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Osiedle „Willa Mirabelka 3”
jest zlokalizowane w najładniejszej części Lesznowoli,
na skraju lasów magdaleńskich, wśród nowoczesnej
zabudowy jednorodzinnej. O wyjątkowych walorach
tej lokalizacji świadczy również dostęp do infrastruk-
tury. W promieniu 1–2 km od inwestycji znajdują się:
szkoła podstawowa z gimnazjum i halą sportową,
przychodnia lekarska, sklepy, restauracje oraz dostęp
do komunikacji miejskiej.

W ramach kameralnego osiedla zostaną zrealizowane
54 domy jednorodzinne o powierzchni od 95 do 145 m2,
na działkach od 200 do 500 m2. Największą zaletą
domów jest funkcjonalność. Już w wersji z najmniej-
szym metrażem klienci otrzymują 25-metrowy salon,
jasną, przestronną kuchnię, trzy lub cztery komfortowe
sypialnie oraz dwie łazienki.

Nowy projekt dewelopera PATIO 
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25 i 26 kwietnia w Hotelu Warszawianka pod Serockiem
odbędzie się kolejna, IV już edycja April Consumer Credit
Days. Konferencja współorganizowana przez Polski Zwią-
zek Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW) tradycyjnie bę-
dzie poświęcona aktualnym kwestiom dotyczącym zarzą-
dzania należnościami w instytucjach z sektora Business to
Consumer. Najważniejsze zmiany prawne mające obecnie naj-
większy wpływ na rynek kredytów konsumenckich i branżę
windykacji czy nowoczesne technologie wspierające biznes
i kontakt z klientem – to tylko początek listy zagadnień, któ-
re zostaną poruszone podczas wydarzenia, na które ruszy-
ła już rejestracja.

April Consumer Credit Days 2019

Pracodawcy na złożenie PIT-ów-11 do Urzędu Skarbowe-
go mieli czas do końca stycznia. Ministerstwo Finansów już
1 lutego potwierdziło, że zdecydowana większość płatników zdą-
żyła w terminie, przekazując fiskusowi blisko 22,8 mln doku-
mentów. 

Na ich podstawie Krajowa Administracja Skarbowa przy-
gotowała 23 mln rozliczonych deklaracji PIT-37 i 250 tys. PIT-38,
które są dostępne w internetowej usłudze Twój e-PIT. To naj-
ważniejsza zmiana w tegorocznych rozliczeniach, która czeka-
ła podatników. 

Według pomysłodawcy projektu, czyli Ministerstwa Finan-
sów, usługa Twój e-PIT, która jest dostępna od 15 lutego, uła-
twi rozliczenie podatków milionom Polaków. Największe korzyści,
jakie oferuje, to: oszczędność czasu – złożenie zeznania ma za-
jąć kilka minut, bezpieczeństwo składania deklaracji w chro-
nionym systemie, w przeciwieństwie do wielu innych interneto-
wych programów umożliwiających wypełnienie i przesłanie ze-
znania do Urzędu Skarbowego i pewność poprawności danych,
które zostały wprowadzone do formularzy.  Co więcej, zgodnie
z obietnicą Ministerstwa Finansów, podatnicy, którzy skorzystają
z tej formy rozliczenia, szybciej otrzymają zwrot nadpłaty po-
datku – maksymalnie w ciągu 45 dni, zamiast 3 miesięcy.

Zmiana 
w rozliczeniach PIT

Doradztwo zlecane
poza firmę

Według Banku Światowego polscy przedsiębiorcy po-
trzebują średnio 334 godzin w roku na dopełnienie wszelkich
formalności – to najwięcej w Europie.  Odpowiedzią na to
jest rosnący trend outsourcowania usług księgowych. Według
danych za I kwartał 2018 roku w Polsce funkcjonowało 1 236
centrów usług BPO, SSC, IT, R&D. Zewnętrzna obsługa księ-
gowa zapewnia przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa
w prowadzeniu firmy, dodatkowo generując oszczędność cza-
su i kosztów. 

Oprócz samego doradztwa w zakresie księgowości od eks-
pertów oczekuje się monitorowania aktualnych zmian w pra-
wie i przygotowania do tego przedsiębiorstwa, a także za-
bezpieczenia przed ryzykiem prawnym i finansowym zwią-
zanym z prowadzeniem biznesu. Duże firmy utrzymują nie
tylko wysoki poziom ekspertów, ale również podążają za zmia-
nami i zapewniają certyfikację doradcom czy potrzebne szko-
lenia. 



Huawei Mate X, pierwszy składany smartfon marki,
otrzymał prestiżową nagrodę Best New Connected Mobile De-
vice przyznawaną przez GLOMO (Global Mobility of Em-
ployees). Podczas MWC 2019 wyróżniony został również dru-
gi smartfon Huawei – flagowy model Mate 20 Pro otrzymał
tytuł Best Smartphone, przyznawany przez organizatora
targów – GSMA.

– Chciałbym podziękować za wyróżnienia. Jesteśmy za-
szczyceni i podekscytowani. Technologia 5G, a także szereg
towarzyszących jej rozwiązań wprowadza nas w nową erę ko-
munikacji. Nagroda dla Mate X jest potwierdzeniem, że kie-
runek projektowania naszych urządzeń jest odpowiedzią na
wyzwania przyszłości – powiedział Kevin Ho, prezes Huawei
Consumer Business Group.

Według danych Eurostatu Polska ma jeden z najwyższych
w Unii Europejskiej odsetek kobiet na stanowiskach kierowni-
czych (41,8 proc.). Jednak według analiz firmy Deloitte, w ra-
dach nadzorczych udział ten ledwie przekracza 15 proc., a w za-
rządach firm spośród ponad niemal 500 spółek z głównego par-
kietu giełdy – jedynie 6,3 proc. 

Potwierdza to badanie Hays Poland 2018 „Kobiety na ryn-
ku pracy – równe szanse i elastyczność”, według którego aż
84 proc. najwyższych stanowisk w firmach zajmują mężczyźni.
Podobnie jest w branży finansowo-księgowej, gdzie odsetek męż-
czyzn zarządzających wynosi 80 proc.

Reprezentacja kobiet na stanowiskach managerskich jest nie-
co wyższa. Dla 60 proc. ankietowanych ze wszystkich branż bez-
pośrednim przełożonym jest mężczyzna, podczas gdy w bran-
ży finansowo-księgowej kobiety na stanowiskach menedżerskich
stanowią niemal 50 proc. kadry kierowniczej. Kobiety dominu-
ją również na stanowiskach specjalistek w ramach zespołów pod-
ległych managerom. W branży finansowo-księgowej ponad
60 proc. respondentów wskazało, że większość ich współpra-
cowników – członków zespołu – to kobiety.

Kobiety 
poza zarządami

Kiedy wiele lat temu na srebrnych ekranach
zagościła kultowa już dziś reklama z dziećmi wy-
mieniającymi się pysznymi kanapkami, nikt nie
mógł przypuszczać, że po latach aktorzy ponownie
spotkają się na planie zdjęciowym. W taki wyjąt-
kowy sposób Hochland świętuje 25 lat obecno-
ści na rynku. Kampanii z okazji 25 lat obecności
na rynku towarzyszy wielka loteria urodzinowa,
w której miłośnicy serów mogą wygrać atrakcyj-
ne nagrody: 5 rodzinnych, bogato wyposażonych
aut Jeep Renegade i każdego dnia wiele nagród
pieniężnych – 25 x 100 zł. 

Szkolni przyjaciele z reklamy Hochland

Huawei z prestiżo-
wymi nagrodami
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Budowa nowoczesnych centrów przesiadkowych to sposób na rozwiązanie
wielu współczesnych problemów związanych z mobilnością w polskich miastach.
Zaprojektowanie węzła przesiadkowego, uwzględniającego również infrastuktu-
rę dla współdzielonego pojazdu autonomicznego Renault EZ-GO, jest zadaniem
uczestników konkursu „Renault Easy City. Design the Future”. 

Projekt musi być zgodny z trendami wyznaczającymi obecnie kierunki roz-
woju usług mobilnych. Koncepcja powinna również odpowiadać potrzebom kon-
kretnych użytkowników (tzw. person) – mężczyzny w średnim wieku dojeżdżają-
cego z przedmieść do centrum miasta; emerytki regularnie jeżdżącej na swoją dział-
kę; mieszkającej w centrum studentki oraz zagranicznego turysty. Więcej informacji
na stronie: www.renaulteasycity.pl Uroczysta gala ogłoszenia wyników odbędzie
się w czerwcu br.

Przyjazna przestrzeń miejska

Prawie 1,5 milionów obywateli 27 państw członkowskich UE,
w tym ponad 160 tys. z Polski oddało w sumie niemal 10 milionów
głosów w konsultacjach przeprowadzanych przez inicjatywę We-
Europeans. Wśród najbardziej popularnych tematów są te
związane m.in. ze środowiskiem naturalnym, wydajnością i przej-
rzystością funkcjonowania instytucji europejskich, a także edu-
kacja, polityka społeczna oraz kwestie związane z migracją.

W konsultacjach zorganizowanych przez platformę make.org
oraz niezależne, międzynarodowe stowarzyszenie Civico Europa,
Europejczycy odpowiadają na pytanie «Jakie są konkretne
kroki, jakie możemy podjąć, aby zmienić Europę?». Jak dotąd
w inicjatywie wzięło udział 1,5 miliona osób, które oddały w su-
mie niemal 10 milionów głosów oraz zgłosiły 30.000 własnych
propozycji.

Wyniki pierwszego etapu konsultacji są dostępne na stronie
internetowej WeEuropeans, gdzie można znaleźć 10 najbardziej
popularnych propozycji z każdego z 27 krajów. Głosowanie nad
270 najbardziej popularnymi kwestiami potrwa do 21 marca.

WeEuropeans 
i 270 postulatów

Profilowanie 
w banku

Wprowadzone w maju ubiegłego roku RODO rzuciło
nowe światło na kwestię ochrony danych osobowych. Dla pro-
wadzonej przez banki działalności istotną kwestią jest wpro-
wadzenie do prawa bankowego zapisu o możliwości prze-
twarzania informacji w sposób całkowicie zautomatyzowa-
ny, w tym poprzez profilowanie. To dla banków niezwykle
istotne postanowienie, dające im prawną podstawę prze-
twarzania danych osobowych klientów we wskazany sposób.
Na jego podstawie dokonają następnie oceny zdolności kre-
dytowej potencjalnych kredytobiorców, a także bezpośred-
nio związanej z tym analizy ryzyka finansowego.

Warto wskazać jednak, że profilowanie to możliwe bę-
dzie jedynie w określonych przypadkach. Jak wynika z art. 22
RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do tego, by
nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautoma-
tyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Chodzi o to,
aby osoby miały prawo nie zgodzić się na to, że zostanie ona
podjęta wyłącznie przez automat. 

Kapituła konkursu Renault 

Fot. Jarosław Adkowski 

Fot. ODO24.pl
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Najbliższe lata ukształtują przyszły rynek pracy, w któ-
rym cyfryzacja i automatyzacja będą odgrywać ważną rolę.
Badania World Economic Forum wskazują, że aż 65 proc.
dzieci rozpoczynających naukę będzie pracować w zawodach,
których obecnie jeszcze nie znamy. Co więcej, roboty i po-
stępująca automatyzacja są również odpowiedzią na naj-
większy problem przedsiębiorców – brak rąk do pracy. We-
dług McKinsey Global Institute już do 2030 roku roboty
przejmą ok. 800 mln miejsc pracy.

Przyszłością mogą się okazać zawody związane ze
sztuczną inteligencją, robotyzacją, programowaniem czy big
data. Dlatego cyfrowe kompetencje, umiejętność progra-
mowania i obycie w świecie nowych technologii są w przy-
padku dzieci i młodzieży bardzo istotne.

25 nowych inwestorów, 531,5 mln zł deklarowanych inwe-
stycji i  764 nowych miejsc oraz utrzymanie 3570 etatów. Dla Po-
morskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej miniony rok był bar-
dzo udany, również pod kątem napływu nowych inwestycji. 

11 nowych inwestycji powstanie w województwie kujawsko-
-pomorskim, 10 – w pomorskim, a 4 w innych częściach kraju.
15 nowych inwestorów to firmy polskie, a 10 – z kapitałem za-
granicznym. 12 przedsiębiorstw to firmy duże, 1 średnia i po
6 małych i mikro.  8 z  25 nowych przedsiębiorców to firmy, któ-
re otrzymały decyzję o działalności w strefie według obowiązującej
od połowy ubiegłego roku ustawy o wspieraniu nowych inwe-
stycji. Pierwsza decyzja, przyznana spółce Plastica z województwa
kujawsko-pomorskiego, była jednocześnie pierwszą w kraju.

Pomorska SSE 
podsumowała rok

Podczas konferencji prasowej w Warszawie, spółka P4 (operator sieci Play)
poinformowała, że w ciągu trzech lat uruchomi 2.500 nowych nadajników,
dzięki czemu infrastruktura własna operatora będzie liczyć 9.500 stacji ba-
zowych, co pozwoli na całkowitą rezygnację z korzystania z roamingu kra-
jowego. „Jednym ze strategicznych celów tych działań jest przygotowanie
Play na nadchodzący standard 5G” – powiedział Jean-Marc Harion, pre-
zes Play. 

Obecnie Play posiada we własnej infrastrukturze 7.003 nadajniki (820
uruchomionych w ubiegłym roku to zbudowane od podstaw wieże dedy-
kowane na potrzeby sieci), a 70 proc. stacji jest wyposażonych w łącza o prze-
pustowości 1 Gb/s, co w przyszłości ma przygotować te nadajniki do ob-
sługi sieci 5G.

Play rozwija własną infrastrukturę

Nowe zawody

Jean-Marc Harion podczas konferencji w Warszawie

Fot. Jarosław Adkowski 
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Podczas części oficjalnej wręczono
Nominacje i Złote Statuetki Lidera
Polskiego Biznesu, a laureaci z po-
przednich lat, którzy utrzymali

pozycję na rynku, otrzymali Diamenty do
swoich Statuetek. 

Dokonując weryfikacji, jury brało pod
uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne –
uwzględniając przy tym konkurencyjność
branży i osiągane na jej tle wyniki – ale rów-
nież jakość i nowoczesność produktów, po-
ziom – szczególnie proeksportowych i two-
rzących nowe miejsca pracy inwestycji
oraz zaangażowanie w działalność chary-
tatywną i dbałość o środowisko naturalne,
a także zaangażowanie w działalność klu-
bową.

Jury XXVIII edycji konkursu Lider
Polskiego Biznesu – w składzie: dr Krzysz-
tof Pawłowski (przewodniczący), prof. To-
masz Wielicki, dr Grażyna Majcher-Mag-
dziak i Ewa Radko (sekretarz) – po doko-
naniu analizy nadesłanych ankiet konkur-
sowych do grona nominowanych wyłoni-
ło grupę 43 firm. Diamenty otrzymały
54 firmy.

Otwierając część oficjalną uroczysto-
ści, prezes BCC Marek Goliszewski po-
wiedział: – Spotykamy się dzisiaj, by po-
dziękować ludziom wyjątkowym. Twór-
com: miejsc pracy, dochodów państwa, po-
czucia naszego bezpieczeństwa. Spotyka-
my się w czasie, gdy świat i Polska stoją na
rozdrożu epok. Rozdroże wymaga dale-
kowzroczności i decyzji. W naszym kraju
przyniosą je tegoroczne wybory do Parla-
mentu Europejskiego i do Sejmu. Przed-
siębiorcy oczekują, że do PE nie dostaną się

narodowi egocentrycy, traktujący Unię jak
bankomat. A do Sejmu wejdą eksperci, któ-
rzy nie pozwolą na postrzeganie publicz-
nych pieniędzy jak święconej wody – każ-
dy sięga po nią ręką. Pracodawcy ufają, że
rząd i opozycja znajdą w sobie siłę mężów
stanu – jak Tony Blair określał tych, którzy
potrafią pójść pod prąd roszczeniom wy-
borców. 

Wręczona została także Nagroda Spe-
cjalna BCC – Złota Statuetka za wkład
w spójność Sojuszu Północnoatlantyckie-
go, wzmacnianie jego wschodniej flanki, sty-
mulowanie debaty na temat solidarności
członków NATO, a także za przyjaźń wo-
bec Polski. Otrzymał ją gen. Frederick B.
Hodges, b. dowódca US Army Europe.

Laudację na cześć laureata wygłosił
b. minister obrony narodowej, przewodni-
czący Rady Wykonawczej SEA Janusz
Onyszkiewicz.

Medal Solidarności Społecznej to na-
groda dla osób zaangażowanych społecz-
nie, pomagających potrzebującym, pro-
pagujących ideę odpowiedzialności spo-
łecznej biznesu i budujących solidarność
społeczną. Podczas tegorocznej gali Medal
Solidarności Społecznej otrzymali człon-
kowie BCC, którzy osobiście oraz poprzez
swoje firmy stanowią wzór wrażliwości spo-
łecznej: Andrzej Jaczewski – prezes P.I.B.
EBEJOT, Jean Marc Harion – prezes za-
rządu P4, Jacek Rutkowski – prezes MAT-
BUD, Janusz Sobieraj – prezes KORPO-
RACJI RADEX oraz działający od lat na
rzecz osób niesłyszących Agata i Kamil Po-
razińscy.

Podczas Gali członkowie BCC wspar-
li fundacje: Fundację Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, Fundację Książąt Lubomirskich,
Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl,
Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Olim-
piady Specjalne Polska. W tegorocznej
Gali, wśród blisko 2 tysięcy gości, obok naj-
lepszych przedsiębiorców z całej Polski
– członków BCC, znaleźli się także człon-
kowie rządu, parlamentarzyści, dyplomaci,
wybitni przedstawiciele świata kultury, na-
uki, duchowieństwo i znani publicyści.

Z koncertem galowym wystąpił ze-
spół wokalny AFFABRE z towarzysze-
niem orkiestry. Galę poprowadzili Serafi-
na Ogończyk-Mąkowska i Grzegorz Miś-
tal.

Źródło: BCC

Biznesowe srebrne gody

Po raz 25. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala Liderów
Polskiego Biznesu, wieńcząca XXVIII edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu 

Gen. Frederick B. Hodges

Prezes BCC Marek Goliszewski



LIDER POLSKIEGO BIZNESU

Fakty 11

Czym obecnie zajmuje się firma Me-
dim, istniejąca na rynku już 30 lat? Jak
ewoluowała oferta od początku działal-
ności przedsiębiorstwa? 

Nasze przedsiębiorstwo powstało
w 1990 roku i od początku swej działalno-
ści koncentrowało się na kompleksowej
i w pełni profesjonalnej obsłudze jednostek
ochrony zdrowia w zakresie innowacyjnych
i skutecznych technologii medycznych. 

W ramach swojej działalności oferuje:
konsultacje i specjalistyczne doradztwo
dla klientów, szkolenia aplikacyjne i eks-
ploatacyjne, kompletne „pod klucz” wy-
posażenie sal operacyjnych i centralnych ste-
rylizatorni, serwis techniczny dostarczanych
urządzeń. Medim ma duży udział w wy-
promowaniu w Polsce najnowocześniej-
szych, małoinwazyjnych technik chirur-
gicznych, w tym techniki robotowej. 

Oferta firmy Medim w zakresie zasad-
niczego asortymentu jest bardzo stabilna
i opiera się na  światowych liderach i wio-
dących producentach określonych specjali-
stycznych urządzeń i rozwiązań medycznych. 

Rozważając poszerzenie naszego port-
folio, każdorazowo kierujemy się renomą
ewentualnego nowego partnera zagra-
nicznego i nowoczesnością oferowanych
urządzeń.

Jakich więc partnerów poszukują pań-
stwo do współpracy?

Medim od 30 lat jest cenionym part-
nerem na wymagającym rynku usług me-
dycznych. Bezapelacyjnie można nas na-
zwać ekspertem w zakresie małoinwazyj-
nych technik chirurgicznych, instalacji sys-
temów zintegrowanych sal operacyjnych
oraz realizacji kompletnych rozwiązań dla
higieny szpitalnej. Jesteśmy wyłącznym

przedstawicielem w Polsce światowego li-
dera w chirurgii małoinwazyjnej, firmy
Karl Storz Endoskope, jak również świa-
towych liderów w dziedzinie urządzeń i środ-
ków do dezynfekcji i sterylizacji. Zatrud-
niamy 80 pracowników posiadających spe-
cjalistyczną wiedzę i doświadczenie w za-
kresie technologii medycznych.

26 stycznia 2019 roku firma Medim zo-
stała uhonorowana złotą statuetką Lide-
ra Polskiego Biznesu 2018, przyznaną
przez Business Centre Club. Jakimi war-
tościami kieruje się pani w biznesie?

Medim ma jasno sprecyzowaną wizję
i misję, a wszyscy współpracownicy – opi-
sany zakres zadań i standardy pracy. Funk-
cjonując w systemie ochrony zdrowia, któ-
ry jest bardzo specyficzny i wymagający, dzia-
łamy w oparciu o wewnętrzne procedury
i zgodnie ze stosownymi normami ISO. Sto-

sujemy zasady kodeksu etyki stworzone
przez branżę wyrobów medycznych i regu-
larnie szkolimy naszych pracowników w tym
zakresie. Główne wartości, jakimi kieruje się
Medim i które są fundamentem kultury or-
ganizacyjnej firmy określają  takie słowa jak
rzetelność, etyka, dbałość o naszych klien-
tów i współpracowników, entuzjazm, em-
patia, odpowiedzialność, ciągłe doskonale-
nie się. Podzielając te wartości, dla mnie oso-
biście bardzo ważną wartością jest też oczy-
wiście szacunek do innych,  jak również brak
uprzedzeń oraz  otwartość na zmiany. 

Rozmawiał Piotr Nowacki

Wychodzimy naprzeciw potrzebom
placówek zdrowotnych
Można nas nazwać ekspertem w zakresie małoinwazyjnych technik chirur-
gicznych, instalacji systemów zintegrowanych sal operacyjnych oraz realizacji
kompletnych rozwiązań dla higieny szpitalnej – podkreśla prezes firmy
Medim, Anna Janczewska-Radwan

Oferta firmy Medim w zakresie zasadniczego asorty-
mentu jest bardzo stabilna i opiera się na światowych
liderach i wiodących producentach określonych spec-
jalistycznych urządzeń i rozwiązań medycznych
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BUDMA 2018

Okna, drzwi, bramy, fundamen-
ty, ściany, stropy, posadzki, da-
chy, stal w budownictwie, ma-
teriały wykończeniowe, bu-

downictwo energooszczędne, ekobudow-
nictwo, maszyny, narzędzia, sprzęt po-
mocniczy, informatyka w budownictwie
– takie artykuły i tematy stanowiły treść Tar-
gów BUDMA 2019.

Podczas wydarzenia jednym z naj-
ważniejszych punktow dla wystawców było
wręczenie Złotego Medalu MTP. Jest to jed-
na z najbardziej rozpoznawalnych nagród
na polskim rynku, która jest przyznawana
po wnikliwej ocenie ekspertów innowacyj-
nym produktom najwyższej jakości, od-
powiadających szeregowi kryteriów, wy-
tworzonych w oparciu o najwyższej klasy
technologie. Spośród wielu nadesłanych
zgłoszeń, Sąd Konkursowy pod przewod-
nictwem prof. dra hab. inż. Józefa Jasiczaka,
dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowla-
nych, Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska Politechniki Poznańskiej, uho-
norował 37 produktów zgłoszonych do kon-
kursu o Złoty Medal targów BUDMA.
Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są
nagrodami równoważnymi.

Ponadto możliwość wyboru najlep-
szego ich zdaniem produktu mieli także in-
ternauci. W konkursie Złoty Medal – Wy-
bór Konsumentów zwycięzca może być tyl-
ko jeden. Przez 3 miesiące konsumenci ty-
powali swojego faworyta wśród wszystkich

produktów wyróżnionych prestiżową na-
grodą Złotego Medalu MTP targów BUD-
MA. Aż do ostatnich chwil nie było pew-
ne, kto sięgnie po zaszczytny tytuł przy-
znawany przez konsumentów, walka była
zacięta, ale ostatecznie Złoty Laur otrzy-
mało okno dachowe Avaline Elite. 

Trudno wyobrazić sobie Międzynaro-
dowe Targi Budownictwa i Architektury
BUDMA bez Monteriady. W ramach te-
gorocznej, czwartej osłony wydarzenia
uczestnicy mogli oglądać realizowane przez
cztery dni pokazy montażu drzwi ze-
wnętrznych, drzwi balkonowych typu HS,
drzwi wewnętrznych, bramy garażowej,
okna w strefie docieplenia, osłon okiennych
oraz systemu automatyki okiennej i regu-
lacji okuć w stolarce HS. Podczas pokazów
wykorzystano wysokiej jakości rozwiązania
izolacyjne, odzież roboczą, narzędzia, mo-
cowania oraz miniżuraw z przyssawkami.

Poszczególnym montażom towarzyszył
prowadzony „na żywo”, emocjonujący ko-
mentarz znanego dziennikarza sportowego
– Tomasza Zimocha. Interesująca formu-
ła MONTERIADY 2019 sprawiła, że jej sto-
isko tłumnie odwiedzali nie tylko fachowcy,
lecz również inwestorzy indywidualni za-
interesowani nowoczesnymi produktami
i ich odpowiednią instalacją, uczniowie z klas
patronackich „Dobry Montaż” i dzienni-
karze branżowi zarówno z Polski, jak i z za-
granicy, a także przedstawiciele sektora
stolarki budowlanej i reprezentanci tar-

gów BUDMA. Podczas wydarzenia za-
prezentowano najważniejsze inicjatywy
Związku POiD w 2018 roku i najnowsze
projekty, w tym również nowy wizerunek or-
ganizacji. W dalszej części uczestnicy mie-
li zaś okazję do bezpośrednich rozmów
w ramach networkingu.

MONTERIADA znakomicie wpisała się
w prowadzone przez Związek POiD dzia-
łania promujące dobry montaż stolarki bu-
dowlanej. Podczas targów BUDMA nie mo-
gło więc też zabraknąć charakterystycznej po-
staci Edmonta – nowoczesnego montera sto-
larki budowlanej, bohatera kampanii „Do-
bry Montaż”, który cieszył się dużym zain-
teresowaniem uczestników.

Targi BUDMA, czyli Międzynarodowe
Targi Budownictwa i Architektury, to jed-
no z najważniejszych miejsc spotkań pro-
ducentów i dystrybutorów nowoczesnych
technologii i materiałów budowlanych
z przedstawicielami handlu, architektami,
wykonawcami i inwestorami w Europie.
Targi budowlane prezentują najnowszą
ofertę produktową, technologiczną i usłu-
gową blisko 1000 firm z Polski i zagranicy.
4 dni targów budowlanych w Poznaniu ob-
fitują w rynkowe premiery, nowości pro-
duktowe i merytoryczne wydarzenia po-
dejmujące najbardziej aktualną proble-
matykę branży budowlanej, a także pre-
zentacje, konkursy i mistrzostwa. Zapra-
szamy serdecznie do udziału w targach
BUDMA! �

Cztery dni z budownictwem 
i architekturą
Targi BUDMA 2019 były rekordowe pod wieloma względami – 37 laureatów
Złotego Medalu MTP, 30 000 metrów kwadratowych ekspozycji i blisko 1000 firm

Fot. archiwum organizatora (2)
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JAKOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Według NIK minister nauki
i szkolnictwa wyższego po-
winien otrzymywać rzetelną
i całościową wiedzę o tym, jak

przebiega proces dydaktyczny w uczel-
niach, by na jej podstawie móc wdrażać me-
chanizmy doskonalące. Wiedzy tej pozyskać
jednak nie może, ponieważ instytucja od-
powiedzialna za wydawanie ocen jakości
kształcenia na kierunkach studiów (Polska
Komisja Akredytacyjna) nie prowadzi spój-
nych i kompleksowych badań w tym za-
kresie. Tym samym minister nie mógł ana-
lizować jakości kształcenia w szkołach
wyższych.

„Jest to tym istotniejsze, że polskie
uczelnie dotyka obecnie niż demograficz-
ny (w roku akademickim 2016/2017 stu-
diowało o jedną trzecią mniej osób niż de-
kadę wcześniej). Niż skłaniał uczelnie do za-
niechania systemowego odsiewu mniej ro-
kujących kandydatów na studia. Na I rok
studiów przyjmowano kandydatów na
podstawie wyników egzaminów matural-
nych, ale bez stosowania minimalnych
progów ocen maturalnych. Funkcjonuje
wiele kierunków, które boją się utraty do-
finansowania związanego z liczbą studen-
tów i przyjmują aż do wyczerpania limitu
miejsc, co nie sprzyja konkurencyjności i po-
woduje obniżenie ogólnego poziomu na-
uczania, bo konieczne jest dostosowawcze
równanie w dół” – czytamy w komunika-
cie NIK.

W efekcie braku danych, a zatem i pro-
gramów zaradczych, polskie uczelnie pla-
sują się na odległych miejscach w świato-
wych rankingach – zarówno pod względem
poziomu naukowego, jak i stopnia umię-
dzynarodowienia.

Kompleksowej oceny jakości naucza-
nia akademickiego nie może zapewnić
Polska Komisja Akredytacyjna (PKA), po-
nieważ ciało to wydaje corocznie po kilka-
set jednostkowych ocen dotyczących po-

szczególnych kierunków studiów i nie ma
danych pozwalających formułować kom-
pleksowe wnioski ogólne. Natomiast przy-
jęty przez PKA wspomagający m Zesta-
wienie najlepszych szpitali w Polsce po-
wstaje na podstawie ankiety wysyłanej do
szpitali przez Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia. Ankieta za-
wiera niemal 300 pytań m.in. o infrastruk-
turę szpitalną, jakość opieki, aspekty wpły-
wające na komfort pobytu w szpitalu, cer-

tyfikaty i sytuację finansową. odel oceny ja-
kości kształcenia na kierunkach studiów
sprzyjał wydawaniu ocen pozytywnych i wy-
różniających (łącznie 92 proc.).

Jeśli PKA wyda ocenę wyróżniającą,
minister może przyznać dofinansowanie
w ramach dotacji projakościowej. Przy
ocenie negatywnej istnieje możliwość cof-
nięcia lub zawieszenia przez ministra
uprawnień danej jednostki do prowadzenia
negatywnie ocenionego kierunku studiów.
Ponowna negatywna opinia PKA w spra-
wie przywrócenia zawieszonych uprawnień
skutkuje decyzją ministra o ich wygaśnię-
ciu. W kontrolowanym okresie na podsta-
wie ocen wydanych przez PKA minister za-
wiesił uprawnienia jedynie pięciu szkołom
niepublicznym.

Skontrolowane uczelnie stworzyły we-
wnętrzne systemy wspierające podnoszenie
jakości kształcenia i powołały gremia do ich
koordynacji, ale ich cele były sformułowa-
ne zbyt ogólnikowo, by móc zapewnić
efektywne działania i przeciwdziałać zja-
wiskom negatywnym, jak:
• rekrutacja kandydatów z niskimi wyni-
kami z egzaminu maturalnego na poziomie
podstawowym (od 30 do 49 proc. z przed-
miotu kierunkowego); 
• wysoki odsetek osób niekończących stu-
diów w terminie (do 70 proc. na niektórych
kierunkach).

Dodajmy do tego inne zjawiska nega-
tywne, tj. brak całościowego podejścia do
badania i doskonalenia jakości kształcenia
i brak ścieżki rozwoju nauczycieli akade-
mickich zajmujących się dydaktyką.

Poza tym wewnątrzuczelniane systemy
zapewniania jakości kształcenia nie są
kompatybilne z instrumentami, jakimi dys-
ponuje minister czy PKA, co utrudnia
kompleksową reakcję na wyzwania i zja-
wiska niepożądane.

źródło: NIK

NIK o jakości kształcenia
w szkołach wyższych
Brakuje kompleksowej informacji o jakości kształcenia na polskich uczelniach
– twierdzi NIK. Jej zdaniem wprawdzie Polska Komisja Akredytacyjna wydaje
rocznie kilkaset ocen jakości kształcenia, jednak ich jednostkowy charakter
nie pozwala ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego na doskonalenie sys-
temu jakości kształcenia

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK



Dynamicznie zmieniający się ry-
nek pracy potrzebuje uczelni
wyższych, które plastycznie
dostosują się do jego potrzeb.

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk to
osoby, które gotowe są do podjęcia wyzwań
stawianych im przez pracodawców. Pod-
czas studiów przygotowujemy młodych lu-
dzi do aktywnego i twórczego rozwiązy-
wania problemów, kreowania rzeczywi-
stości, myślenia biznesowego i analitycz-
nego. Społeczna Akademia Nauk to rów-
nież przestrzeń, w której każdego dnia po-
dejmujemy działania służące doskonaleniu
jakości kształcenia: wdrażamy nowatorskie
rozwiązania dydaktyczne, opracowujemy
ciekawe programy nauczania, uczymy się
i podnosimy swoje kompetencje, tak by
przekazywać młodym ludzi jak najaktual-
niejszą wiedzę i pionierskie rozwiązania.

Społeczna Akademia Nauk jest spo-
łecznością jednoczącą: uczonych, wybit-
nych praktyków rynku, studentów oraz pra-
cowników administracji. Realizujemy ba-
dania naukowe na światowym poziomie,
prowadzące do stworzenia szkół nauko-
wych skupionych w szczególności wokół
problematyki nauk o zarządzaniu oraz in-
nych nauk ekonomicznych i społecznych.

Jesteśmy też uczelnią otwartą na podej-
mowanie współpracy międzynarodowej,

wymianę studentów i pracowników oraz re-
alizację międzynarodowych projektów na-
ukowo-badawczych. Naszymi celami są dą-
żenie do doskonałości naukowej poprzez
nieustanny rozwój, dialog nauki z otocze-
niem społeczno-gospodarczym, umiędzy-
narodowienie studiów i propagowanie
idei kształcenia się przez całe życie.

Pozostajemy w przekonaniu, że stu-
denci zdobędą u nas wiedzę, która umoż-
liwi im uzyskanie lepszych miejsc pracy oraz
że zapewniamy im dostęp do narzędzi,
dzięki którym mogą się rozwijać w wy-
branym przez siebie kierunku. Mamy na-
dzieję, że wielu z nich weźmie czynny udział
w procesie dalszej transformacji gospodarki
zarówno lokalnej, jak i ogólnokrajowej.
Podstawą takiego przekonania jest wyso-
ka aktywność badawcza nauczycieli aka-
demickich i intensywność procesu kształ-
cenia kadry naukowej, która przekazuje
swoją wiedzę studentom. 

www.warszawa.san.edu.pl

Uczelnia o nieskończonych 
możliwościach
Społeczna Akademia Nauk to największa niepubliczna instytucja 
edukacyjna w Polsce

Prof. dr hab. Roman Patora, 
rektor Społecznej Akademii Nauk

W jaki sposób państwa Uczelnia realizuje
wysoki poziom nauczania?
Społeczna Akademia Nauk jest największą uczel-
nią o zasięgu ogólnopolskim. Nasze doświadcze-
nia gromadziliśmy przez ponad dwadzieścia pięć
lat. Prowadzimy studia pierwszego i drugiego
stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplo-
mowe i MBA. Kandydaci na studia mają do wy-
boru szeroką ofertę kierunków realizowanych

w językach polskim i angielskich. Społeczna Akademia Nauk kształci w systemie sta-
cjonarnym, niestacjonarnym oraz przez Internet.

Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy i praktycznych
umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. Wszystkie nasze programy studiów
zostały opracowane w ścisłej współpracy z firmami i instytucjami partnerskimi – na-
szym celem jest zapewnienie studentom możliwości uczestniczenia w programach
stażowych i atrakcyjnych projektach realizowanych wspólnie ze środowiskiem
biznesowym. Wierzę, że studia w Społecznej Akademii Nauk to doskonały sposób,
aby realizować swoje pasje naukowe i zawodowe, zdobywać nagrody w konkursach
naukowych i sportowych, uczestniczyć w ciekawych zajęciach, rozwijać swoje zain-
teresowania i znaleźć przyjaciół na całe życie.

JAKOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
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JAKOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Akredytacja to nie kontrola

Uczelnia jest autonomiczna w swoich działaniach, a rolą Polskiej Komisji
Akredytacyjnej jest ocena, czy podjęła ona skuteczne działania, aby osiągnąć
wszystkie cele kształcenia, które sama przyjęła i jakie są efekty tych działań 
– mówią przedstawiciele Komisji, prof. dr hab. Krzysztof Diks oraz dr hab.
Maria Próchnicka



Najwyższa Izba Kontroli przedstawi-
ła raport na temat jakości kształcenia
w polskich uczelniach wyższych. Zgodził
się pan z postawioną w nim tezą?

Krzysztof Diks: Z przykrością prze-
czytałem artykuł w „Dzienniku Gazecie
Prawnej” zatytułowany „Akademicka fik-
cja – uczelnie udają, że uczą”. Omawiany
jest w nim raport NIK z maja 2018 roku.
Odnosi się on do systemu oceny jakości
kształcenia w szkołach wyższych. Uważam,
że postawiona w raporcie diagnoza, jak
i wyciągnięte z niej wnioski, w żaden spo-
sób nie uprawniają do uogólnienia, iż
w Polsce kształcenie na poziomie wyższym
jest akademicką fikcją, a system oceny ja-
kości kształcenia nie działa skutecznie
oraz że w wielu szkołach wyższych coraz
słabsi wykładowcy uczą coraz słabszych
studentów. Mówię o tym to nie tylko jako
przewodniczący Polskiej Komisji Akredy-
tacyjnej, który natychmiast może wskazać
dziesiątki kierunków, na których kształce-
nie odbywa się na bardzo wysokim, mię-
dzynarodowym poziomie, ale także jako
nauczyciel akademicki, który ma namacalne
dowody na to, że np. absolwenci kierun-
ków informatycznych należą do ścisłej
światowej czołówki. 

Maria Próchnicka: Ocena ogólnego po-
ziomu jakości kształcenia musi być po-
strzegana w szerszej perspektywie, w tym
w szczególności w kontekście masowości
kształcenia na studiach wyższych. Maso-
wość kształcenia w systemie szkolnictwa
wyższego sprawia, że na problem jakości
kształcenia trzeba spojrzeć w innym świe-
tle. Obecnie większość młodych ludzi do
18–19. roku życia, czyli do momentu wej-
ścia w dorosłość, uczy się w szkole ogól-
nokształcącej, zaś wejście na rynek pracy jest
uwarunkowane ukończeniem studiów wyż-
szych co najmniej pierwszego stopnia,
gdyż dopiero studia umożliwiają zdobycie
wiedzy, umiejętności, a w rezultacie kom-
petencji, niezbędnych na przyszłych sta-
nowiskach pracy. 

Co jest złego w masowości kształcenia?
KD: Nie ma niczego złego w maso-

wości, bo masowe studia pozwalają wielu
młodym ludziom na osobisty rozwój, do-
stosowany do posiadanych przez nich
kompetencji. W XXI uczenie się przez całe
życie staje się normą. 

MP: Z pewnością zawsze jest lepiej, by
ktoś poszedł do szkoły, niż do niej nie tra-
fił. Każde wejście w system edukacyjny
otwiera nową perspektywę i stwarza szan-
sę na uzyskanie tzw. „przyrostu edukacyj-
nego”. Nie jest wykluczone, a właściwie
wysoce prawdopodobne, że część osób
z tych otwierających się perspektyw nie sko-
rzysta, ale wiele z pewnością tak. Gdyby-
śmy chcieli się odnieść do biblijnej zasady,

to moglibyśmy powiedzieć, że większa jest
radość z jednego ucznia czy studenta, któ-
ry ten postęp edukacyjny osiągnął, startu-
jąc z niskiego poziomu, niż z dziesięciu, któ-
rzy osiągnąwszy określony poziom już
nadal się nie rozwijają.

KD: O pozytywnych efektach kształ-
cenia, o osiągnięciach w tym zakresie,
mało się mówi. To jest mało medialne. Za-
zwyczaj mówi się i pisze o zjawiskach pa-
tologicznych, bo to się lepiej sprzedaje.
Mam do czynienia z młodzieżą szkolną
i uważam, że nie różni się ona od swoich
poprzedników, a często wiedzą i umiejęt-
nościami ich przewyższa, choć zakres tej
wiedzy i umiejętności jest inny niż kiedyś.
Niestety często na uczelniach nie dostrze-
gamy, że młodzież jest inaczej przygoto-
wana do studiów niż za naszych studenc-
kich czasów.

Pan uczy przedmiotów matematycz-
nych, a wiele mówi się o tym, że mate-
matyka kuleje w Polsce, czy to jest za-
uważalne wśród młodzieży? Czy te zdol-
ności analityczne, matematyczne są osła-
bione?

Dokładniej przedmiotów informa-
tycznych, dla których jednak matematyka
jest podstawą. Zresztą uważam, że prawie
żadna dziedzina wiedzy nie może się roz-
wijać bez solidnych podstaw matema-
tycznych. Wracając do pytania, moja per-
spektywa jest nieco zniekształcona, bo
pracuję na jednym z najlepszych wydzia-
łów matematyczno-informatycznych
w kraju. Do nas przychodzą najzdolniejsi
kandydaci, można powiedzieć, że sama
śmietanka – przyjmujemy 160 osób na in-
formatykę na I rok, 1/3 z nich to są olim-

pijczycy – już wcześniej nauczeni wytrwa-
łej i samodzielnej pracy. Pozostali są przyj-
mowani na podstawie wyniku egzaminu
maturalnego z matematyki lub informatyki
na poziomie rozszerzonym. Próg odcięcia
to 85 proc., tzn. przyjmujemy najlepszych
z najlepszych. O tych studentach mogę się
wypowiadać tylko w superlatywach. Po-
siadają oni nie tylko doskonałe przygoto-
wanie kierunkowe, ale też w zakresie zna-
jomości języków obcych i kompetencji
społecznych. Są otwarci na świat i gotowi

dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami
z innymi. Tacy kandydaci trafiają też do in-
nych czołowych uczelni w kraju. Studen-
ci kierunków ścisłych, przyrodniczych,
technicznych, ale też innych, w szczegól-
ności artystycznych, z powodzeniem ry-
walizują z rówieśnikami z całego świata,
czego dowodem są sukcesy w konkursach
międzynarodowych, wystąpienia na kon-
ferencjach, staże w najlepszych firmach
o zasięgu globalnym. 

Dlaczego zatem polskie uczelnie tak
słabo wypadają w międzynarodowych
rankingach? 

KD: Rankingi są specyficzne, co dobrze
może odwzorować wiszący u mnie w ga-
binecie zabawny plakat z beaglem Snoopym
(postać z kreskówki – przyp. red.). Jest ja-
kiś ranking psów i Snoopy mówi: nie wie-
rzę rankingom, w których beagle nie są na
I miejscu. Powinniśmy popatrzeć, co jest
punktowane. Przede wszystkim te najbar-
dziej znane rankingi, jak Academic Ranking
of World Universities, zwany szanghajskim,
uwzględniają głównie osiągnięcia naukowe.
Przy naszych nakładach na naukę, to, że
dwa polskie uniwersytety znajdują się
w pierwszej pięćsetce rankingu szanghaj-
skiego należy uznać za sukces, co oczywi-
ście nie znaczy, że nie powinniśmy dążyć do
polepszenia wizerunku polskich uczelni
w świecie. W większości rankingów czoło-
we miejsca zajmują tzw. uczelnie badawcze,
które głównie nastawione są na prowa-
dzenie badań. Kształcenie na takich uczel-
niach z natury nie jest masowe. Tego nie
można powiedzieć o czołowych polskich
uczelniach. Dla przykładu na Uniwersyte-
cie Warszawskim kształci się trochę ponad

45 tys. studentów na studiach I i II stopnia
oraz 3000 doktorantów, przy budżecie
w wysokości 1,5 mld złotych. Uniwersytet
Stanforda kształci trochę ponad 17 tys. stu-
dentów przy budżecie ponad 6 mld dola-
rów. Najlepsze polskie uczelnie, oprócz pro-
wadzenia badań na możliwie najwyższym
poziomie, mają też misję przygotowania eli-
ty intelektualnej i gospodarczej kraju i nie
należy o tym zapominać. 

MP: Warto też zwrócić uwagę na to, że
zostały wprowadzone pewne mechanizmy �

JAKOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

W większości rankingów czołowe miejsca zajmują tzw.
uczelnie badawcze, które głównie nastawione są na
prowadzenie badań. Kształcenie na takich uczelniach 
z natury nie jest masowe. Tego nie można powiedzieć
o czołowych polskich uczelniach
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związane z polityką szkolnictwa wyższego,
w ramach których zrezygnowano z uza-
leżniania wysokości dotacji, a właściwie
obecnie subwencji, od liczby studentów na
rzecz wskaźnika, którym jest liczba stu-
dentów przypadających na nauczyciela
akademickiego. To spowodowało, że uczel-
nie publiczne mogą ograniczyć liczbę przyj-
mowanych studentów, co wiąże się z pod-
niesieniem progów wymagań w stosunku
do kandydatów na studia, a w konse-
kwencji pozwala już w trakcie studiów na
większą indywidualizację pracy ze studen-
tami, których jest po prostu mniej. To
może sprzyjać podniesieniu poziomu ja-
kości kształcenia, ale wyniki tej zmiany bę-
dzie można zobaczyć dopiero w perspek-
tywie kilkunastu lat.

KD: Chcę jeszcze wrócić do rankingów:
weźmy ranking szanghajski – jak już wspo-
mniałem, najlepsze polskie uczelnie zajmują
miejsca w czwartej, piątej setce – gdyby
wziąć pod uwagę, ile jest uczelni na świe-
cie, to można chyba powiedzieć, że ta
czwarta setka nie jest taka najgorsza. Na-
tomiast warto zauważyć, że jeśli weźmie-
my w tym rankingu pod uwagę kategorie
związane z dyscyplinami, to okazuje się, że
matematyka czy fizyka znajdują się już
wśród 75 najlepszych. Boleję, że tak wysoko
nie plasuje się informatyka. Z drugiej stro-
ny jeśli popatrzymy np. na dość specyficz-
ny ranking CSRankings, w którym punk-
tuje się wystąpienia na najlepszych, świa-
towych konferencjach informatycznych
– podstawowym miejscu wymiany naj-
bardziej aktualnych wyników badań w in-
formatyce, to w zakresie podstaw infor-
matyki Uniwersytet Warszawski plasuje
się na 4. miejscu w świecie!

Trudno jest otworzyć nową uczelnię?
KD: Mamy wolny rynek i każdy kto ma

pomysł na kształcenie oraz możliwości
realizacji tego pomysłu, które muszą być
oczywiście zgodne z wymogami prawa, po-
winien mieć szansę na otwarcie wyższej
uczelni. O tym, czy uczelnia powinna ist-
nieć – nieważne, czy to uczelnia publiczna,
czy też niepubliczna – powinna decydować,
tylko jakość oferty edukacyjnej. W latach 90.
ubiegłego stulecia pełne otwarcie rynku edu-
kacyjnego na poziomie wyższym było
śmiałym krokiem. To nie było negatywne
zjawisko, bo jeśli otworzyliśmy system
szkolnictwa wyższego dla każdego, to mu-
sieliśmy znaleźć miejsca dla studentów.
Uczelnie publiczne nie dysponowały od-
powiednim potencjałem, by temu podołać.
Warto jednak zauważyć, że wraz ze wzro-
stem liczby uczelni, liczebność kadry aka-
demickiej nie rosła w tym samym tempie.
Wielu spośród nauczycieli akademickich
pracowało w dwóch lub więcej szkołach
wyższych. Niewątpliwie miało to wpływ na

jakość kształcenia. Sytuacja uległa zmianie
– wieloetatowość w szkolnictwie wyższym
została poważnie ograniczona. Było jednak
wystarczająco dużo czasu, aby nowo po-
wstałe szkoły mogły okrzepnąć i zbudować
niezbędną kadrę i infrastrukturę dydak-
tyczną. Szkoły, które nie osiągnęły odpo-
wiednio wysokiego poziomu kształcenia
i nie zbudowały trwałego zaplecza będą zni-
kać z rynku edukacyjnego. Sprzyja temu też
niż demograficzny.  

Także Polska Komisja Akredytacyjna
będzie mniej liberalnie podchodzić do
szkół, które przez kilkanaście lat funkcjo-
nowania nie zbudowały żadnego zaplecza,
ani kadrowego, ani infrastrukturalnego.
Z kolei dobrym uczelniom należy pomagać.
Wydaje mi się, że brakuje nam pewnej od-
wagi w ukierunkowaniu dofinansowania
szkolnictwa wyższego, przy wciąż za ma-
łych środkach. Powinniśmy dążyć do tego,
by wynagrodzenie na uczelni stabilizowa-
ło finansowo, a nie zmuszało pracowników
do poszukiwania dodatkowych źródeł do-

chodów, co przekłada się na ich jakość pra-
cy zarówno naukowej, jak i dydaktycznej.
Dotyczy to szczególnie młodych pracow-
ników naukowo-dydaktycznych, zatrud-
nianych po uzyskaniu stopnia doktora na
stanowisku adiunkta. Są to zazwyczaj oso-
by w pełni sił twórczych, naładowane po-
mysłami. Wysokość wynagrodzenia po-
winna uwolnić ich od troski o zapewnienie
godziwego bytu rodzinie i pozwolić na skon-
centrowanie się na działalności badawczej
i dydaktycznej. Jeśli wysokość wynagro-
dzenia młodego badacza nie będzie speł-
niała tych warunków, będzie on zmuszony
do obniżenia intensywności pracy badaw-
czej i poszukiwania możliwości zarobku
poza uczelnią, a naukę będzie uprawiał
„w sobotę po południu”. 

MP: Jeśli chodzi o podział na szkoły
publiczne i niepubliczne, to nie jest on we-
dług mnie istotny – szkoła musi być po
prostu dobra. Szkoły publiczne funkcjonują
na polskim rynku edukacyjnym od dawna,
obrosły w infrastrukturę, kadrę, tradycję

�

JAKOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Polska Komisja Akredytacyjna będzie mniej liberalnie
podchodzić do szkół, które przez kilkanaście lat
funkcjonowania nie zbudowały żadnego zaplecza 
– ani kadrowego, ani infrastrukturalnego. 
Z kolei dobrym uczelniom należy pomagać
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akademicką. Kilkanaście szkół niepu-
blicznych osiągnęło poziom, którego może
pozazdrościć niejedna szkoła publiczna.
Nie można nie brać pod uwagę też faktu,
że nawet w warunkach niżu demogra-
ficznego, gdy jest wystarczająca liczba
miejsc w uczelniach publicznych dla
wszystkich potencjalnych kandydatów,
młodzi ludzie wybierają uczelnie niepu-
bliczne np. z powodów finansowych, bo
nie stać ich na utrzymanie się w dużym
mieście – uczelnia niepubliczna często
znajduje się w miejscu zamieszkania stu-
denta lub w pobliżu. Należy docenić spo-
łeczną i kulturową rolę uczelni niepu-
blicznych, jaką pełnią w mniejszych ośrod-
kach.

Czy akredytacja umożliwia zapobie-
ganie patologiom, wskazywanie rozwią-
zań?

KD: PKA zajmuje się głównie oceną
kierunków studiów, a bardziej precyzyjnie
oceną jakości kształcenia na kierunkach stu-
diów. PKA działa niezależnie od organów
państwa, sama podejmuje decyzje, choć na-
leży zaznaczyć, że jest finansowana z bu-
dżetu państwa i realizuje zadania wyzna-
czone jej w przepisach prawa dotyczącego
szkolnictwa wyższego. Ocenie jakości
kształcenia musi być poddany każdy kie-
runek studiów prowadzony w kraju. Oce-
na jest dokonywana okresowo – co najmniej
raz na 6 lat. W uzasadnionych przypadkach
PKA może dokonywać oceny z własnej ini-
cjatywy bądź na wniosek ministra nauki
i szkolnictwa wyższego. 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że PKA nie
kontroluje uczelni, tylko dokonuje oceny ja-
kości kształcenia według przyjętych, obec-
nie dziesięciu, kryteriów. Te kryteria są
określone w ustawie i aktach wykonaw-
czych, natomiast PKA je uszczegóławia
w swoim Statucie. Uczelnia jest autono-
miczna w kształceniu i najważniejsze, by
wiedziała, po co i kogo chce kształcić oraz
dysponowała odpowiednimi do tego celu
narzędziami (zdefiniowanymi efektami
uczenia się, które mają osiągnąć studenci,
programem i harmonogramem kształcenia,
kadrą, infrastrukturą, odpowiednią do
przyjętych założeń, współpracą z otrocze-
niem na szczeblu krajowym i międzynaro-
dowym). 

Niezmiernie ważne jest też, na ile
uczelnia wspiera studentów w procesie
uczenia się oraz w ich osobistym rozwo-
ju: zawodowym, naukowym, kulturalnym
i społecznym. Wszystkie te aspekty pod-
legają ocenie pod kątem możliwości osią-
gnięcia przez studentów zakładanych
efektów uczenia się. W wyniku oceny
identyfikowane są wszelkie niedomagania
programu studiów i jego realizacji, unie-
możliwiające lub ograniczające możli-

wość osiągania przez studentów zakła-
danych efektów, a także formułowane
zalecenia wskazujące drogi naprawy. Za-
tem, zarówno odkrywanie niedociągnięć,
jak i wskazywanie pożądanych projako-
ściowych rozwiązań jest celem i wynikiem
oceny dokonywanej przez PKA.

Czy ocena wystawiona przez PKA
jest brana pod uwagę na uczelniach?

To wynika z przepisów prawa. Ocena
negatywna może skutkować zawieszeniem
kształcenia na ocenionym kierunku. Dużo
ważniejsze od oceny formalnej jest spoj-
rzenie z zewnątrz na to, co robimy na uczel-
niach, przez kolegów i studentów z innych
uczelni oraz przedstawicieli pracodaw-
ców. Życzliwe rekomendacje mogą się
przyczynić, i w większości przypadków
przyczyniają, do doskonalenia programu
i procesu kształcenia. 

Czy jest stały schemat oceny?
KD: Tak, do oceny każdego kierunku

stosowane są jednakowe kryteria oraz tryb
postępowania, określone precyzyjnie w Sta-
tucie PKA. W wyniku oceny uczelnia może,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi prze-
pisami prawa, otrzymać pozytywną lub ne-
gatywną ocenę jakości kształcenia na okre-
ślonym kierunku studiów.

A co się dzieje, jeśli kierunek już pro-
wadzony otrzyma ocenę negatywną? Są ja-
kieś sankcje prawne?

KD: Zgodnie z art. 56 ustawy minister
może cofnąć pozwolenie na utworzenie stu-
diów na kierunku, poziomie i profilu, jeśli
PKA wyda negatywną ocenę jakości kształ-
cenia.

Czy nowe rozwiązania mogą poprawić
stan edukacji w kraju?

KD: Nie jest możliwe takie proste
przełożenie. Starajmy się najpierw wyeli-
minować najbardziej rażące braki. Ale czy
to spowoduje nagły wzrost poziomu szkol-
nictwa wyższego? Raczej nie, to jest dłu-
gotrwały proces.

MP: Nie możemy stawiać sprawy w ten
sposób, że od zewnętrznego czy we-
wnętrznego zapewnienia jakości może za-
leżeć podniesienie jakości kształcenia na ja-
kimkolwiek poziomie, w tym na poziomie
wyższym, ponieważ zależy to od bardzo
wielu czynników i jest systemem naczyń po-
łączonych. Pomijam tu już uwarunkowania
prawne czy finansowe. Ta grupa młodzie-
ży, która wchodzi do systemu szkolnictwa
wyższego, to ludzie, którzy już wcześniej
w systemie edukacyjnym niższych szczebli
zostali ukształtowani i wiele kompetencji,
związanych zarówno z wiedzą, jak i umie-
jętnościami, trudno jest wyrugować na
poziomie szkolnictwa wyższego, bo to są
często kompetencje, które powinny być wy-
kształcone na wcześniejszych etapach edu-
kacji. 

KD: Bardzo istotnym problemem,
o którym się ciągle mówi zbyt mało, jest
kształcenie nauczycieli. Robimy reformę za
reformą, natomiast nie nadążamy z kształ-
ceniem wysokiej jakości kadr nauczyciel-
skich, oraz z zapewnieniem nauczycielom
odpowiednich warunków pracy i odpo-
wiedniego wynagrodzenia. Na to trzeba
bezwzględnie zwrócić uwagę. Kształcenie
nauczycieli nie jest prowadzone w sposób
właściwy. Często kwalifikacje nauczyciel-
skie są przyznawane niejako przy okazji
studiów na określonym kierunku. Studenci
nie są przygotowywani w sposób syste-
mowy do uprawiania zawodu nauczycie-
la, jak to się dzieje np. w przypadku przy-
gotowywania do wykonywania zawodu le-
karza czy pielęgniarki. Inwestycja w edu-
kację, to inwestycja, która w długiej per-
spektywie przyniesie nam największe ko-
rzyści. Na edukację należy patrzeć bardzo
szeroko, a nie tylko koncentrować się na
szkolnictwie wyższym lub ponadpodsta-
wowym.  

Szeroko, to znaczy od najniższego
szczebla?

KD: O jakość edukacji trzeba zadbać
już w przedszkolu, potem pielęgnować ją
na poziomie podstawowym i średnim,
a uwieńczeniem powinny być studia. 

MP: Kształcenie adaptacyjne, upra-
wiane na niższych poziomach, polegają-
ce na dostarczeniu pewnej porcji wiedzy,
a następnie jej wyegzekwowaniu, nie kreu-
je otwartej postawy do kształcenia w sys-
temie szkolnictwa wyższego. Trzeba też
wziąć pod uwagę to, że do systemu szkol-
nictwa wyższego przychodzą kandydaci in-
aczej, niż niegdyś, przygotowani, z innym
zasobem wiedzy i umiejętnościami, z in-
nymi, niż niegdyś, potrzebami i oczekiwa-
niami. Uczelnie nie w pełnym zakresie się
do tych potrzeb dostosowują

KD: Brakuje całościowego podejścia do
edukacji. Nie umiemy sobie odpowiedzieć
na pytanie dotyczące tego, kogo chcemy
w rzeczywistości w systemie edukacyjnym
wykształcić. Kto ma wejść i kto ma wyjść
z tego systemu na poszczególnych jego eta-
pach.

MP: Pozostaje również pytanie, czy na
każdym etapie kształcenia musimy dostar-
czać tak ogromnego bagażu wiedzy? Czy nie
powinniśmy raczej uczyć otwartości, umie-
jętności szukania selekcji informacji, zapo-
znawania się z nią? Często posługujemy się
pojęciem jakości, ale nie zastanawiamy się,
co ta jakość w rzeczywistości dla nas ozna-
cza. Często definiujemy ją jako skuteczność
w realizacji zakładanych celów. Ale to ozna-
cza, że musimy te cele określić, zoperacjo-
nalizować i monitorować ich realizację.  

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

JAKOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
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Wpublikacji dziennika „Rzecz-
pospolita”, w specjalnym do-
datku ukazały się następują-
ce rankingi: Ranking „Złota

setka” obejmujący 100 wielospecjalistycz-
nych szpitali zabiegowych, Ranking 10
szpitali monospecjalistycznych, Ranking
10 szpitali niezabiegowych oraz Rankingi
wojewódzkie (szpitale zabiegowe) pre-
zentujące wyniki z uwzględnieniem miej-
sca uzyskanego w wyżej wymienionych ran-
kingach.

Zwycięzcą rankingu „Złota setka” zo-
stał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Białej Podlaskiej z wynikiem 897,84 punk-
tów. Placówka ta od wielu lat osiąga do-
datni wynik finansowy, przy czym cały czas
inwestuje w nowe rozwiązania popra-
wiające poziom leczenia. Szpital posiada
łącznie cztery normy ISO: ISO 9001,
ISO 14001, ISO 18001 oraz ISO 27001.
Na drugim miejscu uplasowało się Cen-
trum Onkologii im. prof. Franciszka Łu-
kaszczyka w Bydgoszczy, zeszłoroczny
zwycięzca, które uzyskało 879,84 punktów.
Cały czas jest to najlepszy ośrodek onko-
logiczny w kraju.

Zestawienie najlepszych szpitali w Pol-
sce powstaje na podstawie ankiety wysyłanej
do szpitali przez Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia. W tym roku
na rozesłaną ankietę odpowiedziało 207
szpitali. Ankieta zawiera niemal 300 pytań
m.in. o infrastrukturę szpitalną, jakość
opieki, aspekty wpływające na komfort
pobytu w szpitalu, certyfikaty i sytuację fi-
nansową. Aby znaleźć się w zestawieniu
rankingowym, szpital musiał uzyskać co naj-
mniej tyle punktów co setny szpital „Zło-
tej setki”, czyli 731. Nie dotyczy to szpita-
li niezabiegowych, gdzie opublikowano
pierwszą 10. 

Wśród szpitali zabiegowych, mono-
specjalistycznych, bez onkologicznych, naj-
lepszy okazał się Instytut Hematologii
i Transfuzjologii. Wśród szpitali niezabie-
gowych natomiast wygrał Wojewódzki
Szpital Rehabilitacyjny im. dra S. Jasiń-
skiego w Zakopanem.

Spośród placówek na I poziomie pod-
stawowego zabezpieczenia szpitalnego
zwyciężyła druga w rankingu ogólnopol-
skim rzeszowska Pro-Familia. Na pozio-
mie II pierwsze miejsce zajął Samodziel-

ny Publiczny Specjalistyczny Szpital Za-
chodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku
Mazowieckim. Wygranym szpitali III po-
ziomu okazał się bielsko-podlaski zwy-
cięzca tegorocznego rankingu ogólno-
polskiego.

Wśród szpitali onkologicznych lub pul-
monologicznych wygrało bydgoskie Cen-
trum Onkologii, spośród szpitali pedia-
trycznych najlepszy okazał się Wojewódz-
ki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy, a z placówek ogólnopolskich
wybrano warszawski Instytut Hematologii
i Transfuzjologii.

W XV edycji rankingu oceniono także
lecznice poza siecią, czyli te, które nie mo-
gły liczyć na gwarancję ryczałtowego fi-
nansowania z budżetu NFZ i ośrodki pu-
bliczne mogą walczyć jedynie w konkursach.
Najlepszy okazał się NZOZ Lecznica
Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościc-
kiego w Chorzowie. Nie zabrakło również
listy liderów w województwach. W roku
2018 najwięcej, bo 12, szpitali w pierwszej
setce miało Pomorze, na drugim miejscu
było kujawsko-pomorskie z 11 placówka-
mi. �

Złota setka szpitali
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia przeprowadziło XV edycję rankingu
szpitali pt. „Bezpieczny szpital 2018”. Ran-
king dotyczył różnych placówek, a jego szcze-
gółowe wyniki przedstawiła „Rzeczpospolita”
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Wojewoda łódzki wydał pozy-
tywną opinię dotyczącą
utworzenia na oddziale kar-
diochirurgii WSSz. im. dr

Wł. Biegańskiego w Łodzi  pomieszczeń
sali  operacyjnej w standardzie sali hy-
brydowej i dwóch jednoosobowych po-
mieszczeń pełniących funkcję stanowisk
wybudzeniowych oraz ich wyposażenia
w odpowiedni sprzęt i aparaturę. Zakoń-
czenie projektu planowane jest na kwiecień
2019 roku. 

W związku z inwestycją konieczna sta-
je się zmiana charakteru umowy z NFZ
i poszerzenie rozliczanych procedur o pro-
cedury zastawkowe i leczenia tętniaków
aorty. Oddział Kardiochirurgiczny funk-
cjonuje od 2014 roku, a od września 2015

roku realizuje świadczenia w ramach
umowy zawartej z ŁOW NFZ. Region
łódzki, jako jedno z liczniejszych skupisk
mieszkańców, posiada jedynie dwa od-
działy kardiochirurgiczne. Województwo
mazowieckie posiada 6 oddziałów kar-
diochirurgicznych. W chwili obecnej dys-

ponuje pełnymi możliwościami diagnostyki
schorzeń układu krążenia, a co za tym idzie
optymalnej kwalifikacji i przygotowania
chorych do zabiegu. Szpital jest wiodącym
ośrodkiem kardiologicznym w woje-
wództwie, posiadającym ogromny po-
tencjał leczenia, profilaktyki i diagnozo-
wania w zakresie kardiologii. Oddział
kardiologiczny dysponuje 50 łóżkami, re-
alizuje procedury z zakresu koronaro-
grafii i koronaloplatyki oraz zabiegi zwią-
zane z elektroterapią serca – implantacją
stymulatorów serca. 

Szpital oczekuje na decyzje Minister-
stwa Zdrowia i  NFZ w zakresie finanso-
wania procedur wysokospecjalistycznych
w drugim ośrodku na terenie wojewódz-
twa łódzkiego. �

W „Biegańskim” będzie
hybrydowa sala operacyjna 
WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi podjął działania w kierunku uzupeł-
nienia istniejącej bazy oddziału kardiochirurgicznego i zapewnienia komplek-
sowego świadczenia usług medycznych w zakresie schorzeń układu krążenia

Wjubileuszowej 15. edycji ran-
kingu przygotowanego przez
Centrum Monitorowania Ja-
kości w Ochronie Zdrowia

bytowski szpital znalazł się aż o 57 pozy-
cji wyżej w porównaniu do roku po-
przedniego. Do tegorocznej edycji ran-
kingu zgłosiło się 207 szpitali z całej Pol-
ski. 

– Miejsce w pierwszej pięćdziesiątce na
ponad 200 ocenionych szpitali to wynik
ciężkiej pracy całego zespołu, którego
członkowie nie tylko są dobrymi pracow-
nikami, ale też szukają rozwiązań i na-
wzajem się wspierają – mówi Beata Ła-
dyszkowska, prezes Szpitala Powiatu By-
towskiego. – Dumą napawa też drugie miej-
sce na Pomorzu wśród szpitali w naszej ka-
tegorii – jednostek I poziomu zabezpie-
czenia zdrowotnego sieci szpitali i fakt, że

jesteśmy czwartym najlepszym szpitalem na
Pomorzu!

Szpital z nowoczesnym sprzętem 
i świetnym zespołem 

Za sukcesem bytowskiego szpitala
w prestiżowym rankingu niewątpliwie stoi
fakt, że poczynił w ubiegłym roku szereg in-
westycji, które znacznie podniosły jakość
udzielanych świadczeń.

Zakupiono nową aparaturę medyczną
pozwalającą m.in. na leczenie cukrzycy, raka
czy nadciśnienia. Doposażony został blok
operacyjny, ale też oddział chirurgiczny i we-
wnętrzny przybyła winda. 

Nowe aparaty i urządzenia czynią ba-
dania i leczenie mniej uciążliwymi, po-
zwalają na lepszą diagnostykę, znacznie
podnoszą jakość pobytu i leczenia pa-
cjentów.

Bytowski szpital na ten cel uzyskał po-
nad 3,7 mln zł dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego.

– Nasza wysoka pozycja w tegorocz-
nym rankingu pokazuje, że wysoka jakość
leczenia dostępna jest także w małych po-
wiatowych ośrodkach – mówi Beata Ła-
dyszkowska, prezes Szpitala Powiatu By-
towskiego. �

Szpital w Bytowie na podium
Bytowska placówka zajęła 48. miejsce w Rankingu Szpitali Centrum Monito-
rowania Jakości w Ochronie Zdrowia ,,Bezpieczny Szpital”, a 2. w wojewódz-
twie pomorskim wśród jednostek I poziomu zabezpieczenia zdrowotnego
sieci szpitali
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Uczelnia Łazarskiego jako pierwsza
placówka w Warszawie i druga w Polsce
rozpoczęła kształcenie lekarzy. Jakie ar-
gumenty stały za tą decyzją? Państwowe
placówki nie dają sobie z tym zadaniem
rady?

Od początku istnienia naszą misją jest
kształcenie wysoko wykwalifikowanych
kadr na rzecz rozwoju społeczno-gospo-
darczego kraju, gwarantujące satysfakcję
i sukces zawodowy naszym absolwentom.
Profil uczelni, powołanej do życia w 1994
roku, był odpowiedzią na potrzeby  trans-
formującego się państwa i gospodarki.
Tak powstała jedna z pierwszych prywat-
nych szkół wyższych o profilu handel i pra-
wo. Założyciel Uczelni, dr Ryszard Łazar-
ski, prawdziwy lider i wizjoner wiedział, że
do urynkowienia gospodarki i budowy de-
mokracji potrzeba solidnie wykształco-
nych prawników, ekonomistów, menedże-
rów. W odniesieniu do procesów, kształ-
tujących nowy krajobraz po 1989 roku,
szczególnie atrakcyjne były nauki społecz-
ne i humanistyczne.

Od 2010 roku rozwijamy również na-
szą aktywność naukową i dydaktyczną

w obszarach ekonomiki i zarządzania
ochroną zdrowia. Uczestniczymy w dyskusji
o kierunkach rozwoju tego sektora, ale rów-
nież tworzymy i propagujemy niezbędne do
tego narzędzia. Kształcimy menadżerów
placówek medycznych, otwartych na zmia-
ny, wychodzących poza sztywne ramy
utartych na tym rynku praktyk. Budujemy
kompetencje pracowników administracji pu-
blicznej, zarówno szczebla centralnego,
jak i samorządowego, które są niezbędne
do poprawy efektywności polskiej opieki
zdrowotnej. W naszej ofercie znalazły się
również takie kierunki jak Organizacja i za-
rządzanie badaniami klinicznymi oraz  Za-
rządzanie w przemyśle farmaceutycznym. 

Kolejnym naturalnym krokiem na dro-
dze naszego rozwoju było postawienie so-
bie pytania, czy świadomi wyzwań z jaki-
mi mierzy się polski sektor ochrony zdro-
wia w kontekście niedoboru kadr medycz-
nych, nie powinniśmy wykorzystać nasze-
go potencjału oraz doświadczenia i odpo-
wiedzieć na systemowe zapotrzebowanie na
wzrost liczby lekarzy. Kiedy w polskim
prawie pojawiły się przepisy, które umoż-
liwiały uczelniom niepublicznym podjąć się

kształcenia studentów w tym obszarze,
podjęliśmy rękawicę. Decyzja o urucho-
mieniu kierunku lekarskiego zapadła sześć
lat temu. Ale już wówczas mieliśmy świa-
domość odpowiedzialności i zasobów, ja-
kie będziemy musieli zainwestować  w ten
projekt. 

Bazując na najlepszych tradycjach
akademickich w kraju i za granicą, stwo-
rzyliśmy program, który na pierwszym
miejscu stawia na jakość kształcenia. Na-
sza oferta spotkała się z bardzo pozytyw-
nym przyjęciem. Chętnych było dużo wię-
cej niż miejsc. Mogliśmy wybrać najlepszych
studentów, którzy w przyszłości będą do-
skonałymi lekarzami, oczywiście jeśli tylko
starczy im wytrwałości i zaangażowania
w nauce, w którą trzeba włożyć wiele pracy. 

Jestem przekonana, że nasza decyzja
o utworzeniu kierunku lekarskiego, będzie
miała pozytywny wpływ na uczelnie pu-
bliczne. Impuls, który płynie od uczelni pry-
watnych, działających rynkowo, bardziej ela-
stycznych, innowacyjnych, jest potrzebny in-
nym uczestnikom rynku edukacyjnego. Li-
czę na to, że spełnimy pokładane w nas na-
dzieje, a wymiernym wskaźnikiem naszej

Podjęliśmy 
rękawicę 
w szkoleniu
lekarzy
O kształceniu kadr medycznych
rozmawiamy z dr n. ekon. Małgorzatą
Gałązką-Sobotką, dyrektor Centrum
Kształcenia Podyplomowego 
na Uczelni Łazarskiego, dyrektor 
Instytutu Zarządzania w Ochronie
Zdrowia i dyrektor programu MBA
w Ochronie Zdrowia na Uczelni 
Łazarskiego
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pracy będą bardzo dobre noty naszych stu-
dentów na Lekarskim Egzaminie Końco-
wym po zakończeniu studiów.

Jakie są kierunki prowadzonej przez
państwa edukacji lekarzy?

Standardy kształcenia są opracowane
przez Ministerstwo Zdrowia. Jesteśmy zo-
bowiązani do zrealizowania wszystkich
efektów kształcenia wymienionych w roz-
porządzeniu MZ. Edukacja na kierunku le-
karskim odbywa się w oparciu o standar-
dy kształcenia, ale od nas zależy jego for-
ma, dlatego stawiamy na kształcenie mo-
dułowe, problemowe, z dużym udziałem
ćwiczeń symulacyjnych. Dodatkowo, na-
szym atutem jest nauczanie w małych
grupach studenckich, co daje szanse na wni-
kliwą obserwację każdego studenta w ca-
łym cyklu kształcenia. 

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi
kształcenie personelu medycznego po-
winno odbywać się z uwzględnieniem
elementów współpracy pomiędzy perso-
nelem medycznym, integrując w tym pro-
cesie studentów medycyny i pielęgniarstwa.
Przygotowujemy się do rozszerzenia na-
szej oferty właśnie o pielęgniarstwo. Na-
uczeni wspólnej pracy podczas studiów,
pracownicy medyczni będą znacznie lepiej
przygotowani do codziennej pracy w du-
ecie lekarsko-pielęgniarskim. Ważne jest,
żeby już na etapie studiów kształcić i roz-
wijać kompetencje pracy zespołowej, ko-
munikacji w zespole, z pacjentem i jego bli-
skimi. 

Zanim stworzyliśmy wydział lekarski,
tak jak wcześniej wspomniałam, prowa-
dziliśmy kierunki związane z zarządzaniem
i ochroną zdrowia. Naszym sztandarowym
programem jest MBA w Ochronie Zdrowia,
który niezmiennie cieszy się wielkim zain-
teresowaniem. Z dumą mogę powiedzieć,
że wśród absolwentów tego kierunku jest
wielu znamienitych menadżerów w ochro-
nie zdrowia, którzy piastują najwyższe
stanowiska w administracji centralnej i sa-
morządowej, są szefami szpitali, oddziałów,
przychodni, wśród nich są także wybitni
profesorowie medycyny. Inwestując swój
cenny czas w program MBA, dali świa-
dectwo świadomości, że warto wyposażyć
się w najnowszą, praktyczną wiedzę me-
nadżerską, aby sprawnie realizować swo-
je zadania zawodowe. Z kolei my cieszymy
się, że za ich pośrednictwem mamy wkład
w transformowanie systemu opieki zdro-
wotnej w Polsce według nieszablonowych,
nowoczesnych wzorców. 

Od wielu lat prowadzę rozmowy z dy-
rektorami szpitali. Zawsze zastanawia-
my się z nimi, czy na tym stanowisku po-
winni być lekarze, czy ekonomiści, me-
nadżerowie albo prawnicy. Jakie jest pani
zdanie?

Absolutnie nie ma tu żadnej popraw-
nej odpowiedzi, żadnego wzoru sukcesu.
Można skończyć studia menadżerskie i być
fatalnym menadżerem, a można skończyć
inne studia kierunkowe i być uosobieniem
talentu menadżerskiego, mając wrodzone
cechy przywódcy, umiejętność strategicz-
nego myślenia. Dla mnie ważna jest jesz-
cze jedna cecha, kluczowa przy rekrutacji
na studia MBA u nas – nieskończony
apetyt na wiedzę, na własny rozwój, goto-
wość do zmian i otwarty umysł. Menadżer,
który sam nie chce się rozwijać, będzie my-
ślał szablonowo będzie miał problem, aby
wprowadzić na szczyty swoją placówkę.

Służba zdrowia jest sektorem bardzo
zróżnicowanym, wymagającym pod wzglę-
dem prawnym, co powoduje, że od mena-
dżera wymaga się przede wszystkim zdol-
ności do interdyscyplinarnego analizowa-
nia otoczenia oraz umiejętności projekto-
wania zmian. To musi być „architekt”, a nie
„murarz”, osoba odważna, pewna swoich
kompetencji, ale też budująca swój poten-
cjał poprzez zespół specjalistów. To jest czas
liderów i inspiratorów, którzy swoją cha-
ryzmą i wiedzą pociągną za sobą załogę,
bardzo często zniechęconą przez wielolet-
nie problemy w placówce, między inny-
mi niedoinwestowanie, obciążenie pracą
w nie-higienicznych warunkach, turbulen-
cje prawne i organizacyjne. Efektywne za-
rządzanie w ochronie zdrowia musi natu-
ralnie łączyć wiedzę medyczną z wysokimi
kompetencjami menedżerskimi, umiejęt-
nościami poruszania się w meandrach
prawa ochrony zdrowia, ekonomii, finan-
sów, zarządzania. Stąd rolą lidera jest
zbudowanie efektywnego zespołu mene-
dżerskiego. Dyrektor lekarz wsparty kom-
petentnym dyrektorem finansowym może
odnieść sukces, choć zawsze wiąże się to
z wyborem pomiędzy działalnością kli-

niczną a zarządzaniem, które nie łatwo jest
łączyć. Bardzo dobre wyniki obserwujemy
w placówkach zarządzanych przez wy-
kwalifikowanych menedżerów nie lekarzy,
którzy we współpracy z dyrektorem me-
dycznym kreują efektywną ścieżkę rozwo-
ju placówki.

Jedne szpitale są zadłużone, a inne cie-
szą się świetną kondycją finansową, świet-
nie wypadają w rankingach. Kluczowa jest
tutaj rola dobrego menadżera czy czasem
jednak nawet świetny zarządzający nie wy-
starczy? 

Na pewno nie można bagatelizować
kontekstu zewnętrznego. Wpływ na sytuację
szpitala ma nie tylko kadra menadżerska,
ale również lokalizacja szpitala, otoczenie
konkurencyjne, finansowanie w danym
województwie, wyzwania epidemiologicz-
ne. Wszystkie rankingi wskazują jednak, że
pomimo wad systemu – uniwersalnych dla
placówek w całym kraju – najlepsze szpi-
tale wyróżnia dobra organizacja i nasta-
wione na zmiany zarządzanie. 

Profesjonaliści odnoszą się do koncepcji
evidence base management. Bazują na za-
rządzaniu opartym na danych. Wyposażają
się w nowoczesne narzędzia do analizy
kosztów, procesów po to, żeby mogli
stwierdzić, że ich możliwości kadrowe,
sprzętowe, czasowe, są maksymalnie wy-
korzystywane. Równoległą koncepcją jest
value based healthcare, która koncentruje
się na czterech działaniach: monitorujesz,
mierzysz, zmieniasz, naprawiasz. Jest ona
fundamentem dla tych, którzy nie boją się
faktów, ocen i ich przedstawiania innym, po-
trafią wykorzystać narzędzia benchmar-
kowe. Na takie postawy liczymy jako użyt-
kownicy tego systemu i takie kształcimy
w naszym programie MBA. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka

Ekonomistka, ekspert w obszarze rozwoju organizacji, przywództwa i zdrowia
publicznego 

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochro-
nie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think-tanku zajmującego się ba-
daniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia. Wiceprzewodnicząca Rady Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej
Opieki Zdrowotnej, doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony
zdrowia. 
Jest także dyrektorem programu MBA w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego
oraz kierownikiem wielu certyfikowanych programów szkoleniowych przeznaczo-
nych dla lekarzy, kadry zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracowników insty-
tucji publicznych z sektora opieki zdrowotnej. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady
ds. Kompetencji w Ochronie Zdrowia. Integratorka ludzi i idei. W latach 2016, 2017
i 2018 znalazła się w pierwszej dziesiątce „Listy Stu" tworzonej przez „Puls Medy-
cyny”.

RANKING SZPITALI 2018
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Wkonferencji uczestniczyły
podmioty z różnych obsza-
rów działalności: prężnie
działające firmy prywatne,

np. Asmet Sp. z o.o., sp.k., Pojazdy Spe-
cjalistyczne Szczęśniak Sp. z o.o. czy
Borgwarner Polska Sp. z o.o.; podmioty
samorządowe, np.: UM Bielsko-Biała;
ośrodki zdrowia, np. ZOZ Starachowice,
ZOZ Końskie; również placówki nauko-
wo-badawcze, np. Instytut Napędów i Ma-
szyn Elektrycznych Komel oraz inne or-
ganizacje, np. Warszawski Dom Technika
NOT.

– Konferencja stanowiła forum dyskusji
w zakresie ważnych i aktualnych kwestii do-
tyczących roli innowacji w polskiej gospo-
darce, roli jakości i świadomości Polaków
o jakości oraz jakości jako determinanta do-
skonałości. Głównym obszarem dyskusji
była problematyka deprecjacji jakości w ży-
ciu codziennym oraz jej znaczenia dla do-
stawców wyrobów i usług. Przedstawiony
został ewolucyjny kierunek zmian związa-
nych ze strategią kontynuacji konkursu
Polskiej Nagrody Jakości – ustanowione-
go jako pierwszego w Polsce konkursu
dotyczącego idei jakości i praktycznej jej im-
plementacji w warunkach gospodarki ryn-
kowej – mówi nowy sekretarz konkursu,
dr inż. Witold Pokora. 

Dla uczczenia wartości związanych
z budową niepodległości naszego państwa,
powiązanego z blisko ćwierćwieczną tra-
dycją honorowania osób i podmiotów, li-
derów konkursu Polskiej Nagrody Jakości,
został zaprojektowany i wręczony specjal-
ny, dedykowany tej wyjątkowej chwili i idei,
okolicznościowy medal „Za zasługi dla ja-
kości”. Źródłem koncepcji projektu tego me-
dalu jest oryginał medalu wręczanego w la-
tach 30. ubiegłego wieku obrońcom Rze-
czypospolitej „Za walkę o niepodległość
w latach 1918–1921”. Medal łączy w sobie
tradycje polskiego medalierstwa z nowo-
czesnością koncepcji wynikającej z prze-

słania płynącego z idei Polskiej Nagrody Ja-
kości, wskazując na utylitarność wartości ja-
kości, jako jednego z fundamentu poszu-
kiwania drogi do doskonałości w nieskrę-
powanych warunkach globalnej, wolno-
rynkowej gospodarki. Medal został przyjęty
z honorem przez wszystkich uczestników
konferencji, szczególnie wyróżnionych za
zasługi dla jakości.

W ramach konkursu przyznano Polską
Specjalną Nagrodę Jakości dla dr. inż.
Mirosława Recha, ważnej postaci w histo-
rii współczesnej jakości w Polsce i inicjatora
Polskiej Nagrody Jakości, a także po-
przedniego sekretarza konkursu Polska
Nagroda Jakości.

Laureatami XXI edycji Konkursu Pol-
skiej Indywidualnej Nagrody Jakości im.
prof. Edwarda Kindlarskiego w poszcze-
gólnych kategoriach zostali:
• nauka – prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski,
PRZ Rzeszów,
• nauka – dr hab. inż. Andrzej Świderski,
prof. ITS Warszawa,
• promocja – mgr Jan Moos – ŁCDNiKP
Łódź,
• praktyka – mgr inż. Jerzy Szymański,
MBE UW, Górka Cement Trzebinia.

Organizatorami wydarzenia byli: Kra-
jowa Izba Gospodarcza, Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji S.A., Klub Polskie Fo-
rum ISO 9000, współpracujący z Redakcją
„Problemy Jakości” oraz Fundacją Rozwoju
UE we Wrocławiu. Patronaty medialne
sprawowały czasopisma „Problemy Jako-
ści”, „Rynek Inwestycji”, „Magazyn Go-
spodarczy FAKTY”.

Jak co roku odbył sie koncert o cha-
rakterze patriotycznym, który swoim śpie-
wem przy akompaniamencie instrumentów
uświetniła m.in. Grażyna Mądroch, wo-
kalistka sopranowa, uczennica Bogny So-
korskiej –  słynnego „słowika Warszawy”,
współzałożycielka fundacji im. Bogny So-
korskiej.  

Szczegóły na temat przebiegu konfe-
rencji udostępnione są na stronie
www.pnj.pl �

Najlepsza jakość w 100-lecie 
odzyskania niepodległości
12 listopada 2018 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej 
w Warszawie odbyła się krajowa konferencja Polskiej Nagrody
Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości”. 
W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestników

Laureaci Polskiej Nagrody Jakości

Witold Pokora, sekretarz Komitetu
Polskiej Nagrody Jakości
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Niedawno został pan sekretarzem
Polskiej Nagrody Jakości, prestiżowego
konkursu, którego korzenie sięgają 1995
roku.  Proszę o przedstawienie swojej syl-
wetki. Myślę, że czytelnicy chętnie zapo-
znają się z postacią, która teraz będzie się
zajmować obsługą tej nagrody.

O sobie zawsze jest najtrudniej mówić.
Biorąc pod uwagę fakt, że tegoroczna
edycja Konkursu Polskiej Nagrody Jakości
jest związana z rozpoczęciem obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę pozwolę sobie na osobistą refleksję
w tym temacie. Otóż jestem postacią moc-
no związaną z polskimi tradycjami woj-
skowymi, zawodowo oraz prywatnie. Tra-
dycją naszej rodziny od trzech pokoleń była
służba wojskowa. Mój dziadek pełnił ją jako
żołnierz zawodowy w 66. Kaszubskim
Pułku Piechoty im. Józefa Piłsudskiego.
Drugi dziadek również brał udział w kam-
panii wrześniowej, którą zakończył w nie-
woli bolszewickiej i miał to szczęście, że do-
stał się do Armii gen. Władysława Ander-
sa, z którą przeszedł cały szklak bojowy,
łącznie z walkami pod Monte Cassino. 

Mój ojciec interesował się lotnictwem,
marzył o służbie w tej formacji, ale w tam-
tych czasach okazało się, że mógł służyć tyl-
ko w służbach pomocniczych, co też czy-
nił jako lekarz w wojskowej służbie zdrowia.

Ja spełnieniem te marzenia i zajmowałem
się techniką lotniczą obsługując, remontu-
jąc i modernizując samoloty naddźwięko-
we. Właśnie te doświadczenie z pułku lot-
niczego, zakładów remontowych oraz in-
stytutu naukowo-badawczego dały mi pod-
stawy wiedzy o szczególnym znaczeniu ja-
kości w aspekcie bezpieczeństwa, związa-
nym z życiem ludzkim. Od 1995 roku za-
cząłem zajmować się w resorcie obrony na-
rodowej, jakością wyrobów na potrzeby
obronności, a od 1999 roku systemami za-
rządzania jakością dostawców wyrobów
obronnych. Jestem współtwórcą systemu
badań i certyfikacji wyrobów oraz certyfi-
kacji systemów zarządzania jakością w kon-
tekście obronności i bezpieczeństwa pań-
stwa. Dzisiaj mogę stwierdzić, że tradycje
wojskowe dają właściwą podstawę do krze-
wienia jakości w życiu codziennym oraz za-
wodowym. Urodziłem się w rocznicę od-
zyskania niepodległości, a mój ojciec dzień
później. To też zobowiązuje do utrzymy-
wania rodzinnych tradycji.

Jeśli mówimy już o tradycji, to proszę
o wyjaśnienie jakie wydarzenie związane
z Polską Nagrodą Jakości odbyło się
w ubiegłym roku?

Poprzedni rok oraz najbliższe lata ob-
fitują w różne rocznice. Po pierwsze i naj-
ważniejsze: 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości po 123 latach niewoli,
ale również 25-lecie Polskiej Nagrody Ja-

kości przypadające w 2019 roku oraz sze-
rzej rozumiane 100-lecie narodzin nauko-
wego zarządzania przez jakość, mające swo-
je źródło w latach dwudziestych ubiegłego
wieku, stanowią okazję do podzielenia się
refleksją na temat kształtowania i wiary-
godności jakości. W nawiązaniu do ww.
rocznic oraz pierwszego pytania szczegól-
nie bliski jest mi temat powstań niepodle-
głościowych kształtujących naszą dzisiejszą
świadomość (chciałoby się powiedzieć
– również jakościową), a w tym roli po-
wstania listopadowego będącego wyraże-
niem woli odzyskania pełniej wolności,
bez żadnych kompromisów i obcych ogra-
niczeń.

Prawie 100-letnia ewolucja koncepcji
zarządzania przez jakość daje obszerny ba-
gaż doświadczeń, które pozwalają na we-
ryfikację dostosowania realiów zarządza-
nia funkcjonującego w polskich podmiotach
do współczesnych wyzwań, stosowania
nowoczesnych narzędzi zarządzania oraz
rozwiązań ogólnie przyjętych, ale również

poszukiwania rozwiązań doskonalących da-
jących możliwość tworzenia przewagi kon-
kurencyjnej i budowanie marki lidera. Pol-
ska Nagroda Jakości promuje podmioty,
które podjęły to właśnie wyzwanie urze-
czywistniające pojęcie „polska jakość” jako
znaną i cenioną markę na całym świecie.

Rozmawiał Jacek Markowski

Lata rocznic 
dla Polskiej Nagrody Jakości

Rozmowa z nowym sekretarzem Polskiej Nagrody
Jakości, drem inż. Witoldem Pokorą

Polska Nagroda Jakości jest wyróżnieniem przyznawa-
nym podmiotom gospodarczym: firmom prywatnym 
i skarbu państwa, samorządowym, usługowym, 
o różnych zakresach działalności, w tym medycznych,
budowlanych, elektrotechnicznych, chemicznych, 
lotniczych, zbrojenioch, morskiech, za wdrażanie kon-
cepcji zarządzania przez jakość, opartej na filozofii
Total Quality Management i jej 10-letnich modyfikacjach



Wswojej działalności Instytut
szczególną rolę przywiązuje
do zapewnienia jakości na
każdym etapie prac badaw-

czych i usługowych, jakie prowadzi. Do-
wodem tego jest wprowadzona przez tę jed-
nostkę naukowo-badawczą Polityka Ja-
kości. Stanowi ona deklarację najwyższe-
go kierownictwa IBA, w której zawierają się
słowa: „Świadomy odpowiedzialności
związanej z prowadzonymi pracami ba-
dawczymi razem ze wszystkimi pracowni-
kami kreuję Politykę Jakości, której głównym
celem jest budowanie organizacji wiary-
godnej i profesjonalnej. Będę nadal dążył
do ciągłego doskonalenia jakości i rozsze-
rzania naszych badań, co zapewni Insty-
tutowi stabilną pozycję na rynku i szerokie
perspektywy rozwoju”.

Instytut realizuje politykę jakości w za-
kresach właściwych dla swego działania,
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie wymagań
Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Do-
brej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz wy-
maganiami systemu zarządzania jakością
wg normy ISO 9001. 

Systemy jakości są ze sobą zintegro-
wane i nie tylko realizują cele wyznaczone
przez uregulowania prawne i normy, ale
również wspomagają się wzajemnie i uzu-
pełniają. 

Zapewnienie jakości jest realizowane
poprzez: system zarządzania dokumen-
tacją, zarządzanie zmianami, nadzoro-
wanie procesu wytwarzania i prowadzo-
nych badań, kontrolę jakości, organizację
pracy personelu i szkoleń, nadzorowanie
odchyleń od ustalonych instrukcji i specy-
fikacji, audyty wewnętrzne i zewnętrzne,
działania korygujące i zapobiegawcze oraz
przeprowadzanie działań walidacyjnych
pomieszczeń, procesów, metod analitycz-
nych, urządzeń i systemów skomputery-
zowanych.

W strukturze organizacyjnej IBA wy-
dzielono Centrum Zapewnienia Jakości,
jako komórkę niezależną organizacyjnie,
podlegającą bezpośrednio dyrektorowi In-
stytutu. 

Centrum Zapewnienia Jakości nadzo-
ruje i koordynuje wszystkie działania zwią-
zane z zapewnieniem jakości procesu wy-
twarzania i kontroli produktu leczniczego

Biodribin®, dla którego IBA jest podmio-
tem odpowiedzialnym i wytwórcą oraz
w zakresie zapewnienia jakości badań wła-
snych i zlecanych.

Podstawowymi dokumentami dekla-
ratywnymi systemu zarządzania jakością
w IBA są:
• Polityka Jakości IBA,
• Dokumentacja Główna Miejsca Prowa-
dzenia Działalności (GMP),
• PSMF – opis systemu monitorowania
działań niepożądanych,
• Program Zapewnienia Jakości wg Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej (GLP),
• Księga Jakości wg ISO 9001: 2015.

Dokumenty tworzą spójny system do-
kumentacji, tzn. są wzajemnie powiązane
i mają ujednoliconą formę, są opracowy-
wane według jednakowego schematu, w jed-
nolitej szacie graficznej z uwzględnieniem
symbolu, numeru, wydania, daty obowią-
zywania i historii zmian dokumentu. Do-
kumenty systemowe wydane przez Centrum
Zapewnienia Jakości integrują oraz wza-
jemnie uzupełniają wszystkie systemy jakości

obowiązujące w poszczególnych komórkach
organizacyjnych Instytutu.

Jakość prac prowadzonych w Instytu-
cie jest potwierdzona obowiązującymi cer-
tyfikatami jakości.  

W Zakładzie Analizy Chemicznej, wy-
konującym usługi w zakresie analiz che-
micznych i badań analitycznych, od 1999
roku obowiązuje system zarządzania ja-
kością ISO 9001. Potwierdzeniem tego
jest aktualny Certyfikat Systemu Zarzą-
dzania ISO 9001:2015, wydany dnia 30
stycznia 2018 roku przez jednostkę certy-
fikującą DNV GL-Business Assurance. 

Instytut prowadzi fizykochemiczne,
biologiczne i mikrobiologiczne badania
kontroli jakości produktów leczniczych dla
ludzi, produktów weterynaryjnych oraz
badanych produktów leczniczych na pod-
stawie Certyfikatu GMP wydanego przez
Głównego Inspektora Farmaceutycznego
dnia 28 maja 2018 roku, będącego konty-
nuacją wcześniejszych certyfikacji GIF. 

Ponadto, Instytut prowadzi badania
bioanalityczne i badania farmakokine-
tyczne na podstawie Certyfikatu Zgodno-
ści z Zasadami Dobrej Praktyki Labora-
toryjnej wydanego dnia 9 lutego 2018 roku
przez Biuro ds. Substancji Chemicznych.
Certyfikacja ta jest kontynuowana od 2006
roku. �

W awangardzie badań nad lekami
Od ponad 60 lat działalność Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków wpisuje
się w rozwój polskiej nauki i przemysłu farmaceutycznego
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Generała Mirosława Hermaszew-
skiego poznałem przed kilkunastu
laty podczas rajdu dziennikarzy
i pilotów. Organizowano kiedyś

takie przedsięwzięcia, podczas których pilo-
ci popisywali się swoimi umiejętnościami
w lotach na orientację, a dziennikarze arty-
kułami z trasy. 

Spędziliśmy uroczy wieczór, gdy generał
opowiadał o swoim locie w kosmos. Kolega
z radia, który nagrywał to spotkanie, powiedział
mi, że ma już gotową audycję. Nic nie trzeba
było dodawać. Istotnie, rozmowa była pro-
wadzona zgodnie z normami sztuki dzienni-
karskiej. Były w niej i objaśnienia, i ciekawostki,
i anegdoty, i przede wszystkim ogromne do-
świadczenie, którym się ochoczo dzielił.

Drugi raz zobaczyłem generała za po-
średnictwem telewizji. Siedział w studiu
przed stosem dokumentów, ilustrujących
przebieg jego służby wojskowej. Było to z oka-
zji przyjęcia przez Sejm ustawy o obniżeniu

emerytur tzw. ubekom.
Hermaszewski trafił na tę listę

jako członek Wojskowej Rady Ocale-
nia Narodowego. Znalazł się w jej skła-
dzie zupełnie bezwiednie. Studiował
wówczas w Moskwie. Któregoś dnia
otrzymał rozkaz powrotu do Warsza-
wy. Nawet w ambasadzie nie umiano
mu wyjaśnić, co się dzieje. Myślał, że
zostanie z Moskwy odwołany. Poleciał
więc i czekał na decyzję. Z telewizji do-
wiedział się o stanie wojennym i o tym,
że jest w składzie WRON. Długo so-
bie na tej funkcji nie porządził, bo po
dwóch tygodniach został odesłany na
dalsze studia do Moskwy. 

A co generał robił wcześniej? Z do-
kumentów, jakie przyniósł do studia,
wynika, że jako pilot odbył ponad 3 tys.
lotów, którym poświęcił ponad 2 tys.

godzin. To kawał ciężkiej roboty. Ktoś, kto ani
razu nie znalazł się w stanie przeciążenia jako
pilot myśliwca nic z tego nie zrozumie. 

Drogę do kariery miał nielekką. Jako
dziecko o mało nie zginął podczas rzezi wo-
łyńskiej. Życie zawdzięcza matce, która
uchroniła go przed banderowcami. Stracił w
tych czasach 19 członków swojej rodziny,
wśród nich ojca. 

Rodzina została repatriowana na Dolny
Śląsk, do Wołowa pod Wrocławiem. Tam roz-
winął swoje zainteresowania lotnictwem,
m.in. w Aeroklubie Wrocławskim. Po takim
przygotowaniu nie miał problemów z dosta-
niem się do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lot-
niczej w Dęblinie.

Po wielu latach pojawił się jako kandydat
do lotu kosmicznego. Drugim był płk Zenon
Jankowski. Znałem wówczas fotoreporterów
Wojskowej Agencji Fotograficznej, którzy
chwalili mi się bogatą dokumentacją z życia
rodzin obydwu pilotów. Nie wiadomo było bo-
wiem, kto w końcu w ten kosmos poleci i trze-
ba było być przygotowanym na różne oko-
liczności. Hermaszewski miał brata genera-
ła, więc jego szanse były większe. Mówiło się
jednak, że jest za wysoki i ledwo się zmieści
w kosmicznej kapsule. 

To ostatecznie nie przeszkodziło. 27 czer-
wca 1978 roku od godziny 17:27 do 5 lipca
godziny 16:31 wraz z Piotrem Klimukiem od-
był lot na statku Sojuz 30. 28 czerwca 1978
o godzinie 19:08 przeprowadzono cumowa-
nie z zespołem orbitalnym „Salut 6” – Sojuz
29. Po wykonaniu programu badawczego
5 lipca na stepach Kazachstanu odbyło się lą-
dowanie. W czasie 8-dniowej misji dokona-
no 126 okrążeń Ziemi i zostało ustanowionych
kilka rekordów Polski, zatwierdzonych przez
FAI; m.in.: wysokość – 363 km, prędkość lotu
– 28 tys. km/h, czas trwania lotu – 190 godzin
3 minuty 4 sekundy, przebyty dystans – 5 273
257 km i inne.

Rodzi się teraz pomysł ponownego wy-
słania Polaka na orbitę. Na razie w kosmos
latają tylko polskie urządzenia. Prezes Polskiej
Agencji Kosmicznej dr Grzegorz Brona twier-
dzi, że możemy tego dokonać poprzez współ-
pracę z Europejską Agencją Kosmiczną. Ma
ona program, system szkoleń i kandydatów
do odbycia lotów. 

– Należy sobie jednak zdawać sprawę, że
jest to kosztowne. Sam lot na stację kosmiczną
to koszt rzędu 40 mln euro, a nawet więcej,
jeśli myślimy o bardziej ambitnym programie
przebywania astronauty w kosmosie i wyko-
nywania przez niego również pewnych prac
na stacji kosmicznej – wyjaśnił Brona. 

Jeden lot polskiego kosmonauty po-
chłonąłby więcej środków niż Polska Agencja
Kosmiczna ma na rok swojej działalności. Jaki
byłby tego efekt? Przypomnijmy anegdotę
z czasów Polski Ludowej.

Chłopak wybiega na podwórko i krzyczy
w stronę ojca, który jest w oborze:

– Tata, Ruskie w kosmos polecieli.
– Wszystkie? – pyta ojciec.
– Nie, jeden.
– To co ty mi głowę zawracasz. 
Podobnie może być z naszym drugim ko-

smonautą. W zależności od tego, który rząd
go w ten kosmos wyśle. Wyobraźmy sobie taki
dialog. – Tata, PiS-owcy w kosmos polecie-
li. – Wszystkie? �

Lot w kosmos

Czesław Rychlewski

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Sam lot na stację ko-
smiczną to koszt rzędu
40 mln euro, a nawet
więcej, jeśli myślimy
o bardziej ambitnym
programie.
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Przyczyny tego stanu rzeczy to
przede wszystkim napięcia w sfe-
rze światowego handlu oraz wa-
hania kursów walut. Rosną czyn-

niki ryzyka w związku z podejmowaniem
chaotycznych decyzji na rynkach finanso-
wych oraz eskalacją sporów handlowych.
Wpływ na sytuację gospodarki światowej
mieć też będzie klimat. Gwałtowne zmia-
ny pogodowe spowodują wahanie cen
żywności, co szczególnie odczują kraje
słabo rozwinięte. 

Lokomotywy zwalniają
Wskaźnik PMI dla strefy euro znajdu-

je się na najniższym poziomie od czterech
lat i wynosi 51,1 proc. Sygnalizuje on
wprawdzie jeszcze tendencje wzrostowe, ale
jest też ostrzeżeniem przed nadciągającą re-
cesją. 

„Gospodarka strefy euro pod koniec
2018 roku znów zredukowała bieg. W grud-
niu aktywność biznesowa rosła najwolniej
od końcówki 2014 roku, a napływ nowych

zamówień ledwo wzrósł” – skomentował
wyniki grudniowego badania Chris Wil-
liamson, główny ekonomista IHS Mar-
kit.

Jeszcze gorzej jest w Chinach. W gru-
dniu ub.r. wskaźnik PMI spadł tam poni-
żej 50 pkt. Rekordowy spadek od paź-
dziernika 2008 roku zanotował też ame-
rykański ISM. W grudniu wyniósł 54,1 pkt.,
podczas gdy w listopadzie osiągnął 59,3
pkt. Wygląda więc na to, że spowolnienie
gospodarcze nabiera globalnego charak-
teru. 

– Żarty się skończyły, amerykański
przemysł zaciąga hamulec – skomentował
sytuację Przemysław Kwiecień, główny
ekonomista XTB. – Teraz spowolnienie
mamy po obydwu stronach Atlantyku. 

– Publikacja najnowszego odczytu in-
deksu ISM dla przemysłu postawiła znak
zapytania nad dalszym dobrym zachowa-
niem największej gospodarki świata
– twierdzi Łukasz Bugaj z DM BOŚ. – Za-
uważyć trzeba też tąpnięcie indeksu nowych
zamówień. To kluczowy wskaźnik z punk-
tu widzenia przyszłości, który wręcz runął

o 11 pkt. z 62,1 pkt. do zaledwie 51,1 pkt.
Pokazuje to, że wojna handlowa z pewnym
opóźnieniem zaczyna jednak doskwierać
amerykańskim wytwórcom. 

Spadek indeksu ISM odbił się szerokim
echem na rynkach. Dolar znalazł się w od-
wrocie. Spadła rentowność długu USA.
Kurs uncji złota przekroczył już 1290 do-
larów i kontynuował marsz na wielomie-
sięczne maksima.

21 grudnia ub.r. odbyła się konferencja
z okazji 40-lecia rozpoczęcia wewnętrznych
reform i otwarcia się Komunistycznej Par-
tii Chin na świat. Władze republiki wiedzą
dobrze, że konieczne jest stymulowanie kon-
kurencyjności i tworzenie nowych miejsc
pracy. To wymaga decentralizacji zarzą-
dzania. Do głosu dochodzą też jednak po-
glądy dotyczące bezpieczeństwa narodo-
wego. 

– Chiny nie mogą rozwijać się w izo-
lacji od świata, a świat potrzebuje Chin dla
globalnego rozwoju – stwierdził prezy-
dent Xi Jinping. – Nikt nie jest w stanie dyk-
tować Chińczykom, co powinni lub czego
nie powinni robić. 

Ruchy wahadła
Zgodnie z ustaleniami Global Ekonomic Prospects w 2019 roku wzrost gospo-
darczy na świecie spowolni do 2,9 proc. z 3 proc. w roku ubiegłym. Zmniejszy
się także poziom inwestycji
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Wnioski z krachu
Po upadku Lehman Brothers, co za-

początkowało światowy kryzys finansowy,
miało dojść do uruchomienia mechani-
zmów obronnych i kontrolnych. Nic takie-
go się jednak nie stało. Banki wyszły na pro-
stą. Ich szefowie zainkasowali wysokie
premie, a ciężar naprawy sytuacji poniosły
budżety państw. 

– Dziesięć lat od upadku Lehman
Brothers na światowym rynku finansowym
znów niepokój. Właściwie nic przez te 10 lat
się nie zmieniło – twierdzi ekonomistka dr
Hanna Szymborska, ekspertka brytyjskie-
go The Open University. Jej zdaniem nowy
kryzys już się zaczął. Problemy zostały za-
miecione pod dywan. Ucichły bunty na Wall
Street. Nakręcono filmy i napisano książ-
ki o konieczności reform, ale żadnych
skutków to nie przyniosło. Reformy sekto-
ra bankowego były zbyt nieśmiałe. 

Rok 2019 przyniesie bez wątpienia
globalne spowolnienie gospodarcze. Nie bę-
dzie ono zbyt głębokie, pod warunkiem że
nie dojdzie do konfliktów geopolitycznych.
A tego wykluczyć nie można. Wiele będzie
zależało od zachowań banków centralnych.
Jeżeli Fed utrzyma swoją skłonność do za-
ostrzania polityki pieniężnej, dolar się
wzmocni, koniunktura na giełdach się po-
gorszy i wzrosną ceny surowców.

Steen Jakobsen, główny ekonomista
duńskiego Saxo Banku, znanego ze swoich
katastroficznych prognoz, uważa, że Eu-
ropa zbliża się do recesji, a Niemcy nara-
żone są na podobne kłopoty. 

Pozostaje kwestia odwrócenia globali-
zacji. Nie istnieje wyraźne długoterminowe
rozwiązanie tego problemu, jednak świa-
towa gospodarka jest w złym stanie, a Chi-
ny za wszelką cenę dążą do stabilizacji. 

Raport Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD) nie pozo-
stawia wątpliwości, że globalne spowol-
nienie gospodarcze staje się faktem. Pro-
gnozy wzrostu na 2019 r. zostały skorygo-
wane w dół dla większości największych go-
spodarek. 

Prezentując raport Laurence Boone,
główny ekonomista OECD przekonywał, że
„obecnie niewiele wskazuje na to, że spo-
wolnienie będzie poważniejsze niż przewi-
dywano. Jednak ryzyko jest wystarczająco
duże, aby podnieść alarm i przygotować się
na wszelkie nadchodzące burze. Potrzeb-
na będzie współpraca w zakresie polityki fi-
skalnej na poziomie globalnym i na po-
ziomie euro”.

W wielu krajach bezrobocie jest rekor-
dowo niskie, a niedobory siły roboczej za-
czynają się nie tylko objawiać, ale i tworzyć
realne problemy dla przedsiębiorstw. 

W opinii sekretarza generalnego OECD
Angela Gurrí „konflikty handlowe i nie-

pewność polityczna potęgują trudności, na
jakie napotykają rządy, aby zapewnić, że
wzrost gospodarczy pozostanie silny, zrów-
noważony i sprzyjający włączeniu spo-
łecznemu”.

Napięcia w handlu już szkodzą świa-
towemu PKB i wymianie handlowej. Jeśli
USA podniesie taryfy celne na wszystkie
chińskie towary do 25 proc., a Chiny po-
dejmą działania odwetowe, światowa ak-
tywność gospodarcza może być znacznie
słabsza. Do 2021 roku światowy PKB
spadnie o 0,5 proc., w USA szacunkowo
o 0,8 proc, a w Chinach o 1 proc. 

Już w 2018 roku tempo wzrostu go-
spodarczego w Chinach zmniejszyło się do
6,5 proc. wobec 6,9 proc. w roku po-
przednim. Ma to niewątpliwy wpływ na całą
globalną gospodarkę. 

Rosja symuluje
Z Moskwy docierają sprzeczne opinie

o stanie jej gospodarki. Według Kremla kraj
ten doskonale sobie radzi z zachodnimi
sankcjami. To opinia sprzed dwóch lat.

Podobno wrócili do niej zagraniczni in-
westorzy, a rubel odzyskał siłę. Rosja nie-
ustannie też zwiększa rezerwy złota. Jednak
Bank Światowy orzekł, że wzrost gospo-

darczy Rosji będzie w 2018 roku znacząco
niższy niż zakładano. Aleksiej Kudrin, szef
Izby Obrachunkowej Rosji, przyznał, że
głównym powodem problemów w rosyjskiej
gospodarce są sankcje amerykańskie. Mó-
wił o tym podczas obrad Międzynarodo-
wego Forum Ekonomicznego w Sankt Pe-
tersburgu. Jego zdaniem zmniejszą one
tempo wzrostu gospodarki rosyjskiej nie
– jak zakładano – o 0,2–0,3 pkt. proc., ale
o 0,5 pkt. proc.

Podobnego zdania są analitycy trzech
banków inwestycyjnych. Morgan Stanley
szacuje, podobnie jak Kudrin, że wzrost
w poprzednim roku wyniesie 1,8 proc., a nie
2,3 proc. Podobne szacunki ogłosili anali-
tycy Goldman Sachs i Citi. Władzy nie po-
zostało nic innego jak uznać te diagnozy.
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego
Rosji zredukowało też swoje prognozy
wzrostu do 2,1 proc. 

Dużo wskazuje na to, że w tym roku od-
pływ kapitału z Rosji może być jeszcze więk-
szy niż w roku ubiegłym. Ponadto ciągle nad
tym krajem wiszą zapowiedzi kolejnych
sankcji amerykańskich. 

Można więc powiedzieć, że świat się
chwieje i nie widać realnych prób po-
wstrzymania tego procesu. �
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Po upadku Lehman Brothers, co zapoczątkowało świa-
towy kryzys finansowy, miało dojść do uruchomienia
mechanizmów obronnych i kontrolnych. Nic takiego się
jednak nie stało. Banki wyszły na prostą
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Na początku listopada Komisja
Europejska szacowała wzrost
polskiego PKB w 2018 roku
o 4,8 proc. (tyle samo co w 2017

roku), gdy w maju „dawała” 4,3 proc. We-
dług styczniowego raportu Banku Świato-
wego wzrost gospodarczy Polski w ubiegłym
roku miał wynieść 5 proc. Prognoza na lata
2019, 2020 i 2021 to odpowiednio 4 proc.
(podwyższenie oczekiwań z października
ubiegłego roku o 0,1 pkt., 3,6 i 3,1 proc. Ra-
port stwierdził: „Wzrost w gospodarkach
Europy Środkowej spowolnił w 2018 roku.
Słabnący eksport i braki na rynku pracy
ograniczyły wzrost w Bułgarii, Chorwacji
i Rumunii. Z kolei pomimo braków w za-
sobach kadrowych wzrost w Polsce nieco
przyspieszył ze względu na silną kon-
sumpcję i inwestycje”.

W grudniu agencja ratingowa Fitch
podwyższyła swą prognozę na 2018 roku
z 4,8 do 5,1 proc, a na 2019 rok z 2,9 do
3 proc. W opinii ekspertów agencji, przed
wyborami parlamentarnymi w 2019 roku
rząd zastosuje luzowanie fiskalne, głównie
w formie wzrostu wydatków socjalnych, któ-
re będą wspierać wzrost gospodarczy. Jed-
nak spowolnienie nastąpi w 2019 i 2020
roku wskutek spadku tempa absorpcji
środków unijnych. Ponadto, wzrost inwe-
stycji prywatnych będzie niższy niż inwe-

stycji publicznych, ponieważ przedsię-
biorcy mają trudności w znalezieniu pra-
cowników. 

Zewnętrzne zagrożenia 
Dla ocen najbliższej przyszłości go-

spodarki Polski poważny element stanowi
listopadowa prognoza OECD (Polska jest
członkiem tej organizacji). Przewiduje ona
w 2019 roku spadek wzrostu ekonomicz-
nego w skali światowej z 3,7 do 3,5 proc. Au-
torzy raportu oceniają: „Globalny wzrost
gospodarczy pozostaje silny, ale osiągnął
swój szczyt w ostatnim czasie, a obecnie stoi
w obliczu rosnących zagrożeń, w tym ro-
snących napięć handlowych i zaostrzenia
warunków finansowych”. Według OECD,
w wielu krajach bezrobocie jest rekordowo
niskie, lecz zaczynają się pojawiać niedo-
bory siły roboczej. Raport stwierdza rów-
nież: „Przepływy kapitału, które napędza-
ły ekspansję gospodarek krajów wscho-
dzących, odwracały się w kierunku gospo-
darek państw rozwiniętych, a zwłaszcza Sta-
nów Zjednoczonych”. Raport ostrzega:
„Napięcia handlowe zwiększyły niepewność
dla przedsiębiorstw i zagroziły zakłóceniem
globalnych łańcuchów dostaw, szczególnie
w regionach ściśle powiązanych ze Stana-
mi Zjednoczonymi i Chinami. (...) Dalsza
eskalacja konfliktów handlowych może się
odbić na wymianie oraz wzroście PKB, po-
wodując jeszcze więcej niepewności w biz-
nesplanach i inwestycjach”. 

Analitycy OECD podkreślają, że na Bli-
skim Wschodzie i w Wenezueli wyzwania
geopolityczne i polityczne przełożyły się na
bardziej niestabilne ceny ropy naftowej. W
Europie Brexit jest ważnym źródłem poli-
tycznej niepewności. Autorzy raportu stwier-
dzają, że ożywienie gospodarcze po kryzysie
(w 2008 roku – ZS) nie przyniosło nama-
calnej poprawy warunków życia wielu lu-
dzi. Dodali: „Nierówności w dochodach
przechodzą z pokolenia na pokolenie. Za-
grażają wzrostowi gospodarczemu, mo-
bilności międzypokoleniowej i wprowa-
dzają czynnik niezadowolenia społeczne-
go do globalnej gospodarki”.

Na zewnętrzne zagrożenia zwrócił też
uwagę listopadowy raport UE. Szacował,
że w 2018 roku cała UE zwiększy swoje
PKB o 2,1 proc., a w przyszłym roku o 1,9
proc., gdy w maju przewidywała, że będzie
to odpowiednio 2,3 i 2. KE wskazała, że
przyczyną spowolnienia wzrostu są takie
czynniki jak zanik dynamiki w handlu
światowym, rosnąca niepewność i wyższe
ceny ropy, a także niepoprawiająca się sy-
tuacja na rynku pracy. Wszystko to wywo-
łuje „wysoką niepewność” w kontekście per-
spektyw dla unijnej gospodarki. 

Pytania o przemysł
Obawy związane z zapowiadanym

spowolnieniem (w tym zastojem) handlo-
wym w Europie, szczególnie w Niem-
czech, zapewne wywołały w drugiej poło-

Gdy czytelnik otrzyma ten
tekst, zapewne już będą znane
wstępne wyniki polskiej gospo-
darki w 2018 roku. Na po-
czątku stycznia 2019 roku
można było jedynie ogólnie
stwierdzić, że ubiegły rok był
bardzo pomyślny i prognozy
wzrostu PKB oscylowały wokół
5 proc. lub nieco poniżej tego
tempa. Niektórzy zagraniczni
analitycy późną jesienią pod-
wyższyli swoje oceny sprzed 
2–4 miesięcy o 0,1–0,3 proc. 

Najbliższe perspektywy
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wie ubiegłego roku pogorszenie nastrojów
w polskim przemyśle. Odzwierciedla to spa-
dek punktacji wskaźnika PMI do 49,5 w li-
stopadzie i grudniu 47,6 ubiegłego roku
(najgorszy wynik od kwietnia 2013 roku).
Opierający się na opiniach przedsiębiorców
wskaźnik spadł poniżej 50 pkt., co formalnie
może zapowiadać pogorszenie sytuacji
w przemyśle. Trevor Balchin, dyrektor
IHS Markit, który organizuje badania
stanowiące bazę tworzenia wskaźnika
PMI, stwierdził: „Polski sektor produkcyjny
odnotował najgorsze wyniki od czterech lat
– PMI spadł poniżej neutralnego pro-
gu. Negatywny wpływ na główny wynik
z ostatniego okresu miała wielkość pro-
dukcji, liczba nowych zamówień oraz po-
ziom zatrudnienia. Zapotrzebowanie na
eksport nadal było słabe i spadało czwar-
ty miesiąc z rzędu, choć był to mniejszy spa-
dek niż odnotowano w październiku. Nie
dziwi zatem, że producenci wykazują naj-
niższy od początku 2013 roku poziom
optymizmu co do wielkości przyszłej pro-
dukcji”. 

W grudniowym komunikacie IHS Mar-
kit stwierdza się: „Mimo, że w ostatnim mie-
siącu 2018 prognozy odnośnie przyszłej 12-
miesięcznej produkcji uległy poprawie,
dane dotyczące liczby nowych zamówień
oraz zaległości produkcyjnych sugerują, że
w najbliższym czasie trend spadkowy zo-
stanie utrzymany” – napisano.

ING Economics Poland – wchodzący
w skład ING Group (holenderska korpo-
racja świadcząca wielonarodowe usługi
bankowe i finansowe) – na początku stycz-
nia tak skomentował grudniową punktację
PMI: „Głęboki spadek PMI stanowi bar-
dzo negatywne zaskoczenie. Należy za-
uważyć jednak, że pozostałe wyniki badań
ankietowych (GUS, NBP) dają zupełnie od-
mienne konkluzje”. To zastrzeżenie rozwi-
nął: „W naszej ocenie słabsze wyniki badań
nastrojów będą miały umiarkowany wpływ
na obroty przemysłowe w grudniu – spo-
dziewamy się odbicia dynamiki produkcji
z 4,7 do 7,3 proc. r/r. Pozytywną rolę ode-
grają jednak głównie efekty statystyczne. Jak
na razie silna korekta PMI z ostatnich mie-
sięcy ma niewielkie przełożenie na dane
o aktywności gospodarczej za IV kwartał
2018. Jednak skala spadków indeksów no-
wych zamówień, w tym zamówień ekspor-
towych, wskazuje, że gospodarki naszych
głównych partnerów handlowych mocno
hamują, co z opóźnieniem przełoży się rów-
nież na tempo PKB w Polsce”.

Dwie strony medalu
W grudniowym raporcie „Consensus

Forecast Central & Eastern Europe” ana-
litycy portalu focus-economics.com ocenili,
że w końcu 2018 roku popyt krajowy po-

nownie napędził wzrost. Wydatki gospo-
darstw domowych i stałe inwestycje pozy-
tywnie zadziałały na zmniejszenie bezro-
bocia i strukturalne finansowanie ze środ-
ków związanych z UE, co, jak się wydaje,
zrekompensowało ochłodzone zapotrze-
bowanie zewnętrzne z Unii Europejskiej.
Oczekuje się w najbliższych latach, że
wyższa inflacja i skutki zawężenia rynku pra-
cy przytłumią tempo wzrostu. 

W obecnej sytuacji inwestycje powin-
ny być oparte na niskich stopach procen-
towych i wyższej absorpcji funduszy po-
wiązanych z UE. Niepokoje w sektorze ze-
wnętrznym, zwłaszcza w związku z po-
wszechnym spowolnieniem w całej UE
i dalszym spowolnieniem globalnego han-
dlu, stanowią kluczowe ryzyko krótkoter-
minowe. Ponadto niepewność związana
z budżetem UE na lata 2021–2027 ciąży
nad długoterminową perspektywą. 

W grudniowym raporcie paneliści Fo-
cusEconomics spodziewali się wzrostu
polskiego PKB o 3,6 proc. w 2019 roku,
a w styczniowym o 0,1 proc. więcej, zaś
w 2020 o 3,1 proc. (bez zmian). Inflacja
spadła w październiku 2018 roku do 1,8
proc. Panel prognozował w styczniu jej
wzrost w 2019 roku do 2,3 proc., a w 2020
roku do 2,4 proc. Przewidywał zwiększe-
nie produkcji przemysłowej w 2019 roku
o 4,8 proc. i w 2020 roku o 4,5 proc. (w obu
latach jest to nieco mniej niż wcześniej pro-
gnozowano). Szacował również, że pry-
watna konsumpcja w 2019 i 2020 roku
zwiększy się odpowiednio o 4,1 proc. i 3,4
proc.

To się opłaci
Polskie kłopoty energetyczne, jakie w

pełni upublicznione zostały w końcu grud-
nia, nie znalazły do początku stycznia szer-
szych analiz. Natomiast wcześniej nasze
problemy węglowe i zanieczyszczeń roz-
ważał raport Banku Światowego przygo-
towany we współpracy z polskim Mini-
sterstwem Środowiska i przedstawiony
na COP24 w Katowicach. Xiaodong
Wang, szefowa zespołu, który przygotował
raport, podkreśliła, że „jest w interesie Pol-
ski” ograniczenie zanieczyszczenia po-
wietrza. Aby osiągnąć cele Unii Europej-
skiej lub jeszcze wyższe, potrzebne są
bardziej ambitne działania: ograniczenie
udziału węgla w sektorze energetycznym
w 2030 rku nie do 60 proc. – jak chce rząd,
ale do 44 proc. – jak chce Unia. Według au-
torów raportu spełnienie ambitnych ce-
lów będzie kosztowało więcej niż obecne
plany rządu, ale zostanie to nawet przebi-
te korzyściami: koszt zwiększania ambicji
od obecnych celów do celu UE wyniesie
5,4 mld dolarów, zaś zysk szacowany jest
na 6,5 mld dolarów.

Raport przyznaje, że szybsze odejście
od węgla będzie oznaczało znaczne obni-
żenie zatrudnienia w sektorze węglowym.
Jednak ocenia, że nie wywoła to negatyw-
nego wpływu na gospodarkę regionu. Śląsk
jest bowiem dużo mniej uzależniony od wę-
gla, niż sądzono, a w jego przemyśle istnieje
zapotrzebowanie na pracowników. Po-
nadto możliwe jest zmniejszenie sektora wę-
glowego w sposób, który nie skrzywdzi jego
pracowników: ponad połowa górników
jest w wieku, który pozwala na przejście na
wcześniejszą emeryturę, a młodsi pracow-
nicy sektora górniczego będą potrzebowali
pomocy, w tym stosownych szkoleń. Z ra-
portu wynika, że najbardziej ambitny sce-
nariusz odejścia od węgla oznacza 20 tys.
mniej miejsc pracy w górnictwie, ale za to
100 tys. nowych miejsc w sektorze energii
odnawialnej – stwierdziła Xiaodong Wang.
Podkreśliła, że kraje takie jak RPA czy
Chiny pokazują, iż energia odnawialna jest
tańsza niż pochodząca z węgla. 

Wizja do 2050 roku
W opinii części zagranicznych obser-

watorów zapowiedzi pewnego obniżenia
tempa wzrostu PKB w Polsce nie oznaczają
groźnego załamania. Co więcej, według
prognoz Polska utrzyma poczesne miejsce
na liście krajów najlepiej rozwijających
swe gospodarki. Taki obraz prezentuje
grudniowy raport PwC (jedna z najwięk-
szych globalnych organizacji świadczą-
cych usługi doradcze). Raport noszący
tytuł „Świat w 2050 roku: Czy przesunię-
cie w układzie sił światowych gospodarek
będzie się utrzymywało?” zawiera przewi-
dywania potencjalnego wzrostu PKB do
2050 roku dla 32 największych gospodarek
na świecie, które wytwarzają 84 proc. łącz-
nego światowego PKB. Analitycy PwC
przewidują, że realny średni wzrost pol-
skiego PKB do 2050 roku ma wynieść ok.
2,7 proc. rocznie, a w ujęciu na głowę miesz-
kańca 2,9 proc., co jest najwięcej w grupie
pozostałych 31 krajów. Raport prognozu-
je, że po okresie rocznego wzrostu PKB po-
nad 3 proc. w latach 2021–2040 będzie on
stanowił 2,8 proc., a w latach 2041–2050 ok.
2 proc. Takie osłabienie będzie następstwem
m.in. spadku liczby ludności. Ponadto po
„dogonieniu” gospodarek zaawansowanych
dalszy dynamiczny wzrost polskiej gospo-
darki będzie większym wyzwaniem. Dlate-
go zapewnienie sobie dobrego tempa roz-
woju w późniejszej perspektywie, polskie
przedsiębiorstwa z sektorów intensywnie
wykorzystujących technologie muszą prze-
sunąć się wyżej w łańcuchu tworzenia
wartości produktów. Jedynym sposobem
osiągnięcia tego celu są wyższe nakłady in-
westycyjne na badania, rozwój oraz inno-
wacje. �
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Konfederacja Lewiatan
Konfederacja Lewiatan przedstawiła

swoje stanowisko w sprawie projektu usta-
wy o zmianie ustawy Prawo telekomuni-
kacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotem obecnych konsultacji
jest zmodyfikowany projekt zmiany Prawa
telekomunikacyjnego oraz niektórych in-
nych ustaw, którego pierwsza wersja była
konsultowana w kwietniu 2018 roku. 

Konfederacja Lewiatan przedstawiła
wówczas uwagi, które w większości pozo-
stają aktualne w odniesieniu do bieżącego
projektu. Zaproponowane zmiany są kie-
runkowo zgodne z postulatami płynącymi
już od dłuższego czasu z rynku telekomu-
nikacyjnego. Przydzielenie częstotliwości
wycenianych przez rynek telekomunikacyjny
na wiele milionów złotych (a w ostatniej au-
kcji nawet miliardów) jest wydarzeniem
o tak doniosłym znaczeniu, że musi wy-
magać rzeczywistego potencjału uczestni-
ków i rzetelności ich działań, w tym w od-
niesieniu do składanych ofert. 

Jak wynika z powszechnie dostęp-
nych informacji, na brak dostatecznych za-
bezpieczeń w tym zakresie wskazywała rów-
nież Komisja Europejska w postępowaniu

prowadzonym od 2016 r. Z kolei kwestia
działań, prowadzących do uporządkowa-
nia i rearanżacji poszczególnych pasm,
a tym samym zwiększenia efektywności wy-
korzystania widma, staje się coraz bardziej
istotna i pilna wobec planów wdrożenia sie-
ci 5G. Zgodnie z przyjętym na poziomie eu-
ropejskim planem działań pierwsze ko-
mercyjne wdrożenie sieci 5G na dużą ska-
lę powinno nastąpić już w 2020 roku. 

Podstawowym warunkiem realizacji
tego celu jest dostępność odpowiednich za-
kresów częstotliwości, skoordynowanych
międzynarodowo i wolnych od zakłóceń.
Ponadto w aktualnej wersji projektu za-
proponowano uprawnienie dla ministra cy-
fryzacji do określenia harmonogramu roz-
dysponowania określonych zasobów czę-
stotliwości, co odbieramy przede wszyst-
kim jako dążenie do szybkiego i sprawne-
go udostępnienia częstotliwości na potrzeby
sieci 5G. Jednakże w miejsce proponowa-
nego harmonogramu lepsze byłoby przy-
jęcie, na poziomie rządu, zapowiadanej
Strategii 5G dla Polski.

– Biorąc powyższe pod uwagę, popie-
ramy cel proponowanej nowelizacji usta-
wy i liczymy na szybkie wdrożenie odpo-
wiednich zmian, w tym również w odnie-

sieniu do aktów wykonawczych – twierdzi
Lewiatan. 

Forum Obywatelskiego Rozwoju
Polska pozostaje krajem relatywnie

słabo zurbanizowanym, a Warszawa rośnie
wolno na tle europejskich metropolii. Ni-
ski poziom urbanizacji jest problemem, bo
to duże miasta dzięki efektom skali i spe-
cjalizacji oferują najlepiej płatne miejsca pra-
cy i najwyższy poziom życia. Jednocześnie
tylko duże miasta zapewniają wystarczająco
głębokie rynki pracy, duże zagęszczenie ak-
tywności gospodarczej i szybkość roz-
przestrzeniania się innowacji. Są w stanie
stanowić zaplecze dla wzrostu dużych
polskich firm do międzynarodowego i w
przyszłości globalnego znaczenia.

Deglomeracja, rozumiana jako prze-
noszenie urzędów centralnych z Warszawy
do małych miast, jest błędnym kierunkiem.
Spowolni rozwój Warszawy i osłabi jej mię-
dzynarodową konkurencyjność, jednocze-
śnie nie sprawiając, że młodzi przestaną wy-
jeżdżać z mniejszych miejscowości. W la-
tach 2000–2014 populacja Warszawy rosła
wyraźnie wolniej od najszybciej rosną-
cych metropolii w krajach, do których w tym
czasie emigrowali młodzi Polacy – jedynie

Władza twierdzi,
że to dla dobra

przedsiębiorców.
Oni jednak by-

wają innego zdania. 
Z uwagą śledzą projekty

ustaw i rozporządzeń, zgłaszając
do nich istotne zastrzeżenia. Czy ktoś

się jednak tym przejmie?

Regulacja 
goni 

regulację
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o 6 proc. wobec 14 proc. w Amsterdamie,
15 proc. w Monachium, 18 proc. w Lon-
dynie, 23 proc. w Oslo i 34 proc. w Dubli-
nie. Dlatego można przypuszczać, że spa-
dek populacji małych miast miał raczej
związek z emigracją młodych do zagra-
nicznych metropolii niż ich „wysysaniem”
przez Warszawę.

W Szwecji deglomeracja Urzędu Kon-
sumentów i Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego ze Sztokholmu do mniej-
szych miast kosztowała 1,1 mln szwedzkich
koron na każde przeniesione miejsce pra-
cy. Jedynie 1 proc. urzędników zdecydował
się przeprowadzić razem ze swoimi miej-
scami pracy. To poskutkowało dużymi
kosztami osobowymi przeniesienia i kilku-
letnim zakłóceniem pracy urzędów. Z ana-
lizy szwedzkiego odpowiednika NIK-u wy-
nika, że te koszty nie zwrócą się pomimo
tańszej działalności urzędów w mniejszych
miastach.

Działalność urzędów na szczeblu cen-
tralnym wymaga regularnych kontaktów
z ministerstwami i parlamentem, a także in-
nymi urzędami i organizacjami zagranicz-
nymi. Dlatego fiaskiem zakończyło się
zlokalizowanie Polskiej Agencji Kosmicz-
nej w Gdańsku. Agencja była zmuszona
utworzyć filię w Warszawie, który zatrud-
niał 65 proc. jej urzędników i w którym pra-
cował jej prezes. Obecnie do Warszawy ma
być przeniesiona generalna siedziba. Al-
ternatywą są kosztowne dla podatników re-
gularne podróże urzędników po kraju.

Nie należy mylić deglomeracji z de-
centralizacją. Polsce potrzebna jest de-
centralizacja, która polega na przenosze-
niu decyzji na niższy poziom admini-
stracji, bliżej obywateli. Niestety deglo-
meracja nie zmienia wpływu obywateli na
podejmowane decyzje, a jest jedynie dzia-
łaniem fasadowym, które redystrybuuje
prestiż z Warszawy do małych miast. Bę-
dzie prowadziła do lokalizowania po-
szczególnych urzędów według potrzeb
wyborczych i lobbingu, zamiast dostar-
czania najwyższej jakości usług publicz-
nych obywatelom i utrudniała współpra-
cę w tworzeniu polityki publicznej na
szczeblu centralnym.

Pracodawcy 
Rzeczypospolitej Polskiej

Obszar bezpieczeństwa i zdrowia jest
niezwykle istotny w miejscu pracy, lecz nie
przykłada się do niego właściwej wagi. Re-
gulujące tę kwestię przepisy są archaiczne
i nie odpowiadają warunkom funkcjono-
wania współczesnych firm. Dlatego uwa-
żamy, że szkolenia nie powinny być sche-
matyczne, ale dostosowane do działalno-
ści konkretnego przedsiębiorstwa oraz da-
nej grupy pracowniczej. 

Przepisy prawa nie przewidują w tym
względzie żadnych ulg, stawiając na pierw-
szym miejscu ochronę pracownika przed za-
grożeniami występującymi w środowisku
pracy. Promocja zdrowia w miejscu pracy
to działania, dzięki którym pracownicy
bardziej interesują się swoim zdrowiem,
dbają o to, by mieli coraz większy wpływ na
czynniki kształtujące stan ich funkcjono-
wania. 

Zapewnienie bezpiecznych warunków
pracy przyczynia się do trwałego rozwoju
przedsiębiorstw i stabilizacji ich działalności.
Jest to też inwestowanie w odpowiednie
standardy utrzymywania klientów i pozy-
skiwania nowych możliwości działania. 

Ponownie wnioskujemy o uwzględ-
nienie w planie działań Rady Ochrony Pra-
cy problematyki stosowania środków ochro-
ny indywidualnej. Zasadne jest propago-
wanie metody ich dopasowania do każde-
go użytkownika. 

W naszej opinii przedmiotem większego
zainteresowania Rady Ochrony Pracy po-
winno być zagadnienie pracy na wysoko-
ści. Zasadne w tym zakresie byłoby opra-
cowanie krajowego programu szkoleń oraz
kompleksowych wytycznych. W tym kon-
tekście warto także dokonać weryfikacji za-
kresu badań lekarskich dotyczących do-
puszczenia pracownika do pracy na wyso-
kości, które obecnie nie uwzględnia wszyst-
kich możliwych przeciwwskazań i ograni-
czeń. 

Uznajemy za zasadne podjęcie na Fo-
rum Ochrony Pracy dyskusji na temat
służby medycyny pracy. Naszym zdaniem
jest konieczne jej większe zaangażowanie
w działania BHP.  Uważamy, że aktywność
Rady Ochrony Pracy powinna być ukie-
runkowana na działalność profilaktyczną,
promującą bezpieczeństwo pracy.

CZR
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Maciej Otrębski

Deficyt całego sektora finansów
publicznych wyniósł 0,5 proc.
produktu krajowego brutto.
Odbiło się to na wskaźniku re-

lacji długu publicznego do PKB. Zmalał on
z 50,6 proc. do 49,2 proc. Spadły więc tak-
że koszty obsługi długu publicznego (do 28
mld zł, czyli 9,2 proc.) wydatków budżetu
państwa. 

Dzieje się to wszystko przy zwiększo-
nych wydatkach na cele społeczne. Od roz-
poczęcia realizacji programu „Rodzina
500+” wydatkowano na ten cel ok. 59 mld zł.
Dużo kosztowało też obniżenie wieku
emerytalnego. Okazało się jednak, że do
ZUS wpływa coraz więcej składek. W ostat-

nim roku było to o 20 mld zł więcej niż
w poprzednim. 

Tygrys z zadyszką
Taki jest stan na dziś. Według wszyst-

kich znaków na niebie i ziemi spowolnie-
nie gospodarki jest jednak nieuchronne.
Polski tygrys może dostać zadyszki. Ana-
litycy PMR Restrukturyzacje SA alarmu-
ją na przykład, że pogarszają się warun-
ki prowadzenia biznesu dla polskich
przedsiębiorstw. Chodzi przede wszystkim
o problemy ze znalezieniem pracowników
i rosnące koszty zatrudnienia. Nie wia-
domo też jeszcze, jak ukształtują się ceny
energii elektrycznej i gazu oraz paliw.
Przy ich wzroście obniży się chęć do in-
westowania. 

Dzisiejsze zawirowania dotyczące
cen prądu mogą sprawić, że latem za-
grozi nam blackout, czyli przerwy w do-
stawie energii – tak ostrzegają eksperci.
Każdego dnia firmy energetyczne notu-
ją straty, które opóźniają niezbędne in-
westycje.

To grozi tym, że spółki nie nadążą z po-
kryciem zapotrzebowania. – Na przykład
Tauron czy Elektrownia Jaworzno. A nie
jest to bez znaczenia, dlatego że pewne
moce też wypadają z rynku – mówi ekspert
Marcin Roszkowski z Instytutu Jagielloń-
skiego.

W efekcie, gdy przyjdzie gorące lato, to
prądu w Polsce może zacząć brakować, tak
jak w 2015 roku. Wtedy zaczną się poważne
problemy.

Uwaga, nadchodzi
pogorszenie w gospodarce

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rok 2018 nie zamknął się nadwyżką 
budżetową. Odnotowano deficyt ok. 10 mld zł



– Gdyby to był jedyny problem polskich
przedsiębiorstw, to jego skutki byłyby
ograniczone – podkreśla Małgorzata Ani-
simowicz, prezes PMR Restrukturyzacje
SA. – Jednak w sytuacji, w której wiele
branż, takich jak handel, budownictwo czy
transport, funkcjonuje na kilkuprocento-
wych marżach, ma olbrzymie problemy
z rekrutacją pracowników, co wiąże się rów-
nież z rosnącymi kosztami płac, znaczące
podwyżki cen prądu mogą wywołać po-
wstanie sytuacji kryzysowych w przedsię-
biorstwach, co często prowadzi do upa-
dłości.

Obciążeniem dla firm jest także tzw.
split payment, czyli oddzielanie i blokowanie
VAT-u na specjalnych kontach, które od
stycznia dotyczy już wszystkich przedsię-
biorców. Dla biznesów, które traktowały
VAT jako krótkoterminową linię kredytową,
ta zmiana w krótkim okresie będzie istot-
nym problemem.

Najbliższe lata pod znakiem 
mniejszych inwestycji

Polskiej gospodarce niedobrze służy ni-
ski poziom inwestycji. – Nie pozwoli to
utrzymać tempa wzrostu na obecnym po-
ziomie – twierdzi prof. Witold Orłowski.
– Przedsiębiorcy pytani o to, dlaczego nie
inwestują, odpowiadają zgodnie – przez nie-
pewność. 

W kolejnych latach gospodarka zwol-
ni jeszcze bardziej. Jak prognozuje Bank
Światowy, wzrost PKB Polski w 2020 roku
będzie już na poziomie 3,6 proc., a w 2021
roku 3,3 proc.

– W obliczu coraz bardziej wyraźnego
pogorszenia koniunktury za granicą nie ma
wątpliwości, że polska gospodarka nie
przedłuży znakomitej serii pięciu kwartałów
z tempem wzrostu PKB na poziomie co naj-
mniej 5 proc. – powiedział w rozmowie
z PAP główny ekonomista PKO BP Piotr
Bujak. – Elementem, zabezpieczającym
nas przed zagrożeniami zewnętrznymi,
jest duża stabilność polskiego sektora ban-
kowego, potwierdzona w ostatnich euro-
pejskich stress-testach, w których najbardziej
odporną na potencjalnie negatywny sce-
nariusz makroekonomiczny instytucją spo-
śród wszystkich przebadanych okazał się
być PKO Bank Polski.

Ekspert tego banku dostrzega jednak
także czynniki niepokojące. Jest to m.in. wy-
raźne spowolnienia gospodarki niemieckiej.
Czynnikiem ryzyka jest także Brexit. Rynek
brytyjski jest bowiem trzecim pod wzglę-
dem wielkości eksportowym rynkiem dla
Polski.

Niepokoi też sytuacja we Włoszech. To
państwo ogromnie zadłużone toczy bój
z Unią Europejską o zwiększenie swojego
deficytu. Piotr Bujak obserwuje też zmia-
ny na europejskiej scenie politycznej np.
w zakresie popularności różnych partii
politycznych. Wszystko wyjaśni się po wy-
borach do europarlamentu. 

Motory wzrostu
„Puls Biznesu” przeprowadził ankietę

wśród ekonomistów. Wynika z niej, że
motorem rozwoju w 2019 roku będzie
konsumpcja indywidualna. Jej wzrost
zmniejszy się jednak z 4,6 proc. w 2018 roku
do 3,8 proc. Wsparciem dla niej będą ro-
snące wynagrodzenia i kredyty konsu-
menckie. 

„Konsumpcja może pozytywnie za-
skoczyć, podczas gdy w przypadku inwe-
stycji realizacja czynników ryzyka będzie
oznaczać dane słabsze od oczekiwań” – pi-
szą specjaliści w raporcie CitiMonthly.

Dynamika nakładów na środki trwałe
spowolni w tym roku o ok. 2 pkt. proc. do
5,7 proc. Inwestycje publiczne też będą
zwalniać po szczycie sprzed wyborów sa-

morządowych.  – Firmy prywatne pozo-
staną ostrożne przy podejmowaniu nowych
projektów inwestycyjnych – przewiduje
Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista
Banku Millennium.

Co z eksportem i inflacją? 
Dotychczas eksport był motorem na-

pędzającym polską gospodarkę. To za-
czyna się zmieniać w złym kierunku. Według
prognoz dynamika jego wzrostu spowolni
do 4,7 proc.

– Prognozy dla krajowej gospodarki na
2019 rok są obarczone wyjątkowo dużą nie-
pewnością głównie ze względu na czynni-
ki zewnętrzne – zauważa Michał Dybuła,
główny ekonomista BGŻ BNP Paribas.

– Choć prognozy dla strefy euro są pe-
symistyczne, a na horyzoncie rysują się ko-
lejne zagrożenia, to najbardziej nieko-
rzystne scenariusze wcale nie muszą się
spełnić – twierdzi Rafał Benecki, główny
ekonomista ING Banku Śląskiego.

A co z inflacją? Większość ekonomistów
twierdzi, że nie przekroczy ona celu infla-
cyjnego, czyli 2,5 proc. Inny pogląd w tej
sprawie ma Jarosław Janecki, główny eko-
nomista Société Générale. Jego zdaniem,
podwyższona inflacja w Europie Środko-
wej i Wschodniej jest już faktem, a w przy-
padku Polski istnieje ryzyko mocniejszego
jej wzrostu z powodu dynamiki płac, prze-
wyższającej wzrost wydajności pracy, a tak-
że niepewności co do cen energii. – Infla-
cja już po pierwszym kwartale może prze-
wyższyć sięgający 2,5 proc. cel NBP – za-
powiada . 

Zdaniem ankietowanych specjalistów,
w 2019 roku nie ma szans na istotne
umocnienie krajowej waluty. Złoty pozo-
stanie stabilny wobec euro, a do dolara zy-
ska dzięki powrotowi siły euro na global-
nych rynkach – wynika z konsensu prognoz
zebranych przez „Puls Biznesu”.

– 2019 rok będzie okresem stopniowego
spowalniania polskiej gospodarki – twier-
dzi Grzegorz Ogonek, ekonomista San-
tander Bank Polska. – Wzrostowi PKB prze-
szkadzać będzie skala niedoborów na ryn-
ku pracy, a skutkiem ubocznym powinna
być wyższa inflacja. Przymuszone rosną-
cymi kosztami firmy zaczną podnosić ceny
własne. Dodatkowo nad gospodarką świa-
tową wciąż utrzymują się te same czynni-
ki ryzyka, związane z potencjalną eskalacją
wojen handlowych i nieuporządkowanym
wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europej-
skiej.

Marcin Mazurek i Piotr Rutkowski, eko-
nomiści mBanku, twierdzą natomiast, że w
2019 roku polska gospodarka podda się
wreszcie sile ciążenia, jednak oczekiwane
spowolnienie wzrostu PKB do 3,8 proc.
wciąż będzie dobrym wynikiem. �

GOSPODARKA

Obciążeniem dla firm
jest także tzw. split
payment, czyli odd-
zielanie i blokowanie
VAT-u na specjalnych
kontach, co od 
stycznia dotyczy 
już wszystkich 
przedsiębiorców. 
Dla biznesów, które
traktowały VAT jako
krótkoterminową linię
kredytową, ta zmiana
w krótkim okresie
będzie istotnym 
problemem
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Klientela hoteli i restauracji pre-
zentuje szerokie spektrum gu-
stów i preferencji, a goście coraz
częściej sięgają po produkty pre-

mium, które choć są droższe, reprezentu-
ją jakość i oryginalność. Tendencja ta pier-
wotnie dotyczyła tylko największych pol-
skich miast, obecnie rozciąga się już prak-
tycznie na cały kraj, co ściśle związane jest
z większą zamożnością klientów. 

Oprócz rodaków, rosnącą grupę kon-
sumentów stanowią odwiedzający nasz
kraj obcokrajowcy. Wizyta turystyczna czy
biznesowa to otwartość na nowe propo-
zycje, a także związany z tym budżet. Nie
od dziś goście z zagranicy stanowią ulu-
bioną klientelę hotelarzy i restauratorów.
Spory odsetek klientów wyspecjalizowanych
sklepów mięsnych w Warszawie i okolicach
stanowią również przedstawiciele świata dy-
plomatycznego krajów muzułmańskich
wraz ze swoimi rodzinami. Nierzadko też
w obliczu organizacji konferencji czy spo-
dziewanej dużej grupy gości hotele zama-
wiają spore ilości wyszukanych gatunków
mięs, które stanowią podstawę wykwintnego
bankietu.

– Otrzymujemy coraz więcej zapytań
o jakościową ofertę z naszego sklepu – mówi
Cemre Yatur, współwłaściciel wyspecjali-
zowanego sklepu mięsnego Harbi Meat.

– Póki co w realizowanych zamówieniach
przeważa drób i mięso mielone, ale klien-
ci częściej dopytują o baraninę i jagnięci-
nę, a nawet o sezonowaną wołowinę.

Dużą popularnością cieszy się również
oferta specjalna, jaką jest wstępnie dopra-
wione mięso, które po szybkiej obróbce
cieplnej gotowe jest do spożycia. – Na miej-
scu przygotowujemy mięso, kroimy je i por-
cjujemy. Używamy mieszanki blisko 20
oryginalnych bliskowschodnich przypraw,
receptura pozostaje jednak ściśle chro-
niona – dodaje Cemre Yatur. 

Odbiorcy szukają jakości
Ostatnie lata przynoszą zmianę tendencji

na rynku spożywczym, a krajowi konsumenci
są coraz bardziej otwarci na jakościowe ga-
tunki mięsa, m.in. wołowinę, jagnięcinę i ba-
raninę, które stanowią bazę do wielu wy-
szukanych i bardzo zdrowych dań. 

Przeznaczona na steki wołowina po-
winna być poddana ścisłej selekcji oraz se-
zonowaniu na mokro i sucho. Mięso tego
rodzaju opatrzone jest specjalną tabliczką
znamionową, na której wypisana jest data
dostawy z ubojni. Produkt osiąga idealne
właściwości między 50 a 90 dniami leża-
kowania. Dania przygotowywane z tak
spreparowanego mięsa stanowią element
oferty restauracji i hoteli z segmentu pre-
mium.

Rynek drobiowy to ciągła przewaga kur-
cząt, jednak na rynku konsumenckim sta-
le obserwujemy wzrost w segmencie obej-
mującym gęsi, indyki i fermowe kaczki. Do-
stawcy i pośrednicy zgodnie potwierdzają
przemianę zamówieniowego portfolio.

Baranina i jagnięcina to regionalnie po-
pularne mięso, świetnie nadające się do pie-
czenia i na grilla. Z hodowli baranów sły-
ną Podhale i tereny podkarpackie, jednak
próby wypasu podejmowane są też w in-
nych częściach Polski, co wiąże się bezpo-
średnio z rosnącym popytem na tę pozycję
kulinarną.

Jednym z najzdrowszych gatunków
mięsa jest pochodząca od kilkumiesięcznych
cieląt cielęcina. Ten wyszukany produkt nie
jest powszechny w krajowej ofercie sprze-
dażowej, jednak wyspecjalizowane sklepy
mięsne powinny mieć go w swoim asorty-
mencie.

Coraz większą popularność w kraju zy-
skuje również indyk, który jest mięsem
chudym i wysokobiałkowym, zalecanym
przy niskotłuszczowej diecie.

Zmiana trendów w branży HoReCa jest
potwierdzonym rynkowo faktem. Specjaliści
obserwują tendencję polegającą na więk-
szym zainteresowaniu odbiorców jako-
ściowymi, starannie wyselekcjonowanymi
produktami mięsnymi, takimi jak m.in.
cielęcina, jagnięcina i sezonowana woło-
wina. Wiąże się to ściśle z przemianą na-
strojów konsumenckich, poprawą zamoż-
ności społeczeństwa oraz większą liczbą tu-
rystów odwiedzających Polskę. �

Nowe trendy 
na polskim rynku HoReCa
Specjaliści w branży
hotelowo-restauracyj-
nej wyraźnie mówią 
o przemianie trendów
konsumpcyjnych.
Coraz liczniejsi od-
biorcy wykazują zain-
teresowanie
jakościowymi i orygi-
nalnymi produktami, 
w tym jagnięciną i se-
zonowaną wołowiną



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W PRZEMYŚLE MIĘSNYM

Jubileuszowy 50. konkurs „Produkty najwyższej jakości w prze-
myśle mięsnym” Jesień 2018 obejmował następujące grupy
wędlin: wędzonki (wszystkie rodzaje), kiełbasy, wędliny su-
rowe i surowe dojrzewające (wędzonki, kiełbasy) oraz inne

produkty w ilości 178 próbek z 49 zakładów mięsnych i drobiarskich.
Ocenę konkursową przeprowadzono w dniach 4 i 5 października
br. w Zakładzie Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS w Warszawie. 

Podstawą konkursowej oceny jakościowej wędlin było badanie
sensoryczne wykonane przez dwa dziewięcioosobowe zespoły rze-
czoznawców. Oceniano następujące cechy: wygląd zewnętrzny na
całym batonie wędzonki lub kiełbasy, konsystencję batonu kiełba-
sy, wygląd przekroju na dwóch przekrojonych batonach wędzonki
lub kiełbasy, smak i zapach na plastrach pochodzących z co najmniej
dwóch batonów wędzonki lub kiełbasy. W badaniach chemicznych
oznaczano między innymi zawartość: wody, białka, tłuszczu,
chlorku sodu, fosforu dodanego jako P2O5 , skrobi oraz pozosta-
łości azotynów i azotanów.

Nagrodzone produkty uzyskały jakość całkowitą na poziomie
4,5 do 5 punktów, a żadna z cech jakościowych nie otrzymała noty
niższej niż 4 punkty, natomiast w badaniach chemicznych były zgod-
ne z właściwymi normami. 

Wymagania konkursowe spełniło 170 próbki wędlin z 48 za-
kładów mięsnych i drobiarskich. Wszyscy producenci zostaną wy-
różnieni dyplomami „Za najwyższą jakość produktu” jubileuszo-
wego 50. konkursu Jesień 2018.

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za „wyróżniającą się
liczbę nagrodzonych wędlin” w Jubileuszowym 50. konkursie
„Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” Jesień 2018
otrzymuje Zakład Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kołdras w Pro-
szówkach. Specjalne wyróżnienie za najwyżej oceniony produkt wy-
twarzany metodami tradycyjnymi otrzymuje „AR-KOS” Sp. z o.o.
w Jordanowie za kiełbasę krakowską suchą. Specjalny dyplom za
uzyskanie wysokich not w ocenie sensorycznej produktów wytwa-
rzanych metodami tradycyjnymi (ekologicznymi) otrzymuje: Agro-
Visbek Bydgoszcz Sp. z o.o. Zakład w Nakle nad Notecią za kieł-
basę bydgoską dojrzewającą ekologiczną. Specjalny dyplom za uzy-
skanie wysokich not w ocenie sensorycznej produktów wytwarza-
nych metodami tradycyjnymi otrzymuje Zakład Przetwórstwa
Mięsnego Nowakowski Sp.z o.o. w Dąbrowie za schab domowy
z pieca.

W związku z 50. jubileuszową edycją konkursu „Produkty naj-
wyższej jakości w przemyśle mięsnym” podczas imprezy Dni
Przemysłu Mięsnego Jesień 2018 wręczono okolicznościowe wy-

różnia. Dyrekcja Instytutu za udział we wszystkich 50 edycjach kon-
kursu i wyróżniającą się liczbę nagrodzonych wędlin przyznała za-
szczytny tytuł Lidera Jakości Konkursu „Produkty najwyższej jakości
w przemyśle mięsnym” Zakładom Mięsnym Łuków S.A. w Łuko-
wie. Tytuł Lidera Jakości Konkursu „Produkty najwyższej jakości
w przemyśle mięsnym” za największą liczbę nagrodzonych produktów
otrzymały Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w Pszczynie.

Nagrodzone w 50. jubileuszowym konkursie produkty mogą być
znakowane znakiem towarowym „Produkt najwyższej jakości” Je-
sień 2018. �

50 lat konkursu mięsnego
Instytut Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego im. prof. 
Wacława Dąbrowskiego po raz 
pięćdziesiąty zorganizował pod 
honorowym patronatem ministra
rolnictwa i rozwoju wsi konkurs 
pod tytułem „Produkty najwyższej
jakości w przemyśle mięsnym” 
Jesień 2018

Jesteśmy na rynku od 30 lat. Aby zagwarantować jakość naszych
produktów, przede wszystkim zapewniamy ciągły nadzór lekarza
weterynarii nad procesem technologicznym. Surowiec pozysku-
jemy od lokalnych rolników, co gwarantuje wysoką jakość na-
szych wyrobów. Przyprawy dodawane w procesie produkcyjnym
posiadają atest. 
Pracownicy dobrze znają technologię produkcji oraz przepisy
HACCP. Nadzorowana temperatura w przebiegu procesu techno-
logicznego  gwarantuje bezpieczeństwo  produktu. Dbamy o okre-
sową kontrolę mikrobiologiczną wyprodukowanych wyrobów. 

Zdzisław Trościańczyk, 
prezes spółki „ZEMAT”:
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RANKING SAMORZĄDÓW NAJLEPIEJ WYKORZYSTUJĄCYCH FUNDUSZE UNIJNE

Wedycji 2018 wzięto pod uwa-
gę około 50 wskaźników.
Większość z nich pochodzi
z publicznych źródeł infor-

macji – takich jak dane ze sprawozdań bu-
dżetowych udostępnianych przez Mini-
sterstwo Finansów (np. wartość wydatków
na ochronę środowiska, na transport czy
kulturę) lub danych zbieranych przez
Główny Urząd Statystyczny. O podanie czę-
ści informacji poproszono samorządy
w specjalnej ankiecie.

Ranking Samorządów „Rzeczpospo-
litej” sprawdza efektywność działań sa-
morządów na rzecz trwałego rozwoju
wspólnoty w podstawowych obszarach:
trwałości ekonomicznej, trwałości  środo-
wiskowej, trwałości społecznej oraz w za-
kresie jakości zarządzania.  Odpowie-
dzialne zarządzenia zasobami w tych ob-
szarach zwiększa potencjał  rozwojowy sa-
morządów i pozwala osiągnąć cel zrów-
noważonego rozwoju. 

Konkurs był otwarty dla wszystkich
miast i gmin. By wziąć udział w klasyfika-
cji, należało jedynie wypełnić ankietę. 

W kategorii miast na prawach powiatu
pierwsze miejsce zajęła Zielona Góra.
Szczególnie dobre wyniki zanotowała
w obszarze trwałości społecznej. Miasto
duży nacisk kładzie na rozwój sieci żłob-
ków i przedszkoli (w 2017 r. publiczne żłob-
ki oferowały 405 miejsc, przedszkola –
dziesięć razy tyle) oraz jakości oferty edu-
kacyjnej dla młodzieży w wieku szkolnym.
Wysokie są także, na tle innych aglome-
racji, wydatki na sport i rekreację. Ważne,
że o części tych wydatków decydują miesz-

kańcy w ramach budżetu partycypacyj-
nego, który w 2017 r. wyniósł 3,8 mln zł.
Zielona Góra wyróżnia się również w ob-
szarze trwałości ekonomiczno-społecz-
nej, głównie w zakresie odpowiedzialnego
zarządzania finansami.

Zwycięzcami w pozostałych katego-
riach zostały Boguchwała (gminy miejsko-
wiejskie) i Wisznice (gminy wiejskie).  Swo-
ją wysoką w Rankingu pozycję Bogu-
chwała zawdzięcza m.in. najlepszym wy-
nikom w obszarze trwałości społecznej.
Władze starają się odpowiadać na wszyst-
kie oczekiwania mieszkańców. Przykłado-
wo zapewniły ostatnio, że mieszkańcy
gminy mogą korzystać z rzeszowskiej ko-
munikacji miejskiej i z przysługujących
uczniom darmowych biletów. Gmina przy-
kłada też dużą wagę do budowy społe-
czeństwa obywatelskiego, przekazując za-
dania różnym stowarzyszeniom czy orga-
nizując budżet partycypacyjny.

„O najbardziej zaciętej rywalizacji mo-
żemy mówić w przypadku gmin wiejskich,
bo takich samorządów mamy w Polsce ok.
1500” – pisała Anna Cieślak-Wróblewska,

dziennikarka „Rzeczpospolitej”. „Na pierw-
sze miejsce wskoczyła gmina Wisznice
(woj. lubelskie). Uzyskała najwyższą (lub
prawie najwyższą) liczbę punktów zarów-
no w obszarze trwałości ekonomiczno-fi-
nansowej, jak i społecznej. Żłobek na terenie
gminy jest bezpłatny, miejsca w przed-
szkolach wystarczy dla wszystkich dzieci,
samorząd dba także o lokalne szkoły.
Gmina liczy, że uda jej się przyciągnąć biz-
nes tworzący nowe miejsca pracy, m.in.
dzięki inwestycjom w drogi i sieć kanalizacji.
Drugą pozycję wywalczyła gmina Straw-
czyn (woj. świętokrzyskie). Stawia na roz-
wój infrastruktury społecznej dla miesz-
kańców (oczkiem w głowie lokalnych
władz są edukacja i rekreacja) i aktywiza-
cję mieszkańców. Współpracuje z organi-
zacjami pozarządowymi i swoimi jed-
nostkami pomocniczymi, w gminie dzia-
łają rada seniorów i rada młodzieżowa.
Trzecie miejsce przypadło gminie Bo-
browniki (Śląskie). Tu także samorząd
stawia na zrównoważony rozwój, ze szcze-
gólnym naciskiem na dbałość o stan śro-
dowiska naturalnego”.

Ranking Samorządów jest organizo-
wany przez „Rzeczpospolitą” już od 15 lat.
Cele, zasady oraz kryteria oceny ustala nie-
zależna kapituła pod przewodnictwem
prof. Jerzego Buzka. „Jak co roku nagra-
dzamy samorządy za konkretne dokonania.
A zadowolonych z ich działalności jest te-
raz – według CBOS – 73 proc. badanych.
Notowania w tym roku osiągnęły najwyż-
szy poziom” – pisał w pokonkursowej pu-
blikacji redaktor naczelny „Rzeczpospoli-
tej”, Bogusław Chrabota. �

Więcej kryteriów dla samorządów
Po raz kolejny dziennik „Rzeczpospolita” opublikował zestawienie samorzą-
dów najlepiej wykorzystujących środki unijne. W porównaniu z poprzednimi
latami, kryteria oceny w Rankigu Samorządów poszerzyły się

Fot. rankingsamorzadow.pl (3)



Gmina otrzymała dotację w wy-
sokości 85 proc.  kosztów kwa-
lifikowalnych. Głównym ele-
mentem projektu jest remont

unikatowego zabytku architektury drew-
nianej, jakim jest budynek kościoła z pierw-
szej połowy XVIII w., którego fundatorem
był książę Hieronim Florian Radziwiłł,
oraz renowacja wyjątkowych zabytków ru-
chomych w jego wnętrzu, które stanowią
wysoką wartość artystyczną i objęte są
ochroną konserwatorską. W kościele obej-
rzeć można m.in. kolekcję wolno wiszących
XVIII-wiecznych obrazów olejnych, poli-
chromie ścienne trzech plafonów z faseta-
mi czy pięć polichromowanych złoconych
ołtarzy architektonicznych. 

Dodatkowym elementem projektu jest
remont dzwonnicy z rekonstrukcją histo-
rycznego jej zwieńczenia. W dzwonnicy,
oprócz ekspozycji muzealnej, prezento-

wane będą materiały multimedialne m.in.
o historii dzwonnicy w Hannie, zmianie pa-
tronów kościoła wraz ze zmianą obrządku,
symbolice wyposażenia kościoła – przeni-
kaniu się różnych kultur w kościele para-
fialnym w Hannie. Przewidywana jest tak-
że galeria sztuki współczesnej „Święci Piotr
i Paweł… na straży”. 

Kolejnymi elementem inwestycji będzie
zagospodarowanie działki kościoła w za-
kresie terenu, ciągów pieszych oraz prace
dendrologiczne na terenie przykościelnym,
modernizacja – przebudowa budynku daw-
nej plebanii z przeznaczeniem na miejsce
spotkań wielokulturowych. Wystawa za-
projektowana w dawnej plebanii, w pięciu
wydzielonych salach, prezentować będzie
tradycję i historię pięciu wyznań religijnych
współistniejących na terenach Podlasia, uka-
zując poszczególne religie w kontekście ich
obrzędowości i obyczajowości. 

Ostatnim elementem projektu jest
zmiana sposobu użytkowania istniejącego
budynku szkoły na obiekt o charakterze kul-
turalnym poprzez utworzenie w nim gale-
rii malarstwa oraz wymiana więźby da-
chowej.

www.gminahanna.pl

Gmina Hanna remontuje zabytki
Gmina Hanna realizuje projekt o nazwie „Nadbużańskie zabytki architektury
drewnianej w gminie Hanna – ochrona i udostępnianie” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Puńsk jest to jedna z najstarszych
miejscowości w regionie Su-
walszczyzny. Parafia Puńsk istnieje
od 1597 r., a miasteczko Puńsk jest

jego siedzibą. Gmina Puńsk jest położona
w powiecie sejneńskim, wśród malowniczych
łąk, jezior i lasów, tuż przy granicy z Repu-
bliką Litwy. Cechą wyróżniającą dla niej jest
to, że ok. 80 procent jej mieszkańców sta-
nowi litewska mniejszość narodowa.

W 2018 roku w rankingu „Wspólnoty”
została sklasyfikowana na III miejscu w Pol-
sce w kategorii gmina wiejska – wydatki in-
westycyjne finansowane ze środków UE
w latach 2014–2017. – To duży sukces sa-
morządu. Jesteśmy dumni, że nasze sta-
rania zostały dostrzeżone i docenione
– przyznaje wójt gminy Puńsk, Witold Lisz-
kowski. W przeliczeniu na jednego miesz-
kańca na wydatki inwestycyjne ze środków

Unii Europejskiej w latach 2011–2017 po-
zyskano 4175,80 zł. Jak mówi wójt, gdyby
nie wsparcie unijne, nie udałoby się zreali-
zować wielu ważnych inwestycji  dla miesz-
kańców gminy. 

Największe projekty inwestycyjne
w gminie to: budowa kilkudziesięciu kilo-
metrów asfaltowych dróg gminnych, ter-
momodernizacja budynku szkoły z wy-
mianą okien i centralnego ogrzewania,

budowa i modernizacja hydroforni w Puń-
sku i Pełelach, renowacja i modernizacja Sa-
modzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Puńsku, zakup wozów
strażackich dla OSP, utworzenie świetlicy
w Smolanach, modernizacja budynku
urzędu gminy. Zrealizowano także szereg
małych projektów.

Rozwój lokalnej infrastruktury należy
obecnie do  nadrzędnych celów polityki
władz samorządowych. Sporo w tym za-
kresie już zrobiono. Gmina posiada tereny
inwestycyjne przeznaczone pod cele tury-
styczno-rekreacyjne, handel, usługi i prze-
mysł. – Członkostwo w Unii Europejskiej
otwiera wiele perspektyw na szybszy roz-
wój wielu dziedzin życia społeczno-go-
spodarczego i stwarza nowe możliwości ko-
rzystnej polsko-litewskiej współpracy przy-
granicznej – przyznaje wójt Liszkowski.�

Jedyna taka gmina
Od wielu lat gmina Puńsk jest znana w regionie z nowatorskich 
inicjatyw gospodarczych, z pracy społecznej i bogatego życia kulturowego. 
Z inicjatywy  mieszkańców i władz gminy w Puńsku w latach 2001–2018 
zrealizowano ponad 60 projektów unijnych
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Wojciech Ostrowski

Wsumie dla województw prze-
znaczono 31,28 mld euro ze
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-

go i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Każde województwo otrzymało konkretną
sumę do wydania. 

Wielkość otrzymanych sum obliczano
na podstawie danych statystycznych dla da-

nego województwa takich jak: liczba lud-
ności, PKB per capita oraz liczba bezro-
botnych. Wpłynęły na nie również konsul-
tacje z właściwym ministrem odpowie-
dzialnym za rozwój oraz odpowiednim
marszałkiem województwa.

Regionalne Programy Operacyjne 
dla poszczególnych województw

Ponieważ RPO działają na szczeblu sa-
morządów województw, każde z nich po-

siada własny regionalny program. Infor-
macje o nich dostępne są na stronach lo-
kalnych RPO. Jako przykład można jednak
podać wybrany RPO 2014–2020. Będzie
nim program dla województwa dolnoślą-
skiego. 

Chociaż województwo dolnośląskie
należy do najbardziej rozwiniętych w Pol-
sce, zaliczone zostało do regionów słabiej
rozwiniętych według unijnych standardów
(w naszym kraju jedynie województwo

Regionalne Programy Operacyjne 
– szansa dla województw
W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych unijny budżet na lata 
2014–2020 przewidział dla województw 40 procent środków z polityki spójności
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mazowieckie zalicza się do grupy lepiej roz-
winiętych).

Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 2014–
2020 obejmuje 11 osi priorytetowych:
przedsiębiorstwa i innowacje, technologie
informacyjno-komunikacyjne, gospodarka
niskoemisyjna, środowisko i zasoby, trans-
port, infrastruktura spójności społecznej, in-
frastruktura edukacyjna, rynek pracy, włą-
czenie społeczne, edukacja oraz pomoc
techniczna. 

W ramach RPO w województwie dol-
nośląskim realizowane są trzy cele główne:
zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
poprawa spójności społecznej i terytorial-
nej oraz poprawa efektywności administracji
publicznej. 

W ramach poszczególnych osi finan-
sowane są różne inwestycje. Na przykład
w ramach osi przedsiębiorstwa i innowa-
cje finansowane są między innymi: rozwój
infrastruktury badawczej w uczelniach
wyższych i jednostkach badawczych, re-
alizacja projektów badawczych przez przed-
siębiorstwa, rozbudowa zaplecza badaw-
czo-rozwojowego w firmach czy przygo-
towanie terenów inwestycyjnych. Więcej in-
formacji o wspieraniu poszczególnych
działań udostępnia strona RPO woje-
wództwa dolnośląskiego. 

Kto może otrzymać środki 
i z jakich funduszy?

O dofinansowanie mogą ubiegać się
między innymi: jednostki administracji
rządowej, domy pomocy społecznej, fun-
dacje i stowarzyszenia, grupy producentów
rolnych, instytucje kultury, ich związki i po-
rozumienia, jednostki badawczo-rozwojo-
we i naukowe, jednostki samorządu tery-
torialnego, małe i średnie przedsiębiorstwa,
ale również inni przedsiębiorcy i spółki, to-
warzystwa budownictwa społecznego oraz
samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej. 

W większości środki w ramach RPO
pochodzą z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego – 72 procent w mniej-
szym stopniu z Europejskiego Funduszu
Społecznego – 28 proc. EFRR finansuje
działanie związane z rozwojem innowa-
cyjności, konkurencyjności gospodarczej, in-
frastrukturą edukacyjną i zdrowotną a tak-
że poprawą stanu środowiska naturalnego.
EFS kieruje swoją pomoc na programy
związane z rozwojem rynku pracy i kapitału
ludzkiego. 

W województwie dolnośląskim naj-
więcej środków, bo aż 415,5 miliona euro
przeznaczono na oś przedsiębiorstwa
i innowacje. Na drugim miejscu z kwotą
392,3 mln euro znalazła się oś gospodar-
ka niskoemisyjna. W ramach środków fi-

nansowane są jedynie wydatki z katalogu
kosztów kwalifikowanych przygotowanym
dla każdego projektu. 

Podmiot otrzymujący wsparcie musi
jednak posiadać wkład własny, którego wy-
sokość określa się w zależności od działa-
nia. Pieniądze przekazywane są w formie
refundacji. Oznacza to, że beneficjent
musi pokryć koszty kwalifikowane z wła-
snych funduszy, a następnie otrzymuje ich
zwrot. 

Procedury i wybór projektów 
Do końca lipca 2018 roku najwięcej

konkursów w ramach RPO ogłoszono
w województwie śląskim – 319. Najmniej
w województwie pomorskim – 58. Najwięcej
z nich adresowanych było do samorządo-
wych podmiotów sektora finansów pu-
blicznych. Na drugim miejscu znaleźli się
przedsiębiorcy, na trzecim natomiast or-
ganizacje pozarządowe. Na dwóch ostat-
nich miejscach znalazły się jednostki na-
ukowe i uczelnie wyższe oraz partnerzy spo-
łeczni i gospodarczy. 

Ogłoszenie konkursu musi nastąpić
przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem
naboru, a nabór musi trwać przynajmniej
7 dni. Faktycznie jednak średnia długość
okresu, w którym można składać wnioski,
znacznie przekracza ten limit. Najdłuższe
nabory organizowane są w województwie
małopolskim, ich długość wyniosła 72 dni.
Najmniej czasu przyznaje województwo
opolskie – 10 dni. 

Dość często zdarzały się przypadki
konkursów, w których wartość wszystkich
złożonych wniosków była niższa od kwo-
ty przeznaczonej na dofinansowanie.
Dotyczyło to 799 konkursów organizo-
wanych w ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych w okresie do 31 lip-
ca 2018 roku. Najwięcej takich przypad-
ków miało miejsce w województwie ku-
jawsko-pomorskim, najmniej zaś w wo-
jewództwach: mazowieckim, opolskim
i pomorskim. Największą liczbę wniosków
przypadających średnio na jeden konkurs
zanotowano w województwach podkar-
packim i pomorskim – 66, zaś najniższą
w lubuskim – 14. 

Wnioski oceniane są przez komisje, któ-
re przygotowują listy ocenianych projektów
wraz z punktacją. Do oceny merytorycznej
przekazuje się jedynie wnioski, które speł-
niły warunki formalne. Dotyczą one wy-
maganych informacji i załączników we
wniosku oraz konieczności poprawienia
oczywistych pomyłek zauważonych pod-
czas przyjmowania wniosku. 

Możliwe jest również przyznawanie
środków w trybie pozakonkursowym. Aby
skorzystać z tej opcji, należy spełnić dwa wa-
runki:

1. wnioskodawcami, ze względu na cha-
rakter lub cel projektu, mogą być jedynie
podmioty jednoznacznie określone przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie; 

2. muszą być to projekty o strategicz-
nym znaczeniu dla społeczno-gospodar-
czego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objętego realizacją ZIT lub projekty doty-
czące zadań publicznych.

Do 31 lipca 2018 roku w ramach try-
bu pozakonkursowego zidentyfikowano
2876 przedsięwzięć na terenie całego kra-
ju. 

Dane dotyczące 
przyznawania dotacji 

Jeśli we wniosku znajdą się ewident-
ne pomyłki, wnioskodawcy mogą być we-
zwani do ich poprawienia. Liczba wnio-
sków niedopuszczonych do oceny z po-
wodu niespełnienia wymogów formal-
nych waha się od 0,3 proc w województwie
świętokrzyskim do 16,8 w warmińsko-
-mazurskim. 

Odsetek wniosków, które otrzymują do-
finansowanie wynosi od 37 procent w wo-
jewództwie podkarpackim do 54 procent
w kujawsko-pomorskim. Liczba ta zazwy-
czaj nie jest ostateczna. Może dojść do
zwiększenia puli środków dostępnych
w konkursie, a także pozytywnego rozpa-
trzenia odwołań od decyzji komisji. Jednak
w większości przypadków przyczyną zmian
na liście było zwiększenie puli środków wy-
nikające z rezygnacji z podpisania umowy
o dofinansowaniu przez podmioty, których
wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Jednocześnie do końca lipca 2018
roku złożono łącznie ponad 14 tysięcy pro-
testów. Odsetek odrzuconych wniosków,
których autorzy zdecydowali się skorzystać
z możliwości złożenia protestu wynosi od
39 procent w województwie dolnoślą-
skim do 18 proc. w podkarpackim. Naj-
większy odsetek protestów rozpatrywanych
pozytywnie zanotowano w województwie
opolskim – 42 procent, najmniej w pod-
laskim – 4 proc. 

Wnioskodawca, którego protest nie
został rozpatrzony pozytywnie może jesz-
cze odwołać się do wojewódzkiego sądu ad-
ministracyjnego. Do końca lipca ubiegłego
roku w ramach RPO złożono 997 takich
skarg. 

Zwykle nie udaje się wydać wszystkich
pieniędzy z puli przeznaczonej na dany
konkurs. Średnie wykorzystanie różni się
w zależności od województwa. W woje-
wództwie warmińsko-mazurskim środki
dostępne w konkursach wydawane są
średnio w 49 procentach, co stanowi naj-
niższy wynik w kraju. Najwyższy odsetek
zanotowano natomiast w województwie
opolskim – 95 proc. �



44 Fakty

Wczterech różnych opiniach
przyjętych przez przywód-
ców lokalnych i regionalnych
na sesji plenarnej KR-u

w dniu 5 grudnia zawarto postulaty po-
prawy i poprawki legislacyjne do propozy-
cji Komisji Europejskiej dotyczących poli-
tyki spójności na lata 2021–2027.

Polityka spójności, na którą przezna-
czono 365 mld EUR do 2020 r., jest i po-
zostanie w następnym dziesięcioleciu głów-
nym instrumentem UE propagującym
spójność gospodarczą, społeczną i teryto-
rialną, włączającym podmioty lokalne we
wspólne strategie wzrostu i uwidaczniają-
cym działania UE w każdej społeczności.
Lokalni przywódcy ponowili swój sprzeciw
wobec 10-procentowego obniżenia środków
zaproponowanego przez Komisję i przed-
stawili dzisiaj konkretne propozycje mają-
ce na celu zwiększenie skuteczności tej po-
lityki.

Przedstawione dzisiaj propozycje do-
prowadzą do modernizacji, uproszczenia
i udoskonalenia polityki spójności, co po-
kazuje zaangażowanie europejskich regio-
nów i miast na rzecz wzmocnienia tej po-
lityki, tak aby odpowiadała na wyzwania

przyszłości. Potrzebujemy większej ela-
styczności i współzarządzania, tak żeby
środki były udostępniane na wszystkich po-
ziomach sprawowania rządów, co zagwa-
rantuje rezultaty których oczekują obywa-
tele. Dzięki temu polityka spójności będzie
w stanie zapewnić odpowiedzi na wyzwa-
nia, przed którymi Europa stoi nie tylko dziś,
lecz również stanie jutro – stwierdził prze-
wodniczący Karl-Heinz Lambertz
(BE/PES). 

Komisarz UE ds. polityki regionalnej
Corina Creţu dodała: – Cenne prace Eu-
ropejskiego Komitetu Regionów doty-
czące przyszłości polityki spójności nada-
ły ton negocjacjom. Z zadowoleniem
przyjmuję przyjęte w ramach negocjacji
konstruktywne podejście do wniosku Ko-
misji, zwłaszcza zaś wsparcie dla zasady
silnego partnerstwa z myślą o rozwoju lo-
kalnym i o umowach o partnerstwie we
wszystkich państwach członkowskich. Od
początku debaty o przyszłości Unii Eu-
ropejskiej Komitet był jednym z najważ-
niejszych orędowników polityki spójności,
o czym świadczy jego zdecydowany wkład
w Sojusz na rzecz Spójności. Jestem
przekonana, że nasza udana współpraca

będzie przynosiła owoce i utoruje drogę do
silnej polityki spójności.

Przywódcy lokalni i regionalni ocenili
przedstawione przez Komisję w maju
wnioski ustawodawcze dotyczące lat 2021–
2027 i zajęli stanowisko w sprawie popra-
wienia ogólnych przepisów regulujących
funkcjonowanie funduszy UE (rozporzą-
dzenia w sprawie wspólnych przepisów),
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego+ i Europejskiego Funduszu
Współpracy Terytorialnej.

Rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów

W opinii sporządzonej przez Catiuscię
Marini (IT/PES), przewodniczącą regionu
Umbria, i Michaela Schneidera (DE/EPL),
sekretarza stanu i pełnomocnika kraju
związkowego Saksonia-Anhalt przy Fede-
racji, stwierdzono, że polityka spójności
musi zostać uproszczona i uelastyczniona
poprzez zmniejszenie obciążenia admini-
stracyjnego beneficjentów i zarządzają-
cych funduszami. Jednak uproszczenie
nie może utrudniać udziału regionów,
miast i lokalnych zainteresowanych pod-

Obywatele bliżej obywateli polityki
spójności UE na lata 2021–2027 
Mając na względzie
zmniejszenie dyspro-
porcji i stworzenie
większych szans dla
wszystkich obywateli
europejskich, Europej-
ski Komitet Regionów
(KR) pragnie, by poli-
tyka spójności była ła-
twiejsza i elastyczniej-
sza i by nie służyła za
karę czy też zachętę do
osiągnięcia celów in-
nych niż zrównoważony
rozwój sprzyjający włą-
czeniu społecznemu.
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miotów – stwierdziła Catiuscia Marini i do-
dała, że zasady partnerstwa i wielopozio-
mowego sprawowania rządów muszą po-
zostać podstawą i demokratycznym atutem
głównego narzędzia inwestycyjnego Europy.
Potrzebne jest zatem pełne wdrożenie ko-
deksu postępowania.

„By zwiększyć atrakcyjność polityki
spójności, trzeba podwyższyć stopy współ-
finansowania dla trzech kategorii regionów“
– stwierdził Michael Schneider, podkre-
ślając, że Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-
ROW) musi zostać ponownie włączony do
rozporządzenia w sprawie wspólnych prze-
pisów, aby zmaksymalizować synergię z in-
nymi funduszami. 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) 
oraz Fundusz Spójności

Europejski Fundusz Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR) – który jest obecnie naj-
silniejszym funduszem inwestycyjnym UE
(ok. 200 mld EUR na 7 lat) – oraz Fundusz
Spójności zarezerwowany dla krajów, któ-
rych produkt krajowy brutto na mieszkań-
ca jest niższy od 90 proc. średniej UE – mu-
szą nadal koncentrować się na spójności go-

spodarczej, społecznej i terytorialnej. W opi-
nii autorstwa Michiela Rijsbermana
(NL/ALDE), członka zarządu prowincji
Flevoland, miasta i regiony domagają się
przeglądu i zmniejszenia 46-procentowe-
go cięcia zaproponowanego przez Komi-
sję w odniesieniu do budżetu Funduszu
Spójności oraz zapewnienia stabilnego
budżetu dla EFRR (+1 proc.). By lepiej
sprostać potrzebom naszych społeczności,
koncentracja tematyczna zasobów EFRR
na wybranych celach politycznych nie po-
winna odbywać się na szczeblu krajo-
wym, jak proponowała Komisja, tylko na
szczeblu regionalnym – podkreślił Mi-
chiel Rijsberman, wyjaśniając, że: – Kra-
jowa koncentracja tematyczna spowodo-
wałaby centralizację mechanizmu alokacji
i kłóciłaby się z podejściem ukierunkowa-
nym na konkretny obszar przyjęty w poli-
tyce spójności.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)+
W opinii autorstwa prezydent wspól-

noty autonomicznej Andaluzji Susany
Díaz Pacheco (ES/PES) odniesiono się po-
zytywnie do bezpośredniego powiązania
EFS+ z Europejskim filarem praw socjal-
nych oraz do koordynacji polityki makro-

ekonomicznej państw członkowskich za po-
mocą europejskiego semestru jako sposo-
bu wzmocnienia wymiaru społecznego se-
mestru europejskiego i polityki spójności.
Miasta i regiony pragną, by spójność spo-
łeczna pozostała głównym celem EFS, i do-
magają się umocnienia jego powiązań z za-
leceniami dla poszczególnych krajów wy-
danymi przez Komisję w ramach europej-
skiego semestru, by lepiej zrealizować ten
priorytetowy cel. Pierwszoplanowe zna-
czenie muszą mieć potrzeby obywateli. 

Europejska współpraca terytorialna
W opinii autorstwa Marie-Antoinette

Maupertuis (FR/EA), członkini Rady Wy-
konawczej Korsyki, Komitet poparł decy-
zję o poświęceniu tej polityce finansowania
UE specjalnego rozporządzenia. Jedno-
cześnie miasta i regiony odrzucają propo-
zycję Komisji dotyczącą zmniejszenia bu-
dżetu na EWT o 1,847 mld EUR – stwier-
dziła Marie Antoinette Maupertuis, doda-
jąc, że: – Komitet jest gotów współpraco-
wać z Parlamentem Europejskim i Radą, by
cofnąć propozycję Komisji w sprawie wy-
kluczenia regionów z morskiej współpracy
transgranicznej poprzez uznanie jej wy-
łącznie za współpracę transnarodową. �

Fakty 45

RANKING SAMORZĄDÓW NAJLEPIEJ WYKORZYSTUJĄCYCH FUNDUSZE UNIJNE

Jakie przedsięwzięcia zostały sfinan-
sowane w ostatnim roku w państwa gmi-
nie ze środków unijnych?

Byliśmy w trakcie realizacji projektu
„Szkoły – kierunek na przyszłość” trwającego
od września 2017 roku do czerwca 2019
roku. Przedsięwzięcie było współfinanso-
wane z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014–2020. Jako cel postawi-
liśmy sobie wzrost kompetencji kluczo-
wych oraz właściwych postaw i umiejętno-
ści niezbędnych w przyszłości na rynku pra-
cy. Zadanie dotyczyło 472 uczniów z pięciu
szkół podstawowych i jednego gimnazjum
w gminie Rząśnik. Drugim aspektem był

wzrost kwalifikacji 37 nauczycieli z naszej
gminy, aby umożliwić im rozwój niezbędny
do prowadzenia procesu nauczania w zdia-
gnozowanych obszarach. Łącznie w ramach
projektu zostanie zrealizowanych 55 różnych
tematów zajęć podczas 6382 godzin lek-
cyjnych podzielonych na dwa lata szkolne,
w 102 grupach zajęciowych. Mamy nadzieję,
że dokonane dzięki środkom projektowym
doposażenie pracowni przedmiotowych
oraz zakup sprzętu TIK wzbogaci gminną
ofertę edukacyjną, a zajęcia będą dla uczniów
ciekawsze. 

Co pana zdaniem decyduje o sukcesie
inwestycji?

Podstawową sprawą decydującą o suk-
cesie inwestycji jest zapewnienie odpowied-
nich środków finansowych na ich realizację.
Na samorządy nakłada się coraz to nowe do-
datkowe zadania, nie zapewniając finanso-
wania adekwatnego do możliwości ich wy-
korzystania i potrzeb. Przy podziale środków
unijnych i krajowych stosuje się różne kry-
teria ich przyznawania. Prowadzi to do

tego, że prawie identyczne gminy są różnie
oceniane – tworzy to często infrastrukturalne
dysproporcje. Przy podziale środków nie pro-
muje się gmin o niskim wskaźniku zadłuże-
nia. O tym wskaźniku jakby wszyscy zapo-
mnieli.Niemniej ważnym tematem jest do-
brze sporządzona dokumentacja projekto-
wo-wykonawcza, a w tym zakresie mamy
w naszym kraju jeszcze wiele do zrobienia.

Trzecią sprawą jest wybór – zgodnie
z Prawem Zamówień Publicznych – od-
powiedniego wykonawcy. Zamawiający da-
lej nie może wykluczyć oferenta, mimo że
ma informacje o niewłaściwym wykony-
waniu przez niego inwestycji, jednak musi
opierać się na dokumentach złożonych
przez oferenta. Może warto byłoby wpro-
wadzić zapis w Prawie Zamówień Pu-
blicznych o możliwości wykluczenia takie-
go oferenta w przypadku posiadania przez
zamawiającego przynajmniej 1 czy 2 nega-
tywnych opinii na piśmie.

Rozmawiał Paweł Nowacki

Na inwestycje trzeba zapewnić środki
Rozmowa z wójtem gminy Rząśnik, 
Pawłem Kołodziejskim



46 Fakty

POLSKA SAMORZĄDOWA

Rozpoczęty właśnie 2019 rok ma być
w gminie Susz kolejnym okresem inten-
sywnego inwestowania w lokalną infra-
strukturę drogową. Jaka będzie skala za-
powiadanych modernizacji?

W 2019 roku będziemy, podobnie jak
w latach poprzednich, intensywnie inwe-
stować w poprawę jakości lokalnych dróg,
bo takie są potrzeby i oczekiwania miesz-
kańców gminy Susz, zwłaszcza jej terenów
wiejskich. Najważniejsze projekty w tym za-
kresie w 2019 roku to zmiany nawierzchni
dróg gruntowych na nawierzchnię asfalto-
wą w miejscowościach Adamowo i Emi-
lianowo. Jezdnia w Adamowie powstanie
na długości 1200 metrów i będzie miała sze-
rokość 5 metrów. Koszt całej inwestycji to
prawie 2,75 mln zł. Taką samą szerokość bę-
dzie miała nowa jezdnia w Emilianowie.
Oprócz zmiany nawierzchni drogi na as-
faltową na długości 1520 mb, planowana
jest również wymiana dwóch przepustów
drogowych oraz ustawienie stalowych ba-
rier ochronnych. Koszt robót w Emiliano-
wie to ponad 1,5 mln zł. To tylko dwa przy-
kłady z dziesiątek inwestycji drogowych, któ-
re wykonamy w tym roku.

Budują państwo także kolejne świetlice
w obrębie gminy Susz. Jaki jest cel tych in-
westycji?

Rzeczywiście, konsekwentnie inwestu-
jemy w wiejskie świetlice. W końcówce
roku oddaliśmy do użytku zupełnie nowy
obiekt w miejscowości Kamieniec, trwa bu-
dowa świetlicy wiejskiej w Michałowie, a jed-
nocześnie przygotowujemy dokumenta-
cję budowy świetlicy w Bronowie, która po-
wstanie w przyszłym roku.

Cel tych prowadzonych systematycz-
nie od kilku lat inwestycji jest jeden – inte-
gracja lokalnej społeczności i stwarzanie jej

warunków do większej aktywności, orga-
nizowania wspólnych przedsięwzięć i wspól-
nego, twórczego spędzania czasu.

Powstawanie kolejnych obiektów uży-
teczności publicznej na terenach wiejskich
gminy Susz wpisuje się zresztą w szerszy
plan inwestowania w obiekty kultury, cze-
go najlepszym przykładem jest powstanie
zupełnie nowego budynku Suskiego Ośrod-
ka Kultury na Plaży Miejskiej w Suszu. Bu-
dowa tego obiektu była dla suskiego sa-
morządu dużym wyzwaniem, ale dokona-
liśmy tego, aby suska kultura miała wresz-
cie, pod 25 latach od pożaru poprzednie-
go Domu Kultury, dedykowaną sobie sie-
dzibę i funkcjonalną bazę działań kultu-
ralnych.

Czy Suski Ośrodek Kultury już dzia-
ła? I czy w ślad za powstaniem budynku
zmieni się otaczający go teren Plaży Miej-
skiej?

Tak, budynek SOK służy już miesz-
kańcom, organizacjom pozarządowym
i lokalnym twórcom. Obiekt prężnie dzia-
ła i od momentu otwarcia wyraźnie „na-
kręca” suską kulturę. Tylko w pierwszych
trzech miesiącach funkcjonowania SOK
odbuło się tam kilkanaście wydarzeń kul-
turalnych. Ich liczba będzie w przyszłości
tylko rosła.

Jeśli chodzi o otaczający budynek te-
ren Plaży Miejskiej, to rzeczywiście mamy
w planach gruntowną modernizację tego
obszaru poprzez m.in. postawienie profe-

sjonalnej, zadaszonej sceny, zmianę oświe-
tlenia oraz wymianę elementów małej ar-
chitektury. Całość prac nad nowym wize-
runkiem Plaży Miejskiej zakończy się w po-
łowie 2020 roku.

Czy w tym roku również odbędzie się
znana w Polsce, ale i na świecie impreza
sportowo-rekreacyjna Susz Triathlon? Ja-
kich atrakcji możemy się spodziewać?

Oczywiście, już teraz zapraszam na
Susz Triathlon 2019, który odbędzie się
w dniach 21–23 czerwca br., znów z Mi-
strzostwami Polski w Triathlonie na Dy-
stansie Sprinterskim i wyjątkową atmosfe-
rą stolicy polskiego triathlonu. To będzie już
28. edycja naszych zawodów. Weźmie w niej
udział prawie 1500 zawodników z całego
kraju i zagranicy. 

W tegorocznej imprezie zachowamy
wszystko, co najlepsze – m.in. doping na-
szych niepowtarzalnych kibiców, wzorową
organizację, wieczorne koncerty gwiazd,
a do sprawdzonych w latach ubiegłych po-
mysłów dołożymy ciekawe niespodzianki.
Nie mogę jeszcze zdradzić, kto wystąpi na
scenie podczas Susz Triathlon 2019, ale
z pewnością będą to nie mniej znani i po-
pularni wykonawcy niż w roku 2018, kiedy
na triathlonowej scenie wystąpili Margaret
i Andrzej Piaseczny. W imieniu własnym
i mieszkańców serdecznie zapraszam do
Susza!

Rozmawiał Piotr Nowacki

Intensywnie jak zawsze
O drogach, świetlicach, Plaży Miejskiej i budynku
SOK-u mówi Krzysztof Pietrzykowski, burmistrz
Susza, i jak co roku zaprasza na Susz Triathlon

Susz Triathlon
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Wszranki o tegoroczny tytuł
najbardziej atrakcyjnej dział-
ki produkcyjnej, a tym samym
o uwagę zagranicznych in-

westorów, stanęło w sumie 81 gmin, które
zaprezentowały łącznie 103 oferty, z czego
64 to nowe propozycje, które wzbogacą ak-
tualną bazę PAIH. Wszystkie wyróżnione
lokalizacje zostały także ujęte w nowym na-
rzędziu PAIH, elektronicznym Generatorze
Ofert Inwestycyjnych, które oficjalnie za-
debiutowało w styczniu 2019 roku. Tam też
są one oferowane w pierwszej kolejności
polskim oraz zagranicznym inwestorom,
którym pomaga Agencja. Obecnie baza
ofert inwestycyjnych liczy już około 2.000
rekordów.

Zwycięstwo otwiera często furtkę i daje
szansę na kontrakt inwestycyjny, który
może nadejść właściwie łącznie z oficjalnym

wyróżnieniem. Statystyki Agencji pokazu-
ją, że już ponad połowa z dotychczasowych
zwycięzców konkursu zyskała inwestora.
Łącznie 70 z 112 dotychczasowych laure-
atów udało się finalnie zagospodarować te-
ren. Konkurs daje samorządom impuls do
wsłuchiwania się w otoczenie biznesowe, bu-
dowania proklienckiej postawy, wysokiej kla-
sy kompetencji w relacjach z partnerami za-
granicznymi czy wyszukiwania terenów,

które są w stanie sprostać oczekiwaniom na-
wet najbardziej wymagających inwesto-
rów. Inicjatywy takie jak konkurs „Grunt
na Medal” przynoszą długofalowe efekty
– nade wszystko mają walor edukacyjny
dzięki doskonaleniu obsługi inwestycyjnej w
perspektywie kolejnych lat. 

– Patrząc wstecz na poprzednie edycje,
widzimy, że nagroda w konkursie „Grunt na
Medal” otwiera nowe możliwości, co sank-
cjonuje naszą inicjatywę. Staranne przygo-
towanie i profesjonalizm symulowanych
rozmów z inwestorami, które ocenialiśmy, po-
zwala nam wierzyć, że podczas realnej wizyty
delegacji zza granicy, gmina zrobi wszystko
co w swojej mocy, aby merytorycznie i prze-
konująco przedstawić walory oferty lokali-
zacyjnej. W ten sposób reprezentuje bowiem
interes całej Polski – powiedział Tomasz Pi-
sula, prezes PAIH S.A. �

16 najlepszych gruntów
4 grudnia podczas uroczystej konferencji w Warszawie prezes PAIH Tomasz
Pisula, wspólnie z marszałkami województw i kierownictwem COI wręczył
nagrody 16 laureatom „Gruntu na Medal”, reprezentującym każde z województw

Gmina Słupsk to doskonałe miejsce na inwestycje.
Atrakcyjne tereny inwestycyjne zlokalizowane nieda-
leko obwodnicy Słupska gwarantują dogodne połą-
czenie komunikacyjne, a dobrze rozwinięta
infrastruktura usług okołobiznesowych zapewnia
sprzyjający klimat inwestycyjny i społeczny.

W niewielkiej odległości od drogi wojewódzkiej DW
210 oraz obwodnicy Słupska leży teren inwestycyjny
Płaszewko – ponad 25 ha atrakcyjnych gruntów, do-
skonałych pod inwestycje. Obszar dedykowany jest
inwestycjom o charakterze usługowym, składom,
magazynom. Idealne miejsce pod centra logi-
styczne. Teren inwestycyjny.

Płaszewko znajduje się pod patronatem Słupskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dla nowych inwestorów oferowane są ulgi podat-
kowe w ramach pomocy de minimis. 

Na terenie Gminy Słupsk, działa Słupska Specjalna
Strefa Ekonomiczna. Daje ona inwestorom wyjąt-
kową szansę dynamicznego rozwoju, oferując ulgi
i preferencje podatkowe.
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Teren gminy zajmuje zachodnią
część województwa warmińsko-
-mazurskiego. Położenie na Po-
jezierzu Iławskim, nad połu-

dniowym krańcem Jezioraka – najdłuższego
jeziora w Polsce, w otoczeniu 4 rezerwatów
przyrody jest magnesem dla turystów. Ma-
lownicze krajobrazy pozwalają się wyciszyć
i zwolnić tempo, a czy nie tego oczekują tu-
ryści od idealnego miejsca wypoczynku?

Amatorzy wycieczek pieszych i rowe-
rowych znajdą tu piękne widoki i szlaki. Za-
paleni żeglarze i miłośnicy sportów wod-
nych też nie będą rozczarowani, bowiem
czekają na nich wypożyczalnie sprzętu i za-
gospodarowane mariny, które kuszą, by wy-
czarterować jacht i udać się w rejs po oko-
licznych jeziorach. Prawdziwą perłą jest
Rezerwat Jezioro Jasne w Siemianach
z 15-metrową przejrzystością wody i leśna
ścieżka dydaktyczna prowadząca do tego
magicznego miejsca.

W międzyczasie warto spróbować dań
kuchni regionalnej, przygotowywanych z lo-
kalnych produktów, wśród których królu-
ją świeże ryby. W sezonie wszyscy, nieza-
leżnie od preferowanej formy wypoczynku,
mogą liczyć na bogatą ofertę imprez: regaty,
występy kabaretowe, koncerty oraz cy-
kliczne wydarzenie – „Nad Jeziorakiem Fe-
stiwal”. Warto zobaczyć imponujące ruiny

zamku w Szymbarku oraz Izbę Pamięci
Emila von Behringa w Ławicach – pierw-
szego noblisty w dziedzinie medycyny.

Władze gminy od lat nieprzerwanie
dbają o walory naturalne gminy i z powo-
dzeniem przekuwają je w atuty turystycz-
ne. W ostatnich latach samorząd Iławy zre-
alizował nowatorskie projekty proekolo-
giczne dla rozwoju turystyki, m.in. ekolo-
giczną miniprzystań żeglarską w miejsco-

wości Siemiany, posiadającej walory uzdro-
wiskowe, oraz zainwestował w system
odbioru nieczystości stałych i płynnych
z brzegów i wysp Jezioraka z wykorzysta-
niem statku „śmieciarki”.

Gmina jest jednym z samorządowych
liderów regionu w zakresie pozyskiwania
środków unijnych (w ostatnich 4 latach
ok. 50 mln zł). Priorytetem gminy są aktu-
alnie „inwestycje w człowieka”, w tym roz-
wój bazy szkolnej, budowa nowych i mo-
dernizacja istniejących świetlic wiejskich, bo-
isk wielofunkcyjnych, placów zabaw, miejsc
spotkań mieszkańców.

Jednocześnie dzięki unikatowym wa-
lorom i potencjałowi gospodarczemu gmi-
ny Iława przedsiębiorcy mają szansę
wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną po-
przez ulokowanie na jej terenie swoich in-
westycji. Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru gminy
przewiduje rozwój na najbliższe 50 lat. To
wyraźny sygnał, że w gminie Iława swoje
miejsce odkryją nie tylko turyści, lecz tak-
że inwestorzy zainteresowani realizacją
przyszłościowych projektów w pięknym,
przyjaznym otoczeniu.

Szczegółową ofertę turystyczną zawie-
ra bezpłatna aplikacja mobilna „Jeziorak
i okolice”, dostępna w Google Play i App
Store oraz na www.gmina-ilawa.pl. �

Gmina Iława – miejsce dla każdego
Gmina Iława nie bez przyczyny jest nazywana perłą Warmii i Mazur. Jej teren
łączy w sobie piękno przyrody, zróżnicowaną bazę noclegową i gastrono-
miczną oraz wachlarz możliwości w zakresie turystyki aktywnej



Gmina Stryków położona jest
w centralnej części kraju, w po-
bliżu najważniejszych szlaków
komunikacyjnych – autostrad

środkowoeuropejskich A1 (Gdańsk–Wie-
deń) i A2 (Berlin–Moskwa). Ponadto prze-
biega przez nią linia kolejowa Łódź–Łowicz
wraz z bocznicą towarową. Do lokalizacji
inwestycji i odwiedzin zachęca także bliskość
międzynarodowych portów lotniczych:
w Łodzi – 25 km i w Warszawie – 110 km.

Mając na względzie dynamiczny roz-
wój, gmina Stryków w planie zagospoda-
rowania przestrzennego przeznaczyła po-
nad 1000 ha pod tereny inwestycyjne, któ-
re w większości posiadają dostęp do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycz-
nej i gazowej. Doskonałe położenie logi-
styczne spowodowało, że na terenie gmi-

ny na ponad 400 ha ulokowali się krajowi
i światowi liderzy pochodzący ze: Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Ho-
landii, USA czy Francji. 

Na terenie gminy funkcjonują cztery
parki przemysłowe: Segro Logistics Park
Stryków, Panattoni Park Stryków, Dia-
mond Business Park Stryków, Prologis
Park Stryków oraz Łódzka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna. W parkach przemysło-
wych zlokalizowanych w Strykowie działają
firmy z branży logistycznej, motoryzacyj-
nej, przewozu paczek, budowlanej, farma-
ceutycznej, spożywczej, innowacyjnych
technologii i wiele innych.

Inwestor, który podejmie decyzje o lo-
kalizacji biznesu w Strykowie, może być pe-
wien, że znajdzie tu profesjonalną obsługę
oraz przychylny klimat i przestrzeń do

rozwoju. Uchwalenie planu zagospodaro-
wania przestrzennego, stworzenie stano-
wiska do obsługi inwestora oraz profesjo-
nalne działania promocyjne na arenie kra-
jowej i międzynarodowej przyczyniły się do
zbudowania wśród inwestorów pozytyw-
nego wizerunku gminy.

Turystycznym atutem gminy Stryków
jest między innymi jeden z trzech najlep-
szych w Polsce i jedyny w województwie
łódzkim tor motokrosowy, na którym co
roku rozgrywana jest runda Międzynaro-
dowych Motocrossowych Mistrzostw Pol-
ski. Dwa razy do roku odbywają się rów-
nież jedne z najlepszych tego typu zawodów
w kraju – Rundy Mistrzostw Okręgu Łódz-
kiego w Cross Country. Kolejnym tury-
stycznym atutem gminy Stryków jest jedy-
ny w województwie łódzkim tor wyścigo-
wy. Składa się z odcinka asfaltowego o dłu-
gości około 1,5 km i szerokości 8–12 m,
dwóch płyt poślizgowych i płyty stanowiącej
wycinek pierścienia. Miłośnicy koni mogą
skorzystać z ośrodków jeździeckich i zwie-
dzić gminę wzdłuż Łódzkiego Szlaku Kon-
nego. Ponadto do aktywnego wypoczynku
zachęcają wielofunkcyjne boiska sportowe,
kompleks sportowo-rekreacyjny nad Stry-
kowskim Zalewem z nowoczesnymi pla-
cami zabaw, skateparkiem, wypożyczalnią
sprzętu wodnego, ścieżką pieszo-rowero-
wą i urządzeniami typu fitness oraz ko-
rzystne położenie w Parku Krajobrazowym
Wzniesień Łódzkich. 

www.strykow.pl 

Spotkajmy się w Strykowie
Gmina Stryków posiada jedną z najbardziej korzystnych 
lokalizacji w Polsce

Panorama Strykowa

Parki przemysłowe w gminie Stryków

POLSKA SAMORZĄDOWA

Fakty 49



50 Fakty

ZPP wyłonił
dobre polskie 
samorządy

Powiaty augustowski, tomaszowski, kartuski, miasto Nowy Sącz oraz gminy
Płońsk i Chełmiec to liderzy Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Gmin 2018

OGÓLNOPOLSKI RANKING POWIATÓW I GMIN



Po raz kolejny jury konkursu orga-
nizowanego przez Związek Po-
wiatów Polskich wybrało naj-
prężniej działające samorządy.

Wielu zaskoczeń w wynikach Rankingu nie
było. Niektóre z samorządów od lat plasują
się w czołówce, utrzymując swoją wysoką
pozycję. Wykazują się aktywnością w wie-
lu dziedzinach i to skutkuje dobrymi oce-
nami.

Ogólnopolski Ranking Powiatów
i Gmin jest prowadzony przez Związek Po-
wiatów Polskich od 2003 roku. Jego pierw-
szym zadaniem było skonsolidowanie roz-
rastającego się Związku i umacnianie siły
samorządu powiatowego. W pierwszej
edycji przewidzianych było tylko 10 punk-
towanych kategorii, dziś jest ich prawie 100.
Te pierwsze przyznawane były za tak – z dzi-
siejszego punktu widzenia – prozaiczne rze-
czy jak: założenie maila, wyznaczenie oso-
by do obierania poczty w starostwie, stro-
nę www powiatu, link do strony BIP etc.
Wszystko to w głównej mierze służyło
wówczas realizacji zadań powiatów w spo-
sób nowoczesny. Miało też usprawnić
funkcjonowanie Związku oraz umocnić
wspólnoty powiatowe. Oczywiście, istnie-
jąc aktywnie przez tyle lat, ranking zmieniał
się. Zawsze jednak jego najważniejszym ce-
lem było i jest pokazanie dorobku powia-
tów, ciekawych pomysłów i sposobów re-
alizowania swoich zadań.

Od początku Ranking opiera się na za-
sadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczest-
nictwa wszystkich samorządów szczebla
gminnego i powiatowego. Ranking jest je-
dynym w Polsce tego rodzaju przedsię-
wzięciem, zarządzanym na bieżąco przez
ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo da-
nego samorządu 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, okolicznościowe puchary
i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są co-
rocznie podczas ogólnopolskiej konferen-
cji organizowanej przez Związek Powiatów
Polskich. 

Samorządy sklasyfikowane w Rankin-
gu są oceniane przez ekspertów ZPP we-
dług wielu kryteriów zgrupowanych w dzie-
sięciu grupach tematycznych takich jak:
działania proinwestycyjne i prorozwojowe;
rozwiązania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania jednost-
ki samorządu terytorialnego; rozwój spo-
łeczeństwa informacyjnego; rozwój społe-

czeństwa obywatelskiego; umacnianie sys-
temów zarządzania bezpieczeństwem in-
formacji; promocja rozwiązań z zakresu
ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
wspieranie działań na rzecz gospodarki ryn-
kowej; promocja rozwiązań ekoenerge-
tycznych i proekologicznych; współpraca
krajowa i międzynarodowa; działania pro-
mocyjne. 

Kolejność w Rankingu uzależniona
jest od wyników osiąganych przez samorząd
oraz zrealizowanych projektów. W ramach
Rankingu samorządy mogą otrzymać tak-
że specjalne wyróżnienie „Super Po-

wiat/Super Gmina”, jeżeli JST uzyska naj-
większy procentowy udział realizacji kate-
gorii rankingowych, co świadczy o kom-
pleksowym i wielopłaszczyznowym dzia-
łaniu danego samorządu. Warto wiedzieć,
że również mieszkańcy mogą wnieść swój
wkład w powodzenie swojej gminy lub po-
wiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie
prywatnie ekologiczne instalacje odna-
wialnych źródeł energii, np. słonecznej, geo-
termalnej, wodnej, ale także energii wiatru,
otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regu-
laminowej są one zgłaszane do oceny eks-
perckiej w ramach Rankingu ZPP. �
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Powiaty do 60 tys. mieszkańców
• Powiat augustowski 
• Powiat elbląski           
• Powiat świdwiński
• Powiat przasnyski
• Powiat łobeski           
• Powiat wałecki
• Powiat lubański
• Powiat hajnowski
• Powiat bielski 

(woj. podlaskie)
• Powiat drawski 

Powiaty do 120 tys. 
mieszkańców
• Powiat tomaszowski 

(woj. lubelskie) 
• Powiat kędzierzyńsko-kozielski
• Powiat niżański
• Powiat ostródzki
• Powiat toruński
• Powiat słupski            
• Powiat piotrkowski
• Powiat świecki           
• Powiat chojnicki
• Powiat lęborski
• Powiat malborski
• Powiat jędrzejowski
• Powiat ostrowski
• Powiat szczecinecki
• Powiat ciechanowski 

Powiaty powyżej 120 tys. 
mieszkańców
• Powiat kartuski 
• Powiat poznański
• Powiat kielecki
• Powiat bielski (woj. śląskie)
• Powiat wodzisławski
• Powiat cieszyński
• Powiat żywiecki
• Powiat myślenicki
• Powiat wejherowski
• Powiat chrzanowski

Miasta na prawach powiatu
• Nowy Sącz 
• Rzeszów
• Legnica
• Dąbrowa Górnicza
• Jelenia Góra
• Piotrków Trybunalski  
• Słupsk 
• Tarnów
• Kalisz
• Częstochowa

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
• Miasto Płońsk 
• Miasto Bolesławiec
• Miasto Czechowice-Dziedzice           
• Miasto Biłgoraj            
• Miasto Sochaczew
• Miasto Barcin  
• Miasto Stronie Śląskie           
• Miasto Lądek-Zdrój
• Miasto Siewierz
• Miasto Polanica-Zdrój

Gminy wiejskie
• Gmina Chełmiec 
• Gmina Wielka Wieś    
• Gmina Tomaszów Lubelski    
• Gmina Kobylnica
• Gmina Korzenna
• Gmina Ustka
• Gmina Zabierzów
• Gmina Ruda-Huta
• Gmina Limanowa
• Gmina Gołcza 

Honorowy tytuł Dobry Polski 
Samorząd 2018
• Powiat augustowski 
• Powiat tomaszowski (woj. lubelskie) 
• Powiat kartuski 
• Nowy Sącz 
• Miasto Płońsk 
• Gmina Chełmiec 
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LISTA LAUREATÓW W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
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17 stycznia br. podczas Zgromadzenia
Ogólnego Związku Powiatów Polskich
został pan wybrany nowym prezesem za-
rządu ZPP. Z jakimi założeniami objął pan
to stanowisko? 

Dostrzegam i czuję problemy powia-
tów, bo samorządowcem jestem od wielu
lat. Chcę o nich rozmawiać ponad po-
działami partyjnymi. Takie jest moje zało-
żenie i każdego dnia staram się być mu wier-
ny. Zawsze dążę do konsolidowania śro-
dowiska samorządowego o nierzadko na-
wet bardzo odmiennych poglądach. Myślę,
że dałem się poznać z tej strony także na fo-
rum Związku Powiatów Polskich, w którego
zarządzie zasiadam już czwartą kadencję.
Uważam, że mogło to mieć wpływ na to,
że tym razem zostałem wybrany prezesem
zarządu ZPP.

Jakie cele pan przed sobą stawia na sta-
nowisku prezesa?

Cele, jakie sobie stawiam, to oczywiście
jak najlepsze sprostanie wyzwaniom sto-
jącym przed powiatami. W bieżącym roku,
podobnie zresztą jak w każdym innym, jest
ich wiele. Do najważniejszych w 2019 roku
zaliczyłbym finanse publiczne. Widzę ko-
nieczność podjęcia zdecydowanych dzia-
łań w kierunku przekonania decydentów
i zmiany systemu dochodów jednostek
samorządu terytorialnego, w tym większej
dywersyfikacji dochodów oraz zmniejsze-
nia uzależnienia powiatów od dotacji i sub-
wencji na rzecz stabilnych dochodów wła-
snych i udziału w podatkach dochodowych
oraz w VAT.

Oczywiście priorytetem niezmiennie
są drogi publiczne. Tu konieczne będą

działania na rzecz wprowadzenia stabilnych
oraz bardziej zasobnych w środki finansowe
programów, które usprawnią realizację in-
westycji poprawiających jakość dróg po-
wiatowych.

Za konieczne uważam również po-
dejmowanie działań na rzecz zwiększenia
poziomu finansowania szpitali powiato-
wych. Należy uwzględnić zarówno rosnące
koszty świadczenia usług, w szczególno-
ści koszty wynagrodzeń oraz mediów.
Ważne będzie również przeciwdziałanie
kryzysowi zasobów kadrowych w sekto-
rze zdrowia. Na marginesie dodam, że
kwestie służby zdrowia są mi szczególnie
bliskie. Do tej pory jako wiceprezes za-
rządu reprezentowałem Związek jako
współprzewodniczący Zespołu ds. Zdro-
wia i Polityki Społecznej przy Komisji

Priorytetem niezmiennie są
drogi publiczne

Cele, jakie sobie stawiam, to oczywiście jak najlepsze sprostanie wyzwaniom
stojącym przed powiatami. W bieżącym roku, podobnie zresztą jak w każ-
dym innym, jest ich wiele – mówi nowy prezes zarządu Związku Powiatów
Polskich, Andrzej Płonka
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Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto-
rialnego. 

Powiaty – o czym ostatnio robi się co-
raz głośniej – czeka także przyjęcie „po-
dwójnego rocznika” do szkół ponadpod-
stawowych. To wymaga wielu przygotowań
w każdym powiecie i takich zabiegów or-
ganizacyjnych, aby młodzież mogła uczyć
się w odpowiednich warunkach. Związek
Powiatów Polskich na bieżąco i stale wspie-
ra powiaty w obszarze oświaty. Tak jest i tu-
taj – przy podwójnym roczniku. Na przy-
kład pod koniec stycznia bieżącego roku od-
była się praktyczna konferencja pt. „Wy-
zwania dla samorządów: rekrutacja po-
dwójnego rocznika w 2019 roku, organi-
zacja oświaty w dobie dynamicznych
zmian”, której ZPP udzielił patronatu ho-
norowego. Wzięło w niej udział wielu
przedstawicieli nie tylko szkół, ale i samo-
rządów powiatowych.

Jeśli mówimy o edukacji, to niezbędne
będzie podejmowanie przez Związek Po-
wiatów Polskich działań w kierunku zwięk-
szenia części oświatowej subwencji ogólnej,
w tym również na zagwarantowanie na-
uczycielom oraz innym osobom pracują-
cym w szkołach środków na godziwe pod-
wyżki.

Oczywiście to nie wszystkie wyzwania.
Lista jest długa.

Czy zamierza pan kontynuować do-
tychczasowy kierunek działania prezesa
Ludwika Węgrzyna?

Musze przyznać, że mój poprzednik
bardzo dobrze wypełniał funkcję prezesa za-
rządu. Jest ceniony w środowisku i uzna-
wany za odważnego. Słowa pochwały pod
jego adresem padały także od przedstawi-
cieli rządu obecnych na ostatnim Zgro-
madzeniu Ogólnym ZPP. W ostatniej ka-
dencji wiele było sukcesów, w tym legisla-
cyjnych, do których przyczynił się Związek
kierowany przez Ludwika Węgrzyna. Oczy-
wiście to także zasługa Biura ZPP, które jest
profesjonalne i sprawdza się od wielu lat.

Choć władze w naszej korporacji się
zmieniają, to zadania niezbędne do reali-
zacji pozostają. Przez lata funkcjonowania
Związku Powiatów Polskich szczególnie je-
steśmy uwrażliwieni na mocno postępują-

cą centralizację zadań i finansów państwa.
Bardzo się tego obawiamy, bo naszym zda-
niem nie przyczyni się ona dobrze do roz-
woju kraju. Tu, w regionach, a nie z per-
spektywy Polski centralnej, wiemy, jak się
najlepiej rozwijać, znamy potrzeby, pro-
blemy mieszkańców. To w regionie chcie-
libyśmy decydować, na co przeznaczać
środki. I tu wrócę do kwestii finansów pu-
blicznych. Jeżeli nie będzie ich mądrej de-
centralizacji i odpowiednio ułożonych do-
chodów jednostek samorządu terytorial-
nego, to niewiele zmieni się na lepsze. Dziś
jest sprzyjająca koniunktura, ale nie mam
wątpliwości, że w połączeniu z dochodami
na właściwym poziomie dałoby to nam
o wiele większy rozwój i inwestowanie na
miarę potrzeb w każdym regionie kraju.

Zaledwie po kilku dniach od wybrania
pana na prezesa odbywało się rozstrzy-
gnięcie Ogólnopolskiego Rankingu Po-
wiatów i Gmin. Co Pana zdaniem jest naj-
większą wartością Rankingu? Co to ozna-
cza dla samorządów zwycięskich, a co dla
nieuwzględnionych w zestawieniu?

Ranking prowadzony przez Związek
Powiatów Polskich ma długoletnią trady-
cję. Jego pierwszym zadaniem było skon-
solidowanie rozrastającego się Związku
i umacnianie siły samorządu powiatowe-
go. W pierwszej edycji przewidzianych

było tylko 10 punktowanych kategorii.
Dziś mamy ich dziesięć razy więcej. 

Co ważne i z czego jesteśmy dumni –
nie ma drugiego takiego konkursu. W każ-
dej chwili w trakcie jego trwania każda jed-
nostka samorządu terytorialnego może
sprawdzić, za co otrzymała punkty. Ranking
na bieżąco jest uaktualniany – nie ma tu
ukrytych zgłoszeń i wszystkie informacje po-
jawiają się na stronie internetowej Rankingu.
Oznacza to, że każdy na bieżąco może zo-
baczyć, za co i ile punktów dostaje. To
ogromna zaleta zestawienia. Nie budzi po-
dejrzeń obiektywność ocen. To wielki plus.

Mamy samorządy, które od lat biorą
w Rankingu udział, starają się, udoskona-
lają swoje działania i zdobywają wysokie po-
zycje. W rozmowach słyszy się nie raz, że
są dumni ze zwycięstw, wiemy, że im na nich
zależy. Przybywa także nowych uczestników.

Samorządy, które nie są uwzględnione
w zestawieniu zyskują wiedzę na temat tego,
jakie obszary mogą poprawić, aby wypaść
lepiej. 

Proszę pamiętać, że prawdziwa wartość
Rankingu to nie statuetka ZPP, którą sta-
wia się w gablocie urzędu, choć oczywiście
jest to miłe. Ale liczy się zadowolenie
mieszkańców, którzy korzystają zarówno na
zmianach, innowacjach i unowocześnie-
niach, jak i dobrym zarządzaniu.

Związek Miast Polskich przygotował
projekt ustawy wprowadzającej bardziej
zrozumiałe zasady wynagradzania osób
kierujących jednostkami samorządu te-
rytorialnego. Jak pan ocenia ten pomysł? 

Z tego, co wiem, Związek Miast Pol-
skich długo pracował nad projektem no-
welizacji ustawy o pracownikach samorzą-
dowych, dotyczącym wynagrodzenia pre-
zydentów, burmistrzów i wójtów. Nie mu-
szę przypominać, jak środowisko samo-
rządowe odebrało ostatnie obniżki pensji.
Obecny system gratyfikowania nie spraw-
dza się. Urzędnicy, zwłaszcza ci wysocy, to
nie wolontariusze. Oni ponoszą ogromną
odpowiedzialność za swoje działania. 

Projekt naszej siostrzanej korporacji był
prezentowany na posiedzeniu plenarnym
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego. Budził zainteresowanie me-
diów. Jego głównymi założeniami są: ko-
nieczność uregulowania kwestii wynagro-
dzeń samorządowców pochodzących
z wyboru w ustawie, a nie rozporządzeniu,
oparcie systemu o przeciętne wynagrodze-
nie w gospodarce na podstawie danych
GUS-owskich, zróżnicowanie płac w zależ-
ności od województwa, a także w zależno-
ści od wielkości danej jednostki i wreszcie
– zwiększenie wysokości wynagrodzeń, by
odejść od sytuacji, gdy prezydent zarabia
mniej niż wielu jego podwładnych w urzędzie.

Co o tym myślę? Sądzę, że projekt
stworzy okazję do konstruktywnych rozmów
na temat wynagrodzeń w administracji.
Osoby dobrze wykształcone, z doświad-
czeniem mają przecież prawo do godziwego
wynagrodzenia za pracę. Tak powinno
być w każdej sferze i na każdym stanowi-
sku. Wynagrodzenie adekwatne do umie-
jętności i wykonywanych obowiązków nie
jest wygórowanym życzeniem. ZMP wy-
raźnie mówi także o tym, że to nie tyko ad-
ministracja samorządowa, ale i rządowa po-
winna być lepiej opłacana. Koszty utrzy-
mania każdego z nas rosną. Spójrzmy na
nasze rachunki za energię, czynsz, co-
dzienne zakupy. Pensje nie mogą więc ma-
leć. Dlatego też zmiany w obszarze wyna-
grodzeń są potrzebne. O konkretach bę-
dziemy na pewno jeszcze nie raz rozmawiać.

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Prawdziwa wartość Rankingu to nie statuetka ZPP,
którą stawia się w gablocie urzędu, choć oczywiście
jest to miłe. Ale liczy się zadowolenie mieszkańców,
którzy korzystają zarówno na zmianach, innowacjach 
i unowocześnieniach, jak i dobrym zarządzaniu
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Powiat malborski ma najmniejszą po-
wierzchnię w województwie pomorskim.
Jak to się przekłada na państwa możli-
wości?

O kondycji powiatu świadczą miejsca
w rankingach samorządowych: piąte miej-
sce w Rankingach Zamożności Samorzą-
dów (2017 rok w kategorii powiaty); dzie-
wiąte miejsce w Ogólnopolskim Rankingu
Gmin i Powiatów za 2017 rok w kategorii
powiat 60–120 tys. mieszkańców oraz dru-
gie miejsce w województwie pomorskim
w pozyskiwaniu środków unijnych w prze-
liczeniu na mieszkańca. 

Powiat w rankingu uplasował się
w pierwszej dziesiątce w kategorii powia-
tów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców.
Które z obszarów państwa działalności oce-
niono najlepiej?

Powiat w rankingu Związków Powia-
tów Polskich w edycji 2017 roku otrzymał
dziewiąte miejsce w kategorii powiatów od
60 do 120 tys. mieszkańców. Najlepiej
oceniono następujące obszary: rozwiąza-
nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca
oraz funkcjonowania jednostek samorzą-
du terytorialnego; promocję rozwiązań z za-
kresu edukacji, kultury i sportu; promocję

rozwiązań ekoenergetycznych i proekolo-
gicznych.

Dynamiczny rozwój powiatu malbor-
skiego potwierdzają również liczby. Do-
chody powiatu wzrosły z 50 mln w 1999
roku – jeszcze razem z powiatem sztumskim
– do ponad 90 mln w 2018 roku. Zarzą-
dzamy obecnie już dwoma szpitalami
– w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim.
Realizujemy zadania w obszarze oświaty.
Na termomodernizację obiektów w powiecie
malborskim wydaliśmy prawie 20 mln zło-
tych. Unowocześniliśmy pracownie za-
wodowe i utworzyliśmy nowe. Wyremon-
towaliśmy prawie 200 km dróg za kwotę ok.
80 mln zł. Ponadto ważne wciąż pozosta-
je dla nas dofinansowanie i doposażenie sfe-
ry społecznej.

Czym mogą się państwo najbardziej
chlubić jako samorząd?

Jako samorząd jesteśmy dumni z ura-
towania szpitala w Malborku. Było to za-
sługą nie tylko samorządu, ale także pra-
cowników szpitala. Wdrożenie tzw. planu
B, a w konsekwencji przejęcie szpitala
przez samorządową spółkę sprawiło, że in-
stytucja przetrwała trudne dla siebie cza-
sy. Powiatowe Centrum Zdrowia po-

zwoliło na oddłużenie w wysokości ok. 35
mln zł.

Malbork kojarzy się głownie z tury-
styką. Jak radzą sobie Państwo w obsza-
rze gospodarki i inwestycji? 

Na przestrzeni lat w powiecie malbor-
skim zrealizowane zostały liczne inwesty-
cje i projekty. W latach 2004–2017 wyre-
montowano drogi powiatowe na długości
prawie 200 km oraz przebudowano
5 obiektów mostowych na łączną kwotę
80 mln zł. Zrealizowano projekt termo-
modernizacji szkół i jednostek oświatowych
na łączną kwotę 16 mln zł. Wybudowano
siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej o wartości 2,8 mln zł. Rozbudowano
Zespół Szkół Katolickich w Malborku, co
wyniosło nas 1,6 mln zł. W trzech szkołach
realizowane są projekty inwestycyjne do-
tyczące szkolnictwa zawodowego na kwo-
tę 4 mln zł. Ponadto realizowany jest pro-
jekt dot. podniesienia kształcenia zawodo-
wego w powiecie malborskim „Zostań za-
wodowcem”, którego koszt to 3,3 mln zł.
Posiadamy 100 proc. udziałów w spółce po-
wiatowej prowadzącej malborski szpital,
której kapitał wynosi 14 mln zł. 

Ważnym obszarem była dla nas polityka
społeczna. Od 2003 roku dofinansowano
274 przedsięwzięć kulturalnych i 239 spor-
towych, a także zainwestowano w obiekty
sportowe. Zakupiono obiekt na siedzibę Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
oraz wyposażenie, co obciążyło budżet
kwotą 650 tys. zł. Wybudowano dwa bu-
dynki dla dzieci z Domu Dziecka  (1,8 mln
zł). Wykonano termomodernizację budyn-
ku Powiatowego Urządu Pracy i Starostwa
(1,5 mln zł) oraz modernizację DPS (5 mln
zł). Oddzielny fundusz stanowiły środki
przeznaczone na środowisko i rolnictwo: re-
introdukcja zwierzyny drobnej oraz ichtio-
fauny rzeki Nogat kosztowała 140 tys. zł,
wymiana oświetlenia energooszczędnego
– 120 tys. zł, a edukacja ekologiczna sta-
nowiła koszt rzędu 113 tys. zł. 

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Mówią o nas rankingi
W latach 2004–2017 wyremontowano drogi po-
wiatowe na długości prawie 200 km oraz przebu-
dowano pięć obiektów mostowych na łączną
kwotę 80 mln zł  –  z dumą przyznaje Mirosław
Czapla, starosta malborski 

Żuławskie wierzby
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Powiat augustowski konsekwentnie
realizuje swoje zadania, skupiając
środki finansowe i podejmowane
działania na trzech głównych prio-

rytetach: budowie i przebudowie dróg,
służbie zdrowia i oświacie. 

Dzięki dobrej współpracy z samorzą-
dami lokalnymi, wojewódzkim oraz nad-
leśnictwami na inwestycje i remonty dro-
gowe w kadencji 2014–2018 wydatkowano
najwyższą w historii powiatu kwotę ponad
60 mln zł, co pozwoliło na przebudowę po-
nad 60 km dróg powiatowych i 5 mostów.

Wdrażany od 2015 roku w Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej program pozwolił na finansowe
zbilansowanie szpitala, doposażenie pla-
cówki w nowoczesny sprzęt, poprawę wa-
runków leczenia i podniesienie jakości
świadczonych usług. W minionym roku w
augustowskim szpitalu został reaktywowany
Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz wybu-

dowano lądowisko dla śmigłowców ra-
tunkowych, które pozwoli jeszcze lepiej słu-
żyć pacjentom. Ponadto w 2018 roku roz-
poczęto przebudowę budynku Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Długoterminowej. Realizacja za-
dania pozwoli na zwiększenie o 20 liczby łó-
żek w Hospicjum. 

Równie ważnym elementem jest dba-
łość o wysoką jakość kształcenia. W trak-
cie ostatnich 4 lat aż trzy razy augustow-
skie szkoły średnie zajmowały I miejsce w
województwie podlaskim pod względem
zdawalności egzaminu maturalnego. Jest
to najlepszy efekt dobrze prowadzonej
polityki oświatowej powiatu. Została ona
doceniona przez niezależnych ekspertów,
którzy w 2018 roku przyznali powiatowi au-
gustowskiemu Złoty Certyfikat „Samo-
rządowego Lidera Edukacji”. 

Dzięki tak konsekwentnie prowadzonej
polityce rozwoju od początku powstania

Rankingu Powiatów plasujemy się w pierw-
szej dziesiątce, a od trzech lat zajmujemy
pierwsze miejsce w kategorii do 60 tys.
mieszkańców.  Jest to dla nas ogromne wy-
różnienie, ale także zobowiązanie do dal-
szej pracy.

www.augustowski.home.pl

Augustowski od lat w czołówce
Ostatnie lata to dla powiatu augustowskiego czas rozwoju 
i inwestycji, co zostało potwierdzone trzecim z rzędu 
zwycięstwem w rankingu Związku Powiatów Polskich

Starosta augustowski (z prawej)
odbiera nagrodę za I miejsce
w Rankingu Powiatów i Gmin 2017

Jedną z największych atrakcji tury-
stycznych powiatu jest Kanał Elblą-
ski, którego budowę rozpoczęto
w 1844 roku. Na jedynej z tego typu

dróg na świecie znajduje się pięć pochylni,
dzięki którym statki pokonują około 2 km
po suchym lądzie i na olbrzymiej różnicy
poziomu wód, wynoszącej około 100 m na
długości 9,6 km. 

Wyjątkowy jest rezerwat jeziora Druzno.
Występuje tu około 180 gatunków ptactwa
błotnego i wodnego. Jest miejscem lęgowym
i ostoją rzadko występujących gatunków.

W powiecie znajduje się wiele cennych
zabytków, m.in.: układ urbanistyczny Sta-
rego Miasta w Pasłęku, Młynarach i Tolk-
micku, letnia rezydencja cesarska w Kady-
nach, unikatowe stanowiska archeologicz-
ne z grodziskami (w Weklicach i Janowie),

zespoły dworsko-pałacowe, kościoły, kaplice
i cmentarze. 

Unikatowe są obiekty kultury mate-
rialnej związane z osadnictwem menonic-
kim – domy podcieniowe, zagrody typu ho-
lenderskiego, obiekty sakralne i dawne
cmentarze. Atrakcję stanowią urządzenia

hydrotechniczne: stacje pomp odwadnia-
jących, kanały, śluzy, mosty podnoszone
i obrotowe.

Region oferuje odwiedzającym szereg
hoteli, zajazdów, gospodarstw agrotury-
stycznych oraz obiektów gastronomicznych.

Powiat posiada dogodną sieć komu-
nikacji drogowej, kolejowej oraz wodnej i ła-
twy dostęp do przejść granicznych. Jest ob-
szarem o korzystnym położeniu geogra-
ficznym z bogatą przyrodą i krajobrazem.
Krzyżuje się tu wiele szlaków turystycznych.
Władze samorządowe wraz z życzliwymi
mieszkańcami sprzyjają harmonijnemu
rozwojowi tej ziemi i zachowaniu jej cen-
nych walorów, co przyciąga z roku na rok
coraz szerszą rzeszę turystów.

www.powiat.elblag.pl

Dziewięć gmin powiatu elbląskiego
Powiat elbląski zajmuje powierzchnię 143.055 ha, zamieszkuje go blisko 
57 tys. osób. Tworzą go trzy gminy o charakterze miejsko-wiejskim: 
Młynary, Pasłęk, Tolkmicko i sześć o charakterze wiejskim: Elbląg, 
Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo i Rychliki

Kanał Elbląski Fot. B. Rybaczewski ©KE LGD
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W czwartek 7 lutego pierwsze w hi-
storii Rzeszowa elektryczne autobusy
miejskie zaczęły regularne kursy. Jakiego
nakładu wymagało to od miasta? Czy
mógłby pan powiedzieć o korzyściach
płynących z tego rozwiązania? 

Na rzeszowskie ulice wyjechało 10
pierwszych autobusów elektrycznych. Koszt
zakupu wynosił ponad 30 mln zł, ale w 85
proc. był dofinansowany przez Unię Eu-
ropejską. Jednak na tym na pewno nie po-
przestaniemy. Chciałbym, aby za kilka lat
mieszkańcy naszego miasta mogli korzystać
ze 100 takich pojazdów. Cały czas staramy
się poprawiać jakość powietrza w mieście. 

Autobusy elektryczne, w przeciwień-
stwie do autobusów spalinowych, nie za-

nieczyszczają powietrza. Poza tym gwa-
rantują zdecydowanie lepszy komfort jaz-
dy. Podczas przejazdu nie słychać silnika,
co w autobusach spalinowych jest dość
uciążliwe. Inwestujemy nie tylko w autobusy
elektryczne, ale także w te napędzane ga-
zem ziemnym. W najbliższym czasie za-
mierzamy kupić co najmniej 40 takich po-
jazdów. 

Jakie inne rozwiązania ekologiczne są
obecnie wykorzystywane i promowane
przez rzeszowski samorząd?

W Polsce w wielu miastach mamy
problemy ze smogiem, a to właśnie spali-
ny samochodowe przyczyniają się do naj-
większych zanieczyszczeń powietrza. Dla-
tego za wszelką cenę chcemy wprowadzać

ekologiczne rozwiązania. W ubiegłym roku
w mieście w ramach umowy pilotażowej zo-
stała uruchomiona wypożyczalnia rowerów
i skuterów elektrycznych, która cieszyła się
ogromną popularnością. W tym roku rów-
nież planujemy otworzyć wypożyczalnię ro-
werów elektrycznych. Mamy nadzieję, że
mieszkańcy będą chętnie korzystać za-
równo z komunikacji miejskiej, jak i z ro-
werów. 

W mieście powstało ponad 120 km ście-
żek rowerowych i cały czas budowane są ko-
lejne kilometry. Wszystkie te działania są
ukierunkowane na to, aby kierowcy zaczę-
li poruszać się po mieście alternatywnymi
środkami komunikacji, pozostawiając sa-
mochody, emitujące duże ilości spalin, w ga-
rażach. Aby zachęcić mieszkańców do ko-
rzystania z komunikacji miejskiej, wpro-
wadziliśmy darmowe bilety dla dzieci i mło-
dzieży. Z ostatnich wyliczeń wynika, że po-
mimo dużych kosztów tego rozwiązania,
wzrosły dochody z komunikacji miejskiej.
Staramy się również zmniejszyć smog,
przyłączając kolejne budynki do miejskiej
sieci ciepłowniczej.

Które branże rozwijają się u państwa
najintensywniej? Jakie starania czyni mia-
sto, aby zachęcić inwestorów i przedsię-
biorców?

W naszym regionie najbardziej roz-
winiętymi branżami są lotnictwo oraz IT.
Politechnika Rzeszowska kształci znako-
mitych fachowców w tych dziedzinach. Po
studiach znajdują zatrudnienie w najlep-
szych, zlokalizowanych w regionie fir-
mach. Dolina Lotnicza oraz największe fir-
my informatyczne, takie jak Asseco Poland,
dają absolwentom naszych uczelni moż-
liwość zdobycia praktyki tu, na miejscu,
a później znalezienia stałego zatrudnienia.
Od lat konsekwentnie staramy się przy-
ciągać inwestorów. Naszym największym
atutem są rozległe tereny, na których
mogą powstawać nowe przedsiębiorstwa.
Zyskaliśmy je dzięki przyłączeniom kolej-
nych sołectw. 

Zamierzamy wprowadzać 
ekologiczne rozwiązania
Chciałbym, aby za kilka lat mieszkańcy naszego miasta mogli korzystać ze
100 elektrycznych autobusów. Cały czas staramy się także poprawiać jakość
powietrza w mieście – mówi prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc
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Na rzeszowskie ulice wyjechało 10 pierwszych autobusów elektrycznych

Skoro poruszył pan temat poszerzania
miasta, jak ono przebiegało?

Kiedy rozpoczynałem swoją pierwszą
kadencję w 2002 roku, Rzeszów był jednym
z najmniejszych miast wojewódzkich w Pol-
sce. Liczył zaledwie 53 kilometry kwadra-
towe. Pierwsze przyłączenie nastąpiło
w 2006 roku. Granice poszerzyły się wów-
czas o Słocinę i Załęże. Następnie miasto
powiększyło się o Przybyszówkę i Zwięczycę
w latach 2007–08, a w dalszej kolejności zo-
stały włączone: Biała – w 2009 roku, Mi-

łocin i Budziwój – w 2010 roku, Bzianka  
– w 2017 roku i w tym roku do Rzeszowa
zostały przyłączone Matysówka i Miłocin.
W tej chwili powierzchnia miasta wynosi ok.
126 kilometrów kwadratowych. Do nie-
dawna to my ubiegaliśmy się o przyłącze-
nia sąsiednich sołectw do Rzeszowa. Teraz
sytuacja się odwróciła. To mieszkańcy
ościennych sołectw wychodzą z inicjatywą
włączenia się do naszego miasta. 

„Gazeta Wyborcza” opublikowała wy-
niki ankiety internetowej przeprowadzo-
nej wśród mieszkańców 21 największych
polskich miast. Rzeszów zajął pierwsze
miejsce w dwóch kategoriach. Co wpłynęło
na tak dobry wynik? 

W przywołanej ankiecie 92 proc. rze-
szowian  odpowiedziało, że w naszym
mieście mieszka się bardzo dobrze lub ra-
czej dobrze. To najlepszy wynik w Polsce.
Pod tym względem wyprzedziliśmy m.in.

Gdańsk i Warszawę. Nasze miasto zosta-
ło również najwyżej ocenione pod wzglę-
dem jakości edukacji. 82 proc. mieszkańców
oceniło Rzeszów pod tym względem po-
zytywnie, co dało nam pierwsze miejsce na
tle innych miast. Tak wysokie oceny napę-
dzają mnie do dalszych działań. Wszystkie
moje decyzje kierowane są dobrem miesz-
kańców i cieszy mnie, że popierają nasze sta-
rania. W Rzeszowie bardzo duży nacisk kła-
dziemy na edukację. Cały czas budujemy
nowe przedszkola, rozbudowujemy szko-

ły i budujemy nowe obiekty. Bardzo się cie-
szę, że rzeszowianie to dostrzegają i doce-
niają. 

Inne czasopismo opiniotwórcze z Gru-
py Financial Times opublikowało naj-
nowszy ranking „Polish Cities of the Fu-
ture 2019/20”, w którym wysokie miejsce
zajął Rzeszów. Jak udaje się połączyć
prospołeczne warunki z rozwojem tech-
nologicznym?

Rozwój technologiczny pociąga za
sobą otwieranie nowych firm i przedsię-
biorstw. To sprawia, że w Rzeszowie po-
wstają nowe miejsca pracy. Absolwenci rze-
szowskich uczelni bez problemu znajdują
zatrudnienie w najlepszych i największych
firmach w branży lotniczej, informatycznej
i wielu innych. Z kolei rolą miasta jest za-
pewnienie mieszkańcom całej infrastruktury
komunikacyjnej i edukacyjnej, co na bieżąco
i konsekwentnie realizujemy. 

Z którymi miastami partnerskimi
Rzeszów współpracuje i jakie są rezulta-
ty tej współpracy?

Rzeszów nawiązał współpracę z wie-
loma miastami nie tylko Europy, ale także
Ameryki i Azji. Mogę tu wymienić m.in.  Bie-
lefeld w Niemczech, Lwów na Ukrainie, Ny-
iregyhaza na Węgrzech, Fangchenggang
w Chinach czy też Buffalo w Stanach
Zjednoczonych. W ubiegłym roku kolejnym
miastem partnerskim Rzeszowa został
chorwacki Split. Coraz częściej zdarza się,
że to nie my wychodzimy z inicjatywą, tyl-
ko władze miast z całego świata zgłaszają
się do nas z prośbą o nawiązanie współ-
pracy. Partnerstwo z takimi miastami daje
nam możliwość wymiany doświadczeń,
promocji naszego miasta na świecie. Pod-
patrujemy różne rozwiązania i wprowa-
dzamy je w naszym mieście. 

W styczniu otrzymał pan nominację do
tytułu „Lider z powołania” w kategorii „Li-
der XXI wieku” międzynarodowego ma-
gazynu „Why Story”. Jak pan odczytuje
ten tytuł? Co jest pana powołaniem w pra-
cy prezydenta Miasta Rzeszowa?

Z całą pewnością mieszkańcy. Miasto
zmieniło się dzięki nim. Co roku spotykam
się z mieszkańcami wszystkich osiedli, aby
podpowiedzieli mi, jakich inwestycji oczekują.
To, że wybrali mnie już na piątą kadencję od-
bieram jako poparcie mojej polityki posze-
rzania miasta i wspierania kolejnych inwe-
stycji. Oczywiście, czasami muszę podej-
mować ryzykowne decyzje, które wywołują
falę krytyki, ale uważam, że rozwój miasta
wymaga podejmowania właśnie takich wy-
borów.  Zarządzanie miastem to z jednej stro-
ny  ogromna odpowiedzialność, a z drugiej
wielka pasja. Czuję wielką satysfakcję
z efektów pracy, nie tylko mojej, ale także mo-
ich współpracowników. Moją rolą, jako go-
spodarza, jest dbanie o porządek i czystość
w mieście. Codziennie objeżdżam miasto
i sprawdzam, w jakim stanie są ulice.  

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Coraz częściej zdarza się, że to nie my wychodzimy 
z inicjatywą, tylko władze miast z całego świata
zgłaszają się do nas z prośbą o nawiązanie
współpracy. Partnerstwo z takimi miastami 
daje nam możliwość wymiany doświadczeń, 
promocji naszego miasta na świecie
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Intensywność inwestycji, dobre, prze-
myślane projekty postawiły samo-
rząd w gronie liderów ogólnopol-
skich. Powiat znany jest z dobrej ko-

munikacji z mieszkańcami i wsłuchiwania
się w ich potrzeby. Dobrze zarządzany szpi-
tal i szkoły stawiane są za wzór w regionie.
Samorząd tylko w ostatnich miesiącach za-
inwestował 12 mln zł w służbę zdrowia. Sa-
morząd znany jest też z udanej współpra-

cy z rodzinami zastępczymi, za co wiele razy
otrzymywał ministerialne wyróżnienia. Od
lat ludzką kreatywność i doświadczenie sa-
morządowe przekuwa w jakość. 

Szkoły w powiecie słyną z bogatej sie-
ci partnerstw z firmami, gdzie młodzi ludzie
zatrudniani są właściwie zaraz po zakoń-
czonej nauce. W powiecie powstała pierw-
sza w Polsce klasa e-sportowa. Na świecie
szkoły o profilu esportowym to coś nor-

malnego. W Polsce na takie projekty pa-
trzyło się jak na zjawisko co najmniej dziw-
ne. Jednak to, co dla wielu osób było tyl-
ko marzeniem, w Kędzierzynie-Koźlu na-
brało realnych kształtów. W szkole młodzież
uczy się tworzenia gier komputerowych. 

5 mln zł pochłonie rewitalizacja ko-
zielskiej przystani „Szkwał” nad Odrą w Kę-
dzierzynie-Koźlu. Praca nad dokumenta-
cją kosztowała dużo czasu, szeregu uzgod-
nień, m.in. z konserwatorem zabytków.
Będzie to bardzo ciekawe miejsce dla
mieszkańców. Wszystko zostanie przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych oraz
stowarzyszeń zajmujących się nimi. 

Znajdzie się tam także scena, na któ-
rej będą organizowane koncerty oraz inne
wydarzenia, boisko sportowe, plaża. Powiat
wyremontuje znajdujące się tam zabytko-
we budynki. Już teraz na przystani usytu-
owana jest wypożyczalnia sprzętu wodne-
go i odbywają się tam rejsy pod Odrze. Po
przebudowie ten fragment wyspy stanie się
miejscem rekreacyjnym z prawdziwego
zdarzenia, jakiego brakowało w tej części re-
gionu.

www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Samorząd wysokiego szczebla
Powiat kędzierzyńsko-kozielski zdobył w tym roku drugie miejsce 
w kraju w rankingu, który wyłania najbardziej rozwojowe samorządy. 
Jest też pierwszym, najlepszym samorządem w województwie opolskim

Małgorzata Tudaj, starosta

Drugie miejsce w kraju to
wynik intensywnej wieloletniej
pracy i przemyślanych decyzji,
które procentują. Wiele z nich
podejmowaliśmy wspólnie,
w pracy zespołowej. Liczba
punktów odzwierciedla pracę
merytoryczną, jaką wykonują

pracownicy urzędu i jednostek podległych. Dobre projekty
trzeba było umiejętnie napisać, mieć pomysł na organizację
wydarzeń, zaangażować się, a i często wziąć na siebie
ryzyko niepowodzenia. Bo przecież jak to w życiu – nie
wszystko musi się udać. To jest często zasługa ludzi dal-
szego planu, których na co dzień nikt nie widzi, a mieli swój
wkład w ten wynik. Dla mnie osobiście to powód do dumy,
który napędza do jeszcze lepszej, wytężonej pracy. Znak,
że praca w samorządzie, mimo wielu przeciwności, niedofi-
nansowania, może być satysfakcjonująca. To jest właśnie
taki moment – dumy i ogromnej radości. 
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Danuta Wróbel, 
przewodnicząca Rady Powiatu

To dowód na to, że wspólna
rzeczowa i merytoryczna
praca przynosi efekty.
Poprzedni rok był czasem
spokojnej pracy w naszym
samorządzie. Oczywiście to

nie znaczy, że nie spieraliśmy się – owszem, ale tylko po to,
by wypracować jak najlepsze rozwiązania dla naszych
mieszkańców. To był czas intensywnej pracy podczas
komisji problemowych. Tam dyskutujemy, podejmujemy
decyzje, słuchamy opinii. Cieszę się, że udało się wypraco-
wać taki model pracy z radnymi, w którym decyduje mery-
toryczna dyskusja. To wyróżnienie to również ich zasługa.
Cieszę się, że mamy taki samorząd, jakiego inni mogą
nam tylko pozazdrościć. Do tego potrzeba jednak ogrom-
nej samorządowej dojrzałości, której – jak się okazało
– nam nie brakuje. 

Siedziba starostwa na placu Wolności od lat uznawana jest za najbardziej
reprezentacyjne miejsce na mapie powiatu



Maksymalną punktację po-
wiat kielecki uzyskał m.in.
za ilość pozyskanych środ-
ków finansowych, pocho-

dzących z funduszy krajowych i za rozwój
przedsiębiorczości. Doceniono też wpro-
wadzone przez urząd i jednostki rozwią-
zania poprawiające jakość obsługi miesz-
kańców, jak elektroniczny obieg doku-
mentów i korespondencji oraz system e-
urząd. – Wprowadziliśmy system powia-
damiania sms, dzięki któremu osoby za-
łatwiające sprawę w wydziałach kielec-
kiego starostwa otrzymują wiadomość
z powiadomieniem o statusie jej realiza-
cji np. informację o możliwości odebra-
nia prawa jazdy czy decyzji administra-
cyjnej. W rankingu liczyły się również
otrzymane i utrzymane przez powiat kie-
lecki certyfikaty, jak system zarządzania ja-
kością, potwierdzony aktualnym Certyfi-
katem ISO 9001 – podkreśla starosta kie-
lecki Mirosław Gębski. 

Kieleckie starostwo doceniono za udział
w szkoleniach podnoszących kompetencje
zawodowe nauczycieli i pracowników po-
wiatowych jednostek oświatowych, a tak-
że przygotowanie propozycji kulturalno-
-edukacyjnych oraz imprez o charakterze
sportowym dla mieszkańców. Związek Po-
wiatów zwrócił też uwagę, że strona inter-

netowa Starostwa Powiatowego w Kielcach
jest przystosowana do potrzeb osób nie-
dowidzących i niewidomych, a budynek
urzędu jest przyjazny dla niepełnospraw-
nych ruchowo i matek z dziećmi. Nie bez
znaczenia było przeprowadzenie przez
powiat programu polityki zdrowotnej. 

– Zauważono nasze wspólne działania
z organizacjami pozarządowymi. Nie bez
znaczenia były projekty proekologiczne
oraz na rzecz inwestycji i rozwoju. Doce-
niono przede wszystkim przedsięwzięcia słu-
żące rozbudowie infrastruktury drogowej,
promujące edukację, ochronę zdrowia,
pomoc społeczną, służące rozwojowi spo-
łeczeństwa informacyjnego i obywatel-
skiego – mówi starosta. 

– Zajecie trzeciego miejsca to dla nas,
jako powiatu, duże wyróżnienie. Jesteśmy
powiatem o dużym potencjale rozwojowym,
a Starostwo to urząd służący mieszkańcom,
przychylny i otwarty na potrzeby naszych
klientów – podkreśla starosta. �

Powiat kielecki ponownie na podium
Już po raz kolejny powiat kielecki uplasował się w czołówce Ogólnopolskiego
Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców

Starosta kielecki Mirosław Gębski

Wminionych dekadach nastąpiły
korzystne zmiany we wszyst-
kich dziedzinach naszego ży-
cia. Powiat otworzył się na

wyzwania XXI wieku, wciąż się rozwija,
zmieniając się na lepsze i ładniejsze.

Sieć dróg osiąga wysokie standardy,
podnosi się atrakcyjność turystyczna po-
przez inwestycje w bazę hotelową, gastro-
nomię, trasy narciarskie (w Szczyrku). Po-
jawiają się nowoczesne obiekty sportowe,
przemysłowe i kulturalne. Nastawienie na
innowacyjność nie wyklucza szacunku do
tradycji, stąd „powracające do życia” zam-
ki, dwory czy inne obiekty zabytkowe. 

Bogate życie kulturalne, szanujące
również dorobek minionych pokoleń, jest
też swoistym magnesem dla mieszkańców
i turystów. Obserwując i doceniając wszyst-
kie zmiany na przestrzeni dwudziestu lat,
jedno pozostaje niezmienne, powiat po-
zostaje przyjazny i gościnny dla ludzi, dla
mieszkańców, turystów i inwestorów.
W przeciwieństwie do większości regionów
w Polsce, mieszkańców w powiecie bielskim
nieustannie przybywa. To znakomite miej-
sce do zamieszkania, odwiedzania i inwe-
stowania. 

www.powiat.bielsko.pl

Piękny do mieszkania,
dobry do inwestowania
Powiat bielski (województwo śląskie) – podobnie
jak inne powiaty – na administracyjnej mapie 
Polski funkcjonuje już 20 lat Bielski Park Techniki Lotniczej
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Powiat wejherowski po raz kolejny zna-
lazł się w czołówce prestiżowego rankin-
gu prowadzonego przez Związek Powiatów
Polskich. Czy mieszkańcy mogą być z tego
powodu zadowoleni?

To prawda. Prowadzony od piętnastu
lat ranking jest najbardziej obiektywnym
i wszechstronnym zestawieniem, ocenia-
jącym powiaty na wielu płaszczyznach sa-
morządowej działalności. Sukces ten jest
efektem konsekwentnego działania i reali-
zacji strategii rozwoju powiatu. Drugi rok
z rzędu miejsce w pierwszej dziesiątce to nie-
wątpliwie powód do satysfakcji. To po-
twierdzenie, że zmierzamy we właściwym
kierunku, a nasz samorząd się rozwija.
Wszystkie działania  wykonujemy z myślą
o naszych mieszkańcach, aby zapewnić im
dobre warunki nie tylko do zamieszkania,
ale także bogatą ofertę społeczną, oświa-
tową, kulturalną i sportową. Systematycz-
nie rozwijamy przedsiębiorczość, infra-
strukturę drogową i rekreacyjną. Uwa-
żam, że dobrze z tego zadania się
wywiązujemy, bo systematycznie
przybywa nam ludności i tenden-
cja ta będzie się utrzymywać przez
najbliższe lata.

Czym wyróżnia się powiat
na tle innych powiatów?

Powiat wejherowski ma wiele
do zaoferowania. To miejsce o bo-
gatej przeszłości, charakteryzują-
ce się wyjątkowymi walorami przy-
rodniczymi, unikalnymi obiektami
architektonicznymi i dostępem do
morza. Ziemię wejherowską za-
mieszkują Kaszubi, ludzie go-
ścinni, uczynni i przywiązani do
swojej tradycji, kultury i języka. Wi-

zytówką powiatu jest ponad 350-letnia
Kalwaria Wejherowska. Jej wyjątkowy urok
przyciąga co roku turystów i pielgrzymów
z całego kraju. Poznawanie pięknych za-
kątków powiatu ułatwiają szlaki piesze, ro-
werowe i nordic walking, stadniny koni i wy-
pożyczalnie kajaków oraz dobrze rozbu-
dowana baza turystyczna. Nasz region
obfituje w obiekty unikalne. Na terenie po-
wiatu mieści się największa w Polsce elek-
trownia szczytowo-pompowa „Żarno-
wiec”, kompleks turystyczny „Kaszubskie
Oko” w Gniewinie, Aquapark w Redzie,
Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” w Dą-
brówce czy latarnia morska „Stilo”. Ponadto
miłośnicy nadmorskiego wypoczynku, pre-
ferujący ciszę i spokój, znajdą u nas nie-
zwykle urokliwe plaże w Lubiatowie, Sasi-
nie czy Słajszewie.

Jakie działania wpływają na sukces po-
wiatu? 

Uważam, że jesteśmy skuteczni w po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych.

Dzięki tym środkom rozbudowaliśmy
pięć powiatowych zespołów szkół, dopo-
sażyliśmy i wybudowaliśmy ponad trzy-
dzieści nowych pracowni zawodowych.
Oddaliśmy do użytku pełnowymiarową
halę sportową i pierwsze przedszkole spe-
cjalne dla dzieci autystycznych. Nasz sa-
morząd wspiera finansowo projekty, które
przyczyniają się do upowszechniania i pro-
mowania kultury fizycznej i sportu, zdro-
wego stylu życia, lokalnych produktów tu-
rystycznych oraz przedsięwzięć edukacyj-
no-wychowawczych obejmujących jak naj-
większe grupy społeczne. Współpraca z sa-
morządami miast i gmin, organizacjami po-
zarządowymi, przedsiębiorcami, wspiera-
nie zdolnej i utalentowanej młodzieży,
promocja aktywnego stylu życia poprzez or-
ganizowanie wydarzeń o charakterze spor-
towym, a także inicjatywy i imprezy po-
magające zachować specyfikę naszego re-
gionu to działania systematycznie realizo-
wane. Ponadto ciągle podnosimy jakość ob-
sługi klientów w Starostwie Powiatowym
w Wejherowie. By usprawnić i skrócić czas
obsługi interesantów, zainstalowano m.in.
terminale płatnicze i interaktywne tablice
ogłoszeniowe.

Jakie są plany na kolejne lata?
Dobra lokata w rankingu to z pewno-

ścią zachęta do dalszej, wytężonej pracy. Na
pewno jest kilka obszarów, w których mu-
simy jeszcze popracować. Mamy zamiar ak-
tywniej włączać się w realizację programów
rozwijających przedsiębiorczość, w tym
głównie wśród ludzi młodych, programów
sportowych i turystycznych, ale także pro-
gramów zdrowotnych i rehabilitacyjnych,
wspierać osoby niepełnosprawne oraz pro-

wadzić lokalną politykę senio-
ralną. Nadal będziemy zabiegać
o środki zewnętrzne na realiza-
cję kolejnych inwestycji w róż-
nych sferach życia gospodar-
czego i społecznego, promować
wydarzenia kulturalne, w tym
imprezy propagujące kulturę
kaszubską. Zamierzamy dalej
aktywnie pracować na rzecz
mieszkańców powiatu, rozwijać
naszą małą ojczyznę, aby była
miejscem przyjaznym dla nas
i naszych gości, których ser-
decznie zapraszamy.

Rozmawiała Ewa Wajs

Skuteczny i aktywny powiat
Rozmowa ze starostą wejherowskim Gabrielą Lisius

Otwarcie multimedialnej pracowni energetyki jądrowej
w PZS nr 2 w Wejherowie
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Proszę powiedzieć na podstawie wła-
snych doświadczeń, co najbardziej sprzy-
ja rozwojowi małych powiatów?

Samorządy terytorialne to instytucje
służebne wobec wspólnoty lokalnej, a ich
nadrzędnym celem jest dążenie do dyna-
micznego rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Rdzeniem sukcesu – szczególnie po-
wiatów wielkości wałeckiego – jest zaufa-
nie społeczne, jakim społeczność lokalna da-
rzy wybrane przez siebie władze, oraz
współpraca pomiędzy samorządem po-
wiatowym a samorządami gminnymi.
Przez wiele lat bardzo o to dbaliśmy. Od
2010 roku działa u nas Konwent Samo-
rządów Powiatu Wałeckiego, w skład któ-
rego wchodzą: 5 gmin powiatu i samorząd
powiatowy, przedsiębiorcy i organizacje spo-
łeczne.

Współpraca odbywa się na trzech
płaszczyznach: finansowej, organizacyj-
nej i społecznej. Ustalamy cele rozwoju i sta-
ramy się je powiązać z celami społeczny-
mi na poziomie powiatu. W realizacji tych
ważnych zadań skupiamy się na wzmac-
nianiu lokalnych działań poprzez tworze-
nie warunków do powstania inicjatyw
i struktur funkcjonalnych na rzecz spo-
łeczności lokalnych, poprawie jakości życia
poprzez zaspokojenie potrzeb społecz-
nych, otwarciu na innowacyjność i konku-
rencyjność, umożliwiając organizacjom
społecznym podejmowanie samodzielnych
decyzji dotyczących współrządzenia.

Jakie atuty posiada powiat wałecki dla
potencjalnych inwestorów i przedsiębior-
ców? 

Współpraca powiatu wałeckiego
z przedsiębiorcami jest ważnym elementem
w funkcjonowaniu samorządu terytorial-
nego, gdyż ten w swoich założeniach winien
zmierzać do koncepcji tworzenia sieci
współpracy podmiotów publicznych i pry-
watnych, wprowadzając mechanizm kon-
kurencyjności. Powiat wałecki posiada do-
godne położenie komunikacyjne na skrzy-
żowaniu dróg krajowych nr 10 i 22, w Słup-
skiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Pod-
strefa Wałcz. Każdy przedsiębiorca planu-
jący budowę, rozbudowę firmy lub rein-
westycję – bez względu na to, czy z sekto-
ra przemysłowego lub usługowego – może
ubiegać się o wsparcie w ramach programu
pn. „Polska Strefa Inwestycji”. Uprawnia to
do korzystania ze zwolnienia w podatku do-
chodowym po spełnieniu określonych prze-
pisami prawa warunków. Powiat stawia na
działanie efektywne, na tworzenie warun-
ków dla stymulowania aktywności gospo-
darczej i społecznej. Takim przedsięwzięciem
jest kontrakt samorządowy, który wymusza
współpracę wszystkich partnerów: samo-
rządów, przedsiębiorców, przedstawicieli
sektora nauki i edukacji, organizacji poza-
rządowych, w tym lokalnych grup działa-
nia, lokalnych grup rybackich. Efektem tych
działań jest m.in. aktywizacja infrastruk-
turalna na potrzeby przedsiębiorców, stre-

fy przemysłowe i gospodarcze oraz uzbro-
jenie terenów. 

Na początku roku otrzymali państwo
decyzję o dofinansowaniu marszałka wo-
jewództwa dla ZAZ-u na państwa terenie.
Jakie to ma znaczenie dla lokalnej spo-
łeczności?

Powiatowy Zakład Aktywności Za-
wodowej to bardzo ważna inwestycja ze
względów społecznych. Na budowę tej
placówki pozyskaliśmy dofinansowanie
w wysokości ponad 6 mln złotych ze środ-
ków Unii Europejskiej. W budynkach do-
stosowanych do osób z niepełnosprawno-
ścią – w dziale pralni chemicznej i wodnej,
montażu i demontażu, rękodzieła i reno-
wacji mebli, gastronomii, szwalni, rehabi-
litacji oraz obsługi terenów zielonych – znaj-
dzie pracę 60 osób niepełnosprawnych,
w tym o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, z niepełnosprawnością inte-
lektualną oraz z niepełnosprawnościami
sprzężonymi. Efektem realizacji projektu bę-
dzie podniesienie jakości życia osób nie-
pełnosprawnych, wzrost motywacji do sa-
morozwoju, stworzenie możliwości usa-
modzielnienia ekonomicznego i aktywiza-
cja społeczna zapobiegająca wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych.
Uroczyste otwarcie Powiatowego Zakładu
Aktywności Zawodowej w Wałczu odbędzie
się 15 marca br.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Współpraca to podstawa sukcesu
Zasadniczym celem wynikającym z istoty samorządności jest odpo-
wiedzialność samorządu za tworzenie ładu społecznego poprzez bu-
dowanie partnerstwa  – mówi starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz

Okolice Drzewoszewa
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Płońsk wraca po dwóch latach na
pierwsze miejsce rankingu w kategorii
gmin miejskich i miejsko-wiejskich. 

To dobra wiadomość, ale najważniej-
sze jest dla mnie to, że Płońsk jest nie-
zmiennie w ścisłej czołówce. A to świadczy
o tym, że utrzymujemy wysoki poziom roz-
woju i – co z tym związane – podnosimy po-
ziom życia mieszkańców w różnych dzie-
dzinach.

Nie ma jednej dziedziny, na którą
stawia Płońsk?

Najważniejszą inwestycją jest czło-
wiek. Tego się trzymam. Bo tylko takie my-
ślenie pozwala uwzględnić potrzeby rożnych
grup społecznych. Każdy jest inny. Ktoś
chce mieć wyremontowany chodnik, ktoś
inny korzystać z boiska ze sztuczną na-
wierzchnią, a ktoś trzeci – mieć zagwaran-
towaną opiekę dla swojego dziecka
w przedszkolu. Do tego dochodzi polityka

zrównoważonego rozwoju. Rozbudowu-
jemy infrastrukturę, ale nie zapominamy
o ochronie środowiska naturalnego i eko-
logii. 

Doskonałym przykładem jest najwięk-
sza w historii Płońska inwestycja polegająca
na budowie obwodnicy zachodniej, ob-
wodnicy centrum miasta, mostu i sieci dróg
rowerowych. Projekt zakłada też zakup
dwóch autobusów miejskich i budowę
trzech parkingów typu „parkuj i jedź”. Te
wszystkie zadania mają przecież przede
wszystkim ograniczyć ruch samochodów
w centrum Płońska i zmniejszyć tzw. niską
emisję. A więc w skrócie – budując drogi,
walczymy ze smogiem.

Ambitnie.
Ambitnie i realistycznie. Trzeba być od-

ważnym i wiedzieć, czego się chce. Wiem,
że obwodnica ożywi zachodnią część mia-
sta. Kilka lat temu pobudowaliśmy ob-
wodnicę wschodnią. Można powiedzieć
– w szczerym polu. Dziś powstają przy niej
osiedla mieszkaniowe i sklepy. Tereny są
w pełni zagospodarowane. Miasto to zło-
żony organizm. 

W rankingu Płońsk otrzymuje punk-
ty również za współpracę zagraniczną.

Mamy licznych partnerów w Europie,
a nawet w Izraelu. Doceniła nas za to Bruk-
sela, przyznając Płońskowi Dyplom Euro-
pejski – właśnie za współpracę zagranicz-
ną. Ta współpraca ma w dużym stopniu wy-
miar ludzki, są to wymiany młodzieżowe,

kulturalne i sportowe. W tej ostatniej dzie-
dzinie triumfują zwłaszcza młodzi piłkarze
z Płońskiej Akademii Futbolu. Dziś Euro-
pa i świat – ze względu na powszechną zna-
jomość języka angielskiego – są coraz bli-
żej każdego z nas. Uczniowie bez proble-
mu komunikują się ze swoimi rówieśnika-
mi. To służy poznawaniu i lepszemu zro-
zumieniu obcej kultury, czyli tolerancji. 

Warto podróżować?
Podróże kształcą. Dzięki współpracy

z belgijskim Antoing czy norweską gminą
Nes poznaliśmy i podejrzeliśmy najnowo-
cześniejsze rozwiązania z zakresu gospo-
darki odpadami. Dziś mamy sprawnie
działający system i sortownię o statusie
RIPOK-u, do której trafiają śmieci z kilku-
dziesięciu gmin.

Sortownię czeka teraz modernizacja.
Tak szybko zmieniają się technologie.

Po 10 latach sortownia miejskiej spółki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
przejdzie gruntowną modernizację, tak by
zwiększyć poziom recyklingu.

Czego życzyć Płońskowi?
Powodzenia i wytrwałości. Czeka nas

szereg inwestycji o skali do tej pory w na-
szym mieście niespotykanej. Wierzę, że
razem z urzędnikami, pracownikami jed-
nostek, radnymi i przede wszystkim płońsz-
czanami zrealizujemy je bez większych
przeszkód. 

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Płońsk znów na czele
Rozbudowujemy infrastrukturę, ale nie zapomi-
namy o ochronie środowiska – mówi burmistrz
Płońska Andrzej Pietrasik
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Wgminie Ustka można zna-
leźć wszystko, czego oczeku-
je turysta: czyste morze, roz-
ległe i piaszczyste plaże, nie-

spotykane klify porośnięte lasami buko-
wymi. Gospodarze gminy Ustka jako pierw-
si w Polsce urzeczywistnili oryginalny po-
mysł urządzenia szlaku rowerowego na sta-
rych nasypach kolejowych. Trasa ta między
Rowami a Przewłoką liczy 20 km i zosta-
ła nazwana Trasą Zwiniętych Torów. Sta-
nowi odcinek Hanzeatyckiej Trasy Rowe-
rowej R-10 liczącej ponad 3.000 km. Tutaj,
raz do roku, tradycyjnie w pierwszą sobo-
tę lipca organizowany jest Ogólnopolski
Rajd Rowerowy, a Poddąbie, w którym od-
bywa się zawsze finał, nazwane zostało Ro-
werową Letnią Stolicą Polski.

Od wielu lat priorytetem gminy jest
stworzenie warunków dla rodzin, zapew-
nienie im bezpieczeństwa, rozwoju, atrak-
cji. Ważnymi obszarami działalności są

sport i edukacja. Samorząd stawia na
przedsięwzięcia mające na celu podniesie-
nie jakości życia mieszkańców. Dzięki wy-
tężonej pracy powstało wiele znaczących in-
westycji. 

Jako jedyna gmina w Polsce Ustka or-
ganizuje Ogólnopolski Zjazd Maskotek®

w Rowach. Raz do roku do Rowów przy-
jeżdżają pluszaki promujące swoje miej-
scowości. Są znakomitą atrakcją dla naj-
młodszych gości i mieszkańców.

Miejscowości wypoczynkowe gminy
Ustka stanowią o turystycznej atrakcyj-
ności terenu. Wszystkie oferują swoim tu-
rystom noclegi o różnym standardzie
(pensjonaty, ośrodki wczasowe, pola na-
miotowe i kempingowe) oraz bazę ży-
wieniową (restauracje, bary i punkty ga-
stronomiczne). Wielkim atutem gminy
Ustka jest bliska odległość do Trójmiasta
oraz urokliwych mniejszych miast, takich
jak Ustka, Słupsk, Koszalin. Znajduje się
na atrakcyjnym środku wybrzeża, przy
drodze S6 – na dziewiczym i nie do koń-
ca odkrytym terenie, ze wspaniałą per-
spektywą połączeń ze Szczecinem i Gdań-
skiem.

www.ustka.ug.gov.pl

W świecie morza i pluszaków
Gmina Ustka położona jest w powiecie słupskim, w północno-zachodniej 
części województwa pomorskiego. Obecnie zamieszkuje ją 7988 mieszkańców

Ogólnopolski Zjazd Maskotek w Rowach

Plac zabaw Teatr „OKO”, spektakl „Topiel”

1000-letni dąb „Bolko” w Hniszowie Zespół „Bokoryna” z Żalina

Odnawialne źródła energii Spływ kajakowy Uherką
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Powiat świdwiński, położony
w centralnej części województwa
zachodniopomorskiego, urzeka
typowo pomorską naturą. To ob-

szar o rozwiniętej funkcji rolniczo-leśnej.
W miejscu otoczonym przez piękne lasy

i jeziora, zarówno miłośnicy historii, ob-
cowania z naturą, a także koneserzy tury-
styki i sportu znajdą coś dla siebie. 

Środowisko przyrodnicze powiatu cha-
rakteryzuje się dużą rozmaitością fauny i flo-
ry oraz występowaniem interesujących
form krajobrazowych, które w wielu miej-
scach zachowały niemal naturalny cha-
rakter.

Powiat jest jednym z wiodących ośrod-
ków lecznictwa uzdrowiskowego w kraju.
Sanatoria i ośrodki lecznicze są zlokalizo-
wane w Połczynie-Zdroju, jednym z naj-
starszych miast uzdrowiskowych w Polsce.

W 2018 roku powiat przebudował
m.in. dwie strategiczne ulice: Wojska Pol-
skiego i Kombatantów Polskich w Świ-
dwinie oraz przygotował dwa miejsca re-
kreacyjne z wiatami, stołami i ławkami przy
rzece Redze.

W centrum miasta Świdwin powstaje
Centrum Popularyzujące Naukę. W no-
woczesnym trzykondygnacyjnym budynku
powstaną sale naukowo-laboratoryjne,
sala ekspozycyjna oraz sala wykładowa.
Uczestnicy będą mogli zdobywać wiedzę nie
tylko w teorii, ale również poprzez prowa-

dzenie doświadczeń. Komplementarnymi
do utworzenia Centrum są przedsięwzię-
cia z zakresu edukacji zawodowej: remont
hal warsztatowych przy Zespole Szkół
Rolniczych w Świdwinie oraz wzbogacenie
oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjal-
nych w Świdwinie i Połczynie-Zdroju.

W IV kwartale rozpoczęto prace ziem-
no-budowlane w tworzonej w obrębie Świ-
dwina strefie aktywności biznesowej.
W 2020 roku do dyspozycji przedsiębior-
ców zostanie oddanych sześć uzbrojo-
nych działek inwestycyjnych o różnej po-
wierzchni. Powiat świdwiński jest przyja-
znym miejscem do zamieszkania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 

W tegorocznej edycji ogólnopolskiego
konkursu Ranking Powiatów, podsumo-
wującej osiągnięcia za rok 2018, jesteśmy
ponownie na trzecim miejscu. Udowad-
niamy, że będąc w czołówce, nie zwalnia-
my tempa i wytyczamy nowe cele, które kon-
sekwentnie realizujemy. Jest to wyróżnienie
tym cenniejsze, iż przyznane za rok jubile-
uszowy – 20-lecia istnienia powiatów.

www.powiatswidwinski.pl

Powiat świdwiński, już od pierwszej edycji, od 2012 roku,
jest w pierwszej dziesiątce laureatów ogólnopolskiego 
konkursu Ranking Powiatów, a w latach 2018 i 2019 
zdobył trzecie miejsce na podium

OGÓLNOPOLSKI RANKING GMIN I POWIATÓW

Starosta świdwiński Mirosław Majka

Znowu w pierwszej trójce 
– powiat świdwiński z sukcesem

Budynek Starostwa w Świdwinie

Strefa Aktywności Biznesowej w Świdwinie Park Zdrojowy w Połczynie-Zdroju
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Dzięki współpracy ze stowarzy-
szeniami oraz miłośnikami tu-
rystyki pojawił się na naszym te-
renie pomysł turystyki regio-

nalnej. Niemalże w każdy weekend można
stać się uczestnikiem rajdu pieszego, ro-
werowego czy też wyprawy kończącej się
morsowaniem w lokalnych wodach i od-
krywaniem tajemniczych uroków Wyso-
czyzny Łobeskiej. 

Dla chętnych odbywają się questy re-
gionalne po Łobzie, Dobrej czy Węgorzy-
nie. W ten sposób pojawia się okazja zgłę-
bienia historii lokalnych miejscowości po-
przez wędrówkę. Powiat łobeski jest pełen
niespodzianek dla każdego, kto próbuje go
poznać. Każdego roku przyciąga wielu
turystów, którzy chcą zagłębić jego histo-
rię.

Powiat to nie tylko natura to także kul-
tura, gospodarka i przede wszystkim spo-
łeczeństwo, które aktywnie wspiera wszel-
kie działania. 

Zarówno Rada, jak i Zarząd Powiatu
w Łobzie podejmują szereg działań mają-

cych na celu poprawę jakości życia i funk-
cjonowania mieszkańców poprzez:
• realizację projektów unijnych w dziedzi-
nach zdrowia i edukacji np. dostosowanie
infrastruktury szkolnictwa zawodowego
do potrzeb lokalnego rynku pracy, 
• pozyskiwanie środków na przebudowę
dróg np. drogi powiatowej na odcinku
Borkowo–Dobra–Bród o długości 5,39 km, 
• organizację wydarzeń kulturalnych
i sportowych jak np. Łobeska Baba Wiel-
kanocna, Gala Sportu Powiatu Łobeskie-
go, Gala Przedsiębiorczości „Klucz do
Sukcesu”, Łobziuki – Parasol dla Kultury,
Gala rozdania Nagród Specjalnych Starosty
Łobeskiego „Smoki Powiatu” oraz Turniej
Gwiazdeczek Olimpijskich.

Bogactwo dorobku powiatu w każdej
z dziedzin, jak również naturalny krajobraz
będący najcenniejszym skarbem naszego
regionu, tworzy rzadko już spotykany
malowniczy zakątek tak intensywnie wpły-
wający na popularność powiatu wśród mi-
łośników turystyki oraz społeczeństwa
zmęczonego intensywnym życiem w mie-
ście. 

www.powiatlobeski.pl

Powiat łobeski 
– pełen niespodzianek 
Urokliwe tereny Ziemi Łobeskiej zachęcają wszystkich do odwiedzin oraz 
zatracenia się w malowniczych krajobrazach. Przepiękne lasy, jeziora i rzeki
przepełnione różnymi odmianami fauny i flory są natchnieniem oraz zachętą
do pieszych wędrówek, wodnych wojaży oraz rajem dla wędkarzy o każdej
porze roku

Renata Kulik, starosta łobeski XIII Łobeska Baba Wielkanocna
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Jest to dla pana wyjątkowy okres w za-
wodowej karierze. Niedawno obchodził
pan jubileusz 20-lecia pracy na stanowisku
wójta gminy. Czy staż pracy przeszkadza
czy ułatwia sprawowanie urzędu?

Odpowiedź na to pytanie zależy od
tego, kto i w jaki sposób podchodzi do wy-
konywanych przez siebie obowiązków. Je-
stem niezwykle szczęśliwy, że traktuję pra-
cę jak pasję i życiową misję. W związku
z tym nie mam problemu ze znalezieniem
w sobie zapału i determinacji do dalszych

działań. Fakt, współczesne realia są zde-
cydowanie inne od tych, które towarzyszyły
nam, samorządowcom, rozpoczynającym
pracę kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.
Inne są oczekiwania społeczne, inne me-
chanizmy realizacji konkretnych działań,
inna koniunktura. Jednak to, co najważ-
niejsze, nadal pozostało – chęć poprawy wa-
runków życia lokalnej społeczności poprzez
mądry i odpowiedzialny rozwój całej gmi-
ny. 

Jak więc znajdywał pan receptę na od-
najdywanie się w kolejnych latach spra-
wowania urzędu?

Zawsze byłem, jestem i będę zwolen-
nikiem działań, które opierają się na doborze
odpowiednich współpracowników. Warto
otaczać się ludźmi, których cechuje różne
spojrzenie na te same problemy. Często wła-
śnie w wyniku wielogodzinnych rozmów
i analiz rodzą się pomysły i koncepcje, któ-
re stanowią idealne rozwiązania. Rolą go-
spodarza, szefa, wójta czy burmistrza jest
umiejętne odnalezienie właśnie tych po-

mysłów i zainspirowanie zespołu do ich re-
alizacji.

Na co w najbliższych latach szczegól-
ny nacisk zamierza położyć gmina Ko-
bylnica?

W dalszym ciągu naszym priorytetem
jest sukcesywna poprawa infrastruktury
drogowej i komunikowanie ze sobą po-
szczególnych miejscowości. Minione lata
upłynęły pod znakiem milionowych na-
kładów na całą sferę inwestycji. Mamy się
też czym pochwalić w kwestii działań pro-
społecznych. W roku 2018 zostaliśmy uho-
norowani tytułem „Pomorska Gmina Ro-
dzinna” za swoje działania właśnie w sfe-
rze polityki społecznej. Wzorem lat ubie-
głych, będziemy nadal zachęcać do od-
wiedzenia gminy Kobylnica przy okazji bar-
dzo ciekawych wydarzeń sportowych, kul-
turalnych i artystycznych. Myślę, że nie za-
braknie nam pomysłów, którymi pozy-
tywnie zaskoczymy naszych mieszkańców. 

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Ciągle mam w sobie pasję i zapał
Rozmowa z Leszkiem Kulińskim, wójtem gminy Kobylnica

Jakie założenia przyświecają panu
w nowej kadencji?

Ponowny wybór na stanowisko staro-
sty zobowiązuje do codziennej, ciężkiej pra-
cy, wychodzącej znacznie  poza  realizację
zadań zapisanych w ustawie. W życiu za-
wodowym i codziennym zawsze stawiam
na szeroko rozumianą współpracę opartą
na dialogu z drugim człowiekiem. Pragnę
identyfikować się z mieszkańcami, aby
skutecznie pomagać w rozwiązywaniu pro-
blemów. Zależy mi na zgodnej współpra-
cy z lokalnymi samorządami, ponieważ
uważam, że razem możemy więcej.

Czy mógłby pan podać jakieś przy-
kłady?

Doskonałym przykładem jest realiza-
cja Kontraktu Samorządowego Strefy Cen-
trum, podniesienie jakości szkolnictwa za-
wodowego. Nasz region potrzebuje mło-
dych, dobrze wykształconych fachowców.
Transport publiczny zyskał nowe oblicze.
Stare, wysłużone i kopcące autobusy to już
przeszłość, mieszkańcy powiatu podró-
żują obecnie nowiutkimi.

Czy jest pan zadowolony z miejsca po-
wiatu w Rankingu?

W tegorocznej edycji, w kategorii po-
wiaty do 60 tys. mieszkańców powiat
drawski uplasował się na 10. miejscu. Ta
wysoka pozycja jest efektem ciężkiej pra-
cy wielu osób zatrudnionych w staro-

stwie, jak i jego jednostkach podległych.
Wszystkim, za okazywaną pomoc, wspar-
cie i zaangażowanie na rzecz budowania
przyjaznego i otwartego powiatu, ser-
decznie dziękuję. 

Czego panu życzyć w najbliższych la-
tach?

Pragnę być starostą nie tylko dla mo-
ich wyborców, ale też dla wszystkich miesz-
kańców powiatu drawskiego, widzę tę  za-
szczytną funkcję jako funkcję służebną
wobec  nich. Przede mną ogrom prac, dużo
ważnych decyzji do podjęcia i wiele zadań
do realizacji, ale wierzę iż podołam i nie za-
wiodę zaufania  mieszkańców.

Rozmawiał 
Piotr Nowacki

Moją misją jest rozwój
Po raz czwarty mieszkańcy powiatu drawskiego
obdarzyli mnie swoim zaufaniem, powierzając 
mi zaszczytną funkcję starosty – mówi starosta
drawski Stanisław Cybula
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Powiat niżański rozwija się dyna-
micznie, dzięki staraniom Zarzą-
du i Rady Powiatu, które kierując
się dobrem swoich mieszkańców,

starają się podnosić komfort życia i pracy. 
Zarząd na realizację zadań inwesty-

cyjnych i społecznych skutecznie pozysku-
je środki z funduszy unijnych i źródeł kra-
jowych. W latach 2015–2018 kwota ta wy-
niosła prawie 42 mln zł. Zrealizowano
w tym czasie inwestycje za ponad 63 mln zł.
Dzięki temu mieszkańcy powiatu mogą cie-
szyć się z prawie 72 km nowych na-
wierzchni dróg, ponad 14 km chodników
i 4 mostów. Realizacja tak wielu zadań była
możliwa dzięki bardzo dobrze układającej
się współpracy z gminami. 

Oprócz inwestycji drogowych inwe-
stujemy m.in. w rozwój prowadzonych

przez nas szkół, wspieramy osoby niepeł-
nosprawne i zapewniamy pomoc społecz-
ną, przeciwdziałamy bezrobociu i aktywi-
zujemy lokalny rynek pracy. Pomimo, że po-
wiat niżański realizuje tak wiele zadań, to

za sprawę priorytetową uważa służbę zdro-
wia, ciągle wspierając działania niżańskie-
go szpitala.

Dbamy o to, aby nasze szkoły i pla-
cówki oferowały najwyższy możliwy stan-
dard nauczania i zapewniały wszech-
stronny rozwój uczniom. Ważnym ele-
mentem pracy szkół jest udział w wielu pro-
jektach edukacyjnych, skierowanych na
poprawę jakości kształcenia zawodowego
oraz wymianę kulturową młodzieży. 

Podejmujemy nowe inicjatywy spo-
łeczne i kulturalne oraz aktywnie wspiera-
my organizacje pozarządowe m.in. poprzez
finansowanie ich działań i dofinansowanie
wkładu własnego na realizację projektów
– podsumowuje starosta.

www.powiat-nisko.pl

Szybki rozwój powiatu niżańskiego
Samorząd powiatu niżańskiego podejmuje ambitne działania, mające istotny
wpływ na poprawę bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej oraz na podnie-
sienie standardów opieki zdrowotnej i szkolnictwa – mówi Robert Bednarz,
starosta niżański, przewodniczący Niżańskiego Konwentu Samorządowego

Starosta niżański Robert Bednarz

Administracyjnie dzieli się na 13
gmin, w tym dziewięć  wiejskich,
trzy miasta i gminy (Łaszczów,
Tyszowce, Lubycza Królewska

oraz miasto Tomaszów Lubelski).
Przez powiat przebiega droga krajowa

nr 17, z przejściem granicznym w Hre-
bennem. Położenie geograficzne, duża
różnorodność przyrodnicza i krajobrazo-
wa, bogata historia i tradycje kulturowe
sprawiają, że jest  wyjątkowo atrakcyjny tu-
rystycznie. Na terenie powiatu znajdują się
trzy parki krajobrazowe: Krasnobrodzki, Po-
łudnioworoztoczański i Puszczy Solskiej,
11 rezerwatów przyrody wśród nich „Czar-
towe Pole”, „Piekiełko” oraz „Nad Tanwią”
ze słynnymi szumami. Liczne szlaki piesze

i rowerowe sprzyjają aktywnemu spędza-
niu czasu.

Na obszarze powiatu zlokalizowane są
również obiekty historyczne m.in. Mu-
zeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu, Muzeum
Skamieniałych Drzew w Siedliskach, umoc-
nienia Linii Mołotowa w gminie Lubycza
Królewska oraz Muzeum Pożarnictwa
w Oseredku w gminie Susiec.

O bogatym dziedzictwie kulturowym te-
renu powiatu świadczą zabytki świeckie  i sa-
kralne, jak np. grodziska należące do Grodów
Czerwieńskich, kościoły rzymskokatolickie,
cerkwie greckokatolickie i prawosławne, zbo-
ry ewangelickie oraz żydowskie synagogi.

www.powiat-tomaszowski.com.pl

Atrakcje  przyrodnicze i kulturowe
w powiecie tomaszowskim
Powiat tomaszowski o powierzchni 1487 km² położony jest w południowo-
-wschodniej części województwa lubelskiego. Liczy około 85 tys. mieszkańców,
w większości żyjących na wsi

„Rezerwat Nad Tanwią” w gminie Susiec
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Wspotkaniu z przedstawiciela-
mi rządu, dziennikarzami
oraz seniorami wzięli udział
prezes Stowarzyszenia MAN-

KO i redaktor naczelny ogólnopolskiego ma-
gazynu „Głos Seniora” Łukasz Salwarow-
ski, koordynator Programu Ogólnopol-
skiej Karty Seniora i Gminy Przyjaznej Se-
niorom Aleksandra Szlufik, przedstawiciel
Fundacji FAST, Kazimierz Danielewski. 

Wydarzenie rozpoczęło się wystąpie-
niem prezesa Łukasza Salwarowskiego
oraz Aleksandry Szlufik. Podczas prezen-
tacji w obszerny sposób została nakreślo-
na idea Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz
Gminy Przyjaznej Seniorom. Zostały wrę-
czone także certyfikaty udziału w progra-
mach zarówno dla firm (m.in. Biura Tury-
stycznego Horn, Senior Apartments,
Uzdrowiska Busko–Zdrój), jak i Samo-
rządów Przyjaznych Seniorom (Płońsk, Zie-
lonka). Te dwie mazowieckie gminy dołą-
czyły do 115 samorządów w Programie
Gmina Przyjazna Seniorom, a firmy do gro-
na 1600 punktów honorujących Ogólno-
polską Kartę Seniora. 

Kolejna część konferencji poświęcona
została kampanii „Stop Manipulacji, nie ku-

puj na prezentacji!”. Kazimierz Danie-
lewski oraz koordynator kampanii Kata-
rzyna Meus opowiedzieli o nieuczciwych
praktykach przedsiębiorców, a także przed-
stawili proponowane przez Stowarzyszenie
MANKO i Fundację FAST zmiany praw-
ne chroniące prawa konsumentów podczas
pokazów sprzedażowych. 

Podczas prezentacji zostały wręczone
także certyfikaty dołączenia firm oraz sa-
morządów, które zadeklarowały niewy-
najmowanie powierzchni na tego typu
prezentacje. Do kampanii dołączyły już
Uzdrowisko Ciechocinek, Uzdrowisko Bu-
sko-Zdrój, Hotel Gromada oraz Miasto
Zielonka i Płońsk. 

Zwieńczeniem konferencji była pre-
miera spotów telewizyjnych kampanii spo-
łecznej „Stop Manipulacji, nie kupuj na pre-
zentacji” oraz Programu Ogólnopolska
Karta Seniora – Gmina Przyjazna Seniorom.
Podczas premiery obecni byli ambasado-
rowie programów i równocześnie aktorzy wy-
stępujący w spotach: Stylowa Seniorka
Hanna Piekarska, Barbara Maciejewska z or-
ganizacji Babcie w Locie z Dziadkiem z Ło-
dzi oraz Marek Pilch – ambasador zdrowego
trybu życia „Głosu Seniora”. 

Podczas spotkania na widowni obec-
ni byli między innymi: Dariusz Kępka
– przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Beaty Szydło, Joanna Jaro-
sławska – dyrektorka Gabinetu Marszałka
Senatu RP Stanisława Karczewskiego,
Dominika Górnicka oraz Kordian Kula-
szewicz z ramienia przewodniczącej Sej-
mowej Komisji Polityki Senioralnej Mał-
gorzaty Zwiercan, Barbara Zylm – asy-
stentka Marszałka Kornela Morawieckie-
go, Krystyna Krzekotowska – prezes Świa-
towego Kongresu Polaków oraz Agniesz-
ka Wyrwał – radna miasta Warszawy, słyn-
na projektantka mody. 

Stowarzyszenie MANKO jest nieza-
leżną Organizacją Pożytku Publicznego
(OPP), organizatorem kampanii społecz-
nych (m.in. Lokal BEZ papierosa, Polska
BEZ dymu, RyzyKOchania, Nie pal przy
dziecku, Palenie jest słabe, Życie zaczyna
się po 60.), koordynatorem Programu
Ogólnopolskiej Karty Seniora i Gmina
Przyjazna Seniorom organizatorem Ogól-
nopolskich Senioraliów w Krakowie oraz
wydawcą ogólnopolskiego magazynu se-
nioralnego „Głos Seniora”. Stowarzysze-
nie MANKO pomaga i działa społecznie już
od ponad 20 lat. 

Program Ogólnopolska Karta Senio-
ra – Gmina Przyjazna Seniorom, której ce-
lem jest aktywizacja seniorów, edukuje
osoby 60+ z zakresu ekonomii, bezpie-
czeństwa czy nowych mediów. Z kolei
kampania „Stop Manipulacji, nie kupuj na
prezentacji” uświadamia seniorów w ob-
szarze uczciwego handlu, upowszechnia
wiedzę konsumencko-psychologiczną oraz
przestrzega przed wszechobecną mani-
pulacją. Zarówno program, jak i kampania
uzupełniają się, podnosząc wzajemnie swą
efektywność. Więcej informacji na
www.stopmanipulacjom.pl oraz www.glos-
seniora.pl. �

Firmy i samorządy wspólnie 
na rzecz starszych
24 stycznia 2019 roku odbyła się konferencja prasowa Stowarzyszenia
MANKO pt. „Firmy i samorządy łączą siły w obronie i wspieraniu seniorów”,
podczas której został zainaugurowany nowy etap programu Ogólnopolska
Karta Seniora, Gmina Przyjazna Seniorom oraz kampanii „Stop Manipulacji,
nie kupuj na prezentacji!”
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Wgranicach miasta mieści się
zarówno „dzielnica przemy-
słowa”, ważna jako źródło
utrzymania się dla blisko

6 tys. pracowników (wskaźnik bezrobocia
ostatnio oscyluje tu wokół 3 proc.!), jak i re-
nomowane, najstarsze w Polsce Uzdrowi-
sko Cieplice, gdzie dziesiątki kuracjuszy od-
zyskują kondycję. Ponad szóstą część mia-
sta zajmują obszary Karkonoskiego Parku
Narodowego.

– Jelenia Góra jest miejscem dla każ-
dego – twierdzi prezydent miasta, Jerzy Łuż-
niak.  – U nas znajdą coś dla siebie zarówno
rowerzyści (także na trasach ekstremalnych
i single trackach), kajakarze górscy, jak i szy-
bownicy i spadochroniarze, lotnicy i wspi-
nacze skałkowi. To dobre miejsce nawet dla

geomorfologów, bo rozmaitość formacji
skalnych jest olbrzymia, ale też świetne dla
miłośników zabytków – począwszy od
tych, którzy lubią secesję, skończywszy na
tych, dla których magnesem są średnio-
wieczne zamki. 

To z Jeleniej Góry prawie 40 lat temu
ruszył tryumfalny pochód teatrów ulicznych.
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicz-

nych, którego początki sięgają jeszcze po-
przedniego ustroju, nadal ożywia miasto
w okresie wakacji. – Ale dziś podobnych wy-
darzeń w Jeleniej Górze jest więcej, w tym
fantastyczny Art & Glass Festival, czyli spo-
tkanie artystów-szklarzy z Polski i Czech,
„Barejada”, wspominkowy festiwal kome-
dii filmowych, jako że stąd pochodzi Sta-
nisław Bareja, ZOOM – czyli zdobywają-
cy zagranicznych twórców festiwal kina nie-
zależnego czy „Silesia Sonans” – Między-
narodowy Festiwal Muzyki Organowej,
w którym uczestniczyli i Krzysztof Pende-
recki i kantor synagogi z 5. Dzielnicy w No-
wym Jorku. 

Podobnych imprez z różnych dziedzin
można wymieniać wiele, ponieważ Jelenia
Góra tętni życiem przez cały rok. �

Jelenia Góra – najefektowniejsze
miasto w paśmie Sudetów
Miejscowość położona jest w wyjątkowo malowniczej kotlinie, 
otoczonej Karkonoszami od południa, Izerami od zachodu, 
Górami Kaczawskimi i Rudawami Janowickimi



70 Fakty

Wojciech Ostrowski

Polska nie może poszczycić się tak
dużą liczbą zabytków jak kraje Eu-
ropy Zachodniej. Częściowo wy-
nika to ze słabszego rozwoju go-

spodarczego w dawnych wiekach, ale głów-
nie z burzliwej historii naszego kraju.

Wiele polskich zabytków i dział sztuki
zostało rozgrabionych i zniszczonych w cza-
sie kolejnych wojen, a częściowo uległy one
zniszczeniu na skutek – niekiedy celowego
– zaniedbania. Tym bardziej należy dbać
o to, co pozostało i promować miasta histo-
ryczne oraz zabytki, które udało się ocalić. 

Turystyka stanowi istotny element go-
spodarki, a miasta historyczne mogą znacz-
nie zwiększyć swoją zamożność na skutek
promowania ich walorów kulturowych.
To prawda, że turystyka generuje również
problemy społeczne, jak na przykład wzrost
cen mieszkań i nieruchomości. Dotyczy to
jednak najbardziej popularnych destynacji.
W Polsce takie zjawisko nie stanowi duże-
go problemu. Można więc liczyć raczej na
korzyści. 

Dzięki rozwojowi turystyki zwiększają
się dochody budżetów miast, a mieszkań-
cy zyskują nowe miejsca pracy oraz moż-
liwości prowadzenia biznesu. Działalność
taka staje się szczególnie ważna w przy-
padku miejscowości, gdzie nie rozwijają się
zbyt mocno inne gałęzie gospodarki i o du-
żej liczbie bezrobotnych. 

Innymi korzyściami płynącymi z roz-
woju turystyki mogą być: zwiększanie świa-
domości historycznej mieszkańców miasta,
przywiązanie do lokalnych tradycji i rozwój
kulturalny, a także większa identyfikacja
z miejscem zamieszkania. 

Z drugiej jednak strony turyści mają co-
raz większe wymagania. Potrzebują różnych
form rozrywki, możliwości rozwoju kultu-

ralnego i intelektualnego. Skuteczna pro-
mocja miasta musi zatem iść w parze z in-
westycjami w infrastrukturę kulturalną. 

Przygotować miasto 
na przyjazd turystów

Turystom nie wystarczy już przyjazd do
danej miejscowości i obejrzenie ciekawych
miejsc tylko ze względu na ich historyczny
charakter. Podobnie mało atrakcyjne jest
przejście przez zakurzone, nudne mu-
zeum. Aby skutecznie przyciągnąć turystów,
konieczne są inwestycje. W dobie Interne-
tu informacja o atrakcjach bądź ich braku
w danym mieście szybko dociera do po-
tencjalnych odwiedzających. 

By miasto uchodziło za atrakcyjne, ko-
nieczna jest renowacja zabytkowych bu-
dynków i stworzenie infrastruktury tury-
stycznej. Turystów przyciągną również roz-
rywki kulturalne, inscenizacje historyczne oraz
łatwy dostęp do informacji o znaczeniu
miejsca dla kultury. Przydatne są w takim
przypadku elementy informacji multime-
dialnej, prezentujące informacje w atrakcyj-
nej formie wraz z historycznymi ilustracjami. 

Można tu dodać, że współczesna ar-
chitektura – jeśli nie zaburza układu za-
bytkowego miasta, usytuowana jest na
przykład poza starym miastem – również
przyciąga turystów. W takim przypadku po-
winno się zadbać o projekt obiektu kultu-
ralnego wysokiej klasy. Najlepiej jeśli reali-
zowany jest przez znaną pracownię archi-
tektoniczną. Miasto Skopje zniszczone
niemal doszczętnie podczas trzęsienia zie-
mi w 1963 roku dziś próbuje przyciągnąć
turystów całkiem nowymi obiektami i mo-
numentami. 

Różnorodność prezentowania dóbr
kultury rozwiązuje częściowo problem se-
zonowości ruchu turystycznego. Organi-
zowane imprezy przyciągną zwiedzają-

cych również poza sezonem turystycz-
nym. Organizacja podobnych wydarzeń sta-
je się o wiele łatwiejsza, gdy lokalny sa-
morząd współpracuje z organizacjami po-
zarządowymi i instytucjami kultury. 

W promowaniu danego miejsca istot-
ną rolę odgrywają również elementy lo-
kalnego folkloru. Często do różnych miejsc
przyciągają turystów legendy. Potwierdza
to gwałtowny wzrost zainteresowania Wał-
brzychem po rozpoczęciu poszukiwań
słynnego złotego pociągu. Miasto odno-
towało gwałtowny wzrost dochodów z tu-
rystyki, mimo że nic nie znaleziono. 

Specyficzne elementy kultury 
niematerialnej – mity, legendy

Wydawać się może, że pewne elemen-
ty kultury niematerialnej powinno się trak-
tować jako zabobony i irracjonalne opo-
wieści. Tymczasem to właśnie one stano-
wią często magnes przyciągający tury-
stów. Opowieści o czakramach, ukrytych
skarbach czy niewyjaśnionych zjawiskach
stanowią dodatkową atrakcję. 

Po opublikowaniu książki „Kod Le-
onarda da Vinci” masa turystów zalała pa-
ryski Luwr czy szkocką Rosslyn Chapel. Sta-
ło się tak, mimo że powieść opowiada zu-
pełnie fikcyjną historię wymyśloną przez
trzech brytyjskich dziennikarzy pod koniec
lat 70. XX wieku. Niewielka mieścina Ren-
nes-le-Chateau we Francji stała się sławna
na całym świecie dzięki historii nagłego
wzbogacenia się miejscowego probosz-
cza, który miał odnaleźć skarb lub inny ta-
jemniczy przedmiot. 

W całej Polsce spotykamy legendy
o ukrytych skarbach, niewyjaśnionych zja-
wiskach czy wydarzeniach z przeszłości. Swój
skarb mają Chęciny, Nidzica ukrywa ponoć
złoto Inków, a kolegiata opatowska miała zo-
stać zbudowana przez templariuszy.

Turystyka szyta na miarę
Miasta europejskie posiłkują
się różnymi pomysłami na roz-
wój swojego regionu i przycią-
gnięcie odwiedzających. W jaki
sposób może skorzystać z tych
podpowiedzi Polska?
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Okazuje się, że element irracjonalny
znacznie wpływa na atrakcyjność danego
miejsca. Ludzie zazwyczaj wyjeżdżają, by
oderwać się od codzienności w poszuki-
waniu elementu mistycznego albo innych
dowodów świadczących, że świat jest o wie-
le bardziej kolorowy, niż nam się wydaje. 

Budowa lokalnej marki
Budowa lokalnej marki przypomina nie-

co budowę marki produktu. W pierwszym
przypadku dotyczy to jednak konkretnego
miejsca. Marka powinna wiązać się z jakąś
niepowtarzalną cechą miasta, które pro-
mujemy. Musi to być cecha wyjątkowa a jed-
nocześnie atrakcyjna dla potencjalnych
odwiedzających. 

Miejsce staje się atrakcyjne, kiedy za-
spokaja potrzebny ludzi. Jeśli uda się za-
spokoić oczekiwania turystów związane
z marką, wówczas dane miasto stanie się
sławne poprzez swoją markę. Budowa
marki powinna rozpocząć się od znalezie-
nia lokalnego produktu lub innego waloru,
który można uczynić sztandarowym dla da-
nego miasta. Działanie takie wymaga
współpracy wielu organizacji i firm. 

Promowanie marki danego miasta może
odbywać się poprzez promocję określonego
hasła reklamowego. Wymaga ono pewnych
nakładów i współpracy różnych instytucji.
Trzeba przy tym pamiętać, że we współcze-
snym świecie coraz większą rolę odgrywają
media społecznościowe, blogi lub fora. To
stamtąd wiele osób czerpie informacje. 

Dobrze przemyślana marka, która ofe-
ruje zaspokojenie określonej potrzeby klien-
tów, może przyciągnąć turystów do dane-
go miejsca. Jeśli wyjadą oni stamtąd z prze-
konaniem, że ich potrzeby zostały spełnione,
staną się ambasadorami marki.

Marka może odnosić się do produktu
regionalnego, walorów kulturowych, kra-

jobrazowych czy leczniczych. Zarządzanie
nią wymaga stworzenia odpowiedzialnej in-
stytucji lub powierzenia zadania już ist-
niejącej. Konieczne jest stworzenie odpo-
wiedniego hasła i znaku graficznego po-
wiązanego z danym produktem lub walo-
rem. 

Ważne jest również, by społeczność lo-
kalna poczuła się związana z marką. Mar-
ka lokalna powinna stanowić element iden-
tyfikacji mieszkańców danego miasta, gmi-
ny czy regionu. W przypadku miast o bo-
gatym dziedzictwie historycznym, promu-
jąc je, trzeba wybrać, który z walorów jest
najbardziej charakterystyczny i wyjątkowy. 

Nowoczesne muzeum
Bogata tradycja kulturalna wymaga od-

powiedniej prezentacji. Muzeum przesta-
je pełnić funkcję świątyni, w której turysta
ogranicza się jedynie do podziwiania eks-
ponatów. Działalność wystawienniczą łą-
czy ono coraz częściej z wykładami
i warsztatami tematycznymi. Coraz istot-
niejsza w zarządzaniu takimi obiektami sta-
ję się innowacyjność i kreatywność. 

Ważna jest zarówno forma prezentacji,
jak i jej przedmiot. Dlatego do tworzenia ko-
lekcji również potrzebne jest twórcze po-
dejście. Charakter ekspozycji powinien za-
wiązywać do głównego waloru danego
miasta. Natomiast pozamuzealne formy ak-
tywności powinny przyciągać uczestni-
ków. 

Jednym z elementów takiej działalno-
ści są różne warsztaty interaktywne. W ich
trakcie goście mogą sami uczestniczyć
w produkcji danego wyrobu czy poznać taj-
niki dawnych receptur. Na zwiększenie
frekwencji wpływają również różne poka-
zy historyczne, które oddają klimat życia
w danej epoce. Dzięki takim działaniom mu-
zea z jednej strony przyciągają odwiedza-

jących, z drugiej natomiast pełnią funkcję in-
stytucji propagującej wiedzę o kulturze.

Inscenizacje historyczne
Inscenizacje historyczne mogą przy-

ciągnąć dużą liczbę zwiedzających. Są
one żywą i przekazywaną w atrakcyjnej for-
mie lekcją poświęconą kulturze i walorom
danego miejsca. W tej chwili w naszym kra-
ju funkcjonuje mnóstwo grup rekonstruk-
cyjnych. Spędzanie czasu na odtwarzaniu
historii stało się bardzo modne.

Moda ta trafiła do nas z Europy Za-
chodniej, gdzie mamy do czynienia z jesz-
cze większą liczbą miłośników odtwarzania
historii. Pokazy grup rekonstrukcyjnych
w Wielkiej Brytanii odbywają się na ogrom-
nych przestrzeniach i obejmują w jednym
miejscu okres od rozkwitu Imperium Rzym-
skiego po II wojnę światową. 

Inscenizacje historyczne często doty-
czą kampanii wojennych. Jednak nie mu-
szą się ograniczać wyłącznie do nich. In-
scenizacje mogą obejmować dawne zwy-
czaje, obrzędy lub metody produkcji. Wy-
bór tematyki zależy wyłącznie od fantazji
członków danej grupy rekonstrukcyjnej. Od-
biorcy pokazów historycznych mogą po-
znać dawną broń, stroje, narzędzia i me-
tody produkcji.

Działania takie przyczyniają się do
popularyzowania wiedzy historycznej
i dziedzictwa kulturowego, ale również do
promocji danego miasta. Działania grup re-
konstrukcyjnych powiązane mogę być
z głównym walorem danej miejscowości, co
przyczynia się do budowy marki. 

Istnieje zatem wiele metod rozwoju tu-
rystyki w miastach historycznych. Zwięk-
szanie liczby odwiedzających zależy głów-
nie od aktywności lokalnych samorządów,
instytucji kultury i organizacji pozarządo-
wych. �
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Liczba mieszkań w naszym kraju
w przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców jest znacznie niższa od
średniej dla Unii Europejskiej.

W Europie na 1000 mieszkańców przypa-
da średnio 435 mieszkań. W Polsce liczba
ta wynosi 370. Jeszcze gorzej wyglądają sta-
tystyki dotyczące liczby lokali przezna-
czonych na wynajem. W Europie prze-
znacza się na ten cel średnio 30 procent ist-
niejących mieszkań. W Polsce odsetek ten
wynosi zaledwie 5 proc.

Ograniczona liczba dostępnych miesz-
kań niewłasnościowych powoduje proble-
my ze swobodą przemieszczania się ludzi
w poszukiwaniu zatrudnienia. W niektórych
regionach borykamy się z dużym bezro-
bociem, podczas gdy w innych brakuje rąk
do pracy. 

Aby zwiększyć mobilność pracowników,
konieczne jest więc stworzenie szerszej
oferty na rynku wynajmu. Rząd chce, by w
ciągu najbliższych 10 lat nasz kraj osiągnął
średnią europejską. Służą temu celowi

różne programy wspierania budownictwa
mieszkaniowego. 

Centralne wspieranie 
budowy mieszkań

Rządowe programy zostały zawarte
w pakiecie pod nazwą „Mieszkanie Plus”.
Znalazły się wśród nich: plan wspierania bu-
dowy mieszkań na wynajem po preferen-
cyjnych cenach oraz plan dopłat do czyn-
szów pod nazwą „Mieszkanie na Start”.
Mają one doprowadzić – dzięki rządowe-
mu wsparciu – do zwiększenia liczby loka-
li dostępnych na rynku. 

Chociaż program „Mieszkanie na
Start” nie stanowi bezpośredniego wspar-
cia budownictwa mieszkaniowego, jego
efektem ma się stać wzrost popytu na ryn-
ku mieszkaniowym poprzez wpompowanie
dodatkowych środków finansowych. 

Dopłaty możliwe są jedynie w przy-
padku wynajmowania mieszkania nowego
lub poddanego gruntownej rewitalizacji.
Musi ono być jednak zasiedlone po raz
pierwszy, nie później niż 12 miesięcy od od-
dania do użytku. Podmiot realizujący in-
westycję zobowiązany jest podpisać od-

powiednią umowę z gminą, w której po-
wstanie lokal. 

Według rządowych zapowiedzi, pro-
gram zwiększy liczbę potencjalnych na-
jemców nowych mieszkań, ponieważ do-
tyczy osób, które obecnie nie dysponują
wystarczającymi środkami na wynajem.
Realizowany jest on we współpracy
z gminami. To one właśnie decydują w du-
żej mierze o kryteriach przyznawania
środków.

Program „Mieszkanie Plus” przewiduje
również bezpośrednie inwestycje. Chodzi
o budowę mieszkań na wynajem z opcją wy-
kupu. Dopłaty mają stanowić impuls dla
rozwoju lokalne gospodarki. Mieszkania bu-
dowane są na zasadach komercyjnych,
jednak czynsze uczynią je dostępnymi dla
osób o średnich dochodach. 

Celem tej polityki – podobnie jak
w przypadku programu „Mieszkanie na
Start” – jest umożliwienie wynajęcia no-
wego mieszkania osobom o średnich do-
chodach oraz zachęta do posiadania
większej liczby dzieci. Rodziny wielo-
dzietne otrzymają bowiem wyższą dopłatę
do czynszu. 

Jeszcze jeden nowy dom. 
Ile państwa, ile samorządu?
Kto powinien wspierać finansowo programy budownictwa mieszkaniowego?
Czy należy to do państwa, czy raczej do samorządów?
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Specustawa mieszkaniowa
Chociaż specustawa mieszkaniowa

nie stanowi bezpośredniego wsparcia dla in-
westorów, ma ona również pobudzić rynek
deweloperski. Zgodnie z jej postanowie-
niami niektóre inwestycje zostały objęte
uproszczonymi procedurami przy realiza-
cji. 

Ułatwienia dotyczą przekształcania
gruntów rolnych w działki budowlane oraz
przekazywania na te cele działek kolejowych,
przemysłowych i wojskowych. Ułatwienia
mają obniżyć ceny budowanych mieszkań,
a jednocześnie zwiększyć partycypację
przyszłych mieszkańców w procesie pro-
jektowania. 

Budynki projektowane w ramach spe-
custawy spełniać jednak muszą określone
standardy urbanistyczne. Zgodnie z prze-
pisami ustawy budynki będą musiały po-
siadać: bezpośredni dostęp do drogi pu-
blicznej, w tym poprzez zjazd albo dostęp po-
średni poprzez drogę wewnętrzną, której pa-
rametry zapewniają wymagania dotyczące
ochrony przeciwpożarowej, określone
w przepisach odrębnych, przy czym mini-
malna szerokość drogi nie może być mniej-
sza niż 6 m; zgodnie z zapotrzebowaniem,
dostęp do sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej, dostęp do sieci elektroenergetycznej.

Wymogi dotyczą również lokalizacji.
Mogą one znajdować się: w odległości
nie większej niż 1000 m, a w miastach,
w których liczba mieszkańców przekracza
100 000 mieszkańców – 500 m, od przy-
stanku komunikacyjnego; w odległości nie
większej niż 3000 m, a w miastach, w któ-
rych liczba mieszkańców przekracza 100 000
mieszkańców – 1500 m, od: szkoły podsta-
wowej, która jest w stanie przyjąć nowych
uczniów w liczbie dzieci stanowiącej nie mniej
niż 7 proc. planowanej liczby mieszkańców
inwestycji mieszkaniowej; przedszkola, któ-
re jest wstanie zapewnić wychowanie przed-
szkolne dzieciom w liczbie stanowiącej nie
mniej niż 3,5 proc. planowanej liczby miesz-
kańców inwestycji mieszkaniowej.

REIT-y jako forma wsparcia 
Kolejną metodą, której cel stanowi

zwiększenie liczby mieszkań przeznaczo-
nych pod wynajem, jest stworzenie możli-
wości łatwiejszego wykorzystywania pry-
watnego kapitału przez budownictwo.
W Sejmie trwają prace nad rządowym
projektem ustawy o firmach inwestujących
w najem nieruchomości. 

Tzw. REIT-y (ang. Real Estate Invest-
ment Trust) powstały po raz pierwszy w Sta-
nach Zjednoczonych a obecnie działają już
w 36 państwach, w tym 16 należących do
Unii Europejskiej. W Polsce mają one po-
siadać formę spółek akcyjnych notowanych
na giełdzie. Ich minimalny kapitał wynie-

sie 50 mln zł, posiadać też będą musiały
przynajmniej 5 nieruchomości mieszka-
niowych, z których uzyskują przychody na
zasadach wynajmu. 

Dla swoich akcjonariuszy REIT-y za-
pewniają znacznie wyższe dywidendy od
oprocentowania lokat i obligacji skarbo-
wych. Prognozy mówią, że dzięki nowym
spółkom inwestycje w budownictwo miesz-
kaniowe mogą wzrosnąć nawet o 700 mln
zł rocznie, a liczba miejsc pracy zwiększy się
o 4,3 tys. Do inwestowania w REIT-y
mają również zachęcić planowane przez
Ministerstwo Finansów ulgi w podatku CIT
dla przedsiębiorstw zajmujących się najmem
nieruchomości. 

Niektórzy eksperci wskazują jednak
na niedociągnięcia w projekcie ustawy.
Zgodnie z jej projektem REIT-y w Polsce
będą mogły inwestować wyłącznie miesz-
kania na wynajem. W innych krajach na-
tomiast mogą one zdywersyfikować swo-
ją ofertę. Takie ograniczenie zwiększy ryzyko
dla akcjonariuszy. 

Eksperci wskazują, że powodzenie po-
mysłu możliwe jest tylko dzięki zaangażo-
waniu dużych inwestorów instytucjonalnych
– krajowych i zagranicznych. Może on jed-
nak w zasadniczy sposób przyczynić się do
rozwoju rynku wynajmu lokali. 

Zaangażowane samorządy 
Samorządy mają wiele możliwości

rozwoju rynku budowlanego na swoim te-
renie. Jedną z nich jest budowa mieszkań
komunalnych i tanich mieszkań na wyna-
jem. Samorządy mają taż różne możliwo-
ści pozyskiwania funduszy przeznaczo-
nych na ten cel. 

Zgodnie z przepisami ustawy o sa-
morządzie terytorialnym do zadań własnych
gminy należy budowa mieszkań komunal-
nych. Gminy mogą korzystać w tym celu
z różnych źródeł finansowania. Jednym z
nich jest Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
(utworzony w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego). Inną formą finansowania są To-
warzystwa Budownictwa Społecznego. 

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy umoż-
liwia otrzymanie taniego kredytu w celu bu-
dowy mieszkań na wynajem. Środki po-
krywają 70 procent kosztów budowy czę-
ści przeznaczonej na mieszkania. Jednak
wymaga się od inwestora, by lokatorzy speł-
niali określone warunki w zakresie do-
chodów i wielkości rodziny. 

Za środki na budowę mieszkań mogą
posłużyć dochody uzyskane z wynajmu
przez Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego. TBS-y funkcjonują jako spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością. Kon-
trolę nad nimi sprawują właściwe gminy. 

Ich dochody w całości przeznaczane
mają być na budowę mieszkań na wynajem.

I w tym przypadku, by skorzystać z prefe-
rencyjnego czynszu, najemca musi spełniać
kryterium dochodowe. Inaczej nalicza się
mu czynsz na zasadach rynkowych. 

Kluczowe decyzje w sprawie polityki
mieszkaniowej podejmują rady gmin. To od
nich zależy, jak dany samorząd będzie
spełniał swój ustawowy obowiązek pro-
wadzenia polityki mieszkaniowej. Na de-
cyzję tę wpływa jednak w dużym stopniu za-
możność samej gminy. 

To właśnie rady gmin podejmują
uchwały o przeznaczaniu gruntów pod bu-
downictwo mieszkaniowe. To one również
decydują o przeznaczeniu środków na bu-
downictwo komunalne, o wysokości czyn-
szów i liczbie powstających lokali komu-
nalnych. Można również zakładać, że gmi-
ny są najbardziej zorientowane w potrze-
bach występujących na ich terenie. 

Dotychczas jednak budownictwo
mieszkaniowe przeznaczone pod wynajem
dla mało i średnio zarabiających pokrywało
tylko niewielki odsetek potrzeb. Zasoby
mieszkaniowe gmin kurczą się z powodu
prywatyzacji, wyburzeń wynikających ze złe-
go stanu technicznego oraz małej liczby lo-
kali komunalnych w budowie. 

Samorząd czy władze centralne? 
To na gminach ciąży ustawowy obo-

wiązek prowadzenia polityki mieszkaniowej,
ale wiele z nich nie może poradzić sobie
z występującymi potrzebami. Mimo że
mogą korzystać z preferencyjnych kredytów,
potrzebują znacznych środków finansowych
na realizację inwestycji. 

Można zatem powiedzieć, że – w przy-
padku budownictwa mieszkaniowego –
konieczna jest dywersyfikacja źródeł. Rzą-
dowe fundusze mogą rozwiązać wiele pro-
blemów. Z drugiej strony jednak nakłady
niezbędne do zaspokojenia potrzeb mogą
okazać się zbyt dużym obciążeniem dla bu-
dżetu. 

Pomocna byłaby ustawa o firmach
inwestujących w najem nieruchomości.
Trzeba dodać, że społeczeństwo polskie nie
jest jednym z najbogatszych w Unii Euro-
pejskiej. PKB na mieszkańca naszego kra-
ju należy do najniższych we Wspólnocie.
Wyprzedza nas nawet większość państw Eu-
ropy Środkowej, będących członkami UE.
Trudno więc wymagać osiągnięcia stan-
dardów typowych dla wielu bardziej za-
możnych państw. 

Rozwiązanie problemów mieszkanio-
wych nie może więc spoczywać jedynie na
barkach samorządów. Konieczne jest po-
szukiwanie innych źródeł. Potrzebne są
działania pobudzające przedsiębiorczość
i produktywność w naszym kraju, a także
tworzenie warunków dla zwiększenia opła-
calności wynajmu mieszkań. �
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Wpierwszej kolejności warto
przypomnieć, czym są wła-
ściwie czynności sprawdza-
jące. Według obowiązującej

Ordynacji podatkowej zgodnie z art. 272 są
to czynności podjęte przez organy podat-
kowe pierwszej instancji, których celem jest:
• sprawdzenie terminowości składania
deklaracji oraz wpłacania podatków, w tym
również pobieranych przez płatników oraz
inkasentów;
• sprawdzenie formalnej poprawności ww.
dokumentów;
• ustalenie stanu faktycznego w zakresie
niezbędnym do stwierdzenia zgodności
z przedstawionymi dokumentami;
• weryfikacja poniesionych przez podatnika
wydatków i uzyskanych przychodów (do-
chodów) opodatkowanych lub przychodów
(dochodów) nieopodatkowanych – w za-
kresie niezbędnym do ujawnienia podsta-
wy opodatkowania z tytułu przychodów nie-
znajdujących pokrycia w ujawnionych źró-
dłach lub pochodzących ze źródeł nie-
ujawnionych;
• weryfikacja danych i dokumentów przed-
stawionych przez podatników dokonujących
rejestracji podatkowej.

Duże wątpliwości budzą uprawnie-
nia, jakie daje organowi podatkowemu
punkt 3 ww. artykułu. Czynności, których
zadaniem jest ustalenie stanu faktycznego
w zakresie niezbędnym do stwierdzenia
zgodności z przedstawionymi dokumen-
tami, stanowią tak naprawdę niemal pró-
bę kontroli działań podatnika.

Ponadto, jeżeli w ramach prowadzo-
nych czynności sprawdzających stwier-
dzono, że deklaracja zawiera błędy ra-
chunkowe, inne oczywiste omyłki, bądź zo-
stała wypełniona niezgodnie z ustalonymi
wymaganiami, organ albo samodzielnie ko-
ryguje deklarację (jeśli kwota w wyniku ko-
rekty nie przekracza 5000 zł), albo też wzy-

wa podatnika do dokonania jej korekty i zło-
żenia wyjaśnień dotyczących popełnio-
nych błędów (art. 274 § 1). Jeśli w grę wcho-
dzi pierwszy przypadek, organ podatkowy
dostarcza podatnikowi uwierzytelnioną
kopię skorygowanej deklaracji. Podatnik ma
prawo w ciągu 14 dni od jej otrzymania
wnieść sprzeciw na dokonaną przez organ
korektę.

Organ podatkowy zgodnie z art. 274a
może zażądać złożenia wyjaśnień również
w przypadku niezłożenia deklaracji lub
sprawozdania finansowego lub wezwać do
złożenia tych dokumentów, jeżeli nie zostały
one złożone mimo istniejącego obowiązku.
Jeśli pojawią się wątpliwości dotyczące po-
prawności złożonej deklaracji, organ ma
prawo wezwać do udzielenia niezbędnych
wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji przy
jednoczesnym wskazaniu przyczyn pod-
dania w wątpliwość rzetelności przedsta-
wionych w deklaracji danych.

Ważną kwestią w kontekście czynności
sprawdzających są uprawnienia organu po-
datkowego do wezwania również kontra-
hentów podatnika, którzy prowadzą dzia-
łalność gospodarczą, do przedstawienia do-
kumentów, w zakresie objętym postępo-
waniem lub kontrolą, aby ocenić ich pra-
widłowość i rzetelność, jak też do przeka-
zania w wersji elektronicznej wyciągu z ksiąg
podatkowych i dowodów księgowych. Wy-
mienione uprawnienia organu dotyczą
również podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą, które uczestniczyły
w dostawie tego samego towaru bądź
świadczyły tę samą usługę, będąc zarów-
no dostawcami, jak i nabywcami biorący-
mi udział pośrednio lub bezpośrednio w do-
stawie towaru lub świadczeniu usługi. Tym
samym organ podatkowy zyskuje prawo
swoistej kontroli całego łańcucha dostaw
kontrolowanego podatnika, bez oficjalne-
go jej wszczynania.

Szerszy katalog celów
Projekt nowej Ordynacji podatkowej

poszerza nieco katalog celów czynności
sprawdzających prowadzonych przez or-
gan podatkowy. Zgodnie z art. 594 § 1 pkt
6 i 7 organy podatkowe dokonujące czyn-
ności sprawdzających mogą mieć na celu
„weryfikację wartości rzeczy lub praw ma-
jątkowych” oraz „weryfikację prawidłowości
sporządzenia remanentu zarządzonego
przez naczelnika urzędu skarbowego
w trakcie roku podatkowego”. Poza tym
pkt 3 ww. paragrafu pozwala organowi po-
datkowemu podjąć czynności sprawdza-
jące, których celem będzie weryfikacja
podstawy opodatkowania. Powyższe zapisy
są tak naprawdę uzupełnieniem obowią-
zującego już art. 272 Ordynacji podatko-
wej i dają organowi podatkowemu prawo
do prowadzenia de facto ukrytej kontroli
podatnika.

Projekt nowej Ordynacji podatkowej na-
daje nieco inne brzmienie obecnie obo-
wiązującemu art. 274 § 1 pkt 2 Ordynacji
podatkowej. Zgodnie z zaproponowanym
art. 595 § 1 pkt 2 w razie stwierdzenia błę-
dów rachunkowych bądź innych omyłek or-
gan podatkowy „zwraca się do składającego
deklarację o jej skorygowanie, a w razie po-
trzeby również o złożenie niezbędnych
wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu
których informacje zawarte w deklaracji po-
daje się w wątpliwość”. Obecnie podatnik
jest zobowiązany do składania niezbędnych
wyjaśnień dotyczących powstałych błę-
dów. Wprowadzenie zasady składania wy-
jaśnień jedynie w sytuacjach koniecznych
sprawi, że prowadzone przez organ czyn-
ności sprawdzające nie będą wymagały od
podatników tłumaczenia się z błahych błę-
dów w deklaracjach podatkowych, jak ma
to miejsce obecnie. Tym samym prowa-
dzone czynności będą mniej uciążliwe dla
zobowiązanych.
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Nowa ordynacja podatkowa 
nie taka rewolucyjna
Projekt nowej Ordynacji podatkowej, który znajduje się obecnie na etapie 
opiniowania, określany jest jako innowacyjne podejście do podatków w Polsce.
Jednak nie wszystkie zapisy dokumentu są rewolucyjne. Część z nich jest zaled-
wie drobną korektą obowiązujących już przepisów. Jako przykład przytaczane
są regulacje dotyczące czynności sprawdzających. Czy projekt zmieni cokolwiek
w tej kwestii?



Podatnik jedynie informowany
Projekt nowej Ordynacji podatkowej

został uzupełniony również o zapis doty-
czący spraw, których kwota nie przekracza
50 zł. Według art. 595 § 3 „(…) gdy zmia-
na dokonana w wyniku korekty deklaracji,
o której mowa w § 1 pkt 1, nie przekracza
kwoty 50 zł (…) organ podatkowy koryguje
deklarację i informuje podatnika o zmianie
wysokości zobowiązania podatkowego,
kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku albo
kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad
należnym do odliczenia w następnych
okresach rozliczeniowych lub wysokości
straty”. Zapis ten wynika pośrednio z pró-
by wprowadzenia przez autorów projektu
zasady niewszczynania postępowań po-
datkowych w przypadku, kiedy wysokość
daniny nie przekroczy 50 zł. Trzeba przy-
znać, że to rozwiązanie zaoszczędziłoby po-
datnikom wiele czasu, który muszą obec-
nie poświęcać na korekty deklaracji, w któ-
rych błędy dotyczą niewielkich kwot.

Szybciej obowiązujące poprawki
Autorzy projektu, których celem jest

również usprawnienie współpracy na linii
organ podatkowy – podatnik, proponują
możliwość przyspieszenia terminu zaak-
ceptowania skorygowanej przez organ po-
datkowy deklaracji. Zgodnie z art. 595 § 6
podatnik może poinformować organ po-
datkowy o prawidłowości skorygowanej de-
klaracji przed upływem 14-dniowego ter-
minu na wniesienie ewentualnego sprzeci-
wu. Obecnie dopiero po upływie ww. ter-
minu uważa się skorygowaną deklarację za
obowiązującą. Możliwość skrócenia tego
okresu przez akceptację podatnika po-
zwala na przyspieszenie naprawienia po-
wstałych omyłek.

Dowody = ukryta kontrola
W zapisach projektu nowej Ordynacji

podatkowej pojawia się również upraw-
nienie organu podatkowego do wezwania
do przedłożenia przez podatnika dowodów
w razie wątpliwości co do poprawności zło-
żonej deklaracji (art. 596 § 2). Wezwanie do
przedstawienia dowodów może dotyczyć
również przypadków weryfikacji poniesio-
nych przez podatnika wydatków i uzyska-
nych przychodów (dochodów) opodatko-
wanych lub przychodów (dochodów) nie-
opodatkowanych w zakresie niezbędnym do
ujawnienia podstawy opodatkowania z ty-
tułu przychodów nieznajdujących pokrycia
w ujawnionych źródłach lub pochodzących
ze źródeł nieujawnionych. Przytoczone
przepisy sprawią, że organ podatkowy zy-
ska możliwość przeprowadzania tak na-
prawdę quasi kontroli, skoro wezwania
będą mogły dotyczyć konieczności przed-
stawienia przez podatnika dowodów.

Nieokreślony termin
Istotna zmiana w zakresie czynności

sprawdzających w proponowanym pro-
jekcie nowej Ordynacji podatkowej dotyczy
również możliwości przedłużenia przez
organ podatkowy terminu zwrotu podatku.
Wprawdzie w aktualnie obowiązującej
ustawie – zgodnie z art. 274b. § 1 – teore-
tycznie został określony czas, do jakiego
może być przedłużony zwrot podatku:
„jeżeli przeprowadzenie czynności spraw-
dzających zasadność zwrotu podatku wy-
maga przedłużenia terminu zwrotu podatku
wynikającego z odrębnych przepisów, or-
gan podatkowy może postanowić o prze-
dłużeniu tego terminu do czasu zakończe-
nia czynności sprawdzających”. 

Śledząc jednak wyroki WSA i NSA
w sprawie przedłużania terminu zwrotu po-
datku, pojawiają się poważne wątpliwości
dotyczące wyznaczania przez organ po-
datkowy nowego terminu zwrotu. Na-
gminne jest informowanie podatników
o jego przedłużeniu ze znacznym opóź-
nieniem, tj. już po wyznaczeniu nowego ter-
minu zwrotu. Poza tym organ podatkowy
wychodzi często z założenia, że przepisy re-
gulujące możliwość przeprowadzenia po-
stępowania wyjaśniającego umożliwiają
zastosowanie zasady nieograniczonego
terminu zwrotu podatku.

Istotny w tym przypadku jest wyrok
WSA w Łodzi z 21 marca 2018 r. (sygn. akt
I FSK 83/14), w którym jasno stwierdzo-
no, że „przedłużenie terminu zwrotu po-
datku wykazanego w deklaracji podatkowej
może nastąpić najpóźniej do czasu za-
kończenia czynności sprawdzających, kon-
troli podatkowej, kontroli celno-skarbowej
lub postępowania podatkowego. Zatem
data określająca (wyznaczająca) nowy ter-
min zwrotu podatku VAT nie może być póź-
niejsza niż data zakończenia prowadzonych
postępowań (w tym kontroli podatkowej)”. 

Skoro już teraz, kiedy Ordynacja po-
datkowa wskazuje termin, o jaki może zo-
stać przesunięty zwrot podatku, organy po-
datkowe dowolnie interpretują zapisy usta-
wy, to sytuacja może ulec znacznemu po-
gorszeniu, jeśli zacznie obowiązywać pro-
jekt nowej Ordynacji podatkowej. W art. 597
§ 1. projektu zapisano bowiem, że „jeżeli
ocena zasadności zwrotu podatku wyma-
ga przeprowadzenia czynności sprawdza-
jących, a termin zwrotu podatku wynikający
z odrębnych przepisów nie może zostać za-
chowany, organ podatkowy wskazuje nowy
termin załatwienia sprawy”. Obecnie po-
datnicy muszą często występować na dro-
gę sądową i udowadniać, że organ podat-
kowy bezprawnie przedłuża termin zwro-
tu podatku. 

Wprowadzenie „nowego terminu za-
łatwienia sprawy” sprawi, że organ podat-

kowy już w pełni będzie uzurpował sobie
prawo do dowolnego przesuwania termi-
nu zwrotu nadpłaty podatku. Takie działanie
jest poważnym zagrożeniem dla działal-
ności wielu podatników. Warto pamiętać,
że w przypadku części firm brak możliwo-
ści uzyskania zwrotu podatku w terminie jest
tożsamy z utratą płynności finansowej.
Oczywiście, podatnicy zawsze mają prawo
wystąpić na drogę sądową. Jednak – jak czę-
sto podkreślają autorzy projektu – jego za-
łożeniem jest przecież stworzenie prawa
przyjaznego podatnikom, a nie na od-
wrót.

Korzystnie jedynie z pozoru
Teoretycznie projekt nowej Ordynacji

podatkowej nie wprowadza rewolucyjnych
zmian w zakresie czynności sprawdzają-
cych. Według opinii Rady Legislacyjnej pro-
ponowane modyfikacje ograniczają się je-
dynie do udoskonalenia obecnie obowią-
zującego modelu. I chociaż mogłoby się wy-
dawać, że jedyną zmianą jest uproszczenie
niektórych czynności (np. brak konieczności
wysyłania korekt w przypadku kwot poni-
żej 50 zł), to, wczytując się w szczegóły pro-
jektu, pojawiają się liczne wątpliwości co do
tego, czy zaproponowana formuła przepi-
sów jest rzeczywiście korzystna dla podat-
ników. Szczególnie w kontekście wezwań do-
tyczących przedstawienia dowodów czy
możliwości pozyskiwania informacji od
podmiotów nieprowadzących działalności
gospodarczej. 

Wbrew pozorom nowe przepisy po-
zwalają organowi podatkowemu na wiele
nowych działań, wobec których podatnik nie
będzie mógł wyrazić sprzeciwu. Należy tak-
że pamiętać, że obecny przepis art. 280 O.P.
oraz jego opracowanie, tj. art. 603, wska-
zują, które przepisy dotyczące prowadze-
nia postępowania podatkowego należy
stosować odpowiednio do czynności spraw-
dzających. Ordynacja podatkowa nie zali-
cza do nich przepisów o postępowaniu do-
wodowym, co powoduje, że nie można
oprzeć się wrażeniu, jakoby ustawodawca
zaplanował w projekcie rozszerzenie po ci-
chu uprawnień urzędników do dokonywa-
nia w praktyce ukrytego postępowania
dowodowego oraz postępowania podat-
kowego.

radca prawny Robert Nogacki

PRAWO

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się
w ochronie majątku, doradztwie strategicz-
nym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu

sytuacjami kryzysowymi.
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Stabilność prawa to jeden z wa-
runków długotrwałego rozwoju
gospodarczego. Nadmierna
zmienność regulacji nie tylko

utrudnia firmom działalność oraz naraża
je na kary i grzywny, ale też zniechęca je
do inwestowania. Żeby mierzyć skalę
zmienności prawa, firma audytorsko-do-
radcza Grant Thornton uruchomiła czte-
ry lata temu swój „Barometr otoczenia
prawnego w polskiej gospodarce”, czyli pro-
jekt badawczy, który na konkretnych licz-
bach pokazuje, jak dużo prawa produku-
je się w Polsce.

W ramach tego projektu mamy przy-
jemność zaprezentować najnowszy ra-
port, pokazujący wyniki naszego monito-
ringu za 2018 rok. Co z niego wynika?
Główny wniosek z raportu napawa silnym
optymizmem – odnotowany przed ro-
kiem pozytywny trend spadku produkcji
prawa w Polsce nie tylko utrzymał się
w 2018 roku, a wręcz wyraźnie przyspie-
szył. W Dzienniku Ustaw opublikowano
14,6 tys. stron maszynopisu nowych aktów
prawnych najwyższej rangi (ustaw i roz-
porządzeń), czyli o 46 proc. mniej niż
w 2017 roku i o 54 proc. mniej niż w re-
kordowym 2016 roku. 

Przyczyną wyraźnego wyhamowania
produkcji prawa jest głównie silny spadek
prawodawstwa wdrażanego na poziomie
rozporządzeń, czyli aktów wykonawczych
rządu – ich liczba stron spadła w 2018 roku
do 11,3 tys., co jest najniższym wynikiem
przynajmniej od 2012 roku. Jeszcze
w 2017 roku uchwalone rozporządzenia
składały się z 24,5 tys. stron, czyli mini-

sterstwa w rok ograniczyły swoją produk-
cję przepisów o 56 proc. 

– Stało się – wieloletni trend stałego
przyrostu nowych przepisów w Polsce zo-
stał przełamany. Rok 2018 przyniósł spa-
dek produkcji prawa niemal o połowę i jest
to już drugi rok z rzędu z ujemną dynami-
ką. O to w naszym raporcie zabiegaliśmy
i na to liczyliśmy. Patrząc na stały i niemal
nieprzerwany wzrost produkcji prawa
w ostatnich dekadach, można było stracić
nadzieję, że ten przełom jest w ogóle moż-
liwy. Cieszymy się, że to się jednak spraw-
dziło – mówi Tomasz Wróblewski, partner
zarządzający Grant Thornton w Polsce.

Czy system prawny w Polsce jest już
wystarczająco stabilny? Zdecydowanie nie.
Przyjęte 14,6 tys. stron nowych przepisów
to nadal jeden z najwyższych wyników od
1918 roku Nawet pomimo wyraźnego
spadku w ostatnim roku, produkcja prawa
w Polsce jest wciąż kilkakrotnie wyższa niż
w latach 90., mimo że Polska przechodzi-
ła wówczas transformację ustrojową, co
wiązało się z licznymi gruntownymi zmia-
nami w systemie prawnym. 

Przedsiębiorca czy obywatel, który
chciałby czytać wszystkie nowo przyjmowane
akty prawne, musiałby w 2018 roku poświęcić
na to 1 godzinę i 57 minut każdego dnia ro-
boczego. To nadal zdecydowanie zbyt dużo,
by zapoznać się z całością nowych przepi-
sów, zwłaszcza że samo czytanie aktów
prawnych to za mało – aby pojąć sens wpro-
wadzanych zmian, trzeba nowe przepisy osa-
dzić w kontekście tekstów źródłowych.

Ponadto, choć ogólna produkcja pra-
wa w Polsce w 2018 roku zmalała, to zde-

cydowanie nie można tego powiedzieć o le-
gislacji dotyczącej podatków, czyli być
może najważniejszej z puntu widzenia
przedsiębiorców dziedziny prawa. Rok
2018, a właściwie samo jego drugie półro-
cze (pierwsze ustawy uchwalono dopiero
w czerwcu), przyniosło bowiem wiele istot-
nych zmian w przepisach podatkowych.
Łącznie uchwalone przez Sejm ustawy
dotyczące podatków wyniosły 362 strony,
co jest najwyższym wynikiem od 2004
roku, kiedy wchodziła w życie cała nowa
ustawa o VAT. 

O skali zmian w przepisach podat-
kowych może świadczyć też fakt, że tek-
sty jednolite pięciu głównych ustaw po-
datkowych, czyli ich pełne, spójne
(uwzględniające wszystkie wcześniejsze
zmiany) zapisy, na początku roku składały
się w sumie na 1330 stron maszynopisu,
tymczasem licząc od 15 czerwca do koń-
ca 2018 roku treść ustaw nowelizujących
te ustawy zawarta została na 314 stro-
nach. Nowelizacje liczone w relacji do tek-
stów jednolitych stanowiły więc aż 23,6
proc.

– Stale powtarzamy, że nie jesteśmy
przeciwnikami zmian w prawie. Wręcz
przeciwnie, polskie prawo powinno się
zmieniać, świat idzie do przodu i regulacje
muszą za nim nadążać. Nowe ustawy i roz-
porządzenia są więc oczywiście konieczne
i należy docenić dobre intencje i wysiłek le-
gislatorów, którzy chcą polskie prawo udo-
skonalać. Uważamy jednak, że nadal,
mimo wyraźnej poprawy sytuacji, zmien-
ność prawa jest zbyt duża – mówi Tomasz
Wróblewski. �

Legislacyjna burza
wyraźnie słabnie
W 2018 roku w życie weszło 14,6 tys. stron nowych 
aktów prawnych, czyli aż o 46 proc. mniej niż rok wcześniej.
W podatkach jednak przeciwnie, produkcja prawa wystrzeliła 
– wynika z raportu Grant Thornton



Często składają pozwy o zapłatę
zaległych faktur w nadziei na
szybkie odzyskanie należności.
Sądy jednak średnio dopiero

po 3,5 miesiącach wydają nakaz zapłaty.
Prawo co prawda pozwala dłużnikom
wnieść darmowy sprzeciw. To powoduje, że
nakaz zapłaty traci moc, a sprawa trafia do
postępowania zwykłego. Tam będzie roz-
poznawana przez kolejnych 13 miesięcy.
W rezultacie firmy uważają, że dłużnicy
mogą przeciągać sprawy w nieskończoność
i nie zwracać długów, bo to ich nic nie kosz-
tuje. Co drastycznie może zmienić tę sytu-
ację? Pozwany będzie musiał zapłacić opła-
tę, żeby wnieść odpowiedź na pozew. Tak bę-
dzie w Ultima Ratio, pierwszym w Polsce po-
lubownym sądzie on-line budowanym
przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP.

Dwie firmy: generalny wykonawca
i podwykonawca są w konflikcie dotyczą-
cym zapłaty 100 tys. złotych za wykonane
prace przy budowie drogi. Podwykonawca
wnosi pozew, opłacając 5 proc. wartości
sporu, czyli 5 tysięcy złotych. Sąd po 3 mie-
siącach nakazuje wykonawcy zapłacić fak-
turę, ale ten wnosi sprzeciw. Za darmo. Szy-
kuje się kilka kolejnych rozpraw przez ko-
lejny rok.

– Oczywiście trudno czasami roz-
strzygnąć od razu kto ma rację: powód czy
pozwany. Ale bardzo często zdarza się, że
pozwany wnosi sprzeciw, bo nic to go nie
kosztuje, a przewlekłość w postępowaniu są-
dowym traktuje… jak formę kredytu ku-
pieckiego! W omawianej sprawie przez po-
nad rok nie będzie musiał płacić 100 tysięcy
złotych. To mu się opłaca, nawet kiedy po
prawomocnym wyroku będzie musiał za-
płacić ustawowe odsetki. W naszym sądzie
arbitrażowym pozwany będzie musiał za
sprzeciw wnieść około 5 proc. wartości
sprawy, czyli w omawianej sprawie 5 tysięcy
złotych. To już trochę mniej opłacalne,
szczególnie, że wyrok arbiter wyda po
21 dniach. Oczywiście pozwany otrzyma
zwrot całej wniesionej opłaty, jeśli sąd
rozstrzygnie na jego korzyść – komentuje

Robert Szczepanek, współzałożyciel pierw-
szego w Polsce sądu arbitrażowego on-line
Ultima Ratio.

Opłata za sprzeciw zapewni sprawne
i wolne od przewlekłości postępowanie. Ar-
biter ze Stowarzyszenia Notariuszy RP
wyda wyrok w ciągu 21 dni, nawet wtedy,
kiedy zostanie wniesiony sprzeciw przez po-
zwanego. Przy takim założeniu pozwani
będą wnosić odpowiedzi jedynie w tych
sprawach, w których rzeczywiście wierzą
w siłę swoich argumentów. Gdy wygrają,
otrzymają zwrot wszystkich poniesionych
kosztów. Gdyby zaś mieli bronić się w spra-
wach z góry przegranych po to tylko, by zy-
skać na czasie, to konieczność zapłacenia
opłaty za taką obronę skutecznie ich do tego
zniechęci. 

– Już w starożytnym Rzymie obydwie
strony procesu cywilnego musiały złożyć
w świątyni odpowiednie sumy pieniężne
(tzw. „sacramentum”). by sąd rozpoznał ich
spór. W dzisiejszych czasach reguła ta jest

dość powszechnie przyjęta w światowym ar-
bitrażu –  dodaje Robert Szczepanek.

Dlaczego? Otóż w krajach o ugrunto-
wanej kulturze arbitrażowej wielu przed-
siębiorców ma złe doświadczenia z sąda-
mi polubownymi, w których całe wyna-
grodzenie wszystkich arbitrów pokrywane
jest z opłaty wnoszonej przez ich przeciw-
nika. W Ultima Ratio, polubownym sądzie
on-line budowanym przy Stowarzyszeniu
Notariuszy RP, taka sytuacja nie będzie mia-
ła miejsca. Arbiter jest losowany, a nie wy-
bierany, zaś koszty postępowania – w re-
latywnie niewielkiej wysokości – pokrywa-
ją obydwie strony sporu. Nie ma zatem żad-
nego powodu, aby któraś z nich czuła się
u nas niekomfortowo czy nieswojo. To prze-
cież jej postępowanie, jej sprawa. Wyrok wy-
daje zaś notariusz, a więc reprezentant za-
wodu od lat cieszącego się najwyższym
stopniem zaufania publicznego spośród za-
wodów prawniczych. Ultima Ratio rusza już
w kwietniu tego roku. �

PRAWO
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Koniec z przewlekłością 
w arbitrażu
Gdy analizujemy efektywność sądów powszechnych w Polsce 
w zakresie rozstrzygania spraw gospodarczych, to przedsiębiorcy 
są z reguły rozczarowani i bezradni

Robert Szczepanek, współzałożyciel pierwszego w Polsce sądu arbitrażowego
on-line Ultima Ratio
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Wposzukiwaniu nowych roz-
wiązań w zakresie maksy-
malizacji zysków inwestorzy
coraz chętniej wykorzystują

potencjał drzemiący w rynku nierucho-
mości. Jego bardzo dobra kondycja nie tyl-
ko w Polsce, ale również za granicą, szcze-
gólnie w relacji do niskiego oprocentowa-
nia środków umieszczonych na lokatach
bankowych, sprzyja rozwijaniu portfela
nieruchomościowego. 

Bardzo ważna dla inwestorów jest
świadomość, że inwestycja w apartamen-
ty na wynajem krótkoterminowy jest nie tyl-
ko dochodową, ale przede wszystkim bez-
pieczną formą lokowania kapitału. Inwestor
otrzymuje nieruchomość na własność, co
stanowi silne zabezpieczenie ulokowanych
środków. Dodatkowo, współpracując
z profesjonalną firmą obsługującą wynajem,
inwestor oszczędza czas i zdejmuje z sie-
bie większość obowiązków związanych

z bieżącą obsługą. To właśnie bezobsłu-
gowość jest jednym z ważniejszych ele-
mentów docenianych przez właścicieli nie-
ruchomości, a przy dobrze dobranej nie-
ruchomości, mogą oni dodatkowo liczyć na
znacznie wyższy zysk niż w przypadku wy-
najmu długoterminowego. 

Na rynku funkcjonuje oczywiście wie-
lu inwestorów, którzy – szczególnie na
początku – obsługują wynajem krótkoter-
minowy samodzielnie. Często po krótkim
czasie samodzielnej obsługi stwierdzają, że
wymagana dyspozycyjność jest zbyt duża
w stosunku do przychodów z jednego czy
dwóch apartamentów. Kompleksowa ob-
sługa apartamentów jest wyjątkowo kom-
fortowym rozwiązaniem z perspektywy in-
westorów, którzy nie dysponują odpo-
wiednią ilością czasu lub zwyczajnie nie
mają fizycznej możliwości opieki nad swo-
ją nieruchomością ze względu na fakt, że
znajduje się ona w innym mieście. 

Zarządzanie najmem 
to prowadzenie biznesu

Należy mieć świadomość, że wynajem
krótkoterminowy w zakresie przygotowa-
nia apartamentu i obsługi znacznie różni się
od wynajmu długoterminowego. Różnice
zaczynają się na etapie przygotowywania
nieruchomości. Konieczna jest dużo więk-
sza ilość wyposażenia oraz zdecydowanie
większa dbałość o atrakcyjność wizualną.
W przeciwieństwie do osoby wynajmującej
mieszkanie na rok lub dłużej goście krót-
koterminowi nie przywiozą swojej zastawy
czy dekoracji. Dodatkowo należy pamiętać,
że aby wygenerować satysfakcjonujące
przychody, mieszkanie musi co kilka dni
„znajdować” kolejnych najemców. Naj-
lepsze apartamenty do wynajmu krótko-
terminowego są z reguły doskonale zloka-
lizowane w centrum miasta, mają wysoki
standard, są kompleksowo wyposażone
i wykończone w sposób nadający im indy-

Jak rozwinąć biznes zarządzania
najmem krótkoterminowym?
Rosnąca popularność apartamentów do wynajęcia sprawia, że osiągane stopy
zwrotu są kuszącą alternatywą dla produktów finansowych
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widualny charakter, który przyciągnie wie-
lu gości.

Odpowiednie przygotowanie aparta-
mentu to dopiero początek. Prawdziwym
wyzwaniem jest stała i wysokiej jakości ob-
sługa przyjeżdżających co kilka dni nowych
gości i przygotowanie mieszkania pomię-
dzy ich pobytami. Na licznych konferen-
cjach i spotkaniach branżowych możemy
spotkać przedsiębiorców, którzy na po-
czątku zarządzali swoim jednym lub dwo-
ma lokalami, ale widząc, że i tak cały czas
muszą być dyspozycyjni, zaczęli brać w ob-
sługę apartamenty innych właścicieli. W taki
sposób powstało wiele firm obsługują-
cych wynajem krótkoterminowy. Przyjmu-
jąc kolejne nieruchomości, szybko okazu-
je się, że nie są oni już w stanie zrobić
wszystkiego sami i potrzebne jest zatrud-
nianie pracowników i budowanie przed-
siębiorstwa ze wszystkimi wyzwaniami,
jakie to za sobą niesie. 

Mahatma Ghandi mawiał: „Dawniej
przywództwo wynikało z siły mięśni. Dzi-
siaj oznacza dogadywanie się z ludźmi”.
Trudno nie zgodzić się z takim podej-
ściem szczególnie w tak silnie opartym na
ludziach biznesie, jakim jest wynajem krót-
koterminowy. Z perspektywy zespołu klu-

czem do sukcesu jest podział kompetencji.
Blokada mentalna przed delegowaniem za-
dań koniecznym przy wzroście skali dzia-
łalności może dopaść nawet doświadczo-
nych przedsiębiorców. Nie jest w końcu ta-
jemnicą, że na początku często sami zro-
bimy coś lepiej, a przy okazji zdecydowa-
nie szybciej, nie tracąc czasu na wdrażanie
w projekt poszczególnych współpracow-
ników.

Są to jednak korzyści bardzo krótko-
terminowe. Rezygnacja z delegowania za-
dań operacyjnych i odpowiedzialności, a na-
wet zbyt późne ich delegowanie prowadzi
do bardzo dużego stresu, zmniejszenia
efektywności i niewykorzystania szans roz-
wojowych. Zamiast szukać nowych bizne-
sowych wyzwań, skupiamy się na swoim
samopoczuciu, rosnącym zniechęceniu,
a w konsekwencji wypaleniu. 

Umiejętność delegowania zadań, re-
krutacja odpowiednich osób oraz mądre za-

rządzanie ludźmi i umiejętność znalezienia
wspólnego języka przy dążeniu do realiza-
cji wspólnych celów jest kluczem do suk-
cesu. Konieczny jest także podział nie tyl-
ko samych kompetencji, ale także odpo-
wiedzialności dla każdego stanowiska.
Wsparcie merytoryczne, indywidualne po-
dejście i otwartość na pomysły zespołu
sprzyja dobrej atmosferze w miejscu pra-
cy, jak również eliminuje ryzyko pojawienia
się demotywacji u poszczególnych człon-
ków zespołu. 

Automatyzacja pracy
Wzrost skali niesie za sobą w każdym

przedsiębiorstwie nieuniknione zmiany.
Dostosowywanie zakresów kompetencji
do zmieniającej się sytuacji w firmie umoż-
liwia wyprzedzenie niechcianych sytuacji.
Kolejnym istotnym krokiem jest umiejętna
automatyzacja pracy. W spółce o małej ska-
li można jeszcze opanować koordynację re-
zerwacji pomiędzy portalami ręcznie i ba-
zować tylko na wewnętrznych systemach
portali rezerwacyjnych, kiedy pracę wyko-
nuje jedna osoba. Jednak intensywny roz-
wój biznesu zarządzania najmem krótko-
terminowym jest we wspomnianych przy-
padkach praktycznie niemożliwy. Jeśli

chcemy obsługiwać więcej nieruchomości,
musimy wspierać się odpowiednimi roz-
wiązaniami technologicznymi. Do naj-
ważniejszych z nich należą PMS (Proper-
ty Management System), który w jednym
miejscu gromadzi informacje o wszystkich
naszych rezerwacjach i rozliczeniach oraz
zarządzanych nieruchomościach oraz
Channel Manager, który pozwala auto-
matycznie synchronizować dostępność na
różnych portalach rezerwacyjnych i zarzą-
dzać cenami z jednego miejsca. Możliwo-
ści wykorzystania technologii do wspiera-
nia jakości i efektywności zarządzania naj-
mem jest jednak znacznie więcej. Posługując
się indywidualnym przykładem, rozwijamy
własny system wspierający realizowane
procesy biznesowe, który przygotuje nas na
dalszy dynamiczny rozwój. W przyszłości
planujemy również wykorzystanie narzędzi
sztucznej inteligencji, aby jeszcze bardziej
zwiększać naszą efektywność.

Wizerunek i wiarygodność każdej fir-
my, nie tylko z sektora nieruchomości,
w znacznym stopniu buduje dobra własna
strona www. Powinna ona być efektywnie
zaprojektowana, przejrzysta i umożliwiać
łatwe zapoznanie się z ofertą apartamen-
tów, a także rezerwację i opłacanie poby-
tu online. 

Tak jak wcześniej wspomniano, duża
skala w biznesie zarządzania najmem jest
możliwa dzięki podziałowi obowiązków
w samej organizacji. Zarządzanie lokalną
strukturą leży po stronie dyrektora biura, za
obsługę gości są odpowiedzialni dedyko-
wani opiekunowie, z kolei za organizację ich
pracy odpowiada manager wspomnia-
nych opiekunów gości. W zaplanowanych
kompetencjach powinno znaleźć się także
miejsce na administrację, zarządzanie fi-
nansami czy pozyskiwanie nowych nieru-
chomości. Istotne uzupełnienie stanową
osoby odpowiedzialne za on-boarding,
czyli przygotowanie nowych apartamentów
do rozpoczęcia wynajmu, jak również oso-
by odpowiedzialne za yield management,
czyli zarządzanie przychodami. 

Brak inwestycji, brak rozwoju
Do szybkiego rozwoju skali konieczne

są jednak istotne inwestycje. Warto mieć
tego świadomość, wyruszając w podróż
w tym biznesie. Do potrzebnych nakładów
zaliczyć należy przede wszystkim wydatki
związane ze znalezieniem zainteresowa-
nych współpracą właścicieli, nawiązaniem
z nimi współpracy oraz przygotowaniem
i wdrożeniem do wynajmu apartamentów.
Wszystkie te koszty powstają zanim jeszcze
nieruchomości wygenerują pierwsze przy-
chody. Dlatego jeśli chcemy szybko rozwi-
jać skalę, to nie możemy opierać się wy-
łącznie na zyskach generowanych z już po-
siadanych apartamentów. 

Praktyka biznesowa pokazuje, że w celu
zwiększenia liczby potencjalnych klientów,
czyli sprawienia, że rynek dowie się o ist-
nieniu naszej firmy, należy prowadzić in-
tensywne i konsekwentne działania mar-
ketingowe, będące efektem strategii tożsa-
mej z misją, wizją oraz wartościami przed-
siębiorstwa. Odpowiednio dobrane na-
rzędzia, rozpoznawalność, praca nad wła-
snym wizerunkiem i promocja marki w per-
spektywie przekładają się na zwiększenie
liczby kontaktów ze strony potencjalnych
klientów. Jednak nawet największa kon-
wersja wcale nie stanowi w sposób jedno-
znaczny o wzroście dochodów. Dopiero
liczba kontaktów zamieniona w auten-
tyczne transakcje przynosi spodziewane ko-
rzyści.  

Bartłomiej Barwicz,
General Manager Rent like home

Odpowiednie przygotowanie apartamentu to dopiero
początek. Prawdziwym wyzwaniem jest stała i wyso-
kiej jakości obsługa przyjeżdżających co kilka dni
nowych gości i przygotowanie mieszkania pomiędzy
ich pobytami
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Inwestowanie w start-upy staje się na
rynku coraz bardziej powszechne,
z uwagi na pojawianie się wielu – na
pozór przyszłościowych – nowych

firm. Na co należy zwrócić uwagę? Jak oce-
nić możliwości start-upu? O tym, czy war-
to inwestować w start-upy i jakie niesie to
za sobą możliwości opowie Łukasz Bli-
chewicz z Grupy Assay, specjalizującej się
we współpracy ze start-upami.

Czym jest start-up 
i kiedy przestaje nim być?

Pojęcie start-upu jest używane cały
czas i jego znaczenie raczej jest rozumia-
ne przez społeczeństwo intuicyjnie. Definicje
tego słowa pozostają sporne, jednak moż-
na wyróżnić kilka kryteriów, które je defi-
niują. Zostało ogólnie przyjęte, że start-upy
są w fazie poszukiwania swojego modelu
biznesowego oraz są kojarzone z innowa-
cyjnością, z czymś, co dopiero wchodzi na
rynek. Po odnalezieniu już odpowiedniego
dla spółki modelu biznesowego, osiągnię-
ciu realnych wyników finansowych, prze-
kroczeniu progu rentowności i względnej
stabilizacji obrotu, można powiedzieć, że
firma przestała być start-upem.

Na co należy zwrócić uwagę przy
chęci zainwestowania w start-up?

Kluczowe jest przede wszystkim prze-
prowadzenie dokładnej analizy spółki oraz
istniejącej i potencjalnej konkurencji. Waż-
nym aspektem jest poznanie zespołu,
sprawdzenie, kto pracuje nad projektem
oraz jakie ma doświadczenie z tym zwią-
zane. Ważne jest to, aby zespół był zgrany,
zmotywowany do rozwijania nowego przed-
sięwzięcia i umiejący poradzić sobie z pro-
blemami. Najtrudniejszy do zarządzenia ze-
spół to taki, który oczekuje w start-upie wy-
godnej i pewnej posady. Istotny jest również
rynek, jego wielkość, na który start-up
chce wejść. Jeżeli mówimy o funkcjonują-
cych od dawna, sprawdzonych rozwiąza-

niach, duże rynki czasem są tak przesyco-
ne, że ciężko młodej spółce się na nich prze-
bić. Zarówno nowe, niszowe rynki, jak i in-
nowacyjne rozwiązania odpowiadające na
potrzeby tych dojrzałych są w stanie gene-
rować większe zyski, jeżeli spółka ma na nich
pozycję lidera. 

Czym się kierować  
wybierając start-up?

Wybierając start-up, należy sugerować
się pomysłem na biznes, jego unikatowością
i przede wszystkim startowym składem ze-
społu. Nie są tu jednak kluczowe kompe-
tencje czysto zadaniowe – księgowe, gra-
ficzne, wiedza prawnicza czy zdolności

webmasterskie. Najistotniejsze są zdolno-
ści organizacyjne, umiejętność realizacji
wizji i skalowanie trafnie rozpoczętego biz-
nesu. Rozeznanie w start-upach warto też
podeprzeć własnym doświadczeniem biz-
nesowym i znajomością rynku i jego uczest-
ników. Dzięki temu można zaangażować się
w przedsięwzięcie osobiście – poprzez do-
radztwo, ale też z racji doświadczenia łatwiej
ocenić potencjał biznesu. 

Warto też zainteresować się start-
upem, który pasuje do naszego obecnego
portfolio i buduje synergię z już funkcjo-
nującymi w strukturze spółkami. Dzięki
temu w przyszłości będziemy mogli uspraw-
nić rozwój biznesu poprzez wykorzystanie

Czy warto inwestować 
w start-upy?
O start-upach mówi się często w sytuacji ich zakładania, eskalowania oraz po-
zyskiwania funduszy. Warto jednak przyjrzeć się temu zjawisku z przeciwnej
strony, czyli z perspektywy inwestora, który mógłby w start-up zainwestować 

Duże firmy chętnie inwestują w start-upy w celu 
polepszenia swoich dotychczasowych usług, 
wspierając się nawzajem swoimi kompetencjami

Łukasz Blichewicz, prezes Grupy Assay
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zbudowanej już pozycji rynkowej, zgro-
madzone do tej pory kontakty oraz umoż-
liwić rozszerzenie oferty biznesowej naszych
obecnych inwestycji o nową i usprawnić
spektrum ich funkcjonowania. 

Duże firmy chętnie inwestują w start-
upy w celu polepszenia swoich dotych-
czasowych usług, wspierając się nawzajem
swoimi kompetencjami. Wielu gigantów, ta-
kich jak Google, inwestuje w start-upy na
pozór odbiegające od ich kluczowej dzia-
łalności, widząc w nich potencjał zysku z ra-
cji posiadanych kontaktów biznesowych,
doświadczenia i pozycji na rynku, ale też
w celu usprawnienia swoich dotychczaso-
wych działań bądź ulepszenia oferty. Takie
rozwiązania są korzystne dla obu stron.

Zainwestować w start-up, 
będąc osobą fizyczną

Istnieje wiele sposobów na inwesto-
wanie, a jedną z nich jest crowdfunding
udziałowy, z ang. equity crowdfunding
(w skrócie ECF), który pozwala na ze-
branie potrzebnego kapitału dla start-
upu od inwestorów w zamian za udziały
w spółce. 

ECF jest dobrą alternatywą zarówno
dla nowo powstających spółek, które po-
szukują finansowania, jak i dla inwestorów,
którym nawet niewielki wkład finansowy
daje możliwość łatwego zysku przy względ-
nie niewielkim ryzyku.

Informacja o możliwości finansowania
często pojawia się w internecie na platfor-

mie crowdfundingowej i jest skierowana do
szerokiej grupy inwestorów. 

Kolejną możliwością jest model pole-
gający na przekazaniu środków wyspecja-
lizowanym firmom, które w imieniu pa-
sywnego inwestora ulokują środki wedle
swojej najlepszej wiedzy i w oparciu o wy-
pracowane przez lata kompetencje. Celem
takiego inwestowania jest długoterminowy
zysk osiągany poprzez wzrost wartości
akcji czy udziałów spółki.

Sposoby na spieniężenie inwestycji
Inwestując na rynku kapitałowym, za-

wsze myślimy o zysku. Tak samo jest
w przypadku inwestycji w start-upy. Istnieje
kilka sposobów na spieniężenie inwestycji.
Jednym ze sposobów jest sprzedaż start-
upu bądź udziałów większej firmie lub in-
westorowi kapitałowemu. Każdego roku,
przykładowo w Izraelu, koncerny skupują
setki start-upów w celu zwiększenia swoich
kompetencji np. technologicznych. Po-
przez taką transakcję można otrzymać go-
tówkę lub część akcji koncernu, wszystko za-
leży od posiadanych udziałów w start-upie. 

Kolejnym sposobem jest IPO start-upu,
z ang. Initial Public Offering, który wiąże
się z wprowadzeniem spółki na giełdę. Na
to mogą pozwolić sobie tylko bardziej doj-
rzałe start-upy. Istnieje również forma wy-
płaty dywidendy przez start-upy w celu wy-
generowania pasywnego zysku dla inwe-
storów z jednoczesnym zachowaniem ma-
jątku udziałowego. 

Zagrożenia, szanse i możliwości 
Inwestor, angażując się w start-upy, po-

winien brać pod uwagę potencjalne za-
grożenie, które jak to w przypadku inwestycji
istnieje zawsze. Można tylko poczynić
uwagę, że raz jest mniejsze, raz większe.
Warto przed podjęciem inwestycji zapoznać
się z dotychczasowymi osiągnięciami firmy,
wynikami finansowymi, planami bizneso-
wymi, aby ocenić, na ile jest opłacalna. Aby
ograniczyć ryzyko straty, warto pomyśleć
o zdywersyfikowaniu portfela inwestycyj-
nego. Rozdzielając inwestycję na kilka pro-
jektów, zwiększamy jej bezpieczeństwo. 

Według badań fundacji Kauffmana, dla
zminimalizowania strat, w portfelu inwe-
stycyjnym inwestora powinno znaleźć się mi-
nimum sześć start-upów. Start-upy to ry-
zykowne inwestycje, ale odpowiednie roze-
znanie i dokonanie właściwej analizy pozwoli
na wyjście z inwestycji z zyskiem. Warto in-
westować w spółki z różnych branż, aby za-
bezpieczyć się przed fluktuacją którejś z nich.
Zawsze trzeba być przygotowanym na
ewentualne ryzyko idące za daną inwesty-
cją. Inwestuj w sprawdzone spółki, na któ-
rych się znasz lub rozumiesz, aby móc być
również ich doradcą i sprawnie zwiększać
ich świadomość na rynku.

Jeżeli chcesz z kolei inwestować pa-
sywnie, nie masz czasu na pilnowanie biz-
nesu, warto rozważyć powierzenie kapita-
łu firmom, które mają doświadczenie, wie-
dzę, czas i kompetencje w zakresie budo-
wania rentownego portfela inwestycji. �

Fakty 81

Grupa Assay to polska spółka inwestycyjno-consultingowa, która dzięki swojemu doświadczeniu wspiera młode, innowacyjne firmy
w budowaniu silnej i stabilnej pozycji na rynku
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Rządowy program „Czyste po-
wietrze”, którego celem jest wal-
ka ze smogiem, został przyjęty
w kwietniu 2017 roku, a ruszył we

wrześniu 2018 roku. Jego realizacja potrwa
do 2029 roku. Jego najważniejszym celem
jest ograniczenie emisji do atmosfery szko-
dliwych substancji, które powstają na sku-
tek ogrzewania domów jednorodzinnych

słabej jakości paliwem w przestarzałych do-
mowych piecach.

Program oferuje dofinansowanie wy-
miany starych i nieefektywnych źródeł cie-
pła na paliwo stałe na nowoczesne źródła
ciepła spełniające najwyższe normy. Są to:
węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazo-
wy kondensacyjny, kocioł olejowy konden-
sacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na

paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i prze-
prowadzenie niezbędnych prac termomo-
dernizacyjnych budynku. Proponowane
przez rząd dotacje mają zachęcić Polaków
do inwestycji w energooszczędność. 

Błędne koło
Wśród priorytetów znajduje się walka

z ubóstwem energetycznym. Duża ener-

Na termomodernizację
potrzeba 200 mld złotych

W ciągu 10 lat kwota dotacji na termomodernizację polskich domów sięgnie
nawet 30 miliardów złotych. Rządowa inicjatywa może stać się katalizatorem
niezbędnych inwestycji w budownictwo mieszkaniowe, o ile termomodernizacja
odbywać się będzie w sposób kompleksowy

Fot. Danfoss
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gochłonność budynków to wysokie koszty
eksploatacyjne. Części społeczeństwa zwy-
czajnie nie stać na ogrzanie budynku o tak
złym bilansie energetycznym. Inwestycje
w poprawę efektywności energetycznej
przełożą się na spadek kosztów ogrzewa-
nia, a więc ograniczą tzw. ubóstwo ener-
getyczne. Z raportu „Barometr zdrowych
domów 2017” przeprowadzonego na zle-
cenie Grupy VELUX wynika, że 26 proc. go-
spodarstw domowych zmaga się z proble-
mem niedogrzania. Z kolei badanie „Bu-
downictwo energooszczędne oczami Po-
laków” pokazuje, że aż 1/4 Polaków jest nie-
zadowolona z poziomu zużycia energii
w ich domu lub mieszkaniu. Zgodnie z za-
powiedzią Piotra Woźnego, pełnomocnika
rządu odpowiedzialnego za program „Czy-
ste powietrze”, trwają prace nad projektem
pilotażowym ustawy o wspieraniu remon-
tów i termomodernizacji wśród najuboż-
szych dla dwóch gmin w Małopolsce i na
Śląsku. Na ten cel będzie przeznaczone
180 mln zł. 

Zapowiadane 30 miliardów na termo-
modernizację budynków w całej Polsce
w ciągu 10 lat to jednak kropla w morzu po-
trzeb. Eksperci uważają, że zaproponowa-
ny program to dopiero początek, ponieważ
na poprawę bilansu energetycznego bu-
dynków potrzeba 200 mld zł. Termomo-
dernizacja jest jednak niezbędna. Oprócz
wyraźnego spadku kosztów eksploatacyj-
nych i ograniczenia ubóstwa energetycznego
tego typu inwestycja znacząco ograniczy
emisję zanieczyszczeń i wpłynie na popra-
wę stanu zdrowia Polaków. Dziś aż 12 proc.
zgonów w Polsce jest spowodowanych
chorobami układu oddechowego, których
przyczyną jest zła jakość powietrza. 

Dotować, 
ale we właściwej kolejności 

Według najnowszego badania CBOS
45 proc. Polaków uznaje ograniczenie do-
stępności złej jakości węgla za kluczowe
działania w celu zmniejszenia smogu. Nie-
mal tyle samo (44 proc.) opowiada się za
dopłatami dla najuboższych na wymianę
kotłów oraz do opału (35 proc.). Tymcza-
sem wymiana kotła bez uprzedniej popra-
wy efektywności energetycznej budynku po-
woduje wzrost kosztów ogrzewania. W no-
wych kotłach stosuje się wysokiej jakości
drogie paliwa, a przez nieocieplone ściany
i stare okna nadal ucieka ciepło – sama wy-
miana kotła jest więc rozwiązaniem krót-
kotrwałym i pogłębia zjawisko ubóstwa
energetycznego. – Bardzo istotną kwestią
jest właściwa kolejność termomodernizacji,
ponieważ tylko ona gwarantuje optymalny
bilans energetyczny budynku, a tym samym
skutecznie ogranicza smog i zmniejsza
koszty ogrzewania – mówi Piotr Pawlak,

ekspert kampanii „Nie trać energii” z firmy
Rockwool. – W nowym budownictwie
dbałość o energochłonność jest standar-
dem. Problemem są budynki starsze,
a w Polsce jest ich aż 3,6 mln – to na nich
powinny być skoncentrowane wysiłki zwią-
zane z termomodernizacją. To zresztą
długofalowy proces. Do realizacji tego
planu potrzebne jest wsparcie rządowe, ale
i skupienie różnych środowisk, także pro-
ducentów, na pogłębianiu społecznej świa-
domości na temat  zrównoważonego roz-
woju i poprawy efektywności energetycz-
nej. Ważne, że rząd wykonał ten pierwszy
krok i dostrzegł potencjał termomoderni-
zacji. Teraz ważne jest, by procedury uzy-
skania wsparcia były proste i przejrzyste,
dostosowane do możliwości właścicieli
domów – dodaje Piotr Pawlak. 

Kompleksowa termomodernizacja
Jak zatem powinna wyglądać termo-

modernizacja? Pierwszym krokiem jest
termoizolacja ścian zewnętrznych, dachu,
stropu nad nieogrzewaną piwnicą lub pod-
łogi na gruncie, wymiana stolarki okiennej
i drzwi. Kolejnym istotnym działaniem
jest optymalizacja pracy istniejących in-
stalacji wewnętrznych, m.in. poprzez mon-
taż rekuperatora, który odzyskuje ciepło
z wentylacji mechanicznej, a także moder-
nizację systemu ogrzewania. – Ważnym ele-
mentem tego etapu jest zadbanie o możli-
wość regulacji temperatury na grzejni-
kach, aby dostosować jej wysokość w  po-
szczególnych pomieszczeniach do sposo-
bu ich użytkowania oraz naszego trybu ży-

cia. Mamy tendencję do przegrzewania po-
mieszczeń, co nie tylko niekorzystnie odbija
się na naszym portfelu, ale również zdro-
wiu i samopoczuciu – tłumaczy Aleksandra
Stępniak z firmy Danfoss Poland. – Trze-
ba pamiętać, że jeden stopień Celsjusza
mniej, to do 6 proc. oszczędności energii
cieplnej – dodaje. Dopiero na końcu po-
winna mieć miejsce wymiana źródła ciepła
i wykorzystanie odnawialnych źródeł ener-
gii, takich jak panele fotowoltaiczne czy so-
lary. Termomodernizacja przyniesie ocze-
kiwany skutek ekologiczny, społeczny i eko-
nomiczny tylko wtedy, kiedy zostanie prze-
prowadzona w sposób kompleksowy i prze-
myślany. 

Wysokie rachunki 
nie tylko za ogrzewanie 

Jako społeczeństwo płacimy wysoki ra-
chunek za zaniedbania względem efek-
tywności energetycznej budynków w postaci
tzw. niskiej emisji, głównej przyczyny smo-
gu. Kluczowe jest długofalowe myślenie
o konsekwencjach – również w kontekście
budowy domu. Zła jakość powietrza ma bez-
pośredni wpływ na nasze zdrowie. – Czas
najwyższy uświadomić Polakom, że smog
jest przyczyną wielu hospitalizacji, których
można by uniknąć. Doświadczenia in-
nych krajów wskazują, że działania edu-
kacyjne, choć niezbędne, nie są jednak
wystarczające i konieczne są motywacje fi-
nansowe promujące odpowiednie postawy
i rozwiązania – ocenia Tadeusz Zielonka,
lekarz pulmonolog, wykładowca akade-
micki. �
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„Czyste powietrze” w pigułce

Maksymalna kwota dotacji
• Korzystając z programu, zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
• Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
• Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup 

i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych 

i instalacji fotowoltaicznej),
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Formy dofinansowania:
• dotacja
• pożyczka
Realizacja programu: lata 2018–2029
Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
Warunek podstawowy:
• Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na
nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
• Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła speł-
niającego wymagania programu.



Smartfon posiada ultrapanoramiczny wyświetlacz Full HD Max
Vision o przekątnej 6,24’’ z układem 19:9, co przekłada się na dużo wy-
godniejsze oglądanie filmów i przeglądanie różnych treści. System dwóch
aparatów 12 MP i 5MP pozwala uzyskać efekt rozmycia, funkcję au-
tomatycznego robienia zdjęć po wykryciu uśmiechu i Google Lens do
rozpoznawania obiektów (przedni aparat ma 8 MP). Aparaty wspie-
ra sztuczna inteligencja (AI). O lepsze wrażenia dźwiękowe dba tryb
ustawień Dolby Audio. Dostępne jest 4 GB pamięci RAM i 64 GB pa-
mięci wewnętrznej.

NOWE TECHNOLOGIE
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Nowy dysk WD My Passport Go to
wytrzymałe urządzenie, odporne na
upadki z wysokości 2 metrów – dysk SSD
został zamknięty w odpornej na uszko-
dzenia i wygodnej obudowie (ze zinte-
growanym kablem i gumowym bumpe-
rem). 

Dodatkowym atutem jest jego kie-
szonkowy rozmiar – 95x67x10 mm i 55 g
wagi. Dysk współpracuje z systemami
Windows i Mac OS; dostarczany jest z
oprogramowaniem WD Backup, WD
Discovery i WD Drive Utilities. Ochrona
hasłem i szyfrowanie zabezpiecza je
przed niepowołanymi osobami.

WD My Passport Go

Najnowsze skanery przeno-
śne A4 firmy Epson idealnie
nadają się do skanowania
i przetwarzania danych poza
siedzibą firmy lub w niewielkim
biurze. Modele DS-70 i DS-
80W powstały z myślą o firmach
poszukujących rozwiązań mo-
bilnych. Nowe urządzenia moż-
na podłączyć zarówno przewo-
dowo, jak i bezprzewodowo.
Mogą one skanować zarówno
cienki papier o gramaturze
35g/m, jak i gruby karton o gra-
maturze 270g/m.

Skanuj tam, gdzie chcesz

Huawei P
smart 2019

8-rdzeniowy procesor z modułem
sztucznej inteligencji, doskonała jakość
zdjęć wykonanych nawet przy słabym
oświetleniu (smartfon posiada trzy apa-
raty fotograficzne), obsługa płatności
NFC, odblokowywanie telefonu za po-
mocą skanu twarzy oraz świetny design
– to cechy i funkcjonalności spotykane za-
zwyczaj w smartfonach klasy premium.
Huawei P smart 2019 może się nimi po-
chwalić. Jest dostępny w sugerowanej ce-
nie 999 zł. Producent w Polsce oferuje
dwa kolory: czarny oraz niebieski „au-
rora”. 
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Firma Samsung zaprezentowała Ga-
laxy Tab S5e – starannie zaprojektowa-
ne urządzenie, oferujące inteligentne
funkcje i niezawodną łączność. Nowy ta-
blet marki Samsung wyposażono w duży,
10,5’’ ekran i pojemną baterię (7040
mAh, do 14,5 godziny pracy na jednym
ładowaniu), co czyni go centrum wcią-
gającej rozrywki, dostępne w każdych wa-
runkach. Jako pierwszy tablet Samsunga
został wyposażony w nowy Bixby 2.0,
przez co oferuje inteligentniejszy i wy-
godniejszy sposób interakcji i służy, jako
idealny hub pozwalający sterować pod-
łączonymi urządzeniami domowymi.

Modele Mio Cyclo215 to panoramiczne na-
wigacje z bardzo czytelnym 3,5’’ wyświetlaczem.
Wytrzymała obudowa o klasie wodoodporno-
ści IPX5 pozwala na jazdę w trudnych warun-
kach pogodowych. Nawigacja ma fabrycznie za-
instalowane mapy OSM całej Europy oraz sze-
reg funkcji przydatnych cyklistom, m.in. punk-
ty POI (bankomaty, sklepy i serwisy rowerowe,
punkty medyczne czy restauracje). Aktualiza-
cja map jest dożywotnia oraz darmowa. Fla-
gowa funkcja „Surprise Me” umożliwia utwo-
rzenie trzech rowerowych tras – niespodzianek
na podstawie podanego czasu lub odległości.
Seria Mio Cyclo 215 to także dobrze wyposa-
żony komputer treningowy wyposażony
w technologię ANT+.

Nawigacja rowerowa

Inteligentny zestaw 
dla domu

Firma MMD – producent monitorów marki Philips – wprowadziła na
rynek 49-calowy model 499P9H w formacie 32:9 z szeregiem technologii
i rozwiązań zapewniających komfort użytkowania, zarezerwowany dotychczas
dla konfiguracji wielomonitorowych. 499P9H posiada wbudowany prze-
łącznik KVM MultiClient pozwalający na podłączenie do monitora dwóch
komputerów, swobodne przełączanie się między nimi i obsługiwanie ich za
pomocą jednego zestawu myszy i klawiatury. Monitor posiada zabezpie-
czenie biometryczne w postaci wysuwanej kamery Full HD kompatybilnej
z funkcją Windows Hello. Kamera umożliwia logowanie się do systemu po-
przez rozpoznawanie twarzy uprawnionych użytkowników. 

Ultraszeroki monitor

Xiaomi oficjalnie wprowadziło do sprzedaży w Polsce Mi Smart Sensor Set. Ze-
staw składa się z 8 inteligentnych i prostych w obsłudze czujników, których działa-
nie można skonfigurować z innymi urządzeniami marki. Gwarantuje to zupełnie nowy
poziom autoryzacji urządzeń w domu. Sensory stworzone przez Xiaomi są niewiel-
kie i proste w obsłudze. Aby korzystać z wszystkich możliwości czujników i dokonać
konfiguracji, wystarczy je do-
dać do swojego konta w apli-
kacji Mi Home.

Tablet 
Galaxy 
Tab S5e

O
pracow

ał Jarosław
 Adkow

ski
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Cezary Głogowski

Różnica miedzy pierwszym a obec-
nym modelem i30 jest kolosalna.
I nie mówimy tu tylko o wersji co-
upe, bo to nowość w stajni tej

marki. Kombi czy hatchback również nie
pozostawiają wiele do życzenia. Można
śmiało powiedzieć, że Hyundai odrobił pra-
cę domową. 

Wersja coupe z zewnątrz prezentuje się
elegancko. Przód auta znamy oczywiście
z hatchbacka III generacji, a tył został kre-
atywnie pomyślany pod względem este-

tycznym. Brzegi klapy zostały wyprofilo-
wane w kształt spojlera, a cała linia współ-
gra z ledowymi lampami.

W środku i30 fastback też wygląda im-
ponująco. Miła w dotyku skórzana multi-
funkcyjna kierownica, środkowy panel z du-
żym dotykowym wyświetlaczem, pod któ-
rym znajdziemy panel ustawień nawiewu
i klimatyzacji zapewniają komfort, podob-
nie jak dwukolorowe, ustawiane elektrycz-
nie skórzane fotele – podgrzewane i wen-
tylowane. Z dodatkowego wyposażenia
w testowanej i30 znajdziemy asystenta
zmiany pasa, asystenta martwego pola
oraz szyberdach. 

Pod maską pracu-
je wysokoprężny silnik
o pojemności 1,6 l i 136
KM, który fantastycznie
współpracuje z dwu-
sprzęgłową skrzynią au-
tomatyczną. Średnie spa-
lanie w cyklu miesza-
nym to 6,5 l na 100 km.
Na zakup najtańszej wer-
sji i30 fastback z silni-
kiem benzynowym trze-
ba przeznaczyć 77.900 zł,
wersja z silnikiem diesla
to minimum 98.100 zł,
wersja premium to koszt
119.100 zł. �

Po latach jeszcze lepiej

Pierwsza wersja Coupe
od Hyundaia i30 fast-
back ukazuje się światu
podczas Geneva Motor
Show 2007. Przez 
kolejnych 11 lat i30
zmienia się do tego
stopnia, że Hyundai 
zaprojektował 
i wyprodukował
czterodrzwiową
wersję coupe 
tego modelu. 
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Isuzu rozszerzone o pakiet Fury

Isuzu D-Max Fury to nic innego jak
klasyczny Isuzu D-Max w wersji LSX
z dodatkowym pakietem o nazwie
Fury. Pakiet Fury to dodanie czarnych
elementów nadwozia, które interesu-
jąco współgrają z czerwonym kolorem
samochodu. 

Cezary Głogowski

Wskład pakietu Fury wchodzą
duży grill z czerwonym na-
pisem Isuzu, aluminiowe fel-
gi, masywne okrągłe progi na-

wiązujące do tylnego orurowania oraz tyl-
ny zderzak. Elementy dodatkowe występują
w kolorze czarnym.

Wnętrze Fury prezentuje się nienaga-
nie jak na pick-upa. Zwrotna kierownica, na

której widnieje czerwony napis Isuzu oraz
możliwość ustawienia tempomatu spra-
wiają, że jazda nie dość, że jest wygod-
niejsza, to całkiem ekonomiczna. Deska roz-
dzielcza bardzo czytelna, środkowy panel
prosty w obsłudze i bardzo intuicyjny.
Świetnym rozwiązaniem są wysuwane
schowki na kubki dla kierowcy i pasażera. 

Isuzu napędzane jest wysokoprężnym
silnikiem o mocy 163 KM z sześciostop-
niową automatyczną skrzynią biegów. Au-
tomat w tym aucie nie pozwala silnikowi na

bardziej dynamiczną jazdę, ale mimo
wszystko nie ma powodów do narzekań.
Zwłaszcza w terenie auto sprawuje się
bardzo dobrze. Ogromnym zaskoczeniem
jest spalanie, które w tak dużym samo-
chodzie wyniosło niecałe 7 litrów na 100 km. 

Na zakup najtańszej wersji D-Maxa
trzeba przeznaczyć 87.950 złotych, co nie
jest szczególnie wygórowaną ceną jak na
pick-upa. Testowy egzemplarz w wersji
Fury to koszt 110.000 złotych. Ceny podane
są cenami netto. �
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TARGI

Gdzie na targi?
kwiecień 2019

2–3 PACKAGING INNOVATIONS 2019 
– Międzynarodowe Targi Opakowań Warszawa

2–4 BHP 2019 
– Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy 
i Ochrony Przeciwpożarowej Katowice

2–4 InterModal 2019 
– Targi Transportu Intermodalnego Gdańsk

3–4 #WIĘZIENNICTWO 2019 
– Konferencja i Targi Lublin

5–7 DOM 2019 
– Ogólnopolskie Targi Materiałów 
Budownictwa Mieszkaniowego Kielce

6–7 VETMEDICA 2019 
– Targi Medycyny Weterynaryjnej Łódź

10 Akademickie Targi Pracy 2019 Łódź
11–13 KRAKDENT 2019 

– Międzynarodowe Targi Stomatologiczne 
w Krakowie Kraków

12–13 Poznański Salon Optyczny 2019 Poznań
13–14 MOTO SESSION 2019 

– Targi Motoryzacyjne Lublin
13–14 WYPOCZYNEK 2019 

– Targi Turystyczne Toruń
13 Kariera IT – Rzeszów 2019 Rzeszów
16 TARGI PRACY 2019

– Ogólnopolskie Targi Pracy Kielce
16–17 SilesiaKOMUNIKACJA 2019 

– Targi Transportu Publicznego Sosnowiec
16–17 TRANSPORTEX 2019 

– Targi Transportu i Spedycji Sosnowiec
16–17 SilesiaCOACHEXPO 2019 

– Targi Transportu Turystycznego Sosnowiec
16–17 MotoSerwis Expo 2019 

– Salon Wyposażenia Warsztatów 
Samochodowych Sosnowiec

24–25 EXPO-GAS 2019
– Targi Techniki Gazowniczej Kielce

26–28 DREMASILESIA 2019 
– Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna Sosnowiec 

maj 2019

7–9 POZNAŃ DRONE EXPO 2019 Poznań
7–9 EXPOPOWER 2019 

– Międzynarodowe Targi Energetyki Poznań
7–9 GREENPOWER 2019 

– Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Poznań
11 Kariera IT – Katowice 2019 Katowice
14–16 AUTOSTRADA-POLSKA 2019 

– Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego Kielce

14–16 TRAFFIC-EXPO-TIL 2019 
– Międzynarodowe Targi Infrastruktury Kielce

14–16 ROTRA 2019 
– Międzynarodowe Targi Transportu 
Drogowego Kielce

14–16 EUROPARKING 2019 
– Międzynarodowy Salon Techniki Parkingowej Kielce

15–17 STACJA PALIW 2019 
– Międzynarodowe Targi – Technika, Paliwa, 
Ekologia Warszawa

15–16 POLSHOES 2019 
– Targi Obuwia Kraków

16 Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa 
kraju i jego granic Warszawa

17–19 NWZH 2019 
– Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań

17–19 ATRAKCJE REGIONÓW 2019 
– Targi Turystyki Weekendowej Chorzów

21–23 WOD-KAN 2019 
– Międzynarodowe Targi Maszyn 
i Urządzeń dla Wodociągów Bydgoszcz

23–26 Warszawskie Targi Książki 2019 Warszawa
23–26 ACADEMIA 2019 

– Targi Książki Akademickiej i Naukowej Warszawa
24–26 Warsaw Gift & Deco Show 2019 Nadarzyn
24–26 W STRONĘ SŁOŃCA 2019 

– Międzynarodowe Targi Turystyki Opole
25–26 EKO-PRODUKT 2019 Gliwice
25 Kariera IT – Poznań 2019 Poznań
25–26 Zielone Agro Show 2019 

– Wystawa Rolnicza Ułęż
25–26 Małopolskie Targi 

– Budownictwo, Instalacje, Wnętrza 2019 Kraków
28–31 PLASTPOL 2019 

– Międzynarodowe Targi Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych Kielce

29–31 POLFISH 2019 
– Międzynarodowe Targi Przetwórstwa 
i Produktów Rybnych Gdańsk

29–31 CHINA HOMELIFE FAIR POLAND 2019 Nadarzyn
29–30 LIFTexpo 2019 

– Targi Urządzeń i Technologii Dźwigowych Sosnowiec
29–31 MLECZNA REWIA 2019

– Targi Mleczarskie Gdańsk
29–31 FOODEXPO 2019 

– Targi Spożywczo-Gastronomiczne Gdańsk
29–30 Silesia Property Expo 2019 

– Forum Budowy i Modernizacji 
Nieruchomości Sosnowiec

31–2 WARSAW GAMES SHOW 2019 
– Warszawskie Targi Gier Nadarzyn





Medim – pomocna dłoń dla szpitali

www.medim.pl

• konsultacje i specjalistyczne doradztwo 
dla klientów 

• szkolenia aplikacyjne i eksploatacyjne
• kompletne „pod klucz” wyposażenie sal 

operacyjnych i centralnych sterylizatorni
• dostawy sprzętu, urządzeń, systemów 

medycznych
• serwis techniczny urządzeń i sprzętu


