczeń pieniężnych), jak i niemate-
rialnej (np. dostęp do prywatnej opieki
medycznej czy dodatkowe dni urlopu).
W związku z tym, że bezpieczeństwo pra-
cy jest naszym priorytetem, dokument ten
także bardzo szczegółowo określa, jakie są
nasze oczekiwania w tym zakresie i jakie
mogą być konsekwencje w stosunku do pra-
cowników, którzy nie stosują się do naszych
wymagań. Dokument jest regularnie we-
ryfikowany, tak żeby odpowiadał aktualnej
sytuacji zarówno w zakładzie, jak i na
rynku. Dla nas ten dokument to nie zwy-
kła formalność, my codziennie pracujemy
według jego zapisów. A dowodem na to jest
przyznana nagroda na wniosek kolegów ze
związków zawodowych.  

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Stawiamy na bezpieczeństwo ludzi
Rozmowa z Andrejsem Aleksejevsem, prezesem
Severstal Distribution Sp. z o.o.

Hala magazynowa, Sosnowiec

PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM
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Uroczysta gala odbyła się w gma-
chu Telewizji Polskiej w sobotę
23 kwietnia 2016 r. Honorowy
patronat nad konkursem obję-

li minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysz-
tof Jurgiel, Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych RP oraz Krajowa Rada Izb Rol-
niczych, Związek Gmin Wiejskich.

Kandydatury wójtów mogły zgłaszać
samorządy, mieszkańcy gmin, organizacje
i instytucje lokalne. O wyborze zwycięzcy
zdecydowali telewidzowie w głosowaniu
SMS. Głównym kryterium wyboru były
osiągnięcia wójtów na rzecz gminy. Nie-
którzy na swój sukces pracowali latami, inni
dopiero rozpoczynają „karierę”, ale już mają
się czym pochwalić. 

Z nadesłanych kilkudziesięciu zgłoszeń
kapituła konkursu wyłoniła finałową dzie-
siątkę. Zostali nimi: Ryszard Kalkowski
– wójt gminy Szemud, woj. pomor-
skie; Antoni Karlak – gmina Jabłonka, woj.
małopolskie; Jerzy Lewi Kiedrowski – gmi-
na Tuchomie, woj. pomorskie; Marcin Ki-
wior – gmina Skrzyszów, woj. małopolskie;
Sławomir Kopacz – gmina Bieliny, woj.

świętokrzyskie; Wiesław Kulesza – gmina
Gródek, woj. podlaskie; Iwona Agnieszka
Łebek – gmina Długołęka, woj. dolnoślą-
skie; Andrzej Puławski – gmina Murów, woj.
opolskie; Tomasz Sadłoń – gmina Psary,
woj. śląskie; Tadeusz Zakrzewski – gmina
Chynów, woj. mazowieckie. Dla każdego
z wójtów nominacja była dużym wyróż-
nieniem. 

– W kraju mamy ponad 1500 gmin
wiejskich, więc nominacja do grona 10 naj-
lepszych wójtów daje sporą satysfakcję.
Traktuję ją jednak przede wszystkim jako
wyróżnienie dla gminy Tuchomie. Cieszę
się, że nasza jednostka została w ten spo-
sób dostrzeżona i doceniona jako lider w re-
alizacji wielu innowacyjnych przedsię-
wzięć. Nominacja oznaczała dla nas także
duży efekt promocyjny dzięki wielokrotnej
prezentacji osiągnięć gminy na ogólno-
polskiej antenie TVP1 – przyznał jeden z no-
minowanych, Jerzy Lewi Kiedrowski, wójt
gminy Tuchomie.

Zdobywca pierwszego miejsca, Anto-
ni Karlak jest włodarzem Jabłonki od
2006 r. – Reprezentuję 19-tysięczną gmi-

nę. Nagroda należy się mieszkańcom,
którzy tworzą wspólnotę, bez której nie by-
łoby sukcesu – powiedział samorządowiec
po odebraniu nagrody. Wójt Karlak jest już
laureatem m.in. samorządowego Oskara,
czyli Nagrody im. Grzegorza Palki, przy-
znawanej za wybitne zasługi dla samo-
rządu terytorialnego, a w szczególności
za działania na rzecz rozwoju gminy.
W 2015 r. gmina Jabłonka znalazła się na
11. miejscu w Złotej Setce Samorządów
w Polsce.

„W Polce mamy ponad półtora tysią-
ca wójtów. To oni najlepiej powinni znać po-
trzeby swoich mieszkańców. Ale żeby za-
służyć na uznanie, trzeba mieć się czym po-
chwalić. I właśnie tych z największymi
osiągnięciami chcemy promować. Celem
konkursu jest nie tylko wyłonienie najlep-
szego wójta w kraju, ale pokazanie innym,
że można i warto inwestować, tak aby
mieszkańcom stwarzać coraz lepsze wa-
runki do życia, pracy i odpoczynku” – przy-
znali na swojej stronie internetowej orga-
nizatorzy z Redakcji Audycji Rolnych Pro-
gramu 1 TVP. �

Poznaliśmy

Antoni Karlak, wójt gminy Jabłonka w Małopolsce został zwycięzcą 15. edycji
konkursu „Wójt Roku 2015” na najlepszego gospodarza gminy.

najlepszych wójtów 2015 roku
Fot. ANNA BORECKA
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Do najważniejszych zaliczyć na-
leży, zrealizowany wspólnie
z powiatem bytowskim, projekt
modernizacji dróg powiato-

wych na terenie gminy Tuchomie. W ramach
tego projektu wyremontowano drogi po-
wiatowe o łącznej długości 27,53 km. War-
tość przedsięwzięcia to kwota 5,1 mln zł,
z czego wkład finansowy gminy Tuchomie
wynosi 1,3 mln zł.

Stawiamy także na realizację innowa-
cyjnych przedsięwzięć dotyczących odna-
wialnych źródeł energii. W ubiegłych latach
zainstalowano na ponad 300 budynkach
instalacje solarne do ogrzewania wody.
W roku 2015 na 34 obiektach zamonto-
wano instalacje fotowoltaiczne (prosu-
menckie). W roku 2016 w naszej gminie, na
budynkach mieszkańców, powstanie 105 in-
stalacji fotowoltaicznych, w ramach środ-
ków pozyskanych z NFOŚiGW.

W 2015 roku powstał też dzienny dom
pobytu „Senior-WIGOR”. Adresowany
jest do osób niepracujących w wieku 60+,
które mogą spędzać w nim 8 godzin dzien-
nie od poniedziałku do piątku. W ramach
zajęć dla seniorów przewidziano m.in. za-
jęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe,
aktywności ruchowej oraz sportowo-re-
kreacyjnej. Znajduje się w nim pomiesz-

czenie m.in. do: wspólnych spotkań, goto-
wania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką,
sprzętem RTV oraz komputerem z dostę-
pem do Internetu). Zapewniony jest także
ciepły posiłek.

To tylko nieliczne z wielu inicjatyw, ja-
kie w gminie Tuchomie w 2015 r. zrealizo-
waliśmy i w przyszłości planujemy zreali-
zować.

Jerzy Lewi Kiedrowski
wójt gminy Tuchomie

Innowacje w Tuchomiu
W roku 2015 w gminie Tuchomie realizowanych 
było wiele przedsięwzięć wpływających 
na poprawę jakości życia mieszkańców. 

Instalacja fotowoltaiczna przy
oczyszczalni ścieków w Tuchomiu

Zajęcia w Senior-WIGOR
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Pięciokrotnie został Pan nagrodzony
Witosowym Kapeluszem w plebiscycie Na
Najpopularniejszego Wójta Gminy i Bur-
mistrza Małopolski. Teraz znalazł się Pan
wśród laureatów ogólnopolskiego kon-
kursu Wójt Roku. Co jest Pana dewizą
w pracy samorządowca?

– Zaufanie i poparcie jest wymiernym
wskaźnikiem pracy na każdym stanowisku
publicznym. Każdy, kto aspiruje do ich ob-
jęcia powinien o tym pamiętać. Przed roz-
poczęciem pracy jasno akcentowałem, że
pełnienie funkcji wójta to dla mnie służba
lokalnej społeczności. Służba pełna zaufa-
nia, zrozumienia i wspólnego działania. Na
tym fundamencie można budować naszą
małą ojczyznę. Wyróżnienia dla każdego są
miłe i budujące. Dla mnie zawsze były in-
spiracją i motywacją do dalszej pracy. Każ-
de z nich  odbierałem jako docenianie
wspólnej pracy i dużego zaangażowania
wszystkich moich współpracowników, rad-

nych, sołtysów, a przede wszystkim miesz-
kańców. Jasno zaznaczałem, że bez ich po-
święcenia, zespołowego działania, nie byłoby
tych sukcesów. Te nagrody to tak napraw-
dę wyróżnienie dla nas wszystkich.

To już Pana druga kadencja na sta-
nowisku wójta gminy. Czy ta druga „run-
da” generalnie jest trudniejsza, czy może
mając jednak zgromadzony pewien kapi-
tał zaufania podczas kolejnych wyborów
łatwiej podejmować decyzje?

– Jest takie powiedzenie, raz zachwia-
ne zaufanie nigdy nie odzyska pełnej rów-
nowagi. Szczególnie należy o tym pamiętać
przy kadencyjnym, publicznym systemie pra-
cy czy działalności. Nie można w niej od-
cinać kuponów. Każdy nowy dzień ma
upłynąć pod znakiem wysiłku i pracy na peł-
nych obrotach, z maksymalnym zaanga-
żowaniem.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Służba pełna zaufania
Rozmowa z laureatem konkursu Wójt Roku 2015, 
wójtem gminy Skrzyszów Marcinem Kiwiorem 
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Wgminie, którą mam
przyjemność zarzą-
dzać od 16 lat, mie-
szka ponad 27 tys.

osób. Rocznie średnio przybywa
nam kolejnych tysiąc mieszkańców.
Dla nich położenie jest jednym
z najważniejszych kryteriów wy-
boru miejsca zamieszkania – mówi
wójt Długołęki Iwona Agnieszka
Łebek. – Moją ambicją jest, aby
każdemu żyło się tu przyjemnie,
wygodnie i bezpiecznie – dodaje.

Po pierwsze 
– dobra jakość życia

W odpowiedzi na dewizę wój-
ta, co roku w każdej z 41 miejsco-
wości realizowanych jest szereg in-
westycji. Największy nacisk kła-
dziony jest na rozbudowę dróg
i chodników oraz sieci kanalizacji.
– Tam, gdzie nie ma możliwości re-
alizacji dużych, wielomilionowych
zadań, wdrażamy mniejsze pro-
jekty związane np. z budową oświe-
tlenia, koszeniem poboczy, budo-
wą placów zabaw, boisk czy siłowni
napowietrznych – podkreśla Iwo-
na A. Łebek. Na uwagę zasługują
inwestycje w oświatę. 

W 2013 r. oddano do użytku jeden
z pierwszych w Polsce publicznych żłobków
w gminie wiejskiej oraz nowy budynek
przedszkola. W jednym miejscu powstał
kompleksowy zespół szkół, do którego
dzieci mogą uczęszczać od żłobka aż do li-
ceum. – Kompleks rozrasta się – obecnie bu-
dujemy kolejne sale wykładowe, a niedłu-
go powstanie hala sportowa. Pół roku
temu oddaliśmy też do użytku nowy bu-
dynek szkoły w Kiełczowie. Oprócz  mul-
timedialnych sal, powstała tam sala do gry
w squasha. Korzystają z niej uczniowie, ale
też mieszkańcy gminy – dodaje wójt.

Po drugie – mekka dla inwestorów
W gminie zarejestrowanych jest już po-

nad 3 tys. firm. Wśród nich największe
światowe marki z branży motoryzacyjnej,
budowlanej oraz mniejsze firmy usługo-
we i produkcyjne. Swoje oddziały mają tu
Selgros Cash&Carry, Volvo Truck Bus Se-
rvice, BOSH Układy Hamulcowe, Chas-
sis Brakes International czy Betard. Oni za-
ufali gminie i z powodzeniem prowadzą tu
swoje biznesy. Do tego grona dołączają ko-
lejni gracze. – Panattoni Europe wybuduje
u nas centrum logistyczne, a dealer Ja-
guara i BMW właśnie stawia największy

salon samochodowy w Polce – zdra-
dza wójt i podkreśla, że atrakcyjność
inwestycyjna gminy wzrosła dzięki
usytuowaniu terenów aktywności
gospodarczej nieopodal nowych po-
łączeń komunikacyjnych. Jednym
z takich miejsc jest tzw. węzeł w Ło-
zinie.

Kultura i sport 
– na to stawiamy

Istotnym czynnikiem poprawia-
jącym jakość życia mieszkańców
oraz ich poziom zadowolenia jest roz-
wój kultury i sportu. Działają tu licz-
ne kluby piłkarskie, koszykarskie, a na-
wet drużyna hokeja na trawie. Sys-
tematycznie rozbudowywana jest in-
frastruktura sportowa, w tym nowe
boiska wielofunkcyjne i orliki. – Lada
dzień otworzymy drugi kompleks
lekkoatletyczny z bieżnią  okólną
i skocznią w dal – opowiada Łebek.
Prężnie działa Gminny Ośrodek Kul-
tury oraz Gminna Biblioteka Pu-
bliczna. Gmina jest inicjatorem wie-
lu wydarzeń kulturalnych i rozryw-
kowych, które przyciągają tysiące
uczestników. Największe z nich to
w tym roku Dni Gminy Długołęka,
podczas których mieszkańcy będą ba-

wili się w rytm utworów Bajmu i Sound'n'
Grace. Znajdują się tu także liczne stadniny
koni, imponujące zabytki oraz interesują-
ce szlaki turystyczne. Działania gminy
wielokrotnie znajdowały uznanie jury pre-
stiżowych konkursów takich jak np.: Dol-
nośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza, Re-
gionalny Lider Innowacji i Rozwoju oraz
Markowy Samorząd. Iwona Agnieszka
Łebek została także, już po raz 9., nomi-
nowana do ogólnopolskiej nagrody Wójt
Roku.

www.gmina.dlugoleka.pl

Gmina Długołęka 
– miejsce do życia dla każdego
Gmina Długołęka – największa gmina powiatu wrocławskiego i jedna z naj-
większych w Polsce. Graniczy z Wrocławiem, a przez jej obszar przebiegają
najważniejsze szlaki komunikacyjne. Z tego powodu stała się ważnym punk-
tem na gospodarczej mapie regionu. Coraz częściej wybierana jest jako miej-
sce do życia.

Nowy stadion przetestowali najpierw polscy olimpijczycy.
Teraz odbywają się tu regularnie zawody lekkoatletyczne.

Nowe obiekty szkolne imponują kolorową i ciekawą archi-
tekturą, która trafia w gust uczniów.



Gmina Narewka 
– raj dla turystów i inwestorów

Gmina Narewka
ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka, tel.: 85 682 98 80, faks: 85 682 98 85, e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl, www.narewka.pl

OFERTA TURYSTYCZNA

• Ośrodek Turystyczno-Rekreacyjny 
i Kulturalny na Starym Dworze nad 
Zbiornikiem Wodnym Siemianówka 
(w trakcie budowy).

• Stanica kajakowa z bazą noclegową 
w Narewce, tel. 85 685 80 62, 
e-mail: stanica-narewka@o2.pl.

• Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
w Siemianówce, tel. 85 685 71 69, 
685 70 03, 
e-mail: oee-siemianowka@wp.pl.

OFERTA INWESTYCYJNA

Gmina Narewka posiada szeroką ofertę inwestycyjną.
Zainteresowani nią mogą nabyć atrakcyjnie położone
i uzbrojone w pełną infrastrukturę komunalną nieru-
chomości, przeznaczone na inwestycje turystyczne
– budownictwo hotelarskie i pensjonatowe. Są one po-
łożone nad brzegiem Zbiornika Wodnego „Siemia-
nówka”, w sąsiedztwie kompleksu leśnego Puszczy
Białowieskiej. W samym jej centrum, również nad
zbiornikiem wodnym, znajdują się natomiast tereny
przeznaczone pod budownictwo letniskowe – uzbro-
jone w infrastrukturę komunalną działki o powierzchni
ok. 1 tys. mkw. To oferta skierowana przede wszystkim
do miłośników ciszy, wędkarstwa i ptactwa. 

Na terenie gminy Narewka znajduje się kompleksowo
wyposażone kolejowe przejście graniczne, łączące UE
z Białorusią. W jego sąsiedztwie położone jest 29,31
ha terenów inwestycyjnych, które należą do Podstrefy
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stanowią
one idealną lokalizację dla przedsiębiorców, którzy
współpracują gospodarczo ze wschodnimi sąsiadami
Polski lub zamierzają to robić.

POŁOŻENIE

Gmina Narewka położona jest w południowo-
-wschodniej części województwa podlaskiego
przy granicy z Białorusią – dwie trzecie jej po-
wierzchni zajmuje Puszcza Białowieska. Ponadto
na jej terenie zlokalizowane jest 50 proc. po-
wierzchni Białowieskiego Parku Narodowego.
Przez narwiańską ziemię przepływają rzeki Narew
i Narewka. W górnym biegu tej pierwszej znaj-
duje się Zbiornik Wodny „Siemianówka” o po-
wierzchni 3250 ha. Bogactwo cennych walorów
przyrodniczych spowodowało, że dwie trzecie
powierzchni gminy jest objętych obszarami
ochrony Natura 2000.
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Michał Tabaka

Samorządowcy obawiający się lo-
gistycznych zawiłości Programu
500+ wpadli w polityczną pu-
łapkę. Opozycja bowiem szybko

podjęła ich wątpliwości i przedstawiła jako
sprzeciw wobec polityki władzy, co jednak
do końca prawdą nie jest. Reprezentanci
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)
raczej nie krytykowali samego sensu Pro-
gramu 500+. Nie ukrywali jedynie, że
przekazanie samych pieniędzy, wedle wy-
liczeń rządu, nie jest receptą na całe zło. Dla-
tego jeszcze na początku roku apelowali
przede wszystkim o wydłużenie w czasie
startu programu, akcentowali fakt, że po-
trzebują więcej miesięcy na przygotowanie
do, było nie było, poważnej operacji. 

– We Wrocławiu to będzie około 60 tys.
osób uprawnionych. Potrzeba zatrudnienia
prawie 100 pracowników, wynajęcia albo
znalezienia im pomieszczeń w ramach
urzędu, zakupienia im komputerów, prze-
szkolenia – ostrzegał w styczniu Jacek Su-
tryk z Departamentu Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Wrocławia. – Pamiętajmy,
że w Polsce obowiązuje Ustawa o zamó-
wieniach publicznych. Trzeba podjąć sto-
sowne zmiany w prawie miejscowym,
podjąć uchwałę, dokonać zmian w budżecie
– w podobnym tonie wypowiadał się
Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent Ło-
dzi i inni.

Program 500+ od początku jednak był
zbyt silną więzią połączony z polityką. I jako
sztandarowy projekt kampanii zwycięskiej
partii trudno było oczekiwać jego przeło-
żenia w czasie. Nawet jeżeli argumenty za
takim rozwiązaniem wydawały się bez-
stronnie słuszne. Program ruszył zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami 1 kwiet-
nia. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Socjalnej jasno wynika, że opóź-

nienie byłoby źle odebrane społecznie.
Tylko w pierwszym tygodniu kwietnia zło-
żono blisko milion wniosków (700 tys.
standardową drogą, 300 tys. – elektro-
niczną). Za tym, przynajmniej gdzienieg-
dzie, ruszyły natychmiastowe wypłaty.
Chociażby w województwie lubuskim po ty-
godniu wydano 1200 decyzji w tej sprawie.

Dobra wola
Nie brakuje przykładów wskazujących,

że jak zawsze, tak i w tym przypadku

istotna jest dobra wola. Rzecz jasna moż-
na czekać najpierw na przekazanie do
gminnej kasy pieniędzy z konta wojewody.
Ale okazuje się, że nie trzeba. Tak zrobio-
no m.in. w Obornikach (woj. wielkopolskie),
jednej z pierwszych gmin w Polsce, gdzie ru-
szyła już wypłata rządowych świadczeń.

– Mimo że jeszcze nie otrzymaliśmy
pieniędzy od wojewody, wypłacamy je z wła-
snego budżetu, tak żeby osoby objęte pro-
gramem jak najszybciej mogły z tych środ-
ków skorzystać – tłumaczy Tomasz Szra-
ma, burmistrz Obornik.

Nie ma też większego sensu narzekać
na „łączność” między urzędami woje-
wódzkimi a gminami. W Łodzi pieniądze

na miejskim koncie były już w drugim ty-
godniu od startu programu. I od razu ru-
szyła wypłata. Podobnych przykładów jest
więcej. W powiecie częstochowskim w gmi-
nie Janów do 20 kwietnia ponad 40 rodzin
otrzymało świadczenia, w Koniecpolu
– przeszło 75 rodzin, w Przyrowie – 35. 

Ministerstwo doskonale zdaje sobie
sprawę, że sporo zależy od taktyki przyję-
tej przez gminy. – Gminy mogą przyjmo-
wać różne strategie rozpatrywania wnio-
sków.  Ważne, żeby mieściły się w trybie trzy-

miesięcznym – zauważa Bartosz Mar-
czuk, wiceszef resortu rodziny, pracy i po-
lityki społecznej.

„Spóźnialscy”
Faktycznie, nie brakuje ciągle miast,

gdzie o wypłatach jeszcze nikt nie mówi. Na
przykład w Siemianowicach Śląskich trwa
nadal weryfikacja składanych wniosków.
W Kalatach też nie ma jeszcze określonej
daty. Radzionków mówi o maju, podobnie
jak Miasteczko Śląskie. Ci „spóźnialscy” sa-
morządowcy – będący jednak w mniejszo-
ści – zgodnie zapewniają, że ich taktyka nie
jest skierowana na czekanie aż do końca
z wypłatami. Fakt nierealizowania ich już

Najmłodsza troska 
samorządowców
Zgodnie z głośnymi zapewnieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej na Program 500+ są zabezpieczone środki finansowe. Co może
nawet ważniejsze: w dalszych latach też tak ma być. Czym więc martwią się
samorządowcy?

Program 500+ od początku jednak był zbyt silną
więzią połączony z polityką. I jako sztandarowy projekt
kampanii zwycięskiej partii trudno było oczekiwać jego
przełożenia w czasie. Nawet, jeżeli argumenty za
takim rozwiązaniem wydawały się bezstronnie słuszne.
Program ruszył zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzi-
ami 1 kwietnia.
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w kwietniu tłumaczą zawiłościami budże-
towymi czy koniecznością uporządkowania
wszystkiego logistycznie.

Resort jeszcze przed startem programu,
jak i już podczas jego trwania, przekonywał
wszystkich, że nie ma absolutnie obaw co
do ewentualnych braków środków. – Poja-
wiają się zupełnie nieuprawnione głosy
z niektórych samorządów, że może za-
braknąć pieniędzy. Nie ma najmniejszych
podstaw do takiego twierdzenia. To są
wydatki prawnie zdeterminowane. Są za-
gwarantowane w budżecie na poziomie
17,55 mld  zł, w dwóch częściach: 15,355
mld zł u wojewodów, 1,7 mld zł w rezerwie
celowej – twierdzi niezmiennie Elżbieta Ra-
falska, szefowa MRPiPS. 

Przy tej okazji warto na zagadnienie po-
patrzeć z perspektywy nie budżetów JST,
a całego kraju. Tutaj dane – mimo opty-
mistycznej narracji rządu – nakazują co naj-
mniej ostrożność. Widać, że Program
500+ odciśnie się wyraźnym piętnem na
budżecie, a równolegle mniejsze są wpły-
wy z zakładanych wcześniej źródeł, np. po-
datku bankowego. Stąd już teraz pojawia-
ją się rekomendacje w sprawie utrzymania
VAT-u na obecnym poziomie do 2017 r. Taki
jest koszt przede wszystkim wypłat 500 zł
na drugie i kolejne dziecko. I to było jak naj-
bardziej do przewidzenia. W następnych la-
tach z pewnością przekonamy się o na-
stępnych niezbędnych instrumentach, któ-
re będą równoważyć nieco rozdawniczą rękę
rządu.

Droga bez odwrotu
Innego rozwiązania nie ma – odwrót od

Programu 500+ jest niemożliwy. Wize-
runkowo, bowiem trudno sobie wyobrazić
gorszą porażkę. Bez wątpienia Program
500+, mimo że nie jest finansowany z pie-
niędzy samorządowych, będzie miał wpływ
na gminne budżety. Wszak zakrojonej na tak
szeroką skalę operacji społecznej jeszcze nie
było. Abstrahując na chwilę od jej oceny me-
rytorycznej nie można udawać, że takie
przedsięwzięcie nie wymaga odpowied-
nich nakładów: ludzi, biur, sprzętu, opro-
gramowania etc. 

Podobnie sprawa się ma z 6-latkami.
Uporządkowanie wreszcie przedszkolnej
i szkolnej sieci po kilkuletnim, nie do koń-
ca potrzebnym, rozpychaniu się łokciami
przez polityków nie może być tanie i łatwe.
Pod tym względem przyszłość JST nie ry-
suje się w zbyt różowych kolorach. Wydatki
i nowe wyzwania już widać na horyzoncie.
Podobnie jak informacje o mniejszych
wpływach z podatków. Z drugiej strony pol-
skie samorządy pokazały już parę razy, że
nawet bez pomocy centrali są w stanie so-
bie doskonale poradzić. Czas pokaże, jak
będzie w tym przypadku. �
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500 plus dla rodzin i… cyberprzestępców
Wraz z wprowadzeniem programu Rodzina 500 plus pojawili się cyberprzestępcy,
którzy próbują wykorzystać możliwość składania wniosków online, aby przesyłać
pliki z podejrzaną zawartością oraz uruchamiać kampanie phishingowe. Dyspo-
nują całym arsenałem złośliwego oprogramowania, które używają do zbierania
danych osobowych, numerów telefonów, zapisywania na płatne subskrypcje lub
wyłudzania pieniędzy za różne usługi przy pomocy np. płatnych SMS-ów. Prze-
stępcy np. sugerują strony, przez które należy składać wnioski. Takie witryny pozor-
nie nie różnią się niczym od oficjalnych stron rządowych, jednak korzystanie z nich
niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. 
– Największe zagrożenie wiąże się z połączeniem programu Rodzina 500 plus
z sektorem bankowym. Zastosowanie bankowości elektronicznej do potwierdzania
tożsamości osoby składającej wniosek to z jednej strony bardzo dobry pomysł,
z drugiej strony jednak takie rozwiązanie daje cyberprzestępcom nowe pole do
działania. Wykorzystując złośliwe oprogramowanie lub mechanizmy socjotechniki,
mogą oni uzyskiwać dostępy do kont bankowych wielu ludzi – ostrzega Michał Jar-
ski, Regional Director CEE w firmie Trend Micro.
Ministerstwo Cyfryzacji stara się na bieżąco reagować – na stronie internetowej
można znaleźć krótkie filmiki, które mają ostrzec zainteresowanych przed działa-
niami cyberprzestępców. Podobne informacje zamieszczone są np. na portalu
Emp@tia, przez który można składać wnioski, a także na stronie internetowej Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Program Rodzina 500 plus jest tylko jednym ze świadczeń, o które można ubiegać
się za pomocą narzędzi internetowych. Dlatego warto zastanowić się, w jaki spo-
sób zabezpieczać miejsca interakcji obywateli z systemem rządowym, jak wypra-
cować system, w którym użytkownik otoczony jest opieką – któremu daje się nie
tylko platformę do wykonania jakiejś transakcji, lecz także gwarancję bezpieczeń-
stwa.
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Dwunastotysięczne miasto Brwi-
nów, z tradycją przedwojen-
nego letniska i willową zabu-
dową, zachowuje swój charak-

terystyczny klimat. Powstają tu nowocze-
sne, a zarazem kameralne osiedla miesz-
kaniowe. Nowych mieszkańców przyciąga
cisza, spokój, piękno obszarów chronionego
krajobrazu i dobre połączenia ze stolicą. Po-
ciągi podmiejskie w ciągu niespełna pół go-
dziny przewożą pasażerów z przytulnej kra-
iny miast-ogrodów do centrum Warszawy.
Wiosną i latem organizowane są cykliczne
imprezy oddające klimat urokliwego mia-
steczka m.in. Festiwal Otwarte Ogrody. 

Nowe inwestycje chętnie lokują się
w strefie przemysłowej w północno-wschod-
niej części gminy. Naprzeciw oczekiwaniom
inwestorów wychodzą planowane przed-
sięwzięcia, np. projektowany przez PKP
PLK nowy przystanek kolejowy w Parz-
niewie, droga wojewódzka tzw. Paszko-
wianka, która poprzez tereny przemysłowe
Parzniewa i Moszny połączy drogi woje-
wódzkie 719 i 720 z węzłem autostrady A2
w Pruszkowie, czy projektowana przez
gminę obwodnica wsi Moszna, która po-
zwoli na wyprowadzenie ruchu samocho-
dów ciężarowych w kierunku autostrady A2.

Brwinów jest gminą przyjazną dla in-
westorów, których wspiera począwszy od

etapu pozyskiwania gruntów pod inwe-
stycje i przy załatwianiu niezbędnych for-
malności, czasami nawet modyfikując
plany zagospodarowania przestrzenne-
go. Atutem Brwinowa jest znacząca ilość
terenów objętych planami zagospodaro-
wania oraz przychylne nastawienie władz
samorządowych. Centra logistyczne i za-
kłady produkcyjne lokują się w przemy-
słowej części Parzniewa, Mosznie i Ko-
szajcu. Firmy Formika, Kosmepol, Mil-
lennium Logistic Park, Dachser, centrum
dystrybucyjne Jeronimo Martins, ULMA
to tylko niektórzy z zadowolonych inwe-
storów, którzy postawili na gminę Brwinów
i z powodzeniem rozwijają tutaj swoje
przedsięwzięcia.

Potwierdzeniem istnienia w gminie
dobrego klimatu inwestycyjnego jest przy-
znawanie od 2012 r. certyfikatu „Gmina
Fair Play”. Na terenach przemysłowych,
wokół charakterystycznego, widocznego
z odległości kilkudziesięciu kilometrów
komina nieukończonej elektrociepłowni,
rozpoczynają działalność kolejne firmy. Sa-
morząd też jest aktywny, przeznaczając na
inwestycje w ostatnich latach od 25 proc.
do nawet 50 proc. budżetu. Brwinów bu-
duje sieci wodociągowo-kanalizacyjne,
tworzy i  rozbudowuje bazę oświatową,
sportową i kulturalną. 

Zrealizowane w ostatnich latach inwe-
stycje to m.in. I etap rewitalizacji Parku Miej-
skiego w Brwinowie, remont zabytkowej Za-
grody w Brwinowie i Toeplitzówki w Otrę-
busach, budowa przedszkola po północnej
stronie Brwinowa, gimnazjum w Otrębusach,
boiska w Parzniewie, świetlicy w Owczarni.
Gmina Brwinów od lat inwestuje w infra-
strukturę sportową. Przy gminnych szkołach
powstały wielofunkcyjne nowoczesne kom-
pleksy boisk szkolnych. W Żółwinie od kil-
ku lat prężnie działa „Orlik”. Mieszkańcy
gminy Brwinów są bardzo zaangażowani
w rozwój sportu, o czym świadczy duża licz-
ba klubów sportowych działających na na-
szym terenie. Hokej na rolkach, kulturysty-
ka, piłka nożna, judo, ju-jitsu, siatkówka, te-
nis stołowy, tenis ziemny i jazda konna to
sportowe specjalności gminy. Kluby sportowe
odnoszą znaczące sukcesy na arenie krajo-
wej i międzynarodowej.

Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
tel.: 22 738 26 15 

22 738 25 50
fax: 22 729 63 90

brwinow@brwinow.pl
www.brwinow.pl

www.fb.com/Brwinow

Brwinów

444 km autostradą A2 do granicy z Niemcami, 25 km do Warszawy. Położenie
Brwinowa kusi inwestorów poszukujących terenów pod budowę centrów logi-
stycznych i zakładów w strefie przemysłowej, ale z drugiej strony przyciąga no-
wych mieszkańców, którzy w samym Brwinowie i podmiejskich osiedlach
znajdują klimat podwarszawskiego letniska, dobre warunki życia i dużo zieleni.

– dobre miejsce



Katalog standardów mieszkanio-
wych, aktywizacja parterów ka-
mienic oraz program budowania
dobrego wizerunku obszaru – to

tylko część elementów, które zakłada oce-
niony najwyżej w Polsce projekt rewitali-
zacyjny. 

Działania projektowe będą zognisko-
wane w centrum miasta, ze szczególną kon-
centracją działań w kwartałach zabudowy
w osi ul. 3 Maja. Realizacja projektu będzie
odpowiedzią na problemy tego obszaru ta-
kie jak ubóstwo, bezrobocie i dziedziczenie
biedy. Wszelkie zaplanowane zajęcia i za-
biegi będą, na co wskazuje już sam tytuł pro-
jektu, podporządkowane aktywizacji za-
wodowej i społecznej mieszkańców rewi-
talizowanego obszaru. Tematem wiodącym
będzie więc polityka społeczna i rynek
pracy.

– Rewitalizacja to nie tylko infrastruk-
tura. Wychodzę z założenia, że w centrum
wszelkich działań związanych z procesem
rewitalizacji, musi stać człowiek. Dlatego we
Włocławku kładziemy nacisk na jej spo-
łeczny wymiar. Ma to odzwierciedlenie
w projekcie, który w ministerialnym kon-
kursie na „Modelową Rewitalizację Miast”
został oceniony najwyżej w Polsce. Zwy-
cięski projekt jest wypadkową chęci poprawy
śródmiejskiej infrastruktury oraz zawodo-
wej i społecznej aktywizacji mieszkańców
centrum Włocławka. Zależy nam m.in. by
teren objęty projektem konkursowym oży-
wić gospodarczo, opracować dla niego
skuteczny program rozwoju przedsiębior-
czości, stworzyć system zachęt dla najem-
ców lokali użytkowych zapewniających
aktywizację parterów kamienic i w konse-
kwencji zbudować dobry wizerunek wło-
cławskiego Śródmieścia – mówi Marek
Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Projekt zakłada partycypacyjne wy-
pracowanie Gminnego Programu Rewita-
lizacji (GPR) i opracowanie narzędzi do
utworzenia centrum rewitalizacyjnego w wy-
branym obiekcie na obszarze rewitalizacji.

Opracowanie GPR poprzedzone zostanie
wykonaniem szczegółowej diagnozy opar-
tej na pogłębionych badaniach tereno-
wych w zakresie występujących problemów
i mechanizmów ich powstawania, struktury
wieku, kwalifikacji zawodowych, warunków
zamieszkania, przyczyn zaległości czyn-
szowych, jakości tkanki architektonicznej ze
strukturą własności i oceną potencjału
nieruchomości itp. Dogłębna analiza uzy-
skanych danych pozwoli na ocenę zasad-
ności wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewi-
talizacji, możliwości wykorzystania part-
nerstwa publiczno-prywatnego i identyfi-
kację ewentualnych zagrożeń dla procesu
rewitalizacji, a także na wypracowanie
przy udziale interesariuszy rozwiązań i pro-
jektów, które wyprowadzą obszar rewitali-
zowany ze stanu kryzysowego.

W trakcie trwania projektu na obsza-
rze rewitalizacji funkcjonować będzie ka-

wiarnia obywatelska, która zapewni nie-
zbędną dla właściwego procesu przygoto-
wania GPR-u i prowadzenia działań rewi-
talizacyjnych partycypację społeczną. Za-
kłada się także aranżację wolnej prze-
strzeni na plac zabaw, zgodnie ze zgło-
szonymi potrzebami, przy udziale miesz-
kańców w całości procesu inwestycyjnego
– wyborze miejsca, urządzeń i nasadzeniu
zieleni. 

Projekt finansowany będzie z Fundu-
szu Spójności w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Przedsięwzięcie o wartości 1 316 887,00 zł
przewiduje realizację modelowych działań
pilotażowych, które będą mogły zostać wy-
korzystane przez inne miasta, o podobnych
uwarunkowaniach i zbliżonej sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej.

www.wloclawek.pl

Modelowa rewitalizacja 
we Włocławku
„Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawo-
dowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” to projekt, który zdo-
był pierwsze miejsce w konkursie dotacji  „Modelowa Rewitalizacja Miast”
ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Na rewitalizacji zyska m.in. ul. 3 Maja we Włocławku

POLSKA SAMORZĄDOWA
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Dzięki wytężonej pracy powstało wiele
znaczących inwestycji. Stawiamy na
sport i edukację, wspieramy rodziny
i jako jedyni w Polsce organizujemy

Ogólnopolski Zjazd Maskotek® w Rowach. Z roku
na rok liczba uczestników tego wspaniałego wy-
darzenia się powiększa, a wpływ na to ma niesa-
mowity, rodzinny charakter imprezy.

W pierwszą sobotę lipca organizujemy Rajd
Rowerowy „Szlakiem Zwiniętych Torów”, który
przyciąga setki uczestników nie tylko z kraju, ale
i z zagranicy.

Na wszystkie imprezy serdecznie zaprasza-
my naszych gości.

Działki nad morzem
Na rozwój gospodarczy gminy Ustka mają wpływ: położenie nad morzem, w stre-

fach uzdrowiska Ustka, uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz bliskość portów ry-
backich w Ustce i w Rowach. Inwestorzy szukający lokalizacji pod pensjonat, biuro
czy dom seniora chętnie wybierają naszą gminę. 

Dębina – miejscowość letniskowa o ogromnym potencjale turystycznym. Doskonała
baza wypadowa. Blisko stąd zarówno do Rowów – 5 km, Ustki – 15 km oraz Słup-
ska – 20 km. Uzbrajane są tereny na sprzedaż kolejnych działek pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną, usługową lub letniskową. Oferowane nieruchomości poło-
żone są na terenie zwanym „Zielone Wzgórza”. Przykładowo: za uzbrojoną działkę,
położoną ok. 2 km od plaży, nabywca zapłaci ok. 60 zł/m2 netto. 

Rowy – kąpielisko nadmorskie. Oferowane w tych miejscowościach działki znaj-
dują się w odległości od 100 do 800 m od plaży. Cena: 300 zł/m2 netto. Działki uzbro-
jone, przeznaczone w miejscowych planach pod zabudowę usług turystycznych, miesz-
kaniowe i letniskowe.

Niestkowo, Charnowo – miejscowości leżące na uboczu drogi krajowej. Przy dro-
dze krajowej nr 21, głównej drodze dojazdowej do Ustki i innych nadmorskich miej-
scowości, istnieje możliwość zlokalizowania stacji paliw oraz innych obiektów usłu-
gowych po obu stronach jezdni.

Przewłoka leży przy granicy z miastem Ustka, przy szosie Ustka–Rowy oraz przy
międzynarodowym szlaku rowerowym R-10. Odległość do morza wynosi ok. 1,5 km. 

Na plażę można się dostać urządzonym traktem pieszo-rowerowym. Cena wy-
woławcza 100 zł/m2 netto. Proces semiurbanizacji jeszcze bardziej będzie widoczny
po zrealizowaniu projektu pt. „Ryneczek”. Teren ten przeznaczony jest na cele za-
budowy mieszkaniowo-usługowej o charakterze centrotwórczym – tj. związanym
z organizacją przestrzeni centralnej w zespole zabudowy o podwyższonym stan-
dardzie dotyczącym jakości rozwiązań architektonicznych, estetycznych o repre-
zentacyjnym charakterze. Teren stanowić ma zwarty kompleks budowany wg obo-
wiązującej linii zabudowy. Przykładowe rozwiązanie: na parterze zlokalizowane usłu-
gi, na wyższych kondygnacjach mieszkania-apartamenty. Powierzchnia „Rynecz-
ku” wynosi ok. 4 ha. W skład terenu  wchodzi 30 działek. Cena wywoławcza
ok. 100 zł/m2 netto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24,
tel. (59) 8152 431 lub na stronie internetowej www.ustka.ug.gov.pl w zakładce „Nie-
ruchomości”.

Urząd Gminy Ustka
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, tel. 59 815 24 00, fax: 59 814 42 57

urzad@ustka.ug.gov.pl, www.ustka.ug.gov.pl

Gmina do wypoczynku
i inwestowania

Leżąca prawie pośrodku
pasa nadmorskiego
gmina Ustka stanowi ob-
szar o niepowtarzalnych
walorach krajobrazo-
wych, zdrowotnych i tu-
rystycznych. Atrakcją
gminy są tętniące życiem
miejscowości wypoczyn-
kowe, piękne plaże,
wydmy, ale także ciche
łąki, urokliwe jeziora czy
nadmorskie klify.

Ogólnopolski Zjazd Maskotek
w Rowach



Jak udała się realizacja zamierzeń na
rok 2015?

– Takie miasto jak Ząbki ma dużo po-
trzeb. Akurat u nas najbardziej odczuwal-
nym problemem jest sytuacja oświatowa,
dlatego 2015 rok upłynął pod znakiem in-
westycji w tym obszarze i podobnie będzie
w roku obecnym oraz 2017, przy czym oczy-
wiście nie chcemy zaniedbać innych sfer.
W zeszłym roku udało nam się oddać i za-
kończyć rozbudowę Szkoły Podstawowej
nr 2, rozpocząć rozbudowę Szkoły Pod-
stawowej nr 3, a w tej chwili przygotowujemy
się do budowy Szkoły Podstawowej nr 4. To
wszystko są wielomilionowe inwestycje.
Ponadto zeszły rok pozwolił nam wreszcie
na rozpoczęcie oczekiwanej przez wszyst-
kich mieszkańców stacji uzdatniania wody.

Jak planowane działania mają się do
strategii rozwoju Miasta Ząbki na lata
2014–2023?

– Jak pokazała krótka historia rozwo-
ju miasta Ząbki, strategia jest dla nas bar-
dzo ważnym dokumentem, który staramy
się brać pod uwagę przy projektowaniu bu-
dżetu i tworzeniu założeń inwestycyjnych.
Chyba wszyscy mieszkańcy zauważyli, że
w Ząbkach powstały kluczowe inwestycje,
takie jak tunel, trybuna, basen. W po-
przedniej strategii właśnie te obiekty były na
pierwszym miejscu spośród potrzeb zgła-
szanych przez wszystkich mieszkańców. Nie
zamierzamy obniżać poprzeczki. Przeciw-
nie – chcemy podejmować ambitne przed-
sięwzięcia zgodne z naszą strategią. Prio-
rytetem będzie rozwiązywanie naszych naj-
pilniejszych potrzeb: edukacyjnych, zarów-
no na poziomie szkół podstawowych gim-
nazjów, jak i przedszkoli. Według GUS-u

przez dwa lata z rzędu mieliśmy najwięk-
szy przyrost naturalny w Polsce, więc wy-
zwania związane z obsługą rodzin z dzieć-
mi są w Ząbkach znacznie trudniejsze do
rozwiązania niż w innych gminach. Jed-
nocześnie cały czas będziemy się starać za-
spokajać podstawowe potrzeby naszych
mieszkańców m.in. poprzez rozbudowę sie-
ci dróg w naszym mieście – nie tylko gmin-
nych. W tym obszarze podejmujemy rów-
nież działania zmierzające do współpracy
z zarządcami sieci dróg powiatowych czy
wojewódzkich w celu ich rozbudowy lub
modernizacji. Np. w ramach zawartego po-
rozumienia przejęliśmy projektowanie dro-
gi wojewódzkiej 634 na terenie miasta. Pro-
jektowanie praktycznie zostało zakończo-
ne, niebawem dokumentacja będzie złożona
do marszałka województwa w celu dalszego
procedowania.

Co zostało do zrobienia w bieżącym
roku?

– Od jakiegoś czasu staramy się ak-
tywnie wspierać lokalnych przedsiębiorców.
Oczywistym jest, że zrównoważony rozwój
miasta polega nie tylko na tym, by zmieniać
Ząbki w miejsce wygodne do zamieszkania,
zaspokajać potrzeby dzieci, szkół, lecz tak-
że by stwarzać lepsze warunki do inicjo-
wania działalności gospodarczej w Ząbkach.
Mamy bardzo przedsiębiorczych miesz-
kańców, niestety czasami wybierają oni na
miejsce prowadzenia działalności stolicę.
Niełatwo jest konkurować z tak gigan-
tycznym i magnetycznym sąsiadem jak
Warszawa. Zrównoważone podejście do
rozwoju aglomeracji powinno opierać się
na policentryczności. Oznacza to, że ośrod-

ków biznesowych, gdzie skoncentrowane są
miejsca pracy, powinno być więcej. Tak
przedstawia się nasza wizja, którą powoli
staramy się realizować. 

Jakie inne zadania miasta zawierają się
w tej wizji? 

– Jednym z jej najważniejszych ele-
mentów jest Lokalny Fundusz Pożyczko-
wy „Samorządowa Polska”, który wdro-
żyliśmy jako pierwsza gmina w Polsce. Dzię-
ki niemu mogliśmy pomóc części przed-
siębiorców i pokazać im, że nam na nich za-
leży i faktycznie o nich myślimy, pomimo
ograniczonych możliwości wsparcia.

Do realizacji strategii podchodzimy bar-
dzo ambitnie i rzetelnie. Oczywiście mamy
świadomość, że cele ujęte w dokumencie
będą realizowane sukcesywnie w miarę na-
szych możliwości. Poprzedni okres pro-
gramowania był dla nas bardzo korzystny
– udało nam się pozyskać ze środków
unijnych około 70 mln zł, które pozwoliły
na urzeczywistnienie chociażby pierwsze-
go w powiecie tunelu drogowego, basenu
czy sieci nowych dróg w Ząbkach. Syste-
matycznie będziemy realizowali poszcze-
gólne elementy strategii, lecz to, jak szyb-
ko będziemy realizowali jej poszczególne
punkty, będzie zależało od wielu czynników
zewnętrznych, w tym możliwości pozy-
skania środków pozabudżetowych, a tak-
że od sytuacji gospodarczej kraju.

Rozmawiał Zbigniew Wawrzkowicz

www.zabki.pl

Cały materiał dostępny na portalu magazynfakty.pl

Rozmowa z Robertem
Perkowskim, 
burmistrzem Ząbek

Tunel drogowy pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach

MIASTO ZĄBKI

Godzimy potrzeby
społeczne i biznesowe

POLSKA SAMORZĄDOWA
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RANKING POWIATÓW I GMIN

Najlepsze samorządy według
Związku Powiatów Polskich

Powiaty do 60 tys. mieszkańców
1. Powiat przasnyski 

– honorowy tytuł Dobry Polski 
Samorząd 2015

2. Powiat drawski
3. Powiat gołdapski
4. Powiat augustowski
5. Powiat bielski (podlaskie)
6. Powiat ostrzeszowski
7. Powiat świdwiński
8. Powiat lubański
9. Powiat hajnowski
10. Powiat elbląski

Powiaty do 120 tys. mieszkańców
1. Powiat tomaszowski (lubelskie) – hono-

rowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2015
2. Powiat słupski
3. Powiat piotrkowski
4. Powiat jędrzejowski
5. Powiat ostródzki
6. Powiat toruński
7. Powiat lubartowski
8. Powiat świecki
9. Powiat kędzierzyńsko-kozielski
10. Powiat tomaszowski (łódzkie)
11. Powiat ostrowski

12. Powiat ciechanowski
13. Powiat gliwicki
14. Powiat kwidzyński
15. Powiat krasnostawski

Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców
1. Powiat kielecki – honorowy tytuł 

Dobry Polski Samorząd 2015
2. Powiat myślenicki
3. Powiat cieszyński
4. Powiat kartuski
5. Powiat wodzisławski
6. Powiat poznański

EO
Związek Powiatów Polskich opublikował
listę zwycięzców Ogólnopolskiego Ran-
kingu Energii Odnawialnej za rok 2015.
Lista laureatów w podziale na poszcze-
gólne szczeble jednostek samorządu te-
rytorialnego przedstawia się następująco:

Powiaty:
1. Powiat bielski (podlaskie)
2. Powiat suski

3. Powiat lubartowski
4. Powiat świecki
5. Powiat tomaszowski (lubelskie)
6. Powiat kwidzyński
7. Powiat ostrzeszowski
8. Powiat słupski
9. Powiat myślenicki
10. Powiat tarnowski

Miasta na prawach powiatu:
1. Nowy Sącz

2. Legnica
3. Tarnów
4. Gdańsk
5. Rzeszów

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
1. Biłgoraj
2. Płońsk
3. Dąbrowa Tarnowska
4. Polanica-Zdrój
5. Brodnica



RANKING POWIATÓW I GMIN

Ogólnopolski Ranking Powia-
tów i Gmin prowadzony przez
Związek Powiatów Polskich
oparty jest na zasadzie bez-

płatnego i dobrowolnego uczestnictwa
wszystkich samorządów szczebla gminne-

go i powiatowego. Ranking jest jedynym
w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, za-
rządzanym na bieżąco przez ekspertów
w trybie on-line. Zwycięstwo danego sa-
morządu wiąże się z przyznaniem tytułu
„Dobry Polski Samorząd”. 

Ranking prowadzony jest w podziale na
sześć kategorii jednostek samorządu tery-
torialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców;
powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; po-
wiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; mia-
sta na prawach powiatu; gminy miejskie
i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.
Ranking trwa przez cały rok.

Nagrody za udział w rankingu, oko-
licznościowe puchary i dyplomy dla zwy-
cięzców, wręczane są corocznie podczas
ogólnopolskiej konferencji organizowanej
przez Związek Powiatów Polskich. Samo-
rządy sklasyfikowane w Rankingu są oce-
niane przez ekspertów ZPP według wielu
kryteriów zgrupowanych w dziesięciu gru-
pach tematycznych takich jak: działania pro-
inwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania
poprawiające jakość obsługi mieszkańca
oraz funkcjonowania jednostki samorządu
terytorialnego; rozwój społeczeństwa in-
formacyjnego; rozwój społeczeństwa oby-

watelskiego; umacnianie systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji; pro-
mocja rozwiązań z zakresu ochrony zdro-
wia i pomocy społecznej; wspieranie dzia-
łań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja
rozwiązań ekoenergetycznych i proekolo-
gicznych; współpraca krajowa i między-
narodowa; działania promocyjne. 

Kolejność w Rankingu uzależniona jest
od wyników osiąganych przez samorząd oraz
zrealizowanych projektów. W ramach Ran-
kingu samorządy mogą otrzymać także spe-
cjalne wyróżnienie „Super Powiat/Super
Gmina”, jeżeli JST uzyska największy pro-
centowy udział realizacji kategorii rankin-
gowych, co świadczy o kompleksowym i wie-
lopłaszczyznowym działaniu danego sa-
morządu. Warto wiedzieć, że również miesz-
kańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie
swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zreali-
zowane przez siebie prywatnie ekologiczne
instalacje odnawialnych źródeł energii, np. sło-
necznej, geotermalnej, wodnej, ale także
energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po we-
ryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do
oceny eksperckiej w ramach Rankingu
ZPP. Pełna klasyfikacja dostępna jest na stro-
nie Związku Powiatów Polskich. �

Zakończyła się ocena
samorządów, które ry-
walizowały w Ogólno-
polskim Rankingu
Powiatów i Gmin za
rok 2015, prowadzo-
nym przez Związek
Powiatów Polskich.
Laureatami zostały
Nowy Sącz, powiaty
przasnyski, tomaszow-
ski i kielecki oraz
Płońsk i Chełmiec.
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7. Powiat bielski (śląskie)
8. Powiat żywiecki
9. Powiat starogardzki
10. Powiat pilski

Miasta na prawach powiatu
1. Nowy Sącz – honorowy tytuł 

Dobry Polski Samorząd 2015
2. Rzeszów
3. Legnica
4. Krosno
5. Dąbrowa Górnicza
6. Zabrze
7. Piotrków Trybunalski

8. Chełm
9. Tarnów
10. Słupsk

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
1. Płońsk – honorowy tytuł 

Dobry Polski Samorząd 2015
2. Bolesławiec
3. Barcin
4. Biłgoraj
5. Czechowice-Dziedzica
6. Stronie Śląskie
7. Dąbrowa Tarnowska
8. Polanica-Zdrój

9. Sochaczew
10. Aleksandrów Kujawski

Gminy wiejskie
1. Chełmiec – honorowy tytuł 

Dobry Polski Samorząd 2015
2. Wielka Wieś
3. Kobylnica
4. Korzenna
5. Zabierzów
6. Borzęcin
7. Postomino
8. Ruda-Huta
9. Ustka
10. Gołcza

Gminy wiejskie:
1. Kobylnica
2. Postomino
3. Chełmiec
4. Ruda-Huta
5. Gołcza

SUPERPOWIAT
Związek Powiatów Polskich opublikował
listę zdobywców tytułu „Super Powiat”
i „Super Gmina” za rok 2015. Lista laure-

atów w podziale na poszczególne szcze-
ble jednostek samorządu terytorialnego
przedstawia się następująco:

Powiaty
1. Powiat drawski 

– starosta Stanisław Kuczyński
2. Powiat kielecki 

– starosta Michał Godowski
3. Powiat tomaszowski (lubelski) 

– starosta Jan Kowalczyk

Miasta na prawach powiatu
• Legnica 

– prezydent Tadeusz Krzakowski

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
• Stronie-Śląskie 

– burmistrz Zbigniew Łopusiewicz

Gminy wiejskie
• Wielka Wieś

– wójt Tadeusz Wójtowicz
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Jest to również obszar, na którym re-
alizowanych jest wiele działań mo-
dernizacyjnych i innowacyjnych na
miarę obecnych czasów. W pozy-

skiwaniu środków zewnętrznych, w tym eu-
ropejskich, powiat znajduje się w ścisłej czo-
łówce województwa mazowieckiego. 

Samorząd powiatowy od wielu lat re-
alizuje wiele ważnych inwestycji o znacze-
niu regionalnym. Do najważniejszych na-
leży przebudowa dróg powiatowych. Za
prawie 150 mln zł, przy dużym udziale fi-
nansowym środków zewnętrznych, prze-
budowano i zmodernizowano 160 km
dróg. Wyremontowane zostały budynki
szkół ponadgimnazjalnych, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaj-
mującego się kształceniem młodzieży nie-
pełnosprawnej intelektualnie i Powiato-
wego Centrum Kultury i Sztuki. Dobiega
końca przebudowa zabytkowego i jedno-

cześnie jednego z najstarszych budynków
w Ciechanowie  – dawnego hotelu „Polo-
nia”, gdzie swoją siedzibę znajdzie Powia-
towa Biblioteka Publiczna, z bogatymi
zbiorami regionalnymi. 

Samorząd powiatowy zakupił nowe sa-
mochody dla policji i dla straży. Trzy naj-
nowocześniejsze samochody służące  do ra-
townictwa pożarowego, chemicznego
i wodnego służą do ratowania życia i do-

bytku mieszkańców powiatu.  Podejmowane
są przedsięwzięcia dotyczące osób niepeł-
nosprawnych. Blisko dziesięcioletnia re-
alizacja programu pn. „Aktywność szansą
na zatrudnienie i usamodzielnienie” po-
zwoliła na szkolenia zawodowe i pomoc
w znalezieniu pracy wielu osobom niepeł-
nosprawnym oraz na integrację tych osób. 

Powiat ciechanowski jest organizato-
rem wielu imprez i przedsięwzięć kulturalnych
o zasięgu regionalnym i międzynarodowym.
Imprezy pn.: „Kupalnocka”, „Dionizje”, „Je-
sień Poezji” i konkurs „O Laur Opina” po-
zwalają mieszkańcom powiatu na poznawanie
kultur innych państw i kontynentów oraz roz-
sławiają Ziemię Ciechanowską jako ciekawy
zakątek literacki w kraju i za granicą. 

Barbara Tokarska-Wójciak
gł. specjalista ds. polityki informacyjnej
Starostwa, promocji i rozwoju powiatu

Bogactwo atrakcji i inwestycji
Powiat ciechanowski, położony malowniczo w północnej części województwa
mazowieckiego, należy do najciekawszych obszarów Mazowsza i przyciąga
wieloma atrakcjami przyrodniczymi, historycznymi i wypoczynkowymi. 

Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów”

Tylko w okresie ostatnich pięciu lat
pozyskano dodatkowe środki po-
zabudżetowe w kwocie 71,2 mln
zł. Nie można też pominąć blisko

16 mln zł pozyskanych z UE na realizację
projektów z zakresu oświaty, służby zdro-
wia, aktywizacji bezrobotnych czy pro-
mocji. I mimo wielu działań inwestycyjnych,
zadłużenie powiatu spadło z 23,8 mln zł
w grudniu 2010 r. do 17,77 mln zł na ko-
niec 2015 r. W ten sposób powiat przygo-
towuje się do absorpcji nowych środków
unijnych.

Działania powiatu uhonorowane zo-
stały nagrodą ,,Symbol Polskiej Samo-
rządności 2014” – ogólnopolskiego me-
dialnego programu promocyjnego pro-
wadzonego od kilku lat przez redakcję
„Monitora Rynkowego”, dodatku „Dzien-
nika Gazety Prawnej” oraz „Monitora Biz-
nesu”, dodatku do „Rzeczpospolitej”.

W maju 2015 r. powiat otrzymał tytuł
,,Euro-Powiat”. Certyfikaty te przyzna-
wane są jednostkom samorządowym za
osiągnięcia m.in. w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych, wspieranie działań edu-
kacyjnych, rozwój samorządu czy dzia-
łania służące poprawie infrastruktury.
Ponadto decyzją wicepremiera, ministra
rolnictwa i rozwoju wsi oraz kapituły
plebiscytu przyznano Waleremu Czar-
neckiemu, staroście lubańskiemu wyróż-
nienie „Samorządowiec 25-lecia” w uzna-
niu za zasługi na rzecz rozwoju Polski sa-
morządowej 1990-2015. W listopadzie br.
kapituła programu SYMBOL 2015, do-
ceniając ostatnie cztery lata działalności
powiatu lubańskiego, przyznała mu tytuł
Euro-Symbolu Polskiej Samorządności
2015.

www.powiatluban.pl

Czas inwestycji i rozwoju
Ostatnie lata dla powiatu lubańskiego to czas rozwoju i inwestycji, co zostało
potwierdzone trzykrotnym zajęciem III miejsca w rankingu Związku Powia-
tów Polskich w latach 2012-2014.

W minionym roku tylko na poprawę in-
frastruktury drogowej samorząd prze-
znaczył ponad 7,57 mln zł.

Starosta lubański Walery Czarnecki

28 Fakty



RANKING POWIATÓW I GMIN

Systematycznie rośnie licz-
ba mieszkańców powiatu kie-
leckiego. Jak wynika z danych
statystycznych, taki trend utrzy-
muje się od kilku lat. Obecnie we
wszystkich gminach powiatu kie-
leckiego mieszka 208 268 osób.
To o ponad 824 mieszkańców więcej niż
w roku 2014. Co wpływa na tak korzyst-
ne dane demograficzne?

– Ponieważ niezaprzeczalnym atutem
naszej ziemi jest piękna przyroda oraz
walory środowiskowe, a także z roku na rok
coraz lepsza infrastruktura, przybywa nam
wielu nowych mieszkańców. Powiat kielecki
jest nie tylko urokliwym, ale również bar-
dzo przyjaznym, wygodnym i bezpiecznym
miejscem do życia. 

Aby mieszkańcy chcieli w powiecie
mieszkać, trzeba dbać o ich potrzeby.
Niedawno zakończyła się jedna z waż-
niejszych inwestycji drogowych w powie-
cie kieleckim. W miejscowości Jasiów na
terenie gminy Zagnańsk oficjalnie został
oddany do użytku zmodernizowany most
wraz z kładką dla pieszych i chodnikiem
w całej miejscowości. Jakie są kolejne pla-
ny inwestycyjne? 

– Na 2016 rok zaplanowaliśmy niemal
30 zadań inwestycyjnych, z czego większość
dotyczy dróg, ale nie tylko. Zaplanowana jest
m.in. budowa pawilonu mieszkalnego przy
Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku czy
szereg mniejszych, ale bardzo potrzebnych
inwestycji, jak choćby doposażenie na-
szych obiektów edukacyjnych i placówek
służby zdrowia. Jednak głównie stawiamy
na infrastrukturę drogową, ponieważ obszar

ten dotyczy bezpieczeństwa miesz-
kańców. W tym roku planujemy
trzy duże inwestycje drogowe na
kwotę ponad 10 mln zł, które będą
realizowane z budżetu powiatu przy

udziale środków zewnętrznych. 
Zarząd Powiatu w Kielcach za-

decydował o przekazaniu 50 tys. zł na za-
kup roślin miododajnych dla 19 gmin. Czy
to pomysł na rozwój rolnictwa, czy raczej
zabieg marketingowy w kojarzeniu powiatu
jako „miodem płynącego”? 

–  Już kolejny rok zadanie to, cieszące
się dużym zainteresowaniem gmin, reali-
zujemy w ramach przedsięwzięć powiatu
związanych z ochroną przyrody. Nasa-
dzenie drzew i krzewów miododajnych
jest m.in. ważnym czynnikiem tworzenia
środowiska sprzyjającego odbudowie po-
pulacji pszczół oraz innych gatunków owa-
dów zapylających. W ubiegłym roku na te-
renie powiatu nasadzonych zostało już oko-
ło 3600 takich roślin.

Powiat kielecki został doceniony
w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów
i  Gmin oraz otrzymał zaszczytny tytuł Li-
dera Regionu 2015 w kategorii Innowa-
cyjność. Co zdecydowało o przyznaniu
Państwu tych wyróżnień?

– Należy podkreślić, że powiat kielecki
zajął I miejsce w prestiżowym rankingu ZPP
po raz dziewiąty z rzędu, otrzymując 62 840
punktów w grupie powiatów powyżej 120 tys.
mieszkańców. To o ponad 12 tys. punktów
więcej niż samorząd, który uplasował się na
drugim miejscu. Otrzymaliśmy również,
jako jedyny samorząd w tej kategorii, ho-
norowy tytuł „Dobry Polski Samorząd

2015” oraz wyróżnienie dla „liderów wśród
liderów”, czyli tytuł „Super Powiat”. Sa-
morząd powiatu kieleckiego jest jednym
z najaktywniejszych w sięganiu po środki
unijne, co wpływa na rozwój powiatu, a tym
samym na poprawę życia mieszkańców. Roz-
wój osiągany jest przez inwestowanie w roz-
budowę infrastruktury drogowej, ochronę
zdrowia, opiekę społeczną i edukację, czyli
działania o charakterze prorozwojowym
i proinwestycyjnym. Nasza innowacyjność,
wyróżniona tytułem „Lider Regionu”, to też
aktywne wychodzenie naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców powiatu. Realizowana
jest poprzez szereg inwestycji, ale również po-
przez nowoczesne, przyjazne i oszczędne
świadczenie usług dla naszych klientów. 

Jakie Pan w bieżącym roku stawia so-
bie cele jako starosta? Co będzie priory-
tetowym działaniem, a co musi jeszcze po-
czekać na realizację?

– Bardzo ważna dla mnie jest harmo-
nijna współpraca z samorządami gmin, któ-
ra daje możliwość realizacji inwestycji in-
frastrukturalnych. Infrastruktura to rozwój
i bezpieczeństwo, zatem musimy być nie-
zwykle uwrażliwieni na ten cel i na nią prze-
znaczać maksymalnie dużo środków. Jako
starosta staram się przede wszystkim spro-
stać potrzebom mieszkańców powiatu,
budować dobrą markę samorządu oraz
przyjaznego urzędu. Chciałbym też jak
najefektywniej wykorzystać środki unijne
z nowego programowania, ale z tymi dzia-
łaniami musimy poczekać na ogłoszenie
konkursów.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Powiat 
miodem płynący
Rozmowa ze starostą kieleckim 
Michałem Godowskim

Fakty 29



30 Fakty

RANKING POWIATÓW I GMIN

Jak sprawdza się dziś idea rankingu
ZPP w porównaniu z początkowym okre-
sem prowadzenia tego rodzaju oceny i wy-
różniania samorządów?

– Ranking Związku Powiatów Polskich
istnieje od ponad trzynastu lat. Jego
pierwszym zadaniem było skonsolidowa-
nie rozrastającego się Związku i umac-
nianie siły samorządu powiatowego.
W pierwszej edycji przewidzianych było tyl-
ko 10 punktowanych kategorii, dziś jest ich
prawie 100. Te pierwsze przyznawane
były za tak – z dzisiejszego punktu wi-
dzenia – prozaiczne rzeczy jak: założenie
maila, wyznaczenie osoby do obierania
poczty w starostwie, stronę www powia-
tu, link do strony BIP etc. Wszystko to
przede wszystkim służyło wówczas reali-
zacji zadań powiatów w sposób nowo-
czesny. Miało też usprawnić funkcjono-
wanie Związku oraz umocnić wspólnoty
powiatowe. Oczywiście, istniejąc aktywnie
przez tyle lat, ranking zmieniał się. Zawsze
jednak jego najważniejszym celem było
i jest pokazania dorobku powiatów, cie-
kawych pomysłów i sposobów realizo-
wania swoich zadań. 

Formuła rankingu wciąż się rozwija.
Przybywa podmiotów, które chcą po-
chwalić się swoimi działaniami. Podczas
konsultacji regulaminu powiaty bardzo
chętnie zgłaszają propozycje nowych ka-
tegorii. W konsekwencji z powodzeniem
chwalą się wyróżnieniami zdobywanymi
w rankingu. Wiedzą o tym, że dobry wynik
to zainteresowanie ze strony mediów ogól-
nopolskich i lokalnych. Jest to więc do-
datkowa promocja samorządu lokalnego.
Nie sposób także nie zwrócić uwagi, że dzię-
ki rankingowi powstają ciekawe inicjatywy
w powiatach, a wachlarz świadczonych na
rzecz wspólnoty lokalnej usług niejedno-
krotnie wykracza poza utarte przez lata
ramy – i dobrze. 

Jak dynamicznie zmieniają się wyni-
ki rankingu? Czy zwycięzcy minionej
edycji z powodzeniem utrzymują się w czo-
łówce?

– Rzeczywiście mamy grupę uczestni-
ków, którzy co roku zdobywają laury.
Mimo to uważam, że ranking jest dyna-
miczny, bo także co roku pojawiają się nowi
uczestnicy, którzy trafiają na listę zwycięz-
ców. Najbardziej jednak cieszy mnie wysoki

poziom samorządów, co pokazują coraz
mniejsze różnice punktowe między rywa-
lami z czołówki.

Jak uczestnicy rankingu wypadają
pod względem efektywności zarządzania,
gospodarowania budżetem i planowania
rozwoju lokalnego?

– Jednym z zadań prowadzonego
przez nas rankingu jest wskazywanie, w ja-
kich obszarach powinien rozwijać się sa-
morząd, aby między innymi poprawiać efek-
tywność zarządzania. W kategoriach ran-
kingowych zaobserwować można także
kwestie dotyczące gospodarowania środ-
kami finansowymi. Punktowane jest fi-
nansowanie zadań proinwestycyjnych i pro-
rozwojowych. Ich realizacja nie byłaby
możliwa bez odpowiedniego zrównowa-
żonego prowadzenia polityki finansowej jed-
nostki. Nie bez znaczenia jest – będący kon-
sekwencją – wpływ tych działań na rozwój
lokalny. Odnosząc się do planowania roz-
woju lokalnego zauważamy, że jest on
niezbędny – jako gwarant realizacji wy-
znaczonych sobie wcześniej celów.

W jakich obszarach samorządy mają
wciąż wiele do nadrobienia, by można było

Potrzebujemy nowego
systemu dochodów

Rozmowa 
z Ludwikiem 
Węgrzynem, 
prezesem Zarządu
Związku Powiatów
Polskich i starostą
bocheńskim.
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mówić o postępie, jakości i spełnianiu stan-
dardów europejskich?

– Pod względem organizacyjnym nie je-
steśmy gorsi od naszych zachodnioeuro-
pejskich kolegów. Prawdziwe różnice widać
jednak, gdy porównamy wysokość środków
przeznaczonych na zadania samorządu, co
smuci. Próbując jednak wskazać jeden ob-
szar, to myślę, że warto zwrócić uwagę cho-
ciażby na kwestie związane z zaniedbywa-
ną przez lata ekoenergetyką. Związek od lat
prowadzi Ranking energii odnawialnej,
w ten sposób motywując samorządy tery-
torialnego do podejmowania konkretnych
działań w tym zakresie. Szczęśliwie w ran-
kingu pojawiło się już wiele bardzo dużych
„twardych” projektów z tego obszaru – co
cieszy. Samorządy te wyznaczają kierunek,
który powinniśmy w swojej działalności
mieć na uwadze.

Które sfery należące do kompetencji
i zadań samorządów terytorialnych są
dziś wyraźnie niedofinansowane i prze-
rastają możliwości inwestycyjne?

– Jeżeli chodzi o powiaty, to jednym naj-
ważniejszych wyzwań jest wciąż system
ochrony zdrowia. Związek Powiatów Pol-
skich z dużym niepokojem przygląda się do-
tychczasowej polityce Ministerstwa Zdro-
wia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia
wobec szpitali powiatowych. Szpitale te są
położone najbliżej pacjenta i jako takie po-
winny odgrywać kluczową rolę w zaspo-
kajaniu potrzeb zdrowotnych wspólnot
lokalnych. Wbrew temu, wciąż obserwuje-
my wolę marginalizowania roli szpitali
powiatowych, co prowadzi do znaczącego
pogarszania się ich sytuacji finansowej. ZPP
domaga się przede wszystkim jedno-

znacznego określenia roli, jaką w systemie
ochrony zdrowia powinny pełnić szpitale
powiatowe oraz urealnienia wyceny po-
szczególnych świadczeń, a także równego
traktowania wszystkich podmiotów udzie-
lających świadczeń szpitalnych.

Jak podsumowałby Pan miniony rok
pod względem realizacji planów i sku-
teczności działań Związku na rzecz po-
prawy sytuacji samorządów?

– Zawsze może być lepiej, ale oceniam,
że 2015 r. był dobrym rokiem dla Związku
Powiatów Polskich i jego członków. Jednym
z sukcesów było dopilnowanie kontynuacji

Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, choć funkcjonującego już pod
nowym tytułem i w innym resorcie. Nie-
zmiernie ważnym osiągnięciem było też wy-
walczenie środków na obsługę nieodpłat-
nego poradnictwa prawnego, co w zało-
żeniach projektu nie było takie oczywiste.
Sukcesem było także zatrzymanie senac-
kiego projektu Ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie powiatowym oraz ustawy
Kodeks wyborczy, przewidującego stwo-
rzenie mechanizmów do tworzenia kolej-
nych miast na prawach powiatu. 

Negatywne dla powiatów skutki mógł
mieć poselski projekt ustawy o wsparciu
kredytobiorców znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej. Przewidywał on na-

łożenie na starostów nowego zadania po-
legającego na wydawaniu decyzji admini-
stracyjnych w sprawie czasowego wspar-
cia kredytobiorców, której realizatorem
byłby Bank Gospodarstwa Krajowego.
Projekt nie zabezpieczał jednak żadnych
środków z tytułu obsługi zadania dla po-
wiatów, a ZPP oszacowało je na poziomie
25 mln złotych rocznie. Na skutek uwag
wniesionych do projektu przez ZPP po-
słowie zrezygnowali z pośrednictwa sta-
rosty przy udzielaniu wsparcia oraz upro-
ścili całą procedurę. Ponadto doprowa-
dziliśmy do zmian w algorytmie podziału

środków subwencji oświatowej, przez co
zwiększyła się skala środków dla powiatów
– głównie na kształcenie zawodowe. Zwięk-
szona została rezerwa na dofinansowanie
zadań z zakresu pieczy zastępczej. Zwięk-
szona została dotacja na Kartę Dużych Ro-
dzin. Pojawiła się możliwość sięgania po
środki z subwencji ogólnej dla powiatów
prowadzących domy pomocy społecznej.
Można by mnożyć kolejne przykłady, ale
już te pokazują efektywność Związku Po-
wiatów Polskich.

Co stanowi aktualnie najważniejszy
postulat samorządowców i problem, któ-
rego formalne rozwiązanie jest najbardziej
oczekiwane?  

– To potrzeba stworzenia nowego sys-
temu dochodów jednostek samorządu te-
rytorialnego. Powinien on rekompensować
zarówno minione ubytki, jak i uwzględniać
planowanie podniesienia kwoty wolnej od
podatku. Istotną częścią nowego systemu
dochodów muszą być również mechanizmy
wyrównawcze. Rodzi to konieczność wyceny
zadań publicznych. Należy także w sposób
odpowiadający tym szacunkom określić fi-
nansowanie zadań publicznych, w tym
wykonywanych przez JST – zarówno zadań
własnych, jak i zleconych. W zakresie tych
pierwszych konsekwencją dokonania wy-
ceny powinna być przebudowa systemu do-
chodów JST: większych udziałów w po-
datku bezpośrednim PIT zbieranym z te-
renu samorządu, a może i w podatku po-
średnim VAT, tak aby tworzyły one bardziej
stabilną bazę dochodową JST, co wiąże się
także z większym uzależnieniem od lokal-
nej koniunktury. Z kolei za zadaniami zle-
conymi powinny iść adekwatne środki fi-
nansowe z budżetu państwa.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Jednym z zadań prowadzonego przez nas rankingu jest
wskazywanie, w jakich obszarach powinien rozwijać
się samorząd, aby między innymi poprawiać efekty-
wność zarządzania.
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Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich podczas posiedzenia
Zarządu ZPP



32 Fakty

RANKING POWIATÓW I GMIN

Powiat bielski awansował z 10. miej-
sca w 2013 r., poprzez 8. miejsce w 2014 r.,
na 5. miejsce w 2015 r. w rankingu po-
wiatów i gmin poniżej 60 tys. mieszkańców
prowadzonym przez Związek Powiatów
Polskich. Co takiego się wydarzyło w cią-
gu ostatnich 2 lat, że udało się wzmocnić
pozycję?

– Misją powiatu są działania na rzecz
poprawy jakości życia mieszkańców oraz
podnoszenia jakości usług publicznych. Od
lat staramy się realizować te zadania na jak
najwyższym poziomie. Nie funkcjonujemy
dla rankingów, staramy się jedynie wyko-
nywać dobrze swoje zadania we wszystkich
aspektach aktywności samorządu. Jeśli są
one wysoko oceniane, to dowód na to, że
wykonujemy je dobrze. Udział w rankingu
może motywować i pewne rzeczy porząd-
kować. Przyjęte kryteria podpowiadają, na
jakie aspekty należy zwracać uwagę, co jest
istotne i ważne. Oczywiście, w powiecie wy-
darzyło się wiele rzeczy, które przyczyniły
się do tak wysokiego miejsca w klasyfika-

cji i o tym warto wspomnieć. Skutecznie za-
biegamy o zewnętrzne środki finansowe, in-
westujemy w infrastrukturę drogową, ko-
ordynujemy i sprzyjamy rozwojowi odna-
wialnych źródeł energii na terenie powia-
tu, poprawiamy jakość służby zdrowia,
doskonalimy pracę urzędu poprzez m.in.
elektronizację usług i szkolenia. 

To nie koniec sukcesów. Starostwo
Powiatowe w Bielsku Podlaskim stanęło na
zwycięskim podium samorządowych lide-
rów zarządzania z wyróżnieniem specjal-
nym za prowadzenie  skutecznej polityki
oświatowej nakierowaną na potrzeby ryn-
ku pracy, realizowaną poprzez współpra-
cę szkół zawodowych i Powiatowego Urzę-
du Pracy z przedsiębiorcami. Na czym po-
lega Państwa podejście do edukacji?

– To przede wszystkim podnoszenie
poziomu i jakości kształcenia uczniów
w oparciu o lokalne firmy i przedsiębiorstwa,
które są wysoko zaawansowane technolo-
gicznie. Należy przygotować jak najlepiej
młodzież do zmieniającego się rynku pra-
cy poprzez dokształcanie i zdobywanie
nowych kwalifikacji. Szkoły muszą uczyć nie
tylko wiedzy i umiejętności, ale i współpracy
w grupie, samodyscypliny, kreatywności
i twórczości oraz samodzielnego myślenia
i podejmowania decyzji.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Nie działamy dla rankingów
Rozmowa ze starostą bielskim Sławomirem Jerzym Snarskim

Dziś samorządy prześcigają się, by
przyciągnąć inwestorów. Co takiego wy-
różnia powiat tomaszowski?

– Naszym największym potencjałem jest
strategiczne położenie. Trasa S-8 i inne waż-
ne drogi krajowe to najlepsze narzędzia dla
rozwoju przemysłu. Tomaszów ma już
prężnie działające firmy, więc potencjalny
inwestor może od razu podjąć współpra-
cę z kooperantami.

Wielość firm sprzyja raczej zwięk-
szonej konkurencji. Jak to się ma do
przyciągnięcia inwestorów?

– Powiat tomaszowski stał się np. swo-
istym zagłębiem ceramicznym Polski,
gdzie ulokowały się firmy, które oferują
komplementarne usługi i materiały, co
sprzyja bardziej nawiązaniu współpracy
niż konkurencji. Mam na myśli Cerami-
kę Paradyż i Balex Metal, Vetriceramici,
Wagran, Mesgo Polska, Hutę Szkła Eu-
roglas, Kreisel, System Poland itp. Po-
dobnie rozwija się branża przetwórstwa
drewna, meblarska oraz logistyczna. Za-
kład produkcyjny w Tomaszowie ma też
firma motoryzacyjna z Grupy Toyota,
a w Gminie Ujazd jest duży producent
opakowań tekturowych – Eurobox Polska.
To bardzo cieszy, jednak nie zaspokaja w
pełni potrzeb zatrudnienia mieszkańców
powiatu.

Co zatem robią władze powiatu, by to
zmienić?

– Ściśle współdziałamy ze wszystki-
mi gminami w celu utworzenia i promo-
wania nowych terenów inwestycyjnych.
Gmina i Miasto Tomaszów już przygo-
towują nowe tereny przy trasie S-8, obec-
nie są to 23 ha, do których budowana jest
droga wraz z infrastrukturą, docelowo bę-
dzie to 40 ha. Gminy Ujazd, Lubochnia
i Czerniewice również oferują tereny in-
westycyjne. Tworzą programy preferen-
cji podatkowych dla nowych inwestorów.
Sprzyja temu promocja bogatych walo-
rów przyrodniczych np. Zalew Sulejow-
ski, Dolina Pilicy oraz zmiany zachodzące
obecnie w mieście Tomaszów, takie jak re-
witalizacja i budowa nowej Galerii To-
maszów. 

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Jesteśmy zagłębiem ceramicznym
Rozmowa ze starostą tomaszowskim,
Mirosławem Kuklińskim
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Kompleksowo podejmowane za-
dania nie mają przecież na celu
utrzymania korzystnych staty-
styk, ale faktyczne polepszenie

warunków życia i pracy w naszym regionie
– mówi Jan Grabkowski, starosta po-
znański. 

Niewątpliwie bardzo istotna jest mo-
dernizacja dróg. Dzięki środkom własnym,
jak również wkładowi ze strony rządu oraz
gmin, możliwa była realizacja szeregu ro-
bót w gminach Rokietnica, Dopiewo czy
Mosina. Ponadto na kilkunastu kilometrach
dróg poprawiono stan techniczny na-
wierzchni, umocniono pobocza i przebu-
dowano skrzyżowania na łączną kwotę pra-
wie 10 mln zł. W sumie na ten cel wydano
ok. 23 mln zł. W 2016 r. kontynuowane będą
kompleksowe remonty na ul. Kierskiej
w Kiekrzu, a także na ul. Grunwaldzkiej
w Plewiskach. 

– Prace te są niezbędne dla podnie-
sienia komfortu podróżowania, ale przede
wszystkim dla poprawienia bezpieczeństwa.
Drogi w naszym regionie są silnie eksplo-
atowane, bo wciąż wiele osób pracuje
poza miejscem zamieszkania i przemiesz-
cza się między Poznaniem a powiatem.
Mając to na uwadze, angażujemy się też
w ramach Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań w prace na rzecz stworzenia Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej, która od-
ciąży strukturę drogową – dodaje Jan
Grabkowski. 

Kolejnymi grupami zadań, które stawia
przed sobą powiat poznański są te związane
z jakością edukacji i warunków lokalowych
w placówkach dydaktycznych. W ubie-
głym roku nastąpiło zakończenie szeroko
zakrojonych prac modernizacyjnych w Ze-
spole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie.
Pozostaje jeszcze przebudowa budynku in-
ternatu oraz szereg mniejszych inwestycji
na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach. 

Jednocześnie, niesłabnące zaintereso-
wanie edukacją zawodową oraz 10-letnia
współpraca szkół prowadzonych przez

powiat poznański z firmami z naszego re-
gionu (SKF, Solaris Bus&Coach, Panopa
Logistik, VW Poznań) zaowocowała roz-
strzygnięciem konkursu na opracowanie
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
Centrum Kształcenia Praktycznego w Swa-
rzędzu. Inwestycja rozpocznie się w 2016 r.,
a pierwsi chętni będą mogli skorzystać z jego
17 wszechstronnie wyposażonych pra-
cowni oraz oferty dydaktycznej w 2017 r. 

Wreszcie, mając na uwadze dobrą
kondycję, samopoczucie i zdrowie miesz-

kańców, powiat poznański inwestuje
w Szpital w Puszczykowie. W ubiegłym roku
otwarto tam nowoczesny Oddział Kar-
diologiczny z pododdziałem wszczepiania
rozruszników serca oraz intensywnego
nadzoru kardiologicznego z pracownią
EKG (koszt 1 mln zł). Kolejnym wyzwa-
niem będzie budowa nowego bloku ope-
racyjnego, co poszerzy zakres usług pla-
cówki, dzięki czemu będzie mogła oferować
prawdziwie kompleksową opiekę medycz-
ną. 

– Niezwykle cieszy mnie, że widzimy
długofalowe skutki naszej pracy. Przykła-
dowo, nasz sztandarowy projekt, zainau-
gurowany w2012 r. Park Orientacji Prze-
strzennej w Owińskach, zdobył na tego-
rocznej Budmie I nagrodę w V edycji kon-
kursu „Na Najlepiej Zagospodarowaną
Przestrzeń Publiczną w Wielkopolsce”, co
świadczy o tym, że niezmiennie pozostaje
nowatorską i rzetelnie przeprowadzoną
inwestycją, która nie tylko służy mieszkań-
com, lecz także znajduje uznanie wśród eks-
pertów – podsumowuje starosta. 

www.powiat.poznan.pl

Inwestycyjna aktywność powiatu
Powiat poznański od wielu lat konsekwentnie realizuje swoje zadania. Do
priorytetów niezmiennie należą komunikacja drogowa, edukacja oraz zdro-
wie. Dzięki tak prowadzonej polityce już od długiego czasu w kolejnych edy-
cjach Rankingu ZPP, utrzymuje się w czołówce najprężniej rozwijających się
powiatów w Polsce.
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Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach

Most w Borkowicach

Fot. HANNA KOLANOWSKA-POGRZEBNA
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Organizowany co dwa lata, od
2005 roku przez PAIiIZ, mar-
szałków województw oraz Re-
gionalne Centra Obsługi In-

westora (COI) pod rządowym patronatem
konkurs „Grunt na Medal” prowadzony jest
równolegle w 16 polskich województwach.
Jego zadaniem jest wyłonienie w każdym
województwie najlepszego, niezabudowa-
nego terenu inwestycyjnego (tzw. green-
field), o powierzchni co najmniej 2 hekta-
rów, przeznaczonego pod inwestycje prze-
mysłowe. Termin zgłoszeń do tegorocznej
edycji minął 20 maja. 

Zadaniem samorządu było wytypo-
wanie, zgłoszenie do 20 maja br., a na-
stępnie atrakcyjne zaprezentowanie terenów
z największym potencjałem inwestycyj-
nym na obszarze danej gminy. Forma wła-
sności terenu nie ma tu znaczenia. Ważne
jednak, aby zgłaszany do rywalizacji grunt
nie był objęty działaniem Specjalnych Stref
Ekonomicznych czy parków przemysłowych
lub technologicznych. 

Walka o medal rozgrywa się w dwóch
głównych etapach. W pierwszym z nich
przedstawiciele Centrum Obsługi Inwestora
dokonują preselekcji gruntów na podstawie
nadesłanych przez samorządy informacji.
Następnie półfinaliści poddawani sią wni-
kliwej ocenie ekspertów, w tym wizytacji te-
renów. Konkurs kończy się wyborem naj-
lepszych terenów inwestycyjnych w każdym
województwie i oficjalnym ogłoszeniem
zwycięzców podczas uroczystej gali, która
odbędzie się na przełomie października i li-
stopada 2016 roku.

– W „Gruncie na medal” wygraną jest
zainteresowanie inwestorów. Chcemy po-
budzić rywalizację gmin, wyławiając takie
miejsca, o które „bić” się będą inwestorzy
– zarówno ci zagraniczni, jak i polscy, któ-
rych sukcesywnie przybywa – mówi czło-
nek zarządu PAIiIZ Michał Dąbrowski.
Chodzi także o edukację. – Dzięki udzia-
łowi w konkursie samorządy poszerzają wie-
dzę na temat preferencji inwestorów. To
przekłada się na lepsze przygotowanie te-
renów pod przyszłe inwestycje – dodaje wi-
ceprezes Dąbrowski. 

W sześciu poprzednich edycjach kon-
kursu udział wzięło już 1181 gmin, które
łącznie zgłosiły 1837 ofert lokalizacyjnych.

Samo wejście zgłoszonego przez gminę te-
renu do półfinału konkursu jest nobilitacją
dla samorządu i dowodem spełniania wy-
sokich standardów biznesowych. Odnie-
sienie sukcesu w konkursie znacząco zwięk-
sza szansę gminy na pozyskanie nowych in-
westorów. Z grona dotychczasowych 96 fi-
nalistów konkursu, 52 terenom udało się już
znaleźć inwestora. Jest wśród nich gmina
Września, która na swój „Grunt na medal”
przyciągnęła słynną inwestycję Volkswagena.
Po wygranej w 2005 r., wrześnieńskim te-
renem zaczęły szybko  interesować się
wielkie koncerny produkcyjne z Azji. Osta-

tecznie za imponującą kwotę 800 mln
euro, Volkswagen zbudował tam wytwór-
nię Craftera. – Przy podejmowaniu decy-
zji o lokalizacji nowej fabryki dla modelu
Volkswagen Crafter, jednym z najważniej-
szych czynników był stopień przygoto-
wania terenu pod nową inwestycję oraz
współpraca z władzami lokalnymi – tłu-
maczy Jens Ocksen, prezes Volkswagen Po-
znań Sp. z o.o.  Właśnie z racji na swą war-
tość, projekt niemieckiego giganta we
Wrześni uznany został za największą in-
westycję 2014 r., a nawet jedną z najwięk-
szych, jaki kiedykolwiek wspierała PAIiIZ. 

Swą szansę świetnie wykorzystał rów-
nież Połaniec, którego teren zwyciężył
w świętokrzyskiej edycji Gruntu na Medal
w 2012 r. Jeszcze w tym samym roku sa-
morządowcy Połańca hucznie świętowali
otwarcie fabryki Premixu – firmy, która mia-
ła przenieść produkcję w inną cześć Polski,
ale zdecydowała się zainwestować w Po-
łańcu 12 mln zł. 

Dobrze skrojona oferta oraz zwycięstwo
w konkursie „Grunt na Medal” to prze-
pustka do lukratywnego kontraktu inwe-
stycyjnego. Zwłaszcza dla gmin z obszarów,
gdzie pozornie rzadziej sięga wzrok inwe-
storów. �

Grunty do wzięcia
O tytuł najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych i zainteresowanie glo-
balnych graczy w konkursie „Grunt na medal” rywalizują gminy z całej Polski. 

Nowa generacja modelu Volkswagen Crafter będzie produkowana w Polsce, we
Wrześni. Początki zainteresowania koncernu samochodowego tymi terenami inwesty-
cyjnymi sięgają konkursu „Grunt na medal” w 2005 r. 
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Fot. VOLKSVAGEN



KOBYLNICA:
• działki położone w rejonie ulicy Brzozowej, o powierzchniach 

od 1000 m², uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, 
energetyczną, gazową

• kompleks działek położonych w rejonie ulic Łąkowej i Wodnej 
o powierzchniach od 1000 m². 

ŁOSINO:
• działki położone w rejonie ulicy Jaśminowej, w pełni uzbrojone, 

o pow. od 1000 m², 
• działki położone w rejonie ulicy Głównej, o pow. od 1000 m², 

SIERAKOWO:
• kompleks działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalne, 

o pow. od 1000 m², 

KULESZEWO:
• działki położone przy ul. Polnej o pow. od 1200 m². 

KWAKOWO:
• kompleks działek przeznaczonych pod zabudowę, o powierzchni 

od 2000 m², 

KRUSZYNA:
• kompleks działek przeznaczonych pod zabudowę, 

o pow. od 1500 m².

Oprócz działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną Gmina Kobyl-
nica posiada tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową, położone
w Kobylnicy oraz Widzinie. 

Szczegółowa oferta znajduje się na naszej stro-
nie internetowej www.kobylnica.pl, każdy in-
westor jest u nas mile widziany, a jego
oczekiwania zawsze są rozpatrywane indywi-
dualnie pod jego potrzeby. Zapraszamy do
współpracy.

OFERTA NIERUCHOMOŚCI 
(DZIAŁEK  BUDOWLANYCH) 
GMINY KOBYLNICA

www.kobylnica.pl
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Jerzy Bojanowicz 

Tworzona najczęściej na obszarach
wiejskich Lokalna Grupa Dzia-
łania (LGD) jest partnerstwem
trójsektorowym, zrzeszającym

przedstawicieli lokalnych organizacji (pu-
blicznych, prywatnych i pozarządowych)
i mieszkańców danego obszaru wyzna-
czonego granicą gmin członkowskich. W or-
ganie decyzyjnym LGD konieczny jest od-
powiedni udział partnerów sektora go-
spodarczego, społecznego i społeczeństwa
obywatelskiego. Jeżeli podczas jego po-

siedzenia większość stanowią przedstawi-
ciele sektora publicznego, to decyzja w spra-
wie wyboru operacji nie może być podjęta.

Czym zajmuje się Lokalna Grupa
Działania? Przygotowuje Lokalną Strate-
gię Rozwoju (LSR) dla obszaru liczącego
co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys.
mieszkańców zameldowanych na pobyt sta-
ły, która powinna przyczynić się do poprawy
jakości życia na obszarach wiejskich, m.in.
poprzez wzrost aktywność lokalnych spo-
łeczności oraz stymulowanie powstawania
nowych miejsc pracy. Dlatego grupami do-
celowymi przedsięwzięć określonych w LSR
są: młodzież do lat 25, kobiety, rolnicy i le-

śnicy, prowadzący własną działalność go-
spodarczą, emeryci i renciści, osoby nie-
pełnosprawne, jednostki samorządu tery-
torialnego i ich jednostki organizacyjne, or-
ganizacje pozarządowe oraz kościoły lub
inne związki wyznaniowe. W ramach re-
alizacji LSR, zatwierdzonych przez sa-
morząd województwa, LGD wybiera pro-
jekty do realizacji w ramach przyznawanych
na realizację strategii środków z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (na danym
obszarze można realizować wyłącznie jed-
ną LSR), ale...

We wrześniu 2015 r. ukazało się roz-
porządzenie ministra rolnictwa i rozwoju
wsi w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020, które regu-
lowało finansowanie operacji w lokalnych
strategiach rozwoju. Niestety, mimo prote-
stów organizacji reprezentujących Lokalne
Grupy Działania, które trakcie lipcowych
konsultacji zgłosiły swoje uwagi, wykluczyło
ono część powiatów z grona beneficjentów.
Bo rozporządzenie uniemożliwia ubiega-
nie się o pomoc w ramach realizacji LSR
jednostkom samorządu terytorialnego,
które są członkami LGD, ale mają siedzi-
bę w miastach powyżej 20 tys. mieszkań-
ców. Dotyczy to powiatów i gmin, które są
gminami wiejskimi, a mają siedzibę poza
obszarem LSR. Wykluczone byłyby również
zlokalizowane w nich ośrodki kultury, bi-
blioteki, ośrodki pomocy społecznej. Bo
zgodnie z zawartą w Umowie Partnerstwa
definicją obszarów wiejskich – co podkre-
ślił Departament Rozwoju Obszarów Wiej-
skich MRiRW – przez obszar wiejski obję-
ty LSR rozumie się obszar gmin wiej-
skich, miejsko-wiejskich i miejskich objęty
LSR, z wyłączeniem obszaru miast za-
mieszkałych przez więcej niż 20 tys. miesz-
kańców. Tak więc pieniądze mogą być
przyznane wyłącznie na te operacje, które
są realizowane na tak rozumianym obszarze
wiejskim.

Nic dziwnego, że u nowego ministra in-
terweniował też Związek Powiatów Pol-

Hamowanie oddolnych inicjatyw
Brynica to nie granica, Trzy Doliny, Razem na wyżyny, Kraina Trzech Rzek, 
Jagiellońska Przystań – to nazwy kilku z 335 wniosków Lokalnych Grup 
Działania, nad którymi zawisły czarne chmury. Ale chyba uda się rozpędzić. 



Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5, 

06-300 Przasnysz
tel./fax: 29-752-22-70,

starostwo@powiat-przasnysz.pl
www.powiat-przasnysz.pl

www.investareas.pl

Przasnyska Strefa Gospodarcza

Trakt Królewiecki

Przasnyska Strefa Gospodarcza, Kompleks 
Sierakowo i Chorzele

• 400 ha w pełni uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych,

• lotnisko biznesowo-turystyczne,
• 55 ha w Tarnobrzeskiej Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan

POWIAT PRZASNYSKI
Przasnyska Strefa Gospodarcza
Inwestuj z sukcesem!
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skich, przytaczając zarówno argumentację
za zmianą zapisów, jak i pokazując histo-
rię apeli na rzecz tych zmian, z którymi wy-
stąpili w trakcie konsultacji projektu roz-
porządzenia zarówno przedstawiciele śro-
dowiska samorządowego, jak i Lokalnych
Grup Działania. Na szczęście Ministerstwo
zadeklarowało, że ze względu na wniosek
Związku Powiatów Polskich o rozszerzenie
katalogu beneficjentów pomocy o powia-
ty, których siedziba znajduje się poza ob-
szarem wiejskim objętym LSR, postulowaną
zmianę wprowadzi przy najbliższej nowe-
lizacji rozporządzenia, co planowane jest
w I półroczu.

Powodzeniem zakończyły się też pod-
jęte m.in. przez Polską Sieć LGD starania
o zmianę podziału środków na woje-
wództwa w ramach Działania LEADER
RLKS: gdyby zabrakło środków dla wszyst-
kich LGD, to zostaną proporcjonalnie
rozdzielone na wszystkie województwa.

A o co ta walka? Jednym z działań,
które realizowane będzie w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest
LEADER, czyli wspierany ze środków
EFRROW rozwój lokalny kierowany przez
społeczność RLKS( Community-ledlocal
development – CLLD). Jest on oparty na
metodzie LEADER stosowanej w po-

przedniej perspektywie finansowej UE
2007-2013. Na Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2014-2020 przeznaczono
13,5 mld euro, w tym 8,6 mld euro z bu-
dżetu EFRROW i 4,9 mld euro wkładu kra-
jowego. W ramach Programu będzie re-
alizowanych łącznie 15 działań. Pomoc fi-
nansowa ze środków Programu będzie
skierowana głównie do sektora rolnego, któ-
ry – jak zaznaczono na stronie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jest szczególnie
istotny z punktu widzenia zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich i wymaga
znacznego i odpowiednio ukierunkowanego
wsparcia. Planowane w Programie instru-
menty pomocy finansowej będą miały na
celu przede wszystkim rozwój (moderni-
zację, restrukturyzację gospodarstw rolnych,
premie dla młodych rolników, płatności dla
rolników przekazujących małe gospodar-
stwa rolne).

Wysokość środków w ustalanym dla
każdego roku realizacji LSR budżecie nie
może być większa niż iloczyn mieszkańców
zameldowanych na pobyt stały na danym
obszarze i – zależnej od rodzaju działania
– kwoty. Do końca 2015 r. złożono 335
wniosków o wybór LSR w ramach EFR-
ROW, EFMR (Europejski Fundusz Mor-
ski i Rybacki) oraz RPO - EFS (Europej-

ski Fundusz Społeczny) i EFRR (Europej-
ski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

12 kwietnia odbyło się kolejne posie-
dzenie grupy roboczej ds. rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność (RLKS)
przy Komitecie Monitorującym dla Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Zainicjowane przez przed-
stawicieli LGD spotkanie poświęcone było
przede wszystkim aktualnej sytuacji zwią-
zanej z wyborem strategii RLKS (LSR).
Dyskusja dotyczyła także zasad wyzna-
czania funduszu wiodącego w przypadku
LSR współfinansowanych ze środków
EFRROW i EFMR. Przedstawiciele LGD
wyrazili obawy, że kwoty dostępnych środ-
ków, do wysokości których wybierane są
LSR, są niewystarczające, co może spo-
wodować powstanie tzw. „białych plam”
– obszarów, na których nie będzie realizo-
wane podejście Leader w bieżącej per-
spektywie finansowej. Z uwagi na trwają-
ce prace w komisjach wybierających LSR,
powołanych we wszystkich wojewódz-
twach, uznano, że dyskusja na ten temat po-
winna być podjęta już po zakończeniu
procesu wyboru LSR i powinna obejmować
analizę skali problemu, powodów niewy-
brania poszczególnych LSR i możliwości
finansowych PROW 2014-2020. �
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Powiat świdwiński jest średniej
wielkości samorządem. Okolice
Świdwina i Połczyna-Zdroju sta-
nowią duże kompleksy leśne gmin

Sławoborze i Rąbino, jeziora gminy Brzeż-
no oraz  szwajcarii połczyńskiej, które
stwarzają dogodne miejsca dla rozwoju tu-
rystyki.                    

Powiat świdwiński jest jednym z wio-
dących w skali kraju ośrodków lecznictwa
uzdrowiskowego. Sanatoria i ośrodki lecz-
nicze zlokalizowane są w Połczynie-Zdro-
ju, gdzie od ponad 300 lat wykorzystuje się
tu terapeutyczne właściwości solanki, bo-
rowiny i wód mineralnych. 

Realizowane przez samorząd przed-
sięwzięcia sprawiają, że powiat świdwiński
od czterech lat znajduje się w gronie lau-
reatów ogólnopolskiego rankingu. Na do-
bry wynik rankingowy w 2015 roku wpły-
nęły m.in. pozyskane środki zewnętrzne:
zagraniczne w wys. ok. 5,5 mln zł, w tym
z Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go 2009-2014 na program profilaktyki i pro-
mocji zdrowia „ Równe szanse w zdrowiu”
– 1,2 mln zł, z RPO i innych programów
operacyjnych na projekty: „Zastosowanie
instalacji energii odnawialnej w obiektach
użyteczności publicznej” – 450 tys. zł, na ak-
tywizację osób młodych pozostających
bez pracy i osób pow. 29. r.ż. – 2.6 mln zł;
krajowe na blisko 4 mln zł, w tym z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki środki na dofi-
nansowanie budowy hali sportowej przy Ze-

spole Szkół Rolniczych w Świdwinie –1,5
mln zł, na  przebudowę obiektu mostowe-
go 1,2 mln zł, z  PFRON-u – 950 tys. zł na
rozbudowę części dydaktycznej Zespołu
Szkół Specjalnych w Sławoborzu. 

Poprawiliśmy jakość obsługi miesz-
kańców i funkcjonowania urzędu. Tutaj na-
leży wspomnieć o uruchomionym, we
współpracy  z  Ministerstwem Administracji
i Cyfryzacji,  Centrum Aktywności Cyfro-
wej i utworzonym w 2015 r. Mobilnym
Punkcie potwierdzającym profil zaufany
ePuap. Znaczące punkty rankingowe uzy-
skaliśmy dzięki inwestycjom w infrastruk-
turę OZE: w obiektach użyteczności pu-
blicznej zamontowaliśmy kolektory sło-
neczne – 89 szt. (w 4 obiektach), ogniwa fo-
towoltaiczne. – o mocy 153,89 KW (7),
pompy ciepła – 8 szt.(5). Na terenie gmi-
ny Brzeżno powstała farma obejmuje 22 szt.
turbin wiatrowych o łącznej mocy 44 MW
i biogazownia rolnicza o mocy 800 kW.

Realizowany w latach 2014-2015 na
kwotę 1 228 408 zł projekt „Najlepszy w za-
wodzie”, wspólny dla 14 samorządów,
kierowany do uczniów kierunków zawo-
dowych naszych szkół średnich, umożliwił
młodzieży korzystanie z cyklicznych zajęć
wyrównawczo-dydaktycznych, staży, kur-
sów zawodowych, doradztwa zawodo-
wego indywidualnego i grupowego. W la-
tach 2015-2016, jako jeden z kilkunastu po-
wiatów w kraju realizujemy projekt w ra-
mach PO PL13 Ograniczenie społecznych
nierówności w zdrowiu, polegający na
promocji zdrowia, zakładający badania
profilaktyczne w zakresie chorób układu
trawienia. Przeprowadzono ok. 5 tys. pa-
kietów badań, a ich wykonawcą jest Przy-
jazny Szpital w Połczynie-Zdroju. Wartość
projektu przekracza 3 mln złotych. 

Ogólna wartość zrealizowanych dzia-
łań w latach 2010-2015 to prawie 58 mln
zł, z czego połowę stanowią środki pozy-
skane ze źródeł zewnętrznych. 

Jestem mieszkańcem powiatu od uro-
dzenia, a teraz mam przyjemność być jego
gospodarzem. Śmiało mogę stwierdzić, iż
w tym miejscu jest coś niezwykłego, co spra-
wia, że stale odkrywam je na nowo, do cze-
go również Państwa zachęcam. 

Starosta świdwiński
Mirosław Majka 

www.powiatswidwinski.pl

Sukces powiatu świdwińskiego

Powiat świdwiński zajął 7. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Po-
wiatów i Gmin 2015. W edycji 2015, po raz kolejny  uplasowaliśmy
się w pierwszej dziesiątce (jako jeden z dwóch powiatów z woje-
wództwa zachodniopomorskiego), w kategorii powiatów do 60 tys.
mieszkańców, w której rywalizowało ponad 100 jednostek.

Dziedziniec zamku w Świdwinie

Jezioro Bukowiec Fot. M. SZCZYTKOWSKI 

Fot. F. CZARNY
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Od piętnastu lat odbywa się
coroczna gala  „Perły Kaszub”,
czym Państwo kierują się przy wy-
borze laureatów?

– Kapituła proponuje wyróż-
nienie ważnych dla naszej społecz-
ności osób, niezależnie od tego, czy
kreują oni nowe miejsca pracy, mają
twórczy pomysł na kulturę, sąsiedz-
ką pomoc i opiekę, czy po prostu rze-
telnie wykonują swoją pracę. Pragniemy wy-
różnić najlepszych przedsiębiorców, spor-
towców, animatorów kultury z naszej stu-
trzydziestotysięcznej miejscowości. 

Organizacje pozarządowe z Państwa
powiatu otrzymały zaproszenie do two-
rzenia wiosek tematycznych. Czy po-
wstały już jakieś konkretne pomysły w tym
zakresie, czy na razie chcą się Państwo zo-
rientować, jakie jest zainteresowanie? 

– Dotychczas powstała Tabakowa
Wioska stworzona przez Stowarzyszenie

Kobiet Zgorzałego. Planowana jest Wioska
Kamieni i Stolemowych Fantazji w Mści-
szewicach i Kaszubskiej Wsi Rybackiej
w Chmielnie. Wsparliśmy stowarzyszenia,
organizując szkolenie dotyczące wiosek
tematycznych i przekazując drobne wspar-
cie finansowe na ten cel, czego pokłosiem
są konkretne pomysły. 

Jakie są największe zalety Państwa po-
wiatu? Co sprawia, że warto tu przyjechać
albo nawet zamieszkać lub zainwesto-
wać?  

– Powiat kartuski, położony
blisko Trójmiasta, posiadający
dobrą komunikację, stał się waż-
nym zapleczem rekreacyjnym tej
dużej aglomeracji. Rozwijają się
u nas turystyka sezonowa i od-
poczynek weekendowy. Nasz re-
gion, nazywany Szwajcarią Ka-
szubską, to kraina lasów, jezior,
niezwykłej urody wzgórz more-

nowych. Jego najcenniejszym bogactwem,
oprócz wspaniałych krajobrazów, jest cie-
kawa kultura i niezwykła tradycja jego
mieszkańców. Powiat kartuski posiada
duży potencjał rozwojowy. Różnorod-
ność walorów społeczno-ekonomicznych
i specyfika poszczególnych części nasze-
go terenu sprzyjają wielu formom aktyw-
ności gospodarczej. Warto tu zainwesto-
wać. 

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Powiat kartuski – perłą Kaszub
Rozmowa ze 
starostą kartuskim 
Janiną Kwiecień

Co zapewniło powiatowi gołdapskie-
mu po raz kolejny miejsce w czołówce po-
wiatów w rankingu ZPP?    

– Myślę, że ciężka praca. Zarów-
no zarządu powiatu, radnych, pracowników
starostwa i jednostek organizacyjnych po-
wiatu. Wspólnie przyczyniliśmy się do tego
sukcesu, który dedykuję mieszkańcom na-
szego powiatu. Wprowadziliśmy wiele roz-
wiązań poprawiających jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania samo-
rządu m.in. elektroniczny obieg doku-
mentów. Skupiamy się też na działaniach
promocyjnych z zakresu edukacji, kultury
i sportu.

Z jakich osiągnięć powiatu jest Pan
najbardziej dumny? 

– Gołdap jest jedynym w województwie
warmińsko-mazurskim uzdrowiskiem
z prężnie działającym sanatorium oraz nie-

dawno wybudowaną, głównie ze środków
unijnych, infrastrukturą uzdrowiskową,
między innymi pijalnią wód, parkiem zdro-
jowym, promenadą, czwartymi w Polsce
i trzecimi co do wielkości tężniami. Przez
nasz powiat przebiega 80 km trasy rowe-
rowej będącej częścią Wschodniego Szla-
ku Rowerowego Green Velo. W ostatnich
latach w powiecie poprawiła się infra-
struktura drogowa, bezpieczeństwo, wzro-
sły standardy opieki zdrowotnej, doposa-
żyliśmy bazę dydaktyczną  szkół – wszyst-
ko to przełożyło się na poziom satysfakcji
mieszkańców i turystów. Realizowaliśmy w
ostatnich latach wiele projektów i poczy-
niliśmy sporo inwestycji, sięgając przede
wszystkim po środki zewnętrzne – za-
równo rządowe, jak i unijne. Jedną z naj-
większych zewnętrznych inwestycji zre-
alizowanych w powiecie jest na pewno

nowa siedziba Komendy Powiatowej Po-
licji w Gołdapi. Nową siedzibę ma również
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Goł-
dapi.

Jakie obszary wciąż wymagają pracy
i wzmożonej aktywności?

– Teraz priorytetem w naszych działa-
niach jest gołdapski szpital. Poczyniliśmy
wielkie starania i wykonaliśmy ogrom pra-
cy, by pozyskać 6,5 mln zł, które przezna-
czono na przekształcenie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w spółkę. Wykonaliśmy też niezbędne
szpitalowi przyłącze do zbiorowej sieci
ciepłowniczej. Chcemy również pozy-
skać środki na termomodernizację budyn-
ków szpitalnych, placówek oświatowych
oraz na remonty dróg.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Dla satysfakcji 
mieszkańców i turystów
Rozmowa ze starostą gołdapskim Andrzejem Ciołkiem 



Cezary Rybski

Podział terytorialny kraju zmie-
niał się w okresie powojennym kil-
kakrotnie. Tuż po wojnie istniało
14 województw, których stolice

znajdowały się w: Białymstoku, Bydgosz-
czy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Kra-
kowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Pozna-

niu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie
i Wrocławiu. W 1950 roku status miasta
wojewódzkiego uzyskały: Koszalin, Opo-
le i Zielona Góra. W 1957 roku, po ostat-
nich kosmetycznych zmianach granic ad-
ministracyjnych, ugruntował się nieco bar-
dziej trwały trójstopniowy podział teryto-
rialny. Jednostką podstawową była gmina,
jednostką wyższego rzędu był powiat, a jed-

nostką najwyższego rzędu było woje-
wództwo.

Ów stan zachował się do 1975 roku,
kiedy to wprowadzono dwustopniowy po-
dział administracyjny. W efekcie powstało
49 mniejszych województw, a powiaty zo-
stały zlikwidowane. Taka radykalna zmia-
na miała przyczynić się do lepszego rozwoju
mniejszych ośrodków miejskich (stolic
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Kombinowanie
Politycy PiS mówili w kampanii wyborczej do parlamentu, że mogą zostać
utworzone dodatkowe województwa: warszawskie i środkowopomorskie.
Później dołączono do tego województwo ze stolicą w Częstochowie. 
Na razie jednak nie widać ochoty do realizacji tych obietnic. 

na mapie



nowo powstałych województw), a przede
wszystkim rozłożyć ów rozwój bardziej rów-
nomiernie na obszar całego kraju.

Od 1 stycznia 1999 roku mamy nowy,
ponownie trójstopniowy podział admini-
stracyjny. Polska została podzielona na
16 województw, na które składa się obec-
nie 379 powiatów podzielonych na 2479
gmin. Granice oraz nazwy województw na-
wiązują do regionów historycznych (wcze-
śniej województwa przyjmowały nazwy
od swoich stolic np. wrocławskie, poznań-
skie czy warszawskie).

Siedziby władz znajdują się w stolicach
województw, przy czym w Lubuskiem i Ku-
jawsko-Pomorskiem są dwie stolice, gdyż
główne miasta nie mogły dojść do poro-
zumienia i władze zostały rozdzielone (od-

powiednio do Zielonej Góry i Gorzowa
Wielkopolskiego oraz do Bydgoszczy i To-
runia).

W zasadzie trwały
Powiaty mogą być ziemskie lub grodz-

kie. Powiat ziemski (jest ich w Polsce 314)
obejmuje na ogół kilka gmin, na które skła-
dają się tereny wiejskie i mniejsze miasta.
Na ich czele stoją starostowie wraz z radami
powiatów.

Powiat grodzki to inaczej miasto na pra-
wach powiatu – jest ich 65. Generalnie są
to miasta powyżej 100 tys. mieszkańców,
a także dawne stolice województw sprzed
reformy administracyjnej w 1999 roku,
kiedy było ich 49. Mamy tu jednak dosyć
sporo wyjątków, które wykraczają poza te
kryteria, np. Wałbrzych, Piła, Ciechanów bę-
dące tylko gminami miejskimi czy mniejsze
miasta na Górnym Śląsku (Świętochłowi-
ce, Żory, Piekary Śl.) posiadające już sta-
tus powiatu grodzkiego.

Aktualny podział administracyjny jest
w zasadzie trwały, aczkolwiek od czasu do
czasu zdarzają się drobne jego korekty. Na
przykład w 2002 roku utworzono kilka no-
wych powiatów. Poważniejszej zmiany do-
maga się część mieszkańców Koszalina,
Słupska i okolic, który chcą utworzenia no-
wego województwa.

Mieszane uczucia
Nie wycofujemy się z obietnicy refor-

my administracyjnej i powołania woje-
wództwa środkowopomorskiego – mówią
politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ta de-
klaracja nie wywołuje zachwytu u wszyst-
kich samorządowców z Pomorza Środko-
wego. Przeciwko powołaniu siedemnaste-
go województwa opowiadają się władze
powiatów: człuchowskiego, wałeckiego
i złotowskiego oraz włodarze Kołobrzegu
i Szczecinka. 

Może się więc okazać, że Jarosław Ka-
czyński trafił z obietnicami w oczekiwania
mieszkańców Koszalina i Słupska, ale nie
całego regionu.

Walka o nowe województwo nad brze-
giem Bałtyku trwa od czasu dyskusji wokół
reformy administracyjnej z 1999 roku. To
wtedy dawne Słupskie przyłączone zosta-
ło do Pomorskiego, a Koszalińskie (wraz
z częścią Pilskiego) do Zachodniopomor-
skiego. Przez 16 lat sprawa wracała pod-
czas praktycznie każdej kampanii wyborczej.
Tak było i tym razem, kiedy we wrześniu
ubiegłego roku prezes PiS zapowiedział
utworzenie nowego województwa na spo-
tkaniu w Koszalinie. Zdaniem Kaczyńskiego
ta decyzja mogłaby ożywić region. Kosza-
lin miałby być siedzibą wojewody, a Słupsk
marszałka województwa. Pojawiła się też
propozycja, żeby utworzyć województwo

wokół Częstochowy. Miałoby się nazywać
jurajskie albo staropolskie. 

Problem polega na tym, że podjęto
wcześniej decyzje na temat rozdyspono-
wania pieniędzy unijnych. Gdyby mapa ad-
ministracyjna Polski się zmieniła, trzeba by
środki z UE rozdysponować na nowo. Nikt
nie wie, jak to zrobić. To samo dotyczy in-
nego pomysłu – żeby wyłączyć Warszawę
z województwa mazowieckiego. Politycy PiS
twierdzą, nie bez racji, że stolica podwyż-
sza dochodowość regionu. Bez niej woje-
wództwo mazowieckie okazałoby się na tyle
ubogie, że mogłoby liczyć na większe unij-
ne dotacje. 

Możliwe są korekty 
– Utworzenie jakiegokolwiek regionu

ma sens wówczas, gdy spełnione są dwa
warunki – twierdzi Piotr Szukalski z Insty-
tutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
– Po pierwsze, posiada on odpowiedni po-
tencjał demograficzny i gospodarczy. Po
drugie, jego utworzenie nie oznacza obni-
żenia potencjału demograficznego i go-
spodarczego dotychczas istniejących re-
gionów do poziomu zagrażającego ich
dalszej egzystencji. 

– Nie ma obecnie gotowego planu
zmian w podziale administracyjnym Polski,
PiS nie zapowiada wprowadzenia zasad-
niczej reformy administracyjnej kraju – po-
wiedział w Sejmie sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Jarosław Zieliński. 

Jak dodał, możliwe są natomiast
„pewne korekty w ramach obowiązujące-
go obecnie podziału terytorialnego pań-
stwa”. Plany z tym związane wynikają
przede wszystkim z idei zrównoważone-
go rozwoju Polski, a w szczególności z ideą
wspierania obszarów o słabszym tempie
rozwoju. 

Obecnie, jak zapewnił, prowadzone są
wstępne analizy tego problemu. Nie ma jesz-
cze żadnych decyzji ani rozwiązania, przede
wszystkim dlatego, że ewentualne zmiany
muszą być poprzedzone szczegółowymi da-
nymi, koncepcją, analizami, informacjami
o kosztach, związanych z wprowadzeniem
tych zmian i z ich efektami.

Zapewnił, że ewentualne zmiany będą
wprowadzane po konsultacjach. Władza nie
chce robić niczego, co by nie było akcep-
towane społecznie.

Wygląda więc na to, że rząd PiS, ze
względu na istotną wartość, jaką jest sta-
bilność struktur administracyjnych, nie za-
mierza dokonywać zasadniczych zmian
w istniejącym podziale administracyjnym
kraju, chociaż uznaje, że reforma admini-
stracyjna z końca ubiegłego wieku – jak
wszystkie reformy tamtego czasu – dzisiaj
pokazuje swoje słabości. �
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Powiat słupski, będący laureatem
drugiego miejsca Ogólnopolskie-
go Rankingu Związku Powiatów
Polskich w kategorii powiatów

od 60 do 120 tys. mieszkańców, położony
jest w środkowej części Wybrzeża Bałtyc-
kiego i północno-zachodniej części woje-
wództwa pomorskiego. 

Konsekwentna polityka proinwesty-
cyjna, położenie przy drodze krajowej nr S6
zwanej „Nadmorskim Szlakiem Inwesty-
cyjnym”, jak i bliskość do portów morskich
Gdyni, Gdańska, Świnoujścia, Szczecina
i portów lotniczych w Gdańsku-Rębie-
chowie i Szczecinie-Goleniowie czynią po-
wiat regionem ciekawym dla potencjalnych
inwestorów. 

Gminy powiatu dysponują terenami
przeznaczonymi pod działalność przed-
siębiorstw o różnym profilu. W przemyśle
najprężniej rozwijają się branże: budowla-
na, metalowa i motoryzacyjna, przetwór-
stwo drzewne i tworzyw sztucznych. Zie-
mia słupska znana jest m.in.: z produkcji bu-
tów, narzędzi ogrodniczych, komponentów
dla przemysłu motoryzacyjnego, łodzi z pla-
stiku czy nowoczesnych autobusów. Swo-
ją siedzibę mają tu znane w całym kraju
i za granicą firmy: Morpol, Scania, Gino
Rossi, Curver, Fiskars czy NordGlass. 

Znaczącą dziedziną gospodarki w po-
wiecie słupskim jest rolnictwo. Występują tu

doskonałe warunki do uprawy ziemniaków
i rzepaku. W gminach powiatu zaopatruje
się w ziemniaki jeden z największych inwe-
storów w branży spożywczej na Pomorzu
– holenderska firma Farm Frites Poland. 

Ze względu na doskonały dostęp do
morza, 57-kilometrową linię brzegową,
piaszczyste plaże i wysoki procent zalesie-
nia terenu (43 proc.), obok rolnictwa i prze-
mysłu, znaczącą gałęzią gospodarki jest tu-
rystyka. 

Atrakcyjność inwestycyjną powiatu
podnosi istniejąca od 1997 roku Słupska
Specjalna Strefa Ekonomiczna zarządza-
na przez Pomorską Agencję Rozwoju Re-
gionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku. In-
westorzy mogą tu liczyć na korzystne ulgi
i zwolnienia z podatków. Słupska Strefa
obejmuje obecnie 900 hektarów  gruntów
inwestycyjnych w środkowej części Pomo-
rza,  z  czego  blisko  ponad 300  hektarów
terenów  strefowych  zlokalizowanych  jest
w  samym  powiecie  słupskim i stanowi tym
samym ważne narzędzie wspierające roz-
wój gospodarczy powiatu i całego Pomo-
rza Środkowego. Na terenie strefy działa
również Słupski Inkubator Technologicz-
ny, umożliwiający nawiązywanie wzajem-
nych relacji pomiędzy firmami strefowymi,
lokalnym biznesem, instytucjami naukowo-
badawczymi oraz firmami okołobizneso-
wymi. Działa w nim również nowoczesne

centrum szkoleniowo-konferencyjne, Pra-
cownia Automatyki, Robotyki i Systemów
Wizyjnych oraz Pracownia Odnawialnych
Źródeł Energii. 

Z powodu silnych wiatrów na wybrze-
żu Bałtyku region słupski stał się atrakcyj-
nym terenem pod budowę farm wiatrowych.
W pozyskiwaniu energii z wiatru przodują
gminy Kobylnica, Słupsk, Ustka i Potęgo-
wo. W powiecie  pozyskuje się efektywnie
również energię słoneczną, energię wody wy-
twarzaną przez elektrownię wodne na rze-
kach Słupi, Łupawie, Wieprzy oraz energię
z biomasy. Przykładem takiej inwestycji
jest biogazownia w gminie Potęgowo.

Naturalne bogactwo regionu, jakim
jest woda przyciąga licznych turystów i stwa-
rza warunki do rozwoju turystyki aktywnej.
Oprócz wielu walorów przyrodniczych,
atutem regionu są życzliwi mieszkańcy, re-
gionalna kuchnia oraz liczne imprezy, np.
Słupskie Pokopki, Festiwal Legend Rocka
w Dolinie Charlotty oraz popularne imprezy
folklorystyczne takie jak Czarne Wesele
w Klukach, czy Pomorska Gęsina.

Powiat słupski zmienia się i rozwija go-
spodarczo, turystycznie i kulturowo za-
chowując swoje naturalne walory, niepo-
wtarzalny urok i charakter, stwarzając
przyjazne warunki do inwestowania. Nie po-
zostaje nic innego jak przyjechać, zobaczyć,
zostać i z sukcesem zainwestować! �

Przyjazny morski powiat słupski
Korzystne położenie geograficzne powiatu słupskiego w północ-
nej nadbałtyckiej części Polski przekłada się na jego atrakcyjność
zarówno inwestycyjną, jak i turystyczną. Region ten stanowi 
idealne miejsce dla inwestycji pod kątem dostępności do rynków
zagranicznych głównie skandynawskich i nadbałtyckich.

Fot. JAN MAZIEJUK



Położony na południu Polski powiat stał się w ostatnich latach synonimem wielkich inwestycji, zde-
cydowanie wyróżnia się na tle innych samorządów. Kilometry nowych dróg i chodników, przełomowe
projekty w służbie zdrowia, w końcu spore remonty w oświacie, które przyniosą niebagatelne korzyści
– tak wyglądał 2015 rok w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. 

Ponad 11 mln zł kosztowały nowe nawierzchnie drogowe w samym tylko Cisku. Po powodzi w 2010
roku zarząd powiatu szukał pieniędzy na odbudowę zniszczonych dróg i mostu na terenie tej gminy.
W końcu udało się sięgnąć po środki w ramach usuwania szkód wyrządzonych przez żywioł. 

– Już w 2010 roku zdecydowaliśmy, że jeżeli uda nam się zdobyć pieniądze, to przebudujemy tę drogę
od podstaw. Poszerzyliśmy ją o pół metra, co ma znaczenie, bo przemieszczają się tędy bardzo cięż-
kie pojazdy. Przebudowaliśmy też przepusty pod drogą, były w bardzo złym stanie technicznym, wszyst-
kie rowy zostały pogłębione, więc jest to właściwie kapitalny remont drogi, na który nie byłoby nas stać,
gdyby nie trudna sytuacja w 2010 roku, związana z powodzią – mówi Józef Gisman, wicestarosta po-
wiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Zadanie znacząco poprawiło stan powiatowej sieci dróg na terenie
gminy Cisek. W sumie powiat, który został poszkodowany podczas powodzi zdobył 30 mln zł. 

W szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu będą zdobywać wiedzę praktyczną studenci kierunku medycznego,
który powstanie na Uniwersytecie Opolskim. W starostwie powiatowym podpisano porozumienie w tej
sprawie, które daje obu stronom niebagatelne korzyści. – Umowa znakomicie wpisuje się w cały sze-
reg inwestycji zaplanowanych na 2016 rok oraz na kolejne lata, które znacznie poprawią jakość funk-
cjonowania lecznicy – zaznaczyła starosta Małgorzata Tudaj. To nie jedyne partnerstwo, ponieważ
lekarze ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu razem z kolegami z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca chcą
przeprowadzać nowatorskie operacje pacjentów dotkniętych niedokrwiennym udarem mózgu, wyko-
rzystując do tego metody dotąd stosowane w kardiologii. Okazuje się, że mechanizmy powstawania
obu schorzeń są do siebie podobne. Zagadnieniu była poświęcona konferencja naukowa zwołana
w rocznicę otwarcia nowego oddziału neurologicznego w kozielskim szpitalu.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 

Małgorzata Tudaj 
starosta powiatowy w Kędzierzynie-Koźlu

Cieszę się, że współpraca zarządu powiatu z radnymi do-
brze się układa. Rozumiemy się i wiemy, jak ukierunko-
wywać prace nad inwestycjami. To właściwie drugi rok
z rzędu, kiedy udaje nam się osiągnąć dobry wynik w ran-
kingu, ale nie jedyne tak prestiżowe wyróżnienie. Otrzy-
maliśmy także nagrodę za rewitalizację skweru przed
starostwem, a ostatnio ogólnopolski laur Dziennika Ga-
zety Prawnej w Rankingu Zdrowia Polski, gdzie oceniano

zaplecze medyczne naszego powiatu, w tym dostępność badań. Kolejne miesiące będą
bardzo intensywne pod względem pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz, inwestycji
w służbę zdrowia, to będą lata poważnych wyzwań. 

Danuta Wróbel 
przewodnicząca Rady Powiatu w Kędzierzynie-Koźlu

Kolejny z rzędu rok, kiedy to powiat kędzierzyńsko-
-kozielski został dostrzeżony na arenie ogólnopol-
skiej, zajmując wysokie miejsce w prestiżowym ran-
kingu Związku Powiatów Polskich, wiarygodnej
i bezpłatnej ocenie wszystkich gmin i powiatów
w kraju. Wysokie miejsce w rankingu to efekt dobrej
współpracy całej rady. To pokazuje, że podejmo-
wane decyzje okazały się trafione, a obrany kierunek
rozwoju powiatu jest słuszny. W ciągu całego roku udało nam się przeprowadzić
szereg istotnych inwestycji, są one zauważalne i znacząco wpłynęły na poprawę ja-
kości życia mieszkańców. 

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Plac Wolności 13, tel.: (77) 40 52 720, www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Panorama Koźla. Na pierwszym planie szpital, który doczekał się poważnych, wielomilionowych inwestycji.

Statek Major Sucharski to duma Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej

Rewitalizacja parku przed starostwem okazała się jedną z najlepszych inwe-
stycji województwa w 2015 roku.

Most na Odrze w Cisku nagrodzono za najlepszą iluminację w kraju. Kon-
strukcja w święta państwowe zyskuje biało-czerwoną szatę.
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Oliderach zestawienia – Warsza-
wie i Krakowie – w I kwartale
2016 r. pojawiło się jeszcze
więcej doniesień medialnych

niż w ostatnich trzech miesiącach 2015 r.
Wzrost zainteresowania stolicą obejmował
dodatkowych 13 tys. publikacji. Natomiast
w przypadku głównego miasta wojewódz-
twa małopolskiego zmiana dotyczyła 9 tys.
materiałów. W TOP 3 najpopularniej-
szych stolic regionów znalazł się także
Poznań z wynikiem 194,6 tys. doniesień me-
dialnych, a tuż za podium uplasowały się
Wrocław (166,4 tys. publikacji), Gdańsk
(129,6 tys.), Łódź (119,3 tys.), Katowice
(100 tys.) i Szczecin (77,1 tys.).

Najrzadziej dziennikarze pisali o Go-
rzowie Wielkopolskim. W ciągu trzech
miesięcy w nawiązaniu do miasta ukaza-
ło się zaledwie 20,6 tys. doniesień me-
dialnych.

Stolica województwa mazowieckiego
została liderem zestawienia pod względem
wskaźnika dotarcia. Potencjalna liczba
kontaktów odbiorców z materiałami na te-
mat stolicy mogła wynieść aż 273 miliardy.
Warszawa dominowała także w publika-
cjach na pierwszych stronach gazet.

Miasto pojawiało się głównie w gaze-
tach: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wybor-
cza”, „Gazeta Wyborcza – Warszawa”,
a także na portalach: Stooq.com, Finan-
se.wp.pl oraz Bankier.pl. Z kolei w przy-
padku radia prym wiodły stacje: Polskie Ra-
dio Program 1, Radio TOK FM oraz Pol-
skie Radio Program 3, a w telewizji infor-
macje o Warszawie najczęściej można było
zobaczyć w Polsat News, TVP3 Warszawa
i TVP Info.

– Stolica po raz kolejny zdeklasowała
pozostałe miasta. W co czwartej publika-
cji dziennikarze wzmiankowali właśnie

Warszawę. Miasto najbardziej zyskało tak-
że pod względem promocyjnym – ekwi-
walent reklamowy wyniósł 2,9 mld złotych
– tłumaczy Alicja Dahlke-Jurgowiak, spe-
cjalista ds. marketingu i PR  „PRESS-SE-
RVICE Monitoring Mediów”.

W tytułach publikacji prasowych i in-
ternetowych dziennikarze najczęściej wy-
mieniali Kraków (972 materiały), a na-
stępnie Warszawę (859) i Poznań (685). Na
kolejnych miejscach znalazły się miasta: Po-
znań, Gdańsk, Łódź i Kielce.

Przeprowadzone badanie dotyczyło
obecności medialnej miast w pierwszym
kwartale 2016 r. Analizie poddano materiał
pochodzący z monitoringu ponad 1100 ty-
tułów prasowych, 5 mln źródeł interneto-
wych oraz 100 stacji radiowych i telewi-
zyjnych.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

Które miasta 
najbardziej medialne?
Od początku roku do końca marca na temat stolic województw opubliko-
wano w sumie prawie 2 mln informacji. Wartość promocji miast w mediach
wyrażona ekwiwalentem reklamowym wyniosła 10,3 mld złotych – wynika 
z cyklicznego raportu „Stolice Regionów” przygotowanego przez 
„PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”. 
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Efekty wielu odważnych, dobrze
skalkulowanych inwestycji, jakie
już przeprowadziliśmy, są impo-
nujące i znajdują swoje odzwier-

ciedlenie m.in. w rankingach. Od lat zaj-
mujemy w nich czołowe pozycje – dodaje
wójt Lesław Blacha.

Otwartość mieszkańców Gołczy na
działania innowacyjne oraz skuteczność
samorządu w pozyskiwaniu środków unij-
nych oraz zarządzaniu gminą i jej finan-
sami sprawiają, że Gołcza stała się gmi-
ną nowoczesną i gospodarną. W ciągu
ostatnich lat dochody budżetu gminy
wzrosły o ponad 100 proc., a jej majątek
został powiększony o ponad 30 mln zło-
tych – a wszystko w czasie, kiedy infra-
struktura została unowocześniona i roz-
budowana.

Bogactwem Gołczy są urokliwe i bar-
dzo urodzajne ziemie. Gmina jest w po-
siadaniu atrakcyjnych i rozległych (11 ha)

terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych
w Trzebienicach przy drodze wojewódzkiej
Wolbrom-Miechów. Tereny te przezna-
czone są pod obiekty produkcyjne, składy,
magazyny, rzemiosło oraz usługi. Dział-
ka jest niezabudowana, uzbrojona w sieć
zarówno energetyczną, wodociągową, jak
i gazową. 

– Szybki rozkwit naszej gminy łączymy
również z rozwojem gospodarczym, a po-
mocne w tym mają okazać się tereny inwe-
stycyjne. Istotne, aby rozwijała się u nas dzia-

łalność przynosząca korzyść w postaci nowych
miejsc pracy dla mieszkańców gminy, zara-
zem nie stojąca w opozycji do rolniczego wi-
zerunku gminy – zaznacza wójt Lesław Bla-
cha.

W Gołczy warto nie tylko inwestować,
ale i mieszkać. Nieczęsto zdarza się, aby
samorząd aż tak liczył się z głosem miesz-
kańców. Wśród dziedzin życia dotowanych
przez gminę szczególną rolę zajmują edu-
kacja, kultura i sport. Efektem tego są nie
tylko zmodernizowane gmachy szkół, no-
woczesna siedziba Biblioteki i Ośrodka
Animacji Kultury oraz hala sportowa,
place zabaw czy odnowione remizy stra-
żackie, ale i wyniki osiągane przez gołec-
kich uczniów i sportowców oraz wzrost za-
interesowania bezpłatnymi zajęciami po-
zalekcyjnymi prowadzonymi w BiOAK
i Akademii Piłkarskiej Gołcza.

www.golcza.pl

Gmina Gołcza w okresie rozkwitu
– Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Gołcza są 
dla nas priorytetem – podkreśla wójt gminy Gołcza Lesław Blacha.

www.ruda-huta.pl

Teatr „Oko”, spektakl pt. „Topiel”

Siłownia w parku

Kapela Bokoryna

Kompleks boisk

Spływ kajakowy Uherką

Mierzenie 1000-letniego dębu Boko
Plac zabaw



46 Fakty

RANKING POWIATÓW I GMIN

Niedawno powstał pomysł Płońskie-
go Programu Budowy Dróg Lokalnych.
Czy taki dokument jest standardem w in-
nych gminach? 

– Chcemy skatalogować, policzyć i po-
kazać skalę potrzeb w zakresie budowania
ulic w Płońsku. Zależy nam na przyspie-
szeniu budowy dróg lokalnych. Część po-
wstała w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, część bu-
dujemy z własnych środków. Zastanawia-
my się również, czy nie prowadzić inwestycji
drogowych z obligacji. W tej chwili mamy
przygotowaną dokumentację dla 21 ulic.
Zdajemy sobie sprawę, że dla mieszkańców
domów jednorodzinnych jest to pierwsza

potrzeba. Nie spotkałem się z takim doku-
mentem w innych gminach.  

To nie jedyne inwestycje. Planowana
była termomodernizacja oraz zakup i mon-
taż kolektorów słonecznych do Miejskie-
go Centrum Sportu i Rekreacji. 

– Tak, jest to przykład tzw. termomo-
dernizacji głębokiej. Mam na myśli wy-
twarzanie energii odnawialnej z kolektorów
słonecznych, a także nowy system ogrze-
wania cieplnego i wentylacji. Pierwszy etap
inwestycji się zakończył. Będziemy reali-
zować drugi, dotyczący basenu i pomiesz-
czeń biurowych. Chodzi o zmniejszenie
kosztów funkcjonowania, to się udaje po-
przez obniżenie kosztów zużycia energii. Po
dwóch miesiącach od modernizacji są to
oszczędności około 20-30 proc.  

Z jakich środków Płońsk będzie ko-
rzystał wg najnowszej Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej? 

– Duże inwestycje, w takiej skali, w ja-
kiej planujemy, są możliwe wyłącznie z wy-
korzystaniem środków z Unii Europej-
skiej. I wtedy, kiedy uda się te środki pozy-
skać skutecznie, będziemy mogli dołożyć
własne fundusze. Będziemy również sięgać
po różnego rodzaju środki zewnętrzne, kre-
dyty, pożyczki, a najprawdopodobniej ob-
ligacje, które są dla nas do tej pory najtań-
szą formą wsparcia finansowego. Być
może jedną z inwestycji będziemy realizo-
wać w oparciu o partnerstwo publiczno-
-prywatne. 

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Obligacje pomysłem 
na finansowanie gminy
Rozmowa z burmistrzem Płońska 
Andrzejem Pietrasikiem

Wydarzenie będzie kontynu-
acją i jednocześnie rozwinię-
ciem rozpoczętej w zeszłym
roku współpracy sekretarzy

jednostek samorządu terytorialnego z wo-
jewództw podkarpackiego, lubelskiego,
świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskie-
go, której finałem był Kongres Sekretarzy
Polski Południowo-Wschodniej, zorgani-
zowany w Rzeszowie we wrześniu 2015
roku. Oddziaływanie rzeszowskiego Kon-
gresu przekroczyło oczekiwania organiza-
torów – zainteresowanie krajowym kon-
gresem wyrażali bowiem przedstawiciele
środowiska sekretarzy z całej Polski.

Pierwszego dnia zostaną poruszone za-
gadnienia związane z 30-leciem Europej-
skiej Karty Samorządu Terytorialnego,

narzędziami Rady Europy służącymi
wspieraniu rozwoju samorządności lo-
kalnej, personalizacją kard samorządowych
w kontekście wyników badań realizowanych
przez Radę Europy i FRDL, modelom
funkcjonowania sekretarzy w krajach eu-
ropejskich i ich roli w zmieniającej się rze-
czywistości. Z kolei drugiego dnia Kongres
zostanie poświęcony innowacyjnemu spoj-
rzeniu na administrację samorządową,
m.in. technologiom IT dla administra-
cji, Centrom Usług Wspólnych, EZD
i ePUAP oraz dostępowi do informacji pu-
blicznej. 

Wyzwania, jakie stoją przed sekreta-
rzami gmin, miast i powiatów wymagają
ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia
praktyk zarządzania administracją lokalną.

Spotkania Forów Sekretarzy, działających
przy ośrodkach Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej, stwarzają ich uczestni-
kom możliwość dzielenia się doświadcze-
niami, dyskusji na temat problemów poja-
wiających się w bieżącej działalności jed-
nostek samorządowych i rozwijania oso-
bistych kompetencji.

Doświadczenia działalności Forów
wskazują, że zbyt często głos praktyków
– samorządowców w sprawach dotyczących
funkcjonowania gmin, miast i powiatów nie
jest dostatecznie słyszalny. W debacie do-
tyczącej obecnych problemów oraz przy-
szłości funkcjonowania samorządu tery-
torialnego nie może zabraknąć głosu se-
kretarzy. 

AŻ

Wkrótce spotkanie sekretarzy
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokal-
nej wraz z Forami Sekretarzy z całej
Polski organizuje w Warszawie 
w dniach 2-3 czerwca 2016 Krajowy
Kongres Forów Sekretarzy.
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Podczas III edycji konferencji Smart
City Forum Legnica otrzymała główną na-
grodę i tytuł w kategorii „Inteligentne Mia-
sto roku do 100 tys. mieszkańców”. Jakie
rozwiązania doceniła kapituła, nagradza-
jąc Państwa tym wyróżnieniem?

Jestem przekonany, że żadne z wpro-
wadzonych rozwiązań nie zbliżyło nas do
nagrody. Przy smart city nowe technologie
i efektowne inwestycje to tylko dodatek do
idei, u której podstaw zawsze jest człowiek
i jego potrzeby. Myślę, że zdobyty tytuł był
też trochę za odwagę. Zdecydowaliśmy się
na ITS, czyli budowę zintegrowanego sys-
temu zarządzania ruchem i transportem pu-
blicznym, wiedząc, że inwestycja będzie
trudna i uciążliwa dla mieszkańców. Mie-
liśmy też świadomość ogromnego wyzwa-
nia oraz wiedzę, że wiele miast po prostu
na niej „poległo”. My też nie uniknęliśmy
opóźnień, ale udało się i obecnie trwa ka-
libracja tego systemu. Oczywiście ITS to tyl-
ko jedno z wielu nowoczesnych rozwiązań
wdrożonych w Legnicy. Stawiamy na nowe
technologie, ale przede wszystkim na czło-
wieka. Mamy smart uszyty na miarę – we-
dług potrzeb i oczekiwań mieszkańców, któ-
rych angażujemy w projekty partycypacyj-
ne i konsultacyjne.  

Nawiązując do konsultacji społecz-
nych. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej
uchwalony został „Lokalny Program Re-
witalizacji dla Miasta Legnicy na lata
2015-2020”. Jakie są jego założenia? 

– Prace nad tym projektem trwały
około roku i, oprócz twardych danych, czyn-
nik ludzki był decydujący. Działania rewi-
talizacyjne będą ukierunkowane na tzw. Za-
kaczawiu, obszarze szczególnie wymaga-
jącym wsparcia. Program zakłada projek-
ty twarde, inwestycyjne, ale też społeczne
– bo właśnie takie wskazywali podczas kon-
sultacji sami mieszkańcy. Oczywiście, idzie-
my po unijne środki na ich realizację i wie-
rzę, że uda nam się je pozyskać. 

Czy nowa perspektywa finansowania
Unii Europejskiej wydaje się dla Pana szan-
są na realizację tych i innych inwestycji?

– Przy każdej realizowanej inwestycji
rozpatrujemy możliwość ubiegania się o do-

finansowanie. Często zmieniamy całkowi-
cie wcześniej przyjęte koncepcje – wszyst-
ko po to, by „wstrzelić się” w oczekiwania,
jakie nam się stawia.  

Mówiliśmy już o nowych technolo-
giach. Jakie korzyści płyną z zastosowania
innowacji dla mieszkańców? 

– Są one niezliczone. Dziś nowoczesny
obywatel ma w rękach tablet i smartfon. Na-
szym zadaniem jest stworzyć takie roz-
wiązania, aby życie z tymi atrybutami było
łatwiejsze. W Legnicy można zapłacić za bi-
let autobusowy SMS-em, opłacić parking
dzięki aplikacji w telefonie, założyć firmę czy
załatwić sprawy meldunkowe lub dotyczą-
ce rejestracji pojazdów, nie wychodząc
z domu przy pomocy profilu zaufanego.
Mamy też głosowanie internetowe w ra-
mach budżetu obywatelskiego.  

Czy któreś z „inteligentnych” miast
polskich lub na świecie stanowi dla Pana

wzór do naśladowania, czy raczej ma Pan
swoje własne innowacyjne pomysły na pro-
wadzenie jednostki samorządu teryto-
rialnego?

– Oczywiście interesują mnie rozwią-
zania smart na świecie, w Europie, ale my,
w Polsce, w tej dziedzinie nie mamy się cze-
go wstydzić. Na pewno trzeba oddać sza-
cunek Dąbrowie Górniczej, która np. w sfe-
rze konsultacji społecznych mogłaby szko-
lić niejeden większy od siebie samorząd. Bli-
ski Legnicy Wrocław to istne zagłębie star-
tupowe – też model godny naśladowania.
Czym my się wyróżniamy? Myślę, że
mamy wiele nowoczesnych rozwiązań
w obszarze edukacji, e-Urzędu, ITS, Le-
gnickiego Budżetu Obywatelskiego, syste-
mu gospodarki odpadami – z tego jesteśmy
dumni. 

Czy właśnie dzięki temu sposobowi za-
rządzania udało się Państwu trafić na
szczyt rankingu powiatów i gmin prowa-
dzonego przez Związek Powiatów Pol-
skich?

– To bardzo trudne pytanie, zważając
na fakt, że właśnie minęło mi 5000 dni na
urzędzie. To prawie 14 lat zarządzania
i praktycznie oddanie kawałka swojego
życia, emocji. Może miasto tego „nie
odda”, ale mieszkańcy – tak! Podczas co-
dziennych spotkań z nimi wiem, że to ma
sens. I dla mnie smart city to znaczy ten
uścisk dłoni czy zrealizowany projekt, za-
inicjowany przez mieszkańców. 

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Smart znaczy z mieszkańcami
O koncepcji inteligent-
nego miasta rozma-
wiamy z Tadeuszem
Krzakowskim, prezy-
dentem miasta Legnicy

Tadeusz Krzakowski: Smart city jest na tyle smart, na ile wie to mieszkaniec, na ile jest
on świadomy i wyedukowany. Smart city to smart obywatel
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Zmiany dotyczą zabezpieczania
zbiorów muzeów przed poża-
rem, kradzieżą i innymi niebez-
pieczeństwami. Przepisy regulu-

ją i dokładnie określają, jakie techniczne wy-
mogi muszą spełnić muzea, aby prawidłowo
chronić swoje eksponaty. Jednym z naj-
ważniejszych rozwiązań jest konieczność
stosowania systemów klucza centralnego
i depozytorów kluczy.

Unowocześnienie znanych rozwiązań
W rozporządzeniu dokładnie określo-

no, jak stosować zabezpieczenia budowlane,

mechaniczne oraz elektroniczne, umożli-
wiające ochronę samego budynku oraz
zbiorów. Oprócz obowiązku korzystania
z ochrony fizycznej, wprowadzono koniecz-
ność stosowania sygnalizacji alarmowej. 

Wszystkie nowo budowane muzea
mają również obowiązek zamontowania te-
lewizji dozorowej, która zapewni stałą ob-
serwację wnętrza budynku oraz terenu
wokół. Przy instalowaniu lub przebudowie
zabezpieczeń budowlanych i mechanicz-
nych zarządca budynku musi wybierać
drzwi i okna o określonej w przepisach kla-
sie zabezpieczeń. 

Także zamki w poszczególnych miej-
scach powinny mieć zwiększoną odporność
na włamanie i spełniać wyznaczone normy.
Jak mówi Tomasz Żabicki z firmy Assa
Abloy, światowego lidera w branży zabez-
pieczeń elektromechanicznych: – Dzięki roz-
porządzeniu uregulowano sytuację praw-
ną w dziedzinie bezpieczeństwa instytucji
publicznych takich jak muzea. Dokładnie
określone zostały normy i wymagania.
Ułatwia to dobór odpowiednich rozwiązań
i przekonuje, że inwestycja w bezpieczeń-
stwo jest w dzisiejszych czasach koniecz-
nością. �

Nieunikniona modernizacja 
zabezpieczeń w muzeach 
Administratorzy muzeów do 1 stycznia 2016 r. mieli
czas na wprowadzenie instrukcji bezpieczeństwa, 
planów ochrony oraz nowych rozwiązań technicznych
określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z 2 września 2014 r.

Kolekcja zegarów słonecznych 
– trzecia na świecie co do
wielkości (po Oxford i Chicago)

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie www.jedrzejow.pl

Unikatowy ogród z zegarami słonecznymi

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie 
– założone przez rodzinę Przypkowskich
i przekazane państwu, obecnie utrzymy-

wane przez Powiat Jędrzejowski
www.muzeum.jedrzejow.pl

Powiat Jędrzejowski zaprasza!

Fot. ASSA ABLOY
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Przez wiele lat pracowałem w redakcjach gazet codziennych. Nie miałem wówczas ani
jednej niedzieli wolnej. Gazety musiały się przecież ukazywać także w poniedziałki.
Nie dawano nam w formie rekompensaty innych dni wolnych, bo redakcyjna robo-
ta musiała iść równym rytmem. Nikt się temu nie przeciwstawiał, bo każdy wiedział,

na co się godzi, podpisując umowę o pracę i zdawał sobie sprawę z oczywistej konieczności. 
W podobnej sytuacji znajdują się ludzie pracujący w gastronomii. Nikomu nie przycho-

dzi do głowy, żeby zamykać lokale w niedziele, aby ich personel mógł więcej czasu poświęcić
na życie rodzinne i uczestnictwo we mszy świętej. Jeszcze bardziej kuriozalnie wyglądałoby wpro-
wadzenie wolnych niedziel w elektrowniach, na kolei, w służbie zdrowia, policji czy pogoto-
wiu gazowym. „Ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś, to są zwyczajne dzieje” – pisał William Szek-
spir ponad 400 lat temu. 

Dlaczego więc od początku polskiej transformacji do debaty publicznej wraca jak bume-
rang problem handlu w niedziele? Próbuje się to tłumaczyć troską o personel marketów, żeby
mógł odpocząć po sześciu dniach ciężkiej pracy. Jest to jednak tylko zasłona dymna. Gołym
okiem widać, że nie tylko o sprzedawców chodzi, ale także o tłumy klientów, którzy udają się
na zakupy, zamiast poświęcić się praktykom religijnym. Znowu daje o sobie znać chęć wpro-
wadzania wartości chrześcijańskich przy pomocy regulacji prawnych. Jest to bardzo krótko-
wzroczna praktyka, obnażająca słabość Kościoła w kwestiach wychowania swoich owieczek. 

Jestem w wieku, w którym nie muszę się obawiać, że ktoś będzie mi zaglądał pod kołdrę.
Wiem bowiem dobrze, że nic ciekawego tam nie zobaczy i szybko się zniechęci. Moje dzieci
i dorosłe wnuki zgrzytają jednak zębami, gdy słyszą, że ich intymne życie jest nie tylko pod kon-
trolą Kościoła, ale także prokuratora. Mój wnuczek, który w ubiegłym roku skończył studia,
powiedział mi, że koncepcja pasterza i stada baranów zupełnie mu nie odpowiada. Współbrzmi
to z piosenką Marii Peszek, kobiety w wieku jego rodziców, która śpiewa: „Pan nie prowadzi
mnie, sama prowadzę się”.

Wtrącanie się urzędników w osobiste sprawy obywateli staje się normą. Nawet w obsza-
rze ściśle związanym z taką świętością jak prawo własności. Świadczy o tym przyjęta ostat-
nio ustawa o obrocie ziemią. Pod pozorem, żeby nie dopuścić obcokrajowców do przejęcia
ojcowizny zablokowano prawie wszelki ruch na tym rynku. Powstał natomiast teren do korupcji.
Jeżeli kupienie kilku hektarów gruntów od szwagra zależeć będzie od decyzji urzędnika z agen-
cji, sensowne będzie upijanie go choćby przez tydzień, aby zmiękł. Można też zastosować inne
metody perswazji. A dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry powstanie teren do po-
lowań, nawet bez wsparcia agenta Tomka, bo nie wzbudzi on wśród chłopów ogłupiającego
pożądania. 

Nie wiem natomiast, ku czemu ma prowadzić zniechęcanie rodaków do Unii Europejskiej.
– Polska nie może czuć się państwem, które jest zaszczuwane, gonione, tropione, pouczane
– przekonywała posłanka Krystyna Pawłowicz, która weszła w skład parlamentarnego zespołu
eurorealistycznego. Powstał on z inicjatywy Tomasza Rzymkowskiego (Kukiz'15) i ma przy-
gotowywać bilans zysków i strat obecności Polski w Unii Europejskiej. Załóżmy, że członko-
wie zespołu dojdą do wniosku, że ten mariaż z Unią zupełnie nam się nie opłaca. I najlepiej
będzie to szemrane towarzystwo, które wtrąca się w nasze sprawy opuścić, 

Co odpowiedzą na to chłopi, zwłaszcza ci, którzy w ostatnich wyborach poparli Prawo
i Sprawiedliwość? Wyjście z Unii oznaczać będzie dla nich utratę dopłat bezpośrednich, któ-
re w wielu rodzinach rolniczych stanowią większe wsparcie niż emerytura babci. Z moich lat
wczesnoszkolnych pamiętam socrealistyczną powieść-gniot, zwaną także produkcyjniakiem,
„Traktory zdobędą wiosnę”. Obawiam się obecnie, że nie trzeba będzie propagandowego za-
dęcia, by stwierdzić, że traktory zdobędą Warszawę, gdy rolnicy ruszą na swoich maszynach
pod Sejm i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 

Do czego to wszystko ma prowadzić? W kraju, w którym jedni mają prawo w miejscu po-
niżej pleców, a drudzy, walczący o jego przestrzeganie, nazywani są komunistami i złodzieja-
mi, nie da się prowadzić normalnych interesów. Na razie polska gospodarka wydaje się sta-
bilna. Inwestorzy nie patrzą jednak tylko na bieżącą sytuację. Interesuje ich także przyszłość.
Analitycy z niepokojem czekają na orzeczenia agencji ratingowych, które stwierdzą, czy Pol-
ska jest terenem do robienia bezpiecznych interesów. Do obaw, że werdykt będzie dla nasze-
go kraju niekorzystny przyczynia się fakt, że złoty traci od pewnego czasu na wartości. A to
oznacza, że więcej będziemy płacić za obsługę długu finansów publicznych, a ludzie, którzy
zadłużyli się w obcych walutach, będą rwali z głowy resztki włosów. Gdy puszczą nerwy, wszyst-
ko się zdarzyć może. �

Gdy puszczą nerwy

Czesław Rychlewski

ZNAKI OSTRZEGAWCZE
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Jest Pan w trakcie objazdu kraju, 40
miast w 40 dni. Spotyka się Pan z miesz-
kańcami miast i wsi. Co mówią ludzie? 

– PSL proponuje pakiet ustaw spo-
łecznych, z których pierwsza to emerytu-
ra po 40 latach pracy. Zbieramy podpisy
pod projektem tej ustawy, ponieważ jest to
projekt obywatelski. Uważam, że każdy, kto
przepracował 40 lat, powinien mieć prawo
do przejścia na emeryturę. Podkreślam
„prawo” – a nie „obowiązek.” Pomysł ten
cieszy się dużym uznaniem społecznym.
Projekt podpisują wszyscy – młodzi, ro-
dzice, seniorzy. Spotykam się z po-
wszechnymi wyrazami poparcia, co waż-
ne, niezależnie od opcji politycznej. To bar-
dzo dobry objaw. 

Za czasów, gdy był Pan ministrem pra-
cy, stworzył Pan program Senior – WI-
GOR, czyli projekt aktywizacji dla osób
starszych. Co się dzieje  z tym programem? 

– Mam wiele uznania i szacunku dla
osób starszych. Wyniosłem to z domu. Moi
dziadkowe byli osobami z wielką wiedzą
i doświadczeniem życiowym. Doradzali
w trudnych chwilach. Nie wstydzę się tego.
Osoby starsze należy szanować i otoczyć
opieką. A program Senior – WIGOR miał
umożliwić tym ludziom – niekiedy samot-
nym, niekiedy pozbawionym kontaktu z in-
nymi i możliwości działania – integrację
i rozwój. Ośrodki Senior – WIGOR miały
powstać w całym kraju. Niestety, z niezro-
zumiałych dla mnie powodów, nowy rząd
zablokował ten projekt. Widocznie polity-
cy PiS nie doceniają, jak ważną rolę mogą
pełnić osoby starsze. Szkoda… 

W jednym z ostatnich wywiadów bar-
dzo ostro wypowiadał się Pan o podwyż-
ce opłat, która wkrótce dotknie miliony Po-
laków. O co chodzi? 

– Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że
wkrótce czeka nas ogromna podwyżka
cen wody, opłat za ścieki, cen leków i cen
prądu. A to niestety początek bardzo złych
zmian, które proponuje rząd PiS. Rolnicy

alarmują, że wprowadzenie opłat za ko-
rzystanie ze studni i rzek zrujnuje im budżety
domowe. Proszę sobie wyobrazić, że PiS
każe im płacić za własną wodę z własnej
studni! To absurd. 

Czeka nas także podwyżka cen prądu? 
– Ta podwyżka dotknie wszystkich

obywateli – w tym emerytów, którym prze-
cież się nie przelewa. Prawie 200 złotych
rocznie! To jest katastrofa dla najuboż-
szych. Rząd każe płacić za możliwość, pod-
kreślam: możliwość oglądania telewizji
czy słuchania radia, niezależnie od tego, czy
ma się jakikolwiek odbiornik. Do tego
wiele osób zapłaci dwa razy lub więcej, bo
jeśli koś ma na przykład małą działkę i tam
oddzielny licznik prądu, to według projektu
również zapłaci te 200 złotych. Sytuacja wy-
gląda tak, że jedną ręką rząd daje pienią-
dze, ale drugą zabiera z kieszeni Polaków
dwa razy więcej. Nie możemy na to po-
zwolić.

Czy takie rozwiązanie, gdzie płaci się
za możliwość, a nie faktyczną usługę, jest
zgodne z konstytucją? 

– Oczywiście skierujemy tę ustawę do
Trybunału Konstytucyjnego, ale proszę
zwrócić uwagę, że PiS sparaliżował ten or-
gan. To właśnie w takich sprawach, ważnych
dla każdego z nas, Trybunał mógłby stanąć
po naszej stronie i bronić przed zakusami
rządu na nasze pieniądze. Ale nie stanie, bo
PiS doprowadził do kompletnego zablo-
kowania tej instytucji. Na tym przykładzie
jaskrawo widać, dlaczego sprawa Trybunału
Konstytucyjnego jest tak ważna. 

PSL wyszedł z propozycją tzw. ustawy
konsensualnej w sprawie Trybunału Kon-
stytucyjnego. Co na to inne partie? 

– Nasi eksperci i prawnicy przygoto-
wali bardzo rozsądną propozycję, która
była czymś w rodzaju opcji zerowej. Każ-
da partia powinna poprzeć ten projekt, bo
w zgodnej ocenie niezależnych ośrod-
ków daje ona możliwość szybkiego wyjścia
z kryzysu. 

A co z innymi opłatami, o których Pan
mówił? 

– Nowe przepisy w sprawie aptek, któ-
re proponuje Ministerstwo Zdrowia spo-
wodują, że wzrosną ceny leków. Jarosła-
wowi Kaczyńskiemu marzy się chyba go-
spodarka centralnie planowana, w której
wszystkie ceny są narzucane odgórnie.
Takie rozwiązanie jest bardzo niekorzystne
przede wszystkim dla osób starszych. Dzi-
siaj, gdy apteki ze sobą konkurują, mogą
walczyć o klienta ceną. Wszyscy wiemy, że
są apteki tańsze i droższe. Po zmianach zo-
staną tylko te drogie. Ale to nie koniec pod-
wyżek i opłat. 

Jest też kwestia własności ziemi, wła-
sności lasów.

– PiS urządził prawdziwy zamach na
święte prawo własności. Dlatego jako PSL
zorganizowaliśmy potężny protest w War-
szawie, na który przyjechało kilka tysięcy rol-
ników z całej Polski – mimo sezonu wio-
sennego! Daliśmy władzy wyraźny sygnał.
Dzięki temu protestowi PiS musiał zmie-
nić niekorzystne zapisy ustawy, które za-
braniały dziedziczenia ziemi. Ale nadal wie-
le zapisów jest niekorzystnych. Niedawno
ci sami nieodpowiedzialni posłowie uchwa-
lili podobne ograniczenia w sprzedaży la-
sów. Proszę sobie wyobrazić, że obywate-
lom, wszystkim nam odebrano prawo do
dysponowania swoją własnością! Te roz-
wiązania są również niekonstytucyjne. Tyl-
ko Trybunał jest sparaliżowany. 

Ale PiS mówi, że chce naszego dobra? 
– I pewnie z tego powodu po Polsce

krąży żart, że skoro rząd chce naszego do-
bra, to my wolimy to nasze dobro zacho-
wać dla siebie. A poważnie mówiąc –
musimy wspólnie, krok po kroku, odbu-
dować Polskę demokratyczną, Polskę, któ-
ra jest poważana na świecie, Polskę, w któ-
rej seniorom życie się ułatwia, zamiast
utrudniać. 

Rozmawiał Piotr Nowacki

Czekają nas podwyżki
Podatek od studni i rzek, podniesienie cen prądu 
o niemal 200 złotych rocznie, wzrost cen leków. 
Te podwyżki zafundował nam właśnie rząd PiS.
Czeka nas eskalacja ubóstwa, bezrobocia, a także
upadek tysięcy małych firm – mówi Władysław 
Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.
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Czesław Rychlewski

Wzaktualizowanej analizie ry-
zyka dla poszczególnych kra-
jów prognozy wskazują, że
w 2016 roku można spodzie-

wać się zaledwie 2,5 proc. wzrostu świato-
wego PKB (w 2015 było 2,6 proc.). Już
w I kw. 2016 r. wzrost gospodarczy był po-
niżej oczekiwań, czyli na poziomie mniejszym
niż 3 proc. Słabszy wzrost dotknie większość
krajów – zarówno wysoko rozwiniętych, jak
i rynki wschodzące. Za głównego winowaj-
cę niższego wzrostu Euler Hernes uznał m.in.
handel globalny, który skurczy się w 2016 r.
i zanotuje 2- proc. spadek. 

Skromny i nierówny
W 2016 r. powróci ryzyko nieregulo-

wania należności między firmami. Po sze-
ściu kolejnych latach spadków globalna licz-
ba upadłości wzrośnie w tym roku o 2 proc.,
głównie z powodu zawirowań w gospo-
darkach wschodzących.

Ministrowie finansów i gubernatorzy
banków centralnych grupy G20 wyrazili po
spotkaniu w Waszyngtonie zadowolenie
z powodu pewnej poprawy, jaka nastąpiła
na rynkach finansowych, ale ostrzegli, że
wzrost gospodarki światowej jest skromny
i nierówny.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali
w opublikowanym oświadczeniu, że po-

wstrzymają się od szkodliwych, konku-
rencyjnych dewaluacji walut i będą pro-
wadzić elastyczną politykę fiskalną, aby
wzmocnić wzrost gospodarczy, powsta-
wanie nowych miejsc pracy i zaufanie.
Nie zaproponowali jednak nowych inicja-
tyw, które mogłyby przezwyciężyć obecny
zastój.

Odnotowano pewien postęp, jaki na-
stąpił na rynkach finansowych, które wyszły
już z okresu masowych wyprzedaży z po-
czątku br. Oceniono, że rynki te są obecnie
w lepszej kondycji niż podczas poprzed-
niego spotkania G20 w Szanghaju w lutym
br. Jednakże zagrożenia i niepewności w wy-
miarze globalnym utrzymują się. Wśród tych

Przygaszony wzrost
Prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego na świecie – twierdzą eksperci
Euler Hermes – nie napawają optymizmem. Nie jest wykluczone, że wiele
krajów znajdzie się w recesji. „Przygaszony wzrost" odnotują Chiny, Arabia
Saudyjska, Turcja, USA oraz Wielka Brytania. Na minusie pozostaną Argen-
tyna, Brazylia oraz Rosja.
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zagrożeń wymieniono też możliwe wyjście
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, kon-
flikty geopolityczne, terroryzm i masowy na-
pływ uchodźców.

Spotkanie przedstawicieli grupy G20
było końcowym akcentem serii wiosennych
narad członków Międzynarodowego Fun-
duszu Walutowego i Banku Światowego
w Waszyngtonie.

Dwa oblicza rynku ropy
W związku z dłuższym utrzymywaniem

się niskich cen ropy zaczynają być do-
strzegalne negatywne tego skutki. Kraje, któ-
rych przychody znacząco opierają się na
eksporcie ropy, zwykle bywały rozrzutne, kie-
dy cena za baryłkę osiągała rekordowe po-
ziomy. Lista obejmuje kraje Zatoki Perskiej
oraz Arabię Saudyjską, a także Angolę,
Azerbejdżan, Gwineę Równikową, Gabon
czy Wenezuelę. Jeżeli rządy tych krajów
będą dalej prowadzić politykę cięć subsy-
diów lub podwyżek podatków, mających na
celu zrekompensowanie spadku przycho-
dów, dojść może do eskalacji napięć spo-
łecznych.

Chociaż niskie ceny paliw są dla kon-
sumentów korzystne, a wynikający z tego
spadek cen innych produktów także przyj-
mowany jest z zadowoleniem, trzeba wi-
dzieć także drugą stronę medalu. Anality-
kom, myślącym w kategoriach globalnych,
wizja krachu w krajach producentach ropy
naftowej spędza sen z powiek.

Gospodarka jako system naczyń połą-
czonych zareaguje na to poważnym kry-
zysem. Z niebezpieczeństw, jakie stwarza
spadek dochodów z eksportu paliw kopal-
nych, zdają sobie także sprawę przynajm-
niej niektórzy ich producenci. Koncerny sa-
mochodowe coraz ekspansywniej wpro-
wadzają na rynek samochody o napędzie
elektrycznym, wodorowym czy hybrydo-
wym. Ten proces będzie przyspieszał. Nic
więc dziwnego, że np. w Arabii Saudyjskiej
myśli się już dzisiaj o przekierowaniu go-
spodarki na inne tory. Kraj ten zamierza być
w niedalekiej przyszłości centrum finan-
sowym dla Bliskiego Wschodu. 

Rząd Federacji Rosyjskiej też próbuje
się przygotować do nowych wyzwań. Pre-
mier Rosji Dmitrij Miedwiediew ocenił, że
gospodarka kraju „adaptuje się do współ-
czesnych warunków" oraz że zaczęła się
w niej dokonywać dywersyfikacja. 

Miedwiediew przyznał, że możliwości
państwa w sferze finansowania gospo-
darki, sfery socjalnej czy wsparcia systemu
bankowego w znacznym stopniu zależą od
eksportu surowców i od dostępu do kre-
dytów zagranicznych. Dlatego w obec-
nych warunkach zaczęto tworzyć prototyp
rosyjskiej gospodarki na najbliższe dzie-
sięciolecie. Rząd, jego zdaniem, rozumie ko-

nieczność głębokich strukturalnych reform
w gospodarce. Dodał jednak, że teraz in-
tensywne przeobrażenia przedłużyłyby o ko-
lejnych kilka lat zjawiska kryzysowe. Praw-
dopodobnie więc Rosja nie zdecyduje się na
głębokie zmiany, mimo że zdaje sobie
sprawę z konieczności ich przeprowadze-
nia. 

Chiny w kłopotach
Nie widać końca spowolnienia chińskiej

gospodarki. Co prawda twardego lądo-
wania w tym roku nie będzie, to jednak gor-
szych wyników Państwo Środka nie unik-
nie. Bo tak silnego wzrostu jak dotychczas,
opartego przede wszystkim o inwestycje in-
frastrukturalne, czy to chodzi o drogi, ko-
leje czy budownictwo mieszkaniowe, nie da
się prowadzić w nieskończoność. Zmiana
modelu chińskiej gospodarki musi nastą-
pić, a rynki będą musiały się do tego do-
stosować. 

– Jednak tempo zmian powinno być na
tyle bezpieczne i na tyle stabilne, aby nie
wprowadzać szoku - uważa Konrad Białas,
główny Ekonomista Domu Maklerskiego
TMS Brokers. – Trzeba brać pod uwagę, że
w przypadku chińskiego banku centralne-
go, na pewno nie zabraknie drzew w Chi-
nach, aby wydrukować taką ilość juanów,
żeby gospodarkę stabilizować. 

Najnowsze dane z chińskiej gospodarki,
wskazujące na ożywienie w eksporcie,
wzbudzają nadzieję wśród inwestorów, że
druga co do wielkości gospodarka na świe-
cie nie jest aż w tak złej kondycji, jak wielu
przypuszczało.

Wędrówka zdesperowanych
Fala emigrantów z Bliskiego Wscho-

du i Afryki Północnej do Unii Europejskiej
stworzyła wiele problemów ekonomicz-
nych, społecznych i politycznych. Nie jest
to jednak w dziejach świata nic nowego.
Można by powiedzieć bez przesady, że
wszyscy jesteśmy emigrantami. Milion
lat temu na terenie Afryki było ok. 20 tys.
istot człowiekowatych. Zmieściliby się
więc na pierwszoligowym stadionie. Obec-
nie jest nas 7 mld i znajdujemy się na
wszystkich kontynentach. Dlaczego? Bo
wędrowaliśmy w poszukiwaniu lepszych
warunków życia. 

Ten proces trwa i będzie narastał. To,
co widzimy dzisiaj to zaledwie preludium
do opery o wędrówce zdesperowanych.
W wyniku zmian klimatycznych strefa su-
szy będzie się przesuwać na północ. Polska
będzie przypominała pod względem kli-
matycznym dzisiejsze Bałkany, a tereny nad
Morzem Śródziemnym przekształcą się
w stepy i pustynie. 

Miliony ludzi będą uciekać przed żarem
słońca, niszczycielskimi tajfunami i brato-

bójczymi wojnami o wodę oraz pożywienie.
Niektóre miasta zostaną pochłonięte przez
ocean. To nie scenariusz filmu science fic-
tion, ale realna groźba tego, jak za kilka-
dziesiąt lat może wyglądać życie na Ziemi.
Może – jeśli niczego nie zrobimy.

Tegoroczny luty był najcieplejszym
miesiącem w historii pomiarów. Odnoto-
wano najwyższą globalną średnią tempe-
ratury od 1880 r., czyli od 136 lat. Wynio-
sła ona 12,1°C, czyli aż o 1,2° więcej od każ-
dej średniej dla lutego od momentu roz-
poczęcia pomiarów. Co więcej, ten luty był
dziesiątym miesiącem z rzędu, w którym no-
towano nowy rekord ciepła.

Zdaniem fizyka atmosfery dr Alek-
sandry Kardaś w najbliższych miesiącach
możemy spodziewać się nowych rekordów
ciepła. Badaczka wyjaśnia, że przyczyną
tego zjawiska jest zaburzenie bilansu ener-
getycznego Ziemi. Ludzkość wypuszcza do
atmosfery potężne ilości dwutlenku węgla.
A to gaz cieplarniany utrudniający naszej
planecie wypromieniowanie energii w ko-
smos.

Naukowcy niemal na całym świecie są
zgodni, że globalny wzrost temperatur
wynika głównie z działalności człowieka,
czyli emisji gazów cieplarnianych. – To nie-
stety stały trend, który powoli prowadzi nas
ku katastrofie – uważa Katarzyna Guzek,
rzeczniczka organizacji proekologicznej
Greenpace. Jej zdaniem, niebagatelną rolę
w procesie globalnego ocieplenia odgrywa
też masowa wycinka lasów deszczowych.
– Drzewa pochłaniały dwutlenek węgla,
utrzymując nasz klimat w równowadze
– uważa.

Eksperci nie mają wątpliwości, że ocie-
plenie klimatu jest niezwykle niebezpiecz-
nym zjawiskiem, które w przyszłości będzie
zagrażać życiu milionów ludzi. Prof. Piotr
Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Śro-
dowiska Uniwersytetu Śląskiego podkreśla,
że temat bywa lekceważony. Przyznaje, że
często spotyka się z głosami, że w Polsce nie
ma co przejmować się globalnym ocieple-
niem, bo jak będzie u nas kilka stopni wię-
cej, to nawet lepiej.

– Jednak w skali globalnej wzrost tem-
peratur będzie ogromną tragedią, bo jeśli
u nas będzie cieplej, to miliardy ludzi na na-
szej planecie będą cierpieć i uciekać z re-
gionów, gdzie nie będzie dawało się żyć
– powiedział.

Prof. Skubała podkreśla, że przez
zmiany klimatu oraz coraz częstsze i sil-
niejsze ekstremalne zjawiska pogodowe, czy-
li np. powodzie i huragany, wiele rejonów
świata stanie się nieprzyjazne dla życia.
– Efektem będą migracje ludzi – uważa prof.
Skubała. A to zmieni wszystkie relacje
ekonomiczne, polityczne i społeczne na na-
szym globie. �
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Zygmunt Słomkowski

W większości wzrost PKB
w obu tych latach prognozu-
ją na poziomie określonym
w kwietniu przez Międzyna-

rodowy Fundusz Walutowy, a nieco wcze-
śniej przez Komisję Europejską – 3,6 proc.,
co przekracza przewidywania średniej dla
całej gospodarki światowej, w tym krajów
Unii Europejskiej.

Najbardziej optymistyczny byli w stycz-
niu autorzy raportu Banku Światowego
(Global Economic Prospects). Według
nich w 2016 roku polski PKB wzrośnie o 3,7
proc. w porównaniu do 2015 roku, zaś
w 2017 roku możemy liczyć nawet na 3,9
proc. Na początku maja Komisja Europej-
ska skorygowała swą wcześniejszą pro-
gnozę wzrostu PKB w 2016 r. , podwyż-
szając ją o 0,1 pkt. – do 3,7 proc. Przewiduje
też, że polski deficyt osiągnie w tym roku 2,6
proc. PKB i dopiero w 2017 r. przełamie ba-
rierę 3 proc., zwiększając się do 3,1 proc. 

Cienie
Jednakże już w kwietniu Bank Światowy

dostrzegł pewne mankamenty, bo obniżył
swą prognozę na 2017 r. i 2018 r. do 3,5
proc. Nie spodziewa się też, by rząd utrzy-

mał dyscyplinę fiskalną i uważa, że deficyt
sektora finansów publicznych przekroczy
dopuszczalny poziom 3 proc. PKB. To ob-
niżenie prognoz BŚ tłumaczy m.in. słabym
wzrostem gospodarczym krajów strefy
euro (3/4 polskiego eksportu trafia na
wspólny rynek europejski) oraz możliwymi
zawirowaniami polityczno-militarnymi
w niektórych rejonach świata. 

BŚ w swych ocenach uwzględnia też
znaki zapytania, jakie powstają w związku
z niektórymi rządowymi decyzjami lub pla-
nami finansowymi. Raport pozytywnie
odnosi się do Programu 500 plus i innych
transferów rządowych, co może zmniejszyć
odsetek osób żyjących za mniej niż 5 do-
larów dziennie z 2,8 proc. w tym roku do
2,6 proc. w 2017 r. Jednakże rodzi to pew-
ne zagrożenia. Raport stwierdza, że choć
rząd zobowiązał się do utrzymania deficytu
sektora finansów publicznych na poziomie
nie wyższym niż dopuszczalne w Unii
3 proc. PKB, to założenie to się nie uda. Tyl-
ko Program 500 plus wymaga bowiem do-
datkowych pieniędzy rzędu 1 proc. PKB.
Do ryzyka dla polskich perspektyw go-
spodarczych Bank Światowy zalicza też
kwestię przewalutowania kredytów fran-
kowych. – Propozycja prezydenta An-
drzeja Dudy może znacząco wpłynąć na
zyskowność banków, jeśli nie na kondycję

całego systemu finansowego – konkludu-
je raport.

Na pewne zagrożenia wskazała też
Komisja Europejska w majowym komuni-
kacie. Wymieniła problemy wokół Trybunału
Konstytucyjnego, obniżenie wieku emery-
talnego, przymusowe przewalutowanie
kredytów hipotecznych.

Grom z jasnego nieba
To, co jednak najbardziej niepokoi fi-

nansistów dotyczy polskiego ratingu okre-
ślającego wiarygodność zdolności finan-
sowych. Grom spadł 15 stycznia, gdy nie-
spodziewanie względnie optymistyczny
obraz polskich finansów i perspektyw go-
spodarczych zburzyła agencja ratingowa
Standard & Poor's. Obniżyła bowiem
długoterminowy rating polskiego długu
w walucie obcej z poziomu A minus do BBB
plus, określając perspektywę ratingu jako ne-
gatywną. Według S&P perspektywa nega-
tywna oznacza, że istnieje „prawdopodo-
bieństwo co najmniej jak jeden do trzech”,
że w ciągu 24 miesięcy rating zostanie po-
nownie obniżony, „jeśli podważona zosta-
nie wiarygodność polityki pieniężnej lub je-
śli finanse publiczne pogorszą się bardziej
od naszych obecnych oczekiwań”. Agencjia
tak uzasadniła swoją ocenę: „Od wygrania
wyborów w październiku 2015 r., nowy pol-

Prognozy i ostrzeżenia

Mimo utrzymujących się wątpliwości i pytań związanych z przyjętymi i zapo-
wiadanymi zmianami w polityce finansowej i gospodarczej rządu, międzyna-
rodowi obserwatorzy i analitycy pozytywnie widzą rozwój ekonomiczny
Polski w 2016 i 2017 r.
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ski rząd zainicjował różne działania legi-
slacyjne, które naszym zdaniem osłabiają
niezależność i efektywność kluczowych
instytucji, jak wynika z naszej oceny insty-
tucjonalnej”.

Decyzja S&P została potwierdzona ko-
lejnym badaniem ratingu, przeprowadzo-
nym tym razem przez agencję Moody’s.
Ocena wiarygodności kredytowej Polski się
nie zmieniła, ale została zniżona z per-
spektywy stabilnej na negatywną. Jest  to
żółta kartka na przyszłość

Argumenty za decyzjami agencji zna-
lazły częściowe potwierdzenie w stanowi-
sku innych największych agencji ratingo-
wych. Po ogłoszeniu decyzji S&P, agencja
Fitch oznajmiła, że utrzymuje dotychcza-
sowy, pozytywny rating Polski. Ale już
w końcu stycznia analityk tej instytucji, Ar-
naud Louis, w rozmowie z pismem „For-
bes” stwierdził, że w działaniach rządu pol-
skiego widać próby poluzowania polityki fi-
skalnej. I zapowiedział, że jeśli Fitch do-
strzeże dalsze polityczne ruchy grożące
zwiększeniem deficytu, to ranking może być
obniżony. Uznał, że od zmiany politycznej
w Polsce pojawiło się negatywne ryzyko kre-
dytowe. Jednak na początku lutego ogło-
szono komunikat, w którym, nie zmienia-
jąc tego stanowiska, uznała, że wprowa-
dzenie podatku bankowego i propozycja po-
mocy frankowiczom osłabi polskie banki.
Zapowiedział, że w ciągu miesiąca doko-
na przeglądu ocen wiarygodności niektó-
rych z nich. Według wyliczeń agencji Fitch
koszt tych decyzji dla całego polskiego sek-
tora bankowego to 30-60 mld zł. 

Natomiast agencja Moody's zajęła
niejasną postawę, bowiem w styczniu je-
dynie wstrzymała zapowiedziane ogłosze-
nie własnej decyzji do maja. Jednakże już
na początku kwietnia w swoim raporcie
stwierdziła, że kryzys konstytucyjny w Pol-
sce zwiększa ryzyko polityczne i może
psuć klimat inwestycyjny. I dlatego ma to
negatywny wpływ na polski rating. Polska
stoi w obliczu zwiększonego ryzyka poli-
tycznego wynikającego z kryzysu konsty-
tucyjnego. Ta sytuacja może zmniejszyć
atrakcyjność Polski dla inwestorów zagra-
nicznych – głosił raport agencji.

Podobne obawy ujawniła w rozmowie
z TVN 24 Biznes i Świat Sarah Carlson
– główny analityk Moody's. – Nie zmieni-
liśmy swojej opinii o Polsce w kontekście po-
litycznym. Przyglądamy się bardziej kon-
strukcji systemu instytucjonalnego, jego sta-
bilności i kierunkom zmian – stwierdziła. 

Częściowo przesłanki, jakimi kiero-
wała się agencja S&P, wyjaśniła stycznio-
wa opinia Europejskiego Banku Central-
nego na temat nowego podatku, którym
mają być objęte niektóre instytucje finan-
sowe w naszym kraju. Według EBC, struk-

tura podatku może być zachętą do trans-
feru aktywów za granicę, co grozi osłabie-
niem złotego. Europejski Bank Centralny
uznał, że nakładanie ad hoc podatków na
banki z powodów potrzeb budżetowych po-
winno być poprzedzone dogłębną analizą
potencjalnych niekorzystnych skutków dla
sektora. Jak wskazał, chodzi o zapewnienie,
aby takie podatki nie kreowały ryzyka dla
stabilności finansowej i dynamiki akcji
kredytowej. To mogłoby bowiem ostatecz-
nie negatywnie wpłynąć na wzrost gospo-
darczy. 

Wątpliwości wyraziła też w lutowym ko-
munikacie Komisja Europejska. W swoim
raporcie wskazała, że polska gospodarka
rozwija się stabilnie. Odnotowała też, że zna-
cząco ograniczono różnice w standardzie ży-
cia i poziomie zatrudnienia między Polską
a średnią UE. Podkreśliła, że w 2014 r. pol-
ski PKB na jednego mieszkańca, mierzony
siłą nabywczą, wzrósł do 68 proc. średniej
unijnej, z poziomu 53 proc. w 2007 r.

„Ogólne prognozy gospodarcze po-
zostają pozytywne, ale pojawiają się we-
wnętrzne czynniki ryzyka” – oceniła KE.
Uważa, że niektóre decyzje ogłoszone
bądź wprowadzone po ostatnich wyborach
parlamentarnych w Polsce mogą mieć
wpływ także „na zaufanie przedsiębiorców
i inwestycje”. „Nowy podatek od wartości
aktywów instytucji finansowych prawdo-
podobnie zaważy na inwestycjach, jeżeli od-
powiedzią banków będzie dostosowanie
stóp procentowych, aby zrekompensować
wpływ (podatku) na rentowność” – oceni-
ła Komisja.

Raport KE dodał, że znaczący dochód
ze sprzedaży częstotliwości LTE przyczy-
ni się do nieznacznego zmniejszenia no-
minalnego deficytu w 2016 r. w porówna-
niu z 2015 r. „Jeżeli jednak w następnym bu-
dżecie nie zostaną podjęte nowe środki, to
oczekuje się, że deficyt powiększy się i prze-
kroczy 3 procent PKB w 2017 r.” – uważa
Komisja dodając, że deficyt powiększy się
jeszcze bardziej w 2017 r, jeżeli zrealizowane
zostaną zapowiedzi zwiększenia kwoty
wolnej od podatku oraz obniżenie wieku
emerytalnego.

Niepokoje trwają
Poszerzone oceny uwzględniające pol-

skie plusy i minusy co miesiąc prezentuje
w swoich raportach autorytatywny portal
ekonomiczny FocusEconomics (www.fo-
cus-economics.com) w oparciu o opinie
licznego grona panelistów. W kwietniowym
raporcie stwierdza się, że mimo politycznych
niepewności, polskie dane gospodarcze
dotyczące m.in. produkcji przemysłowej od
początku roku pozostają trwałe. Potwier-
dza to wzrost wskaźnika PMI do 53,8 pkt.
Jest on najwyższy w ciągu ostatnich 8 mie-

sięcy. Zdaniem panelistów FocusEcono-
mics, mimo politycznego ryzyka gospodarka
urośnie w 2016 r. o 3,6 proc., tj. o 0,1 proc.
więcej niż przewidywali miesiąc wcześniej.
Na tym samym poziomie przewiduje się
wzrost PKB w 2017 r. . 

Jednakże wcześniejsze tegoroczne opi-
nie i prognozy w poważnym stopniu dzie-
liły wspomniane obawy analityków mię-
dzynarodowego rynku  finansowego:
„Nowy rząd konserwatywny wywołał ze
strony międzynarodowych instytucji krytykę,
gdy przyjmowane ustawy zmierzają do
konsolidacji władzy w rękach partii Prawo
i Sprawiedliwość. Rząd zapoczątkował
kontrowersyjne reformy zmieniające funk-
cjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, pu-
blicznych mediów, Banku Centralnego
i agencji antykorupcyjnej, w wyniku czego
rząd uzyskał więcej kontroli tych instytucji.
Wybór 8 członków 10-osobowej Rady Po-
lityki Pieniężnej, zrodził obawy o utrzymanie
niezależności Banku”.

Co zrobić?
Opinie o Polsce nie ograniczają się do

wątpliwości i pytań. Marcowy raport
OECD sugeruje potrzebę określonych
rozwiązań. – W czasie, gdy większość
państw zmagała się ze skutkami świato-
wego kryzysu gospodarczego, polska go-
spodarka notowała silny wzrost i zmniej-
szenie bezrobocia. Obecnie Polska powinna
tak dobrać instrumenty polityczne, aby
wspierać transformację w kierunku go-
spodarki opartej na zaawansowanych
technologiach i umiejętnościach, co spra-
wi, że wzrost będzie jeszcze większy, bar-
dziej ekologiczny i sprzyjający włączeniu
społecznemu – stwierdziła podczas pre-
zentacji tego raportu główna ekonomistka
OECD Catherine L. Mann. Zdaniem
OECD taki program reform oraz priory-
tety polityczne nowego rządu, w tym nowy
dodatek na dziecko, zakładają wyższe wy-
datki. Aby pomóc to sfinansować, autorzy
raportu proponują przeprowadzenie sze-
roko zakrojonej reformy podatkowej, w tym
likwidację obniżonej stawki podatku VAT
i zwolnień z tego podatku, większe zasto-
sowanie podatku od nieruchomości i po-
datku ekologicznego, a także umocnienie
administracji skarbowej. Zdaniem OECD
taki program reform oraz priorytety poli-
tyczne nowego rządu, w tym nowy doda-
tek na dziecko, zakładają wyższe wydatki.
Aby pomóc to sfinansować, autorzy ra-
portu proponują przeprowadzenie szero-
ko zakrojonej reformy podatkowej, w tym
likwidację obniżonej stawki podatku VAT
i zwolnień z tego podatku, większe zasto-
sowanie podatku od nieruchomości i po-
datku ekologicznego, a także umocnienie
administracji skarbowej. �
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Business Centre Club
Rząd Beaty Szydło nadal oscyluje

miedzy szansami i zagrożeniami – twierdzi
Gospodarczy Gabinet Cieni BCC. Szan-
se związane są z faktyczną realizacją am-
bitnych celów Planu na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju, którego autorami są wi-
cepremier Morawiecki i sekretarz stanu Je-
rzy Kwieciński. Zagrożenia lokują się w spe-
cyfice i rozłożeniu w czasie zobowiązań wy-
borczych PiS – czyli wysokości wydatków.
Te zdaje się, jak dotychczas, dyscyplinować
minister finansów Paweł Szałamacha. 

Najbliższe miesiące pokażą, czy premier
Szydło znajdzie złoty środek równowagi
między przychodami i wydatkami. Rząd,
mimo monopolu w parlamencie, nie ma
komfortowej sytuacji. Duży znak zapyta-
nia rysuje metoda pobudzania inwestycji
tzw. popytem konsumpcyjnym, czyli prze-
kazywaniem pieniędzy różnego rodzaju gru-
pom społecznym, bez szybkiego genero-
wania popytu wywołanego inwestycjami
produkcyjno-usługowymi. Mniejsze bez-
robocie i wyższy poziom życia obywateli de-
terminują przede wszystkim tego rodzaju
inwestycje oraz zwiększenie oszczędności
krajowych. A te są w Polsce jednymi z naj-
niższych w Europie. 

Czekamy na plany operacyjne rządu
i przyspieszenie działań związanych z za-
powiedziami zwiększenia wielkości inwe-

stycji do 25 proc. PKB do roku 2020 i bln
zł w ciągu najbliższych 25 lat, na logisty-
kę i wdrożenie Polskiego Funduszu Roz-
wojowego wraz z całym pakietem fundu-
szy zasilających gospodarkę. Także na
konkrety dotyczące sposobów zwiększenia
oszczędności (ok. 7 proc. PKB) potrzeb-
nych na inwestycje rynkowe i transfery so-
cjalne. 

Niewiele słychać o pobudzaniu przed-
siębiorczości w postaci zapowiadanych
w Planie Morawieckiego: redukowania
biurokracji, zezwoleń, koncesji, ograni-
czenia liczby i cywilizowania kontroli
przedsiębiorców, wprowadzenia kodekso-
wych zapisów dotyczących zasady do-
mniemania niewinności i prawa do błędu
obywateli prowadzących działalność go-
spodarczą, zmniejszenia przewlekłości pra-
cy sądów gospodarczych, wyeliminowania
absurdów prawnych itd. 

Obawy wywołują propozycje zmian
formuł prawa podatkowego z klauzulą
przeciwko unikaniu opodatkowania na
czele. Rząd deklarował podjęcie działań
zmieniających na korzyść firm warunki ich
otoczenia, rozsądnie wychodząc z założe-
nia, że obdarzenie zaufaniem przedsię-
biorców jest warunkiem zwiększenia na-
kładów inwestycyjnych. Dobrze, że inten-
sywnie prowadzone są prace nad Prawem
Działalności Gospodarczej w Minister-

stwie Rozwoju z udziałem ministra Hała-
dyja i organizacji biznesowych, ustawy, któ-
rej projekt leży od roku w Sejmie. 

Prawo powinno zrewidować coraz sil-
niejsze tendencje ingerowania administra-
cji państwowej i samorządowej w gospo-
darkę (holding spółek Skarbu Państwa i na-
rzucanie im misji społecznej zamiast spry-
watyzowania tych, które przynoszą straty),
zweryfikować kolejne utrudnienia w roz-
wijaniu źródeł energii odnawialnej, odda-
lić groźbę demontażu towarowego rolnic-
twa (ustawa o gruntach rolnych), ukrócić
tendencje stawiania na cenzurowanym
szpitali z kapitałem zagranicznym itd. 

Premier Szydło w swoim expose, ode-
branym pozytywnie i z powagą, zapowie-
działa udział obywateli w stanowieniu
prawa i kreowaniu rzeczywistości gospo-
darczej w dialogu z władzą. Ale na 35 ustaw
uchwalonych przez Sejm otrzymaliśmy
do konsultacji tylko 17 projektów. Dobrze
jednak, że trwają negocjacje w Radzie
Dialogu Społecznego w tak newralgicznych
dla rynku pracy i finansów publicznych
sprawach jak odwrócenie reformy emery-
talnej, płaca minimalna czy zakres wspar-
cia dla „frankowiczów”. 

Rząd musi pamiętać w tym kontekście
o sięgającym 1 bln długu publicznym (któ-
rego obsługa roczna kosztuje 42 mld zł),
o deficycie sektora finansów publicznych

Na razie polska go-
spodarka trzyma

się dobrze. Jest to
jednak efekt jej

rozpędzenia 
w poprzednim

roku. Analitycy
obawiają się, że

ten proces może wyha-
mować już w roku przy-

szłym. Tego samego zdania są
przedsiębiorcy. Podpowiadają więc wła-

dzy, co trzeba zrobić, żeby tego scenariusza
uniknąć. 

Szanse i zagrożenia
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– 45 mld zł, grożącym ponownym wpad-
nięciem w tzw. procedurę nadmiernego de-
ficytu i wymiernymi sankcjami Unii Euro-
pejskiej. Także o zadłużeniu zagranicz-
nym w wys. 350 mld dol. 

Pozytywnie należy ocenić Minister-
stwo Finansów w poszukiwaniu sposobów
uszczelnienia systemu podatkowego i sza-
rej strefy, obejmującej 24 proc. PKB. To za-
sadne poszukiwanie pieniędzy wobec luki
z wpływów VAT – 55 mld zł i CIT – 40 mld
zł. W dalszym ciągu nie wiadomo, jak rząd
ma zamiar rozwiązać problem deficytowego
górnictwa, bo dotychczasowy projekt jego
włączenia w sektor energetyczny, sam bo-
rykający się z potrzebą doinwestowania, nie
rokuje nadziei na poprawę sytuacji. 

Sprawa Trybunału Konstytucyjnego
nie jest wyłącznie sprawą polityki. Prze-
dłużenia sporu w tej kwestii, także na linii
Polska-Unia Europejska-USA, może spo-
wodować obniżenie międzynarodowych
ratingów dla naszego kraju i wyhamowa-
nie współpracy międzynarodowej (w stycz-
niu inwestorzy zagraniczni wycofali z pol-
skiego rynku 13 mld zł), przynoszące stra-
ty dla przedsiębiorców i gospodarki. Blo-
kada wykładni Trybunału może także wy-
wołać chaos w orzecznictwie sądów po-
wszechnych. Różnice interpretacyjne prze-
pisów i praktyk gospodarczych narażają
przedsiębiorców na nadmierne ryzyko, ro-
dzą wstrzemięźliwość w inwestowaniu,
a Skarb Państwa narażają na utratę do-
chodów. 

Konfederacja Lewiatan
Strategia Europa 2020 zakłada, że

kraje członkowskie UE do 2020 r. prze-
znaczać będą 3 proc. produktu krajowego
brutto na działalność badawczo-rozwojo-
wą. 2/3 wydatków inwestowanych ma być
przez sektor prywatny. Polska ze względu
na niski pułap startu osiągnąć ma wydat-

ki na poziomie 1,7 proc. PKB, a połowa
z nich pochodzić ma od przedsiębiorców.

Poziom wydatków polskich przedsię-
biorców na działalność B+R jest jednym
z najniższych w Europie. Według danych
GUS w 2014 r. wyniósł on jedynie 0,95 proc.
PKB, z czego udział sektora prywatnego wy-
niósł mniej niż połowę. Przy średnich wy-
datkach na B+R państw członkowskich
wynoszących 2 proc. Polska jest jednym
z państw najmniej inwestujących w tej
dziedzinie w regionie Europy Środkowej
i Wschodniej. Poziom polskich wydatków
na innowacje porównywalny jest jedynie
z wydatkami Bułgarii i Rumunii, a więc kra-
jów najsłabiej rozwiniętych spośród wszyst-
kich krajów członkowskich UE. Dlatego też
tak ważne jest zwiększenie zachęt do po-
noszenia wydatków na działalność ba-
dawczo-rozwojową.

Obecnie w Polsce nie istnieje przyjazne
otoczenie fiskalne, które pozwoliłoby za-
chęcić przedsiębiorców do inwestowania
w badania i rozwój. Jak wynika z analiz, pre-
ferencje podatkowe są jednym z głównych
czynników skłaniających firmy do zwięk-
szania nakładów na innowacje. Niemniej,
wprowadzona od 1 stycznia 2016 r. ulga po-
datkowa na B+R w wysokości odliczenia
30 proc. kosztów kwalifikowanych, zwią-
zanych z wynagrodzeniami pracowników
oraz 20 proc. (MŚP) i 10 proc. (duże), je-
żeli chodzi o pozostałe koszty kwalifiko-
wane, jest niewystarczająca. Niski poziom
obecnej ulgi B+R jest również nieatrakcyjny
i niemotywujący dla tych przedsiębiorstw,
które już w chwili obecnej inwestują w in-
nowacje.

Krajowa Izba Gospodarcza
Projekt zmiany ustawy o podatku do-

chodowym od osób fizycznych wymaga
dalszych prac, w szczególności w obszarze
dostosowania treści przepisów do orze-

czenia Trybunału Konstytucyjnego w spra-
wie K 21/14 oraz wyliczenia jego skutków
dla finansów publicznych.

28 października 2015 r. Trybunał Kon-
stytucyjny orzekł, że art. 27 ust. 1 ustawy
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych w zakresie, w jakim nie
przewiduje mechanizmu korygowania kwo-
ty zmniejszającej podatek, gwarantującego
co najmniej minimum egzystencji, jest nie-
zgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji RP. Try-
bunał jako kwoty odniesienia przyjął te
wskazane w art. 8 ust. 3 i 4 Ustawy o po-
mocy społecznej. W tym zakresie przed-
stawiony projekt spełnia wymagania po-
stawione przez Trybunał.

Projektodawca nie uwzględnił jednak
mechanizmu korygującego wysokość kwo-
ty zmniejszającej podatek. Oznacza to,
jak argumentował Trybunał, że ta kwota jest
„instytucją pozorną, niespełniającą zało-
żonego przez ustawodawcę celu”. Dlatego
też, mając na uwadze znaczenie społeczne
i ekonomiczne kwoty zmniejszającej po-
datek oraz dotychczasowe doświadcze-
nia z brakiem jej waloryzacji, należałoby
w projekcie albo powiązać jej wysokość
z wyliczanym corocznie minimum egzy-
stencji albo wprowadzić inny mechanizm
waloryzacyjny, np. uzależniony od wskaź-
nika inflacji.

Reasumując, projekt w obecnym kształ-
cie nie rozwiązuje systemowego problemu
braku gwarancji waloryzacji kwoty wolnej
od podatku. Projektodawca sporządził ob-
szerne uzasadnienie do projektu i zawarł
w nim bardzo dużo teoretycznych rozważań
na temat zasadności istnienia samej kwoty
wolnej od podatku, co jest bezsporne. Brak
natomiast w uzasadnieniu do projektu znaj-
dujących ekonomiczne uzasadnienie wyliczeń
skutków dla finansów publicznych.

CZR



Wznowienie postępowania 
administracyjnego

Ostateczne decyzje admi-
nistracyjne mogą podlegać
uchyleniu w wyniku zasto-
sowania nadzwyczajnych
środków odwoławczych.

Do środków takich zalicza
się wznowienie postępo-
wania administracyjnego,
w którym została wydana
decyzja administracyjna.
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Podstawy prawne
Wznowione postępowanie administracyjne prowadzone jest

w oparciu o art. 145-152 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2015).
W postępowaniu tym na etapie oceny podstaw do uchylenia lub zmia-
ny decyzji znajdują również zastosowanie właściwe przepisy, któ-
re były podstawą do wydania decyzji w pierwotnym postępowaniu.

Przesłanki wznowienia postępowania
Podstawy wznowienia postępowania administracyjnego wska-

zane zostały w art. 145 KPA, a obejmują przede wszystkim istotne
wady postępowania administracyjnego, w którym wydana została
ostateczna decyzja. Do wad tych zaliczono m.in. wydanie decyzji
w wyniku przestępstwa, na podstawie fałszywych dowodów, przez
urzędnika podlegającemu wyłączeniu z rozpoznania sprawy itd. Naj-
częstszą jednak przesłanką wznowienia jest niezawiniony brak udzia-
łu w postępowaniu strony. Przypadek ten nie ogranicza się wyłącznie
do braku udziału w całym toku postępowania wynikającego z nie-
prawidłowej kwalifikacji stron postępowania i w efekcie niedo-
puszczenia uprawnionego podmiotu do udziału w postępowaniu
w charakterze strony. NSA w wyroku z 22 września 2001 r. (sygn.
II OSK 1351/10) podkreślił, że przesłanka wznowienia będzie rów-
nież zrealizowana w przypadku, kiedy strona nie brała udziału w któ-
rymkolwiek ze stadiów postępowania lub w czynnościach proce-
sowych mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia.

Termin
Ze względu na postulat trwałości ostatecznych decyzji admi-

nistracyjnych możliwość wystąpienia z wnioskiem o wznowienie po-
stępowania ograniczona jest krótkim terminem. Zgodnie z art. 148
§ 1 KPA termin ten wynosi miesiąc od dnia, w którym strona do-
wiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia
postępowania. Jeżeli zaś strona bez własnej winy nie brała udzia-
łu w postępowaniu, to termin miesięczny liczony jest od dnia, w któ-
rym strona dowiedziała się o decyzji. W świetle wyroku NSA z 9 paź-
dziernika 2009 r. (sygn. II OSK 1542/08) decydujące znaczenie ma
zapoznanie się z treścią decyzji, ponieważ w tym momencie stro-

na dowiaduje się nie tylko o fakcie wydania rozstrzygnięcia admi-
nistracyjnego, ale także o jego treści. W niektórych typach decyzji
administracyjnych, np. dotyczących inwestycji budowlanych, dopiero
poznanie treści decyzji pozwala osobie pominiętej w postępowaniu
na ustalenie, że w tym postępowaniu powinna była wziąć udział
w charakterze strony.

Postanowienie o wznowieniu postępowania
Wznowienie postępowania przebiega dwuetapowo. Pierwszy

etap, który ogranicza się do formalnej kontroli wniosku kończy się
wydaniem postanowienia o wznowieniu lub postanowienia o od-
mowie wznowienia postępowania. WSA w Gdańsku w wyroku z 6
sierpnia 2014 r. (sygn. II SA/Gd 332/14) ocenił, że odmowa
wznowienia może w tym przypadku nastąpić tylko z przyczyn for-
malnych. Do przyczyn tych należą: niewskazanie przesłanki wzno-
wienia, oczywisty brak związku między podaną przesłanką wzno-
wienia a decyzją administracyjną oraz uchybienie terminowi na wy-
stąpienie z wnioskiem o wznowienie. Jeżeli przesłanką wznowienia
jest brak udziału strony w postępowaniu, to ocena, czy faktycznie
organ błędnie określił krąg stron postępowania, możliwa jest do-
piero po jego wznowieniu. Zażalenie przysługuje wyłącznie na po-
stanowienie o odmowie wznowienia postępowania, ale już nie na
postanowienie wznawiające postępowanie.

Rozstrzygnięcie merytoryczne
Wydanie postanowienia o wznowieniu postępowania powoduje

przejście na drugi etap rozpoznania sprawy, w którym dochodzi do
merytorycznej oceny przesłanek wznowienia oraz możliwości
uchylenia decyzji. W zależności od rodzaju przesłanki wznowienia
możliwe jest uchylenie decyzji ostatecznej, jeśli od jej wydania nie
upłynęło więcej niż 5 lub 10 lat. Postępowanie kończy wydanie de-
cyzji odmawiającej uchylenia pierwotnej decyzji albo decyzji uchy-
lającej poprzednią decyzję i ewentualnie rozstrzygającej sprawę co
do istoty, albo decyzji ograniczającej się do wskazania, że pierwot-
na decyzja wydana została z naruszeniem prawa.

Kazimierz Pawlik
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Nowelizacja wprowadza do or-
dynacji podatkowej zasadę,
zgodnie z którą niedające się
usunąć wątpliwości dotyczące

treści przepisów prawa podatkowego roz-
strzyga się na korzyść podatnika. Publicz-
nie wypowiadane skrajne opinie, zabar-
wione wyborczymi kalkulacjami, utrud-
niają rzetelną ocenę wprowadzonych zmian.
Postaram się w dalszej części artykułu wy-
jaśnić, na czym one polegają.

Kto jest adresatem 
nowych przepisów? 

Na znowelizowane przepisy będą mo-
gli powołać się wyłącznie podatnicy. Nie
obejmie to natomiast innych stron postę-
powania, czyli: płatników, następców praw-
nych (osób, które wstępują w miejsce dru-
giej osoby w sferę jej obowiązków podat-
kowych np. spadkobierców) oraz osób
trzecich, które z uwagi na swój interes praw-
ny żądają czynności organu podatkowego
lub których interesu prawnego działanie or-
ganu podatkowego dotyczy. 

Osoby trzecie są to odpowiadający za
zaległości podatkowe podatnika: byli jego
małżonkowie, członkowie rodziny podat-
nika, nabywcy przedsiębiorstwa, jego zor-
ganizowanej części lub składników mająt-
ku związanego z prowadzoną działalnością
gospodarczą, osoby, których imieniem i na-
zwiskiem, nazwą lub firmą posługiwał się
podatnik. Należą do nich również właści-
ciele, samoistni posiadacze lub użytkownicy
wieczyści rzeczy lub prawa majątkowego
związanego z działalnością gospodarczą,
dzierżawcy i użytkownicy nieruchomości,
wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, part-
nerskiej oraz komplementariusze spółki
komandytowej albo komandytowo-akcyj-

nej. Osoby trzecie to również członkowie za-
rządu spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością, spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub
spółki akcyjnej w organizacji, członkowie or-
ganów zarządzających innych niż spółki ka-
pitałowe osób prawnych, osoby prawne
przejmujące oraz powstałe w wyniku po-
działu innej osoby prawnej oraz gwaranci
lub poręczyciele, których zabezpieczenie zo-
stało przyjęte przez organ podatkowy. 

Używając pojęcia „podatnik” ustawo-
dawca zawęził krąg osób objętych ochro-
ną, w konsekwencji czego żadna z wymie-
nionych osób wprost nie będzie mogła po-
wołać się na nową klauzulę, gdyż nie jest po-

datnikiem, ale inną niż podatnik stroną po-
stępowania. W mojej ocenie zasadne byłoby
objęcie ochroną wszystkich stron. Odpo-
wiedzi na pytanie, czy na zasadach analo-
gii inne niż podatnik strony postępowania,
w imię równości wobec prawa, będą mo-
gły powołać się na rzeczoną zasadę, za-
pewne doczekamy się za kilka lat, kiedy
pierwsze sprawy o wykładnię nowych prze-
pisów trafią na wokandę sądów admini-
stracyjnych. 

Czym jest wątpliwość?
Podatnik będzie mógł powołać się na

nowe przepisy w sytuacji, gdy pojawią się
niedające się usunąć wątpliwości co do tre-

Wątpliwości 
do usuwania wątpliwości 
W ciągu ostatnich miesięcy byliśmy świadkami gorącej publicznej dyskusji na
temat zasadności wprowadzenia do prawa podatkowego zasady rozstrzyga-
nia wątpliwości na korzyść podatnika (łac. in dubio pro tributario). W ostat-
nim dniu urzędowania ustępujący prezydent Bronisław Komorowski podpisał
ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1197). Zmiany weszły w życie 
1 stycznia 2016 r. 



PRAWO

ści przepisów prawa podatkowego. „Wąt-
pliwość” to według Słownika języka pol-
skiego „niepewność co do prawdziwości ja-
kichś słów, słuszności rozstrzygnięć, po-
stępowania”. Klauzulę można więc zasto-
sować wyłącznie, gdy stosujący przepis na-
bierze wątpliwości, czyli nie będzie pewny,
jaką normę prawną ma wyinterpretować
z przepisu prawa podatkowego. 

Powstaje praktyczne pytanie, kto ma
nabrać wątpliwości dotyczących treści
przepisów prawa podatkowego – podatnik,
organ podatkowy, sąd administracyjny?
I co ważniejsze – kto i w jaki sposób ma for-
malnie potwierdzić istnienie takich wątpli-
wości? Czy to mają być wątpliwości o cha-
rakterze obiektywnym czy subiektywnym?
Z całą pewnością same wątpliwości po-
datnika co do treści przepisu nie wystarczą,
aby powołać się na rzeczoną klauzulę.
W takiej sytuacji podatnik może złożyć
wniosek o wydanie indywidualnej interpre-
tacji w tym zakresie, a organ podatkowy zo-
bowiązany jest do jej wydania bez zbędnej
zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesię-
cy od dnia otrzymania wniosku. Mówiąc
w pewnym uproszczeniu, procedura indy-
widualnych interpretacji służy właśnie usu-
waniu wątpliwości podatników co do treści
przepisów prawa podatkowego. 

„Zasada milczącej interpretacji”
Celowo abstrahuję tutaj od tego, czy

dokonana przez organ podatkowy ocena
będzie zgodna z oczekiwaniami podatnika.
W sytuacji, gdy organ podatkowy nie do-
chowa ustawowych terminów na wydanie
interpretacji, wiążąca jest wykładnia za-
stosowana przez podatnika (tzw. „zasada
milczącej interpretacji”). Podatnik nie ma
więc potrzeby powoływać się na nową
klauzulę, aby rozstrzygnąć wątpliwości co
do treści przepisów, gdyż z mocy prawa
w takiej sytuacji przyjmuje się, że zapro-
ponowana przez niego wykładnia jest pra-
widłowa. W mojej ocenie instytucja indy-
widualnych interpretacji prawa podatko-
wego wyklucza wątpliwości o charakterze
subiektywnym jako dające podstawę do za-
stosowania rzeczonej klauzuli. 

Należy więc przyjąć, że niezbędne jest
wykazanie wątpliwości dotyczącej treści
przepisów prawa podatkowego o charak-
terze obiektywnym. Tylko kiedy wątpliwo-
ści co do treści przepisów mają charakter
obiektywny? Powyższe ponownie odniosę
do wniosków o wydanie indywidualnych in-
terpretacji prawa podatkowego, gdyż po-
stępowanie interpretacyjne jest główną
platformą „dialogu” między zaintereso-
wanymi stronami o wykładnię przepisów.
W praktyce miałem do czynienia z sytu-
acjami, w których organ podatkowy nie do-
chował terminu na wydanie interpretacji

oraz w których odmówił wydania inter-
pretacji, argumentując, że wnioskujący o nią
podmiot nie jest uprawniony do jej uzy-
skania. Nie spotkałem się jednak z sytuacją
i trudno jest mi ją sobie wyobrazić, w któ-
rej organ podatkowy odmawia wydania in-
terpretacji z uwagi na to, że ma wątpliwo-
ści co do treści przepisów prawa podatko-
wego. 

Z reguły mamy do czynienia z sytuacją
odmienną. Organ podatkowy, wbrew sta-
nowisku podatnika i wskazanemu przez nie-
go stanowisku sądów administracyjnych,
dokonuje odmiennej (bardziej fiskalnej) oce-
ny prawno-podatkowej przedstawionych
zdarzeń. Czy wtedy podatnik będzie mógł
powołać się na nową klauzulę? Zakładam,
że tutaj będą koncentrowały się wysiłki peł-
nomocników, aby zastosować w praktyce
nowe przepisy. Nie mogę jednak oprzeć się
wrażeniu, że organ podatkowy będzie
twierdził, iż nie ma wątpliwości co do pra-
widłowości zastosowanej przez siebie wy-
kładni przepisów, a wyroki, na które po-
wołuje się podatnik zapadły w indywidu-
alnych sprawach i nie stanowią powszechnie
obowiązującej wykładni przepisów prawa. 

Usuwanie wątpliwości
Należy też zauważyć, że powstałe na

tym etapie wątpliwości, rozumiane jako od-
mienna ocena normy prawnej dokonana
przez podatnika i organ podatkowy, mogą
być – i zapewne będą – usunięte w drodze
wykładni dokonanej przez sądy admini-
stracyjne. Sądy administracyjne sprawują
kontrolę nad działalnością administracji pu-
blicznej m.in. orzekając w sprawach skarg
na pisemne interpretacje przepisów prawa
podatkowego wydawane w indywidual-
nych sprawach. Skłania mnie to do oceny,
że powoływanie się na rzeczoną klauzulę na
etapie wniosku o wydanie indywidualnej in-
terpretacji prawa podatkowego będzie
przedwczesne. Nie zostanie bowiem speł-
niony warunek dotyczący nieusuwalności
powstałych wątpliwości. 

Sądy administracyjne dokonując wy-
kładni przepisów prawa dążą do wyja-
śnienia istoty przepisów (nadania im wła-
ściwego znaczenia), przy zastosowaniu
dostępnych w nauce prawa metod i dy-
rektyw wykładni. Z reguły zastosowanie jed-
nej z nich prowadzi do osiągnięcia celu
w postaci odkodowania normy prawnej wy-
nikającej z przepisu prawa. W sytuacji, gdy
przy rozstrzyganiu zagadnień prawnych po-
jawią się poważne wątpliwości, skład orze-
kający może je usunąć, występując do po-
szerzonego składu sędziowskiego o podjęcie
stosownej uchwały mającej na celu wyja-
śnienie przepisów prawnych. W praktyce
więc trudno też sobie wyobrazić sytuację,
w której sąd administracyjny, dokonując wy-

kładni przepisów, dojdzie do przekonania,
że wątpliwości interpretacyjne są tak duże,
że nie można ich usunąć. Większość spo-
rów o interpretację przepisów – tak jak do
tej pory – będzie rozstrzygana przy zasto-
sowaniu dotychczasowych metod i proce-
dur.  

Nic się nie zmieni w praktyce
Końcowo chciałbym zwrócić uwagę, że

przyjęta w ordynacji podatkowej zasada roz-
strzygania wątpliwości na korzyść podat-
nika dotyczy wyłącznie wątpliwości co
do treści przepisów prawa podatkowego,
a nie wątpliwości co do stanu faktycznego
i prawnego (łac. in dubio pro reo). 

Ta ostatnia wyrażona jest w art. 5 § 2
Kodeksu postępowania karnego i stanowi
jedną z naczelnych zasad prawa karnego,
ściśle powiązaną z zasadą domniemania
niewinności. Nie jest możliwe jej bezpo-
średnie przełożenie na prawo podatkowe,
gdyż odpowiedzialność za zobowiązania
podatkowe nie opiera się na koncepcji
winy. Nowy przepis nie będzie miał więc za-
stosowania do oceny okoliczności fak-
tycznych sprawy i dowodów zgromadzo-
nych w toku postępowania. Do wątpliwo-
ści związanych z oceną tych ostatnich za-
stosowanie ma art. 199a ordynacji podat-
kowej, zgodnie z którym, jeżeli z dowodów
zgromadzonych w toku postępowania,
w szczególności zeznań strony, chyba że
strona odmawia składania zeznań, wynikają
wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia
stosunku prawnego lub prawa, z którym
związane są skutki podatkowe, organ po-
datkowy występuje do sądu powszechne-
go o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego
stosunku prawnego lub prawa. Niestety, jak
pokazuje praktyka, stosowanie tego prze-
pisu przez organy podatkowe należy do
rzadkości. 

Nie mam wątpliwości, że nowe przepisy
nie stanowią przełomu w relacjach podat-
ników z organami podatkowymi. Przyjęta
przez ustawodawcę zasada jest zbyt gene-
ralna i nieprecyzyjna, aby w praktyce za-
stosować ją z korzyścią dla podatników. Wy-
daje się, że niezwykle trudno będzie wyka-
zać, iż w sprawie występują niedające się
usunąć wątpliwości co do treści przepisów
prawa podatkowego. Dalszy los nowych
przepisów w dużej mierze będzie zależał od
tego, jak często sądy administracyjne będą
chciały z nich korzystać przy rozstrzyganiu
sporów. W innym razie nic się nie zmieni.

Tomasz Strzałkowski
Kancelaria Chałas i Wspólnicy
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Maciej Otrębski

Stopa bezrobocia w marcu wynio-
sła 10 proc. wobec 10,3 proc. w lu-
tym – podał Główny Urząd Sta-
tystyczny. Bezrobocie na począt-

ku roku nigdy nie było tak niskie. Rok temu
o tej samej porze wynosiło 11,7 proc. Te
dane nastrajają optymistycznie. Marzec
może być ostatnim miesiącem 2016 r.,
w którym wynik będzie dwucyfrowy. Pod ko-
niec roku stopa bezrobocia powinna osią-
gnąć poziom zbliżony do 9 proc.

Pytani przez Narodowy Bank Polski
eksperci przewidują, że wzrost PKB
w 2016 i w 2017 roku osiągnie najpraw-

dopodobniej 3,6 proc., a bezrobocie spad-
nie do 8,6 proc. w 2018 roku.

Z raportu „2016 Global Manufacturing
Competitiveness Index” autorstwa firmy
Deloitte oraz Amerykańskiej Rady ds.
Konkurencyjności wynika natomiast, że Pol-
ska zajmuje 15. pozycję w świecie i 5. w Eu-
ropie pod względem konkurencyjności
produkcji przemysłowej. Liderem są Chi-
ny, ale w ciągu czterech lat ich miejsce zaj-
mą Stany Zjednoczone. W Europie Środ-
kowo-Wschodniej liderem jest Polska.

Na pobożnych życzeniach
Rząd przyjął Wieloletni Plan Finanso-

wy Państwa na lata 2016-2019, opracowany

przez zespół wicepremiera Mateusza Mo-
rawieckiego. Zakłada on, że w 2016 r. de-
ficyt sektora instytucji rządowych i samo-
rządowych wyniesie 2,6 proc. produktu kra-
jowego brutto, wzrost gospodarczy sięgnie
3,8 proc., a ceny towarów i usług kon-
sumpcyjnych spadną średnio o 0,4 proc.

„Prognozuje się – czytamy w komuni-
kacie Centrum Informacyjnego Rządu – że
w kolejnych latach realne tempo wzrostu
PKB nadal będzie przyspieszać i wyniesie:
3,9 proc. w 2017 r., 4,0 proc. w 2018 r.
i 4,1 proc. w 2019 r.”. Podstawowym jego
czynnikiem ma być popyt krajowy, w tym
spożycie gospodarstw domowych, wspierane
przez postępującą poprawę sytuacji na ryn-

Kłopoty na horyzoncie
Hasło „Polska w ruinie”, tak często powtarzane w czasie ubiegłorocznych
kampanii wyborczych, nie znajduje potwierdzenia. Na razie stan polskiej 
gospodarki jest w pełni zadowalający. Niepokój budzi tylko to, co się z nią 
będzie działo w najbliższych latach. 
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ku pracy i przez Program Rodzina 500+.
Kolejnym czynnikiem, pozytywnie wpły-
wającym na wzrost gospodarczy, będą in-
westycje – w związku z oczekiwanym przy-
spieszeniem wydawania środków unijnych
i niskim kosztem kapitału. Na wzrost PKB
korzystnie wpłyną także działania rządu,
prowadzące do gospodarki opartej na wie-
dzy z innowacyjnym sektorem wytwórczym
oraz nowoczesnym sektorem usług. 

Zadłużenie rządu i samorządów w 2016 r.
oszacowano na 52 proc. PKB. Przewidu-
je się, że wzrośnie on w 2017 r. do 52,5 proc.
PKB, a w kolejnych latach będzie się ob-
niżać i osiągnie 52,0 proc. PKB w 2018 r.
i 50,4 proc. PKB w 2019 r. Oznacza to, że
zadłużenie finansów publicznych utrzyma

się w ramach wyznaczonych przez kon-
stytucję, czyli 60 proc. PKB. 

Prof. Andrzej Koźmiński uważa, że plan
Morawieckiego na pierwszy rzut oka wy-
gląda przekonująco. Im bardziej jednak
wniknie się w jego szczegóły, tym więcej ro-
dzi się wątpliwości. Przede wszystkim nie
wiadomo, jak odbierze go ECOFIN, czyli
unijna Rada do spraw Gospodarczych i Fi-
nansowych. Zasiadają w niej ministrowie
finansów i gospodarki wszystkich krajów
UE. Mogą mieć wątpliwości, co będzie, gdy
Polska nie zdoła spełnić wszystkich swoich
obowiązków wynikających z obietnic wy-
borczych. Już dzisiaj widać, że kołdra jest
za krótka. Ponadto nie ma w tym planie bu-
forów zabezpieczających nas przed nieko-
rzystnymi procesami w globalnej gospo-
darce. Jest bardzo możliwe, że jak np. Chi-
ny pogrążą Europę, to ona pogrąży nas.
I co wtedy? Cały plan się zawali. Na hory-
zoncie powinniśmy dostrzec więc kłopoty,
którym należy przeciwdziałać już dzisiaj.
Plan skonstruowany na pobożnych ży-
czeniach tego nie zapewnia. 

– Jeśli jest jakaś osoba w rządzie, któ-
ra zna się na finansach i gospodarce, to taka
osoba jeszcze się nie ujawniła – powiedział
prof. Leszek Balcerowicz. Jego zdaniem to,
co przedstawiło Ministerstwo Finansów

w tzw. programie konwergencji, jest zapo-
wiedzią zwiększania deficytu, mimo że re-
sort nie zakłada, iż będą spełniane inne obiet-
nice PiS-u niż program Rodzina 500+.

Balcerowicz stwierdził też, że prezydent
powinien porozumieć się z ministrem fi-
nansów i pokazać, jak sfinansuje własne
obietnice (skrócenie wieku emerytalnego,
pomoc tzw. frankowiczom). – To są miliardy
złotych. Nie można tolerować skrajnej
nieodpowiedzialności najwyższych urzęd-
ników państwowych, w tym przypadku
Andrzeja Dudy – zaznaczył.

Tłumaczył, że gdyby weszła w życie
„ustawa frankowa” przedłożona przez
prezydenta Dudę, to zgodnie z ekspertyzą
Narodowego Banku Polskiego i Komisji

Nadzoru Finansowego, byłaby to kata-
strofa dla banków. – Ogromne straty ban-
ki przerzuciłyby na klientów. Katastrofa
banków to jest katastrofa gospodarki. To
miałem na myśli, mówiąc o skrajnej nie-
odpowiedzialności – wyjaśniał. – Słyszę
wiele wypowiedzi, które porażają mnie swo-
ją niekompetencją albo lekkomyślnością. Je-
żeli się zapowiada przyspieszenie rozwo-
ju gospodarczego w Polsce, doganianie pod
względem poziomu życia tego, co jest na
Zachodzie w przeciągu 15 lat i jednocze-
śnie proponuje się lekarstwo gorsze od cho-
roby, czyli plan Morawieckiego, to znaczy,
że nie mamy do czynienia z poważną wie-
dzą.

Zgodnie z programem Morawieckiego
odpowiedzialny rozwój ma się opierać na
pięciu filarach: reindustrializacji, innowa-
cyjności firm, uruchomieniu kapitału, eks-
pansji zagranicznej i zrównoważonym roz-
woju regionalnym. Przewiduje ponad bilion
złotych na inwestycje w najbliższych latach.
Ich źródłem mają być fundusze unijne,
środki na lokatach polskich firm oraz spół-
ki Skarbu Państwa.

– Stale niska lub ujemna inflacja w Pol-
sce może stanowić ryzyko dla finansów pu-
blicznych w tym roku, biorąc pod uwagę jej
wpływ na niższe dochody budżetowe rzą-

du pochodzące z podatków – twierdzi En-
rique Diaz-Alvarez, dyrektor ds. oceny ry-
zyka w międzynarodowej instytucji płatni-
czej Ebury. – Jeśli inflacja nie powróci
w 2016 r. na dodatni poziom, zauważalne
będą mniejsze przychody podatkowe. Jest
jednak mało prawdopodobne, aby miało to
istotny wpływ na finanse publiczne.

Jego zdaniem, zagrożeniem dla pol-
skich banków, z których wiele ma już dziś
niską rentowność, może być nałożony na
nie nowy podatek. – To ryzyko stanowi ha-
mulec dla polskiej gospodarki i może do-
prowadzić do wolniejszego wzrostu PKB
i mniejszej zdolności kraju do absorbowa-
nia zewnętrznych wstrząsów, które obser-
wujemy na światowych rynkach.

Wysychające źródła
Wiele będzie zależało od poprawy

ściągalności podatków. Mimo szumnych
zapowiedzi nowej ekipy rządzącej nic się
w tej dziedzinie nie poprawia. Źródła za-
silania budżetu wyschły jeszcze bardziej. 

Problemy ze ściągalnością podatków
– głównie CIT i VAT – wytykały nam
przed rokiem Komisja Europejska i Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy. „Wy-
dajność w zakresie poboru podatków po-
gorszyła się istotnie podczas kryzysu i nie
uległa poprawie" – diagnozował MFW. We-
dług niego, słabe wyniki w tej dziedzinie są
sprzeczne z notowanymi w innych krajach
UE, w których poziom poboru podatków
w stosunku do PKB powrócił do wyników
odnotowanych przed kryzysem 2008 roku.
„Trwający spadek w zakresie podatku CIT
jest znaczący i może wskazywać na po-
tencjalny wzrost ryzyka w zakresie wypeł-
niania obowiązków podatkowych przez
firmy” – uznał MFW.

Rząd wprowadza więc klauzulę, która
wyznaczy granice dopuszczalnej optyma-
lizacji podatkowej. Ma przeciwdziałać uni-
kaniu przez firmy opodatkowania, czyli
uniemożliwić im dokonywanie sztucznych
i niemających uzasadnienia gospodarcze-
go czynności, za pomocą których próbo-
wałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzy-
ści podatkowe. Fiskus będzie mógł uznać,
że dana czynność podatnika, np. transak-
cja, została podjęta przede wszystkim lub
tylko i wyłącznie w celu obniżenia podat-
ku. W takim wypadku podatek zostanie
określony we właściwej wysokości.

Pod koniec kwietnia premier Beata
Szydło i minister sprawiedliwości Zbi-
gniew Ziobro poinformowali też, że po-
wstają przepisy, które umożliwią odbiera-
nie przestępcom podatkowym korzyści,
jakie osiągnęli nielegalnie, nawet gdyby ukry-
li je np. poprzez przekazanie innym osobom.
W celowość tych działań mało kto w Pol-
sce wątpi. W skuteczność jednak tak. �

– Jeśli jest jakaś osoba w rządzie, która zna się 
na finansach i gospodarce, to taka osoba jeszcze się
nie ujawniła – powiedział prof. Leszek Balcerowicz.
Jego zdaniem to, co przedstawiło Ministerstwo 
Finansów w tzw. programie konwergencji, to jest 
zapowiedź zwiększania deficytu, mimo że resort nie
zakłada, iż będą spełniane inne obietnice PiS-u niż
Program Rodzina 500+.
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dr inż. Piotr Jacek Białowąs

Około 49 proc. kosztów wydo-
bycia stanowią wynagrodze-
nia, a tylko około 17 proc. to zu-
życie materiałów i energii. Na-

leży przy tym zaznaczyć, że o skali od-
działywania i potencjalnych problemach
społecznych wynikających z potencjalnego
upadku kopalń świadczy fakt, że około 100
tys. osób zatrudnionych jest w głównych
spółkach zajmujących się wydobyciem.
Dodając do tego różne przedsiębiorstwa po-
wiązane z górnictwem można przewidywać,
że problem dotyczy bezpośrednio kilkuset
tysięcy osób. Brak podejmowanych działań
reorganizacyjnych przez całe dekady jako
przyczyna problemu niestabilnego funk-
cjonowania podmiotów górniczych po-
twierdza występowanie zysku w tym samym
okresie spółek prywatnych – w kopalniach
Bogdanka i Silesia, które działania reor-
ganizacyjne podejmowały. Punktem od-
niesienia mogą być także spółki energe-
tyczne, które były restrukturyzowane, co
prawda ze zróżnicowaną efektywnością, jed-
nak nie można powiedzieć, że procesy
konsolidacyjne nie wpłynęły na wzrost
sprawności ich działania. W ostatnich la-
tach nastąpiła także obniżka cen energii
elektrycznej, co wpłynęło istotnie na kon-
dycje finansową polskich wytwórców, ale
jednak nie zagroziło szczególnie ich pozy-
cji finansowej.

Poza kwestiami dotyczącymi spadku
cen surowców i ich wpływu na sytuację fi-
nansową podmiotów górniczych, zwrócić
należy uwagę na nierynkowe przywileje pra-
cownicze. Źródłem formalnym przywilejów
jest tzw. Karta Górnika, która została opu-
blikowana 30 listopada 1949 roku wpro-
wadzając m.in. specjalne premie kwartal-
ne, zwiększyła zasiłki wypadkowe, choro-
bowe i renty, przedłużała urlopy wypo-
czynkowe i co istotne – obniżyła wiek
emerytalny. W latach 1950–1955, aż 50 proc.
udział w wynagrodzeniach górniczych
miały zobowiązania wynikające z Karty
Górnika. W kontekście analiz dotyczących
polskiego górnictwa oraz zagrożeń wyni-
kających z niestabilności popytu i podaży,

jednego z najważniejszych uczestników
rynku jakim są Chiny, jak również histo-
rycznych znaczących obciążeń socjalnych,
warto zwrócić uwagę na dużą dynamikę
produkcji węgla. Już w roku 1978, Chiny
produkowały około 618 mln ton węgla rocz-
nie, co dawało im trzecie miejsce wśród pro-
ducentów węgla na świecie po Stanach
Zjednoczonych i ówczesnym Związku Ra-
dzieckim. Pomiędzy rokiem 1953 a 1978
produkcja w Chinach wzrosła o około 800
procent, w tym czasie w Związku Ra-
dzieckim nastąpił 124-procentowy wzrost
produkcji. Od roku 1989 Chiny stały się naj-
większym na świecie producentem węgla,
z największą roczną produkcją, która
miała miejsce w 1996 roku na poziomie

1 374,08 mln ton. Dla porównania naj-
większa produkcji węgla w Związku Ra-
dzieckim wyniosła 771,78 mln ton w roku
1988 roku, a w Polsce 206,24 mln ton w tym
samym roku. Chiny uzyskały 37,1-pro-
centowy udział w światowej produkcji wę-
gla w roku 1996, zwiększając tą wartość
o 15 proc. w porównaniu do roku 1980.

Na podstawie pierwszych miesięcy
działania nowego prawicowego rządu
można przewidywać intensyfikację koncepcji
zmierzających do nienaruszania proce-
sów wrażliwych społecznie kosztem grup
społecznych niewrażliwych na zmiany wraz
z wykorzystaniem elementów charaktery-
stycznych dla nacjonalizacji podmiotów.
Przykładem może być wstępnie rozważa-

Odkopywanie górnictwa
Już w roku 2014 rozpoczęto procesy „nierynkowego” ratowania kopalń
węgla kamiennego poprzez ich włączanie do różnego rodzaju powołanych
oraz istniejących spółek bez restrukturyzacji, która mogłaby zwiększyć nie-
pokoje społeczne. 

Wydaje się, że nie ma dużej różnicy pomiędzy
dotowaniem górnictwa z budżetu państwa w PRL 
a stosowaniem subsydiowania skrośnego ze strony
dystrybutorów energii, spółek wydobywczych w ra-
mach połączonych struktur holdingowych. Zarówno
pierwsze, jak i drugie rozwiązanie prowadzi do tych
samych skutków tylko zastosowane są inne narzędzia.

W 2003 r. Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy” weszła w skład Kompanii
Węglowej SA w Katowicach

Fot. KLAUMICH49 / WIKIMEDIA
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na koncepcja redukcji zadłużenia spółek wę-
glowych poprzez zamianę wyemitowa-
nych przez nie obligacji na akcje, co skut-
kowałoby tym, że banki stałyby się udzia-
łowcami nierestrukturyzowanych spółek.
Taka koncepcja może powodować przesu-
nięcie problemu ekonomiczno-społeczne-
go w czasie. Szacuje się, że papiery dłuż-
ne JSW SA zostały objęte w 2014 roku przez
cztery instytucje finansowe – ING Bank Ślą-
ski, PKO BP, PZU i Bank Gospodarstwa
Krajowego (BGK) o sumarycznej wartości
około 1,2 mld zł. Pogarszająca się sytuacja
finansowa JSW może spowodować ko-
nieczność zawiązania rezerw obciążających
wynik finansowy. Podobna sytuacja wy-
stępuje w przypadku Kompani Węglowej.

Zwrócić należy uwagę, że podejmo-
wane działania, nawet jeśli są poprawne
społecznie, to są aplikowane „organi-
zmom” – przedsiębiorstwom działającym
według reguł rynków finansowych. Miało
to istotny wpływ na radykalne zmniejsze-
nie wartości walorów spółek na giełdzie. Ak-
cje spółki JSW SA obniżyły wartość z po-
ziomu 97 zł za akcje w kwietniu 2013 roku
do poziomu niecałych 9 zł w styczniu
2016 roku. Wartość spółki JSW na początku
2016 roku była szacowana na 1 mld zł, co
stanowi około 70 proc. wartości rocznych
obciążeń fiskalnych dla tej spółki.

Dalsze scenariusze 
Ciągłe zmiany decyzji dotyczących

funkcjonowania, a raczej ratowania spół-
ek górniczych odbywają się tak naprawdę
w kontekście problemu wyboru systemu
neoliberalnego i centralnie planowanego.
Wydaje się, że nie ma dużej różnicy po-
między dotowaniem górnictwa z budżetu
państwa w PRL a stosowaniem subsy-
diowania skrośnego ze strony dystrybu-
torów energii, spółek wydobywczych w ra-
mach połączonych struktur holdingo-
wych. Zarówno pierwsze, jak i drugie roz-
wiązanie prowadzi do tych samych skut-
ków tylko zastosowane są inne narzędzia.
Odpowiedź na pytanie o pozaprawną
możliwość i zasadność realizacji takich
działań w obecnych czasach jest odpo-
wiedzią na pytanie, czy mamy realizować
kierunek prospołeczny, czy też nie. Jeśli jest
to uzasadnione z określonych względów,
to nie należy tego krytykować. Należy jed-
nak uznać – jak uczyniło to wiele nowo-
czesnych krajów europejskich, że czysty sys-
tem rynkowy nie istnieje, mamy wyłącznie
do czynienia z rozwiązaniami quasi-ryn-
kowymi. Przyjęcie takiego założenia musi
mieć jednak pewne konsekwencje poli-
tyczne, społeczne i gospodarcze. W obec-
nej rzeczywistości gospodarczej mamy do
czynienia z sytuacją działania quasi-ryn-

kowych spółek energetycznych notowanych
na rynkowej giełdzie papierów wartościo-
wych, nadzorowanych pod względem po-
prawności funkcjonowania w realiach gieł-
dy przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Jeśli dojdzie do zwiększenia nierynkowe-
go działania spółek energetycznych poprzez
wyłącznie ręczne sterowanie dla ratowania
górnictwa, to z pewnością będzie to
w sprzeczności z zasadami giełdy i będzie
miało wpływ na dwie kluczowe kwestie. Po
pierwsze, dojdzie do dalszej deprecjacji war-
tości spółek publicznych i zmniejszenia ka-
pitalizacji całej giełdy. Już dzisiaj chińskie
banki formalnie przewidują dalszą rady-
kalną obniżkę wartości walorów energe-
tycznych. Po drugie, z pewnością ceny ener-
gii elektrycznej wzrosną, co będzie miało
wpływ na jakość życia i skuteczność przy-
ciągania inwestycji zagranicznych. Nawet
jeśli kwestie społeczne są obecnie priory-
tetem, to wydaje się, że należy przeanali-
zować dokładnie gospodarczy bilans strat
i zysków długookresowych wyboru każdego
możliwego scenariusza działań. Po raz ko-
lejny także warto zwrócić uwagę na ko-
nieczność korekty lub choćby doprecyzo-
wania funkcjonującej strategii dla sektora
energetycznego, o czym zresztą wiele się
mówi w każdej kolejnej upływającej deka-
dzie. �
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Rząd planuje,

16 lutego został opubliko-
wany Plan na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju,
zwany planem Morawiec-
kiego. Dokument przed-
stawia główne cele
rozwojowe wyznaczone
przez nowy rząd oraz fi-
lary wzrostu gospodar-
czego. Na razie niewiele
wiadomo o narzędziach,
które mają spełnić założe-
nia resortu.

biznes dopytuje
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Magdalena Szczygielska

Wmarcu współautor Planu Je-
rzy Kwieciński, pełniący funk-
cję sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Rozwoju, spotkał

się z członkami BCC, by przedstawić dia-
gnozę obecnej sytuacji społeczno-gospo-
darczej oraz cele wyznaczone w Planie na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i meto-
dy ich realizacji, choć te, jak podkreślał, wy-
magają czasu i skonkretyzowania wizji. Spo-
tkanie nie było przypadkowe, gdyż uwagi
przedsiębiorców są istotne w kontekście kre-
owania pomysłów na możliwie szybki
i trwały rozwój kraju, w którym gospodar-
ka odgrywa fundamentalną rolę. Przed-
stawiona koncepcja rozwoju w perspekty-
wie 15–20 lat będzie dopiero doprecyzo-
wana w postaci biznesplanu. Obecnie
trwają prace nad opracowaniem szczegó-
łowych rozwiązań z uwzględnieniem opi-
nii różnych środowisk. Formalny dokument,
przygotowany po konsultacjach społecz-
nych jako średniookresowa strategia roz-
woju regionalnego, powinien być gotowy na
przełomie czerwca i lipca.

Pułapki rozwoju
Podczas spotkania w siedzibie BCC mi-

nister Kwieciński przedstawił na wstępie pu-
łapki rozwojowe, które mogą być istotnym
zagrożeniem dla wytyczonych celów,
a przez to wymagają uświadomienia sobie
ich powagi i podjęcia stosownych kroków
prewencyjnych. I tak pułapka średniego do-
chodu (średniego wzrostu) pokazuje, że po-
ziom zamożności w naszym kraju nadal od-
biega od standardów światowych. Pułap-
ka braku równowagi (rozwoju zależnego)
obrazuje uzależnienie rodzimej gospodar-
ki od kapitału zagranicznego, który umoż-
liwił nam rozwój przez ostatnie 20 lat, co
szczególnie wyraźnie widać w niektórych
branżach, gdzie połowa przemysłu jest
pod kontrolą obcego kapitału. – Chcemy
utrzymać poziom wspierania naszego kra-
ju przez rynki obce, ale też doprowadzić do
tego, by nasz kraj stabilniej stanął na wła-
snych nogach, na polskim kapitale – mó-
wił Jerzy Kwieciński. 

Kolejna wskazana pułapka – przecięt-
nego produktu – jest silnie związana z ni-
ską innowacyjnością naszej gospodarki, któ-
ra wyraża się w niskim wskaźniku ekspor-
tu innowacyjnych wyrobów. Firmy, które
nam wydają się duże, w skali światowej
praktycznie się nie liczą. Inną bardzo groź-
ną pułapką wymienioną przez Kwieciń-
skiego, w którą jako kraj wpadamy, jest pu-
łapka demograficzna związana z systema-
tycznym spadkiem liczby osób w wieku pro-
dukcyjnym. Ostatnie zagrożenie wynika ze

słabości polskich instytucji, co potwierdzają
międzynarodowe rankingi.

Kreśląc diagnozę bieżącej sytuacji, wi-
ceszef Ministerstwa Rozwoju zwrócił uwa-
gę, że pasywa zagraniczne wyciągają z na-
szego PKB prawie 100 mld zł rocznie, a co-
raz silniejsze zadłużenie sektora publicznego
i prywatnego jest niebezpieczne dla państwa.
Padło również kluczowe pytanie: na co
chcemy postawić, by przeciwdziałać za-
grożeniom dla rozwoju i wyeliminować
wspomniane pułapki. – Chcemy, żeby
podstawą silnej Polski były polskie firmy
i kapitał generowany w narodowym sektorze
prywatnym. Żeby to zapewniało wyższą ja-
kość życia Polaków i wyższe płace dzięki
temu, że nasze wyroby będą generowały

wyższą wartość dodaną, większe marże
i większy kapitał. Zamiast polegać na dłu-
gu, chcemy w większym stopniu polegać na
oszczędnościach – tłumaczył założenia
nowego planu minister Kwieciński.

Myślenie społeczne
W planie nie zabrakło też założeń

o charakterze społecznym, które ściśle się
wiążą z zamierzeniami gospodarczymi.
– Chcemy stworzyć lepsze warunki dla ro-
dzin, żeby Polacy chcieli w swoim kraju
mieszkać i pracować – zapewniał Jerzy
Kwieciński, wskazując m.in. na dążenie do
lepszej jakości życia i dostępu do opieki me-
dycznej, czyli to, czego Polacy oczekują.
Plan zakłada, że aby stać się silnym pań-
stwem, Polska musi mieć silniejszą pozy-
cję na arenie międzynarodowej oraz stabilne
finanse publiczne. – Jak wiadomo, bez do-
brych założeń makroekonomicznych żaden
plan się nie powiedzie – mówi Kwieciński.
Wśród kolejnych celów ujętych w Planie na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest bez-
pieczeństwo, zarówno w wymiarze mili-
tarnym, jak i energetycznym, oraz dobrze
zarządzane państwo.

Podstawowe pytanie brzmi, jak te
słuszne dążenia urzeczywistnić? To naj-
bardziej interesuje obywateli i przedsię-
biorców, których dotykają zmiany prawne
i ekonomiczne. Osiągnięciu celów zawar-
tych w wizji, która jest obecnie konkrety-
zowana, a tym samym zbudowaniu silne-

go państwa, ma służyć 5 filarów wzrostu go-
spodarczego: reindustrializacja, rozwój in-
nowacyjnych firm, wsparcie eksportu, bu-
dowanie oszczędności oraz rozwój spo-
łeczny i regionalny. Pod hasłem reindu-
strializacji kryje się chęć wykorzystania
istniejącego potencjału przemysłowego
w oparciu o rozwój innowacyjnych roz-
wiązań oraz specjalizacje gospodarcze,
jak również o inwestycje zagraniczne, któ-
re powinny być skoncentrowane na wska-
zanych dochodowych branżach. Rozwój in-
nowacyjnych firm ma z kolei kłaść nacisk
na przedstawicieli sektora MSP, pod kątem
których rząd zamierza stworzyć nową
„konstytucję biznesu”, czyli lepsze ramy
działalności dla małych i średnich oraz opty-

malne warunki rozwoju, ze szczególnym ak-
centem na przyjazne otoczenie prawne i po-
datkowe.

Do tego potrzeba kapitału, który w pol-
skim biznesie powinien być budowany
w oparciu o oszczędności Polaków. – Bę-
dziemy też wykorzystywać do tego środki
europejskie. Ponadto chcemy stworzyć
Polski Fundusz Rozwoju jako instytucję, któ-
ra będzie integrowała działalność instytu-
cji finansowych, na które państwo ma
wpływ, i generowała dodatkowy kapitał,
m.in. ściągając środki zewnętrzne – zapo-
wiada Jerzy Kwieciński, odsłaniając kolej-
ny filar rozwoju zgodnie z przedłożoną
przez rząd wizją. Plan Morawieckiego za-
kłada też gospodarczy rozkwit w oparciu
o ekspansję zagraniczną rozumianą nie tyl-
ko jako wspieranie handlu i sprzedaży
polskich usług na rynki obce, lecz także in-
westycje polskich firm za granicą. – Chce-
my powołać instytucję wspierającą eksport,
która została roboczo nazwana Agencją
Wspierania Eksportu, włączając w dużym
stopniu dyplomację gospodarczą. Cieszy
nas, że współpraca naszego resortu z MSZ
w tym obszarze jest bardzo dobra – tymi
słowami wiceszef Ministerstwa Rozwoju za-
powiada dalsze zmiany i zapewnia o sprzy-
jających im warunkach.

Jeśli chodzi o ostatni akcentowany
aspekt – rozwój społeczny i regionalny, ma
on służyć temu, żeby społeczeństwo w więk-
szym stopniu korzystało z efektów rozwo- �

Kreśląc diagnozę bieżącej sytuacji, wiceszef Minis-
terstwa Rozwoju zwrócił uwagę, że pasywa za-
graniczne wyciągają z naszego PKB prawie 100 mld zł
rocznie, a coraz silniejsze zadłużenie sektora pub-
licznego i prywatnego jest niebezpieczne dla państwa.
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ju gospodarczego i żeby rozwój w wymia-
rze terytorialnym był w większym stopniu
zrównoważony. – W polityce regionalnej
chcemy odejść od paradygmatu polaryza-
cyjno-dyfuzyjnego na rzecz rozwoju zrów-
noważonego – podkreśla Kwieciński. 

Pomysł interdyscyplinarny
Nowy plan zakłada współpracę za-

równo międzyresortową, jak i współdzia-
łanie rządu z biznesem oraz instytucjami
otoczenia biznesowego. Ministerstwo Roz-
woju przewiduje wsparcie narodowych
specjalizacji, czemu mają służyć różnorodne
programy opracowane na podstawie dys-
kusji podejmowanych z przedsiębiorca-

mi. Przykładem może być program „Żwir-
ko i Wigura”, odnoszący się do wykorzy-
stania dronów w różnych segmentach na-
szej gospodarki. W tej dziedzinie mamy bo-
wiem młodych, zdolnych ludzi, którzy wy-
kazują potencjał rozwojowy. Inny przykład
to program „Batory”, nastawiony na roz-
wój gospodarki morskiej i żeglugi śródlą-
dowej, będący odpowiedzią na częściowo
odbudowany już potencjał polskiego prze-
mysłu stoczniowego. – Ważne jest dla nas
także wsparcie otoczenia biznesowego dla
polskich firm w trzech obszarach. Po
pierwsze chodzi o otoczenie prawne – tu
mówimy o konstytucji biznesu, której za-
łożenia chcemy zrealizować w tym roku.

Kolejna ważna rzecz to wsparcie instytucji.
Chcemy sprawić, by polska administracja
w większym zakresie miała wymiar elek-
troniczny, by odciążyć przedsiębiorców i zre-
dukować liczbę spraw załatwianych w for-
mie papierowej. Zakładam, że w tym roku
stworzymy też nowe zasady sukcesji przed-
siębiorstw – wylicza Kwieciński. 

W planie rządu uwzględnia się również
wykorzystanie środków unijnych na ła-
twiejszy start dla nowych firm z myślą o bu-
dowaniu potencjału polskiej gospodarki,
zwłaszcza start-upów technologicznych.
– Chcielibyśmy być postrzegani za 10 lat
jako kraj start-upów – mówi wiceminister
Kwieciński. Dalej komentuje: – Zależy

nam na jak najlepszym wykorzystaniu po-
tencjału, który drzemie w rękach państwa.
Przykładem może być sektor zbrojeniowy.
Mamy 130 mld zł do wydania na moder-
nizację polskiej armii i chcielibyśmy, żeby
te pieniądze trafiły do polskiego sektora
zbrojeniowego. W ten sposób swoją potę-
gę budowały Stany Zjednoczone i Izrael.
Chcemy, żeby te pieniądze trafiły do pol-
skich naukowców i instytutów badaw-
czych, a tym samym pozwoliły rozwinąć
polską branżę zbrojeniową.

Jaki ostateczny kształt?
W teorii założenia i postulaty ujęte

w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Roz-

woju prezentują się dobrze i budzą apro-
batę. Jednak pojawia się szereg pytań
o szczegóły, w tym najistotniejszy: skąd
wziąć pieniądze na realizację skądinąd
słusznych celów. Z funduszy unijnych
w obecnej perspektywie powinno do nas
napłynąć prawie 120 mld euro. – Jeżeli do-
damy do tego wkład krajowy, publiczny
i prywatny, to uzyskamy potencjał inwe-
stycyjny na kwotę ok. 760 mld zł. Jedno-
cześnie chcemy wykorzystać potencjał
spółek skarbu państwa, który szacujemy na
75–150 mld zł. Na kontach polskich firm
jest ok. 240 mld zł. W naszym sektorze ban-
kowym mamy nadpłynność – szacujemy,
że w Polskim Funduszu Rozwoju dzięki
Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Agen-
cji Rozwoju Przemysłu i innym instytucjom
będziemy mieli potencjał inwestycyjny na
kwotę 75–125 mld zł. Będziemy chcieli ścią-
gać kapitał również od instytucji między-
narodowych – zainteresowane są EBI,
fundusze azjatyckie, EBOR – tłumaczy wi-
ceminister. Dobrą zmianą ma być też
nowe podejście do funduszy unijnych w no-
wej perspektywie. Temu ma służyć plan
zwiększenia efektywności funduszy na lata
2014–2020, kładący nacisk nie tyle na wy-
dawanie, ile na inwestowanie pozyskanych
pieniędzy. Finansowane mają być projek-
ty o charakterze prorozwojowym, czemu
ma służyć monitorowanie środków na
poziomie regionalnym i krajowym.

Wzmocnieniu gospodarki ma sprzyjać
eksport, przy czym zgodnie z planem ma on
wzrastać nie tylko za sprawą firm z kapi-
tałem zagranicznym, lecz także dzięki ro-
dzimym przedsiębiorstwom, zwłaszcza
średnim. – Chcemy również zmienić kie-
runki eksportu. W tej chwili prawie 80 proc.
eksportowanych z Polski wyrobów trafia do
krajów UE, podczas gdy duży potencjał wy-
kazują inne rynki: azjatyckie, na Dalekim
i Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce
Północnej – warto się nimi bardziej zain-
teresować – zauważa Kwieciński. 

Na odpowiedź, jaki kształt przyjmie
ostateczny plan i – co najważniejsze – czy
się powiedzie, trzeba jeszcze poczekać. Te-
raz głos mają ci, którzy zgodnie z rządo-
wymi wytycznymi, w warunkach stwo-
rzonych przez rządzących mają mieć
wkład w zakładany rozwój gospodarczy.
Warto, by skorzystali z szansy, jaką dają
spotkania z przedstawicielami biznesu
i konsultacje społeczne. Potem pozostaje
mieć nadzieję, że uwagi przedsiębiorców
nie zostaną zlekceważone, lecz realnie
wpłyną na dokument, który ma wyznaczać
kierunki rozwoju, by był oparty na filarach
zgodnych zarówno z interesem państwa,
jak i tych, którzy dokładają swoją cegieł-
kę do sytuacji w kraju i chcieliby żyć w przy-
jaznym państwie. �

�

GOSPODARKA

W teorii założenia i postulaty ujęte w Planie na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju prezentują się dobrze 
i budzą aprobatę. Jednak pojawia się szereg pytań 
o szczegóły, w tym najistotniejszy: skąd wziąć
pieniądze na realizację skądinąd słusznych celów.

Współautor Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, minister Jerzy Kwieciński
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7marca 2016 roku w Sound Garden
Hotel odbyła się uroczysta gala,
podczas której ogłoszono laure-
atów rankingu 50 najbardziej kre-

atywnych w biznesie. Imprezę zorganizo-
wał miesięcznik „Brief”. LEK-AM był part-
nerem strategicznym przedsięwzięcia. Na
uroczystości firmę reprezentowały: Da-
nuta Hanna Jakubowska, rzecznik praso-
wy, która wręczała jedną z nagród, oraz
Małgorzata Wójcik, dyrektor personalna,
która wzięła udział w debacie. Dyskutowano
na temat szans stworzenia  w Polsce wa-
runków rozwijania kompetencji, które są nie-
zbędne do rozwoju innowacyjności.

Toruńska Minilista Przebojów
Firma LEK-AM od trzech lat wspiera

imprezę charytatywną, od 24 lat organi-

zowaną prywatnie przez Mariolę i Bogda-
na Jankowiaków. Całkowity dochód z im-
prezy przeznaczony jest na dziecięce ho-
spicjum „Nadzieja”. Impreza ma formułę
„miniplayback show” – dzieci klas I-III szkół
podstawowych wcielają się w dorosłe
gwiazdy muzyki rozrywkowej. Toruński
Teatr im. W. Horzycy, w którym odbywa się
finał imprezy po brzegi zapełnia się pu-
blicznością. LEK-AM funduje specjalne na-
grody wykonawcom, a Grzegorz Wojcie-
chowski, kierownik Zespołu KAM
wraz z rodziną pracują jako wo-
lontariusze. 

LEK-AM laureatem programu
Dobra Firma 2015 

Kapituła Programu Liderzy
Społecznej Odpowiedzialności
– Dobra Firma 2015 pod patro-
natem Instytutu Filozofii i Socjologii Pol-
skiej Akademii Nauk jednogłośną decyzją
przyznała firmie Przedsiębiorstwo Farma-
ceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. tytuł Lau-
reata Programu. Wysoko oceniono dzia-
łania firmy związane z wdrażaniem zasad
odpowiedzialnego biznesu, zwłaszcza za-
angażowanie społeczne, budowanie do-
brych relacji z różnymi grupami interesa-
riuszy, również z pracownikami.

II Europejski Kongres Jakości
Wydarzenie zorganizowane przez

Fundację Qualitas 17 marca 2016 roku
w Warszawie,  zgromadziło przedstawicieli
świata biznesu, nauki oraz samorządów.
Przez cały dzień prawie sześciuset  uczest-
ników dyskutowało na tematy związane
z jakością .

Kluczowym punktem programu było
jubileuszowe, dziesiąte rozdanie Certyfi-
katów JAKOŚĆ ROKU®. Otrzymały je
przedsiębiorstwa, organizacje oraz jed-
nostki naukowo-badawcze, dla których
w 2015 roku wysoka jakość produktów,
usług oraz innowacyjnych i ekologicznych
rozwiązań stanowiła priorytet i wyznaczała
ścieżkę rozwoju. Spośród laureatów wię-
cej niż połowa otrzymała certyfikat po raz

drugi lub kolejny, dając tym samym dowód
sumienności i konsekwencji w działa-
niach projakościowych oraz promowaniu
dobrych praktyk biznesowych. 

Po raz pierwszy wręczono także wy-
różnienia w kategorii Wybór Polaków, któ-
re przyznawano na podstawie raportów
w zakresie najwyżej cenionych przez
konsumentów produktów i usług. W tej
edycji odebrało je Przedsiębiorstwo Far-
maceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., które

rok wcześniej otrzymało wy-
różnienie w kategorii Pro-
dukt. Warto nadmienić, że
firma otrzymała również spe-
cjalne wyróżnienie JAKOŚĆ
ROKU® Brąz. 

www.lekam.pl

LEK-AM – firma godna zaufania
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. od piętnastu lat zaj-
muje się z dużym sukcesem nie tylko produkcją i dystrybucją produktów lecz-
niczych i wyrobów medycznych, ale często wspiera ciekawe inicjatywy
kulturalne i gospodarcze. Firma otrzymała także wiele wyróżnień i nagród za
jakość swoich produktów oraz stosowanie dobrych praktyk w biznesie.

PR manager Danuta Hanna Jakubow-
ska, kierownik Zespołu KAM Grzegorz
Wojciechowski, Agnieszka Wojcie-
chowska oraz finalistki Minilisty Przebo-
jów w Toruniu.

Prezes zarządu Fundacji QUALITAS
Krzysztof Stadler, PR manager Danuta
Hanna Jakubowska, dr hab. inż. Marek
Roszak, prezes zarządu Klubu Polskie
Forum ISO 9000.
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Jak szeroka jest oferta Państwa urzą-
dzeń odpylających i do kogo jest ona
skierowana? 

– Głównie do sektora górniczego, ale
coraz częściej i coraz więcej naszych urzą-
dzeń trafia poza górnictwo, m.in. do elek-
trociepłowni, papierni i innych zakładów
przemysłowych, gdzie występuje zagroże-
nie wybuchem pyłu.

Czy również małe firmy produkcyjne
mogą sobie pozwolić na Państwa pro-
dukty?

– Nasze produkty może stosować w za-
sadzie każda firma, w której występuje za-
grożenie wybuchu pyłu. Począwszy od ko-
palń, a skończywszy na młynach. Problem
w tym, że nie wszyscy są świadomi zagro-
żeń, jakie niesie produkcja w danym za-
kładzie. Mieliśmy przypadki, że zakład pro-
dukował elementy czy komponenty do
produktów wydawałoby się nie zagraża-
jących wybuchem, a okazało się, że at-
mosfera w halach produkcyjnych była
bardziej wybuchowa niż w kopalni. Myślę,
że należy położyć większy nacisk na uświa-
damianie przedsiębiorców w zakresie wy-
buchowości niektórych materiałów. Oczy-
wiście na ile jest to możliwe, prowadzimy
takie działanie.

Jakie inne urządzenia i usługi posia-
dają Państwo w swojej ofercie?

– Nasza oferta zawiera urządzenia
odpylające typu UO, od UO-400 do
UO-1200. Przy ich wykorzystaniu można
odpylać zarówno małe przestrzenie, jak
i bardzo duże. Posiadamy również całą
gamę wysoko wydajnych wentylatorów.
Jeśli chodzi o usługi, to prowadzimy szko-
lenia zawodowe w naszym ośrodku, jak
również projektujemy sieci wentylacyjne. 

Czy trudno jest zaspokoić nieustannie
zwiększające się potrzeby polskich i za-
granicznych konsumentów z sektora prze-
mysłu wydobywczego? Na czym te wy-
magania polegają? 

– Nasi odbiorcy oczekują od nas
urządzeń, które spełniają najwyższe stan-
dardy światowe, zarówno jeśli chodzi o wy-
konanie, jak i inne ważne elementy kon-
strukcyjne, chociażby energooszczędność.
Staramy się zaspokoić oczekiwania na-
szych odbiorców i proponujemy coraz to
nowe rozwiązania. Niestety, nowe tech-
nologie wiążą się ze zwiększonymi nakła-
dami finansowymi na konstrukcje. Usta-
wa o zamówieniach publicznych nie pre-
feruje nowoczesnych rozwiązań, a jedynie
cenę i to staje się problemem wielu przed-
siębiorców oferujących innowacyjne tech-
nologie. Trudno jest przekonać poten-
cjalnego odbiorcę, że lepiej kupić dobry
produkt o nowoczesnym rozwiązaniu,

ale nieco droższy, niż coś, co już schodzi
z rynku. 

Firma EKO-WIN systematycznie bie-
rze udział w Międzynarodowych Targach
Górnictwa, Hutnictwa i Metalurgii w Ka-
towicach, zapoznając klientów z nowo-
ściami wprowadzonymi w urządzeniach
odpylających. Jakie rozwiązania zamierzają
Państwo zaprezentować w tym roku?

– Targów w tym roku nie będzie, będą
w 2017 i na tę edycję szykujemy coś wy-
jątkowego. Niestety, szczegółów nie mogę
zdradzić, gdyż jeszcze nie wszystkie prace
nad urządzeniem zostały ukończone i nie
chroni go ochrona patentowa. 

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Dbamy o najwyższe
standardy odpylania
O braku świadomości wśród polskich przedsię-
biorców dotyczącej zapylenia zakładów produkcyj-
nych rozmawiamy z doktorem Ryszardem
Krzykowskim, prezesem zarządu Przedsiębior-
stwa Handlowo-Usługowego „EKO-WIN” Sp. z o.o.

Fot. J. PLISZAK (2)
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To także rekordy wystawy pod
względem powierzchni, frekwen-
cji i liczby wystawców. W podsu-
mowaniu wydarzenia należy

wspomnieć, że miniona wystawa odbywa-
ła się w 7 halach Targów Kielce oraz w 4 pa-
wilonach wystawowych, specjalnie wybu-
dowanych na potrzeby rolniczych targów.  

– Edycja 2016 targów AGROTECH
zaskoczyła nas frekwencją osób zwiedza-
jących, spośród których wielu było kon-
kretnie zainteresowanych poszczególnymi
maszynami – podsumował minione targi
Piotr Dziamski, kierownik marketingu fir-
my John Deere. – Było dużo przedstawicieli
mediów relacjonujących wydarzenie. 

– Targi tegoroczne można śmiało po-
równywać do organizacji targów rolni-
czych w Hanowerze – komentował Leszek
Weremczuk, prezes Expom-Krośniewice.
– Frekwencja zwiedzających z pewnością

była rekordowa. To targi na szóstkę! Bę-
dziemy tu za rok.

Przez trzy dni targowe hale przeżywa-
ły prawdziwe oblężenie rolników. Alejkami
w halach trudno było się płynnie poruszać,
z uwagi na zaskakującą ilość odwiedzają-
cych w różnym wieku. Stoiska cieszyły się

wielkim zainteresowaniem, wy-
stawcom zadawano konkretne,
fachowe pytania. Nie po raz pierw-
szy targi AGROTECH udowod-
niły, że są imprezą łączącą całe po-
kolenia rolników.

Branżowe innowacje przed-
stawiali na „Wyspie Innowacji”
eksperci z 8 instytutów badawczych
w Polsce. Takie ciekawe stoisko,
w największym z wybudowanych
dodatkowo pawilonów wstawien-
niczych, zaprezentowało wspólnie
z instytutami Centrum Doradztwa

Rolniczego. Z kolei na ministerialnym sto-
isku zorganizowanym wespół z agencjami
rolniczymi można było dowiedzieć się
wszystkiego o programach dofinansowań,
zasadach przyznawania środków. Nie-
słabnącym przez trzy dni zainteresowaniem
cieszyło się stoisko KRUS. �

Sukces AGROTECH 2016 
Bilans 22. Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2016
wynosi: 62,5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej,
64 330 zwiedzających i 700 wystawców z 17 krajów. Ale nie tylko…

Fot. TARGI KIELCE
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Wdyskusji w Kato-
wicach wzięli
udział przedstawi-
ciele Śląskiej Izby

Lekarskiej, Mazowieckiego Wo-
jewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy, Grupy LUX MED, Kra-
jowej Izby Gospodarczej, Pra-
codawców RP i ArcelorMittal. 

Prezes Anna Rutkiewicz, pre-
zes grupy LUX MED, uważa, że
czas na nowoczesną medycynę
pracy i trzeba rozpocząć dysku-
sję o zmianie modelu medycyny
pracy z orzeczniczego na do-
radczy. Wyjaśniła, że „w mode-
lu doradczym lekarz zastana-
wia się nie tylko, jak orzekać, ale
także, jak utrzymać pracownika
możliwie najdłużej w zdrowiu, co jest naj-
większą wartością i dla pracodawcy i dla
pracownika, dla którego praca jest źródłem
utrzymania siebie i rodziny”. Z jej do-
świadczeń wynika, że coraz więcej praco-
dawców decyduje się na oferowanie pra-
cownikom benefitu w postaci dodatkowe-
go ubezpieczenia albo abonamentu, któ-
ry daje dostęp do usług medycznych poza
świadczeniami z NFZ, ale jak podkreśliła:
„to zależy tylko od woli i możliwości fi-
nansowych pracodawcy, a nie jest roz-
wiązaniem systemowym”. Jej zdaniem
pracodawcy, którzy płacą za dodatkową
opiekę nad pracownikami powinni otrzy-
mywać wsparcie w postaci np. ulg podat-
kowych. 

Według Ryszarda Szozdy medycyna
pracy „powinna być bardziej zinstytucjo-
nalizowana”. Przedstawiciel Śląskiej Izby
Lekarskiej zaproponował utworzenie spe-
cjalistycznych zakładów opieki zdrowotnej,
które w obrębie miasta, gminy, powiatu
sprawowałyby opiekę profilaktyczną nad
pracownikami. – Taki zakład mógłby za-
trudniać lekarzy specjalistów oraz inspek-
torów BHP, którzy powinni ze sobą współ-
pracować – powiedział Ryszard Szozda. 

Miliardy na zwolnienia lekarskie 
Wiceprezydent Pracodawców RP An-

drzej Mądrala przypomniał, że w 2014 roku
koszty absencji chorobowej wyniosły 13,5
mld zł, z czego 4,7 mld zł zapłacili praco-
dawcy. Powołał się także na dane ZUS,
z których wynika, że w 2014 roku Polacy byli
na zwolnieniu lekarskim 212 milionów dni

(w przypadku osób do 50.
roku życia pracodawca wy-
płaca wynagrodzenie cho-
robowe do 33 dni w ciągu
roku kalendarzowego. Z ko-
lei za pracowników, którzy
ukończyli 50. rok życia fi-
nansuje świadczenia choro-
bowe jedynie przez 14 dni
kalendarzowych w roku.
(Świadczenia za dłuższy
okres choroby finansowane
są przez ZUS – przyp. PAP). 

– Jeżeli pracownik traci
chęć do życia ze względu na
problemy zdrowotne, to
niech on trafi do właściwego
lekarza. Postarajmy się jak
najszybciej objąć pracowni-

ków właściwą, dodatkową opieką zdro-
wotną, a zacznijmy od największych za-
kładów – zaapelował Andrzej Mądrala. 

– Teraz jest tak, że jak pracodawca
chce, to sfinansuje, a trudno jest oczekiwać
od ZUS, że cokolwiek dołoży, gdyż ma de-
ficyt – powiedział dr Ryszard Szozda. Jego
zdaniem jest jednak szansa, że część
kosztów można „przerzucić z praco-
dawcy na ZUS, który pobiera składki ren-
towe i emerytalne”. 

Paweł Wdówik uważa, że do wpro-
wadzenia zmian potrzebna jest wola
polityczna i „międzyresortowe działanie”.
Według niego może to być bardzo trud-
ne, gdyż „przepisy o ochronie zdrowia
pracowników są między dwoma mini-
strami, czyli ministrem właściwym do
spraw pracy i ministrem właściwym do

spraw zdrowia”. 
Andrzej Mądrala w imieniu Praco-

dawców RP obiecał uczestnikom debaty
w Katowicach wprowadzić sprawy medy-
cyny pracy do programu obrad z ministrem
zdrowia i związkami zawodowymi naj-
później w drugim półroczu 2016 roku. 

Centrum Prasowe PAP

Potrzeba nowoczesnej 
medycyny pracy 
Na lepszą opiekę nad pracownikami trzeba jak najszybciej znaleźć pieniądze
– stwierdzili uczestnicy konferencji „Pracodawcy w systemie ochrony zdro-
wia”, którą zorganizowano podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. 



Szpital podjął starania o pozyska-
nie środków finansowych na roz-
budowę Zakładu Diagnostyki Ob-
razowej pod montaż rezonansu

magnetycznego. Przystąpiono do procedury
przetargowej i oddano budynek. Obecnie
czekamy na przekazanie rezonansu ma-
gnetycznego od Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Przewidywany termin
otwarcia pracowni rezonansu to pierwsze
półrocze 2016 roku.

Ponadto 4 listopada 2015 r. zakoń-
czyła się przebudowa lądowiska dla śmi-
głowców ratowniczych, dostosowując je
do wymogów prawa lotnictwa cywilnego.
Po wykonaniu prac modernizacyjnych
lądowisko zostało wpisane do rejestru
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Speł-
nienie tego wymogu zapewniło lądowisku
ochronę prawną, że w przyszłości nie po-
wstaną obiekty ograniczające jego funk-
cjonowanie. Lądowisko zabezpiecza dzia-
łanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowe-
go USzD oraz Regionalnego Centrum
Urazowego SPSK 4 oraz niektórych jed-
nostek służby zdrowia Lublina.

Procedury medyczne
Od sierpnia 2014 r. w Uniwersyteckim

Szpitalu Dziecięcym w Lublinie podawa-
ne są pacjentom z dziecięcym porażeniem
mózgowym i autyzmem, w ramach ekspe-
rymentu medycznego, komórki macierzy-
ste mezenchymalne. Do tej pory 20 pa-
cjentów zakończyło terapię. Następnych 15
dzieci rozpoczęło terapię, a kolejni pacjenci
czekają w kolejce. Uniwersytecki Szpital
Dziecięcy w Lublinie podaje komórki ma-
cierzyste we współpracy z Polskim Bankiem
Komórek Macierzystych. 

Od 2014 r. USzD uczestniczy w Na-
rodowym Programie Ochrony Antybioty-
ków. Udział w programie jest dobrowolny
i dotyczy szpitali Unii Europejskiej działa-
jących w trybie ostrodyżurowym. W 2015
roku prowadzono we wszystkich oddziałach
szpitala tzw. badania punktowe, czyli
24-godzinną analizę podawanych anty-
biotyków. Celem tego programu jest wy-
chwycenie występowania zakażeń szpital-
nych oraz celowości stosowania antybio-

tyków, a w szczególności celaforosporyn
II i III generacji.

Podnoszenie jakości usług
Od 10 do 13 czerwca 2015 r. Szpital zo-

stał poddany procesowi recertyfikacji akre-
dytacyjnej. Audytorzy sprawdzali działal-
ność USzD w każdym obszarze działal-
ności. Certyfikat akredytacyjny został przy-
znany na kolejne trzy lata. Początek akre-
dytacji szpitala to 19 luty 2001 roku.

Przed szpitalem w najbliższych latach
stoją ogromne zadania wynikające z do-
stosowania jego infrastruktury do rozpo-
rządzenia ministra zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych

wymagań, jakim powinny odpowiadać po-
mieszczenia i urządzenia podmiotu wyko-
nującego działalność leczniczą. USzD
znalazł się w programie przedsięwzięć
o priorytetowym znaczeniu dla realizacji ce-
lów Strategii Rozwoju Województwa Lu-
belskiego na lata 2015-2020. Program ten
został opracowany przez Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego. Realizacja tego pro-
gramu opiewa na kwotę 38 820 167,87 zł. 

Cały czas Uniwersytecki Szpital Dzie-
cięcy w Lublinie dąży do podnoszenia ja-
kości świadczonych usług i zwiększania do-
stępności do świadczeń medycznych. Ka-
dra medyczna podnosi swoje kwalifikacje
zawodowe poprzez ciąg różnorakich szko-
leń. W miarę możliwości i konieczności wy-
mieniany jest zużyty sprzęt i aparatura me-
dyczna we wszystkich Oddziałach. Zmie-
niana jest infrastruktura szpitala, prowa-
dzone są drobne remonty. 

Poprzez wszelakiego rodzaju akcje
prospołeczne staramy się pozyskać dar-
czyńców, którzy wspierają darowiznami fi-
nansowymi czy to materialnymi USzD.
Chcemy jak najlepiej świadczyć opiekę
medyczną pacjentom hospitalizowanym we
wszystkich oddziałach i leczonych w po-
radniach specjalistycznych Polikliniki.

www.dsk.lublin.pl

Dużo za nami, dużo przed nami
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie na przełomie lat 
2014-2016 przeprowadził szereg działań inwestycyjnych w zakresie
infrastruktury, jak i poprawy jakości leczenia pacjentów.

Aparat rtg z ramieniem C podarowany
przez WOŚP

Budynek Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie po termomodernizacji
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Odlewnictwo miało szansę stać
się naszą specjalnością narodową.
Czy Pana zdaniem jest to ciągle
możliwe? 

– Nadal twierdzę, że odlewnic-
two jest jednym z najważniejszych
sektorów polskiego przemysłu. Prze-
prowadziłem niedawno porówna-
nie PKB krajów europejskich do
produktu uzyskiwanego przez nasz
kontynent oraz efektywności pro-
dukcji odlewniczej w tych krajach
w odniesieniu do produkcji euro-
pejskiej. Okazuje się, że w kilku
krajach efektywność sektora od-
lewniczego jest znacznie wyższa
niż gospodarki narodowej. Są to
przede wszystkim Niemcy, produ-
kujące ponad 5 milionów ton odle-
wów, czyli pięciokrotnie więcej niż
Polska. Są to także Francja, Turcja
(potentat w przemyśle odlewni-
czym) i właśnie Polska. Pokazuje to,
że nasz przemysł, a mamy ponad
400 odlewni, dobrze rozumie szan-
se wynikające z popytu na odlewy.
Warunkiem utrzymania tej korzyst-
nej sytuacji jest ustawiczne moder-
nizowanie tego przemysłu, podej-
mowanie wyzwań w postaci pro-
dukcji nowych, dużo bardziej skom-
plikowanych wyrobów i dotrzyma-
nie kroku Europie, która postano-
wiła walczyć z potężną konkurencją
przemysłu Chin (ponad 45 proc.
produkcji światowej) za pomocą
większego udziału myśli twórczej
w produkcji odlewów. Im bardziej
skomplikowane odlewy o lepszych
właściwościach, tym większa szan-
sa, że będą produkowane w Euro-
pie. Polska ma wyjątkowo silne za-
plecze naukowe i edukacyjne dla od-
lewnictwa, dlatego powinna być
beneficjentem takiej strategii. 

Czy w tym może pomóc reali-
zowany na Państwa uczelni projekt
„Baza danych dla wyników symulacji
procesów odlewniczych”?

–  Wraz z zespołem naukowców, głów-
nie z dr. inż. Pawłem Malinowskim, pracuję
nad zastosowaniem technik informacyjnych
do przygotowania produkcji odlewniczej

i jej doskonalenia. W chwili obecnej dys-
ponujemy już wieloma pakietami progra-
mów komputerowych, pozwalających na
odtworzenie procesów termokinetycznych
zachodzących podczas powstawania od-
lewu. Pozwala to na testowanie różnych

propozycji technologicznych na
komputerze, przed przejściem do
rzeczywistej realizacji w odlewni. Po-
zwala to także na doskonalenie już
opracowanej technologii. Takie po-
dejście odpowiada właśnie na wy-
zwanie, jakie stoi przed nowocze-
snym odlewnictwem, aby można
było analizować i doskonalić roz-
wiązania coraz bardziej złożone.
Jednak poważnym problemem sta-
je się sposób gromadzenia uzyski-
wanych rezultatów ze świata wirtu-
alnego i umiejętnego ich wykorzy-
stywania. Pozwalałoby to na stwo-
rzenie inżynierowi nowego narzędzia
do poszukiwania najefektywniej-
szych technologii.

Efektywniejszych, ale czy eko-
logicznych? W jaki sposób przemysł
odlewniczy negatywnie wpływa na
środowisko naturalne? 

–  Jak już wspomniałem, rela-
cja ze środowiskiem, jest tym czyn-
nikiem, który bardzo zmienił współ-
czesne odlewnictwo. Pierwotnie
technologie te zużywały ogromne
ilości materiałów (piaski, gliny, ży-
wice itd.), które po zużyciu były
składowane na wysypiskach. Obec-
nie technologie te realizowane są
w cyklach zamkniętych, a wszelkie
emisje starannie eliminowane. Na-
leży też pamiętać, że odlewy nada-
ją się do łatwej utylizacji poprzez
ponowne przetopienie i wykorzy-
stanie. Pozostaje oczywiście, jak
w wielu dziedzinach techniki, pro-
blem energochłonności procesu,
choć i w tej sprawie dzieje się wie-
le dobrego. Jedyną barierą jest wy-
nikająca z termodynamiki ilość
energii niezbędna do doprowa-
dzenia metalu do stanu ciekłego.
Wydaje się, że już w najbliższych la-
tach wizytówką europejskiego od-
lewnictwa będzie całkowity brak

szkodliwego oddziaływania na środowisko.
To jest oczywiście również poważne wy-
zwanie, ale i szansa na udział w reindu-
strializacji Europy.

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Odlewnictwo szansą dla Polski
Rozmowa z prof. Józefem Szczepanem Suchym, 
dziekanem Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Nasz przemysł, a mamy ponad
400 odlewni, dobrze rozumie
szanse wynikające z popytu na
odlewy.

Dr inż. Paweł Malinowski i prof. Józef Szczepan Suchy
podczas wręczenia statuetki „Innovation of the Year Double
Gold” w kategorii „Industrial” na brytyjskich Targach Wyna-
lazczości „BIS 2015”



Z czyjej inicjatywy doszło do współ-
pracy przy budowie silnika elektrycznego
do napędu wentylatora?

– Firma LOPI zainteresowała się wen-
tylatorem energooszczędnym opracowa-
nym w Politechnice Świętokrzyskiej i wy-
stawianym na targach International Exhi-
bition of Economic and Scientific Innova-
tions – Cracow 2015. Wentylator zdobył
srebrny medal na tych targach. Właściel fir-
my LOPI był zainteresowany nieco innym
rozwiązaniem niż to prezentowane na tar-
gach. Wentylatory, które chciała kupić fir-
ma miały pracować w wysokiej tem-
peraturze 150°C, co wiązało się z ko-
niecznością wielu zmian. Należa-
ło zastosować w silniku wysoko-
temperaturowe łożyska, wysoko-
temperaturowe magnesy, odpo-
wiednią impregnację uzwojenia,
odpowiednie blachy stojana i wir-
nika oraz należało oddzielnie (poza
silnikiem) umieścić układ stero-
wania, gdyż żadna elektronika nie
może pracować w tak wysokiej
temperaturze. Dokonano tych
zmian i przedsiębiorstwo LOPI
podpisało z Politechniką Święto-
krzyską umowę dotyczącą wyko-

rzystania praw autorskich do takiego roz-
wiązania. Nasza współpraca przebiegała
bardzo dobrze.

Na czym polega innowacyjność przed-
stawionego rozwiązania? 

– W dotychczasowych wentylatorach
małej mocy stosowane są asynchroniczne
silniki trójfazowe lub jednofazowe silniki
asynchroniczne z kondensatorem pracy.
Jedne i drugie silniki przy małych mocach
mają wyjątkowo niską sprawność. W no-
wym rozwiązaniu zastosowano wysoko-
sprawne silniki bezszczotkowe prądu sta-
łego z magnesami trwałymi. Przy małych
mocach silniki te osiągają 80 proc. spraw-
ności w porównaniu z 30-40 proc. spraw-
nością silników dotychczas stosowanych.
Wentylatory z nowymi silnikami są nieco
droższe, ale zużywają przynajmniej dwa
razy mniej energii niż wentylatory dotych-
czasowe. Przeprowadzona analiza cenowa
wykazała, że przy trzymiesięcznej pracy

w roku zwiększone nakłady zwracają się
w okresie czterech lat. Po tym okresie mamy
już tylko oszczędności związane z dwukrotnie
mniejszym zużyciem energii. Dodatkowymi
zaletami nowego rozwiązania są: płynna re-
gulacja prędkości obrotowej wentylatora,
możliwość pracy w warunkach awarii sieci
energetycznej – wentylatory zasilane są na-
pięciem 24V i można je w warunkach awa-
rii sieci zasilać z akumulatorów i zwiększo-
ne bezpieczeństwo obsługi związane z niskim
napięciem zasilania.

Czy ma Pan w planach kolejne patenty
technologiczne, czy raczej zamierza się Pan
skupić na promocji wyżej wymienionego?
Wiemy, że proces od wymyślenia do wdro-
żenia i popularyzacji jest czaso- i koszto-
chłonny…

– Jestem autorem 180 publikacji,12 pa-
tentów i 5 zgłoszeń patentowych. W swo-
jej pracy koncentruję się na praktycznych
rozwiązaniach i olbrzymią większość swo-

ich wynalazków finansuję sam, gdyż
oficjalne systemy finansowania
są bardzo zbiurokratyzowane,
czasochłonne i kosztują o wie-
le za dużo. Potrafię opracować
swoje generatory, silniki czy
układy energoelektroniczne za
cenę pięciokrotnie niższą niż
proponują to instytuty czy uczel-
nie i to w czasie czterokrotnie
krótszym. Dlatego chętnie
współpracuję z prywatnymi

przedsiębiorcami, gdyż
jest to prawdziwa przy-
jemność w porówna-
niu z pracą w gran-
tach. Dodatkowo uni-
ka się przy tym proce-
dur zakupowych, roz-
liczeniowych i kontro-
lnych, a realnym (a nie
papierowym) efektem
pracy są działające
urządzenia.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Chętnie współpracuję 
z prywatnymi przedsiębiorcami
Rozmowa z prof. Zbigniewem Gorycą, partnerem firmy LOPI 
przy komercjalizacji energooszczędnego wentylatora
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XXV KONGRES UZDROWISK POLSKICH

Wybór miejsca Kongresu
Uzdrowisk Polskich nigdy
nie jest przypadkowy. Jak
przyznaje prezes Polskiej Unii

Uzdrowisk (współorganizator wydarze-
nia) Jerzy Szymańczyk: – Dokonując
wspólnie wyboru miejsca obrad kongreso-
wych staramy się połączyć organizację
kongresu z czymś wyjątkowym, co w danym
okresie wymaga podkreślenia w uzdrowi-
sku tj. zakończeniem istotnej inwestycji czy
jubileuszem miejscowości. Kongres, który
odbywał się dwa lata temu w Krynicy, do-
datkowo uświetnił otwarcie po gruntownym
remoncie Pijalni Wód Mineralnych, nato-
miast ubiegłoroczny Kongres związany
był z obchodami 140 lat Uzdrowiska So-
lanki w Inowrocławiu. Tegoroczne obrady
w Ciechocinku związane są z obchodami
roku jubileuszowego tego wspaniałego i wy-
jątkowego z uwagi na tradycje i osiągnię-
cia w zakresie medycyny miejsca. Uzdro-
wisko obchodzi 180. rocznicę działalności,
a miasto swoje 100. urodziny.

Za realizację Kongresu Uzdrowisk
Polskich są odpowiedzialne Stowarzysze-
nie Unia Uzdrowisk Polskich, Stowarzy-
szenie Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Izba
Gospodarcza Uzdrowiska Polskie, ale co
roku jedna z tych instytucji staje się orga-
nizatorem wiodącym. W tym roku wyda-
rzenie przygotowuje głównie Izba Gospo-
darcza Uzdrowiska Polskie.

Tegoroczny Kongres odbędzie się pod
hasłem „Rehabilitacja w uzdrowiskach
– skuteczna i najtańsza”. Tematy przygo-
towywanych sesji plenarnych dotyczyć
będą kwestii najistotniejszych spraw dla ca-
łego środowiska uzdrowiskowego, m.in. po-
tencjału polskich uzdrowisk. 

Tradycyjnie organizowana w trakcie
Kongresu wystawa sprzętu medycznego
i produktów uzdrowiskowych będzie oka-
zją do zapoznania się z różnorodną ofer-
tą oraz najnowszymi nowinkami i osią-
gnięciami w tym zakresie. 

Patronat naukowy nad wydarzeniem
objęła wybitna specjalistka w zakresie bal-
neologii prof. dr hab. n. med. Irena Poni-
kowska, kierownik Katedry Balneologii
i Medycyny Fizykalnej w Collegium Me-
dicum UMK w Bydgoszczy, reprezentują-
ca także Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny
w Ciechocinku. Wystąpi ona z wykładem
pt. „Rola i udział Uzdrowiska Ciechocinek
w zachowaniu i rozwoju balneologii i lecz-
nictwa uzdrowiskowego w Polsce”. Aktu-
alną sytuację w lecznictwie uzdrowiskowym
z perspektywy administracji państwowej
przedstawi Arkadiusz Kosowski, dyrektor
Departamentu ds. Służb Mundurowych
Narodowego Funduszu Zdrowia. W pro-
gramie znalazło się także kilka wystąpień,
podczas których zostaną omówione kon-
kretne sytuacje medyczno-społeczne, np.
dziecko zarażone wirusem HIV w leczeniu

uzdrowiskowym, rehabilitacja urologiczna
oraz tematyka zdrowia mężczyzny w uzdro-
wiskach. 

Cyklicznie organizowane od 25 lat
Kongresy Uzdrowisk Polskich są najbardziej
widoczną w kraju imprezą branżową,
w której bierze udział od 200 do 300
uczestników. W obradach aktywnie uczest-
niczą przedstawiciele administracji rzą-
dowej, samorządów terytorialnych, wybitni
przedstawiciele świata nauki, zarządy
przedsiębiorstw uzdrowiskowych i orga-
nizacji działających na rzecz branży uzdro-
wiskowej, a także pacjenci i kuracjusze za-
kładów lecznictwa uzdrowiskowego. Spo-
tkania środowiska od lat służą wymianie
doświadczeń i wypracowaniu poglądów
w zakresie działalności podmiotów sekto-
ra medycznego i turystyczno-uzdrowi-
skowego. 

Tradycją jest, że każdy z organizatorów,
tj.: Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich,
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
oraz Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie,
przedstawia swoją kandydaturę osoby lub
podmiotu zaangażowanego i zasłużonego
dla branży uzdrowiskowej do statuetki
Asklepiosa. Ponadto zostanie wręczony ty-
tuł Honorowego Obywatela Ciechocinka.
Kto w tym roku otrzyma wyróżnienia i ja-
kie inne atrakcje czekają na uczestników Kon-
gresu, przekonamy się w dniach 2-4 czerw-
ca w Ciechocinku. �

Potrójny jubileusz
Tegoroczny 

XXV Kongres 
Uzdrowisk Polskich 

odbędzie się 
w 180. rocznicę 

działalności 
Uzdrowiska 
Ciechocinek 

i 100. rocznicę 
miasta 

Ciechocinek. 

Fot. UM CIECHOCINEK
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Polska Grupa Uzdrowisk odnoto-
wała o 5 mln zł wyższy zysk na po-
ziomie EBITDA za cały 2015 r.
w stosunku do poprzedniego ro-

ku. Sieć, w skład której wchodzą Uzdro-
wisko Cieplice, Uzdrowisko Połczyn, Uzdro-
wisko Świeradów-Czerniawa oraz Uzdro-
wiska Kłodzkie wciąż utrzymuje się w tren-
dzie dynamicznego wzrostu. W sumie od
2011 roku, czyli od momentu powołania
spółki, rentowność sprzedaży netto wzro-
sła ponad dziesięciokrotnie. Jak przyznaje
Wojciech Krasoń, prezes zarządu Uzdrowisk
Kłodzkich-Grupa PGU: – Zawdzięczamy
to dobrym decyzjom inwestycyjnym, two-
rzeniu nowych, atrakcyjnych produktów oraz
nawiązywaniu współpracy z renomowany-
mi ośrodkami leczniczymi (z Miedziowym
Centrum Zdrowia w zakresie programów le-
czenia zaburzeń metabolicznych i otyłości
oraz Kliniką Okulistyczną Horni Pocerni-
ce w Pradze w zakresie operacyjnego le-
czenia zaćmy), a także spółkami Grupy
KGHM Polska Miedź w zakresie realizacji
pobytów wypoczynkowych i leczniczych dla
pracowników.

– Sam wskaźnik przychodów ze sprze-
daży pobytów dla klientów komercyjnych
wzrósł w 2015 r. do 33 proc. Nasze inwe-
stycje w rozwój nowoczesnych ośrodków
leczniczych i wypoczynkowych idą w parze
z kierunkiem rozwoju branży uzdrowisko-
wej, a więc koncentracji na kuracjuszu, któ-
ry oprócz poprawy sił witalnych, w efekcie
zabiegów leczniczych, oczekuje dodatko-
wych animacji tj. wycieczek turystycznych,

relaksu w kompleksach basenowych, za-
biegów z zakresu wellness & spa, ćwiczeń
z trenerem na siłowni lub zajęć fitness  – mó-
wi Wojciech Krasoń, prezes zarządu Uzdro-
wisk Kłodzkich-Grupa PGU.

W 2015 r. z sukcesem zakończono też
zaplanowane projekty z zakresu rozwoju in-
frastruktury i podnoszenia standardów
w zdrojach PGU, począwszy od rozwoju
uzdrowiskowej kuchni i oferty zabiegowej,
nawiązaniu współpracy z kilkunastoma
nowymi tour operatorami, aż po zaanga-
żowanie się w cykliczne imprezy kultural-
ne i sportowe. To wszystko w połączeniu ze
skutecznym pozycjonowaniem cen usług
uzdrowiskowych przekłada się na zwięk-
szanie atrakcyjności ofert uzdrowiskowych
w oczach kuracjuszy zagranicznych i wzrost
przychodów Grupy. W efekcie do Polskiej
Grupy Uzdrowisk przyjechali już pierwsi
goście z Emiratów Arabskich i Chin, a per-
spektywa jest coraz lepsza, ponieważ
w 2015 r. nowe umowy podpisano z 16 tour
operatorami.

– Poprzez szeroką i różnorodną ofer-
tę pobytów leczniczych, wypoczynkowych
oraz spa & wellness, Polska Grupa Uzdro-
wisk kreuje modę na wyjazdy do uzdrowisk,
dzięki którym każdy z gości ma szansę na
odpoczynek pod fachowym okiem lekarzy
i specjalistów rehabilitacji. Dzięki temu pro-
pagowany jest zdrowy i aktywny styl życia.
Ponadto o komplementarności usług
świadczy dostępność naturalnych pro-
duktów kosmetycznych oraz szerokiej
gamy wód mineralnych, sygnowanych

marką Staropolanka i Wielka Pieniawa, któ-
re są atutem każdego kurortu Polskiej
Grupy Uzdrowisk. 

Spółki uzdrowiskowe PGU zwiększy-
ły bazę noclegową o 120 miejsc, a 300
miejsc noclegowych zyskało wyższy stan-
dard. W trakcie realizacji są kolejne trzy in-
westycje, które powiększą bazę noclegową
łącznie o 200 miejsc w Uzdrowisku Pola-
nica i w Uzdrowisku Połczyn. Zmoderni-
zowaliśmy restauracje uzdrowiskowe, za-
kupiliśmy liczny sprzęt leczniczy i rehabi-
litacyjny oraz ciągle poszerzamy ofertę
spa. Dobre wyniki roczne są też zasługą wy-
miany wiedzy i doświadczenia poprzez za-
angażowanie i udział w kluczowych wy-
darzeniach branżowych, co zdecydowanie
usprawnia obszar zarządzania projektami
rozwojowymi, w tym poprzez przystępo-
wanie do udziału w przetargach instytu-
cjonalnych czy implementację produktów
komercyjnych w obszarze rehabilitacji on-
kologicznej i leczeniu otyłości – dodaje Woj-
ciech Krasoń. 

Nie bez znaczenia jest również spraw-
na polityka rozwoju, związana z rozsze-
rzaniem kontraktów instytucjonalnych w ra-
mach prewencji rentowej Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych i efektywnych nego-
cjacji w ramach Narodowego Funduszu
Zdrowia. Coraz wyższy poziom świad-
czonych usług jest także efektem realizacji
rocznego programu wdrożeniowego w za-
kresie standaryzacji obsługi klienta oraz po-
zostałych szkoleń podnoszących kompe-
tencje kadry pracowniczej. �

Wymagający kuracjusz

Klienci uzdrowisk się zmieniają. Są w stanie zapłacić nawet 
z własnej kieszeni (poza systemem NFZ), ale chcą otrzymać

produkt (leczenie i pobyt) najwyższej jakości. Pokazuje to
przykład spółek z Polskiej Grupy Uzdrowisk.
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Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Cie-
chocinek S.A. szczyci się 180-let-
nią tradycją w prowadzeniu dzia-
łalności lecznictwa uzdrowisko-

wego. Spółka jest właścicielem infrastruk-
tury decydującej o właściwościach uzdro-
wiskowych miasta: źródeł solankowych
oraz ciągu technologicznego produkcji
soli, w skład którego wchodzą tężnie so-
lankowe – unikatowe na skalę europejską
naturalne inhalatorium. W tym roku rów-
nież gmina uzdrowiskowa Ciechocinek
obchodzi 100. rocznicę uzyskania praw
miejskich.

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Cie-
chocinek S.A. w swoich czterech obiektach
sanatoryjnych realizuje pobyty lecznicze za-
równo osób dorosłych, jak również dzieci
i młodzieży. Nowoczesna baza zabiegowa
PUC S.A. przystosowana do rehabilitacji

osób niepełnosprawnych po-
zwala na realizację ponad
60 różnych zabiegów na-
stawionych na leczenie scho-
rzeń układu ruchu, układu
nerwowego, układu krąże-
nia, chorób górnych dróg
oddechowych oraz chorób
metabolicznych. Prioryte-
tem spółki jest więc popra-
wa stanu zdrowia gości dzię-
ki świadczeniu wysokiej ja-
kości usług leczniczych oraz
dobroczynnemu klimatowi
miasta.

Choroby cywilizacyjne
to jeden z największych obecnie problemów
zdrowotnych, bowiem dotykają one coraz
to młodszego pokolenia. Kuracje uzdro-
wiskowe są uznanym sposobem leczenia

wielu chorób u dzieci i młodzieży. Nieste-
ty, wielu rodziców jest nieświadomych
możliwości darmowego pobytu dziecka
w sanatorium. Wynika to między innymi

Największe nizinne
uzdrowisko w Polsce
Szpital Uzdrowiskowy nr 3 im. dra Markiewicza

Marcin Zajączkowski, prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowi-
sko Ciechocinek S.A.

Naturalnym  bogactwem  Ziemi Kujawskiej są obfite złoża solanki, posiadają-
cej wybitne właściwości lecznicze. Nie ma takiego drugiego miejsca na Ziemi,
gdzie źródła solankowe wytwarzałyby tak charakterystyczny, częstokroć po-
równywany do nadmorskiego, mikroklimat. Ciechocinek, określany mianem
„perły uzdrowisk polskich”, przyciąga swoich gości unikatowymi walorami
klimatycznymi, jak również wysoką jakością usług leczniczych.
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z ogólnego przeświadczenia, że jest to
usługa niedostępna dla kieszeni przecięt-
nego człowieka oraz z faktu, iż rodzicom nie
ma kto przekazać właściwej na ten temat
wiedzy. Nasza praktyka pokazuje, iż  w wie-
lu przypadkach lekarze pierwszego kontaktu
nie informują pacjentów o możliwości le-
czenia uzdrowiskowego dziecka, dopóki ci
nie zapytają o to wprost. Pobyt dziecka
w sanatorium jest dostępną dla wszystkich
ubezpieczonych formą leczenia, bowiem
NFZ w całości pokrywa koszty opieki me-
dycznej, zakwaterowania oraz wyżywienia
małego pacjenta.

Kuracja dziecka w sanatorium
możliwa jest na podstawie ważne-
go skierowania poświadczonego
przez oddział NFZ. W tym celu wy-
starczy wraz z lekarzem rodzin-
nym wypełnić druk wniosku na le-
czenie uzdrowiskowe, a następnie
przesłać je do odpowiedniego od-
działu wojewódzkiego NFZ. Taki
wniosek określa m.in. zalecany za-
kres leczenia dziecka oraz wskaza-
nie spodziewanych bodźców kli-
matycznych. Odpowiedź z NFZ
powinna nadejść w ciągu 30 dni od
daty złożenia wniosku. Jest to nie-
zwykle szybka i nieskomplikowana
procedura, która zajmuje zaledwie
kilkanaście minut.

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Cie-
chocinek S.A. jest właścicielem i zarządcą
jednego z unikatowych w skali kraju obiek-
tów dla dzieci i młodzieży – Szpitala
Uzdrowiskowego nr 3 im. dra Markiewicza
– który jest wyspecjalizowany w leczeniu za-
burzeń metabolizmu u dzieci. Z widocznym
i dobrym efektem leczona jest tu dziecięca
otyłość, dzięki zastosowaniu diety nisko-
kalorycznej, rozmaitych ćwiczeń grupowych,

zajęć w basenie solankowym, zabiegów fi-
zjoterapeutycznych, psychoterapii oraz
edukacji zdrowotnej. Ponadto z sukcesem
prowadzimy leczenie chorób narządu ru-
chu, górnych dróg oddechowych, układu
nerwowego oraz schorzeń reumatoidalnych
naszych młodych pacjentów.

Lokalizacja szpitala w sąsiedztwie tęż-
ni solankowych jest wymarzonym miejscem
na kurację dla dzieci i młodzieży. Obiekt ten
w 2015 roku przeszedł gruntowną moder-

nizację, na miejscu znajduje się
kompleksowa, nowoczesna baza
zabiegowa wraz z basenem solan-
kowym oraz szkoła zapewniająca
naukę w oddziałach przedszkol-
nych, szkole podstawowej i gimna-
zjum. 

Brak profilaktyki oraz odpo-
wiedniej reakcji ze strony lekarzy

i rodziców prowadzą do zaburzeń zdro-
wotnych, natomiast pobyt dziecka w sa-
natorium jest doskonałym sposobem na
pozbycie się często nawracających stanów
chorobowych wszelkiego typu. Zachęcamy
więc Państwa do rozpowszechniania tych
informacji – zastosowane w odpowiednim
czasie leczenie uzdrowiskowe przynosi
wyłącznie korzyści, zaś dzięki Waszej
pomocy razem możemy zdziałać o wiele
więcej. �

Basen solankowy
w Szpitalu Dziecięcym

Inhalacje solankowe w Szpitalu Dziecięcym 
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Powstanie Instytut Balneologiczny
O jubileuszowym XXV Kongresie Uzdrowisk Polskich rozmawiamy 
z prof. nadzw. dr. n. med. Waldemarem Andrzejem Krupą 
– prezesem zarządu Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”.
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Czy z racji jubileuszowego charakte-
ru XXV Kongresu Uzdrowisk Polskich czy-
nione są specjalne przygotowania? Prze-
widziane są jakieś wyjątkowe atrakcje?

– Kongres Uzdrowisk Polskich odbę-
dzie się w dniach 2-4 czerwca 2016 roku.
Jako Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Pol-
skie” jesteśmy w tym roku organizatorem
wiodącym. Prezydent Rzeczpospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda objął Honorowy Pa-
tronat nad Obchodami 180-lecia Uzdro-
wiska Ciechocinek, w które wpisany jest
XXV Kongres Uzdrowisk Polskich. Uro-
czystości zainauguruję wspólnie z mgr.
inż. Leszkiem Dzierżewiczem – burmi-
strzem Ciechocinka. XXV Kongres Uzdro-
wisk Polskich w Ciechocinku będzie oka-
zją do uhonorowania osób szczególnie za-
służonych dla rozwoju gmin uzdrowisko-
wych i uzdrowisk oraz wręczenia po raz ko-
lejny wyróżnień w postaci Statuetki Askle-
piosa. W tym czasie zostanie również wrę-
czony tytuł Honorowego Obywatela Cie-
chocinka. Organizowana w trakcie Kon-
gresu wystawa sprzętu medycznego i pro-
duktów uzdrowiskowych będzie okazją do
zapoznania się z różnorodną ofertą oraz
najnowszymi nowinkami i osiągnięciami
w tym zakresie.

Tegoroczne hasło to „Rehabilitacja
w uzdrowiskach – skuteczna i najtańsza”.
Czy problem efektywności rehabilitacji jest
takim najważniejszym obecnie przed-
miotem debaty w odniesieniu do uzdro-
wisk? Z jakimi problemami i zagadnie-
niami borykają się aktualnie uzdrowi-
ska?

– Polskie uzdrowiska od lat pracowa-
ły na swoją renomę. Dzięki  swojej dzia-

łalności zdrowie ratuje tam ponad 300 ty-
sięcy osób rocznie, tymczasem branża
uzdrowiskowa nie ma żadnego wsparcia ze
strony władz centralnych. Ostatnie projekty
rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia nie
wróżą branży uzdrowiskowej niczego do-
brego. Jesteśmy w sytuacji, w której, zamiast
wyjść naprzeciw z pomocą i ustalić kom-
promisy, straszy się podmioty lecznictwa
uzdrowiskowego, że zostaną zamknięte
z powodu m.in. niespełnienia  kryteriów, ja-
kim powinny odpowiadać zakłady i urzą-
dzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Za-
pomina się, że na dostosowanie naszych
ośrodków potrzeba czasu. Warto odnoto-
wać, że likwidacja lecznictwa uzdrowisko-
wego przyniesie negatywne skutki ekono-
miczne oraz społeczne m.in. w postaci li-
kwidacji działalności przez wiele podmio-
tów, wzrostu bezrobocia (szczególnie w du-
żych gminach uzdrowiskowych o i tak już
dużych problemach ze znalezieniem pra-
cy przez potrzebujących), poważnych pro-
blemów małych gmin uzdrowiskowych,

które nie mają alternatywy innej niż lecz-
nictwo uzdrowiskowe i turystyka, nega-
tywnego wpływu na budżet gminy itp. 

Jakie tematy ponadto będą poruszane
podczas wykładów i dyskusji?

– Tematy przygotowanych sesji ple-
narnych są skierowane zarówno do admi-
nistracji rządowej, jak i przedstawicieli
branży lecznictwa uzdrowiskowego. Do-
tyczyć będą kwestii niezwykle ważnych
dla całego środowiska uzdrowiskowego. Na
Kongresie Uzdrowisk Polskich porozma-
wiamy o rozwoju balneologii i lecznictwa
uzdrowiskowego w Polsce, aktualnej sytu-
acji w lecznictwie uzdrowiskowym z per-
spektywy Narodowego Funduszu Zdrowia,
programach zdrowotnych oraz założe-
niach i celach polityki senioralnej państwa.
Jednym z głównych tematów będzie nie-
wątpliwie problem powołania Instytutu
Balneologicznego w Ciechocinku. Jest to
niezbędne dla naukowej podbudowy lecz-
nictwa uzdrowiskowego.

Czego oczekują Pana zdaniem uczest-
nicy Kongresu – poznania nowych trendów
czy raczej wymiany doświadczeń? A może
ich wymagania dotyczą jeszcze innych
kwestii?

– Kwestie podjęte podczas kongresu
mogą stać się inspiracją dla różnych grup
działających w obrębie środowiska sana-
toryjnego, a także do sformułowania wnio-
sków wyznaczających dalsze kierunki roz-
woju lecznictwa uzdrowiskowego

W tym roku gospodarzem Kongresu
będzie Ciechocinek. Czemu akurat padło
na wybór tej miejscowości?

– 2016 rok jest rokiem wyjątkowym dla
Ciechocinka. Szereg jubileuszy oraz to-
warzyszące im imprezy spowodują, że Cie-
chocinek będzie tętnił życiem przez niemal
cały rok. Przypomnijmy tegoroczne jubile-
usze: 180-lecie Uzdrowiska, 100-lecie nada-
nia praw miejskich, 125-lecie powstania Te-
atru Letniego, 110-lecie powstania Towa-
rzystwa Przyjaciół Ciechocinka, 130-lecie
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 70-lecie

Liceum Ogólnokształcącego. Poza tym
Ciechocinek jest jednym z najpiękniej-
szych polskich uzdrowisk 

Termin rezerwacji został przedłużony
do 30 maja. Można się tu doszukiwać słab-
nącego zainteresowania uczestnictwem
w wydarzeniu? 

– Kongres Uzdrowisk Polskich co-
rocznie gromadzi liczną grupę uczestników
i gości związanych z uzdrowiskami: przed-
stawicieli władz administracji rządowej i sa-
morządowej, środowisk naukowych i me-
dycznych, zarządzających przedsiębior-
stwami uzdrowiskowymi, hotelami oraz
władze i członków organizacji i stowarzy-
szeń działających na rzecz branży uzdro-
wiskowej. Termin nadsyłania zgłoszeń zo-
stał przedłużony do końca maja ze wzglę-
du na bardzo duże zainteresowanie Kon-
gresem Uzdrowisk Polskich. Cały czas
nadsyłane są zgłoszenia uczestnictwa.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Fakty 81

Ostatnie projekty rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia
nie wróżą branży uzdrowiskowej niczego dobrego.
Jesteśmy w sytuacji, w której, zamiast wyjść naprze-
ciw z pomocą i ustalić kompromisy, straszy się pod-
mioty lecznictwa uzdrowiskowego, że zostaną
zamknięte z powodu m.in. niespełnienia  kryteriów,
jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia
lecznictwa uzdrowiskowego.



UZDROWISKO SOPOT to malownicze, nadmorskie uzdrowisko o szczególnych walorach kli-
matycznych 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 krą-
żenia, układu oddechowego, schorzeń reumatycznych, osteoporozy i cukrzycy.
W naszych ośrodkach oferujemy połączenie tradycyjnych zabiegów rehabilitacyjnych z no-
woczesną i bogato wyposażoną bazą zabiegową oraz gwarantujemy wysoki standard pro-
ponowanych usług. Każdemu pacjentowi zapewniamy właściwą, indywidualną terapię pod
nadzorem lekarza specjalisty, a wykwalifikowany personel zatroszczy się nie tylko o fa-
chową rehabilitację, ale również o dobre samopoczucie pacjenta i niepowtarzalną, pełną ser-
deczności atmosferę.
Oferujemy smaczne i zdrowe posiłki naszej kuchni domowej, a także te standardowe – mo-
dyfikowane do zaleceń każdego rodzaju diety.

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

www.lesnik.sanatoria.com.pl

CENTRTUM REHABILITACJI „ZIELONE WZGÓRZE”

Centrum Rehabilitacji zlokalizowane jest w Koleczkowie na Kaszubach, w województwie po-
morskim, na obrzeżach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w pasie Wzgórz Chwaszczyń-
skich. 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-,2-
i 3-osobowych z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Ośrodek posiada bardzo bogatą
bazę zabiegową wraz z wyposażeniem do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji.

SANATORIUM UZDROWISKOWE „PERŁA”

Obiekt położone jest w strefie uzdrowiskowej miasta Sopot , zlokalizowany w dol-
nej części miasta w odległości 200 m od plaży. Czteropiętrowy budynek posiada
155 miejsc w pokojach 1-, 2-, i 3-osobowych z pełnym węzłem higieniczno-sa-
nitarnym i balkonem. Nieodłącznym elementem rehabilitacji są ćwiczenia w ba-
senie z naturalną solanką ze Źródła Św. Wojciecha w Sopocie. 

SANATORIUM UZDROWISKOWE „LEŚNIK”

Obiekt położony jest na leśnej polanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w otoczeniu lasów mie-
szanych, 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 te-
lewizyjnymi. Ponadto wyposażony jest w nowoczesną ekologiczną kotłownię z pompami ciepła i kolek-
torami słonecznymi. Sanatorium posiada również inhalatorium zbiorowe ze specyficznym
mikroklimatem, którego cechą jest występowanie aerozolu powstającego z solanki.
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Jakie są najpilniejsze potrzeby z jaki-
mi obecnie zgłaszają się do Pana podmioty
i przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku
lecznictwa uzdrowiskowego? Czy są jakieś
zmiany prawne, które jako Stowarzysze-
nie zamierzacie zaproponować aktualnie
sprawującym władzę?

– Niepokoją zapowiedzi likwidacji Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, będącego
płatnikiem za świadczenia opieki medycz-
nej, m.in. z zakresu lecznictwa uzdrowi-
skowego, i związane z tym zmiany proce-
dury organizacyjnej, finansowania świad-

czeń opieki zdrowotnej. Procedowana
obecnie modyfikacja ustawy o działalności
leczniczej zapowiada  dość znaczące zmia-
ny w funkcjonowaniu zakładów leczni-
czych, np. wzmocnienie narzędzi nadzoru
i określenie trybu kontroli podmiotów lecz-
niczych przeprowadzanej przez wojewodę
czy też skutkujące zmianą statutów i ksiąg
rejestrowych wprowadzenie nowej termi-
nologii, tj. zastąpienie określenia „przed-
siębiorstwo” określeniem „zakład leczniczy”,
rezygnacja z obowiązku posiadania ubez-
pieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Po-

Niepokoją zapowiedzi 

Rozmowa z Jerzym Szymańczykiem, prezesem
Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich

likwidacji NFZ
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wodów do obaw dostarczają także inne klu-
czowe dla branży zagadnienia, takie jak ko-
nieczność indeksacji stawki za osobodzień,
zmiana uprawnień i kompetencji AOTMiT
w zakresie procedur, standaryzacji i wyce-
ny świadczeń zdrowotnych, włączenie
uzdrowisk do programu rządowego tzw.
medycyny skoordynowanej, powstające
w województwach mapy potrzeb zdro-
wotnych, nowelizacja ustawy o uzdrowi-
skach – to tylko niektóre ważne tematy dla
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Jest
o czym rozmawiać i to nie tylko w naszym
środowisku, aby jak najsprawniej dosto-
sować się do nowych regulacji prawnych.
Przede wszystkim to czas na intensywny
dialog z przedstawicielami administracji
rządowej oraz stroną społeczną nad
przyszłością lecznictwa uzdrowiskowego
w Polsce.

Jaką mielibyśmy korzyść z tego dia-
logu?

– Uzdrowiskowa baza medyczna i re-
habilitacyjna może być doskonałym ele-
mentem skoordynowanej opieki  medycz-
nej, która już stopniowo jest wprowadza-
na przez resort zdrowia w innych dziedzi-
nach medycyny. Uzdrowiskowe zakłady
lecznicze są bardzo dobrze przygotowane
na przyjęcie pacjentów po pobycie na od-
działach szpitalnych m.in. kardiologicznych,
neurologicznych czy chirurgii, ortopedii i in-
nych. Nasze szpitale z oddziałami rehabi-
litacyjnymi wyposażone są w nowoczesny,
specjalistyczny sprzęt  medyczny, a pacjenci
korzystający z opieki medycznej w uzdro-
wisku objęci są opieką wykwalifikowanej ka-
dry medycznej. Warto zaznaczyć, iż kon-
tynuacja leczenia w szpitalu uzdrowisko-
wym – dysponującym specjalistyczną bazą
i wykwalifikowaną kadrą medyczną – jest
tańszą, przy porównywalnych efektach,
dla budżetu państwa formą leczenia niż
standardowe terapie. Dlatego też szpitale
uzdrowiskowe i rehabilitacyjne doskonale
wpisują się w system skoordynowanej
opieki medycznej. Jednocześnie Stowa-
rzyszenie przygotowuje się do prac nad za-
powiadaną przez ustawodawcę noweliza-
cją ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym.
Chcemy też rozmawiać o indeksacji staw-
ki za tzw. osobodzień, która nie była zmie-
niana od ponad 7 lat, pomimo wzrostu
kosztów niezależnych od świadczenio-
dawców. Nasze Stowarzyszenie cały czas
współpracuje również z Konsultantem
Krajowym w dziedzinie balneologii i me-
dycyny fizykalnej oraz Balneologicznym To-
warzystwem Naukowym w zakresie opra-
cowania standardów w lecznictwie uzdro-
wiskowym. Przytoczyłem tylko część za-
gadnień,  z jakimi zwracają się do Stowa-
rzyszenia nasi członkowie. Jak widać, naj-
bliższy okres będzie dla nas czasem inten-

sywnej pracy nad zapewnieniem jak naj-
korzystniejszych prawno-ekonomicznych
warunków dla działalności zakładów lecz-
nictwa uzdrowiskowego.

W te działania włączy się również Pol-
ska Organizacja Turystyczna? 

– Członkowie naszego Stowarzyszenia,
jak również samo Stowarzyszenie UUP jako
organizacja od lat współpracują z POT-em
m.in. w ramach m.in. Konsorcjum POT
„Zdrowie i Uroda”. Jak pokazują ostatnie
analizy PWC, turystyka medyczna rozwi-
ja się w Europie Środkowo-Wschodniej
w tempie ok. 12-15 proc. rocznie. Do Pol-

ski już teraz przyjeżdża niemal 400 tys. pa-
cjentów zagranicznych rocznie. Wartość ryn-
ku medycznego pacjentów zagranicznych
w Europie Środkowo-Wschodniej szacuje
się na ok. 400 mln zł. Nasze rodzime
uzdrowiska w dobie rosnącego popytu na
turystykę medyczną stać się mogą liderem
w UE dzięki wykwalifikowanej kadrze me-
dycznej, wysokiemu standardowi usług, jak
również ciągłemu poszerzaniu oferty, któ-
ra jest odpowiedzią na oczekiwania i po-
trzeby różnych grup pacjentów i kuracju-
szy. I tak najnowsze badania  z 2016 roku
potwierdzają, iż na rynku turystyki me-
dycznej co piąty pacjent/turysta jest z Nie-
miec. Niemcy wyjeżdżając w celach me-
dycznych najczęściej w Polsce korzystają
z oferty rehabilitacyjno-uzdrowiskowej
(36 proc.), stomatologicznej (30 proc.)
i okulistycznej (14 proc.). Będziemy zatem
nadal  współpracować z POT, tym bardziej
że nowy prezes POT zapowiada intensywny
dialog z przedstawicielami branży turysty-
ki medycznej, w tym uzdrowiskowej.                     

Czy jesteśmy na dobrej drodze, żeby
uzdrowiska stały się w pełni nowoczesnymi
uslugodawcami?

– Uzdrowiska, tak jak pozostałe bran-
że naszej gospodarki, starają się sprostać
oczekiwaniom coraz bardziej wymagają-
cych kuracjuszy, pacjentów, klientów, do-
ceniając tradycyjne metody medycyny
uzdrowiskowej, a jednocześnie otwierając

się na nowoczesność lecznictwa uzdrowi-
skowego, które społecznie staje się po-
trzebnym i uznawanym elementem naszego
systemu ochrony zdrowia oraz gospo-
darki. Obecnie większość uzdrowisk po-
siada nowocześnie wyposażoną bazę bal-
neologiczną, rehabilitacyjną oraz hotelo-
wą, przystosowaną również do potrzeb
osób niepełnosprawnych, a także zmo-
dernizowane zakłady przyrodolecznicze,
wyposażone w nowoczesną aparaturę
leczniczą, oferujące szeroki wachlarz róż-
nych zabiegów przyrodoleczniczych, po-
siadające nowoczesne pracownie diagno-

styczne, baseny rekreacyjno-rehabilitacyj-
ne, gabinety odnowy biologicznej wellness
i spa, a przede wszystkim wyspecjalizowaną
kadrę medyczną. Rynek usług medycznych,
leczniczych i tzw. odnowy biologicznej
dynamicznie się rozwija, powstają nowe
ośrodki rehabilitacyjne i spa na europejskim
poziomie, świadczące wysokiej jakości
usługi, powszechnie dostępne dla społe-
czeństwa w ramach świadczeń zdrowot-
nych lecznictwa uzdrowiskowego oraz
w formule komercyjnej. Przedsiębiorcy
uzdrowiskowi w miarę możliwości finan-
sowych coraz więcej nakładów przeznaczają
na inwestycje modernizacyjne bazy me-
dyczno-hotelowej. Niektóre spółki środki na
ten cel pozyskują również z funduszy Unii
Europejskiej. Coraz częściej podmioty
świadczące usługi lecznictwa uzdrowi-
skowego modernizując swoją bazę, kieru-
ją się przede wszystkim unowocześnieniem
zaplecza medycznego, zabiegowo-hotelo-
wo-rekreacyjnego, budując m.in. specjali-
styczne pomieszczenia do wieloprofilowej
diagnostyki, rehabilitacji, baseny rehabili-
tacyjne z wykorzystaniem solarów, sale he-
lioterapii i słoneczne plaże, łaźnie parowe
z saunami,  tarasy w formie ogrodów let-
nich oraz zimowych w celu prowadzenia
zajęć rehabilitacyjnych i terapii bodźcowej,
a także centra zabiegów borowinowych.

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Konieczność indeksacji stawki za osobodzień, zmiana
uprawnień i kompetencji AOTMiT w zakresie procedur,
standaryzacji i wyceny świadczeń zdrowotnych,
włączenie uzdrowisk do programu rządowego tzw. me-
dycyny skoordynowanej, powstające w woje-
wództwach mapy potrzeb zdrowotnych, nowelizacja
ustawy o uzdrowiskach – to tylko niektóre ważne tem-
aty dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
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Relaks wśród sosnowych lasów
Uzdrowisko Wieniec-Zdrój jest 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 po-
łudniowy-wschód od Bydgoszczy,

ok. 210 km na południe od Gdańska.
Znajdujące się w otoczeniu ponad stulet-
nich lasów sosnowych i ogrodów różanych
uzdrowisko stanowi idealne miejsce do ku-
racji i wypoczynku.

Zapewniamy profesjonalną opiekę per-
sonelu medycznego o wysokich kwalifika-
cjach, doskonały standard bazy hotelowej,
żywieniowej i zabiegowej. Zadbamy o two-
je zdrowie każdego dnia, wykorzystując mi-
kroklimat z życiodajnymi wodami leczni-
czymi z zawartością selenu oraz borowiny
z własnych złóż, których właściwości lecz-
nicze zostały potwierdzone przez Mini-
sterstwo Zdrowia i Państwowy Zakład Hi-
gieny.

Wykonujemy zabiegi z użyciem wła-
snych naturalnych surowców leczniczych:
kąpiele, okłady, zawijania, maseczki z bo-
rowiną pochodzącą z kopalni w Wieńcu
Zdroju  oraz kąpiele lecznicze, zabiegi
krenoterapii (kuracja pitna) z wodą lecz-
niczą siarczanowo-chlorkowo-wapniowo-
-sodowo-fluorkowo-siarczkową. 

Dysponujemy nowoczesną bazą za-
biegową, oferujemy ponad 70 różnych za-
biegów leczniczych z zakresu kinezyterapii,
fizykoterapii, balneoterapii, m.in. kąpiele
i okłady borowinowe, kąpiele siarczkowe,
perełkowe, aromatyczne, solankowe, hy-
droterapię, elektro- i magnetoterapię, świa-

tłolecznictwo, masaże lecznicze, aerozo-
loterapię, krioterapię, krenoterapię, reha-
bilitację w basenie uzdrowiskowym. 

Nasz doświadczony i profesjonalny per-
sonel medyczny od lat troszczy się o kura-
cjuszy i skutecznie wspiera leczenie chorób:
reumatologicznych, ortopedyczno-urazo-
wych, kardiologicznych i nadciśnienia, dol-
nych dróg oddechowych, układu nerwo-
wego, osteoporozy. Organizujemy pobyty
komercyjne oraz z dofinansowaniem
PFRON. Posiadamy umowy współpracy
z NFZ i ZUS.

Jutrzenka – najbardziej luksusowy
obiekt uzdrowiskowy w Polsce

Wnętrza obiektu to połączenie stylowej
elegancji, przestrzeni z najwyższą dbałością
o detale. Nowo wybudowany obiekt po-
szerzył ofertę uzdrowiska o działalność re-
kreacyjną, spa & wellness oraz wypoczyn-
kowo-hotelową. Dysponuje 500 komfor-
towo i wygodnie urządzonymi pokojami
typu komfort i lux – 1- i 2 -osobowymi, po-
kojami 3-osobowymi, apartamentami oraz
pokojami dla osób niepełnosprawnych
– łącznie 900 miejscami.

Wszystkie pokoje wyposażone są w ła-
zienkę z prysznicem, suszarkę do włosów,
TV LCD, klimatyzację sterowaną indywi-
dualnie, telefon, bezpłatny dostęp do In-
ternetu bezprzewodowego, zestaw do pa-
rzenia kawy i herbaty. Każdy z pokoi po-
siada własny balkon z suszarką balkono-
wą.

„Jutrzenka” to obiekt bez barier archi-
tektonicznych, w pełni przystosowany dla
osób niepełnosprawnych, z komfortową ja-
dalnią, gabinetami lekarskimi oraz własną
bazą zabiegową: gabinetami fizykoterapii,
kinezyterapii, masażu leczniczego, salą
fitness oraz salą do prowadzenia zajęć edu-
kacji zdrowotnej. Pensjonat połączony jest
podziemnymi tunelami ze wszystkimi
obiektami uzdrowiskowymi.

Jutrzenka posiada również strefę spa
& wellness, w której znajduje się aquapark
(basen rekreacyjny z podwodną muzyką,
rwąca rzeką, ławeczki z hydromasażem, gej-
zery, grzybek wodny, 8 jacuzzi), strefę saun
z łaźnią parową, sauną fińską, kabiną in-
frared, caldarium i salarium. Do dyspozy-
cji gości spa jest również ścieżka Kneippa,
kubeł lodowatej wody, prysznic wrażeń, gro-
ta lodowa, grota solna z tężnią solankową.
Zabiegi odbywają się w 7 nastrojowych ga-
binetach SPA, m.in. salonie masażu taj-
skiego, salonie kosmetycznym. Dla po-
trzebujących ćwiczeń fizycznych dostępne
są siłownia i sala fitness. 

W pensjonacie Jutrzenka znajdują się
również idealne miejsca do spędzania wol-
nego czasu: kręgielnia, sala z bilardem, sala
z tenisem stołowym i piłkarzykami, pub oraz
sala restauracyjno-taneczna z kawiarnią
i drink-barem.

www.uzdrowisko-wieniec.pl
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Blisko osiem wieków tradycji uzdro-
wiskowych, rzadko spotykane
wody termalne o unikatowych
właściwościach leczniczych, za-

bytkowe obiekty, odnowione parki, liczne
atrakcje turystyczne to walory, których nie
mają inne miejscowości. Do wspomnianych
zalet dokładamy własne oferty, tak zróżni-
cowane, że każdy znajdzie w nich coś dla
siebie. Z pełnym przekonaniem twierdzimy,
że czas, który przeznaczycie Państwo na po-
byt w naszych kurortach pozostanie nie tyl-
ko wspaniałym wspomnieniem, ale pomoże
przywrócić Wasze zdrowie.

Źródło udanego leczenia
Pobyty lecznicze w Uzdrowisku Lądek-

Długopole S.A. uwzględniają stosowanie
zabiegów wodnych, fizykalnych oraz dzia-
łanie klimatu, co powoduje podnoszenie od-
porności organizmu, normalizację odczy-

nowości ustroju, a tym samym przywró-
cenie zdrowia w sposób naturalny. Lecze-
nie uzdrowiskowe ma charakter leczenia
bodźcowego, które zmusza organizm do sa-
mouzdrowienia, mobilizując mechanizmy
adaptacyjne i obronne.

Lądeckie wody lecznicze to termalne,
słabo zmineralizowane wody siarczkowo-
-siarkowodorowo-fluorkowe i radoczynne.
Wykorzystując to bogactwo, Lądek-Zdrój
stał się największym polskim uzdrowi-
skiem kąpielowym. Posiada najbardziej
rozbudowaną bazę zabiegową do hydro-
terapii spośród wszystkich uzdrowisk w Pol-
sce. W efekcie działania wód radonowych
obserwuje się  zmniejszenie bólu i obrzęków
stawowych,  przyspieszenie zrostu kostne-
go i zwiększenie masy kostnej. Ponadto
wody te obniżają we krwi poziom „złego”
cholesterolu, glukozy oraz kwasu moczo-
wego. Korzystne efekty daje także kuracja
wodami lądeckimi w chorobach skóry np.
w łuszczycy i egzemach. Kuracja działa od-
mładzająco, a skóra pod wpływem wód ra-
doczynnych i siarkowych staje się bardziej
gładka, sprężysta i aksamitna.

Naturalnym bogactwem Długopo-
la-Zdroju są lecznicze wody mineralne
– szczawy wodorowęglanowo-sodowo-
-magnezowe żelaziste, bogato nasycone
dwutlenkiem węgla. Wyróżniają się przy-
jemnym smakiem, orzeźwiają i pobudza-

ją trawienie. Wykorzystywane są do kura-
cji pitnej oraz kąpieli kwasowęglowych. Oso-
bliwością Długopola są naturalne kąpiele
gazowe w dwutlenku węgla, pozyskiwanym
ze źródeł wody mineralnej, zalecane w le-
czeniu miażdżycy tętnic, żylaków  oraz in-
nych zaburzeń krążenia obwodowego.

Co nowego 
w uzdrowiskach? 

Lądek-Zdrój i Długopole-Zdrój to wy-
jątkowe uzdrowiska, w których łączenie na-
turalnych form leczenia, a więc tradycyjnych
zabiegów z wykorzystaniem tworzyw na-
turalnych z nowoczesnymi zabiegami fi-
zykalnymi, daje bardzo korzystne efekty te-
rapeutyczne i jest dobrze tolerowane przez
pacjentów. Lecznicze źródła termalne nie
tylko przywracają zdrowie, ale koją zmę-
czone ciało, dodają energii i sił witalnych.
Oczywiście obok licznych zabiegów bal-
neologicznych i bogatej oferty zabiegów fi-
zykalnych kurorty mogą także pochwalić się
dobrze wyposażonymi salami do ćwiczeń
leczniczych.

W nowych pakietowych ofertach lecz-
niczych przygotowanych dla kuracjuszy po-
łączyliśmy to, co w naszych uzdrowiskach
najcenniejsze: skuteczność natury, do-
świadczenie w terapii wybranych scho-
rzeń oraz wspaniałe warunki do leczenia
i wypoczynku. �

Największe uzdrowisko kąpielowe
Czy uzdrowiska 
Lądek-Zdrój 
i Długopole-Zdrój to
polskie Baden-Baden?
Oczywiście, że nie 
– to coś więcej. 



88 Fakty

XXV KONGRES UZDROWISK POLSKICH

W Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowi-
skowych RP jest obecnie 36 członków. Jak
Pan ocenia ich zaangażowanie i co stano-
wi wspólny cel? 

– SGU RP zrzesza prawie wszystkie
gminy mające na swoim terenie uzdrowi-
ska, a także gminy pretendujące do uzy-
skania statusu uzdrowiska. Kilka kolej-
nych gmin rozważa możliwość wstąpienia
do naszego Stowarzyszenia. Działając
wspólnie z gminami członkowskimi, do-
prowadziliśmy do wielu pozytywnych roz-
wiązań prawnych odnoszących się do
uzdrowisk. Dbaliśmy też o pozytywny wi-
zerunek wszystkich polskich uzdrowisk,
a w przypadku zagrożeń zdecydowanie re-
agowaliśmy. Dzięki temu gminy uzdrowi-
skowe kojarzą się dzisiaj z miejscowościa-
mi o rozwiązanych problemach ekolo-
gicznych, czystym środowiskiem, zadba-
nymi parkami, lasami i wyjątkowo boga-
tą infrastrukturą uzdrowiskową i tury-
styczną. Członkowie gmin uzdrowiskowych
stanowią wspólną rodzinę uzdrowiskową
i aktywnie uczestniczą w kształtowaniu po-
zytywnego wizerunku uzdrowisk, dostar-
czaniu rzetelnych informacji, propago-
waniu leczenia uzdrowiskowego i turysty-
ki uzdrowiskowej, wdrażaniu nowinek
technologicznych i nowych form leczenia

uzdrowiskowego, rekreacji, sportu oraz
wszelkich form aktywności psycho-fi-
zycznej.

Jakie są blokady pozostałych gmin, aby
nie podejmować współpracy z SGU RP?
Czy wynika to z Państwa obostrzeń, czy ra-
czej braku zainteresowania gmin pozo-
stających poza stowarzyszeniem? 

– Niezrozumiały jest dla nas brak
zainteresowania podjęciem współpracy
z SGU RP przez niewielką grupę włodarzy
gmin uzdrowiskowych. Chętnie korzysta-
ją oni ze wspólnych osiągnięć gmin uzdro-
wiskowych, ale nie partycypują w ich two-
rzeniu. Rządzący w niektórych gminach
uzdrowiskowych starają się nie zauważać
– mówiąc kolokwialnie – korzyści, jakie są
naszym udziałem na przestrzeni 25-letniej
działalności SGU RP. Zapewne niewielu sa-
morządowców jeszcze pamięta, że aż do
2005 r. na forum parlamentarnym i w rzą-
dzie toczyła się zaciekła walka o szczególny
status uzdrowiska i zwrócenie uwagi na
kwestie odrębności gmin posiadających na
swoim terenie uzdrowiska. W roku 2005
SGU RP odniosło zwycięstwo w momen-
cie uchwalenia ustawy uzdrowiskowej.
Ustawa zapewniła uzdrowiskom konstytu-
cyjną ochronę, dała prawo do samodziel-
nego podejmowania decyzji w przedmiocie

ustanawiania statusu uzdrowiska na okre-
ślonym obszarze gminy, zagwarantowała
ochronę naturalnych surowców leczni-
czych i terenów uzdrowiskowych, otworzyła
drogę do pozyskiwania dodatkowych do-
chodów w postaci opłaty uzdrowiskowej
i dotacji uzdrowiskowej, dała prawo do po-
zyskiwania specjalnych środków unijnych
i funduszy pomocowych, a wyodrębniając
ustawowo specjalną kategorię gmin uzdro-
wiskowych, przyczyniła się do podniesienia
ich prestiżu i efektu marketingowego. To
wszystko nie przyszło samo, a dzięki wspól-
nemu działaniu.  Niektórzy chętnie z tego
czerpią, ale wolą nie zauważać, iż jest to wy-
nikiem czyjejś pracy. Nie chcą też zauważać,
że w ciągu 25 lat funkcjonowania SGU RP
i gmin uzdrowiskowych wciąż podejmowane
są próby deprecjacji działalności uzdrowi-
skowej i statusu gmin.  

Najważniejszą kwestią dyskutowaną
na ostatnim posiedzeniu zarządu SGU RP
były niejasności związane z aktualizacją
operatów uzdrowiskowych w oparciu
o dane z państwowego monitoringu do-
tyczącego stanu czystości powietrza w stre-
fach. W czym tkwi problem?

– W najbliższych 3 latach we wszystkich
gminach uzdrowiskowych niezbędna będzie
aktualizacja obecnych operatów uzdrowi-
skowych. Obowiązek ten wynika z przepi-
sów ustawy uzdrowiskowej. Niestety, ist-
niejąca luka w prawie może doprowadzić
do sytuacji, w której wiele gmin uzdrowi-
skowych nie uzyska potwierdzenia swoje-
go statusu – nie dlatego że nie spełniają wy-
mogów z zakresu środowiska naturalnego,
ale dlatego że nie przewidziano właściwe-
go sposobu ustalenia stanu czystości po-
wietrza w tak specyficznych obszarach jak
uzdrowiska. W świetle obecnie obowiązu-
jącego prawa dokonywanie ocen poziomów
substancji w powietrzu dokonuje się wy-
łącznie w strefach. Strefy w myśl przepisów
stanowią: aglomeracja o liczbie miesz-
kańców większej niż 250 tysięcy, miasto
o liczbie mieszkańców większej niż 100 ty-
sięcy, pozostały obszar województwa nie-
wchodzący w skład miast o liczbie miesz-
kańców większej niż 100 tysięcy oraz aglo-
meracji. Stan zanieczyszczenia powietrza

Zmienią się 
operaty uzdrowiskowe
Rozmowa z dr. Janem Golbą, prezesem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
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w uzdrowiskach ustala się obecnie na pod-
stawie monitoringu państwowego nie
w oparciu o faktyczne wyniki pomiarów
(dokonywanych np. w uzdrowisku), ale na
podstawie… tzw. modelowania matema-
tycznego (!), które jest dopuszczone prze-
pisami ustawy o ochronie środowiska. Po-
woduje to kompletne zaciemnienie stanu
czystości powietrza w uzdrowiskach, bo-
wiem stacje pomiarowe monitoringu pań-
stwowego bardzo często znajdują się
w miejscowościach, gdzie występuje bardzo
duże zanieczyszczenie powietrza, co po-
woduje, że tzw. tło zanieczyszczeń dla
uzdrowiska jest wyjątkowo negatywne.
Zdarza się też, że uzdrowisko oddalone jest
od stacji pomiarowej o 50–70 km. Na te-
renie gmin uzdrowiskowych zrealizowano
wiele inwestycji proekologicznych typu:
termomodernizacje obiektów, obwodnice
miast, baterie fotowoltaiczne i solary,
oświetlenia hybrydowe, pompy cieplne,
a domy wielorodzinne, jednorodzinne, ho-
tele, pensjonaty czy sanatoria ogrzewane są
gazem lub innymi paliwami ekologicznymi.
To w rezultacie powoduje, że stopień za-
nieczyszczenia powietrza w uzdrowisku
mieści się we wszelkich ustalonych nor-
mach. Potwierdzają to badania stanu po-
wietrza prowadzone w uzdrowiskach i wy-
konywane na zlecenie gminy, ale nie po-
twierdzają tego wyniki ustalane na pod-
stawie modelu matematycznego w ramach

monitoringu państwowego, przypisane do
danej strefy. Skutki takiej sytuacji byłyby ka-
tastrofalne nie tylko dla kilkunastu tysięcy
pracowników bezpośrednio zatrudnionych
w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych,
ale też dla kilkudziesięciu tysięcy osób za-
trudnionych w usługach i przemyśle po-
wiązanym z uzdrowiskami.

Z jakimi innymi problemami boryka-
ją się obecnie gminy uzdrowiskowe?

– Gminy uzdrowiskowe podlegają da-
leko idącym barierom swojego rozwoju. Na
ich terenie obowiązuje ograniczenie lub cał-
kowity zakaz prowadzenia określonej dzia-
łalności gospodarczej (przemysłowej), za-
kaz realizacji określonych inwestycji (za-
kładów przemysłowych, lokalizacji prze-
kaźników telefonii komórkowej, teletran-
smisji itp.). Ponadto gminy uzdrowiskowe
są zobowiązane w ramach środków wła-

snych do opracowywania kosztownych
opracowań związanych z wymogami pra-
wa geologicznego i górniczego, strefami
ochrony zieleni, ochroną środowiska na-
turalnego. Do tego doszły ograniczenia wy-
nikające z funkcjonowania na terenie gmin
różnych form ochrony przyrody, np. par-
ków narodowych, parków krajobrazowych,
rezerwatów przyrody, stref chronionego kra-
jobrazu, obszarów Natura 2000, które
niosą kolejne ograniczenia rozwoju. To
wszystko prowadzi do tego, że aktywność
gospodarcza obywateli gmin uzdrowisko-
wych jest na każdym kroku blokowana.
Czasami te ograniczenia wynikają z po-
trzeby ochrony walorów uzdrowiskowych,
ale często też są wynikiem nadgorliwości
służb ochrony przyrody. 

Rozmawiała Agnieszka Żądło

W najbliższych 3 latach we wszystkich gminach
uzdrowiskowych niezbędna będzie aktualizacja obec-
nych operatów uzdrowiskowych. Obowiązek ten wynika
z przepisów ustawy uzdrowiskowej. Niestety, istniejąca
luka w prawie może doprowadzić do sytuacji, w której
wiele gmin uzdrowiskowych nie uzyska potwierdzenia
swojego statusu.
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Do konkursu zgłoszenia prze-
słało aż 11 gmin członkow-
skich stowarzyszenia. Gminy te
położone są na terenie 7 woje-

wództw. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z wo-
jewództwa małopolskiego (4), następnie
z województwa świętokrzyskiego (2) i po
jednym zgłoszeniu z województw: kujaw-
sko-pomorskiego, lubelskiego, mazowiec-
kiego, pomorskiego i łódzkiego. W I edy-
cji konkursu EKO HESTIA SPA udział bio-
rą następujące miasta i gminy uzdrowi-
skowe: Busko-Zdrój, Inowrocław, Kon-
stancin-Jeziorna, Krynica-Zdrój, Nałę-
czów, Rabka-Zdrój, Sękowa, Solec-Zdrój,
Sopot, Szczawnica i Uniejów.

Wszystkie przesłane zgłoszenia kon-
kursowe zostały zakwalifikowane do I eta-
pu konkursu. Konkurs EKO HESTIA SPA
to doskonała okazja, aby pokazać, jak
wiele działań edukacyjnych i różnych in-
westycji proekologicznych jest podejmo-
wanych w gminach uzdrowiskowych.

Komisja konkursowa w najbliższych ty-
godniach zweryfikuje przesłane zgłoszenia.
Zakończenie I etapu konkursu zaplanowano
na koniec czerwca 2016 roku. Wręczenie na-
gród w konkursie EKO HESTIA SPA od-
będzie się w trakcie gali jubileuszu 25-lecia
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
RP we wrześniu 2016 r. 

Konkurs EKO HESTIA SPA będzie re-
alizowany w cyklach rocznych.

W ramach danej edycji będzie przy-
znawana jedna nagroda dla polskiej gmi-
ny ze statusem uzdrowiska, zrzeszonej w
SGU RP, za działania i inwestycje zakoń-
czone do końca roku 2015.

Uczestnikami konkursu mogą być wy-
łącznie jednostki samorządu terytorialne-
go, posiadające status gminy uzdrowisko-
wej w rozumieniu stosownych przepisów.

Warunkiem przystąpienia do konkur-
su było nadesłanie do siedziby Stowarzy-
szenia Gmin Uzdrowiskowych RP w ter-
minie do dnia 31 stycznia 2016 roku wy-
pełnionego i podpisanego zgłoszenia kon-
kursowego.

Oceny nadesłanych zgłoszeń konkur-
sowych dokona powołana przez Organi-
zatorów Komisja Konkursowa. Ocenie
poddane zostaną inwestycje i działania pro-
ekologiczne zrealizowane na przestrzeni lat

2010–2015, zasięg terytorialny inwestycji,
zaplanowane i uzyskane efekty ekologicz-
ne, projekty i programy m.in. z zakresu edu-
kacji ekologicznej, ochrony przyrody, ak-
tywizujące społeczność lokalną itp. oraz pla-
nowane przeznaczenie środków finanso-
wych pochodzących od Fundatora.

Wartość nagrody EKO HESTIA
SPA wyniesie każdorazowo 100 tysięcy
złotych. Laureat Konkursu musi przezna-
czyć otrzymane środki finansowe wyłącz-
nie na sfinansowanie dalszych inwestycji
i działań o charakterze proekologicznym na
terenie nagrodzonej gminy. Pretendujące do
nagrody samorządy będą musiały wcześniej
zadeklarować i zaplanować, na co są go-
towe przeznaczyć uzyskaną nagrodę.
Oprócz nagrody pieniężnej, laureat kon-
kursu otrzyma od Fundatora dyplom i sta-
tuetkę. 

Konkurs jest wspólną inicjatywą Gru-
py ERGO Hestia i Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych RP (SGU RP). Funda-
torem nagrody w konkursie EKO HE-
STIA SPA jest Grupa ERGO Hestia. SGU
RP zrzesza obecnie 36 gmin uzdrowisko-
wych (bądź pretendujących do uzyskania
statusu uzdrowiska) położonych na terenie
całego kraju.

Informacje dodatkowe na temat uczest-
ników I edycji konkursu EKO HESTIA SPA
są dostępne na stronie internetowej SGU
RP. �

11 gmin 
uzdrowiskowych 

z szansą na 100 tys.! 

Do pierwszej edycji konkursu EKO HESTIA
SPA zakwalifikowało się 11 gmin uzdrowi-
skowych z całej Polski. Już w czerwcu po-

znamy trzech finalistów konkursu, 
a główny laureat za najlepszą inwestycję

proekologiczną zostanie uhonorowany na-
grodą w wysokości 100 tys. zł.
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Co stanowi o walorach uzdrowisko-
wych Rabki-Zdroju?

– Sercem miejscowości jest zrewitali-
zowany w ostatnich latach Park Zdrojowy
– doskonałe miejsce relaksu zarówno dla ku-
racjuszy i turystów, jak i mieszkańców.
W pobliżu źródła „Helena” funkcjonują w
nim ogólnodostępna i bezpłatna Tężnia So-
lankowa, a także Pijalnia Wód Mineralnych.
Bogactwem naturalnym okolicy są solan-
ki, wykorzystywane głównie do leczenia
schorzeń układu oddechowego i krążenia.
Rabka-Zdrój, oprócz doskonałych warun-
ków do leczenia uzdrowiskowego i wypo-
czynku, oferuje piękne górskie krajobrazy
oraz tereny umożliwiające aktywne spę-
dzanie czasu wolnego tak latem, jak i zimą.
Bogata sieć szlaków oraz atrakcyjne poło-
żenie sprawiają, że jest to doskonały punkt
wyjścia m.in. na gorczańskie szlaki: Ma-
ciejową, Stare Wierchy, Turbacz.

Przyznam, że to sporo atrakcji… 
– To jeszcze nie wszystko. Rabka

– „Miasto Dzieci Świata” – posiada bogatą
ofertę wypoczynku rodzinnego. Najmniej-
szych i tych troszkę większych zaprasza Ro-
dzinny Park Rozrywki „Rabkoland” oraz Te-

atr Lalek „Rabcio”. Warto zawitać także do
Skansenu Taboru Kolejowego w Cha-
bówce, z którego latem można wyruszyć na
przejażdżki pociągiem retro. W Parku
Zdrojowym dla wszystkich dostępne są si-
łownie zewnętrzne, korty tenisowe, place za-
baw dla dzieci, a także najnowocześniejszy
w skali Małopolski Skate i Trial Park wraz
z torem do nauki jazdy na wózkach inwa-
lidzkich. Osławioną atrakcją miasta są
spotkania z twórcami ludowymi w ich
pracowniach oraz warsztaty garncarstwa,
rzeźbiarstwa i malarstwa na szkle. Warto od-
wiedzić także przepiękny drewniany kościół,
w którym mieści się obecnie Muzeum im.
Władysława Orkana, z bogatą ekspozycją
etnograficzną. Rabka-Zdrój zaprasza przez
cały rok, oferując znakomite warunki do le-
czenia, wypoczynku i rekreacji.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Dla kuracjuszy i turystów
Rabka-Zdrój, położona w malowniczej kotlinie, u podnóża Gorców i Be-
skidu Wyspowego, jest jednym z najpopularniejszych w Polsce i Europie uzdro-
wisk dla dzieci i dorosłych. Rozmawiamy z jej burmistrzem, Ewą Przybyło.

Park zdrojowy Fot. JAN CIEPLIŃSKI

Siła zdrowia czerpana z gór, natury, 
aktywności fizycznej, pozytywnej energii.
Kilometry szlaków turystycznych, 
spacerowych i tematycznych.
Mnóstwo atrakcji dla dzieci. 
Koleje linowe. Piękne okoliczności przyrody.
Góralska gościnność i otwartość, 
tradycja i intrygująca historia.
Bogata baza noclegowa i sanatoryjna.

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Miasto Ustroń
ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

tel.: 33 85 79 328, promocja@ustron.pl
Informacja Turystyczna

ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
tel. 33 854 26 53, informacja@ustron.pl
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Wszystko to i wiele więcej ZNAJDZIESZ
w Uzdrowisku Ustroń.

USTROŃ 
Miasto Uzdrowisko
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Teraz jest nowa jakość w restau-
racjach, ukierunkowana na
smaczne, urozmaicone domo-
we jedzenie, przygotowywane

wyłącznie ze świeżych, najczęściej lokalnych
produktów. Projekt „Zdrowe domowe je-
dzenie” to 42 nowe przepisy, które trafią
w tym roku do uzdrowiskowych kucharzy,
przeszkolonych uprzednio m.in. przez sze-
fa kuchni Michała Koszyckiego.

Największym sukcesem kulinarnym
na obecnym etapie mogą się pochwalić
Uzdrowiska Kłodzkie-Grupa PGU.
W Wielkiej Pieniawie, jednym z obiektów
Uzdrowiska Polanica, ku zadowoleniu ku-
racjuszy w pełni przyjęła się nowa strategia
kucharska, nastawiona na dużą ilość świe-
żych warzyw i owoców, naturalnych skład-
ników, różnorodność smaków, a także es-
tetykę podania. Pozostałe zdroje, a więc
Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa, Uzdro-
wisko Cieplice, czy Uzdrowisko Połczyn
również zaczęły doskonalić przygotowy-
wanie dań na bazie nowych przepisów. Jest
to znaczne wzbogacenie wyboru dań, a tak-
że poszerzenie oferty wegetariańskiej i de-
serów w stylu fit.

– Zmieniamy naszą kuchnię ze zdro-
wej, ale niekoniecznie finezyjnej na kuchnię
zdrową, świeżą, różnorodną, bardziej fan-
tazyjną i bogatszą tak, aby każdy kuracjusz
mógł wybrać coś dla siebie. Projekt „Zdro-

we domowe jedzenie” jest obecnie wpro-
wadzany już we wszystkich uzdrowiskach
należących do Polskiej Grupy Uzdrowisk.
Odchodzimy od konwencji, odświeżamy re-
ceptury przygotowywania posiłków, a nasi
szefowie kuchni opracowują zupełnie nowe
przepisy. Chcemy, aby kuchnia, a także
samo serwowanie jedzenia stawały się
wyróżnikiem Polskiej Grupy Uzdrowisk
– mówi Magdalena Kolerska-Kardela, dy-
rektor ds. marketingu i rozwoju Polskiej
Grupy Uzdrowisk.

Projekt „Zdrowe domowe jedzenie”
w Polskiej Grupie Uzdrowisk to duża
zmiana jakościowa, wprowadzająca róż-
norodną, delikatną, lekką kuchnię, gdzie
mocny nacisk kładziony jest na estetykę
i sposób podania posiłku. 

Jeśli chodzi o śniadania, wyjdą one da-
lece poza schemat uzdrowiskowy i będą na-
wiązywać bardziej do kuchni europejskiej.
Standardem staną się też dania typowe dla
poszczególnych krajów, co poza samym
wzbogaceniem smaków ma swoje zna-
czenie w kontekście rosnącej liczby obco-
krajowców odwiedzających uzdrowiska.
Stałe podpisywanie umów przez Polską
Grupę Uzdrowisk z nowymi zagraniczny-
mi tour operatorami otwiera szerokie per-
spektywy na to, że kuracjuszy z zagranicy,
w tym z Azji czy Emiratów Arabskich, bę-
dzie jeszcze więcej. 

– Sekret tkwi w szczególe – kilka no-
wych przypraw czy drobnych dodatków
plus sam sposób podania mogą oznaczać
prawdziwą kuchenną zmianę. Chcemy
uniknąć stereotypu sanatoryjnej kuchni
polskiej, która nie kojarzy się najlepiej
i choć jadłospis ustalają wykwalifiko-
wani dietetycy, daniom brakuje „tego
czegoś”. Polska kuchnia bardzo otworzyła
się na nowości, i nie chodzi tu o zagra-
niczne składniki, ale nasze rodzime, lecz
wykorzystane w pomysłowy sposób
i doprawione mniej konwencjonalnie
– mówił Michał Koszycki, szef kuchni
Polskiej Grupy Uzdrowisk współpracujący
na co dzień z siecią kawiarni i restaura-
cji BOHEMA w miejscowościach uzdro-
wiskowych. �

Kuchenne rewolucje 
w uzdrowiskach
Już od kilku miesięcy w zdrojach należących do Polskiej Grupy Uzdrowisk do-
konuje się gastronomiczny przewrót. To definitywny koniec standardowych,
nierzadko nudnych dań uzdrowiskowych. 
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Dzięki unikatowemu położeniu,
najszerszej plaży nad Bałty-
kiem, wielokrotnie wyróżnionej
Błękitną Flagą, oraz licznym

atrakcjom turystycznym stanowi idealne
miejsce do wypoczynku dla osób w każdym
wieku. 

Hotele i sanatoria wyposażone w no-
woczesne bazy zabiegowe. Najnowocze-
śniejsza marina nad Bałtykiem, terminal
promowy łączący Świnoujście z krajami
skandynawskimi oraz usytuowanie miasta
tuż przy granicy z Niemcami sprawiają, że

miasto odwiedzają zarówno Polacy, jak
i liczni turyści zagraniczni. Świnoujście ofe-
ruje nie tylko wypoczynek na najpiękniejszej
bałtyckiej plaży, lecz również szeroką gamę
atrakcji turystycznych takich jak Muzeum
Rybołówstwa Morskiego, Forty: Anioła,
Gerharda i Zachodni oraz najwyższą la-
tarnię morską. Miłośnicy aktywnego wy-
poczynku mogą korzystać z pełni skomu-
nikowanych z niemiecką częścią wyspy
Uznam ponad 30 kilometrów wewnątrz-
miejskich ścieżek i 118 kilometrów ozna-
kowanych szlaków rowerowych. Spra-
gnieni kontaktu z naturą z pewnością za-
interesują się odkrywaniem nowych ścieżek

zmodernizowanego Parku Zdrojowego
oraz Rezerwatem Ptactwa Wodnego. 

W sezonie letnim, rozpoczynającym się
wraz z pierwszym dniem weekendu majo-
wego, Świnoujście oferuje bogaty kalendarz
wydarzeń kulturalnych. Dni Morza, Festi-
wal Wiatrak, FAMA, Międzynarodowe
Spotkanie Zespołów Cygańskich, Gre-
chuta Festiwal oraz Dni Twierdzy to niektóre
z wielu wydarzeń muzycznych, w które za-
angażowani są zarówno amatorzy, debiu-
tanci, jak i liczni doskonale znani artyści pol-
skiej sceny muzycznej.

www.swinoujscie.pl

Prawdziwe wyspy marzeń
Świnoujście, 
uzdrowisko leżące 
na 44 wyspach, 
jest prężnie 
rozwijającym się 
kurortem przyciągają-
cym rocznie ponad 
3,5 miliona turystów. 

Oferujemy naturalną solankę oraz
wytwarzaną z niej sól, które
można wykorzystać m.in. do ką-
pieli, inhalacji czy płukanek.

Solanka działa dobroczynnie zarówno na
skórę, jak i na wnętrze organizmu, usuwa-
jąc z niego szkodliwe produkty przemiany
materii, dostarczając cennych minerałów,
poprawiając krążenie, regulując ciśnienie.
W formie inhalacji i płukanek świetnie
sprawdza się w chorobach górnych dróg od-
dechowych, alergii, astmie, niedoczynno-
ści tarczycy, a to tylko niektóre z jej wła-
ściwości.

Warto skorzystać również z całko-
wicie naturalnej borowiny posiadają-
cej działanie zarówno lecznicze,
przeciwbólowe, jak i kosmetycz-
ne. Wykorzystywana jest do
okładów na wybrane partie cia-

ła, jako dodatek do kąpieli. Sto-
suje się ją m.in. w zwyrodnie-
niach kości i stawów, reumaty-
zmie, bólach mięśniowych, sta-
nach pourazowych. Pomaga
również w redukcji cellulitu, re-
generuje i i odżywia
skórę.

Kosmetyki prosto z natury
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój poleca produkty
z naturalnych surowców: borowiny i solanki oraz
kosmetyki na nich bazujące. 

NOWOŚĆ!
Kosmetyki bazujące na ekstraktach 
z borowiny i solanki Uzdrowiska 
Goczałkowice-Zdrój:

• Krem do twarzy przeciw
zmarszczkom nawilżenie + rege-
neracja przeznaczony do codzien-
nej pielęgnacji skóry twarzy.
Odpowiednio dobrana formuła
kremu poprawia napięcie, pozosta-
wia uczucie zregenerowanej, nawil-
żonej skóry. 
• Żel pod prysznic nawilżenie 
+ regeneracja polecany do mycia
ciała dla każdego rodzaju skóry,
oczyszcza skórę, nie wysuszając jej.
Pielęgnuje naskórek i pozostawia
uczucie nawilżonej, zregenerowanej
skóry.
• Balsam do ciała nawilżenie 
+ regeneracja przeznaczony do co-
dziennej pielęgnacji ciała. Nawilża
i uelastycznia skórę. Regularnie sto-
sowany poprawia ogólny wygląd
i kondycję skóry.
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„Dolina Szkła”
Trzeba przyznać, że hasło brzmi intry-

gująco. Co się za nim kryje? Unikatowy pro-
dukt województwa podkarpackiego, tzw.
Szklany Szlak, który zainspirował Wyższą
Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rze-
szowie, władze Miasta Krosna oraz wła-
ścicieli hut szkła z całego województwa do
stworzenia klastra „Dolina Szkła”. Po-
mysł sformalizowano na początku 2011 r.,
podpisując porozumienie klastrowe. Na
czym polega innowacyjność działalności
tego klastra turystycznego? Na budowie
skutecznej strategii marketingowej w opar-
ciu o unikatowy produkt turystyczny.

O tym, że wyroby ze szkła sławią Kro-
sno na cały świat, wiemy już od dawna.
Obecnie owa ,,szklana tożsamość” stała się
inspiracją do stworzenia Centrum Dzie-
dzictwa Szkła w Krośnie, które ma być no-
wym, unikalnym w skali kraju i Europy pro-
duktem turystycznym łączącym wiele prze-
strzeni miejskich w jeden tematyczny Szkla-
ny Szlak. Poruszający się po nim turyści zy-

skują szansę poznania historii podkarpac-
kiego przemysłu szklarskiego i obejrzenia
eksponatów ze zbiorów Muzeum Pod-
karpackiego. 

Ponadto w pobliskim studiu będą mo-
gli obejrzeć widowiskowe pokazy mistrzów
hutniczych wydmuchujących szklane na-
czynia. Tam też będą się odbywać warsz-
taty zdobnicze, zajęcia z fotografii szkła,
konkursy i inne atrakcje umilające turystom
wolny czas. W podziemiach krośnieńskie-
go Rynku powstanie wystawa szkła arty-
stycznego, gromadząca prace twórców
z całego świata, a w Regionalnym Centrum
Kultur Pogranicza zostaną zaprezento-
wane światowe trendy w jego projekto-
waniu.

O pożytki płynące z takiego przedsię-
wzięcia pytamy dra Tomasza Solińskiego,
głównego inicjatora powstania klastra
,,Dolina Szkła”: – Klaster ,,Dolina Szkła”
ma za zadanie z jednej strony wprowadzać
innowacyjne rozwiązania w branży szklar-
skiej, a z drugiej promować atrakcyjność tu-

rystyczną regionu. Wspólna inicjatywa
z pewnością może przynieść wiele korzyści
wszystkim, tj. przedsiębiorcom, mieszkań-
com, samorządom.

,,Uzdrowiska 
– Perły Polski Wschodniej”

Inicjatywa krośnieńska bynajmniej
nie wyczerpuje listy doskonale funkcjo-
nujących klastrów turystycznych z Polski
Wschodniej. Poznając je bliżej, odkrywa-
my, że ich aktywność wręcz zaskakuje
i urzeka pomysłowością w wykorzystaniu
naturalnych skarbów tych ziem. Możemy
powiedzieć z dumą: nareszcie! W oparciu
o bogaty potencjał leczniczy uzdrowisk,
atrakcyjność turystyczną gmin uzdrowi-
skowych oraz potencjał badawczy uczel-
ni, na obszarze trzech województw stwo-
rzono Innowacyjny Klaster Zdrowie i Tu-
rystyka ,,Uzdrowiska – Perły Polski
Wschodniej”, sfinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej. 

Szklana marka miejsc
Krążąc po bezkresie In-
ternetu w poszukiwaniu
informacji na temat
marketingu terytorial-
nego można natrafić na
wiele ciekawych haseł
takich jak na przykład
„szklana marka miasta”
w artykule „Centrum
Dziedzictwa Szkła ma
uatrakcyjnić miasto
przed EURO 2012!”.
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Projekt zakłada rozwój współpracy
między jego uczestnikami działającymi
w branży turystyki zdrowotnej i uzdrowi-
skowej oraz włączenie do niej innych za-
interesowanych podmiotów. Obecnie kla-
ster tworzą samorządy z siedmiu gmin
uzdrowiskowych z terenu województw:
podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubel-
skiego oraz przedsiębiorstwa – uzdrowiska,
sanatoria i zakłady rehabilitacyjne. We
współpracę zaangażowały się także uczel-
nie wyższe i instytucje otoczenia biznesu,
w sumie trzydzieści dwa podmioty. Za-
sadniczym celem działań tego klastra jest
rozwój usług lecznictwa i turystyki uzdro-
wiskowej. Służą temu: wprowadzanie
w przedsiębiorstwach innowacyjnych roz-
wiązań, badania rynku oraz współpraca
z laboratoriami badawczymi uczelni. Wo-
kół turystyki uzdrowiskowej ma rozwijać się
ekoturystyka i turystyka kulturowa, pro-
mocja zdrowia i ekologicznej żywności,
a wszystko to przy wykorzystaniu bogate-
go dziedzictwa kulturowego tych regionów.
Konkurencyjność klastra ma podnosić
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań
i produktów w przedsiębiorstwach uzdro-
wiskowych, tworzenie kompleksowych po-
nadregionalnych produktów turystycznych
oraz wykorzystywanie stałego monitorin-
gu rynku turystyki uzdrowiskowej do udo-
skonalania oferty podmiotów klastra. 

Promując swoje produkty turystyczne
klaster nie zaniedbuje kreowania własnej
marki. Przez to, że skupia kilkadziesiąt róż-
nych ośrodków uzdrowiskowych i tury-
stycznych, wspólna marka pozwala na
skuteczniejszą promocję i niezwykle moc-
no wiąże samą ideę klastra ze współpracą
i ,,zdrowym” współzawodnictwem.

Bieszczadzki Transgraniczny 
Klaster Turystyczny

Wędrując dalej po terenach wschodniej
Polski natrafiamy na kolejny ciekawy przy-
kład w postaci rozwoju turystyki górskiej
przez Bieszczadzki Transgraniczny Klaster
Turystyczny. Istniejąca na tym obszarze sieć
współpracy łączy jednostki z polskiego
powiatu bieszczadzkiego oraz ukraińskich
rejonów starosamborskiego i turczańskie-
go, zainteresowanych rozwojem turystyki.
W miejscowościach Jałowe-Bandrów,
Dźwiniacz, Czarna i Lutowiska – po stro-
nie polskiej, oraz Stary Sambor i Turka – po
stronie ukraińskiej, funkcjonuje ciekawa ini-
cjatywa służąca promocji regionu i lokal-
nych usług pod nazwą „rozproszony hotel”.

Przyglądając się ofercie klastra można
zauważyć, że została ona przygotowana
w oparciu o uwarunkowania konkretnej
przestrzeni. Walorami gminy Ustrzyki Dol-
ne są parki narodowe i krajobrazowe oraz
trasy turystyczne i wyciągi narciarskie po-

łożone niedaleko obiektów agroturystycz-
nych, prowadzonych przez osoby zaanga-
żowane w działalność klastra. Atutem
gmin Lutowiska i Czarna są ponadto za-
lewy i kąpieliska. 

W Bieszczadzkim Transgranicznym
Klastrze Turystycznym funkcjonują za-
równo hotele, pensjonaty, jak i gospodar-
stwa agroturystyczne. Najliczniejszą grupę
uczestników stanowią właśnie przedsię-
biorcy prowadzący gospodarstwa agrotu-
rystyczne. Niski poziom uprzemysłowienia
i urbanizacji tego obszaru oraz zachowa-

ne dzięki temu bogactwo dziedzictwa kul-
turowo-przyrodniczego sprzyjają rozwojowi
agroturystyki. Gospodarstwa agrotury-
styczne mają przy tym atrakcyjniejsze ceny
w stosunku do dużych obiektów hotelar-
skich, nie działających w ramach klastra. Ich
lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do tras
turystycznych i sprzyja wypoczynkowi
w spokojniejszej okolicy. Bieszczadzki Trans-
graniczny Turystyczny Klaster powstał w ra-
mach projektu „Polsko-ukraińska strategia
rozwoju turystyki jako niezbędny element
wspólnych przedsięwzięć”, który został do-
finansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Ta-
cis CBC Polska – Białoruś – Ukraina.

„Szlak wodny 
Berlin–Szczecin–Bałtyk”

Aby porównać różne sposoby wyko-
rzystania unikatowych produktów do przy-
ciągnięcia turystów, spoglądamy na drugi
kraniec Polski − na województwo za-
chodniopomorskie i funkcjonujące tam
klastry. Palmę pierwszeństwa pod względem
innowacyjności oferowanego produktu
turystycznego dzierży tu stowarzyszenie
pod nazwą Transgraniczny Klaster Tury-
styczny „Szlak wodny Berlin–Szczecin–
Bałtyk”, które powstało w czerwcu 2008
roku w wyniku przekształcenia się niefor-
malnej Grupy Partnerskiej, zaangażowanej
rok wcześniej w realizację ogólnopolskie-
go programu „Turystyka Wspólna Sprawa”.

Na obszarze objętym działalnością
klastra rozwija się turystyka zarówno wod-
na, jak i lądowa. Klaster promuje znajdu-
jące się na jego terenie szlaki wodne, ro-
werowe oraz obszary prawnie chronione
(Woliński Park Narodowy i Parki Krajo-
brazowe). Otwarcie pod koniec 2007 roku
granicy zaowocowało łatwiejszym dostępem
do przygranicznych obszarów lądowych
oraz akwenów morskich i rzecznych,
a w efekcie zwiększoną aktywnością klastra
i rozwojem nowych pomysłów na tury-
styczną współpracę transgraniczną. Na ob-

szarze tym, po stronie polskiej i niemieckiej,
istnieje w sumie ok. 105 przystani i portów.
Jest to także teren posiadający największą
w tej części Europy liczbę i powierzchnię
akwenów wodnych, przez które przepływa-
ją w kierunku Morza Bałtyckiego jachty mor-
skie i śródlądowe, żaglowe i motorowe. Dla
wszystkich jednostek wypływających z Ber-
lina i Brandenburgii jest to jedyne i zarazem
najkrótsze połączenie wodne z morzem.

Przedstawiciele Transgranicznego Kla-
stra Turystycznego Szlak wodny Berlin–
Szczecin–Bałtyk” odnoszą sukcesy. W ra-
mach konkursu „Krajowy Lider Innowacji”,
który odbył się w 2008 roku w Szczecinie,
zostali nagrodzeni tytułem „Innowacyjna
organizacja”. Jury doceniło zarówno in-
nowacyjność głównego produktu tury-
stycznego, jakim jest „Szlak wodny Berlin–
Szczecin–Bałtyk” (promocja turystyki
wzdłuż szlaku, jako głównej oferty tury-
stycznej Euroregionu Pomerania, realiza-
cja imprez rekreacyjno-sportowych), jak
i działalność samego klastra Transgra-
niczny Klaster Turystyczny „Szlak wodny
Berlin–Szczecin–Bałtyk”, który w listopa-
dzie 2010 roku uzyskał kolejne wyróżnienie
w postaci tytułu „Regionalnego Lidera In-
nowacji i Rozwoju − 2010” w Ogólnopol-
skim Konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju”.

Obecnie członkowie klastra zaanga-
żowali się w projekt promocji obszaru
„Międzyodrze – labirynty Doliny Dolnej
Odry”, znajdującego się na „Szlaku wod- �
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nym Berlin–Szczecin–Bałtyk”. Projekt
otrzymał nagrody w konkursach EDEN
2010 i Przyjazny Brzeg 2011. Szczególną za-
chętą do dalszej aktywności jest Status Eu-
ropejskiej Destynacji Turystycznej, przy-
znany w konkursie „EDEN’10 – turystyka
wodna”. O znaczeniu i charakterze dzia-
łalności Transgranicznego Klastra Tury-
stycznego „Szlak Wodny Berlin–Szcze-
cin–Bałtyk” mówi jego przewodniczący dr
inż. Zbigniew Zbroja: „Projekt mogliśmy za-
inicjować dzięki powiązaniom, jakie wy-
tworzyliśmy w klastrze. Spotkania w Biz-
nes Klubie Szczecin, przepływ informacji,
otwarcie granicy dają nam szansę budo-
wania nowej marki regionu transgranicz-
nego”.

Klastry potrzebują naukowców
Klaster turystyczny nie mógłby jednak

w pełni funkcjonować bez badań nauko-
wych, które w znacznym stopniu stymulu-
ją jego innowacyjność. O roli jednostek B+R
najczęściej mówi się przy okazji klastrów
przemysłowych, nie znaczy to jednak, że śro-
dowisko naukowe nie angażuje się w dzia-
łania klastrów turystycznych, o czym świad-
czy chociażby wspomniany już wcześniej In-
nowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka
,,Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”.

O tym, jak istotną rolę w funkcjono-
waniu klastra odgrywają uczelnie i związane

z nimi środowisko opowiada dr Tomasz So-
liński, dyrektor Biura Klastra, prezes Sto-
warzyszenia Innowacyjny Klaster Zdrowie
i Turystyka ,,Uzdrowiska – Perły Polski
Wschodniej” i inicjator powstania klastra
„Dolina Szkła”: – Uczelnie związane z kla-
strem, tj. Wyższa Szkoła Informatyki i Za-
rządzania z Rzeszowa – koordynator oraz
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administra-
cji z Zamościa – jeden z podmiotów, w spo-
sób istotny wspierają jego rozwój, m.in. po-
przez udział ekspertów w badaniach na-
ukowych pozwalających ocenić potencjał
tworzących go podmiotów czy też w ana-
lizach diagnostycznych. Na ich podstawie
powstała strategia rozwoju klastra uwzględ-
niająca nie tylko kierunki rozwoju, ale

również potencjalne produkty klastra. Na-
ukowcy z uczelni aktywnie uczestniczą w or-
ganizowanych przez klaster konferencjach,
otwartych seminariach naukowych po-
święconych klasteringowi i rozwojowi tu-
rystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej oraz
warsztatach dla uczestników klastra i pod-
miotów zainteresowanych ideą klasteringu.
Uczelnie ściśle współpracują z przedsię-
biorstwami uzdrowiskowymi w ramach
praktyk studenckich i dzięki tej kooperacji
ponad stu studentów kierunków zdrowie
publiczne oraz turystyka i rekreacja mogło
odbyć praktyki w ramach wybranych spe-
cjalizacji. Uczelnie posiadają coraz bardziej
rozwinięte zaplecze badawcze wyposażo-
ne w najnowocześniejszy sprzęt, dzięki
któremu możliwe będzie prowadzenie ba-
dań m.in. kosmetyków wytwarzanych w
uzdrowiskach, a także wód wykorzystywa-
nych w lecznictwie uzdrowiskowym.

Badania naukowe nad technologiami
są również czynnikiem stymulującym in-
nowacyjność w klastrze. – Uczelnie za-
pewniają niezwykle istotny zasób, którym
jest bogate zaplecze intelektualne oraz
techniczne, a także innowacyjny sposób
działania rynkowego oraz ,,neutralność”,
co dla rozwoju klastra jest niebywale waż-
ne − twierdzi dr Tomasz Soliński i doda-
je: – Uważamy, że podstawą kształtowania
współczesnego modelu uzdrowiska inno-

wacyjnego i skutecznie konkurującego na
rynku jest jego dostęp do wiedzy, będącej
rezultatem badań: zarówno naukowych,
prowadzonych w laboratoriach, jak i mar-
ketingowych, pozwalających na stworzenie
marketingowej koncepcji zarządzania przed-
siębiorstwem uzdrowiskowym oraz gminą
uzdrowiskową. I to właśnie w tym obsza-
rze widzimy ścisłą współpracę z podmio-
tami klastra. 

Obecnie na rzecz podmiotów klastra
badania prowadzi, utworzone w jego ra-
mach, Centrum Badań i Analiz Społeczno-
-Gospodarczych Klasteringu. Wyniki badań
i rekomendacje mają za zadanie zwiększać
konkurencyjność podmiotów poprzez m.in.
doskonalenie oferty produktowej dla po-

trzeb klientów (kuracjuszy, turystów). Kla-
ster jest też doskonałym forum do rozwią-
zywania wielu istotnych problemów zwią-
zanych z turystyką uzdrowiskową, ze wzglę-
du na fakt uczestnictwa w nim zarówno sze-
fów jednostek samorządu terytorialnego,
przedsiębiorców z branży uzdrowiskowej
i turystycznej, jak i przedstawicieli uczelni,
a także podmiotów z branży okołobizne-
sowej. Samorządność klastra sprawia, że
każdy z podmiotów może aktywnie włączyć
się w prowadzone działania.

Stworzenie kompleksowego produktu tu-
rystycznego jest zadaniem niełatwym i wy-
maga po pierwsze określenia wspólnego
odbiorcy, a następnie dopasowania działań
do jego potrzeb. – Pomimo wielkiego zróż-
nicowania przedsiębiorstw w klastrze łączy
je jedno – z punktu widzenia turysty tworzą
one łańcuch wartości. Porównując ten pro-
ces do działalności włoskich klastrów odzie-
żowych możemy stwierdzić, że atrakcje tu-
rystyczne „dostarczają” materiał, podczas gdy
obiekty noclegowe i lokale gastronomiczne
zajmują się tworzeniem odpowiedniego kro-
ju ubrań, przewodnicy, punkty informacji tu-
rystycznej czy wypożyczalnie sprzętu spor-
towego zszywają poszczególne części,
a obiekty kulturalne i rozrywkowe zapewniają
modne dodatki. Biura podróży zastępuje sieć
centrów handlowych i hurtowni, a prze-
woźnicy zajmują się dostawą, ale w tym wy-
padku nie produktu do klienta, ale klienta do
produktu. Metkę stanowi oczywiście nazwa
regionu lub miasta” − mówi dr Piotr Zmy-
ślony z Katedry Turystyki na Wydziale Go-
spodarki Międzynarodowej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.

„Szklana marka miasta”, „Szlak wod-
ny Euroregionu Pomerania”, „Uzdrowiska
– Perły Polski Wschodniej” − te i wiele in-
nych haseł i marek związanych z marke-
tingiem terytorialnym nie miałyby szans za-
istnienia w świadomości spragnionych wy-
poczynku turystów, gdyby nie współpraca
uczestników klastra. Ich sukces to również
niestrudzona praca opiekunów i animato-
rów − osób takich jak dr Tomasz Soliński
czy dr inż. Zbigniew Zbroja. Czy znajdą się
godni ich naśladowcy? Życząc jak najlepiej
rodzimej turystyce, możemy tylko trzy-
mać kciuki. 

Justyna Kukian

Powyższy tekst został opracowany na zlecenie
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i po-
chodzi z Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl).
Tekst powstał w ramach działania „Polskie kla-
stry i polityka klastrowa”, realizowanego w pro-
jekcie systemowym PARP: „Rozwój zasobów
ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer
i upowszechnianie innowacji”, współfinansowa-
nego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

�
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Klaster turystyczny nie mógłby jednak w pełni
funkcjonować bez badań naukowych, które w
znacznym stopniu stymulują jego innowacyjność. 
O roli jednostek B+R najczęściej mówi się przy okazji
klastrów przemysłowych, nie znaczy to jednak, że
środowisko naukowe nie angażuje się w działania
klastrów turystycznych.



Krynica-Zdrój to największe polskie uzdrowisko położone w Beskidzie Sądeckim w malowniczej dolinie Kryniczanki,
130 km na południe od Krakowa i kilkanaście od granicy ze Słowacją. Od dwóch stuleci przyjeżdżają do nas kura-
cjusze, by korzystać z największego bogactwa tej ziemi – mineralnych wód leczniczych. 

Organizujemy:
•  pobyty sanatoryjne
•  wczasy lecznicze
•  turnusy rehabilitacyjne
•  pobyty weekendowe

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do Nowego i Starego Domu Zdrojowego, Patrii oraz Nowych Łazienek Mineralnych. Lokalizacja obiek-
tów to centrum krynickiego zdroju, co powoduje, że nasi goście mają bardzo blisko do pijalni wód, sal koncertowych i deptaka spacerowego.

Oferujemy Państwu miejsca w pokojach 1-, 2-, 3-osobowych oraz apartamentach. Zapewniamy smaczne wyżywienie uwzględniające różno-
rodne diety.
W naszych sanatoriach czeka na Państwa doskonale wyposażona baza zabiegowa hydroterapeutyczna (kąpiele mineralne, masaże podwodne,
wirowe, bicze szkockie, kąpiele perełkowe i czterokomorowe), zabiegi borowinowe, elektro- i światłolecznicze, inhalacje, krioterapia, kinezyte-
rapia, gabinety masażu klasycznego, sauna, solarium. W Starych Łazienkach Mineralnych wyjątkowy zabieg: sucha kąpiel gazowa CO2 oraz
kąpiel ozonowa, kriokomora ogólnoustrojowa – leczenie zimnem. Ważnym zabiegiem jest krenoterapia – leczenie wodami mineralnymi (Jan,
Józef, Kryniczanka, Zuber, Słotwinka, Mieczysław) podawanymi prosto ze źródeł w pijalni uzdrowiskowej.

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.

ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój
Biuro Informacji i Obsługi Klienta

tel.: +18 471 55 22 , fax: +18 471 52 57
e-mail: rezerwacja@kryniczanka.pl

www.uzdrowisko.krynica.com.pl 

Krynica-Zdrój

Zapraszamy!
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Na jakim rodzaju działalności skupia
się Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. i jak to
wygląda na tle innych uzdrowisk?

– Busko-Zdrój jest jednym z najpopu-
larniejszych polskich kurortów. W tym
roku obchodzimy 180-lecie istnienia. Za-
soby unikalnych leczniczych wód siarcz-
kowych i solanek jodkowych przyciąga-
ją każdego roku dziesiątki tysięcy gości
z kraju i zagranicy, którzy przyjeżdżają do
nas odbudować zdrowie i wypocząć. Na-
szym ogromnym atutem jest fakt, że leczy-
my oraz rehabilitujemy wiele  schorzeń,
w tym urazowo-ortopedycznych, reuma-
tologicznych, neurologicznych, kardiolo-
gicznych i dermatologicznych. Profesjonalna
kadra lekarska i pielęgniarska oraz bogata
baza zabiegowa są gwarancją skutecznej ku-
racji. Rocznie wydajemy ponad 13 mln za-
biegów, z tego blisko 350 tys. związanych
z wykorzystaniem wód siarczkowych. To czy-
ni z Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. swoiste
światowe centrum kąpieli siarczkowych.

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. syste-
matycznie wzbogaca i uatrakcyjnia swoją

ofertę dla przybywających na kurację go-
ści. Co mogą Państwo zaoferować klien-
tom?

– Staramy się, aby oferta była jak naj-
bardziej kompleksowa. Pobyt w naszym
uzdrowisku to nie tylko zabiegi, smaczna,
zdrowa kuchnia czy wygodne pokoje.
Klienci – zarówno ci korzystający z poby-
tów w systemie komercyjnym, jak również
w ramach kontraktu z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia – oczekują, że zadbamy
o nich. Chcą kompletnej oferty pobytowej,
która w ciekawy i atrakcyjny sposób wypełni
czas wolny. I my wychodzimy naprzeciw
tym oczekiwaniom. Dysponujemy piękną
salą koncertową w Sanatorium Marconi,
która uzupełnia kurację o tak ważną prze-
cież strawę duchową. Organizujemy kon-
certy, spotkania autorskie, festiwale, w tym
nasz autorski Festiwal „Lato z Chopi-
nem”, który w tym roku odbędzie się już po
raz 22. Współpracujemy z kilkoma touro-
peratorami, dzięki czemu kuracjusze mogą
poznawać atrakcje pięknej ziemi święto-
krzyskiej. Uzupełniliśmy ofertę zabiegową

o propozycje z zakresu spa. Istnieje też moż-
liwość skorzystania z zaawansowanych
badań diagnostycznych i laboratoryjnych.
Do dyspozycji naszych gości jest przy-
chodnia uzdrowiskowa, w której przyjmu-
ją nasi lekarze specjaliści. Warto wspomnieć,
że od 55 lat produkujemy wysokiej jakości
naturalną wodę mineralną „Buskowianka-
-Zdrój”. Wprowadziliśmy na rynek linię
„Słonecznych Kosmetyków” – produktów
pielęgnacyjnych, które powstają na bazie na-
szych naturalnych bogactw leczniczych.
Wszystkie wymienione elementy czynią
kurację w naszym uzdrowisku jeszcze bar-
dziej kompletną.

Państwa profesjonalne podejście do le-
czenia i rehabilitacji jest dostrzegane nie
tylko przez pacjentów, ale i w środowisku
biznesowym – w postaci nagród oraz  w śro-
dowisku naukowym – dzięki organizo-
waniu konferencji. Co jest Pana zdaniem
najważniejsze, aby zapewnić pacjentom
maksymalnie dobre warunki rehabilitacji?     

– Wspomniane nagrody są ważne dla
potencjalnych klientów – przyznane przez

Klient 
jest najważniejszy

Rozmowa z Wojciechem Legawcem 
– prezesem zarządu Uzdrowisko
Busko-Zdrój S.A.

Sanatorium „Marconi”
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niezależne gremia stanowią bowiem rę-
kojmię jakości świadczonych usług. To np.
„Świętokrzyska Nagroda Jakości” czy tytuł
„Wzorowa Firma – Lider Usług Medycz-
nych i Sanatoryjnych”, które otrzymaliśmy
w ostatnim czasie. Jesteśmy gospodarza-
mi i współorganizatorami licznych konfe-
rencji, stanowiących ogromne pole wymiany
doświadczeń, zwłaszcza dla środowisk
medycznych. W tym roku po raz 65. od-
bywają się Dni Kliniczne Buska-Zdroju, któ-
re na stałe wpisały się w kalendarz naj-
ważniejszych zjazdów lekarzy w regionie.
Odpowiadając na drugą część pytania – jest
wiele elementów składających się na opty-
malne warunki rehabilitacji. Zaliczamy do
nich modernizację i rozbudowę bazy za-
biegowej, nowoczesne, a często nowator-
skie rozwiązania teleinformatyczne w bie-

żącej obsłudze pacjenta oraz stałe podno-
szenie kwalifikacji kadry i jej rozwój, w tym
rozwój naukowy. Odpowiednia rehabilita-
cja to również odpowiednie warunki pobytu
– cisza, spokój, komfortowe pokoje i zdro-
wa, dietetyczna kuchnia.

W uzdrowisku ważne są nie tylko za-
biegi, ale i sprzyjający relaksowi komfort
pobytu. W tym celu starają się Państwo
dbać o infrastrukturę. Jakie inwestycje
udało się poczynić w ostatnich latach i ja-
kie jeszcze inwestycje czekają Uzdrowisko
Busko-Zdrój S.A.?

– Dziękuję za to pytanie. Spółka ma
w swoich zasobach cztery sanatoria i dwa
szpitale. Skuteczne zarządzanie nimi i re-
alizowanie inwestycji przy jednoczesnym za-
pewnieniu ciągłości funkcjonowania tych
obiektów to duże wyzwanie. Jednak aby
wciąż móc wyznaczać standardy w bran-
ży uzdrowiskowej, konieczne są inwestycje.

Ich realizację znacznie ułatwiają fundusze
europejskie. 

W ostatnich latach miały miejsce bar-
dzo duże realizacje, w tym termomoderni-
zacja aż dwunastu budynków Spółki (bli-
sko 6 mln złotych), rozbudowa i komplek-
sowa przebudowa pawilonu C Uzdrowi-
skowego Szpitala Kompleksowej Rehabi-
litacji Krystyna (ok. 12 mln złotych) oraz
oddanie do użytku nowego Pawilonu C1.
Powstał dzięki temu nowoczesny kom-
pleks z komfortową bazą hotelową, zabie-
gową i doskonale wyposażonym punktem
żywienia. Pod koniec ubiegłego roku został
oddany do użytku łącznik pomiędzy Sa-
natorium Marconi a Zakładami Przyro-
doleczniczymi, co jeszcze bardziej podniesie
komfort kuracji naszych gości. Mamy ko-
lejne duże plany inwestycyjne na nadcho-
dzące lata. Są wśród nich m.in. rozbudo-
wa Sanatorium Mikołaj, Sanatorium Wil-

la Zielona czy Specjalistycznego Szpitala
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Górka,
powstanie dużych basenów rekreacyjno-
-rehabilitacyjnych czy budowa nowego
zakładu produkcyjnego „Buskowianki”.
Chcemy również rozbudować przestrzeń
zabiegową dla pacjentów korzystających
z kuracji w trybie ambulatoryjnym. 

Nowoczesne uzdrowisko Pana zda-
niem to…

– To uzdrowisko patrzące w przy-
szłość i korzystające przy tym ze swojego
dziedzictwa, ale także nowe rozwiązania
i technologie, w tym nowoczesne systemy
informatyczne. To badania i rozwój opar-
te o naukową podbudowę procesów le-
czenia i rehabilitacji. To sprawnie zarzą-
dzane przedsiębiorstwo,  które wychodzi na-
przeciw konkurencji, bo ta jest motywacją
do dalszego rozwoju. Nowoczesne uzdro-
wisko powinno patrzeć na swój rozwój rów-
nież przez pryzmat regionu, w którym
działa, skupiać wokół wspólnych celów inne
podmioty sektora uzdrowiskowego, np.
w struktury klastrowe i konsorcja, bo razem
można po prostu więcej. To wreszcie miej-
sce, gdzie klient będzie chętnie przyjeżdżał
i jeszcze chętniej powracał. Bo to on jest
przecież najważniejszy.  

Rozmawiał Piotr Nowacki

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
ul. F. Rzewuskiego 1
28-100 Busko-Zdrój

www.uzdrowiskobusko.pl

Rezerwacja Pobytów Pełnopłatnych
tel. 41 370 38 00, kom. 785 005 500

rezerwacja@ubz.pl
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Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna”

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-
Rehabilitacyjny „Górka”
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Niewątpliwie atutem Eva Park Life &
SPA jest lokalizacja w Konstancinie-Je-
ziornie, niedaleko Warszawy. Ale podob-
nych miejsc jest wiele. Co sprawia, że to
właśnie Państwa obiekt stanowi atrakcyj-
ną propozycję dla przedsiębiorców? 

– Zgodzę się, że oferta miejsc o po-
dobnym przeznaczeniu w bliskim sąsiedz-
twie stolicy jest dosyć szeroka. Jednak
warto podkreślić, że niewiele jest miejsc, któ-
re mogą szczycić się nie tylko zapleczem
technologicznym na najwyższym poziomie,
ale także zapewnić idealne warunki do pro-
wadzenia, czasem bardzo trudnych, roz-
mów biznesowych. Konstancin jest do-
skonałym miejscem nie tylko ze względu na
swoją lokalizację – zaledwie 20 km od cen-
trum Warszawy, ale także z uwagi na klimat
w nim panujący. Nasz obiekt położony jest
tuż obok Tężni Solankowej, w samym ser-
cu Parku Zdrojowego, którego mikroklimat
i przyroda ułatwiają naszym gościom biz-
nesowym zasłużony relaks. Dużym udo-
godnieniem dla wielu firm jest także do-
skonała komunikacja z Warszawą oraz
dogodne połączenie z lotniskiem. Dlatego
coraz częściej nasz kompleks wybierany jest
jako miejsce szkoleń, spotkań czy konfe-
rencji. Niewątpliwie na plus działa możli-
wość skorzystania z dodatkowych atrakcji.

Posiadamy bogate zaplecze spa & wellness,
w którym goście mogą oddać się zabiegom
pielęgnacyjnym i relaksującym. Ciekawą
opcją dla naszych gości jest także Strefa
Sportu, w której mogą zadbać o swoją do-
brą kondycję po trudnych biznesowych spo-
tkaniach. Poza tym nasi goście mogą sko-
rzystać z bogatej oferty dodatkowej, np. po-
kazów kuchni molekularnej, różnych warsz-
tatów, szkoleń czy zajęć sportowych. Jestem
przekonana, że bogate zaplecze Eva Park
Life & SPA oraz atrybuty samego miejsca
czynią nas konkurencyjnym obiektem na
mapie ośrodków konferencyjnych. 

Wspomniała Pani o zapleczu techno-
logicznym Eva Park. Niewątpliwie na
tym zależy firmom, które poszukują miej-
sca do spotkań biznesowych. Eva Park jest
raczej kameralnym miejscem. Do kogo
więc kierujecie Państwo swoją ofertę? 

– Rzeczywiście, jesteśmy dosyć kame-
ralnym komplekesem, ale to jest także
nasz atut. Dzięki temu nasi goście zysku-
ją jeszcze większy komfort i możliwość wy-
poczynku. Nasze zaplecze konferencyjno-
-biznesowe to w pełni wyposażone kom-
fortowe sale konferencyjne, które mieszczą
łącznie nawet do 150 osób. Do dyspozycji
gości oddajemy 27 wyposażonych w stylu
skandynawskim pokoi i apartamentów.
Chciałabym zaznaczyć, że nasi klienci
wraz z pakietem konferencyjnym otrzymują
także dostęp do Strefy Wellness (basen, sau-
na i jacuzzi) oraz Strefy Sportu. Tutaj
warto nadmienić, że jesteśmy miejscem nie-
powtarzalnym również, a może przede
wszyskim, ze względu na basen solankowy
zlokalizowany wewnątrz
obiektu – jedyny w woje-
wództwie mazowieckim i za-
ledwie jeden z trzech w całej
Polsce. 

Nasza oferta bizneso-
wa jest więc atrakcyjna dla
firm, które poszukują miejsca
komfortowego, klimatycz-
nego, które oferuje coś wię-
cej niż nocleg i salę konfe-
rencyjną. Jesteśmy przygo-
towani, by spełniać oczeki-
wania nawet najbardziej wy-
magających gości. 

Jak sama nazwa wskazuje, jesteście
ośrodkiem oferującym usługi spa i wellness
i to jest Państwa kluczowa działalność.
Jaka jest rola Eva Park Life & SPA w seg-
mencie usług dla firm i dla biznesu?

– Usługi z zakresu odnowy biologicz-
nej stanowią doskonałe uzupelnienie ofer-
ty skierowanej do biznesu. Klienci poszu-
kujący lokalizacji na szkolenie, konferencję
czy wyjazd integracyjny, poszukują miejsc,
które oferują dodatkowe usługi umożli-
wiające wypełnienie wolnego czasu w cie-
kawy sposób. Nasza oferta wellness & spa
to odpowiedź na potrzeby rynku oraz wy-
magających klientów. Oferujemy najno-
wocześniejsze zabiegi kosmetyczne oparte
na unikalnych technologiach z wykorzy-
staniem doskonałej jakości kosmetyków.
Warto przypomnieć, że jesteśmy częścią
Uzdrowiska Konstancin, które zapewnia
nam dostęp do profesjonalnego zespołu
specjalistów. W Strefie Sportowej nasi go-
ście mają możliwość konsultacji i ćwicze-
nia pod okiem fizjoterapeutów, którzy do-
biorą indywidualne programy treningowe
dostosowane do ich potrzeb. Dodatkową
atrakcją dla naszych gości jest także feno-
menalna, autorska kuchnia Łukasza Ko-
nika, który w restauracji „Przedwiośnie“ po-
trafi stworzyć prawdziwe dzieła pełne sma-
ku i aromatu. Trudno więc szukać podob-
nego miejsca o wysokim standardzie w tak
bliskim położeniu od centrum Warszawy,
równie klimatycznego i oferującego tak wie-
le atrakcji.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Nowe miejsce biznesowe
Kilka miesięcy temu na mapie miejsc skierowanych do biznesu pojawił się nowy
obiekt z ciekawą propozycją dla przedsiębiorców. O tym, jakimi udogodnie-
niami może się pochwalić rozmawiamy z Moniką Wolny, dyrektor Eva Park
Life & SPA.
Fot. ARKADIUSZ OBSZYŃSKI

Fot. SZYMON POLAŃSKI
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Wspaniała nieskażo-
na przyroda, bodź-
cowy klimat i czyste
powietrze sprzyjają

leczeniu, odpoczynkowi i pełnemu
relaksowi oraz stanowią czynnik
wzmacniający odnowę natural-
nej odporności człowieka.

Uzdrowisko specjalizuje się
w leczeniu i rehabilitacji zarówno
osób dorosłych, jak i dzieci. Dzia-
łalność lecznicza „Uzdrowiska
Rymanów” S.A. oparta jest na
szczególnych walorach przyro-
doleczniczych klimatu i surowcach
naturalnych. Oferujemy szeroki
wachlarz zabiegów leczniczych
wykonywanych przede wszystkim
w oparciu o naturalne zasoby wód mine-
ralnych. 

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. oprócz
działalności leczniczej prowadzi również

działalność produkcyjną. Zakład Produk-
cji Wód oferuje duży asortyment wód „Ce-
lestynka” i „Rymanów Zdrój” oraz całą
gamę napojów smakowych. Na bazie lo-

kalnych wód mineralnych „Uzdro-
wisko Rymanów” stworzyło mar-
kę kosmetyków Celestin. Jest to
unikatowa linia kosmetyków na-
turalnych, bez dodatków parabe-
nów, olejów mineralnych, ze skład-
ników pochodzących z upraw
eko. Nasze uzdrowisko sygnuje
dwie serie: Argan&Zioła oraz
Life Med.

Rymanów-Zdrój to wspania-
łe miejsce do czynnego wypo-
czynku, uprawiania sportu oraz
górskiej turystyki pieszej i rowe-
rowej. Sprzyja temu ukształto-
wanie terenu, wyjątkowy mikro-
klimat, piękno okolicznego krajo-
brazu.

Zapraszamy na leczenie i wypoczynek
przez cały rok. 

www.uzdrowisko-rymanow.com.pl

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. 
Uzdrowisko jest przepięknie położone w jednym z najczystszych ekologicznie
regionów Polski, z dala od dużych ośrodków miejskich. 

Warszawa Spa & Resort to ho-
tel zlokalizowany w Augu-
stowie, nad bajecznym je-
ziorem Necko, w otoczeniu

sosnowego lasu. Nazwa odnosi się do sa-
mochodu marki Warszawa, produkowa-
nego przez Fabrykę Samochodów Osobo-
wych, która była pierwszym właścicielem
obiektu hotelowego. Przed budynkiem
można zresztą obejrzeć model pięknie od-
restaurowanej Warszawy. W hotelu nie
brak również motywów graficznych na-
wiązujących do marki.

Hotel dysponuje 90 gustownie urzą-
dzonymi pokojami i apartamentami, prze-
szkloną restauracją z widokiem na piękny
ogród, letnim tarasem, drink barem oraz no-
wocześnie wyposażoną salą konferencyjną.
Nieopodal znajduje się wyciąg do nart wod-
nych czynny w sezonie letnim. Do dyspo-
zycji gości są wypożyczalnia rowerów,
sprzętu wodnego, bilard i stół do tenisa. 

Największym zainte-
resowaniem cieszy się
w ostatnich latach hotelo-
we spa, w którym dzięki re-

laksującej atmosferze można sprawić przy-
jemność nie tylko swojemu ciału, ale i duszy.
Profesjonalnie wykonane zabiegi w połą-
czeniu z przepysznym jedzeniem i spacera-
mi wokół jeziora pozostawią dobre wraże-
nia na długo – zgodnie z mottem hotelu
„Przyjedź jako gość, wyjedź jako przyjaciel”.

www.hotelwarszawa.pl

Najlepsza „Warszawa”
Gdzie można się najle-
piej zrelaksować?
Oczywiście w „Warsza-
wie”. Myli się jednak
ten, kto myśli, że za-
chęcamy do spędzenia
urlopu w zatłoczonej 
i zakorkowanej stolicy.

Ogród Hotelu „Warszawa”

Należący do hotelu
odrestaurowany model
samochodu Warszawa



Cezary Głogowski

Q30jest pierwszym
modelem Infini-
ti, który powsta-
je w Europie.

Jego produkcją zajęła się niedawno zmo-
dernizowana fabryka Nissana położona

w angielskim Sunderland. Samochód
idealnie sprawdzi się w miejskich podró-
żach, w końcu to kompakt. A co poza mia-

stem? Jakość i komfort jazdy gwarantowa-
ne, a co najważniejsze, maksimum bezpie-
czeństwa. Potwierdzają to wyniki crash te-
stu, organizacji Euro NCAP przyznające mo-
delowi Q30 palmę pierwszeństwa w klasie.

Infiniti wyglądem przypomina crosso-
vera, ale nim nie jest. Auto zbudowane jest
na bazie Mercedesa klasy A, z którego zo-
stały pożyczone płyta podłogowa MRA,
układ napędowy, układ jezdny, a także spo-
ro elementów z wnętrza auta. Charaktery-
styczne dla marki są liczne przetłoczenia na
masce i z boku karoserii oraz duże nadko-
la. Przód auta wyraźnie nawiązuje do po-
przednika Q50. Nowe Infinti swoim unika-
towym wyglądem z pewnością zwraca na-
szą uwagę.

We wnętrzu znajdziemy system infota-
inment. Wyposażenie może również obej-
mować – w zależności od wersji – m.in. sys-
tem aktywnego wyciszania wnętrza. Gene-
rowane są dźwięki o przeciwnej amplitudzie
niż hałas silnika i powietrza, wykrywania za-
grożenia i automatycznego hamowania,
system kamer, adaptacyjny tempomat oraz
automatyczne światła drogowe. Materiały,

które zostały użyte do wykończenia są okre-
ślane przez markę mianem szlachetnych. Po-
szycie słupków i dachu pokryto włoską tka-
niną Dinamica używaną w przemyśle odzie-
żowym – w dotyku przypomina delikatny za-
msz. Bagażnik nowego Infiniti  pomieści 368
litrów. 

Infiniti Q30 w ofercie ma kilka jednostek
napędowych. Bazą został benzynowy silnik
1.6 litra z turbodoładowaniem o mocy 122
KM. Wersja mocniejsza 1.6t generuje 156
KM. Większe pojemnościowo 2.0t dostar-
cza moc 211 KM i 350 Nm – połączone jest
z napędem AWD i skrzynią DCT. Pierwsza
jednostka wysokoprężna 1.5d oferuje moc
109 KM. Kolejna w szeregu 2.2d dostarcza
170 KM, jest łączona ze skrzynią zauto-
matyzowaną DCT i może napędzać tylko
koła przednie lub wszystkie w odmianie
AWD.

Poza wersją podstawową Q30, w sprze-
daży  dostępne są także dwie specjalnie wer-
sje − Premium i Sport. Każda z nich ma uni-
kalną osobowość, polegającą na odmiennej
stylistyce, wymiarach oraz parametrach
jazdy. To duży komfort dla nabywców no-
wego samochodu – otrzymują oni możliwość
wyboru opcji, która jest dopasowana do ich
indywidualnych potrzeb i preferencji. �

MOTORYZACJA

Nowy model produko-
wany przez japoński
koncern motoryzacyjny
Nissan Motor pod
marką Infiniti kusi od-
ważną stylistyką, która
nie pozwoli zginąć 
w tłumie innych aut 
z segmentu C. Jest to
najmniejsze auto 
w historii marki.
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Infiniti Q30
– japoński kompakt 
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Cezary Głogowski

Swój debiut Skoda Yeti na rynkach
europejskich miała w 2009 roku
podczas targów motoryzacyjnych
w Genewie. W 2013 roku auto

przeszło znaczący facelifting i od tego mo-
mentu oferowane jest w dwóch indywidu-
alnych wersjach stylistycznych: eleganckiej,
przeznaczonej do miasta oraz Skodzie Yeti
Outdoor – do jazdy w terenie.

Samochód charakteryzuje się solidnym
wykonaniem, niskim kosztem zakupu oraz
eksploatacji, a także dość innowacyjnymi roz-
wiązaniami technicznymi. Jest wyraźnie
podwyższone, ma duże koła, jednak cała syl-
wetka zachowuje kompaktowość. Auto wy-
różniają przednie podwójne reflektory oraz
pionowo ścięty tył, a także boczna linia okien.
Yeti bazuje na prototypie Skody Yeti Kon-

cept zaprezentowanym
w 2005 roku, natomiast
konstrukcyjnie oparta jest
na modelu Octavia 4x4.  

Nadwozie Yeti mierzy
4,22 m długości, rozstaw
osi to blisko 2,58 m.
W środku jest dość dużo
miejsca w obu rzędach,
z tyłu znajdziemy trzy od-
dzielnie regulowane fotele.
Bagażnik jest standardowy,
jego pojemność to 416 li-
trów – po złożeniu foteli
drugiego rzędu pojemność wzrośnie do
1760 litrów. Auto nawet w wersji podsta-
wowej oferuje relingi dachowe, co także
zwiększa możliwość przewozową.

Kierowca do dyspozycji ma dwie duże
tarcze prędkościomierza i obrotomierza,
które przedzielone są wyświetlaczem kom-
putera pokładowego – wszystko jest czytel-
ne i bardzo uporządkowane. Wszystkie mo-
dele wyposażone są w klimatyzację oraz
w system wspomagania parkowania rów-
noległego i prostopadłego, a także system
bezkluczykowego dostępu do samochodu –
KESSY.

Pod maską Skody Yeti mogą pracować
silniki z volkswagenowskiej rodziny TSI
lub TDI. Jednostki benzynowe reprezento-
wane są przez: 1.2 TSI 105 KM, 1.4 TSI 122

KM i 1.8 TSI 160 KM, a motory wysoko-
prężne to: 1.6 TDI 105 KM, 2.0 TDI 110
KM, 2.0 TDI 140 KM i 2.0 TDI 170 KM.
Do najmocniejszego TSI i dwóch najmoc-
niejszych TDI można dokupić napęd 4x4.
Napęd może być przekazywany za pomo-
cą skrzyni ręcznej albo dwusprzęgłowej
przekładni DSG na koła przednie lub oby-
dwie osie za sprawą najnowszej, piątej ge-
neracji uznanego systemu Haldex.

Skoda Yeti we wszelkich testach mo-
toryzacyjnych, jakim jest poddawana, wy-
pada bardzo pozytywnie, gdyż niewiele jest
elementów, do których można się przy-
czepić. Auto zyskało dość duże grono
sympatyków na rynku motoryzacyjnym.
Kierowcy cenią Skodę Yeti za bezpieczną
i dostojną jazdę.  �

Yeti idealnie wpisuje się
w bardzo popularny
teraz segment crosso-
verów. Jest to pierwszy
w historii Skody model
tego typu. 

Czeska wielka stopa 
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Związek czesko-niemiecki 

Cezary Głogowski

Najnowsza, trzecia już generacja
Skody Superb to połączenie
wieloletniej tradycji motoryza-
cyjnej z technologią i oryginal-

nym dressingiem. Wszystkie te elementy
tworzą funkcjonalne i nowoczesne auto. 

Superb prezentuje się dynamicznie,
na nadwoziu nie brakuje ostrych tłoczeń.
Z przodu  dominują szeroki grill i reflektory
z LED-owymi światłami do jazdy dziennej.
Bardzo efektownie wygląda również tył, któ-
ry w poprzedniej generacji pozostawiał
trochę do życzenia. Teraz wyróżniają się po-
ziome linie oraz szerokie lampy.

Inżynierowie zastosowali moduło-
wą platformę MQB, która dała możli-
wość uzyskania lepszych proporcji – auto
jest o 28 mm dłuższe, o 47 mm szersze
i o 6 mm wyższe od poprzednika. Rozstaw
osi został wydłużony o 80 mm – do 2 841
mm, zwiększył się także rozstaw kół. W efek-
cie znacznie zwiększyła się powierzchnia w
kabinie. Imponująca jest również pojemność
bagażnika – 625 litrów. 

Wewnątrz znajdziemy duże czytelne ze-
gary, dosyć prostą obsługę systemu multi-

medialnego, sporo schowków oraz autor-
skie rozwiązanie Simply Clever. Auto ofe-
ruje adaptacyjną regulację zawieszenia.
Bezpieczeństwo podróżnych zapewnia
Crew Protect Assist – wstępne napięcie pa-
sów, zamknięcie okien i dachu w sytuacji za-
grożenia wypadkiem. Istotny jest także
system hamowania antykolizyjnego. Sko-
da Superb dysponuje także trzystrefową kli-
matyzacją, kamerą cofania, wspomaganiem

wyjazdu z miejsca parkowania oraz Travel
Assist, który informuje na bieżąco kie-
rowcę o oznakowaniu drogi.

Skoda przygotowała aż cztery wersje
nowego modelu: Active, Ambition, Style
oraz Laurin&Klement. Nowy model z Mla-
dá Boleslav może być wyposażony w jeden
z pięciu silników benzynowych o mocy od
125 KM do 280 KM lub w jeden z silników
Diesla o mocy od 120 KM do 190 KM.
Cztery z silników można zamówić z napę-
dem na cztery koła ze sprzęgłem Haldex pią-
tej generacji. Wszystkie jednostki można też
zestawić z automatyczną skrzynią biegów
z podwójnym sprzęgłem DSG, poza naj-
słabszym silnikiem benzynowym. Wszyst-
kie jednostki napędowe Superba spełniają
normę spalinową EU6.

Sprzedaż trzeciej generacji Skody Su-
perb rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego
roku, w Polsce – w lipcu. Auto z pewnością
zasługuje na określenie mianem auta fla-
gowego. Jeżeli porównamy wcześniejsze
modele Skody, to Superb jest najbardziej za-
awansowany technologicznie. Auto o nie-
nagannym wyglądzie z bardzo nowoczesną
technologią przypadnie do gustu wielu
kierowcom. �

Flagowy model czeskiej marki od początku konstrukcyjnie oparty jest na
Volkswagenie Passacie. 
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Na tor i na miasto

Cezary Głogowski

Koreańczycy stworzyli sportowe-
go pogromcę szos. I30 Turbo do-
stępny zarówno w trzy-, jak i pię-
ciodrzwiowej wersji to odpo-

wiedni kompromis pomiędzy wygodą co-
dziennego użytkowania a przyjemnością
wynikającą z dobrych osiągów.

Nowy i30 Turbo wyróżnia się czarnym
grillem ze srebrnym brzegiem, specjalnym
wykończeniem zderzaka oraz czerwonymi
akcentami podkreślającymi sportowy cha-
rakter auta. 18-calowe, aluminiowe felgi
oraz sportowe zakończenie układu wy-
dechowego nadają tej wersji jeszcze
bardziej dynamicznego wyglądu. Hy-
undai i30 Turbo, oprócz standar-
dowych kolorów, dostępny jest
również w unikalnym kolorze jet
black. 

Pod maską tego koreańskiego ru-
maka pracuje turbodoładowany silnik
o pojemności 1,6 GDI i mocy 186 KM
i maksymalnym momencie obroto-
wym 265 Nm, co jest idealnie zespolo-
ne z manualną 6-stopniową skrzynią bie-

gów. Prędkość 100 km/h osiąga w 8,0 s.
Maksymalna prędkość to 219 km/h. Śred-
nie spalanie na 100 km wynosi 8 litrów
benzyny.

Za koreańskiego sportowego hatch-
backa z wyposażeniem Sport zapłacimy
82 900 zł (wersja 5-drzwiowa wymaga do-

płaty 2000 zł). W tej cenie otrzymamy
18-calowe alufelgi, automatyczną klima-
tyzację dwustrefowową, tempomat, czujniki
cofania, półskórzaną tapicerkę z czerwo-
nymi przeszyciami, aluminiowe nakładki
na pedały oraz reflektory ksenonowe
z LED-ami do jazdy dziennej. �

Lekko usportowione hatchbacki potrafią dać mnóstwo radości z jazdy. Szcze-
gólnie, jeśli mają zadziorny wygląd i sportowe dodatki oraz bardzo dobry sil-
nik. I taki jest właśnie i30 Turbo.
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Firma AVM zaprezentowała najnowszy router
FRITZ!Box 6820 LTE. Jest to pierwszy model routera z ro-
dziny FRITZ!Box obsługujący LTE (4G) i UMTS (3G).
Dzięki niewielkim rozmiarom nadaje się zarówno do za-
stosowań stacjonarnych i mobilnych. Obsługując wiele za-
kresów częstotliwości, FRITZ!Box 6820 LTE realizuje
transmisję we wszystkich europejskich krajach oraz umoż-
liwia roaming. Dodatkowo automatycznie wybiera najszybszą
dostępną technologię LTE/ 4G lub 3G. 

Firma AVM stale wzbogaca system operacyjny route-
rów FRITZ!Box – FRITZ!OS – nowymi funkcjami, a robi
to za pomocą darmowych aktualizacji. W ten sposób użyt-
kownicy FRITZ!Box 6820 LTE mogą korzystać w swojej do-
mowej sieci z pełnej palety komfortowych funkcji. Dzięki usłu-
dze MyFRITZ i aplikacji MyFRITZ!App, użytkownicy
mogą uzyskiwać dostęp do swoich danych z każdego miej-
sca na świecie.

JA

Nowość 
już w Polsce

Po prostu 
profesjonalny

Nowy iPad Pro posiada potencjał porównywalny do współczesnych laptopów.
Obydwa dostępne warianty – zarówno z większym wyświetlaczem 12,9”, jak i mniej-
szy 9,7” mogą okazać się rozwiązaniem korzystniejszym niż tradycyjny komputer.
Od początku największą zaletą rozwiązań Apple iPad była najlepsza w tym mo-
mencie na rynku grafika i czysty obraz najwierniej odtwarzający kolory i płynną ani-
mację. Nie inaczej jest w najnowszej odmianie iPada Pro. 

Użytkownik otrzymuje najwyższej klasy rozwiązanie w postaci wyświetlacza
dotykowego i ekranu odwzorowującego kształty i kolory w sposób idealny. W więk-
szym iPadzie Pro 12,9” ekran ma najwyższą rozdzielczość spośród wszystkich urzą-
dzeń iOS, czyli 2732 na 2048 pikseli. Głośniki umieszczone we wszystkich czte-
rech narożnikach iPada Pro zapewniają głębię dźwięków w jakości, którą docenia
nawet audiofile. Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej pozwala nawet przez
dziesięć godzin cieszyć się pracą urządzenia. iPad Pro wyposażony został w ka-
merę przednią i tylną. Nieco lepszą kamerą dysponuje mniejszy iPad Pro 9,7” umoż-
liwiający nagrywanie w najnowszym formacie 4K oraz wideo poklatkowe. Mniej-
szy iPad Pro jest pierwszym iPadem z lampą błyskową o nazwie True Tone, dzię-
ki której odcień skóry wygląda zawsze naturalnie, niezależnie od oświetlenia.

JA
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Firma LG wprowadziła na polski rynek kolejną ge-
nerację inteligentnych zegarków – LG Watch Urbane 2.
To pierwszy smarwatch Android Wear z łącznością 3G
na polskim rynku. Wyróżnia się eleganckim wyglądem oraz
smukłą kopertą, dzięki której pasuje zarówno na nadgarstki
mężczyzn i kobiet. Koperta została wykonana ze stali nie-
rdzewnej z polerowanym, srebrnym wykończeniem. 

LG Watch Urbane 2 współpracuje nie tylko ze
smartfonami opartymi na systemie Android, ale także iOS.
Smartwatch LG opracowano z myślą o aktywnych użyt-
kownikach – urządzenie pozwala w prosty sposób wy-
konywać połączenia (karta nano SIM), a także wysyłać
wiadomości i śledzić powiadomienia bez smartfona. Dzię-
ki temu osoby uprawiające sport lub prowadzące dyna-
miczny tryb życia mogą mieć pewność, że nie przegapią
żadnej ważnej informacji – w trakcie ćwiczeń czy na spo-
tkaniu biznesowym. Wyposażony w okrągły, wyraźny wy-
świetlacz P-OLED (348 ppi), baterię 570 mAH oraz tryb
oszczędzania baterii, pozwala cieszyć się stałą łącznością
przez wiele godzin. Sugerowana cena to 1849 zł.

JA

Innowacyjny smartwatch od LG

LG wprowadziło na rynek nowy model LG Stylus 2 – udo-
skonalonego następcę LG G4 Stylus. Nowa wersja kultowego
modelu z rysikiem została wyposażona w 5,7” ekran HD oraz
wiele zaawansowanych rozwiązań takich jak smuklejszy rysik
z szeregiem dodatkowych funkcji i specjalną nanopowłoką oraz
pierwszy raz w historii telefonów komórkowych – technologię
radiofonii cyfrowej DAB+. 

LG opracowało także szereg nowych funkcji, w tym np. Pen
Pop, która automatycznie uruchamia się po wyjęciu rysika, pre-
zentując skróty do notatnika Pop Menu oraz skanera Pop Scan-
ner. Nowością jest również funkcja Pen Keeper, która zmniejsza
prawdopodobieństwo zagubienia rysika – gdy smartfon jest
w ruchu, a uchwyt rysika jest pusty, na ekranie wyświetlane jest
ostrzeżenie. Nowy model oferuje także dodatkową czcionkę Cal-
ligraphy Pen, dzięki której można uzyskać pismo dekoracyjne,
przypominające pismo odręczne. Sugerowana cena to 1299 zł.

JA

Po raz pierwszy 
DAB+ w smartfonie



Gdzie na targi?
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19–22 ACADEMIA 2016 – Targi Książki Akademickiej i Naukowej Warszawa

19–20 Targi Geodezyjne GeoExpo 2016 Lublin
31–2 AUTOSTRADA-POLSKA 2016 – Międzynarodowe 

Targi Budownictwa Drogowego Kielce
31–2 TRAFFIC-EXPO-TIL 2016 – Międzynarodowe Targi Infrastruktury, 

Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk Kielce

31–2 ROTRA 2016 – Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego Kielce

31–2 EUROPARKING 2016 – Salon Techniki Parkingowej Kielce

czerwiec 2016

1–4 PRO DEFENSE 2016 Ostróda

4–5 ZIELONE AGRO SHOW 2016 – Wystawa Rolnicza Ryki-Ułęż

7–10 Nauka dla Gospodarki 2016 Poznań

7–10 TRANSPORTA 2016 – Salon Logistyki, Transportu i Spedycji Poznań

7–10 SURFEX 2016 – Salon Technologii Obróbki Powierzchni Poznań
7–10 METALFORUM 2016 – Salon Metalurgii, Hutnictwa, 

Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego Poznań

7–10 MACH-TOOL 2016 – Salon Obrabiarek i Narzędzi Poznań

7–10 ITM Polska 2016 – Innowacje-Technologie-Maszyny Poznań

7–10 HAPE 2016 – Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów Poznań

7–10 FOCAST 2016 – Forum Odlewnicze Poznań

7–10 Subcontracting 2016 – Targi Kooperacji Przemysłowej Poznań

7–10 WELDING 2016 – Salon Spawalnictwa Poznań
9–11 EDURA 2016 – Międzynarodowa Wystawa Ratownictwa 

i Techniki Przeciwpożarowej Kielce

9–10 Innova Med 2016 – Targi Medyczne Warszawa

10–12 OPOLAGRA 2016 – Wystawa Rolnicza Kamień Śląski

18–19 AUTO MOTO SHOW 2016 – Targi Motoryzacyjne Sosnowiec

20–22 BALT-MILITARY-EXPO 2016 – Bałtyckie Targi Militarne Gdańsk
20–22 RESCUE EXPO 2016 – Międzynarodowa Konferencja 

oraz Wystawa Ratownictwa Medycznego Gdańsk

lipiec 2016

2–3 AGRO-TECH 2016 – Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Minikowo

sierpień 2016

20–21 ROLTECHNIKA 2016 – Wystawa Maszyn i Urządzeń Rolniczych Wilkowice 
k. Leszna

25–26 AMBERMART 2016 – Międzynarodowe Targi Bursztynu Gdańsk

29–31 TARGI MODY POZNAŃ 2016 Poznań

TARGI





Zalety nowego rozwiązania:
• Brak iskrzenia – możliwość pracy w atmosferach wybu-
chowych
• Bezpieczne napięcie zasilania
• Regulacja prędkości obrotowej w pełnym zakresie z możli-
wością zmiany kierunku obrotów
• Duża trwałość ograniczona jedynie trwałością łożysk
• Znacznie mniejsze zużycie materiałów
• Możliwość pracy przy zaniku napięcia sieci energetycznej
– przy zasilaniu z akumulatora 24 V
• Szeroka gama zastosowań – wentylatory, pompy,
mieszadła, napędy zaworów i zasuw rurociągów itp.

Szczególne walory regulatora:
• wykonany przy współudziale Insty-
tutu Informatyki Stosowanej Po-
litechniki Łódzkiej.
• Komunikacja – wyposażony jest
w dwa porty RS 485, które wraz
z dedykowanym oprogramowaniem za-
pewniają odczyt wybranych parametrów
sieci, oraz konfigurację zdalną, co
znacznie redukuje koszty obsługi ser-
wisowej. 
• Wyjątkowa uniwersalność – możli-
wość różnych konfiguracji układu pracy regulatora – po-
miar 1- lub 3-fazowy oraz dedykacja wyjść pracy
z kondensatorami lub dławikami 1- lub 3-fazowymi daje
niemalże nieograniczone możliwości wykorzystania.
Niezwykle przydatny w niewielkich obiektach, dla których
zastosowanie układu kompensacji było dotychczas
nieopłacalne ze względu na dużą asymetrię i zmienność
charakteru obciążeń.

• Polska marka – wspieramy polską
gospodarkę, inwestując w jej rozwój i za-
pewniamy o jakości solidnego wykonania na
wysokiej klasy podzespołach.
• Standardowe wymiary – wymiar
144x144mm oraz zmienny sposób moco-
wania zapewniają wygodę i uproszczenie
prac dla służb serwisowych.

Zastosowanie:
• Kompensacja mocy biernej indukcyjnej:
współpraca ze stopniami pojemnościowymi

• Kompensacja mocy biernej pojemnościowej:
współpraca ze stopniami indukcyjnymi
• Kompensacja mocy biernej w przypadku jej zmiennego
pojemnościowo-indukcyjnego charakteru
• Kompensacja w sieciach z symetrycznymi asyme-
trycznym obciążeniem – pomiar 1- lub 3-fazowy oraz
sterowanie elementami 1- lub/i 3-fazowymi
• Możliwość odczytu i parametryzacji zdalnej

BEZSZCZOTKOWY SILNIK PRĄDU STAŁEGO

Parametry techniczne:
• Napięcie zasilania 24 V
• Prędkość obrotowa 3000 obr/min
• Moc pobierana 120 W

LRM001 NAJNOWSZY REGULATOR MOCY BIERNEJ
Proste i ekonomiczne rozwiązanie dla wielu zastosowań

www.lopi.pl

PPHU LOPI Andrzej Anuszkiewicz
05-119 Legionowo, ul. Długa 3
tel.: 22 732 07 87, fax: 22 772 95 09, lopi@lopi.pl


