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 EKOLOGICZNY QUAD
Firma Wamtechnik Sp. z o.o. za-
prezentowała ekologiczny, ener-
gooszczędny QUAD z napędem 
elektrycznym. W używanym pojeź-
dzie fi rmy Polaris wymontowano 
silnik spalinowy oraz zbiornik pali-
wa i zastąpiono je akumulatorem 

litowo-jonowym, wyposażonym w BMS – system czuwa-
jący nad bezpieczeństwem. BMS kontroluje m.in. napięcie 
ogniw oraz ich temperaturę, a także zarządza procesem 
ładowania. Quad z napędem elektrycznym jest tańszy 
w utrzymaniu niż taki sam pojazd z silnikiem spalinowym, 
ekologiczny – napęd elektryczny to brak emisji gazów cie-
plarnianych, niski poziom hałasu, brak szkodliwych dla śro-
dowiska płynów eksploatacyjnych, innowacyjny – źródłem 
energii elektrycznej są dwa bloki ogniw Li-Ion, o łącznej po-
jemności 7,8 kWh i napięciu 150 V, ważące ok. 53 kg. Przy 
obecnie zastosowanym silniku elektrycznym akumulatory 
umożliwiają przejechanie ok. 200 km, co odpowiada ok. 3,5 
godziny pracy. Ważne jest również to, że Quad może być 
ładowany ze zwykłego gniazdka elektrycznego 230 V. 

Firma Wamtechnik to globalny dostawca źródeł zasilania, 
na rynku istnieje od 1992 roku. Specjalizuje się w produk-
cji pakietów bateryjnych i akumulatorów do aplikacji prze-
mysłowych i jest dystrybutorem tak znanych na świecie 
marek, jak: Panasonic Industrial, Saft Batteries Francja, 
Kyocera, Cadex Kanada czy SSB Batteries GmbH. W swojej 
ofercie posiada akumulatory Ni-Cd; Ni-Mh; Li-Ion; Li-Poly; 
Li – Mn204 oraz Li-FeP04,; baterie litowe i alkaliczne, bez-
obsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe w technologii 
AGM i żelowe, moduły fotowoltaiczne i pozostałe kompo-
nenty do budowania systemów fotowoltaicznych, turbiny 
wiatrowe.

  ULGOWE PRZEJAZDY POCIĄGAMI KM  
ATRAKCYJNA OFERTA DLA PRACODAWCÓW! 
Firmy i instytucje, które chcą zapewnić swoim pracowni-
kom w przyszłym roku możliwość dojazdu pociągami Ko-
lei Mazowieckich, mogą skorzystać ze specjalnej zniżki. 
Spółka oferuje wszystkim pracodawcom, którzy jednora-
zowo wykupią dla pracowników co najmniej 20 uprawnień, 
33-procentową ulgę przy przejazdach wszystkimi pociąga-
mi KM.

Ulga dotyczy biletów jednorazowych, strefowych cza-
sowych oraz okresowych (odcinkowych imiennych i stre-
fowych imiennych). Prawo do korzystania z ulgi będzie 
poświadczała legitymacja ważna przez cały 2011 rok. Cena 
sprzedaży jednego uprawnienia do ulgi 33% przy prze-
jazdach pociągami Kolei Mazowieckich w 2011 roku wy-
nosi 350 zł brutto. Jeśli pracodawca wykupi uprawnienia 
na okres krótszy niż rok, wówczas cena jednego uprawnie-

nia zostanie pomniejszona proporcjonalnie do liczby mie-
sięcy pozostałych do wykorzystania terminu ważności legi-
tymacji. Prawo do ulgi będą miały osoby zatrudnione przez 
pracodawcę na podstawie umowy o pracę w wymiarze co 
najmniej pół etatu.

 NOWA INWESTYCJA MLEKOVITY 
Mlekovita umacnia swoją 
pozycję rynkową w segmen-
cie serów konfekcjonowa-
nych. Służyć ma temu naj-
nowsza inwestycja fi rmy 
– największa na świecie fa-
bryka konfekcjonowania 
sera, której otwarcie od-

było się 6 listopada 2010. Nowa fabryka to hala produk-
cyjno–magazynowa o powierzchni użytkowej ok. 10 tys. 
m², wyposażona w 7 kompletnych linii produkcyjnych 
do konfekcjonowania sera (5 w plastry i 2 w kawałki), 
2 nowoczesne dojrzewalnie sera z kontrolą temperatury 
środowiska dojrzewania sera oraz hale magazynowe i po-
mieszczenia socjalne. Wartość inwestycji wyniosła ok. 50 
mln zł i została sfi nansowana ze środków własnych. Dzięki 
nowej inwestycji możliwe jest konfekcjonowanie 120 ton 
sera na dobę, natomiast w ciągu najbliższego roku 240 ton 
na dobę. Ważny jest także aspekt społeczny, gdyż utwo-
rzono blisko 150 nowych miejsc pracy. 

Mlekovita to światowy lider serowarstwa. W zakła-
dach grupy kapitałowej produkowane są sery twarde oraz 
miękkie. Udziały Mlekovity wraz z podmiotami zależnymi 
w rynku serów twardych dojrzewających stanowią obecnie 
ok. 35 %. 

 BAKALIOWA PRZEKĄSKA
Wraz z długim listopado-
wym weekendem rozpo-
częła się telewizyjna kam-
pania wizerunkowa nowej 
linii bakalii HELIO GOLD. Ma 
zachęcać do spróbowania 
tej ekskluzywnej, a zarazem 
zdrowej i naturalnej przeką-

ski. HELIO S.A. jest wolumenowym liderem na rynku ba-
kalii oraz liderem na rynku producentów mas makowych. 
Poza produktami z maku w ofercie HELIO znajdują się 
orzechy, owoce suszone i kandyzowane oraz ziarna. Spół-
ka oferuje swoje produkty pod markami: HELIO, HELIO 
GOLD, Słoneczne Owoce do największych sieci handlo-
wych, hurtowni i sklepów spożywczych w Polsce, a także 
zaopatruje pod markami własnymi, m.in. Auchan, Carrefo-
ur, EKO Holding, E.Leclerc, Intermarche, JMD „Biedronka”, 
Makro C&C, Netto, Real czy Tesco. 

Magdalena Lewandowska
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 ODPORNY NA WSTRZĄSY I PRZECIĄŻENIA

Kingston wprowadził na rynek 
nową generację dysków półprze-
wodnikowych SSD Now V+100, 
w których brak ruchomych czę-
ści mechanicznych sprawia, że są 
nieporównywalnie bardziej wy-

trzymałe na wstrząsy i przeciążenia. Produkty z tej linii 
powinny szczególnie zainteresować przedsiębiorstwa 
szukające sposobów na zmodernizowanie i optymalne 
wykorzystanie możliwości używanych komputerów, 
gdyż dyski te są o 25% bardziej wydajne od poprzed-
niej generacji SSDNow. Najważniejszą różnicą jest zde-
cydowane podniesienie szybkości transferu danych: 
odczyt – 230 MB/s, zapis – 180 MB/s. 

Nowa generacja SSDNow V+100 zawiera udoskona-
loną funkcję garbage collection (usuwa niepotrzebne 
dane z dysku, utrzymując na stałym poziomie jego wy-
soką wydajność), która działa niezależnie od systemu 
operacyjnego Windows. 

Dyski V+100 w standardowej obudowie 2,5” są dostęp-
ne w wersjach o pojemności: 64, 96, 128, 256 i 512 GB.

 IDEALNE NARZĘDZIA 
DO CODZIENNEJ PRACY

Nowe notebooki Acer Aspire 5742 
są wyposażone w wydajne i ener-
gooszczędne procesory Intel 
Core i5 oraz i3 reagujące na wzrost obciążenia systemu 
(zwiększają swoją wydajność oraz minimalizują pobór 
mocy w nieaktywnych rdzeniach) w celu zapewnienia 
maksymalnej mocy obliczeniowej, potrzebnej do gier, 
pracy wielozadaniowej czy multimedialnej rozrywki.
Panele CineCrystal o formacie 16:9, rozdzielczości 
HD i przekątnej 15,6” wyświetlają ostry obraz o boga-
tych barwach i wyraźnych szczegółach. Wyjście HDMI 
umożliwia wyświetlanie obrazu o rozdzielczości HD.

Komfort użytkowania zapewniają bardzo czuła klawia-
tura Acer FineTip o dużych przyciskach i touchpad mul-
ti-gesture, umożliwiający łatwe przewijanie, obracanie, 
regulowanie powiększenia, a także przełączanie obra-
zów, plików i stron internetowych.

Notebook ma wbudowane łącze W-Fi, kartę Ethernet 
1 GB i opcjonalny interfejs Bluetooth. Kamera inter-
netowa Acer Crystal Eye o rozdzielczości 1,3 MP i mi-
krofon pozwalają na korzystanie z wideo czata oraz 
uczestniczenie w wideokonferencjach.

 NAJCIEŃSZE NA ŚWIECIE

LG LEX8 fi rmy LG wyko-
rzystuje technologię pod-
świetlania ekranu NANO: 
umieszczona przed diodami 
LED bardzo cienka folia ze 
specjalnego tworzywa spra-
wia, że światło równomier-

nie rozprasza się po całej powierzchni ekranu. Funkcja 
Micro Pixel Control pozwala niezależnie kontrolować 
miejscowe przyciemnianie stref na ekranie, technolo-
gia TruMotion 400 Hz redukuje efekt rozmycia nawet 
podczas bardzo dynamicznych scen akcji, gwarantując 
przy tym obraz ostry i naturalny, a antyrefl eksyjny pa-
nel pokrywający ekran telewizora minimalizuje dodat-
kowo efekt odbicia światła emitowanego przez źródła 
zewnętrzne, w tym światło słoneczne.

Telewizor z dwoma głośnikami po 7 W ma zaledwie 
0,88 cm grubości, a ramka – 1,25 cm szerokości. To naj-
mniejsze na świecie wartości tych wymiarów w katego-
rii telewizorów FULL LED. 

Obsługa NetCast umożliwia natychmiastowy do-
stęp do usług on line, jak strumieniowa transmisja wideo 
i albumy internetowe, a DLNA zapewnia bezprzewodowy 
dostęp do plików cyfrowych przechowywanych w innych 
urządzeniach. Ponadto z podłączonych do wejścia USB 
urządzeń można odtwarzać pliki DivX HD, MP3, JPEG itp.

 DWUEKRANOWY LAPTOP

Libretto W100-106 fi rmy Toshi-
ba z systemem Windows 7 jest 
jednym z najlżejszych kompu-
terów PC (ok. 800 g). 

Dwa 7” interaktywne ekrany 
LCD umożliwiają rozszerzanie 
obrazu z górnego ekranu na 
oba tak, a w razie potrzeby 
dolny ekran może służyć jako pełnowymiarowa klawia-
tura. Intuicyjny interfejs umożliwia łatwe przeciąganie 
palcem dokumentów czy ikon z jednego ekranu na dru-
gi. Po obróceniu urządzenia o 90o może być wykorzy-
stywane jako czytnik e-booków. 

Laptop ma jedynie 4 przyciski oraz procesor Intel Pen-
tium U5400, dysk SSD o pojemności 62 GB, do 2 GB 
pamięci RAM, USB 2.0, WLAN, Bluetooth i moduł sieci 
bezprzewodowej. Czytnik kart Micro SD (do 32 GB) za-
pewnia przenoszenie zdjęć i muzyki.

Jerzy Bojanowicz
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 Panie ministrze, jakie wnioski 
wynikają dla Waszego resortu 
z tegorocznych doświadczeń 
związanych z powodziami?

Niewątpliwie system gospo-
darki wodnej wymaga usprawnie-
nia. Należy dążyć do tego, aby 
zasoby wodne, wraz z całą infra-
strukturą, były zabezpieczone 
przed wszelkimi istotnymi zagro-
żeniami i stanowiły stabilny sys-
tem, zarówno w zakresie jakości, 
jak i ilości. 

 Jakie w związku z tym są 
główne założenia reformy? 

Założeniem generalnym jest 
stworzenie spójnego systemu za-
rządzania, umożliwiającego osią-
gnięcie celów polityki oraz pełną 
realizację zlewniowej polityki go-
spodarowania wodami, zgodnie 
z wymogami i standardami Unii 
Europejskiej. Do najważniejszych 
środowiskowych efektów, jakie 
zamierzam osiągnąć dzięki refor-
mie, należy osiągnięcie i utrzyma-
nie dobrego stanu wód pod wzglę-
dem biologicznym, chemicznym 
i fizycznym. Dotyczy to również 
wód podziemnych.

 A co z ochroną przeciwpowo-
dziową?

Do ochrony przeciwpowodzio-
wej przykładam ogromną wagę. 
Obawiam się, że konsekwencją 
zmian klimatu będą częstsze niż 
dotąd powodzie, huragany, susze, 
katastrofalne opady śniegu i inne 
ekstremalne zjawiska pogodowe. 
Do tego należy się przygotować. 
Nie da się całkowicie zapobiec skut-
kom powodzi takiej, jak w maju 
i czerwcu br., ale można znacznie 
zmniejszyć jej rozmiary. Dlate-
go potrzebna jest reforma, która 
zmieni zasadę ochrony przeciw-
powodziowej.. Będziemy szukać 
sposobów pozostawienia większej 
przestrzeni rzece, odsuwając od 
niej wały i zakładając suche poldery, 
które mogą być użytkowane w nor-
malny sposób poza tym, że nie bu-
duje się na nich osad. W zależności 
od wielkości wezbrania, w sposób 
kontrolowany będziemy mogli po-
zwalać na zalewanie kolejnych ta-
kich polderów. W Polsce to trudne, 
bo dotychczasowe błędy w plano-
waniu przestrzennym spowodowa-
ły intensywne zasiedlenie brzegów 
rzek. Inna sytuacja jest w miastach. 
Tu ochrona wałami przeciwpowo-

dziowymi ma pierwszorzędne zna-
czenie. Zbiorniki retencyjne dobrze 
się sprawdzają w zlewniach gór-
skich, gdzie odpływ do cieku w wy-
niku nawalnego opadu następuje 
w krótkim czasie. Duże znaczenie 
mają małe cieki wodne i zdolno-
ści retencyjne systemu rzecznego. 
Wszystkie młynówki, lokalne pod-
piętrzenia, których niegdyś były 
w Polsce dziesiątki tysięcy, obecnie 
zniknęły. Trzeba zacząć to zmieniać. 

Ogromne znaczenie ma popra-
wa systemu prognoz meteorolo-
gicznych, choć w Polsce po powodzi 
w 1999 roku znakomicie je ulepszo-
no. Te i inne działania są możliwe 
pod warunkiem usprawnienia fi nan-
sowania gospodarki wodnej oraz 
zmian w strukturze zarządzania nią. 

Powołany przeze mnie zespół 
ekspertów fi nalizuje prace nad re-
komendacjami do tej reformy. Jesz-
cze przed końcem roku ogłoszę 
główne jej rekomendacje.

 Jednym i chyba najważniej-
szym z instrumentów, jakimi 
dysponuje rząd, w wypełnia-
niu swojej misji, jest możli-
wość wpływania na stan obo-
wiązującego prawa poprzez 
posiadanie inicjatywy usta-
wodawczej. Powstałe po in-
tensywnych opadach osuwi-
ska w Małopolsce i na 
Żywiecczyźnie, pozbawiające 
wielu ludzi domów mieszkal-
nych i często miejsc pracy wy-
kazały, że indolencja lokal-
nych władz, nie 
uwzględniająca w swoich de-

Polak może być 
mądry przed 
szkodą
Kolejno po sobie następujące fale powodziowe w 2010 roku 
wykazały, jak wiele pozostaje do zrobienia w zakresie upo-
rządkowania szeroko rozumianej gospodarki hydrologicznej. 
Nie mniej istotną kwestią, wymagającą uregulowań, jest ko-
nieczność ograniczenia przez nasz kraj emisji CO2. O prioryte-
tach polskiej polityki, dotyczącej ochrony środowiska rozma-
wiamy z Andrzejem Kraszewskim, Ministrem Środowiska.

WYWIAD MIESIĄCA
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cyzjach istniejących zagro-
żeń, nie spotkała się z żadną, 
zdecydowaną reakcją podle-
głego Wam Departamentu 
Geologii? Albo mamy złe pra-
wo, albo z jego egzekwowa-
niem jest coś nie tak?

Z naciskiem stwierdzam, że 
zapobieganie i ograniczanie ne-
gatywnych skutków osuwisk jest 
jednym z głównych punktów za-
interesowań polskich geologów. 
Po tegorocznych powodziach i ich 
katastrofalnych rezultatach Mini-
sterstwo Środowiska uznało za ko-
nieczne przyspieszenie dotychczas 
prowadzonych prac, m.in. w zakre-
sie dokumentacji na osuwiskach. 
Traktując sprawę jako priorytet, 
przygotowało dokument: „Działa-
nia resortu środowiska w zakresie 
Systemu Osłony Przeciwosuwisko-
wej w Polsce”. Zdaniem minister-
stwa, w kwestii systemu osłony 
powinien być rozszerzony zakres 
dotychczasowych działań, ponad-
to należy podjąć te o charakterze 
legislacyjnym, finansowym, in-
formacyjnym oraz w zakresie do-
stosowania zasobów kadrowych 
do nowych wyzwań, jakie spowo-
dowało nasilenie procesów osu-
wiskowych w Polsce. Rezultatem 
prac ma być ograniczenie w przy-
szłości podobnych, jak w tym roku, 
skutków ruchów masowych ziemi. 
„Działania resortu...” informują 
o dotychczasowych przedsięwzię-
ciach, realizowanych w ramach ba-
dań geologicznych osuwisk, m.in. 
realizacji przedsięwzięcia pn. Sys-
tem Osłony Przeciwosuwiskowej 
SOPO (Etap I i Etap II) i interwen-
cyjnych pracach rejestracyjnych na 
osuwiskach powstałych w 2010 r. 
na obszarze Polski.

System Osłony Przeciwosuwi-
skowej uruchomiono w 2006 r. na 
zlecenie Ministra Środowiska ze 
środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. W związku z nasileniem 

się zjawisk osuwiskowych w I poło-
wie 2010 r. oraz wnioskami władz 
lokalnych i obywateli o pilną inter-
wencję, kierowanymi do Minister-
stwa Środowiska, Państwowego 
Instytutu Geologicznego – Pań-
stwowego Instytutu Badawcze-
go oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (w ciągu 3 miesięcy wpły-
nęło około 2000 takich próśb), 
podjęte zostały najpilniejsze pra-
ce interwencyjne, finansowane ze 
środków budżetowych Minister-
stwa Środowiska. SOPO ma na 
celu wspomóc starostów w sku-
tecznym wypełnianiu obowiązków 
nałożonych na nich przez Rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 20 czerwca 2007 r. w spra-
wie informacji dotyczących ruchów 
masowych ziemi. Ma dostarczyć 
im właściwych i pełnych danych do 
skutecznego zarządzania ryzykiem 
osuwiskowym.

 Niezwykle istotna w zakresie 
osuwisk jest współpraca 
z Państwowym Instytutem 
Geologicznym – Państwo-
wym Instytutem Badaw-
czym. 

PIG-PIB dysponuje specjali-
styczną aparaturą do rozpoznawa-
nia osuwisk metodą obrazowania 
elektrooporowego. Stosowanie 
metod geofizycznych pomaga le-
piej zrozumieć osuwiska, ponieważ 
dostarcza informacji o ich budowie 
wewnętrznej. Znajomość mechani-
zmu obsuwania gruntu i przyczyn 
powstawania osuwisk jest podsta-
wowym warunkiem efektywnego 
zapobiegania i łagodzenia skutków 
ruchów masowych.

 Od geologów oczekuje się 
przede wszystkim odpowie-
dzi na pytania, gdzie mogą 
wystąpić ruchy masowe, a tak-
że czy na terenie osuwisk 
wym można dalej mieszkać 

i prowadzić działalność go-
spodarczą. 

Dlatego też prowadzona jest in-
wentaryzacja wszystkich osuwisk 
na obszarze Polski oraz monitoring 
największych z nich. Państwowy 
Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy, pełniący rolę 
Państwowej Służby Geologicznej, 
odpowiedzialny jest za zbieranie da-
nych na temat aktualnego zasięgu 
i rozmieszczenia osuwisk oraz tere-
nów zagrożonych ruchami masowy-
mi ziemi.

 Pochodząca z 2003 r. Ustawa 
o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ograni-
cza zabudowę stoków osuwi-
skowych, a zapewne dalsze 
prace nad innymi ustawami 
przyczynią się do uściślenia 
kompetencji władz regional-
nych? 

To prawda, poza tym przed przy-
stąpieniem do prac stabilizacyjnych 
i rekonstrukcyjnych warto zastoso-
wać najprostszy rachunek ekono-
miczny, ponieważ taka kalkulacja 
może wskazać, czy odbudowa stoku 
i rekonstrukcja zabudowy jest opła-
calna, czy też nie. Czasami tańsze, 
a zarazem bezpieczniejsze, bywa 
przeniesienie infrastruktury poza 
obszar osuwiska.

Jednak najlepszym sposobem 
ograniczenia zagrożeń jest profi -
laktyka, prowadząca do rezygnacji 
z zabudowy stoków osuwiskowych, 
a w przypadku celowych inwestycji, 
stosowanie właściwych „lekkich” 
technologii. Nagłośnienie proble-
mu przez media przyczyniło się do 
wzrostu „świadomości osuwiskowej” 
mieszkańców terenów zagrożonych, 
a przez to do coraz częstszej rezy-
gnacji z lokalizowania inwestycji na 
terenach niebezpiecznych.

 Naszym narodowym bogac-
twem jest bez wątpienia wę-
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giel kamienny. Odnoszę jed-
nak wrażenie, że środowiska 
polskich ekologów tę bezcen-
ną wartość, jaką nas natura 
obdarzyła, traktują jak zło ko-
nieczne. Nie sądzi Pan, że za-
równo Ministerstwo Gospo-
darki jaki również i Pański 
resort, zbyt mało robią, aby 
ten wizerunek nieco ocieplić?

Moim zdaniem przed Polską stoi 
poważne wyzwanie. Mamy gospo-
darkę, infrastrukturę energetyczną, 
opartą na węglu, ponieważ mamy 
jego duże zasoby. Powinniśmy jed-
nak skorzystać z możliwości, zwią-
zanych z nowymi kierunkami w go-
spodarce. Jedną z nich jest energia 
oparta na biomasie. Tu Polska ma 
ogromne perspektywy, podobnie 
jak w przypadku energii z OZE. 
A jeśli chodzi o wykorzystanie wę-
gla – to przyszłością są m.in. czyste 
technologie węglowe. Nadal udo-
skonalane są technologie, które po-
zwalają efektywnie wykorzystywać 
energię z tego surowca w procesie 
technologicznym nie szkodzącym 
środowisku. Polska musi skupić 
wysiłki na coraz intensywniejszym 
wdrażaniu tego typu rozwiązań.

 Będąc dalej w pobliżu tema-
tyki zapewnienia polskiej go-
spodarce odpowiedniej ilości 
energii chciałabym zapytać, 
co dalej z gazem łupkowym. 
Wielkie nadzieje, towarzyszą-
ce pierwszym informacjom 
o możliwości jego pozyskania 
i pokrycia z narodowych za-
sobów potrzebnych ilości 
tego rodzaju paliwa, jak gdy-
by przycichły.

Dane geologiczne na temat 
możliwości wydobywania gazu 
łupkowego w Polsce będą dostęp-
ne dopiero po zakończeniu prac 
badawczych i odwiertów prowa-
dzonych przez inwestorów na pod-
stawie koncesji na poszukiwanie 

i rozpoznanie złóż gazu ze źródeł 
niekonwencjonalnych. Potwierdzo-
ne informacje o obecności gazu 
łupkowego w Polsce powinny się 
pojawić w ciągu najbliższych 4-5 
lat. Wtedy możliwe będzie określe-
nie możliwości wydobywania gazu 
z łupków – jego opłacalności i po-
tencjalnego zainteresowania inwe-
storów. Koncesje przyznawane są 
„na bieżąco”, każdy wniosek wyma-
ga odrębnego postępowania admi-
nistracyjnego w sprawie. Polska ma 
potencjał, który według prognoz 
fi rm konsultingowych – lecz pod-
kreślam, nie geologicznych – może 
wynosić od 1,4 do nawet 3 bln m3. 
Istnieją jednak podstawy aby przyj-
mować, że gaz łupkowy występuje 
w Polsce w basenie bałtyckim, de-
presji podlaskiej oraz na Lubelsz-
czyźnie. Pewność co do wielkości 
zasobów oraz jakości zalegającego 
gazu dadzą dopiero informacje uzy-
skane w ramach projektowanych 
wierceń. Światowi giganci naftowi 
oraz fi rmy polskie, prowadzący po-
szukiwania, określą szczegółową 
ilość, jak również jakość zasobów 
gazu łupkowego w dokumentacjach 
geologicznych, po zakończeniu roz-
poznania.

 Zgodnie z unijnymi dyrekty-
wami, udział energii ze źródeł 
odnawialnych w całości wy-
produkowanej energii ma do-
celowo wynieść w ciągu naj-
bliższych lat około 20 proc. 
Czy resort środowiska do-
strzega możliwość włączenia 
do kategorii odnawialnych 
źródeł energii także i części 
paliw, będących dzisiaj odpa-
dami komunalnymi? Czy nie 
lepiej spalać, aniżeli odkładać 
na wysypiska część śmieci, 
obniżając tym samym udział 
węgla w wytwarzaniu energii 
elektrycznej?

Wykorzystanie energii z odpa-
dów, zwłaszcza komunalnych, jest 

godne poparcia. Widziałem 
w Szwecji instalacje do produkcji 
paliwa z odpadów, na które również 
i w Polsce jest popyt. Blisko poło-
wa tej energii może być uznana za 
„zieloną energię”. Należy jednak 
pamiętać, że odzysk energii sytu-
uje się na przedostatnim miejscu 
w przyjętej w Unii Europejskiej hie-
rarchii postępowania z odpadami. 
Preferencje ma tu selekcja u źródła, 
na której mi osobiście zależy, bo-
wiem upatruję w niej również moż-
liwości edukowania społeczeństwa 
w proekologicznych zachowaniach. 

 Czy polska gospodarka, opar-
ta energetycznie na węglu 
kamiennym, nie straci zbyt 
wiele na pełnym wdrożeniu 
unijnych regulacji dotyczą-
cych emisji gazów cieplarnia-
nych, sekwestracji dwutlenku 
węgla i lokowaniu go na du-
żych głębokościach i czy Pol-
ska nie powinna w związku 
z tym bardziej dynamicznie 
włączyć się w poszukiwania 
naukowych możliwości go-
spodarczego wykorzystania 
CO2, a nie w angażowanie 
przeogromnych środków 
w lokowanie go na dużych 
głębokościach?

Moimi priorytetami, od mo-
mentu objęcia funkcji Ministra 
Środowiska, były m.in. klimat, 
szczególnie wsparcie negocja-
cji w sprawie sprzedaży polskich 
uprawnień do emisji CO2, ale tak-
że cały pakiet ochrony klimatu. 
W kwestii klimatu musimy zdać 
sobie sprawę z tego, że problema-
tyka jego ochrony to nie tylko re-
dukcja emisji CO2. To system wielu 
działań, które muszą być podejmo-
wane w całej gospodarce. Wyzwa-
nia klimatyczne nie są barierą dla 
rozwoju. Są szansą, impulsem sty-
mulującym innowacyjność. Tworzą 
warunki dla kreowania nowych 
rynków zarówno w kraju, jak i za 
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granicą. Budując niskoemisyjną, 
zrównoważoną gospodarkę, zy-
skujemy nie tylko uznanie na are-
nie międzynarodowej, ale przede 
wszystkim budujemy podstawy 
dla przewagi konkurencyjnej, któ-
ra zaprocentuje już w nieodległej 
przyszłości. Na naszych oczach 
dokonuje się zmiana paradygma-
tu rozwoju z wąsko pojmowanego 
wzrostu gospodarczego na pa-
radygmat rozwoju opartego na 
efektywnym i zrównoważonym 
wykorzystaniu zasobów. Ochrona 
klimatu jest traktowana w wielu 
krajach właśnie jako gospodarczy 
projekt wspierający innowacyj-
ność, efektywność energetyczną, 
zmniejszający zależność od ze-
wnętrznych dostaw energii i su-
rowców, prowadzący do zwiększe-
nia konkurencyjności gospodarki, 
dający szansę na nowe miejsca pra-
cy. Te kraje są coraz mniej zależne 
od zewnętrznych dostaw surow-
ców czy energii, bo same ją pro-
dukują. Chciałbym, aby taki sam 
– zorientowany na efektywność, 
konkurencyjność i rozwój – sche-
mat pojawił się w Polsce, abyśmy 
mogli się dalej rozwijać. Nie stać 
nas na pozostanie w tyle. Taką siłą 
napędową będą projekty biorą-
ce udział w programie GreenEvo, 
który wspiera polskie szanse na 
zaistnienie na rynkach zagranicz-
nych z krajowymi technologiami 
środowiskowymi. Istotne jest, że 
ochrona klimatu to dla wielu kra-
jów sprawa najważniejsza. Należy 
przypomnieć, że zmiany klimatu 
są tematem Konferencji Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu. Ponadto mając na 
uwadze kwestie ochrony klimatu 
należy przypomnieć, że w przy-
szłym roku Polska będzie sprawo-
wać prezydencję w Unii Europej-
skiej i brać udział w negocjacjach 
w imieniu wszystkich państw 
członkowskich. Działalność Mi-
nisterstwa Środowiska związana 
z prezydencją Polski w Radzie UE 

będzie koncentrować się m.in. na 
zmianach klimatu. Jest to dla nas 
wyzwanie. Pamiętajmy jednak, że 
Polska ma już doświadczenie na 
tym polu, choćby zdobyte w 2008 
roku na konferencji klimatycznej 
w Poznaniu. Ale tak jak już mó-
wiłem – celem tych negocjacji nie 
jest wypracowanie jednego słusz-
nego punktu widzenia na temat 
zmian klimatu. Tu chodzi raczej 
o znalezienie kompromisu w naj-
ważniejszych pod względem po-
litycznym i gospodarczym spra-
wach. Przecież to właśnie ochrona 
klimatu będzie tym, co motywuje 
do szukania innowacyjnych roz-
wiązań do przeprowadzania ba-
dań naukowych, czy nawet do 
realizowania nowych projektów 
społecznych. To ochrona klimatu 
będzie dyktowała warunki rozwo-
ju gospodarki.

W kwestii CCS (Carbon Capture 
and Storage ) – w Polsce planowa-
na jest realizacja dwóch projektów 
demonstracyjnych technologii wy-
chwytu, transportu i geologiczne-
go składowania dwutlenku węgla 
– w ramach unijnego „Programu 
Flagowego” obejmującego budowę 
10-12 takich obiektów na terenie 
całej UE. Realizacja fazy demon-
stracyjnej umożliwi sprawdzenie 
technologii CCS w warunkach kra-
jowych i dokonanie wymiernej oce-
ny jej aspektów technologicznych, 
ekonomicznych oraz bezpieczeń-
stwa dla ludzi i środowiska. Rezul-
taty powinny być wykorzystane 
do podjęcia decyzji, czy będziemy 
CCS wdrażać, czy też nie.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała 

Krystyna Bartuzin
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Panie Ministrze, jakie miejsce 
na mapie gospodarczej Polski 
zajmuje sektor rybacki?
Przemysł rybny to obecnie ok. 

300 przedsiębiorstw, z których 250 
uprawnionych jest do sprzedaży 
produktów rybnych na terenie UE. 
Wolumen produkcji w tych zakła-
dach wynosi ok. 5 mld zł. Udział 
sektora w PKB szacuje się na 
0,4%. Tymczasem cały przemysł 
rolno-spożywczy, reprezentowa-
ny jest przez ok. 17 tys. przedsię-
biorstw, wypracowujących ok. 6% 
PKB. 

Wartość eksportu przemysłu 
rybnego wynosi prawie 370 mln 
euro, co stanowi znacznie ponad 
30% ogólnej produkcji. Główne 
kierunki eksportu to kraje UE, 
zwłaszcza Niemcy, Wielka Bryta-
nia, Francja. W okresie kryzysu 
branża zanotowała znikomy spa-
dek produkcji (ok. 0,4%). Zna-
czące zmiany zaszły jednak w jej 
strukturze. Spadła produkcja file-
tów ryb oraz ryb solonych. Spadek 
ten został zbilansowany wzrostem 
produkcji ryb wędzonych, sała-
tek, wyrobów gotowych oraz gar-
mażeryjnych. W asortymentowej 
strukturze produkcji największy 
udział mają: marynaty (24%), kon-
serwy rybne (19%), ryby wędzone 
(20%), dalej filety rybne (8%). Są 

to produkty wysoko przetworzo-
ne, o dużej wartości dodanej.

Z jakimi problemami borykają 
się obecnie polscy rybacy?
Większość polskich armato-

rów rybackich prowadzi połowy 
na Morzu Bałtyckim – stosunkowo 
niewielkim akwenie, do którego 
dostęp ma wiele państw wraz ze 
swoimi fl otami rybackimi. Powodu-
je to kumulowanie dość dużego na-
kładu połowowego w stosunku do 
ograniczonej ilości zasobów organi-
zmów morskich. Taka sytuacja pro-
wadzić może do wzrostu presji po-
łowowej i do pogarszania się stanu 
zasobów ryb, co z kolei wpływa na 
wielkości kwot połowowych możli-
wych do odłowienia, a tym samym 
na ich sytuację ekonomiczną. 

Rybołówstwo bałtyckie jest 
silnie uzależnione od czynników 
naturalnych i pogodowych. Trze-
ba również pamiętać o okreso-
wej fl uktuacji zasobów, a także 
biologicznym powiązaniu między 
najistotniejszymi gatunkami. Ry-
bacy bałtyccy za najistotniejsze, 
z ekonomicznego punktu widzenia, 
uważają połowy dorsza. Obecnie 
obserwujemy wzrost zasobów tego 
gatunku, ale niestety towarzyszy 
temu spadek zasobów ryb pelagicz-
nych. 

Ponadto, działalność rybacka 
jest ściśle regulowana przez prze-
pisy UE, które niekiedy są wprowa-

dzane bez wystarczającego uzasad-
nienia naukowego i utrudniają jej 
prowadzenie. 

Może Pan podać przykład ta-
kich przepisów?
Chociażby zakaz przechowy-

wania na pokładzie statku rybac-
kiego pławnic oraz używania ich 
do połowów. Stanowi to główny 
problem polskiego rybołówstwa 
łososiowego. Ze względu na spe-
cyfikę polskiego rybołówstwa, 
ukształtowanie linii brzegowej 
i sezonowość połowów taklami, 
użycie innych narzędzi do połowu 
łososi nie jest w stanie zapewnić 
wydajności zbliżonej do połowów 
przy użyciu pławnic. W związku 
z tym administracja polska stale 
opowiada się za przywróceniem 
możliwości stosowania pławnic 
w połowach na Bałtyku. Szczegól-
nie dotyczy to tradycyjnego rybo-
łówstwa przybrzeżnego.

Do problemów, z którymi bo-
rykają się polscy rybacy należy 
zaliczyć również rosnące koszty 
działalności, głównie spowodowa-
ne cenami paliw. 

Na stan zasobów wpływa rów-
nież eutrofizacja Morza Bałtyckie-
go, powodowana wprowadzeniem 
do zbiornika dużej ilości bioge-
nów, powstających w wyniku dzia-
łalności człowieka. Również nie-
kontrolowany wzrost liczebności 
kormoranów czarnych stanowi po-

Nie zapominamy 
o rybakach
Rozmowa z Kazimierzem Plocke, Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Panie Ministrze jakie miejsce

to
n

R
w

Unia Europejska
Europejski Fundusz 

Rybacki
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ważny problem dla zasobów oraz 
zagraża sytuacji ekonomicznej ry-
baków morskich i śródlądowych.

Na jaką pomoc polskiego rządu 
mogą liczyć rybacy?
Polscy rybacy, wprowadzając 

ryby do obrotu, mogą korzystać 
z mechanizmów interwencyjnych, 
przewidzianych dla wszystkich ry-
baków państw członkowskich UE. 
Możliwość interwencji podykto-
wana jest potrzebą produkcji oraz 
wprowadzania do obrotu produk-
tów rybołówstwa, uwzględniają-
cą prowadzenie zrównoważonego 
rybołówstwa oraz chowu i hodow-
li. Wynika z tego, że wspólna or-
ganizacja rynków tych produktów 

powinna obejmować takie środki, 
które zapewnią lepsze dostosowa-
nie podaży do popytu, dostarcze-
nie na rynek produktów zgodnie 
z oczekiwaniami konsumentów, 
a także zwiększenie dochodów 
producentów poprzez zapewnienie 
stabilnych cen rynkowych. Przepisy 
prawne regulujące te komponen-
ty rynku zostały zawarte w Rozpo-
rządzeniu Rady (WE) NR 104/2000 
z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynków pro-
duktów rybołówstwa i akwakultury, 
które jest podstawowym unijnym 
aktem prawnym regulującym ry-
nek rybny. Stosownie do art. 25 ww. 
rozporządzenia, przed rozpoczę-

ciem każdego roku połowowego, 
dla każdego z produktów ustala się 
cenę orientacyjną, stanowiącą pod-
stawę do ustalania kwoty wsparcia 
podczas interwencji.

Ale to nie jedyna forma wsparcia?
Oczywiście, że nie. Mogą liczyć 

również na wsparcie w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Zrównowa-
żony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013” (PO RYBY 2007–2013). 
W ramach osi priorytetowej 1 „Środ-
ki na rzecz dostosowania fl oty ry-
backiej”, pieniądze przeznaczone są 
na operacje o charakterze inwesty-
cyjnym, np.: Środek 1.3 „Inwestycje 
na statkach rybackich”, w ramach 
którego benefi cjent może zmoder-
nizować swoją jednostkę pływającą. 
Wysokość dofi nansowania może 
sięgnąć od 40 do 60% wartości in-
westycji. W ramach ww. osi 1 wypła-
cane są również rekompensaty dla 
rybaków morskich, np. za dni posto-
jowe w trakcie okresów ochronnych. 
Pomoc jest również wypłacana tym 
rybakom, którzy zdecydują się trwa-
le zaprzestać działalności i zezłomo-
wać swoją jednostkę pływającą. Tu 
wysokość pomocy jest uzależniona 
od wielkości jednostki, mocy i jej 
wieku. 

W ramach osi priorytetowej 2 
pomoc skierowana jest do rybaków 
śródlądowych oraz hodowców ryb. 
Środki fi nansowe przeznaczone są 
na realizację operacji o charakterze 
inwestycyjnym. Wysokość dofi nan-
sowania kształtuje się od 30 do 60% 
wartości poniesionych kosztów kwa-
lifi kowalnych. Wsparcie w zakresie 
Środka 2.4 „Rybołówstwo” dotyczy 
inwestycji w sprzęt pływający służą-
cy do połowu ryb w wodach śródlą-
dowych oraz inwestycji w urządzenia 
przeznaczone do połowu ryb, mają-
ce na celu poprawę bezpieczeństwa 
i warunków pracy lub higieny i ja-
kości produktów rybnych lub zdro-
wia ludzi czy organizmów wodnych, 
albo zmniejszenie negatywnego lub 

zwiększenie pozytywnego wpływu 
na środowisko. Ponadto w ramach 
tego Środka dofi nansowanie moż-
na uzyskać na inwestycje w miejsca 
wyładunku i przystanie, mające na 
celu poprawę warunków postoju lub 
obsługi sprzętu pływającego, służą-
cego do połowu ryb śródlądowych, 
poprawę warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ograniczenie zanie-
czyszczenia środowiska, a także po-
prawę jakości lub atrakcyjności pro-
duktów rybnych. 

Polscy rybacy mogą liczyć rów-
nież na wsparcie w ramach osi prio-
rytetowej 3 „Środki służące wspól-
nemu interesowi PO RYBY 2007 
– 2013”. Benefi cjenci mogą skorzy-
stać ze szkoleń organizowanych 
w ramach Środka 3.1 „Działania 
wspólne”. Ponadto w ramach tego 
Środka można uzyskać dofi nan-
sowanie na utworzenie i funkcjo-
nowanie organizacji producentów 
rybnych. W pierwszym roku jest to 
100%, w drugim 80% a w trzecim 
60% wartości kosztów kwalifi ko-
wanych operacji. Ponadto istnieje 
możliwość realizacji projektu pilo-
tażowego w ramach Środka 3.5 np. 
ograniczenie negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne, czy popra-
wa technik i narzędzi połowowych. 
Rybacy mogą również w sposób 
pośredni lub bezpośredni skorzy-
stać z pomocy udzielanej w ramach 
Środka 3.3 na inwestycje w portach 
rybackich, miejscach wyładunku 
i przystaniach. 

Jakie są najważniejsze założe-
nia Programu Operacyjnego 
Ryby 2007 – 2013?
Ogólnym celem PO RYBY 

2007-2013 jest stworzenie, po-
przez zrównoważoną eksploatację 
zasobów, konkurencyjnego, no-
woczesnego i dynamicznego sek-
tora rybackiego, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju polskie-
go sektora rybackiego. 

Szczegółowe cele PO RYBY 
2007-2013 to: poprawa konkuren-
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cyjności i zrównoważenia pod-
stawowego sektora rybackiego, 
zwiększenie i rozwój potencjału ryn-
kowego sektora rybackiego, propa-
gowanie zrównoważonego rozwoju 
oraz poprawa jakości życia i stanu 
środowiska na obszarach rybackich, 
wdrożenie skutecznego sposo-
bu zarządzania i kontroli PO RYBY 
2007-2013 oraz poprawa ogólnego po-
tencjału administracyjnego do wdra-
żania Wspólnej Polityki Rybackiej.

Jakie środki finansowe do-
stępne są w ramach tego Pro-
gramu?
Alokacja dla całego Progra-

mu na lata 2007-2013 to 978 790 
098,64 euro, co stanowi 4 072 060 
447 zł (kurs 4,1603). Zgodnie z za-
sadą n+2 środki finansowe można 
wydatkować do końca 2015 r. 
W tym wysokość środków finan-
sowych przeznaczonych na do-
stosowanie floty rybackiej to 225 
121 722,69 euro. Na sfinansowanie 
zadania pod nazwą Akwakultura, 
rybołówstwo śródlądowe, prze-
twórstwo i obrót produktami ry-
bołówstwa i akwakultury przezna-
czono 195 758 019,73 euro. Środki 

służące wspólnemu interesowi 
to kwota 195 758 019,73 euro. Na 
zrównoważony rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa przezna-
czona jest kwota 313 212 831,56 
euro, a na pomoc techniczną – 
48 939 504,93 euro.

Czy cieszy się on dużym za-
interesowaniem beneficjen-
tów?
Tak. Do 24 września br. benefi-

cjenci złożyli, łącznie w skali kraju, 
7 382 wnioski o dofinansowanie na 
kwotę 3 691 059 918,57 zł. Zawar-
to 3 613 umów o dofinansowanie 
na łączną kwotę 797 565 508,32 zł. 
Zrealizowano płatności na kwotę 
372 796 464,39 zł. 

Dlaczego, zdaniem Pana Mi-
nistra, warto jeść ryby? 
Popieram spożywanie ryb, po-

nieważ są źródłem dobrze przy-
swajalnego przez organizm czło-
wieka białka, ale także dlatego, 
że zawierają cenne składniki, takie 
jak kwasy omega 3, które powin-
ny być dostarczane w pożywieniu, 
a także wapń i fosfor, witaminę 
D3 i wiele innych. Konsumpcja ryb 

ma ogromne znaczenie w okresie 
wzrostu dzieci i młodzieży a także 
w profilaktyce związanej z zapo-
bieganiem chorobom serca i miaż-
dżycy.

W związku ze znaczeniem 
konsumpcji ryb dla zdrowia pol-
skiego społeczeństwa w latach 
2008-2009 Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi zrealizowało ze 
środków Programu Operacyjnego, 
w kwocie 16 mln zł, dużą medialną 
kampanię, uświadamiającą zna-
czenie wpływu konsumpcji ryb na 
zdrowie człowieka. 

Jakie Pan Minister zna regio-
nalne potrawy z ryb?
Jestem mieszkańcem ziemi ka-

szubskiej, więc znam i doceniam 
tradycyjne potrawy regionalne 
z ryb, takie jak: opiekany śledź 
po kaszubsku zwany „hylyngiem” 
a także ikrę smażoną, wątrobę 
smażoną z dorsza i inne. Niestety, 
potrawy te są mało dostępne w po-
zostałej części kraju.

Co trzeba zrobić, aby np. Śledź 
po Kaszubsku stał się wizytów-
ką Pomorza?
Uważam, że należy proponować 

potrawy regionalne, ponieważ tu-
ryści są bardzo zainteresowani po-
trawami charakterystycznymi dla 
danego regionu. Dostępność po-
traw tradycyjnych z całą pewnością 
ma znaczenie w zachęcaniu tury-
stów do odwiedzania regionu nad-
morskiego i to nie tylko w okresie 
wakacyjnym. Należy podejmować 
działania promocyjne; będzie to 
łatwiejsze do zrealizowania, ponie-
waż w lipcu 2009 roku weszła w ży-
cie ustawa o funduszach promocji 
produktów rolno-spożywczych, 
która umożliwia branży rybnej 
tworzenie Funduszu Promocji Ryb 
z własnych środków fi nansowych.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała 

Krystyna Bartuzin
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Obejmie on swoim zasięgiem jed-
nostki samorządu terytorialnego, które 
będą organizować projekty w gospo-
darstwach domowych, przedsiębior-
stwach sektora energetycznego (dys-
trybutorów oraz operatorów energii 
elektrycznej, gazowej, cieplnej oraz 
wody użytkowej), a także zarządzają-
cych specjalnymi strefami ekonomicz-
nymi. Podejmą one działania zmierza-
jące do optymalizacji zużycia energii 
i uzyskania wymiernych jej oszczędno-
ści. Niemniej ważne pozostają do osią-
gnięcia efekty ekologiczne, takie jak 
zapobieganie lub ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, w szcze-
gólności gazów oraz budowa odnawial-
nych i alternatywnych źródeł energii. 

Planowane efekty realizacji pro-
gramu priorytetowego inteligentnych 
sieci energetycznych (ise) wpisują się 
w realizację celów pakietu klimatyczno-
-energetycznego Unii Europejskiej. 

Prace nad projektem programu 
priorytetowego są zaawansowane, 
znajdują się na etapie konsultacji me-
rytorycznych, a jego uruchomienie jest 
planowane na drugie półrocze przyszłe-
go roku. 

Program będzie wspierał m.in. roz-
wój i wdrażanie:

 inteligentnych systemów pomiaro-
wych zużycia energii elektrycznej, 
gazowej i cieplnej oraz wody użyt-
kowej wraz z bilansowaniem jej 
zużycia oraz działaniami zwrotnymi 
z niego wynikającymi 

 rozproszonych odnawialnych i/lub 
alternatywnych źródeł energii 

 urządzeń magazynujących energię 
 inteligentnych sieci oświetlenio-

wych
 systemów dla zarządzania obcią-
żeniami szczytowymi oraz dla inte-

Inteligentne sieci energetyczne
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował założenia do 
programu priorytetowego, który ma na celu podjęcie prac rozwojowych, przygoto-
wywanie technicznych studiów wykonalności, zadań inwestycyjnych a także działań 
informacyjno–promocyjnych, realizowanych w przestrzeniach pilotażowych, na rzecz 
wzrostu efektywności energetycznej.

gracji opomiarowania i zarządzania 
dystrybucją energii z systemami te-
lekomunikacyjnymi. 
Wdrożenie zaplanowano w latach 

2011 – 2018, a budżet przeznaczony na 
jego dofi nansowanie wyniesie ok. 550 
mln zł. Został on podzielony na dwie 
części, z czego ok. 65% przeznaczymy 
na wdrażanie inteligentnych sieci ener-
getycznych, a 35% bezpośrednio w in-
westycje OZE, inteligentnego oświetle-
nia oraz urządzeń magazynujących 
energię.

Szacuje się, że w wyniku wdroże-
nia programu uzyskamy zmniejszenie 
w obszarach pilotażowych: 

 zużycia gazu o 5%, czyli 
4 700 MWh(t)/rok 

 zużycia energii elektrycznej o 8%, 
czyli 320 000 MWh(e)/rok 

 zużycia ciepła o 5%, czyli 
6 500 MWh(t)/rok
Ponadto unikniemy emisji dwutlen-

ku węgla na poziomie 300 000 t/rok.
Oprócz wymiernych oszczędności 

po wdrożeniu programu spodziewamy 
się również, że w obszarach pilotażo-
wych nastąpi:

 ograniczenie strat w trakcie przesy-
łu energii 

 zmniejszenie awaryjności sieci 
przez zwiększenie niezawodności 
i jakości dostaw z jednoczesnym 
zmniejszeniem wpływu procesów 
energetycznych na środowisko

 zapobieganie równoczesnej budo-
wie nowej infrastruktury energe-
tycznej i degradacji środowiska (np. 
dalszej wycince lasów, optymaliza-
cji zużycia wody w przestrzeniach 
pilotażowych, dla których działania 
obejmą warstwę wody użytkowej)

 zarządzanie poziomem zużycia 
energii poprzez podnoszenie efek-

tywności i wzrost świadomości 
odbiorców, w tym świadome i od-
powiedzialne korzystanie z energii 
elektrycznej (korzyść zarówno dla 
odbiorców, jak i sprzedawców pole-
gająca na harmonijnym integrowa-
niu zachowań i działań wszystkich 
przyłączonych użytkowników) 
Z oferty fi nansowej programu, re-

alizowanej w formie konkursów, zapla-
nowano dwa etapy, z których pierwszy 
będzie dotyczył kwalifi kacji przestrzeni 
pilotażowych, a drugi konkretnych pro-
jektów ise. Skorzystają tzw. benefi cjen-
ci wiodący, a następnie wskazani bene-
fi cjenci wdrażający projekty: 

 operatorzy systemów dystrybu-
cyjnych i przesyłowych energii 
elektrycznej/gazowej, dokonujący 
bilansowania systemu – działający 
wspólnie z samorządem terytorial-
nym i/lub spółdzielniami (wspólno-
tami) mieszkaniowymi

 jednostki samorządu terytorialne-
go organizujące na swoim terenie 
przestrzenie pilotażowe ise 

 spółki kapitałowe – zarządzające 
specjalnymi strefami ekonomiczny-
mi organizujące na swoim terenie 
przestrzenie pilotażowe ise 

 wdrażający obiekty, instalacje 
i przedsięwzięcia – wskazani przez 
benefi cjenta wiodącego.

Jan Rączka – prezes Zarządu 
NFOŚiGW 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,

centrala: (22) 45 90 000, (22) 45 90 001

informacja: (22) 45 90 100, (22) 45 90 370

fax: (22) 45 90 101

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl
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Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej w Płońsku Sp. z o. o. to jedno źró-
dło ciepła, opalane w 70% biomasą, ok. 
20 km. sieci ciepłowniczej przesyłowej 
i rozdzielczej w technologii rur pre-
izolowanych oraz 108 węzłów jedno 
i dwufunkcyjnych. Od 2008 roku PEC 
w Płońsku Sp. z o. o. to także produ-
cent czystej energii elektrycznej w sko-
jarzeniu wytwarzanej z turbiny o mocy 
2.1 Mwe.

Od 01.01.1992 r. Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Płońsku eksplo-
atowało na terenie miasta Centralną 
Ciepłownię i 14 kotłowni lokalnych spa-
lających mieszankę węglowo-koksową, 
które w ramach własnego programu 
redukcji emisji zanieczyszczeń odpro-
wadzanych do powietrza zostały wy-
łączone z eksploatacji. W wyniku tych 
zabiegów powstało jedno źródło ciepła 
– Centralna Ciepłownia spalająca rocz-
nie ok. 17 tys. ton miału węglowego. 

W 2004 r. Zarząd Spółki podjął de-
cyzję o dalszych działaniach zmierzają-
cych do poprawy efektywności proce-
sów spalania i redukcji zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery.

Realizacja projektu – Modernizacja 
Systemu Ciepłowniczego Miasta Płoń-
ska zakończona w grudniu 2007 roku 
polegała na: 

 budowie elektrociepłowni opalanej 
biomasą o mocy 10,2 MWT i 2,08 

MWE wraz z magazynem biomasy 
i infrastrukturą

 wymianie sieci cieplnych tradycyj-
nych na preizolowane o długości 
7.500 mb.

 budowie 29 węzłów ciepłowniczych
 budowie sieci parowej i kondensatu 

do zakładu „ Agrico” sp. z o. o.
 budowie instalacji do współspalania 

miału węglowego i biomasy dla ko-
tłów wodnych. 
Z uwagi na jego kompleksowość – 

realizacja projektu pozwoliła na:
 znaczną redukcję emitowanych do 

atmosfery zanieczyszczeń powsta-
jących podczas spalania miału wę-
glowego.

 redukcję emisji gazów cieplarnia-
nych i realizację nowej strategii 
“Zrównoważonego rozwoju ener-
getyki w Polsce do roku 2010” w za-
kresie wzrostu wykorzystania ener-
gii odnawialnych

 poprawę efektywności wykorzy-
stania energii pierwotnej zawartej 
w paliwie poprzez produkcję ener-
gii cieplnej i elektrycznej w skoja-
rzeniu.

 zmniejszenie kosztów produkcji 
energii cieplnej i elektrycznej 

 obniżenie strat przesyłania energii 
cieplnej (wymiana sieci kanałowych 
na preizolowane)
Osiągnięty efekt ekologiczny to:

 Redukcja CO2 – 35.000 Mg/rok 
tj. 77,2 %

 Redukcja SO2 – 144 Mg/rok 
tj. 63,8 %

 Redukcja NOX – 54 Mg/rok 
tj. 63,3 %

 Redukcja pyłów – 151 Mg/rok 
tj. 76,7 %

 Redukcja CO – 29,8 Mg/rok 
tj. 19,3 %

 Redukcja sadzy – 4,8 Mg/rok 
tj. 76,5 %

 Redukcja BaP – 0,14 Mg/rok 
tj. 98,6 %

 Redukcja żużla i popiołów o 51%

Nasza roczna produkcja energii 
cieplnej wynosi ok. 200 tys GJ, nato-
miast energii elektrycznej ok. 7 tys 
MWh. Do wyprodukowania powyż-
szych ilości energii spalamy rocznie 
ponad 25 tys. ton biomasy i ok. 4700 
ton miału węglowego.

Modernizacja systemu ciepłowni-
czego miasta Płońsk jest przykładem 
modelowego rozwiązania mającego 
na celu ograniczenie emisji do at-
mosfery dwutlenku węgla pyłów oraz 
innych gazów ( SO2 , NOX ), a produ-
kowana „ czysta” energia elektryczna 
jest zgodna z założeniami polityki 
energetycznej państwa, promującej 
produkcję energii elektrycznej ze źró-
deł odnawialnych. Jest to przykład in-
westycji ekologicznej, która poprzez 
ograniczenie transferu emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery poprawia 
stan środowiska naturalnego.

P.E.C. w Płońsku Sp. z o.o. 
– prekursor ekologicznego 
wytwarzania energii 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Płońsku Sp. z o. o.

09 – 100 Płońsk, ul. Przemysłowa 2
tel. 023 662 33 88, 
fax. 023 662 26 22, 

e-mail. pecplonsk@mail.lcs.net.pl, 
http://www.pecwplonsku.li.pl
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Kontrola wypełniania „regulacji 
środowiskowych”, a także obser-
wacje jakości, dokonywanie oceny 
i prognoz stanu środowiska oraz za-
chodzących w nim zmian to rola In-
spekcji Ochrony Środowiska.

Misją Inspekcji jest kontrola pod-
miotów gospodarczych tak, by ko-
rzystanie ze środowiska odbywało 
się z poszanowaniem ogólnie przy-
jętych zasad i norm w tym zakresie 
oraz monitorowanie i ocena stanu 
środowiska i dostarczanie społe-
czeństwu, a także władzy publicznej, 
informacji o środowisku.

Inspekcja to nowoczesna, profe-
sjonalnie zarządzana instytucja pu-
bliczna, dostarczająca instrumentów 
do prowadzenia efektywnej polityki 
ekologicznej, troszcząca się o stan 
środowiska dla obecnych i przy-
szłych pokoleń.

1. Działalność:
  Kontrola transgranicznego 

przemieszczenia odpadów
• Przeciwdziałanie nielegalnemu 

transgranicznemu przemieszcza-
niu odpadów

Czyste środowisko – nasze 
wspólne wyzwanie! 
Racjonalne korzystanie ze środowiska i gospodarowanie zasobami 
naturalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju jest obo-
wiązkiem każdego z nas. Na tym tle niezwykle ważnym jest prze-
strzeganie prawa ochrony środowiska, rozpoznanie jego stanu i za-
pobieganie oraz ograniczanie presji na środowisko.

• Udzielanie zezwoleń na przywóz, 
wywóz i tranzyt odpadów w celu 
ochrony Polski przed napływem 
odpadów z zagranicy 

• Zapewnienie prawidłowości 
funkcjonowania instalacji prze-
twarzania odpadów, do których 
przemieszczane są odpady z za-
granicy

  Monitoring środowiska
• Prowadzenie badań i gromadze-

nie danych o jakości środowiska 
w zakresie stanu:
 powietrza
 wód
 gleb
 przyrody
 hałasu
 pól elektromagnetycznych

• Opracowywanie komplekso-
wych ocen i prognoz stanu śro-
dowiska oraz zintegrowanych 
analiz problemów ekologicz-
nych

  Kontrola rynku 
• Przeciwdziałanie wprowadza-

niu do obrotu lub oddawaniu 
do użytku wyrobów nie spełnia-
jących zasadniczych lub innych 
wymagań, określonych w dyrek-
tywach nowego podejścia 

• Zapewnienie bezpiecznego dla 
środowiska i zdrowia ludzi funk-
cjonowania systemu zbierania 
i demontażu pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji oraz odzysku, 
w tym recyklingu odpadów po-
wstających z pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji 

• Zapewnienie bezpiecznego dla 
środowiska gospodarowania zu-

żytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym 

• Sukcesywna likwidacja „szarej 
strefy” w zakresie gospodarowa-
nia odpadami

• Przestrzeganie przepisów w za -
kresie postępowania z organi-
zmami genetycznie zmodyfi ko-
wanymi

 Kontrola przestrzegania przepi-
sów ochrony środowiska

• Egzekwowanie obowiązków w za-
kresie ochrony środowiska, spo-
czywających na podmiotach pro-
wadzących działalność gospodar-
czą, a w szczególności:
 Kontrole w zakresie go-

spodarki wodno-ściekowej 

w celu ochrony zasobów wód, 
w szczególności podziem-
nych, stanowiących źródło 
zaopatrzenia ludności w wodę 
do picia i potrzeb gospodar-
czych

 Kontrole składowisk odpadów
 Wykonywanie zadań związa-

nych z prowadzeniem Kra-
jowego Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń

Analizator rtęci gazowej

Chromatograf jonowy
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• Udział w przekazywaniu do użyt-
ku obiektów lub instalacji reali-
zowanych jako przedsięwzięcie 
mogące znacząco oddziaływać 
na środowisko

 Przeciwdziałanie poważnym 
awariom

• Nadzór nad zakładami, które 
mogą być przyczyną poważnej 
awarii i prowadzenie ich rejestru

• Ocena zdarzeń o znamionach 
poważnych awarii oraz nadzór 
nad usuwaniem ich skutków

2. Korzyści z działalności In-
spekcji Ochrony Środowiska:

 ograniczenie ilości wprowadza-
nych substancji i emitowanej 
energii do środowiska

 poprawa stanu gospodarki od-
padami, w tym likwidacja „sza-
rej strefy”

 wpływ na bezpieczeństwo eko-
logiczne oraz ochronę zdrowia 
mieszkańców Polski

 możliwość przewidywania 
zmian stanu środowiska

 pomoc w konstruowaniu odpo-
wiednich instrumentów polityki 
ekologicznej

 możliwość oceny skuteczności 
podejmowanych działań ekolo-
gicznych

 pomoc w rozwiązywaniu pro-
blemów środowiskowych w róż-

nych skalach od lokalnej 
po globalną

3. Strategiczne projekty 
Inspekcji Ochrony Środowi-
ska: 

 „Wzrost efektywności 
działalności Inspekcji 
Ochrony Środowiska, na 
podstawie doświadczeń norwe-
skich” 

2007–2011 Norweski Mechanizm Fi-
nansowy

• Nowy informatyczny system 
wspomagania kontroli (groma-
dzi i przetwarza dane o kontro-
lowanych podmiotach i wynikach 
kontroli).

• Nowy System Kontroli z doku-
mentami pomocniczymi.

• Zakup podręcznego sprzętu dla 
inspektorów.

• Nowy portal informacyjny In-
spekcji Ochrony Środowiska.

 „Wdrażanie nowoczesnych tech-
nik monitorowania powietrza, 
wody i hałasu poprzez zakupy 
aparatury kontrolno-pomiaro-
wej i analitycznej dla sieci la-
boratoriów Inspekcji Ochrony 
Środowiska. Doskonalenie sys-
temu zapewnienia jakości po-
przez organizację laboratoriów 
wzorcujących i referencyjnych 

na potrzeby wzmocnienia sys-
temu zarządzania jakością śro-
dowiska i ocen efektów ekolo-
gicznych programu. Etap I”

2008–2011 Fundusz Spójności, Pro-
gram Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko

 „Zakupy sprzętu do szybkiej 
oceny ryzyka w przypadku wy-
stąpienia poważnej awarii, or-
ganizacja systemu monitoringu 
dynamicznego przeciwdziała-
nia poważnym awariom, w tym 
organizacja systemu i sieci tele-
informatycznych”

2010-2012 Fundusz Spójności, Pro-
gram Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko

Materiał GIOŚ

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT 

DZIAŁALNOŚCI INSPEKCJI 

OCHRONY ŚRODOWISKA NA 

STRONIE INTERNETOWEJ

 www.gios.gov.pl

Ćwiczenia jednostek Inspekcji 
Ochrony Środowiska i Państwowej 
Straży Pożarnej w zakresie prze-
ciwdziałania poważnym awariom
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Nowy rozdział w innym trakto-
waniu odpadów otworzyły stosowne 
dyrektywy unijne i wynikające z nich 
krajowe regulacje prawne, nakazujące 
wykorzystanie pozostałości po gospo-
darce rolniczej i leśnej do wytwarzania 
energii, ograniczając tym samym wiel-
kość szkodliwych emisji, jakie niesie za 
sobą spalanie węgla.

Tym rodzajem paliwa stała się bio-
masa.

Do prekursorów w zagospodaro-
waniu biomasy jako paliwa dla ener-
getyki należy bez wątpienia katowicka 
fi rma „Biomasa – Śląsk” Sp. z o.o.

O początkach jej działalności, dniu 
dzisiejszym Spółki oraz planach na 
przyszłość, rozmawiamy z jej twórca-
mi i menadżerami: m.in. z Andrzejem 
Wójcikiem – prezesem Zarządu Bio-
masy Śląsk Sp. z o.o. w Katowicach.

Jakie były początki i skąd pomysł 
na tworzenie fi rmy w dziewi-
czym przecież w tamtych latach 
środowisku dostawców biomasy 
roślinnej – jako paliwa dla ener-
getyki?
W grudniu 2002 r. Polska ratyfi ko-

wała Protokół z Kioto, który nałożył na 
państwa go przyjmujące obowiązek 
redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
Analiza tego, co uzgodniono w Japo-
nii, stała się dla nas sygnałem do pod-
jęcia poszukiwań praktycznej drogi do 
wypełnienia kiotowskich zobowiązań. 
Oczywiście w skali możliwej przez nas 
do podjęcia. Spółkę Biomasa – Śląsk 
zarejestrowaliśmy w 2003 r.

Wycisnąć pieniądze 
z odpadów
Do niedawna największym z ludzkich problemów była kwestia zagospo-
darowania odpadów, jakie tworzy działalność człowieka. Dzisiaj coraz 
częściej zaczyna się traktować wczorajszy odpad jako produkt handlowy. 
Do niedawna odpadem było wszystko: cała istniejąca na Ziemi materia 
organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęce-
go, ulegające biodegradacji, a także resztki pozostałe z produkcji rolnej, 
pozostałości z leśnictwa oraz odpady przemysłowe i komunalne.

Były to lata pionierskie, stąd też 
nasza koncentracja na modelowych, 
jak się wówczas wydawało, nośni-
kach energii, czyli na produktach ro-
ślinnych mających być uprawianymi 
wyłącznie z tą myślą. W polskich wa-
runkach na plan pierwszy wysuwała 
się wierzba energetyczna.

Widzę, jak wiele trzeba było 
mieć samozaparcia i jak wielkim 
trzeba być zapaleńcem, by nie 
rzec fantastą, aby angażować się 
w dzieło, nie widząc w momencie 
jego podjęcia wyraźnych i wy-
miernych dla siebie końcowych 
efektów.
To prawda. Być może nazbyt en-

tuzjastycznie podeszliśmy do tego 
tematu. Być może nie do końca rozu-
mieliśmy mentalność polskiego rol-
nika. Dla niego wartością nadrzędną 
jest ziemia. Trudno zatem dziwić się, 
że zapał rolników do tego nowego 
przedsięwzięcia był znikomy. Rolnik 
miał świadomość, że pierwsze efekty 
z założenia plantacji zobaczy prak-
tycznie dopiero po trzech latach. Po-
tencjalnym plantatorom towarzyszyły 
też obawy, co stanie się z ziemią po 
zakończeniu uprawy. W jakim stopniu 
zostanie przez szybko rosnącą rośli-
nę wyjałowiona i czy głęboki system 
korzeniowy, pozostały po uprawach 
wierzby, pozwoli na zmianę rodzaju 
upraw na inne. Optymizm rolników 
przyhamowany został przez system 
unijnych dopłat do produkcji rolniczej, 
jaki wszedł w życie po wejściu Polski 

do unijnych struktur. Zastosowany 
wtedy system nie był wogóle spójny 
z promowaniem upraw przeznaczo-
nych do wykorzystania jako odna-
wialne źródła energii do zastosowania 
w energetyce zawodowej jako paliwo.

Rozumiem, że tamte działania 
nie były jednak bezowocne. Do-
świadczenia zdobyte w zakresie 
gospodarki produktami roślin-
nymi i koniecznością stworzenia 
warunków do przygotowania ich 
w formie paliwa dla energetyki 
dzisiaj przynoszą efekty?
Przede wszystkim poznaliśmy 

energetykę i jej potrzeby paliwowe 
w tej części, jaką stanowią dla niej pa-
liwa zaliczane do odnawialnych źródeł 
energii. Poznaliśmy ludzi energetyki 
oraz uwarunkowania techniczne po-
szczególnych elektrowni i elektrocie-
płowni, których oczekiwaniom będzie 
musiał sprostać nasz produkt.

Jeszcze nie obowiązywały unijne 
i krajowe regulacje prawne, dotyczą-
ce udziału w całości spalanych paliw 
tej ich części, jaka zaliczona może 
być do kategorii odnawialnych źródeł 
energii, a nasza spółka, obok kilku in-

Prezes zarządu Andrzej Wójcik
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nych dostawców, rozpoczęła dosta-
wy biomasy dla celów związanych 
z przeprowadzeniem niezbędnych 
prób technicznych w elektrowniach 
wchodzących w skład Południowego 
Koncernu Energetycznego SA w Kato-
wicach.

Byliśmy też otwarci na poszukiwa-
nie innych rozwiązań technicznych, 
ułatwiających wywiązanie się energe-
tyki z nakazów dotyczących stosowa-
nia odpowiedniej ilości paliw zalicza-
nych do OZE.

We współpracy z Polsko-Węgier-
ską Górniczą Spółką Akcyjną „Haldex” 
w Katowicach włączyliśmy się w pod-
jętą przez nią inicjatywę wytworze-
nia paliwa dla elektrowni, będącego 
mieszanką niskokalorycznych mułów 
węglowych i biomasy. Jednak wpro-
wadzony dla energetyki, przez Urząd 
Regulacji Energetyki, bardzo szczegó-
łowy system rozliczeń ilości i rodzajów 
zużytego paliwa, w tym także i bio-
paliw, ograniczył ten rodzaj działań.

Biomasa – Śląsk należy do grona 
największych polskich dostawców 
biomasy jako paliwa dla energetyki 
zawodowej. Jak Państwo oceniacie 
rynek biomasy w Polsce i co Waszym 
zdaniem należałoby zrobić, aby stał 
się on rynkiem z prawdziwego zda-
rzenia?

To prawda. Jesteśmy liczącym 
się dostawcą biomasy dla energety-
ki. Zgodnie z oczekiwaniami naszych 
odbiorców stale poszerzamy zakres 
oferowanych produktów. W począt-
kowym okresie bazowaliśmy na pro-
duktach typowych: zrębkach i troci-
nach pochodzących z upraw leśnych. 
Dzisiaj, zgodnie z oczekiwaniami od-
biorcy, oferujemy do sprzedaży pele-
ty tworzone na bazie różnych roślin, 
otręby, łuski słonecznika, przetworzo-
ną i wzbogaconą słomę. Jeśli trzeba 
będzie to także i ziarno, niespełniajace 
wymogów spożywczych czy paszo-
wych.

Po ponad siedmiu latach obecno-
ści na rynku dostawców biomas jako 
paliwa dla energetyki, z żalem stwier-

dzamy, że rynek dostawców biomasy, 
od początku naszej na nim obecności 
do teraz wcale się nie zmienił. Jak był 
rozproszony, tak jest nadal. Dzisiaj na 
tym rynku, obok dostawców, których 
dostawy miesięczne oscylują w prze-
dziale od kilku do kilkunastu tysięcy 
ton miesięcznie, z równą im swobodą 
poruszają się dostawcy oferujący jed-
nostkowo 20 – 40 ton trocin. Z punktu 
widzenia gospodarki rynkowej jest to 
zjawisko normalne. Niemniej uważa-
my, że dzisiejszy rynek dostawców 
biomasy dla energetyki winien być 
bardziej skonsolidowany. 

Istnieje co prawda Polska Izba 
Biomasy, skupiająca wokół siebie 
ok. 120 podmiotów z naszej branży. 
Zakłada ona w swoim statucie i bie-
żących programach działania udział 
w tworzeniu regionalnych progra-
mów produkcji biomasy i jej energe-
tycznego wykorzystania, czy wspie-
ranie swoich członków w tworzeniu 
i fi nansowaniu projektów inwestycyj-
nych. Widzimy konieczność wzmoc-
nienia tej organizacji.

W kontekście rosnącego udzia-
łu paliw zaliczanych do katego-
rii odnawialnych źródeł energii 
z każdym rokiem, przed fi rma-
mi zajmującymi się dostawami 
tego typu paliw widać jakieś 
wyraźne perspektywy rozwojo-
we. Czego zatem oczekujecie od 
swoich kontrahentów: produ-
centów rolnych oraz odbiorców 
fi nalnych swojego towaru?
Od początku istnienia Biomasa 

– Śląsk swoje losy związała z ener-
getyką zawodową. Głównie z elek-
trowniami i elektrociepłowniami 
Południowego Koncernu Energe-
tycznego SA, wchodzącego w struk-

tury Grupy Kapitałowej Tauron – Pol-
ska Energia. Chcielibyśmy utrzymać 
się w tym kręgu dostawców bioma-
sy i wzmocnić pozycję, jaką latami 
współpracy sobie wypracowaliśmy.

Produkt, jaki oferujemy, jest 
towarem trudnym w obrocie. Te 
trudności wynikają np. z wpływów 
klimatycznych na jego pozyskanie. 
Ilość możliwej do pozyskania masy 
roślinnej do dalszego przerobienia 
jej na paliwo energetyczne w dużej 
mierze zależy od warunków pogodo-
wych, uzyskiwanych w danym roku 
plonów, roztopów ograniczających 

możliwość wjazdu na tereny leśne, 
długotrwałych mrozów itp.

Bywa niestety, że z powodu wa-
hań cenowych na rynkach paszo-
wych, ceny uzyskiwane ze sprzedaży 
gotowego paliwa bywają niższe od 
cen zakupu produktu od rolników 
lub fi rm przetwórczych.

Chcąc utrzymać wypracowaną 
pozycję z marż uzyskiwanych na 
sprzedaży jednego produktu, pokry-
wamy straty w takich sytuacjach jak 
powyższa.

Chcielibyśmy większej stabiliza-
cji. Zarówno w związkach z produ-
centami rolnymi, jak też i z odbiorcą 
wytworzonego na bazie ich produk-
tu paliwa.

Życząc, aby te marzenia się 
spełniły, dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Alojzy Debudaj

Marzy nam się, aby w większym niż dotąd stopniu 
stać się partnerem naszego odbiorcy, chociażby po 
to, aby móc zaplanować niezbędne dla utrzymania 
ciągłości dostaw, a także ich zwiększenia, 
przedsięwzięcia inwestycyjne.

Biomasa Śląsk Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 228

40-861 Katowice

tel./fax: +48 (32) 350 32 60, 

       (32) 350 32 61

e-mail: sekretariat@biomasa.slask.pl

      biuro@biomasa.slask.pl
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Kogeneracja jest jedną z wielu 
metod przetwarzania energii pier-
wotnej zawartej w paliwie. Dla 
każdego układu kogeneracyjnego 
sprawność przetwarzania energii, to 
stosunek uzyskanej energii użytecz-
nej do energetycznego wkładu w pa-
liwie. Współczesne jednostki koge-
neracyjne, wykorzystujące agregaty 
prądotwórcze z tłokowymi silnikami 
spalinowymi z pełnym odzyskiem 
ciepła na poziomie użytecznym, 
osiągają sprawności na poziomie ok. 
90 proc.

W porównaniu z układami roz-
dzielonego wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej, jednostki ko-
generacyjne, wykorzystujące paliwa 
gazowe, przynoszą szereg korzyści. 
Dla każdego z użytkowników naj-
ważniejsze są realne oszczędności 
w wydatkach na energię.  Prawidło-
wo dobrana jednostka kogeneracyj-
na jest w stanie zaoszczędzić nawet 
do 50 proc. kosztów energetycznych 
w skali roku. Do zalet systemów ko-
generacyjnych należy również za-
liczyć zapewnienie stałości dostaw 
energii elektrycznej i cieplnej, co jest 
szczególnie ważne dla wrażliwych 
procesów produkcyjnych. Jednost-
ki kogeneracyjne stanowią też do-
skonałe źródło energii cieplnej poza 
sezonem grzewczym dla niedużych 
lokalnych ciepłowni, które w okre-
sie przejściowym mogą wyłączyć 
główne źródła ciepła o dużej mocy 
wytwórczej. Opłacalność zastoso-

Kogeneracja szansą dla 
środowiska i energetyki
ENER-G Polska dostarcza klientom z wielu branż różnorodne technologie 
z zakresu wytwarzania energii, systemów jej zarządzania oraz rozwiązań za-
pewniających ciągłość jej dostaw oraz efektywne wykorzystanie. Rozwiąza-
nia techniczne oferowane przez fi rmę ENER-G Polska obejmują kogenerację, 
wewnętrzne wytwarzanie elektryczności, ciepła i/lub chłodzenie na potrzeby 
sektora publicznego i prywatnego, produkcję energii elektrycznej z biogazów, 
wykorzystywanie biogazu i biomasy do produkcji „zielonej” energii, zagadnie-
nia efektywnego oświetlenia użytkowego, opomiarowania, zaawansowanego 
sterowania procesami energetycznymi oraz wytwarzania energii z odpadów.

wania jednostek kogeneracyjnych 
znacznie poprawia system wsparcia 
tej technologii, oparty na możliwo-
ści zbywania praw majątkowych do 
świadectw pochodzenia energii z ko-
generacji. 

Kogeneracja to niestety techno-
logia jeszcze niedoceniana pod ką-
tem ochrony środowiska. Niewielu 
zwykłych użytkowników energii zda-
je sobie sprawę z  tego, że również 
zużycie energii przez niego samego 
ma wpływ na otaczające go środowi-
sko. Niepotrzebnie włączone odbior-
niki generują wyższe obciążenia dla 
konwencjonalnych, czyli opalanych 
węglem, elektrowni. Jeśli w okre-
sie grzewczym dodamy do ogólnej 
ilości spalanego węgla tę zużywa-
ną w ciepłowniach, to suma emisji 
dwutlenku węgla w Polsce jest jedną 
z najwyższych w krajach Unii Euro-
pejskiej. 

Kogeneracja chroni środowisko 
w dwojaki sposób: z uwagi na wyso-
ką sprawność energetyczną (na wy-
produkowanie tej samej ilości energii 
zużywa mniej paliwa, a tym samym 
emituje mniej dwutlenku węgla) 
oraz z uwagi na zasilanie paliwem 
gazowym, którego wartość opałowa 
jest wyższa, jednostka kogeneracyj-
na zużywa go mniej. Kogeneracja to 
technologia, której zastosowanie, 
z uwagi na aspekty ekonomiczne, 
jest wysoko opłacalne w przypadku 
paliw, takich jak gaz składowiskowy 
i kopalniany oraz przynosi korzyści 

dla środowiska. Energetyczne wyko-
rzystanie tych paliw gazowych chro-
ni atmosferę przed emisją metanu, 
którego działanie „cieplarniane” jest 
20-krotnie silniejsze niż dwutlenku 
węgla.

Wysiłek oraz nakład fi nansowy 
na realizację projektów kogeneracyj-
nych z wykorzystaniem paliw o gor-
szej jakości (gaz składowiskowy, bio-
gaz rolniczy) może być obecnie 
szybciej zrekompensowany dzięki 
nowelizacji Prawa Energetycznego.

Firma ENER-G Polska dostarcza 
klientom nowoczesne rozwiązania 
kogeneracyjne. Zbieranie doświad-
czeń rozpoczęła od najtrudniejszych 
zadań. Jednym z unikalnych, na 
skalę europejską, zrealizowanych 
projektów kogeneracyjnych jest sys-
tem energetyczny złożony z dwóch 
agregatów prądotwórczych o ciągłej 
mocy wytwórczej 1150 kW, zasila-
nych biogazem oraz jednostki wy-
twórczej energii cieplnej w postaci 
pary wodnej o parametrach 10 bar 
przy 180ºC, produkowanej przez 
dwustrumieniowy odzysknicowy 
kocioł parowy. Energia elektryczna 
wprowadzana jest do sieci na po-
ziomie napięcia średniego (15kV), 
a para wodna jest wykorzystywana 
przez zakład przetwórstwa spożyw-
czego, oddalony od elektrociepłow-
ni o 1 km. Układ energetyczny wy-
posażony jest w nowoczesny system 
rejestracji parametrów stanowią-
cych dane wejściowe w raportach 
dotyczących wyprodukowanej ener-
gii elektrycznej i cieplnej oraz zuży-
tego paliwa.

ENER-G Polska Sp. z o.o. 

ul. Bitwy  Warszawskiej 1920 r. nr 7

02-366 Warszawa

tel. 22 395-66-00, fax 22 395-66-01

e-mail: reception@energ.pl

www.energ.pl



ENERG  DOSTARCZA 
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA 
W ZAKRESIE KOGENERACJI CHP

Kogeneracja (CHP) od ENER-G 

Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu w wytwarzaniu, 
obsłudze oraz serwisowaniu urządzeń z  zakresu kogeneracji 
oferujemy największy wybór produktów w zakresie od   
35 kWe  do  2 MWe.
Kogeneracja jest procesem przebiegającym z wysoką 
sprawnością przez co zapewniającym liczne korzyści 
finansowe i środowiskowe, a także jest pewnym  
i sprawdzonym źródłem energii elektrycznej i cieplnej 
do wykorzystania przez użytkowników indywidualnych  
i działających w sektorach publicznych oraz komercyjnych. 
Podczas gdy przeciętna wydajność typowych generatorów 
mieści się w granicach 35%, to nasze systemy kogeneracyjne 
osiągają ponad dwa razy większą wydajność, nawet do 85% 
z uwagi na dodatkowe wykorzystanie energii cieplnej.

ENER-G Polska Sp. z o.o. 
Business Center Bitwy Warszawskiej 
Ul. Bitwy warszawskiej 1920r 7 
02-366 Warszawa
E-mail: recepcja@energ.pl
Tel.: 48 (0) 22 395 66 00
www.energ.pl 
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Wzięli w niej udział przedsiębiorcy, 
przedstawiciele Ministerstwa Środo-
wiska, fi rm komunalnych, NGO, me-
diów oraz zainteresowani tematyką 
odpadów opakowaniowych. Minister 
środowiska, prof. Andrzej Kraszewski, 
w liście skierowanym do uczestników 
spotkania podkreślił po raz kolejny ko-
nieczność dokonania istotnych zmian 
legislacyjnych oraz organizacyjnych 
w zakresie opakowań i odpadów opa-
kowaniowych oraz wskazał, że intere-
sem Polski jest pilne dostosowanie pol-
skiego systemu gospodarki odpadami 
do europejskich standardów. 

Małgorzata Szymborska z Mini-
sterstwa Środowiska skupiła się na 
założeniach do projektu nowej usta-
wy o odpadach i ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowa-
niowymi. Ustawa o odpadach powinna 
wejść w życie do 12 grudnia 2010 roku. 
Będzie ona dotyczyć ogólnych zasad 
i wymagań związanych z gospodarką 
odpadami. Ureguluje kwestie doty-
czące nowych zasad wydawania przez 
właściwe organy decyzji administra-
cyjnych podmiotom zajmującym się 
gospodarką odpadami, zagadnienia 
fi nansowe dotyczące opłat za skła-
dowanie odpadów, kwestie kar oraz 
redystrybucji wpływów z opłat i kar 
za składowanie odpadów. W ustawie 
uregulowane zostaną plany gospo-
darki odpadami, ewidencja odpadów 
oraz sprawozdawczość. Zlikwidowany 
zostanie obowiązek przygotowywa-
nia planów gospodarki odpadami na 
poziomie powiatów i gmin. Ponadto 

wprowadzi szczegółowe regulacje do-
tyczące bazy danych o produktach, 
opakowaniach i gospodarce odpadami 
wraz z rejestrem, który docelowo bę-
dzie integrował informacje z zakresu 
podmiotów wprowadzających opa-
kowania, produkty w opakowaniach, 
baterie, akumulatory, sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny, pojazdy wycofane 
z eksploatacji oraz gospodarujących 
odpadami. 

Projekt założeń do ustawy o go-
spodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi znajduje się na eta-
pie analizy projektu założeń w ramach 
rządu. W projekcie mowa jest o szcze-
gółach dotyczących informacji reje-
strowych w zakresie opakowań. Reje-
strem objęci zostaną wprowadzający 
produkty w opakowaniach, organizacje 
odzysku, prowadzący recykling, pro-
wadzący odzysk, eksporterzy, we-
wnątrzwspólnotowi dostawcy odpa-
dów. Wpis do rejestru będzie podlegał 
opłacie rejestrowej i rocznej. Podmioty 
posiadające zezwolenie na prowadze-
nie działalności w zakresie odzysku, 
pozwalające na odzysk odpadów o ma-
sie powyżej 400 ton, będą zobowią-
zane do 30 kwietnia następnego roku 
przedłożyć Głównemu Inspektoratowi 
Ochrony Środowiska wyniki zewnętrz-
nego audytu dotyczącego dokumen-
tów potwierdzających recykling i inne 
niż recykling procesy odzysku. Jedną 
z najistotniejszych zmian w stosunku 
do obecnie obowiązujących regulacji 
prawnych jest zapis, iż wymagane po-
ziomy recyklingu i odzysku odpadów 

Opakowania 
w świetle przepisów
Rekopol Organizacja Odzysku SA oraz Stowarzyszenie Polska Koalicja na 
Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK zorganizowały mię-
dzynarodową konferencję pod hasłem: „Obowiązki przedsiębiorców w za-
kresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w świetle 
planowanych, zasadniczych zmian regulacji prawnych”. Odbyła się ona 
23 września br. w hotelu Jan III Sobieski. 

opakowaniowych będą liczone w od-
niesieniu do masy opakowań wprowa-
dzanych do obrotu na terytorium kraju 
w poprzednim roku kalendarzowym. 
Organizacje odzysku zostaną obcią-

Duncan Simpson 
Brytyjska Organizacja 
Odzysku VALPAK Ltd.

Agnieszka Jaworska 
Dyrektor Generalna Polskiej 

Koalicji Przemysłowej na 
Rzecz Opakowań Przyja-

znych Środowisku EKO-PAK

Krzysztof Skąpski
szef Gabinetu Politycznego 

Ministra w Ministerstwie 
Środowiska

Małgorzata Szymborska 
Zastępca Dyrektora 

Departamentu Gospodarki 
Odpadami

Chris Grove 
Brytyjska Agencja ds. 

Środowiska

Piotr Szajrych 
Prezes Zarządu Rekopol 

Organizacja Odzysku S.A.

Michał Mikołajczyk 
Dyrektor ds. Sprzedaży 

i Marketingu Rekopol 
Organizacja Odzysku S.A.
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żone dodatkowymi obowiązkami, 
takimi jak konieczność prowadzenia 
publicznych kampanii edukacyjnych, 
uzyskanie Systemu Zarządzania Śro-
dowiskowego zgodnego z wymaga-
niami EMAS oraz działanie na zasadzie 
non-profi t. Projekt przewiduje również 
wprowadzenie od 2015 roku opłaty re-
cyklingowej na torby foliowe.

W związku z zainteresowaniem 
polskiego ustawodawcy brytyjskimi 
rozwiązaniami z zakresu gospodarki 
odpadami opakowaniowymi przed-
stawiciele tego systemu przybliżyli ze-
branym zasady funkcjonowania tego 
rynku w Wielkiej Brytanii. Chris Grove, 
przedstawiciel brytyjskiej Agencji ds. 
Środowiska, podkreślił znaczenie funk-
cjonującej od kilku lat ogólnokrajowej 
bazy danych, narzędzia informatyczne-
go, które w dużej części jest dostępne 
dla wszystkich w wersji on line. Moż-
na je porównać do planowanego do 
wprowadzenia w Polsce rejestru przed-
siębiorców. Ponadto zaprezentował 
przykłady najczęściej występujących 
problemów jak również sposoby ich 
rozwiązywania wykorzystywane przez 
Agencję. 

Duncan Simpson, szef działu Sprze-
daży i Marketingu największej brytyj-
skiej organizacji odzysku VALPAK Ltd. 
oprócz prezentacji najbardziej istot-
nych elementów dotyczących funkcjo-
nującego w Wielkiej Brytanii systemu 
gospodarki odpadami opakowaniowy-
mi, podkreślił podobieństwa pomiędzy 
systemem polskim i brytyjskim, w tym 
wielość organizacji odzysku, oparcie 
potwierdzania realizacji obowiązku na 
systemie dokumentów potwierdzają-
cych recykling i odzysk. Zwrócił uwagę 
na najbardziej jego zdaniem cenne roz-
wiązania, jakimi są wysokie wymaga-
nia stawiane podmiotom zajmującym 
się przetwarzaniem odpadów opako-
waniowych, co daje gwarancję organi-
zacjom odzysku rzetelnego wykonania 
przejętych przez nie obowiązków.

Omówieniu wpływu proponowa-
nych rozwiązań prawnych na gospo-
darkę opakowaniami poświęcone było 
wystąpienie Dyrektor generalnej Pol-

skiej Koalicji Przemysłowej na Rzecz 
Opakowań Przyjaznych Środowisku 
„EKO – PAK” – Agnieszki Jaworskiej. 
Podkreślała ona zalety projektowa-
nej ustawy, takie jak m.in. utrzymanie 
ograniczeń dla przedsiębiorców reali-
zujących obowiązki samodzielnie czy 
likwidację kaucji dla opakowań jed-
nostkowych po środkach niebezpiecz-
nych dla środowiska. Omówiła również 
inne założenia nowego projektu, m.in. 
zwolnienie małych przedsiębiorców 
(wprowadzających do obrotu produk-
ty w opakowaniach, których masa 
nie przekroczy w danym roku jednej 
tony) z obowiązku odzysku i recyklin-
gu odpadów opakowaniowych, a tym 
samym zwiększenie obowiązku pozo-
stałych przedsiębiorców o 1%, kwestię 
sprawozdawczości, czy obowiązki edu-
kacyjne nałożone na organizacje odzy-
sku, które będą musiały przeznaczyć 
5% przychodów na publiczne kampa-
nie edukacyjne. Wyzwaniem dla pod-
miotów realizujących obowiązki będzie 
z pewnością zapis, który mówi o doce-
lowym zagospodarowaniu do 2015 r. 
co najmniej 50% odpadów opakowa-
niowych pochodzących z gospodarstw 
domowych. Jak podkreślała dyrektor 
generalna stowarzyszenia EKO-PAK, 
mimo drobnych kontrowersji, projekt 
ustawy o gospodarce opakowania-
mi i odpadami opakowaniowymi jest 
możliwy do zaakceptowania przez 
przedsiębiorców, niestety wciąż nie 
znamy terminu jej wejścia życie. 

Druga część konferencji była po-
święcona edukacji ekologicznej. Jo-
lanta Kalka z Centrum Badania Opinii 
Społecznej zaprezentowała badania 
CBOS dotyczące świadomości ekolo-
gicznej Polaków. Mimo iż ponad 70% 
badanych deklaruje, że przez własne 
działania może przyczynić się do po-
prawy stanu środowiska w swojej miej-
scowości lub dzielnicy, respondenci 
rzadko spontanicznie wymieniają me-
tody kluczowe, takie jak odpowiednie 
postępowanie z odpadami niebez-
piecznymi (baterie, sprzęt RTV i AGD), 
czy wykorzystywanie odpadów jako 
surowców wtórnych. Nie znają również 

podstawowych pojęć z zakresu ekologii 
– pojęcie „recykling” poprawnie defi -
niuje tylko nieco ponad 34% badanych. 
Ponad połowa Polaków deklaruje, że 
systematycznie segreguje odpady, 
z czego większość to mieszkańcy do-
mów jednorodzinnych. Respondenci 
jako największą barierę w segregacji 
uznali brak pojemników do selektyw-
nej zbiórki, jednak aby przekonać nie-
segregującą część społeczeństwa do 
tej czynności należałoby usunąć inne 
bariery, takie jak brak wiary w sens se-
gregowania czy nawyku. 

Michał Mikołajczyk – dyrektor ds. 
Sprzedaży i Marketingu Rekopol Orga-
nizacja Odzysku S.A., w swoim wystą-
pieniu podkreślał istotę prowadzenia 
zielonego CSR. Niewątpliwie można 
zauważyć wzrost świadomości przed-
siębiorców w zakresie wartości szkole-
nia swoich pracowników, jak i działań 
na rzecz społeczności lokalnej. Coraz 
częściej edukacja ekologiczna jest skła-
dową projektów szkoleniowych i mo-
tywacyjnych dla pracowników, częścią 
programów adresowanych do konsu-
mentów, czy częścią programów re-
alizowanych na rzecz społeczności lo-
kalnych. Bycie „zielonym” jest modne, 
a konsumenci coraz bardziej interesują 
się tym co „zielone” i „eko”. 

Z pewnością Rekopol Organizacja 
Odzysku S.A. jest podmiotem, który 
może istotnie wesprzeć przedsiębiorcę 
w tego typu działaniach, o czym świad-
czy szerokie doświadczenie w pro-
wadzeniu zarówno szkoleń z zakresu 
selektywnej zbiórki odpadów opako-
waniowych, jak i licznych działań pro-
wadzonych wspólnie z przedsiębiorcą, 
lokalnym podmiotem prowadzącym 
selektywną zbiórkę odpadów oraz lo-
kalnymi władzami.

Opracowała 
Magdalena Lewandowska

Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

02 - 757 Warszawa, ul. Pory 59

tel. (22) 436 78 30 - 33, faks (22) 436 78 34

www.rekopol.pl

 e-mail: rekopol@rekopol.pl 
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Przedstawiciele Komisji Eu-
ropejskiej wskazują, że do 2050 
roku zużycie surowców naturalnych 
zwiększy się czterokrotnie i przy 
obecnym tempie wyczerpywania się 
zasobów surowców świat nie może 
zaspokajać swoich potrzeb jedynie 
poprzez wydobycie.

Pojawiają się liczne głosy, iż rzą-
dy wielu państw powinny jeszcze 
mocniej wspierać tę gałąź prze-
mysłu. Nadine De Gref, sekretarz 
generalny FEAD (European Fede-
ration of Waste Management and 
Enviromental Services), organizacji 
reprezentującej europejską branżę 
gospodarki odpadami, jako przy-
kłady takich działań podaje m.in. 
nakaz używania przy dużych projek-
tach infrastrukturalnych i budowla-
nych materiałów pochodzących z re-
cyklingu, a także redukcję podatku 
VAT na produkty pochodzące z recy-
klingu.

Na początku marca tego roku 
w Bazylei po raz dziesiąty odbył się 
Międzynarodowy Kongres Recyklin-
gu Pojazdów, na którym dyskuto-
wano o szansach i wyzwaniach, ja-
kie stoją przed tą branżą. 

Rik Debaere, prezes belgijskiej 
fi rmy Galloo, zajmującej się recy-
klingiem metali, zwrócił uwagę na 

to, jak w prawie europejskim zmie-
niało się podejście do recyklingu: 
Pierwsza dyrektywa Wspólnot Euro-
pejskich dotycząca odpadów, która 
weszła w życie w 1975 roku, odnosiła 
się jedynie do podstawowych zasad 
gospodarki odpadami, a jej głównym 
priorytetem było zapobieganie za-
nieczyszczeniu oraz negatywnemu 
wpływowi na ludzkie zdrowie. Z kolei 
celem drugiej dyrektywy dotyczącej 
tego tematu, która przyjęta została 

w 2008 roku, jest stworzenie w Euro-
pie społeczeństwa, które oparte bę-
dzie na recyklingu i w którym odpady 
nie będą już postrzegane jako pro-
blem, lecz jako główne źródło surow-
ców.

Dużo miejsca poświęcono rów-
nież planowanemu wprowadzeniu 
zakazu składowania odpadów. Dr 
Hans-Peter Fahrni, przedstawiciel 

szwajcarskiego Biura Federalnego 
ds. Środowiska twierdzi, iż jeśliby 
zakazać składowania odpadów, prze-
mysł natychmiast znalazłby sposoby 
recyklingu każdego rodzaju odpadów. 

Szacunki wskazują, że na pol-
skich wysypiskach śmieci znajduje 
się obecnie 4 miliony ton odpadów 
komunalnych oraz 2 miliardy ton 
odpadów przemysłowych. W Pol-
sce recyklingowi poddawanych jest 
jedynie 8% całości produkowanych 
odpadów, zaś na składowiska trafi a 
około 91% Dla porównania, w Niem-

czech mamy do czynienia z przeciw-
nymi proporcjami – udział recyklingu 
to aż 68 %, a na wysypiska kierowa-
ny jest jedynie 1% odpadów. Świad-
czy to o tym, iż w kwestii recyklingu 
i gospodarki odpadami Polska ma 
jeszcze wiele do nadrobienia. 

Jeśli chodzi o pojazdy wycofane 
z eksploatacji, to na przełomie wie-
ków około 75% z nich było poddawa-
nych recyklingowi, zaś reszta była 
składowana. Parlament Europejski, 
aby zwiększyć recykling pojazdów, 
w 2000 roku przyjął dyrektywę nr 
2000/53/WE, zwaną potocznie dy-
rektywą ELV (End of life vehicles), 
która zakładała, że w 2006 roku we 

Rosnące znaczenie 
recyklingu w światowej 
gospodarce
Jak wskazują szacunki, obecnie ponad 56% europejskiej produkcji sta-
li powstaje ze złomu stalowego, a odsetek ten powoli, acz systema-
tycznie wzrasta (w 2005 roku było to 54%). Złom jest również głównym 
surowcem wykorzystywanym do produkcji stali w Japonii oraz USA. 
Przykład ten pokazuje, że recykling stał się bardzo ważną gałęzią 
przemysłu, a jego znaczenie, wraz z rozwojem gospodarczym z jednej 
strony oraz wyczerpywaniem się zasobów niektórych surowców natu-
ralnych z drugiej, będzie w przyszłości wzrastało.
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wszystkich państwach członkow-
skich musi zostać uzyskane przy-
najmniej 85% odzysku i 80% recy-
klingu, zaś do 2015 roku udziały te 
mają wzrosnąć do odpowiednio 95% 
i 85% 

Na koniec 2006 roku wymagania 
postawione przez Unię Europejską 
spełniło 14 państw członkowskich. 
Polsce tylko minimalnie nie udało 
się spełnić tych kryteriów. W naszym 
kraju udział odzysku wyniósł 85,8%, 
zaś udział recyklingu 84,7% Nie-
stety, w 2007 roku sytuacja uległa 
pogorszeniu i wartość tych wskaź-
ników wyniosła odpowiednio 77% 
i 73% (szybszy wzrost liczby pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji, niż 
bezwzględny wzrost recyklingu i od-
zysku). 

Jednym z minerałów, który cha-
rakteryzuje się najwyższymi współ-
czynnikami recyklingu, jest ołów. 
Wynika to z jego podstawowych 
właściwości oraz sposobów, w jaki 
jest wykorzystywany, co sprawia że 
produkty z jego udziałem są łatwe 
do rozpoznania. W rezultacie ponad 
połowa ołowiu używana corocznie 
na świecie była wykorzystana wcze-
śniej w innych produktach. Co istot-
ne, jakość ołowiu pozyskanego z re-
cyklingu jest taka sama, jak ołowiu 
wydobywanego. 

Obecnie ponad 80% światowego 
ołowiu wykorzystywane jest w aku-

mulatorach, co sprawia, iż jest on ła-
twy do recyklingu. Dwie czołowe fi r-
my zajmujące się odzyskiem ołowiu 
z akumulatorów w Polsce – giełdowy 
Orzeł Biały oraz Baterpol – wyprodu-
kowały w 2009 roku łącznie blisko 63 
tys. ton ołowiu i jego stopów, co sta-
nowi około 60% całości produkcji tego 
metalu w Polsce. Zużyte akumulatory 
samochodowe w chwili obecnej zbiera 
się już w 100%. Orzeł Biały i Baterpol 
posiadają łącznie około 7 tys. pojem-
ników kwasoodpornych, a liczba ta 
stale się zwiększa, tak aby w jak naj-
większej liczbie miejsc w Polsce ten 
niebezpieczny odpad był bezpiecznie 
składowany, a następnie transporto-
wany do zakładu przetwarzania. Polski 
system zbiórki akumulatorów ukształ-

tował się w bezpieczny środowiskowo, 
efektywny ekonomicznie oraz bardzo 
profesjonalny organizacyjnie sposób, 
dając tym samym dobry przykład dla 
innych segmentów branży recyklingo-
wej, zwłaszcza zajmujących się złoma-
mi będącymi odpadami niebezpiecz-
nymi.

Pozyskiwanie ołowiu poprzez re-
cykling przynosi bardzo wiele korzy-
ści, zarówno pod względem ochrony 
środowiska, jak i społeczeństwa. Przy 
produkcji ołowiu z surowca wtórne-
go, otrzymywanego w %sie recyklin-
gu, zużywana jest tylko 1/3 energii 
potrzebnej do wyprodukowania ta-
kiej samej ilości ołowiu z jego rudy. 
Tym samym do atmosfery dostaje się 
mniej dwutlenku węgla. Warto wspo-
mnieć również o nowych miejscach 
pracy, jakie stwarzają fi rmy zajmują-
ce się recyklingiem. Orzeł Biały, naj-
większy w Polsce recykler ołowiu, na 
koniec 2009 roku zatrudniał w swojej 
grupie kapitałowej ponad 400 osób. 

Opracowała 
Magdalena Lewandowska

Orzeł Biały S.A.

ul. Siemianowicka 98

41-902 Bytom

(32) 281 34 81

 (32) 281 34 91

office@orzel-bialy.com.pl

www.orzel-bialy.com.pl
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Pani Prezes, w ostatniej edycji 
konkursu Polski Produkt Przy-
szłości zdobyli Państwo wy-
różnienie w kategorii „wyrób 
przyszłości w fazie przedwdro-
żeniowej” za paliwo odnawial-
ne. Na czym polega jego inno-
wacyjność?
Potencjał innowacyjny wyra-

ża się przede wszystkim czysto-
ścią ekologiczną, wysoką gęstością 
energii, bardzo dobrymi właściwo-
ściami mielenia oraz ciągłością pro-
dukcji – 24 godziny na dobę przez 7 
dni w tygodniu.

Innowacyjność składu fi zyko-
chemicznego stałego paliwa odna-
wialnego polega na dużej zawarto-
ści związanego pierwiastka węgla 
– ponad 70%, śladowej zawartości 
siarki i chloru, wysokiej wartości 
opałowej i niskiej temperaturze za-
płonu.

Ważna jest także innowacyj-
ność technologiczna produkcji. To 

Biowęgiel przyszłością 
energetyki
W poprzednim numerze Przeglądu prezentowaliśmy firmę FLUID KO-
OPERACJA Sp. z o.o., która została laureatem konkursu Polski Pro-
dukt Przyszłości. Dziś o produkowanym przez firmę odnawialnym 
paliwie oraz jej planach rozwoju rozmawiamy z prezes zarządu Ma-
rzeną Gładką.

przede wszystkim automatyczny 
jej proces, ciągłość oraz krótki czas 
potrzebny do uszlachetnienia bio-
masy.

Czym jest właściwie paliwo od-
nawialne marki FLUID i w ja-
kich gałęziach gospodarki ma 
ono zastosowanie?
Jest to biowęgiel, paliwo wytwa-

rzane poprzez termiczną beztleno-
wą obróbkę paliw odnawialnych, 
a ściślej wszelkiego rodzaju bioma-
sy. Technologia pozwala produko-
wać w sposób ciągły i powtarzalny 

paliwo odnawialne 
– biowęgiel – na 
bazie wszelkiego 
rodzaju biomas 
z odpadów drew-
nianych; leśnych, 
p r z y d r o ż n y c h , 
upraw energe-
tycznych w tym 
wierzby, słomy, 
trawy itp. Najwięk-
szą zaletą paliwa 
marki FLUID jest 
niska emisja CO2, 
a ściślej mówiąc 
„zerowy bilans” – 

śladowe ilości – siarki i chloru, a to 
doskonale wpisuje się w realizację 
unijnych dyrektyw, dotyczących 
wzrostu udziału paliw odnawialnych 
w produkcji energii. 

Główne zastosowanie biowęgla 
marki FLUID to:

 w energetyce jako doskonałe 
paliwo odnawialne o dużym po-
tencjale redukcji CO2

 w rolnictwie – bezemisyjny na-
wóz o długim cyklu rozkładu 

 paliwo dla „ogniw węglowych”

Jak maluje się przyszłość fi rmy 
po ostatnim sukcesie?
Wyróżnienie w XIII edycji kon-

kursu Polski Produkt Przyszłości 
oraz specjalna nagroda Ministra 
Gospodarki, to dla nas wyraz uzna-
nia i docenienie wieloletnich badań 
związanych z wdrożeniem tej tech-
nologii. Braliśmy udział w trzech 
projektach badawczych. Minister-
stwo Ochrony Środowiska zaprosiło 
nas, wraz z 27 innymi fi rmami, do 
udziału w projekcie nowych, przy-
szłościowych technologii, szcze-
gólnie ważnych z punktu widzenia 
ochrony środowiska. W tych suk-
cesach najważniejsze jest przyszło-
ściowe znaczenie stałego paliwa 
odnawialnego marki FLUID dla 
energetyki i ochrony środowiska. 
Zapotrzebowanie na biowęgiel 
marki FLUID oceniamy na poziomie 
500 Mg/dobę czyli około 1,5 mln Mg 
na rok.

W Sędziszowie powstaje Po-
wiatowe Centrum Odzysku Energii. 
Jego zadaniem będzie pozyskiwa-
nie surowca z całego powiatu. Chce-
my, by podobne centra powstały 
w całym kraju. Naszym celem jest 
wybudowanie około 80 tego typu 
zakładów. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała

Magdalena Lewandowska

FLUID KOOPERACJA Sp. z o.o.

Ul. Spółdzielcza 9

28-340 Sędziszów

tel./fax: +48 41 381 26 25

www.fluid.pl

fluid@fluid.pl
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www.instaleko.com

OCZYSZCZALNIE 
 
 

 
 

CERTYFIKAT 

CE
ISO 9001

32-626 Jawiszowice
Ul. Mickiewicza 36
tel./fax 32 211 02 79

10-letnia GWARANCJA
Oczyszczalnie, zbiorniki, 

separatory, studzienki 
wodomierzowe, pompownie, itd.

w, 

miejscach, gdzie nie istnieje system kanalizacji zbiorczej. Wysoko 
efektywne oczyszczanie zapewnia dotrzymanie aktualnych 

oczyszczone w oczy

Zalety:

• niskie koszty inwestycyjne,
• niskie koszty eksploatacyjne,

•

• niewielka produkcja osadu stabilizowanego kategorii 
.

 
   

 

  
BZT5 20 
ChZT 80 

Zawiesina 20 
N – NH4+ 10 

Dane podstawowe
Typ oczyszczalni Jednostka MCA-6 MCA-10 MCA-16 MCA-20 MCA-25 MCA-35

osoby 8 12 20 25 30 50
m3/d 0,9 1,5 2,4 3,0 3,8 5,3

Max doprowadzane zanieczyszczenie
- BZT 5
- ChZtCR
- zawiesina
-

kg/d
0,25
0,50
0,23
0,05

0,42
0,84
0,39
0,08

0,67
1,34
0,62
0,12

0,84
1,68
0,77
0,15

1,05
2,10
0,46
0,19

2,10
4,20
1,93
0,39

Zapotrzebowanie elektryczne kWh/d 2,7 2,8 5,4 5,7 8,8 16
Moc kW 1,14 1,41 2,28 2,36 3,36 6,7
Waga kg 150 170 250 320 435 620
Podstawowe rozmiary
-
-

m 1,3
1,8

1,5
2,0

1,8
2,0

2,2
2,0

2,2
2,6

2,6
3,0



MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Zadzwoń: 0 46 832 60 76 lub www.denios.pl

 Magazyny z możliwością  Magazyny z możliwością  

 wchodzenia wchodzenia ppoż

 Magazyny regałowe  Magazyny regałowe ppoż

 Magazyny pod klucz  Rozwiązania indywidualne

» Rozwiązania zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi «
Zamów naszą broszurę "Magazynowanie materiałów niebezpiecznych"

E K O L O G I A  I  B E Z P I E C Z E N S T W O
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Jako projektanci i wytwórcy eks-
perci DENIOS dowodzą swego zna-
komitego wyczucia efektywnych 
rozwiązań standardowych: tysiące 
praktycznych produktów może za-
spokoić każde życzenie klienta. Na 
potrzeby katalogu jesiennego 2010 
ogólny program otrzymał nowy układ 
i przejrzyste podsumowanie. 

Oprócz wyrobów standardowych 
fi rma DENIOS jest także znana z roz-
wiązań skrojonych na miarę – ściśle 
według życzeń klienta. W dziedzinach 
składowania materiałów niebezpiecz-
nych, techniki cieplnej, wychwytu 
szkodliwych substancji w miejscu pra-
cy i bezpiecznych pomieszczeń tech-
nicznych fi rmie DENIOS udało się już 
zrealizować liczne projekty. Ponadto 
na stronach serwisowych katalogu 
podano przydatne pomysły i porady 
dotyczące składowania materiałów 
niebezpiecznych i bhp, na podstawie 
polskiego i europejskiego prawodaw-
stwa. Klient może więc informować 
się bezpośrednio w trakcie składania 
zamówienia albo wykorzystywać po 
prostu katalog jako praktyczne kom-
pendium wiedzy. 

Nowy katalog DENIOS można za-
mawiać od września pod numerem 
telefonu 0 46 832 60 76 lub też w In-
ternecie pod adresem ww.denios.pl

Równolegle do katalogu cały 
asortyment dostępny jest także w In-
ternecie pod tym samym adresem.

DENIOS jest wiodącym spe-
cjalistą w dziedzinie zakładowej 

DENIOS prezentuje 
2,5 tys. produktów
w nowym katalogu jesiennym
Od wanny wychwytowej do kontenera przeciwpożarowego – rozwiązania standardowe albo robota na miarę: 
Lider rynku spełnia wszystkie życzenia klientów. 
Na przełomie sierpnia i września 2010 wychodzi znowu drukiem nowe jesienne wydanie ogólnego katalogu fi rmy 
DENIOS. Na 292 stronach zawarty jest obszerny program produktów z dziedzin związanych z ochroną środowiska 
i składowaniem materiałów niebezpiecznych. Oprócz właściwej oferty, na licznych stronach specjalnych DENIOS 
podaje przydatne porady, sposoby i wiadomości związane z bezpieczeństwem i zakładową ochroną środowiska.
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Wyłącznie w DENIOS
● Największy wybór produktów dla zakładowej 

ochrony środowiska i bezpieczeństwa ✓

● Profesjonalne doradztwo dla użytkownika z 
uwzględnieniem znajomości prawa ✓

● Kompetencje inżynierskie dla 
indywidualnych rozwiązań  ✓

W katalogu znajdą
Państwo ważne inform-
acje o przepisach prawa

INFORMACJE
DENIOS

Telefon dla zamówień 0 46 832 60 76 www.denios.comZamawianie bezpłatne

i

ochrony środowiska i bezpieczeń-
stwa w miejscu pracy; mając obec-
nie 14 oddziałów w Niemczech, 
Europie i USA, zatrudniających 

650 pracowników, włącznie z za-
kładami produkcyjnymi o łącznej 
powierzchni ponad 100 tys. m2

w 5 oddziałach.

Nowy katalog produktów DENIOS 
oferuje najbardziej kompletny pro-
gram produktów, a dodatkowo wiele 
przydatnych informacji dotyczących 
tematyki ochrony środowiska i bhp
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Kędzierzyn-Koźle jest 64-tysięcz-
ną gminą, charakteryzującą się nie 
tylko lokalizacją przyjazną rozwo-
jowi przemysłu, ale także klimatem 
wspierającym przedsiębiorczość. Bę-
dąc miastem nastawionym na roz-
wój, poszukuje także zewnętrznych 
źródeł fi nansowania swoich inwesty-
cji, które w istotny sposób przyczy-
nią się do zwiększenia atrakcyjności 
gminy. 

Sztandarową inwestycją reali-
zowaną w mieście i współfi nanso-
waną z budżetu Unii Europejskiej 
w ramach Funduszu Spójności jest 
projekt „Zaopatrzenie w wodę 
i oczyszczanie ścieków w Kędzie-
rzynie-Koźlu”. Jego budżet wynosi 
44,5 mln € z czego 31,1 mln € (70%) 
pochodzi ze środków unijnych, zaś 
pozostałe 13,4mln € (30%) to środki 
Miejskich Wodociągów i Kanaliza-
cji Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, 
Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz po-

życzka zaciągnięta przez Spółkę 
w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Zrealizowanie projek-
tu zapewni wszechstronne rozwią-
zanie bieżących problemów w sys-
temie dostawy wody i w systemie 
oczyszczania ścieków oraz będzie 
miało niebagatelny wpływ na osią-
gnięcie zrównoważonego rozwoju 
w województwie opolskim. 

Podstawowe cele projektu to 
spełnienie polskich i unijnych norm 
dla dostawy wody i oczyszczania 
ścieków, ochrona zasobów wod-
nych, poprawa wydajność dostawy 
wody i systemu oczyszczania ście-
ków, a także zwiększenie dostępu 
do miejskiej sieci wodociągowej i do 
miejskiej zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej dla mieszkańców Kędzie-
rzyn-Koźla. 

Realizacja projektu podzielona 
została na trzy kontrakty na roboty. 

Kontrakt pierwszy „Moderniza-
cja oczyszczalni ścieków i zarządza-
nie osadami, wydłużenie systemu 
rozprowadzania wody, zamknięcie 
dwóch zakładów uzdatniania wody 
pitnej” jest zrealizowany w ok. 85%. 
W ramach kontraktu wykonano 
20 km sieci wodociągowej oraz zmo-
dernizowano budynek krat i system 
usuwania skratek, wybudowano 
osadnik wtórny oraz zamkniętą ko-
morę fermentacyjną. Obecnie trwają 
prace przy budowie suszarni osadów 
ściekowych. 

Kontrakt drugi „Budowa, prze-
budowa i modernizacji systemu 
odprowadzania ścieków deszczo-

wych na terenie Miasta Gminy 
Kędzierzyn-Koźle” obejmuje 
budowę nowej oraz przebudo-
wę i modernizację istniejącej 
sieci kanalizacji deszczowej 
o łącznej długości około 18 km. 
W ramach tego kontraktu, sys-
tem kanalizacji deszczowej zo-
stanie doprowadzony do stanu 
formalnoprawnego zgodnego 
z obowiązującymi przepisami 
prawa. Układ odprowadzanie 
wód opadowych i roztopowych 
zostanie zoptymalizowany, tak 
aby osiągnąć właściwe parame-
try pracy. Zostaną zlikwidowa-

Inwestycje na poziomie 
europejskim

Projekt Funduszu Spójności 
nr 2003/PL/16/P/PE/046 „Zaopatrzenie w wodę 
i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu”.

Projekt ten, współfi nansowany
 przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych 

i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

Koonttrakt pierwszy Moderniza
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ne nieefektywne wyloty, natomiast 
pozostałe zostaną wyremontowane 
i wyposażone w urządzenia pod-
czyszczające zgodnie z aktualnym 
stanem prawnym. Obecnie prace 
budowlane trwają na ulicach: Pocz-
towej, Portowej, Szymanowskiego. 
Prace porządkowe realizowane są na 
ulicach: Eichendorff a, Sławięcickiej.

Ostatnim kontraktem na roboty, 
realizowanym w ramach Projektu 
Funduszu Spójności, jest zadanie pn. 
„Wydłużenie i modernizacja systemu 
kanalizacji ścieków”. Został on zre-
alizowany w 2008 r. W ramach tego 
kontraktu wykonano nowy system 
odprowadzania ścieków sanitarnych 
o łącznej długości 88,9 km. Doko-
nano także rewitalizacji istniejących 
kanałów sanitarnych o łącznej dłu-
gości 11,2 km. 

Opisana powyżej inwestycja 
w roku 2007 w znaczny sposób przy-
czyniła się do zdobycia przez gminę 

Kędzierzyn-Koźle I miejsca (spośród 
gmin województwa opolskiego) 
w zorganizowanym przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego oraz 
„Gazetę Prawną” rankingu „Europej-
ska Gmina – Europejskie Miasto”. 

K d i K źl I i jj (( ś óód

Jednostka realizująca Projekt Funduszu Spójności nr 

2003/PL/16/P/PE/046 

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzy-

nie-Koźlu” ul. Filtrowa 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
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Czytelnikom, wydawcy , sympatykom i pracownikom 

Przeglądu Przemysłowego i Gospodarczego

 zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzwnia 

oraz dalszej miłej współpracy w nadchodzącym

  Nowym Roku życzy Jan Bernatowicz – Prezes Zarządu 

wraz z pracownikami firmy „EKO-MAZ” Sp. z o.o.

 Wywóz odpadów komunalnych z terenów nieruchomości
 Selektywna zbiórka odpadów
 Mechaniczne czyszczenie, mycie i dezynfekcja kanałów zsy-

powych w budynkach wysokichpo yc budy ac yso c

CCz tyt lel inikkom, wyd

„EKO-MAZ” Sp. z o.o.
09-407 Płock, ul. Gierzyńskiego 17,

tel./fax 24 263 62 92 tel. 24 263 60 05,
tel. kom. 601 200 439,

e-mail: ekomaz@wp.pl

 „Pawilony-segregatornie” zastąpiły dotychczasowe altany śmietnikowe.
 Odzysk 65% surowców wtórnych.



* Pomagamy w uzyskaniu „zielonych certyfikatów” 
za wytwarzanie prądu z odnawialnych źródeł energii (biopaliwa) 
oraz „żółtych certyfikatów” za wytwarzanie prądu 
w wysoko-sprawnej kogeneracji (gaz ziemny).

** Cena za kW/h wytworzonej energii atrakcyjna 
w stosunku do Zakładu Energetycznego.

Podstawowe zasilanie
Elektrownie i elektrociepłownie na gaz lub biopaliwa
Kogeneracja (prąd i ciepło)
Trigeneracja (prąd, ciepło i chłód)
Moce od 100 kW do 5000 kW
Certyfikaty „zielone” i „żółte” *
Atrakcyjna cena za kW/h **

Istniejemy od 1984 r.

energia o każdej  mocy,  w każdym miejscu,  natychmiast 

P.P.U.H. „HORUS-ENERGIA” Sp. z o.o.
05-070 Sulejówek, ul. Drobiarska 43 
Centrala: tel.: 22 33 15 300   fax : 22 33 15 323
Dział Handlowy: tel.: 22 33 15 331
Serwis: tel.: 22 33 15 322,  604 068 290
Serwis agregatów gazowych: tel.: 691 337 322
e-mail: poczta@horus-energia.pl 

www. horus-energia.pl



O FIRMIE

SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. 
świadczy kompleksowe usługi 
w zakresie badań i analiz właściwości 
fi zykochemicznych, mikrobiologi-
cznych i składu chemicznego wód, 
gleb, osadów, ścieków i odpadów oraz 
pomiarów emisji gazów wraz z opra-
cowaniem niezbędnej dokumentacji. 
Zasadniczymi elementami struktury 
przedsiębiorstwa są nasze AKREDY-
TOWANE LABORATORIA i Dział 
Obsługi Klienta. Wykonujemy ponad 
250 000 oznaczeń różnych param-
etrów fi zykochemicznych i biologi-
cznych w skali roku.

Kompleksowy charakter usług i obsługi 
Klienta polega na przejęciu przez nas 
wszystkich obciążeń związanych 
z cyklem pomiarowym. Począwszy 
od pomocy w ustaleniu rodzaju 
niezbędnych oznaczeń, poprzez 
dokonanie profesjonalnego poboru 
próbek, odpowiednie ich przygotowa-
nie, analizę do interpretacji wyników 
badań oraz opracowania raportów 
i map cyfrowych, zależnie od potrzeb 
i wymagań Klienta.

Gwarantujemy krótkie terminy rea-
lizacji usług oraz pełną dyspozycyjność 
w zakresie obsługi i udzielania infor-
macji dotyczących przebiegu badań, 
zagadnień metodycznych i interpretacji 
wyników. 

Naszym stałym Klientom oferujemy 
również możliwość skorzystania 
z porad prawnych świadczonych przez 
naszego Radcę Prawnego wyspecja-
lizowanego w zakresie Ochrony 
Środowiska.

ŚWIADCZYMY AKREDYTOWANY POBÓR 

PRÓBEK NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

ZAKRES USŁUG ANALITYCZNYCH

Analiza wód podziemnych i powie- ▪
rzchniowych 
Monitoring składowisk odpadów  ▪
wraz z pomiarami osiadania 
Monitoring sieci wodociągowej  ▪
Badania zanieczyszczeń gleb  ▪
i gruntów metalami i związkami 
organicznymi 
Badania ścieków i osadów  ▪
ściekowych 
Monitoring środowiska w otoczeniu  ▪
stacji benzynowych 
Badania zanieczyszczeń mikrobiolo- ▪
gicznych w powietrzu 
Pomiary emisji, badanie instalacji  ▪
ochrony powietrza
Testy zgodności odpadów  ▪
Cyfrowe mapy zanieczyszczeń  ▪
środowiska 
Cyfrowe modele rzeźby obiektów ku- ▪
baturowych - składowisk i wyrobisk
Pobieranie próbek wód, ścieków,  ▪
odpadów, gleb oraz gazów 
składowiskowych

Siedziba Główna Pszczyna

SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o.
(dawniej: Zakład Inżynierii Środowiska 
Eko-Projekt Kukla i Wspólnicy Sp. J.)
ul. Cieszyńska 52 A
43-200 Pszczyna
t +48 32/ 449 2500
f +48 32/ 447 2072
e pszczyna@sgs.com
www.sgs.com
www.eko-projekt.com.pl

Oddziały Regionalne

Wrocław ▪
Poznań ▪
Leżajsk ▪

AKREDYTOWANE LABORATORIA BADAWCZE

FLOTA

Posiadamy specjalistyczne samo-
chody wyposażone w profesjonalne 
komory chłodnicze, które zapewniają 
optymalne warunki przechowywania 
i bezpieczny transport próbek.

KLIENCI - PARTNERZY

SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. podej-
muje współpracę z przedsiębiorstwami 
i instytucjami z różnych sektorów, 
dostosowując zakres i sposób 
świadczenia usług do specyfi cznych 
potrzeb poszczególnych branż. 
Najliczniejszą grupę naszych Klientów 
stanowią przedsiębiorstwa i insty-
tucje sektora gospodarki komunal-
nej, administracji publicznej, sektora 
przemysłowego i doradczego. 

Dążenie do rozpoznania potrzeb 
naszych Klientów i zapewnienie 
satysfakcji ze świadczonych usług 
znajduje wyraz w ciągłym rozwoju 
systemu zapewnienia jakości. Jed-
nym z elementów dbałości o jakość 
i interes naszych usługobiorców jest 
staranny dobór dostawców sprzętu 
i odczynników dla naszych laborato-
riów. Współpracujemy jedynie z cer-
tyfi kowanymi przedsiębiorstwami, 
zapewniającymi dostawę najwyższej 
jakości produktów i usług związanych 
z kontrolą jakości.

EKO-PROJEKT SP Z O.O. NALEŻY 

OBECNIE DO MIĘDZYNARODOWEJ 

GRUPY SGS, ŚWIATOWEGO 

LIDERA W DZIEDZINIE INSPEKCJI, 

WERYFIKACJI, BADAŃ 

I CERTYFIKACJI. ŚWIADCZONE 

PRZEZ NAS KOMPLEKSOWE USŁUGI 

SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ BRANŻY 

OCHRONY ŚRODOWISKA SGS.



32
PRZEGLĄD PRZEMYSŁOWY I GOSPODARCZY

GOSPODARKA

Panie prezesie, powspomi-
najmy… Fundacja ma za sobą 
dwadzieścia edycji Konkursu 
„Teraz Polska”. Proszę opo-
wiedzieć, jaką drogę przebył 
konkurs od początku lat 90. 
ubiegłego wieku aż do dnia 
dzisiejszego?
Konkurs się zmieniał, bo zmie-

niała się sytuacja gospodarcza. 
W związku z tym również regulamin 
konkursu musiał dostosować się do 
zmieniających się warunków rynko-
wych.

Na początku lat 90. celem kon-
kursu było w zasadzie tylko wspie-
ranie rozwijającej się gospodarki 
poprzez ukazywanie jej osiągnięć. 
Obecnie jest nieco inaczej, naj-
ważniejsza jest jakość produktów 
i usług.

Fundacja rozpoczęła przyjmo-
wanie zgłoszeń do XXI edycji 
Konkursu „Teraz Polska”. Jak 
by Pan zachęcił do uczestnic-
twa w niej? 
„Dołącz do najlepszych!” – to 

nasze zaproszenie dla tych, którzy 
mają ochotę wystartować w kon-
kursie. Już mamy pierwsze zgło-
szenia i mam nadzieję, że będzie 
ich coraz więcej. Cieszy mnie to, 
zwłaszcza że w Polsce sukcesyw-
nie przybywa dobrych produktów 
i usług. Godło „Teraz Polska” jest 
od lat najbardziej rozpoznawalnym 
znakiem promującym wszystko to, 

co najlepsze w polskiej gospodar-
ce, więc fi rmy chętnie zgłaszają się 
do konkursu. Jeszcze do 14 stycznia 
2011 roku można nadsyłać zgło-
szenia do XXI jego edycji. Zapra-
szamy i fi rmy, i gminy. I życzymy… 
Godła „Teraz Polska”.

Kto ocenia zgłoszone produkty 
i usługi? Czy te oceny są wiary-
godne?
Ocena produktów to zadanie 

niezależnych Branżowych Komisji 
Ekspertów, z którymi Fundacja od 
lat współpracuje. Wszyscy uczest-
nicy Konkursu „Teraz Polska” są 
oceniani w sposób niezależny, rze-
telny i obiektywny. Uważam, że taki 
schemat wyboru laureatów gwaran-
tuje przyznawanie Godła w sposób 
nie budzący zastrzeżeń. Zresztą, 
jako organizacja, której priorytetem 
jest zaufanie społeczne, dokładamy 
najwyższej staranności przy organi-
zacji konkursu. Ocena branżowych 
Komisji decyduje o nominacji do 
Godła.

Jaką rolę pełni Kapituła Pol-
skiego Godła Promocyjnego ?
Kapituła sprawuje nadzór nad 

przebiegiem konkursu i jednocze-
śnie stanowi jury konkursu i to ona 
właśnie na ostatecznym etapie wy-
biera laureatów spośród nomino-
wanych.

Jakie są kryteria przyznawania 
Godła „Teraz Polska”?
Wszystko jest bardzo proste. 

Dla każdej grupy produktów (np. 

spożywczej, budowlanej, chemicz-
nej itp.), usług oraz dla zgłoszonych 
gmin powołujemy odrębne Bran-
żowe Komisje Ekspertów, zwane 
tak właśnie ze względu na specja-
lizację. Takich komisji w ostatniej 
edycji Konkursu „Teraz Polska” było 
ok. 40. Zresztą kryteria konkursu są 
również dostosowane do charakte-
ru fi rmy, jej wielkości i skali działa-
nia. Analogiczna sytuacja ma miej-
sce podczas oceny gmin. Wszystkie 
zgłoszenia w tej kategorii są rozpa-
trywane w podziale na gminy wiej-
skie, miejsko-wiejskie i miejskie.

W tym wypadku kryteria ocen 
zostały dostosowane do charakteru 
administracyjnego oraz wielkości 
gminy. Oceniamy także te aspek-
ty funkcjonowania gminy, które 
w sposób uniwersalny świadczą 
o jakości zarządzania, bez względu 
na ich wielkość. 

Co musi zrobić fi rma czy gmi-
na, aby wystartować w kon-
kursie? Czy procedury są skom-
plikowane?
Należałoby zacząć od przesłania 

ankiety rejestracyjnej, którą moż-
na pobrać ze strony internetowej 
Fundacji (www.terazpolska.pl) oraz 
wnieść opłatę rejestracyjną w wyso-
kości 500 zł. To jest pierwszy krok. 
Następnie poprosimy o skomple-
towanie wszystkich dokumentów, 
na podstawie których będziemy 
oceniać jakość produktu, czy usługi. 
Reszta w rękach Branżowych Komi-
sji Ekspertów, które na podstawie 
informacji zawartych we wnioskach 

Dołącz do 
najlepszych 
Z Krzysztofem Przybyłem – prezesem Zarządu Fundacji Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska” rozmawiamy o początkach konkursu, jego 
rozwoju, kształcie obecnym i planach Fundacji.
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weryfi kacyjnych dokonują oceny. 
Ci uczestnicy, którzy uzyskają naj-
wyższą liczbę punktów zostają no-
minowani do Godła „Teraz Polska”. 
Na ostatnim etapie, spośród nomi-
nowanych, Kapituła wyłania lau-
reatów konkursu, których podczas 
gali fi nałowej nagradzamy Godłem 
„Teraz Polska”. Taka sama procedu-
ra obowiązuje również gminy oraz 
przedsięwzięcia innowacyjne.

Pewnie nie raz spotkał się Pan 
z takim zarzutem pod adresem 
Fundacji, że w Konkursie „Te-
raz Polska” nagradzane są fi r-
my pochodzenia zagraniczne-
go, np. Lidl, a przecież konkurs 
nosi nazwę „Teraz Polska”…
Zgodnie z naszym regulami-

nem w konkursie mogą startować 
wszystkie fi rmy – muszą tylko dzia-
łać i być zarejestrowane w kraju, 
będącym członkiem Unii Europej-
skiej, od co najmniej 12 miesięcy, 
a ich produkt musi już funkcjono-
wać na rynku co najmniej pół roku. 

Godło „Teraz Polska” dla Lidla 
to po prostu znak nowych czasów. 
Zostało przyznane 3 grupom pro-
duktów: „Pilos”, „Bluedino” i „Fru-
it Jumbo”, produkowanych przez 
wiodące fi rmy branży mleczarskiej 
w Polsce: Mlekovitę, Bakomę, Za-
kłady Mleczarskie STARCO, OSM 
Hajnówka oraz 
OSM w Kościa-

nie. Wśród nagrodzonych produk-
tów znajdują się wyłącznie produk-
ty wytwarzane w Polsce. Mówiąc 
o znaku nowych czasów, miałem na 
myśli fakt, iż konieczność promo-
cji produktów oraz budowania ich 
wizerunku przeniosła się również 
na marki własne, kojarzone do tej 
pory przez wiele osób jako gorszy 
zamiennik produktów oryginalnych. 
Przykład nagrodzonych przez nas 
produktów dowodzi, że sytuacja 
taka nie musi być normą. 

Fundacja już po raz czwarty or-
ganizuje Konkurs „Teraz Polska 
Promocja”. Czego on dotyczy? 
Jakie są nagrody w tym konkur-
sie? Jaki jest poziom tych opra-
cowań?
Konkurs dotyczy prac magister-

skich z zakresu polskiej promocji. 
Sukcesy pierwszych edycji skłoniły 
nas do znacznego poszerzenia za-
kresu tematycznego tego konkursu. 
Obecnie promocja dotyczy bardzo 
wielu dziedzin. Poszerzyliśmy ją na-
wet o dyplomację gospodarczą, tu-
rystykę, rozwój regionalny, szkolnic-
two. Zwłaszcza to ostatnie kryterium 
jest ważnym elementem promują-
cym Polskę. Nagrody są fi nansowe. 
Obecnie jest to pula około 50 tysięcy 
złotych. Do nagród głównych pre-
tendują raczej te prace, które traktu-
ją problem szerzej i dotyczą pełnego 

uwzględnienia wizerunku pań-
stwa czy jego promocji. Celem 

konkursu nie jest tylko chwa-
lenie, ale przede wszystkim 
stworzenie warunków do 

powstania materiałów na 
potrzeby administracji 
państwowej. Edukacja 
jest przecież niezmiernie 
ważna, bo społeczeń-

stwo wyedukowane jest 
łatwiejszym do 

w s p ó ł -

pracy, do tworzenia nowych reform, 
nowych działań na miarę współcze-
snego życia. Od początku konkurs 
współorganizuje PAIiIZ, a także 
PARP i POT. Patronat nad konkur-
sem objęły ministerstwa: Sportu 
i Turystyki, MSZ, Ministerstwo Go-
spodarki, Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego, 
Narodowe Centrum Kultury oraz Na-
rodowy Bank Polski. Każda z tych in-
stytucji przyznaje w swojej dziedzi-
nie dodatkowe nagrody specjalne. 
Konkurs wspierają również najwięk-
sze polskie uczelnie: UW, SGGW, 
SGH, a także Instytut Nauk Ekono-
micznych PAN.

Jakie plany na przyszłość?
Głównie skupiamy się na Konkur-

sie „Teraz Polska”, ale w sposób cią-
gły rozszerzamy pole działania Fun-
dacji. Stąd właśnie projekty, takie 
jak konkurs na najlepsze prace magi-
sterskie, czy konferencje tematycz-
ne. Do tej pory w zasadzie skupiali-
śmy się na tematyce promocji Polski 
i innowacyjności, czyli na tym co jest 
nam szczególnie bliskie. Ostatnio, 
m.in. wspólnie z Politechniką War-
szawską, organizowaliśmy konfe-
rencję dot. zrównoważonego rozwo-
ju gmin, podczas której wręczyliśmy 
nagrody najbardziej rozwojowym 
gminom w Polsce. Ponadto w trak-
cie konferencji omówione zostały 
narzędzia prorozwojowe polskiego 
samorządu. Od roku organizujemy 
konkurs „Wybitny Polak”. Jego druga 
edycja już trwa, równolegle z kon-
kursem „Teraz Polska”. Zamierzamy 
te projekty kontynuować również 
w latach następnych.

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Krystyna Bartuzin

Więcej informacji na stronie:

www.terazpolska.pl 
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W związku z tym zrodziła się idea 
ustanowienia Polskiej Nagrody Jako-
ści – PNJ, która byłaby przyznawana 
przedsiębiorstwom za wdrażanie fi -
lozofi i TQM, czyli Zarządzania przez 
Jakość. Koncepcja powyższa została 
przedłożona w Krajowej Izbie Go-
spodarczej przez grupę specjalistów: 
prof. dr. hab. inż. Edwarda Kindlar-
skiego, dr. inż. Mirosława Rechę, 
mgr. inż. Marka Kłoczkę i mgr. inż. 
Witolda Modlińskiego. Opracowali 
oni również model kryteriów oraz 
regulamin konkursu Polskiej Nagro-
dy Jakości – PNJ. 

Komitet Jakości Krajowej Izby 
Gospodarczej (KIG) 7 czerwca 1994 
roku przyjął tę inicjatywę i powołał 
Podkomitet ds. Polskiej Nagrody Ja-
kości, którego zadaniem była analiza 
i poprawa zgłoszonych przez ww. 
grupę projektów. Podkomitet wy-
łonił 7-osobowy zespół specjalistów 
w składzie: 

 mgr inż. Zbigniew Janczy – 
PCBC, 

 mgr inż. Tomasz Kloze – PCBC, 
 mgr inż. Witold Modliński – KIG, 
 dr inż. Mirosław Recha – KIG – 

przewodniczący zespołu, 
 mgr inż. Piotr Staniewski – Teraz 

Polska, 
 mgr inż. Stanisław Walenta – 

PCBC, 
 mgr Magda Zmysłowska – Teraz 

Polska. 
Konsultantami zespołu zostali:

 prof. dr hab. inż. Romuald Kol-
man, 

 prof. dr hab. inż. Edward Kindlar-
ski.
Dokumenty opracowane przez 

dr. inż. Mirosława Rechę i mgr. inż. 
Witolda Modlińskiego, przy współ-
pracy z prof. dr. hab inż. Edwardem 
Kindlarskim i mgr. inż. Markiem 
Kłoczką, i poprawione przez Podko-
mitet ds. Polskiej Nagrody Jakości, 

zostały przedstawione 7 marca 
1995 roku na pierwszym posie-
dzeniu Komitetu Polskiej Nagro-
dy Jakości. 

Komitet Polskiej Nagrody 
Jakości przyjął przedłożone do-
kumenty uchwałą Nr 1/1995. 
Komitet został powołany przez 
dr. Andrzeja Arendarskiego, pre-
zydenta Krajowej Izby Gospo-
darczej, w porozumieniu z dr. 
inż. Januszem B. Berdowskim, 
dyrektorem Polskiego Centrum 
Badań i Certyfi kacji, mgr. Bog-
danem Chojną, prezesem Za-

rządu Fundacji Teraz Polska, prof. 
Edwardem Kindlarskim, przewod-
niczącym Komitetu Jakości KIG i dr. 
inż. Mirosławem Rechą, sekretarzem 
Komitetu Jakości KIG. 

Przy opracowaniu dokumentów 
i materiałów wykorzystano: 

 materiały i dokumenty Deming 
Application Prize, 

 materiały i dokumenty Mal-
colm Baldridge National Quality 
Award, 

 materiały i dokumenty European 
Quality Award,

 „Zarządzanie przez Jakość w Ja-
ponii i USA” E. Kindlarski, 

 „Zarządzanie przez Jakość” – 
Wydawnictwo BELLONA, E. Kin-
dlarski, J. Bagiński. 
Model Polskiej Nagrody Jako-

ści został opracowany w oparciu 
o koncepcję Europejskiej Nagrody 
Jakości, ponieważ była ona najbliż-
sza koncepcji autorów niniejszego 
opracowania. Polska Nagroda Jako-
ści została ustanowiona w 1995 roku 
przez: KRAJOWĄ IZBĘ GOSPODAR-
CZĄ, POLSKIE CENTRUM BADAŃ 
I CERTYFIKACJI, FUNDACJĘ TERAZ 
POLSKA . 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
W KONKURSIE POLSKIEJ 
NAGRODY JAKOŚCI 
XVII EDYCJA – 2011 r

Sekretariat Konkursu Polskiej 
Nagrody Jakości (PNJ) uprzejmie 

Nagroda dla 
najwyższej jakości 
Nowa sytuacja gospodarcza, w jakiej znalazły się polskie przedsię-
biorstwa na początku lat dziewięćdziesiątych, wymagała opracowania 
przez nie nowej wizji, strategii i polityki oraz podjęcia kompleksowej 
rekonstrukcji systemów zarządzania. Wdrażanie koncepcji Zarządza-
nia przez Jakość – ZPJ (Total Quality Management – TQM) w polskiej 
gospodarce było zatem bardzo ważnym elementem dla jej rozwoju.
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zaprasza do udziału w XVII edycji 
konkursu Polskiej Nagrody Jakości 
w 2011 roku. 

Każda organizacja: produkcyjna /
usługowa, publiczna lub edukacyjna 
spełniająca podane poniżej warun-
ki, która wdraża i doskonali u siebie 
koncepcję Modelu Doskonalenia 
Zarządzania PNJ oraz Zarządzania 
przez Jakość – TQM, może ubiegać 
się o nagrody, wyróżnienie lub dy-
plom fi nalisty w konkursie Polskiej 
Nagrody Jakości. 

W XVII EDYCJI KONKURSU 
WYŁONIENI ZOSTANĄ:

1. Laureaci i Wyróżnieni Sek-
tora Produkcyjnego i Usługowego 
Polskiej Nagrody Jakości dla:

 Mikro organizacji produkcyjnych 
i usługowych (do 20 osób za-
trudnionych)

 Małych i średnich organizacji 
produkcyjnych i usługowych 
(powyżej 20 do 250 osób zatrud-
nionych) 

 Dużych organizacji produkcyj-
nych i usługowych (powyżej 250 
do 500 osób zatrudnionych) 

 Bardzo dużych organizacji pro-
dukcyjnych i usługowych (powy-
żej 500 do 1500 osób zatrudnio-
nych

 Wielkich organizacji produk-
cyjnych i usługowych (powyżej 

1500 osób zatrudnio-
nych)
2. Laureaci i Wyróż-
nieni Sektora Usług 
Publicznych Polskiej 
Nagrody Jakości (nie-
zależnie od liczby za-
trudnionych) dla orga-
nizacji:

 Ochrony zdrowia
 A d m i n i s t r a c j i 

publicz nej (rządowej i samorzą-
dowej) 

3. Laureaci i Wyróżnieni Sektora 
Usług Edukacyjnych (nieza-
leżnie od liczby zatrudnionych) 
dla:

 Szkół stopnia podstawowego, 
gimnazjalnego i licealnego

 Szkół wyższych i pomaturalnych
 Muzeów
 Innych organizacji edukacyjnych

WARUNKI UCZESTNICTWA 
W KONKURSIE

Organizacje Sektora Produkcyj-
nego i Usługowego, ubiegające się 
o tytuł Laureatów i Wyróżnionych 
w XVII edycji konkursu PNJ, muszą 
spełniać następujące wymagania:

 pracować dla zysku,

 działać na terenie Polski mini-
mum 4 lata.
Organizacje Sektora Publicz-

nego, ubiegające się o tytuł Laure-
ata i Wyróżnionego w XVII edycji 
konkursu Polskiej Nagrody Jakości, 
muszą spełnić następujące wyma-
gania:

 działać na terenie Polski mini-
mum 4 lata.
Organizacje Sektora Usług Edu-

kacyjnych, ubiegające się o tytuł 
Laureata i Wyróżnionego w XVII 
edycji konkursu Polskiej Nagrody 
Jakości, muszą spełnić następujące 
wymagania:

 działać na terenie Polski mini-
mum 4 lata.
Procedura oceny organizacji 

uczestniczącej w konkursie doty-
czy całego zakresu jej działalności 
w aspekcie realizowania i doskona-
lenia koncepcji Zarządzania przez 
Jakość – ZPJ, czyli Total Quality Ma-
nagement – TQM.

Sekretariat Konkursu

Polskiej Nagrody Jakości

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4

tel. (22) 630 97 02, 630 96 63, fax.: 

(22) 826 35 06, 

e-mail: pnj@kig.pl

Wyniki konkursu odczytał Mirosław Recha

Nagrody wręczał wicepremier Waldemar Pawlak
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Kierowana przez pana jed-
nostka certyfikująca jest 
obecna na polskim rynku od 
ponad półwiecza, zachowu-
jąc nadal na nim czołową po-
zycję. To zaszczyt ale i zobo-
wiązanie. Proszę powiedzieć 
o dokonaniach i zamierze-
niach firmy. Co aktualnie ofe-
rujecie swym klientom?
Rzeczywiście możemy się 

pochwalić ogromnym doświad-
czeniem i niemałymi doko-
naniami. Rokrocznie, łącznie 
z odnawianymi, wydajemy 5-6 
tys. certyfikatów i znaków (certy-
fikacja wyrobów). Nasze certyfi-
katy otrzymały m.in.: Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów, resorty 
gospodarki i sprawiedliwości, Ko-
menda Główna Straży Pożarnej, 
urzędy wojewódzkie, marszałkow-
skie i miejskie, starostwa powia-
towe, szkoły wyższe, szpitale, za-
kłady przemysłowe, elektrownie 
i elektrociepłownie, mleczarnie, 
zakłady mięsne, piekarnie i młyny, 
zakłady przetwórstwa owocowo-
warzywnego. Zatrudniamy 140 
osób, część pracuje w dwóch na-
szych oddziałach.

Sięgając do historii PCBC nale-
ży stwierdzić, że działaliśmy w re-
aliach PRL, czyli w systemie naka-
zowo-rozdzielczym i, po 1989 r., 
w warunkach wolnego rynku. Sło-

wem nastąpiła ogromna 
zmiana, od starań o za-
pewnienie jakości uzyski-

wanymi metodami ad-
ministracyjnymi, do jej 
podnoszenia sposobami 

charakterystycznymi dla ustroju 
rynkowego. Nastąpiło także do-
stosowanie naszego systemu cer-
tyfikacyjnego do wymogów Unii 
Europejskiej. Do 30 kwietnia 2004 
r. byliśmy jednostką koordynującą 
krajowy system badań i certyfika-
cji, obejmujący ponad 60 jedno-
stek certyfikujących i ponad 200 
laboratoriów. Z chwilą wejścia do 
Unii nasza rola i sytuacja na ryn-
ku uległa istotnej zmianie. Stali-
śmy się jednostką certyfikującą 
działającą na konkurencyjnym 
rynku; pojawiło się na nim wiele 
takich jednostek; stanęliśmy więc 
przed olbrzymim wyzwaniem, by 
zachować odpowiednią pozycję 
na rynku, pozostać jego liderem. 
Od czasu transformacji ustrojo-
wej we wszystkich latach byliśmy 
instytucją dochodową, regular-
nie wywiązującą się ze wszelkich 
zobowiązań. Wierzę, że rentow-
ni będziemy zawsze; oczywiście 
w minionym 20-leciu były lepsze 
i gorsze lata, ale to sytuacja zu-
pełnie normalna w biznesie. 

Wracając do chwili obecnej 
trzeba powiedzieć, że zajmujemy 
ważną pozycję w kraju w dzie-
dzinie naszych działań. Znani je-
steśmy także w wielu państwach 
świata, poprzez nasze filie i firmy 

z nami kooperujące. Część na-
szych usług realizujemy za gra-
nicą, np. w Turcji. Rumunii, Rosji 
(Tatarstan) czy Chinach. Dyspo-
nujemy znakomitą kadrą fachow-
ców. Nasze zadania, w telegra-
ficznym skrócie, jako jednostki 
notyfikowanej nr 1434, to: certy-
fikowanie systemów zarządzania 
i wyrobów, a także certyfikowa-
nie audytorów, organizowanie 
szkoleń w dziedzinie jakości i do-
skonalenie kadr dla potrzeb akre-
dytacji i certyfikacji, współpraca 
z organami rządowymi w obsza-
rze systemu oceny zgodności oraz 
współpraca międzynarodowa. 
Oczywiście czynimy także wie-
le w dziedzinie promocji jakości 
i ochrony środowiska.

Zaczęliśmy w styczniu 1959 
roku jako Biuro Znaku Jakości, 
którego następcą było Centralne 
Biuro Jakości, by w końcu przy-
jąć obecne miano. Jesteśmy Jed-
nostką Notyfikowaną nr 1434 do 
dyrektyw: 2009/48/WE – bezpie-
czeństwo zabawek, 2004/108/WE 
– kompatybilność elektromagne-
tyczna, 2006/95/WE – sprzęt elek-

Lider rynku 
certyfikacji

Rozmowa z Wojciechem Henrykowskim, prezesem zarządu i dyrektorem 
generalnym Polskiego Centrum Badań i Certyfi kacji SA.
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z ochroną środowiska. Macie 
ich kilka w swej ofercie. 
Oczywiście najwięcej wyda-

jemy certyfikatów dla systemów 
zarządzania z rodziny ISO (9001, 
14001, 22000, 13485) – to blisko 
70 proc. wszystkich. Oferujemy 
znane od lat znaki jak bezpieczeń-
stwa (B) czy jakości (Q). PCBC 
zawarło szereg umów dwustron-
nych, umożliwiających uzyskanie 
na wyroby znaków zgodności in-
nych jednostek: GS, VDE, IMQ, S, 
N. Wydaliśmy do końca ub. r. 2905 
znaków rolnictwa ekologicznego 
BIO, 66 znaków ekologicznych 
EKO – są to znaki krajowe. Ofe-
rujemy od 5 lat Ecolabel – wspól-
notowe oznakowanie ekologiczne 
(dobrowolne). Jest to oficjalny 
znak przyznawany wyrobom, któ-
re spełniają wyższe normy środo-
wiskowe, określone w kryteriach 
przyjętych decyzjami Komisji UE. 
System uwzględnia cały cykl ży-
cia wyrobów. System zarządzany 
jest przez Radę wspieraną przez 
Komisję. Tym znakiem mogą być 
oznaczone takie wyroby jak pa-
piernicze, środki czyszczące, po-
wszechnego użytku, sprzęt elek-
troniczny oraz produkty dla domu 
i ogrodu, ubrania, a także usługi 
związane z turystyką – kempin-
gowe i hotelarskie. PCBC wydało 
dotąd 19 certyfikatów; pierwszy, 
1 lutego 2005 r., otrzymał produ-
cent maty wegetacyjnej, a następ-
ny – hotel. Ostatnio przyznaliśmy 
dwa certyfikaty japońskiemu pro-
ducentowi telewizorów w Polsce – 
firmie Toshiba. Są one w przewa-
żającej mierze eksportowane. 

W sumie to zdecydowanie 
niewiele, zważywszy, że np. we 
Włoszech liczba certyfikowanych 
na Ecolebel wyrobów wynosi po-
nad 10 tys., w Finlandii ponad 6 
tys., a na Węgrzech blisko 300. 
Jeśli chodzi o grupy wyrobów, to 
dominują takie jak twarde wy-
kładziny podłogowe, tekstylia, 
farby do malowania powierzchni 

tryczny, 2006/42/WE – maszyny, 
90/385/EWG – aktywne implan-
towane wyroby medyczne, 93/42/
EWG – wyroby medyczne, 98/106/
EWG – wyroby budowlane, 94/25/
WE – rekreacyjne jednostki pływa-
jące, 99/5/WE – urządzenia końco-
we radiowe i telekomunikacyjne. 
Trzeba wskazać, iż certyfikacja 
systemów zarządzania obejmuje 
m.in. ISO 9001 (jakość), ISO 14001 
(środowisko), PN-N-18001 (bez-
pieczeństwo i higiena pracy), ISO 
13485 (wyroby medyczne), ISO/
TS 16949 (motoryzacja), ISO/IEC 
27001 (bezpieczeństwo informa-
cji), HAACCP/ISO 22000 (bezpie-
czeństwo żywności), WSK (obrót 
wyrobami podwójnego zastoso-
wania), antykorupcja (to nowość). 
PCBC nie wydaje certyfikatów 
motoryzacyjnych.

Nasza jednostka jest jako je-
dyna w Polsce upoważniona do 
wydawania certyfikatów British 
Retail Consortium i HDE za żyw-
ność, opakowania i wyroby konsu-
menckie. Pierwszy jest wymagany 
od dostawców dóbr do brytyjskich 
sieci handlowych, drugi – niemiec-
kich. 

Jesteśmy zrzeszeni w: IQNet – 
Międzynarodowej Sieci Jednostek 
Certyfi kujących Systemy, W EOQ 
– Europejskiej Organizacji Jako-
ści, EFQM – Europejskiej Fundacji 
Zarządzania Jakością, IECEE (CB) 
– Międzynarodowym Systemie Cer-
tyfi kacji Wyrobów Elektrycznych, 
EPCA (CCA) – Europejskim Systemie 
Certyfi kacji Wyrobów Elektrycznych, 
BRC – Zrzeszeniu Dostawców Bry-
tyjskich i HDE – Zrzeszeniu Niemiec-
kich Dostawców. 

Najbardziej znane w Polsce, 
ale i Europie certyfikaty to te 
z dziedzin zarządzania z grupy 
ISO (jakością, środowiskiem 
etc). Powiedzmy w tym miej-
scu o szalenie ważnej kwestii 
– certyfikatach związanych 

wewnętrznych i zewnętrznych, 
telewizory, papiery drukarskie 
i do kopiarek, wszelkiego rodza-
ju środki czyszczące, chusteczki 
higieniczne. W przypadku certyfi-
katów ekologicznych wymagania 
stawiane aplikantom są bardzo 
wysokie, a nakłady niemałe. Unia 
Europejska zaleca (nie zobowiązu-
je) rządom prowadzenie proekolo-
gicznej polityki. Aby wprowadziły 
pewne preferencje dla producen-
tów czy usługodawców. U nas 
nie dostrzegam działań polskich 
władz na tym polu. Rynek nie wy-
musza pojawienia się wyrobów 
ekologicznych, one istnieją, ale 
są znacznie, kilkukrotnie droższe 
od tradycyjnych. Taka jest świa-
domość społeczna, daleka od wy-
stępującej w krajach zachodnich. 
U nas o decyzji zakupu decyduje 
cena, w dalszej kolejności jakość. 

Dodam, iż od pewnego czasu 
obowiązuje nowy wzór certyfika-
tu Ecolabel w układzie pionowym 
i poziomym.

Jesteście jako firma laure-
atem licznych nagród i wyróż-
nień. Pan także został uho-
norowany wieloma laurami, 
Które uznaje pan za najcen-
niejsze?
Na pewno szczycimy się otrzy-

maniem tytułu laureata Polskiej 
Honorowej Nagrody Jakości,

Jesteśmy laureatem Su-
per Białego Tygrysa (PCBC i ja, 
w tym roku, osobiście). Cenimy 
także tytuł Solidnej Firmy, który 
otrzymujemy corocznie od 5 lat. 
W ubiegłym roku uhonorowano 
nas Złotym Certyfikatem Progra-
mu Solidna Firma. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jerzy Bojanowicz

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA

ul. Kłobucka 23a

02-699 Warszawa

tel.: 22 857 99 16
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Panie Prezesie, zdaje się, że 
zmiany nie są kosmetyczne. 
Czyżby do tej pory ZUS funk-
cjonował źle?
Zakład funkcjonuje spraw-

nie, realizujemy wszystkie nasze 
ustawowe zadania bez opóźnień, 
świadczenia zawsze są na czas. 
Natomiast zmienia się świat wokół 
nas, zmieniają się potrzeby i ocze-
kiwania naszych klientów, więc 
potrzebna jest zmiana i samego 
Zakładu. Opracowaliśmy „Strategię 
przekształceń Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych na lata 2010 – 2012”, 
która jest właśnie odpowiedzią na 
procesy zachodzące w otoczeniu 
społecznym. 

Mamy zatem rozwijające się 
społeczeństwo informacyjne i zapo-
trzebowanie na usługi elektronicz-
ne, z drugiej zaś strony – coraz 
bardziej okrzepłe społeczeństwo 
obywatelskie, oczekujące od insty-
tucji publicznych wysokiej jakości 
usług i racjonalności w wydatkowa-
niu środków publicznych.

Celem nadrzędnym w przyję-
tej strategii jest więc zwiększenie 
satysfakcji klientów dzięki projek-
towaniu procesów i organizacji 
zasobów, przy zachowaniu przej-
rzystości i efektywności gospodaro-
wania środkami publicznymi.

W jaki sposób strategia wdra-
żana jest w życie?
Strategia, a ściśle mówiąc cel 

strategiczny jest realizowany kom-
pleksowo, poprzez jednoczesne 
działania w kilku sferach. Przede 
wszystkim opisaliśmy wszystkie za-
chodzące w ZUS procesy. Jest ich 
prawie 600. Przystępujemy do ich 
optymalizacji, co pozwoli na wyeli-
minowanie niedoskonałości organi-
zacyjnych, wszelkich „wąskich gar-
deł”, zbędnych czynności.

Zoptymalizowane procesy będą 
również podstawą do jak najbar-
dziej efektywnego wykorzystania 
narzędzi informatycznych – zarów-
no istniejących, jak i będących w fa-
zie projektowania. Wdrażamy przy 
tym system monitorowania proce-
sów, który umożliwi ich weryfi kację, 
ciągłe doskonalenie i optymaliza-
cję. Służy temu nasz wewnętrzny 
banchmarking, w którym porównu-
jemy wszystkie 43 oddziały Zakładu 
pod względem: sprawności, jakości 
i efektywności ekonomicznej rozu-
mianej jako wydajność pracy. Ro-
dzi to zdrowe współzawodnictwo 
między poszczególnymi oddziała-
mi, współzawodnictwo, na którym 
już korzystają nasi klienci. Chodzi 
tu jednak o coś więcej. System mo-
nitorowania stanowi swoisty sys-
tem wczesnego ostrzegania, który 
pozwoli na szybkie reagowanie na 
jakiekolwiek niepokojące sygnały 
dotyczące realizacji zadań. Innymi 
słowy – system ten umożliwi wdro-

żenie zarządzania procesowego 
w ZUS. Jako narzędzie analityczne 
stosowana jest tu Zrównoważona 
Karta Wyników (Balance Score-
card), pozwalająca na defi niowanie 
celów oraz monitorowanie stopnia 
ich realizacji w przekroju czterech 
perspektyw: fi nansowej, klienta, 
procesów oraz rozwoju.

Wspomniał Pan, że ZUS chce 
bardziej efektywnie wykorzysty-
wać narzędzia informatyczne.
Rzeczywiście, stawiamy na jak 

najszerszą elektronizację kontak-
tów klientów z ZUS. Zakład posiada 
w tym zakresie duże doświadczenie 
– był jedną z pierwszych instytucji 
publicznych w Polsce, które wpro-
wadziły na szeroką skalę usługi 
elektroniczne. Od kilku lat z powo-
dzeniem funkcjonuje nasz Elektro-
niczny Urząd Podawczy (http.eup.
zus.com.pl), którego najnowszą, 
udoskonaloną wersję oddaliśmy 
niedawno do dyspozycji użytkowni-
ków. Jesteśmy także bardzo ważną 
częścią platformy ePUAP.

Obecnie celem jest zapewnie-
nie klientom ZUS obsługi na po-
ziomie porównywalnym z obsługą, 
z którą spotykają się na konkuren-
cyjnych rynkach usług, np. sekto-
ra bankowego. Dążeniem Zakładu 
jest zapewnienie 24-godzinnego 
dostępu do jak najszerszego ka-
talogu usług świadczonych przez 
Zakład dla wszystkich grup klien-
tów. Chodzi tutaj nie tylko o bie-
żące, bezpośrednie informowanie 

ZUS zmienia się 
dla klientów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczyna coraz lepiej funkcjonować, 
czego dowodem jest wyróżnienie prestiżową Polską Nagrodą Jako-
ści w tegorocznej, szesnastej już edycji tego konkursu. O zmianach 
w ZUS, ich powodach i konsekwencjach rozmawiamy z jego prezesem 
Zbigniewem Derdziukiem.
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klientów w sprawach, z którymi się 
zwracają, ale także o możliwość 
bieżącej realizacji wniosków. Po 
to właśnie budujemy – ze środków 
unijnego Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka – wielo-
kanałową Platformę Usług Elek-
tronicznych. Na projekt o wartości 
ponad 100 mln złotych składają 
się takie elementy, jak zupełnie 
nowy portal internetowy, urzędo-
maty, za pomocą których będzie 
można załatwić sprawy w elektro-
nicznym ZUSie w sytuacji braku 
dostępu do Internetu. Stworzymy 
także profesjonalne call center 
oraz zorganizujemy nowoczesne 
sale obsługi klientów, wyposażone 
w „inteligentny” system zarządza-
nia obsługą klientów, z możliwo-
ścią elektronicznego umówienia się 
na spotkanie z urzędnikiem na kon-
kretną godzinę.

Rozumiem więc, że tradycyjny 
sposób kontaktu z klientami 
nie odchodzi w Zakładzie cał-
kiem do lamusa?
Oczywiście, że nie. Klientom 

preferującym bezpośredni kontakt 
Zakład chce zapewnić wysoki stan-
dard obsługi nie tylko w zakresie 
wyposażenia sal obsługi klientów, 
ale także poziomu kompetencji za-
trudnionych tam pracowników. Dla-
tego właśnie wprowadziliśmy jed-
nolite standardy obsługi klientów.

Czy w związku z tym zajdą ja-
kieś istotne zmiany w struktu-
rze Zakładu?
Jednym z założeń strategii jest 

wypracowanie, przy wykorzystaniu 
zoptymalizowanych procesów, mo-
delu funkcjonowania całej organi-
zacji, gwarantującego skuteczność 
i elastyczność działania. Zgodnie 
z założeniami nastąpi wyraźne od-
dzielenie funkcji kontaktu z klien-
tem (front offi  ce) od funkcji prze-
twarzania dokumentacji i wsparcia 
(back offi  ce). Rozwój kontaktów 
z klientem będzie zbieżny z rozwo-

jem usług elektronicznych dostęp-
nych przez Internet, w call center 
oraz na salach obsługi klientów. 
Natomiast rozwój back offi  ce nasta-
wiony będzie na specjalizację pracy 
i tworzenie centrów usług umiejsco-
wionych, w zależności od potrzeb 
klientów ZUS oraz wyników analizy 
procesów, na jednym z trzech po-
ziomów: ogólnopolskim, regional-
nym lub lokalnym (oddziału ZUS).

ZUS jako instytucja publiczna 
wprawdzie nie musi – w prze-
ciwieństwie do podmiotów 
biznesowych – uznawać za 
priorytet efektywności eko-
nomicznej, ale wspomniał Pan 
już, że racjonalne i przejrzy-
ste gospodarowanie środka-
mi publicznymi jest jednym 
z najważniejszych postula-
tów społeczeństwa obywatel-
skiego. W jaki sposób chce-
cie Państwo zsynchronizować 
orientację na klienta z troską 
o publiczny grosz?
Wprowadzamy system moni-

torowania kosztów, który zapewni 
przejrzystość ponoszonych wydat-
ków oraz powiąże działania z kosz-
tami, zgodnie z duchem wdrażane-
go w polskiej administracji budżetu 
zadaniowego. Kontrola efektywno-
ści finansowej odbywa się poprzez 
monitorowanie poziomu zmien-
ności syntetycznego wskaźnika 

kosztu jednostkowego. Efektem 
prac w tej sferze będzie nowocze-
sny system informacji zarządczej, 
którego istnienie jest niezbędne do 
podejmowania bieżących i strate-
gicznych decyzji w każdej profesjo-
nalnie zarządzanej instytucji.

Należy wyraźnie podkreślić, 
że strategia ma przełomowe zna-
czenie dla Zakładu. Wprowadza 
nowy sposób podejścia do pla-
nowania strategicznego, rzadko 
stosowany dotychczas w sektorze 
publicznym, zaś znacznie częściej 
w biznesie. Wdrażane narzędzie 
zapewni kompleksowość i spójność 
działań na poziomie całej organi-
zacji. Jednostki ZUS, działające na 
terenie całego kraju, będą podle-
gały systematycznej ocenie, a kie-
runki ich rozwoju będą wynikały 
z „branżowych”, bardziej szczegó-
łowych polityk, zbieżnych z celem 
nadrzędnym strategii.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Jacek Dziekan

POLSKA NAGRODA JAKOŒCI
XVI edycja 2010 
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Szanuj sąsiada 
swojego...

Kiedyś, w niezbyt odległej prze-
szłości, datę rozpoczynania sezo-

nu grzewczego uroczyście ogłaszano 
w mediach. Z reguły poprzedzał ten 
dzień potok przekleństw i innych 
przejawów niezadowolenia ze strony 
mieszkańców domów wielorodzin-
nych, którzy z racji zamieszkiwania 
betonowych klocków mieszkalnych, 
stworzonych z niczym nieocieplanej 
„wielkiej płyty”, pierwsi odczuwa-
li skutki coraz to zimniejszych dni 
i okraszonych białymi przymrozkami 
nocy i poranków. Zakończenie zaś 
sezonu grzewczego sygnalizowały 
z dnia na dzień zimne kaloryfery i ko-
lejne wiązanki kuchennej łaciny kie-
rowane pod adresem decydentów.

Dzisiaj mamy czasy nieporówna-
nie lepsze. Większość administracji 
budynków wielorodzinnych, głownie 
dzięki pojawieniu się na rynku dość 
tanich materiałów izolacyjnych, ocie-
pliła budynki, przyczyniając się w ten 
sposób do zdecydowanego obniżenia 
strat ciepła i tym samym do obniże-
nia kosztów ogrzewania.[?] Swoje 
zrobiły też liczniki zużytego ciepła 
montowane bądź w każdym z miesz-
kań, bądź zbiorowo na pionach. To 

z kolei pozwoliło 

administracji zdjąć z siebie koszty 
strat ciepła i stworzyło możliwość 
przerzucenia ich na „uszczęśliwio-
nych” lokatorów.

W zdecydowanie lepszej sytuacji 
są mieszkańcy domków jednorodzin-
nych. Przede wszystkim dlatego, że 
to oni sami decydują, kiedy na te-
renie ich posesji zaczyna się sezon 
grzewczy. Kiedy sezon się kończy 
z reguły decyduje opróżniona z węgla 
piwnica i brak środków na dodatko-
wy, uzupełniający zakup paliwa.

O rozpoczęciu sezonu grzew-
czego w rejonie niskiej zabudowy 
świadczy najczęściej gęsty, gryzący 
i wszędzie włażący smog, powstały 
z palenia obok węgla także i byle cze-
go. Lokalne władze są w takich przy-
padkach bezsilne. Palenie w piecach 
zaczyna się z reguły wtedy, kiedy do-
mownicy wracają z pracy. Wtedy też 
zapada zmrok i cudownie zakrywa 
informację kto i czym w swoim pie-
cu pali. Niektóre z lokalnych samo-
rządów, aby nieco ulżyć podtruwa-
nym mieszkańcom, oferują w formie 
promocji partycypację w kosztach 
zamiany domowych kotłowienek na 
ekologiczne piece, przystosowane do 
spalania węgli „ekologicznych”. Ta-
kich gmin jest niestety niewiele. Jesz-
cze mniej jest amatorów chętnych 
i gotowych do zainstalowania na 
dachach swoich domów paneli solar-
nych. Nawet przy kilkutysięcznej do-
tacji lokalnej władzy koszt takiej in-
stalacji jest tak wysoki, że jego zwrot 
nastąpi po kilkudziesięciu latach. Dla 
sześćdziesięcio a nawet pięćdziesię-
ciolatków to żadna perspektywa.

Kilkanaście lat temu lansowano 
ideę instalowania kotłowienek ga-
zowych, a tam gdzie gazu nie ma, 

olejowych. Cóż jednak z tego, skoro 
niezwłocznie po akcji promocyjnej 
do zgodnego dzieła przystąpili ko-
lejni ministrowie fi nansów i gospo-
darki, tak skutecznie windując ceny 
tych ekologicznych paliw, że zmusili 
wszystkich mieszkańców do powro-
tu do starych, sprawdzonych metod 
ogrzewania.

Mam znajomego, którego sąsiad 
dla obniżenia kosztów ogrzewania 
sprowadza stare, zużyte opony, tnie 
je kątówką na stosownej wielkości 
kawałki i niczym wytrawny związko-
wiec na stołecznej manifi e, zaczadza 
skutecznie całą okolicę.

Jakie tego typu działalność przy-
nosi skutki usłyszałem niedawno, 
kiedy jeden ze specjalistów rzucił od 
niechcenia cyfrę 30 000. Tyle bowiem 
osób umiera rocznie w Polsce na sku-
tek niskiej emisji z domowych insta-
lacji grzewczych. Ponieważ nie znam 
ceny ludzkiego życia, nie znajduję 
więc tym samym odpowiedzi na py-
tanie, co zrobić z tym fantem?

Póki co, radzę mojemu znajome-
mu aby szanował swojego sąsiada, 
przynajmniej za to, że ten pali gumę 
tylko w nocy...

Alojzy DEBUDAJ

, ą p
z kolei pozwoliło

O rozpoczęciu sezonu 
grzewczego w rejonie 
niskiej zabudowy 
świadczy najczęściej 
gęsty, gryzący 
i wszędzie włażący 
smog, powstały 
z palenia obok węgla 
także i byle czego.

Nim się człowiek obejrzał, a tu już pora zaczynać kolejny sezon 
grzewczy.

ogrzewania.

Mam znajomego, którego 
sąsiad dla obniżenia kosztów 
ogrzewania sprowadza stare, 
zużyte opony, (...) i niczym 
wytrawny związkowiec na 
stołecznej manifi e, zaczadza 
skutecznie całą okolicę.
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11 listopada br. Komitet Polskiej 
Nagrody Jakości docenił Pana 
zasługi w dziedzinie doskona-
lenia jakości zarządzania przy-
znając Panu Polską Honorową 
Nagrodę Jakości. Od jak dawna 
zajmuje się Pan problematyką 
„dobrej roboty” w zarządzaniu?
Otrzymanie Polskiej Honorowej 

Nagrody Jakości to dla mnie za-
szczyt. Cieszę się, że wyróżniono 
moją wieloletnią pracę w tej dzie-
dzinie. 

Z zarządzaniem opartym na 
normach europejskich zetknąłem 
się po raz pierwszy w latach 90. XX 
wieku w czasie praktyk w szwedz-
kim dozorze technicznym. Miałem 
szczęście, że dane mi było obser-
wować wszystkie zalety dobrej 
organizacji właśnie w jednostce 
inspekcyjnej. Zastosowane tam 
rozwiązania systemowe sprawi-
ły, że zainteresowałem się tym 
zagadnieniem i niewiele później 
zostałem jednym z pierwszych au-

dytorów systemów zarządzania 
w Polsce. 

Jestem członkiem Rady ds. 
Akredytacji przy Polskim Centrum 
Akredytacji od początku jego ist-
nienia. W PCA byłem również 
członkiem Komitetu Odwoławcze-
go oraz Komitetu Technicznego 
zajmującego się akredytacją jed-
nostek inspekcyjnych.

W Urzędzie Dozoru Techniczne-
go przez dziesięć lat pełniłem funk-
cję pełnomocnika Prezesa do spraw 
jakości. Pracowałem również nad 
stworzeniem jednostki certyfi kującej 
UDT-CERT, zajmującej się między 
innymi certyfi kacją systemów zarzą-
dzania, a następnie nią kierowałem.

Starałem się promować i rozpo-
wszechniać w Polsce dobre praktyki 
w zakresie systemów zarządzania, 
oparte na normie ISO 9001. Nasi 
przedsiębiorcy szybko docenili do-
brodziejstwa organizacji pracy opar-
tej na normach powszechnie akcep-
towanych w Europie i na świecie.

Jakie były bezpośrednie ko-
rzyści z wdrożenia systemu 
zarządzania jakością w UDT, 
w jednostce inspekcyjnej, któ-
ra wykonując zadania nało-
żone ustawą o dozorze tech-
nicznym, nie podlega prawom 
konkurencji?
Przede wszystkim miało to 

ogromne znaczenie dla realizacji 
naszych ustawowych obowiązków. 
Dobra organizacja pracy zawsze 
ma wpływ na jakość jej rezultatów. 
W naszym przypadku ma to zna-
czenie szczególne, ponieważ dzia-

Dobra organizacja – 
to się opłaca
Rozmowa z Markiem Walczakiem,
Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego
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Komisji Europejskiej i opracowu-
jącej interpretacje zapisów dyrek-
tyw ciśnieniowych. Był to pierwszy 
przypadek uczestnictwa w pracach 
tego rodzaju grup przedstawicieli 
instytucji z państwa stowarzyszo-
nego. Miałem przyjemność przez 
dwa lata uczestniczyć w jej pra-
cach.

Jeszcze przed wejściem Polski 
do Unii UDT został również zapro-
szony przez Komisję Europejską do 
prac na Forum Jednostek Notyfiko-
wanych w UE. Dzięki temu pracow-
nicy UDT zdobywali kwalifikacje, 
które okazały się bezcenne w okre-
sie dostosowywania polskiego pra-
wa do wymogów Wspólnoty. Dzię-
ki zdobytym doświadczeniom UDT 
mógł wspierać polską administra-
cję rządową w procesie wdrażania 
unijnych dyrektyw, związanych 
z działalnością dozorową i w przy-
gotowaniu projektów odpowied-
nich aktów prawnych. Kierowałem 
wówczas w UDT komórką organi-
zacyjną zajmującą się sprawami in-
tegracji europejskiej. 

Wdrożenie w UDT systemów 
zarządzania bardzo szybko oka-
zało się niezwykle pomocnym na-
rzędziem przy budowaniu nowo-
czesnej organizacji. Korzystamy 
z faktu, że system zarządzania ja-
kością wymaga nieustannego do-
skonalenia. Dlatego nasz system 
ciągle poprawiamy i wdrażamy wy-
mogi kolejnych standardów euro-
pejskich dotyczących zarządzania.

Czy trudno jest wdrożyć sys-
tem zarządzania w jednostce 
inspekcyjnej działającej w ob-
szarze bezpieczeństwa tech-
nicznego?
Pamiętajmy, że wszystkie firmy 

posiadają systemy zarządzania. 
Wdrożenie normy ISO 9001 polega 
więc na dostosowaniu istniejącego 
systemu do wymagań tej normy.

Proces wdrażania normy ISO 
9001, zwłaszcza w firmie tak du-
żej jak Urząd Dozoru Techniczne-

łamy w bardzo ważnym obszarze 
bezpieczeństwa publicznego – bez-
pieczeństwa technicznego. Celem 
każdej inspekcji technicznej jest 
eliminacja lub minimalizacja ryzy-
ka związanego z zagrożeniami dla 
życia ludzkiego, zatem niezwykle 
istotne są elementy wpływające na 
jakość jej wykonania, takie jak in-
żynierskie kompetencje, precyzja 
działania i odpowiedzialność. Wdro-
żenie systemu zarządzania pozwala 
doskonalić naszą działalność i za-
pewniać wysoką wiarygodność wy-
ników badań prowadzonych przez 
naszych inspektorów i ekspertów.

UDT był jedną z pierwszych 
fi rm w Polsce, w których wdro-
żono system zarządzania. Jak 
to zmieniło pozycję UDT?
W 1992 roku w Centralnym La-

boratorium Dozoru Technicznego 
wdrażaliśmy system jakości zgod-
ny z wymaganiami norm europej-
skich serii EN 45000. W CLDT od-
był się pierwszy w Polsce audyt. 
Uzyskanie w 1992 roku pierwsze-
go w polskim systemie certyfikatu 
akredytacji laboratoriów badaw-
czych pozwoliło na przyjęcie UDT 
w poczet członków CEOC, organi-
zacji zrzeszającej największe euro-
pejskie instytucje dozorowe. 

Wdrożenie systemu zarządza-
nia było również warunkiem pozy-
tywnego wyniku audytu ekspertów 
Unii Europejskiej, ukierunkowa-
nego na sprawdzenie kompetencji 
technicznych UDT. Zakończono go 
we wrześniu 1997 roku i nadano 
UDT status jednostki przewidzia-
nej do notyfikacji, jako pierwszej 
tego typu organizacji spoza Unii 
Europejskiej, w dziedzinie obję-
tej Dyrektywą Europejską 87/404/
EWG, dotyczącą prostych zbiorni-
ków ciśnieniowych. 

Dzięki pozytywnym ocenom 
naszego systemu przez Komisję 
Europejską, UDT mógł delegować 
w 1998 roku obserwatora do prac 
Grupy Roboczej, pracującej przy 

go, jest oczywiście pracochłonny, 
ale kiedy jasne są cele działalno-
ści i wizja organizacji, nie jest tak 
trudny, jak czasem się sądzi. Jed-
nym z trudniejszych kroków jest 
pozyskanie sojuszników wśród za-
łogi, chętnych do zaangażowania 
w proces tych zmian. Kiedy sys-
tem zostaje wdrożony, pracownicy 
szybko zauważają wymierne korzy-
ści, takie jak: wyraźne określenie 
zakresów odpowiedzialności po-
szczególnych pracowników, popra-
wa decyzyjności w firmie, oszczęd-
ność czasu poprzez eliminację 
zbędnych działań itd. To wszystko 
wiąże się po prostu z dobrą or-
ganizacją pracy. Uporządkowa-
nie systemu zarządzania zgodnie 
z normą wypracowaną w oparciu 
o doświadczenia firm działających 
w warunkach rozwiniętej gospo-
darki zdecydowanie ułatwia zarzą-
dzanie. Jeśli istnieją gotowe wzor-
ce w tym zakresie, to warto z nich 
korzystać. Norma ISO 9001 do-
skonale sprawdziła się w polskich 
realiach, przynosząc sukcesy tym 
firmom, które postawiły na dobrą 
organizację swojej działalności. 

Dziś wszyscy pracownicy UDT, 
nie tylko kadra inżynierska, ak-
tywnie współtworzą systemy za-
rządzania zgodnie z europejski-
mi zasadami organizacji systemu 
bezpieczeństwa technicznego. 
Trud związany z procesem wdra-
żania systemu zarządzania za-
owocował podniesieniem jakości 
inspekcji.

Życzę dalszych sukcesów na tej 
drodze i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Ewa Dorobińska

Urząd Dozoru Technicznego

02-353 Warszawa, 

ul. Szczęśliwicka 34

centrala telefoniczna: (22) 57-22-100, 

fax: (22) 822-72-09, 

e-mail: udt@udt.gov.pl

www.udt.gov.pl



Od roku 1997 „ORGMASZ” 
uczestniczy w ramach Krajowej 
Sieci Usług dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw we wdrażaniu 
szeregu instrumentów wsparcia 
dla sektora MŚP. Instytut jest za-
rejestrowany w Centralnym Re-
jestrze Konsultantów w Brukse-
li (DGIA – CCR nr POL – 19105), 
posiada certyfikat jakości usług 
doradczych i szkoleniowych zgod-
nie ze standardami KSU, wysta-
wiony przez Ministra Gospodar-
ki i Pracy, uzyskał akredytację 
w ramach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego Wzrost Kon-
kurencyjności Przedsiębiorstw. 
Instytut „ORGMASZ” posiada 
uprawnienia do nadawania stop-
nia naukowego doktora oraz 

doktora habilitowanego nauk 
ekonomicznych w zakresie nauk 
o zarządzaniu. W ramach Instytu-
tu działa Międzynarodowe Stu-
dium Doktoranckie oraz szereg 
studiów podyplomowych.

Od końca lat 90’ Instytut 
„ORGMASZ” świadczy doradz-
two, promocję oraz kształcenie 
kadr w zakresie systemów zarzą-
dzania w obszarach PN-EN ISO 

9001:2001, PN-EN ISO 14001, 
PN-EN 18001, PN-EN ISO27001. 

Instytut ORGMASZ opracowu-
je na potrzeby sądów, prokuratur, 
organów ścigania oraz stron po-
stępowania, opinie i ekspertyzy 
z wielu obszarów działalności go-
spodarczej.

Realizujemy kompleksową ob-
sługę projektów unijnych w zakre-
sie zarządzania, promocji i rozli-

czeń.
Za swoją działalność „ORG-

MASZ”, otrzymał podczas Dni 
Nauki i Technologii Polska – 
Wschód – nagrodę – FORUM 
AWARD for Special involvement 
and Particularly valuable pre-
sentations especially In the area 
of the knowledge management.

Zarządzanie 
najwyższej jakości
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” od 22 sierpnia 1953 r. prowadzi działalność na 
wielu polach naukowo – badawczych, edukacyjnych, konsultingowych oraz usługowych. Organem nadzoru-
jącym Instytut jest Minister Gospodarki.
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GOSPODARKA

Projekt nr WND-POIS.12.01.00-00-345/08
„Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań 

powypadkowych poprzez rozwój Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Rykach” reali-
zowany w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego, priorytetu XII Bezpieczeń-

stwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013, zwany dalej „Projekt SOR Ryki”

Cel realizacji Projektu SOR Ryki: 
 Cele jakościowe Projektu SOR Ryki:

 poprawa bezpieczeństwa pacjenta,
 zwiększenie szans na przeżycie i powrót do zdrowia,
 wzrost jakości wysokospecjalistycznych usług medycznych,
 ułatwienie dostępu do profesjonalnych świadczeń medycznych,
 poprawa wizerunku jakości opieki medycznej w Polsce.
 Cele ilościowe Projektu SOR Ryki:

 wzrost ilości osób, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w wyniku nagłego zdarzenia – 6000 osób,
 utworzenie nowych miejsc pracy – 2 szt.

Rezultaty mają być osiągnięte w 2011 roku.
Projekt realizuje produkty w czterech grupach
Metodyka:
Projekt jest realizowany zgodnie z metodyką PRINCE II; umowy z wykonawcami są zgodne z międzynarodowymi 

zasadami kontraktowania prac i dostaw FIDIC księga „żółta”
Audytorem wewnętrznym i inżynierem kontraktu jest Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.
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ENNERERGEETYTYKA

Dobra energia 
od PKP
Z Grzegorzem Grabowskim – Członkiem Zarządu, Dyrektorem Han-
dlowym PKP Energetyka S.A. – rozmawiamy o pozycji firmy na ryn-
ku energetycznym, jej kondycji finansowej, inwestycjach i planach na 
przyszłość.

Jak spółka PKP Energetyka 
sytuuje się na rynku ener-
gii pod względem wielkości 
sprzedaży i liczby klientów?
Wolumen energii elektrycznej 

sprzedawanej przez naszą spół-
kę stale rośnie. W zeszłym roku 
dostarczyliśmy do odbiorców 
łącznie 3,6 TWh energii elektrycz-
nej. W pierwszym półroczu 2010 
r. ilość klientów nabywających 
energię w oparciu o zasadę TPA 
(Third Party Access – swobodne-
go dostępu stron trzecich do sie-
ci), wzrosła o 86% w porównaniu 
do analogicznego okresu roku 
ubiegłego. Liberalizacja rynku 
energii sprzyja zwiększeniu zain-
teresowania naszą ofertą klientów 
instytucjonalnych i korporacyj-

nych. Decydując się na ofertę PKP 
Energetyka, wiele firm zyskuje nie 
tylko pewność dostaw, lecz także 
redukcję kosztów wydanych na 
energię elektryczną. Obecnie „Do-
brą Energię” od PKP Energetyka 
kupuje już ponad 45 tysięcy od-
biorców, w tym 20 przewoźników 
kolejowych działających na pol-
skim rynku.

Jakiego rodzaju usługi świad-
czy PKP Energetyka i jaki jest 
ich udział w przychodach spół-
ki?
Bardzo istotne znaczenie dla 

spółki w zakresie usług energe-
tycznych stanowi budowa, mo-
dernizacja i utrzymanie sieci trak-
cyjnej linii kolejowych. To właśnie 
realizacja dużych kontraktów mo-
dernizacyjnych kolejowej infra-
struktury trakcyjnej wyznacza prio-
rytet działalności usługowej firmy. 
Ponadto realizujemy usługi z za-
kresu budowy stacji elektroenerge-
tycznych, wykonujemy przyłącza 
kablowe i napowietrzne, buduje-
my i serwisujemy instalacje elek-
tryczne i oświetlenia zewnętrzne-
go. Coraz więcej miast zleca nam 
utrzymanie swoich systemów 
oświetlenia ulicznego (np. Kielce, 
Tychy). Wykonujemy także zadania 
budowy oświetlenia nowopowsta-
jących autostrad (A1,A2,A4) oraz 
dróg ekspresowych (S3,S5,S8). Do-
świadczenia kolejowe pozwalają 
na sprawne usuwanie kolizji budo-
wanych dróg z siecią trakcyjną. 

Jeżeli chodzi o strukturę przy-
chodów to aż 36% wszystkich przy-
chodów spółki w roku ubiegłym 
stanowiły przychody z obszaru 
usług elektroenergetycznych. Na-
tomiast w tym roku poziom przy-
chodów z usług za pierwsze 6 mie-
sięcy kształtował się na poziomie 
357 mln zł. 

Niedawno spółka podpisała 
kontrakt na zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowla-
nych na linii kolejowej Kraków 
– Medyka – granica państwa 
na odcinku Bochnia – Biado-
liny o wartości 410, 5 mln zł. 
PKP Energetyka S.A. jest lide-
rem konsorcjum. Jaki będzie 
zakres robót i co zdecydowało 
o udziale w konsorcjum pozo-
stałych firm?
Roboty budowlane w ramach 

tego kontraktu obejmują: układy 
torowe stacji i szlaków: nawierzch-
nię torową z poprawą geome-
trii toru; podtorze; odwodnienie; 
stacyjne, liniowe, przejazdowe 
urządzenia sterowania ruchem 
kolejowym; urządzenia i sieci te-
letechniczne wraz z informacją 
podróżnych; sterowanie lokalne 
odłączników sieci trakcyjnej (wraz 
z elementami sterowania zdalne-
go); linie potrzeb nietrakcyjnych; 
sieci i urządzenia elektroenerge-
tyki kolejowej SN i in.; likwidację 
i modernizację przejazdów kolejo-
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wych wraz z budową dróg objaz-
dowych, modernizację istniejących 
obiektów inżynierskich; obiekty 
kubaturowe utrzymania ruchu, 
perony i małą architekturę; obiek-
ty ochrony środowiska; usunięcie 
przeszkód pozostałych elementów 
infrastruktury nie kolejowej oraz 
instalacji przemysłowych i sanitar-
nych. Słowem, do końca 2014 roku 
parametry zmodernizowanej linii 
E-30 pozwolą na podróż pociągiem 
pasażerskim z Krakowa na Ukrainę 
z prędkością 160 km/h.

Ostateczny kształt konsorcjów 
determinuje odpowiednie przygo-
towanie techniczne i ekonomiczne 
podmiotów w nim uczestniczą-
cych. Istotne znaczenie ma rów-
nież fakt, iż konsorcjum złożone 
z PKP Energetyka S.A., Przedsię-
biorstwa Napraw Infrastruktury Sp. 
z o.o. oraz Pomorskiego Przedsię-
biorstwa Mechaniczno-Torowego 
Sp. z o.o. gwarantuje komplekso-
we wykonanie wszystkich aspek-
tów prac, zarówno budowlanych, 
torowych, jak i energetycznych. 
Zatem na kształt konsorcjum wpły-
wa w dużej mierze charakter wyko-
nywanych robót.

A jakie duże inwestycje obec-
nie realizujecie? Czy są one 
finansowane ze środków unij-
nych?
Aktualnie największe moce 

przerobowe spółka koncentruje 
wokół działań na linii kolejowej 
E-65 Warszawa – Gdynia. Obec-
nie szlak ten jest przebudowywa-
ny, a prace na najtrudniejszych 
odcinkach, tzn. wymagających 
gruntownej modernizacji, wyko-
nuje PKP Energetyka S.A. Z koń-
cem października br. zakończyli-
śmy modernizację odcinka E-65 
Warszawa Wschodnia – Legiono-
wo wraz z przebudową stacji Na-
sielsk. Przesuwając się dalej na 
północ, realizujemy kontrakt na 
tzw. „czterech szlakach”: Legio-
nowo – Nowy Dwór Mazowiecki; 
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Nowy Dwór Mazowiecki – Mo-
dlin; Modlin – Nasielsk; Nasielsk 
– Świercze. Na tej samej linii kole-
jowej sieciowcy z PKP Energetyka 
wymieniają sieć trakcyjną i sta-
wiają nowe słupy w obrębie Lokal-
nego Centrum Sterowania Tczew. 
PKP Energetyka występuje jako 
pełnomocnik (lider) konsorcjum 
realizującego ten kontrakt wyce-
niony na 250 mln euro. Obydwa 
wspomniane wyżej kontrakty są 
częścią większego projektu „Mo-
dernizacja linii kolejowej E-65, 
odcinek Warszawa – Gdynia, etap 
II w Polsce“ w dużej części współ-
finansowanego przez Unię Euro-
pejską. Po zakończeniu przebu-
dowy całej linii E-65 podróż znad 
morza do stolicy skróci się do ok. 
2,5 godziny. Natomiast jeszcze 
w listopadzie tego roku rozpocz-
niemy długo wyczekiwane roboty 
na linii kolejowej między Warsza-
wą a Skierniewicami – strategicz-
nym szlaku, patrząc z perspekty-
wy sprawnej komunikacji podczas 
Euro 2012.

Co skłoniło PKP Energetyka 
S.A. do uczestnictwa w budo-
wie szczecińskiego Muzeum 
Techniki i Komunikacji?
Naszej spółce od początku bar-

dzo odpowiadała sama idea tego 
projektu. W ciągu kilku lat starą 
zajezdnię tramwajową przemia-
nowano na nowoczesne multi-
medialne Muzeum Techniki i Ko-
munikacji. Energetycy z Zakładu 
Pomorskiego spółki wykonali 
instalację elektryczną i oświetle-
nie zewnętrzne budynku. Cieszę 
się, że PKP Energetyka mogła 
współtworzyć tą realizację, gdyż 
szczecińskie muzeum w sposób 
przyjazny i interesujący promuje 
i popularyzuje komunikację pu-
bliczną, w tym także kolej. Jest to 
jedyne tego typu muzeum w pół-
nocno zachodniej Polsce, w któ-
rym obok zabytkowych tramwa-
jów, aut, motocykli i wagonów 

można również zobaczyć bolidy 
formuły 1 oraz najnowsze tren-
dy motoryzacyjne. Nawiązując 
raz jeszcze do funduszy europej-
skich warto nadmienić, iż budo-
wa szczecińskiego muzeum była 
współfinansowana z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.

Kiedy kilka lat temu rozma-
wialiśmy z Panem, była mowa 
o planach realizacji usług 
elektroenergetycznych poza 
granicami Polski. Czy udało 
się je zrealizować? Jakie są 
plany na przyszłość w tej ma-
terii?
Obecnie stawiamy na zdoby-

cie przez pracowników spółki do-
świadczeń zagranicznych, szcze-
gólnie przy budowie Kolei Dużych 
Prędkości, celem ich późniejszego 
wykorzystania przy realizacji tego 
typu projektów w Polsce. Pierw-
sze zagraniczne wyjazdy pracow-
ników PKP Energetyka miały miej-
sce w okresie od lutego 2005 r. do 
kwietnia 2006 r. i były związane 
z wykonaniem prac montażu sieci 
trakcyjnej na linii dużych prędko-
ści, łączącej Londyn z Folkesto-
ne (angielska stacja Eurotunelu). 
Elektroenergetycy spółki brali tak-
że udział w pracach związanych 
z budową Kolei Dużych Prędkości 
w Hiszpanii. W 2007 roku wyko-
nywali roboty przy linii przystoso-
wanej do jazdy pociągów z pręd-
kością 300 km/h, łączącej Madryt 
z Valladolid. Prace wykonywane 
były również w 28-kilometrowym 
tunelu Guadarrama. Aktualnie po-
dobne doświadczenia są zbierane 
w Grecji. Nie wykluczamy kolej-
nych zagranicznych wyjazdów na-
szej załogi, zwłaszcza, że budowa 
linii Y oraz innych projektów High 
Speed zbliża się wielkimi kroka-
mi. Nie wolno przegapić tego mo-
mentu.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Krystyna Bartuzin
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QAD wspiera polskie i międzynaro-
dowe fi rmy z rynku dużych i średnich 
przedsiębiorstw działające w takich 
branżach przemysłu, jak: motoryzacja, 
produkty przemysłowe, elektronika, 
aparatura medyczna i produkcja leków, 
artykuły spożywcze i dobra konsump-
cyjne. 

W badaniach renomowanych fi rm 
analitycznych, oceniających rynek roz-
wiązań wspomagających zarządzanie, 
QAD uzyskuje najwyższe noty pod 
względem czasu wdrożenia, kosztów 
utrzymania oraz szybkości uzyskania 
korzyści z wdrożenia systemu.

Sektor produkcyjny na drodze 
wzrostu

Analizując rynek fi rm produk-
cyjnych, QAD ma świadomość, iż 
konkurencja przechodzi z poziomu 
lokalnego na międzynarodowy. Nie-
rzadko rodzime fi rmy są zmuszone 
do rywalizowania z konkurentami 
na różnych kontynentach. Produ-
cenci poszukują obszarów redukcji 
kosztów przy jednoczesnym zwięk-
szeniu wymagań ze strony rynku – 
skróceniu cyklu produkcyjnego, czy 
dalszych innowacji. Zjawiska te wy-
stępują w parze z ciągłym naciskiem 
na poprawę jakości dostaw. Odbior-
cy oczekują wyjątkowych produk-
tów, w rozsądnej cenie, doręczonych 
w wyznaczonym terminie. Presja na 
koszty prowadzi jednocześnie do 

konieczności optymalizacji procesów 
biznesowych.

Rynek producentów kieruje się 
w stronę: 

 dedykowanych rozwiązań wpisu-
jących się w specyfi kę konkretnej 
branży

 zarządzania procesami w czasie 
rzeczywistym

 proaktywnego dostarczania infor-
macji uczestnikom procesu produk-
cyjnego

 przejrzystości łańcucha dostaw 

Branżowe mapy procesów 
– przewodnik po fi rmie 
produkcyjnej 

Dla zapewnienia odpowiedniej ja-
kości i efektywności działania, wielu 
wytwórców kładzie nacisk na spójność 
procesów. QAD Enterprise Applications 
wspiera osiąganie tego celu poprzez 
dostarczenie map procesów – potęż-
nego narzędzia, które służy wizualizacji 
i dokumentacji procesów biznesowych 
charakterystycznych dla danego sekto-
ra oraz pełni funkcję nawigatora aplika-
cji, dostarczając użytkownikom odpo-
wiednie funkcjonalności.

Mapy procesów to grafi czne przed-
stawienie przepływu informacji w trak-
cie realizacji procesów biznesowych, 
które mogą zawierać linki do progra-
mów, przeglądarek, dokumentacji 
i innych map. Są one oparte na modelu 

Siła branżowych
rozwiązań
Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie 
zrozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania fi rm pro-
dukcyjnych. Jest rezultatem ponad 30-letniej działalności fi rmy koncentru-
jącej się na wsparciu wybranych branż. Zawiera obecnie ponad 70 modułów 
– funkcjonalności ściśle dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Roz-
wiązanie wspomaga zarządzanie i rozwój 6000 fi rm w 90 krajach świata.

PRZEMYSŁ

Supply Chain Operations Reference 
(SCOR), umożliwiają dokumentowanie 
najlepszych, współdzielonych praktyk 
w ramach swojej organizacji oraz do-
kładne śledzenie ich przebiegu. Mapy 
te nie tylko sprzyjają pełnej kastomi-
zacji – dostosowaniu do własnych po-
trzeb, ale także pozwalają na organi-
zację procesów biznesowych zgodnie 
z koncepcją „Lean”. 

QAD dla przemysłu

Wymagania rynku wobec produ-
centów stale rosną. Współczesne fi r-
my stawiają czoło wielu wyzwaniom. 
Partnerzy handlowi oczekują bieżącej 
informacji o produktach, zapasach, pla-
nach produkcji, zamówieniach, promo-
cjach etc. Prowadzi to do konieczności 
bliskiej współpracy, którą umożliwiają 
rozwiązania informatyczne klasy ERP, 
wspierające również takie obszary, jak:

 zarządzanie popytem
 planowanie i harmonogramowanie 

produkcji
 szczupła produkcja
 zarządzanie gospodarką magazy-

nową i transportem
 planowanie sprzedaży i operacji
 zarządzanie promocjami
 zarządzanie relacjami z klientem 
 konfi gurowanie i rozwój produktów.

W kolejnym wydaniu „Przeglądu Przemy-
słowego i Gospodarczego” zamieścimy 
wywiad z Karlem Lopkerem (wspołzałoży-
cielem QAD Inc i obecnym CEO fi rmy),
który będzie gościł w Krakowie w połowie
miesiąca na Konferencji partnerów QAD 
-Teamwork. 

 QAD Polska

+48 (71) 380 30 00 

www.qad.com

www.qad.pl
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www.festo.pl

Procesy pod kontrolą
Automatyka przemysłowa dla procesów ciągłych

Festo tradycyjnie postrzegane jest przez Klientów w 
Polsce i na całym świecie, jako partner w automatyzacji 
procesów wytwórczych w przemysłach: samochodowym, 
spożywczym, elektrotechniczno-elektronicznym, produk-
cji urządzeń gospodarstwa domowego, w przetwórstwie 
tworzyw sztucznych.

Jednak wyzwania technologiczne ostatnich dekad w 
chemii, energetyce, górnictwie, gospodarce wodnej oraz 
pojawienie się technologii nowej generacji: biotechnolo-
gii, ochrony środowiska spowodowały rozszerzenie oferty 
Festo o systemy automatyki procesów ciągłych. 

Podstawą tej oferty Festo są obrotowe i liniowe napędy 
pneumatyczne dedykowane do obsługi armatury proceso-
wej oraz systemy sterowania obiektów, zawierające m.in. 
inteligentne wyspy zaworowe współpracujące z magistra-
lami komunikacji cyfrowej we wszystkich ogólnie przyję-
tych standardach (Profi bus, ASI, Interbus, CAN, Device Net, 
itp.). 

Festo zrealizowało w ostatnich latach dla Klientów w 
Polsce kompleksowe 
projekty automatyki,
w instalacjach odsiar-
czania i odpopielania, 
na stacjach uzdatnia-
nia wody, w oczysz-
czalniach ścieków
(oczyszczalnia War-
ta), w instalacjach 
odzysku par benzyn, 
wzbogacania węgla i 
wielu innych.

Oferowany przez Festo zakres usług i realizacje, począwszy 
od projektu systemu, poprzez łańcuch dostaw, wykonanie 
montażu i instalacji na obiekcie, uruchomienie, szkolenie 
służb utrzymania ruchu, do serwisowania eksploatacyjne-
go włącznie, ugruntowały w tej branży procesów ciągłych 
kompetentną pozycję Festo, jako doświadczonego i wiary-
godnego partnera.



00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 022 825 04 71 | 
fax 022 825 52 86 | instytut@itb.pl 

prace badawcze i rozwojowe 
ekspertyzy, orzeczenia i opinie naukowo-techniczne
badania laboratoryjne wyrobów budowlanych 
aprobaty techniczne, europejskie aprobaty techniczne, 
rekomendacje techniczne
certyfi katy
projektowanie i wytwarzanie wyposażenia do  
prowadzenia badań laboratoryjnych 
współpraca w zakresie normalizacji krajowej (PKN) 
i międzynarodowej (CEN, ISO) 
informacja naukowo-techniczna 
upowszechnianie wiedzy: 

         - wydawnictwa własne ITB
         - konferencje
         - seminaria
         - szkolenia
         - kursy 

współpraca międzynarodowa

www.itb.pl
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Rozmawiamy w trakcie III 
Konferencji Dni Przemysłu 
2010 „Współpraca wojska 
i przemysłu w procesie moder-
nizacji technicznej Sił Zbroj-
nych RP”. Jaki jest jej cel?
Konferencja, zorganizowana 

z inicjatywy Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, jest bardzo po-
trzebna, gdyż umożliwia wymia-
nę poglądów między przemysłem 
i wojskiem. Przedstawiliśmy swoje 
problemy. Usłyszeliśmy również 
bardzo ważną deklarację, że IV 
Konferencja zostanie lekko zmo-
dyfikowana, gdyż podsumuje re-
alizację wniosków zgłoszonych 
w trakcie obrad.

Ale ważniejsze będzie to, co 
po konferencji. Powiedzieliśmy co 
szwankuje i zobaczymy, czy zo-
stanie to poprawione.

A co szwankuje?
Przede wszystkim przepływ 

informacji. Wszyscy narzekają na 
ich niedosyt. Widać, że gdzieś na 
drodze przemysł – wojsko jest za-
tor. Musimy się zastanowić, jak go 
zlikwidować. Wiemy, że uspraw-
nienie tego mechanizmu wymaga 
zmian w obowiązujących przepi-
sach i zmian organizacyjnych.

Niedługo koniec 2010 roku. 
Jak Pan, jako szef Izby gru-
pującej większość podmiotów 
produkujących na rzecz woj-
ska, ocenia kondycję tego sek-
tora?
Na pewno był to bardzo cieka-

wy rok. Dlaczego? Po pierwsze, 
zaczęliśmy wychodzić z kryzy-
su, który spowodował radykalne 
ograniczenie finansów MON-u na 
zakupy. Dlatego firmy zakończą 
ten rok zyskiem, a tylko niewiele 
z nich będzie miało straty. Po dru-
gie, wszystko na to wskazuje, że 
w 2011 r. zostaną podpisane zna-
czące kontrakty zagraniczne. Bo 
w przypadku krajowych mamy de-
klaracje, że – o co Izba postulowała 
– będą podpisywane umowy wie-
loletnie, co producentom umoż-
liwi normalne planowanie i obni-
żenie kosztów, czyli ekonomiczne 
podejście do biznesu. Po trzecie, 
przemysł musi się przygotować do 
otwarcia rynku uzbrojenia zgodnie 
z unijną dyrektywą, która zacznie 
obowiązywać od sierpnia 2011 r. 

Niedobrze się stało, że Unia 
Europejska realizuje postulaty 
wielkich koncernów, które pod 
górnolotnymi hasłami zwiększenia 

15 lat w zbrojeniówce
Jeśli chcemy, by polski sektor obronny był mocny i zwiększał swój poten-
cjał badawczo-rozwojowy, to nie może on produkować wyłącznie pod 
potrzeby polskiej armii, lecz oferować wyroby sprzedawalne na świecie – 
uważa Sławomir Kułakowski, prezes Polskiej Izby Producentów na Rzecz 
Obronności Kraju.

konkurencji zamierzają zdobywać 
rynki zbytu w nowych państwach 
członkowskich. Ich przemysł nie 
jest jeszcze gotowy do walki kon-
kurencyjnej, bo nie ma takich jak 
te koncerny środków na badania 
i rozwój i nie ma przepisów po-
zwalających powstrzymać napływ 
zagranicznych ofert. Na szczęście 
są pewne mechanizmy, które po-
zwalają chronić krajowy rynek. 
Przypomnę, że tak jak w 2006 r., 
przed wejściem Polski do Euro-
pejskiej Agencji Obrony (Europe-
an Defence Agency, EDA) – jednej 
z międzyrządowych agencji Unii 
Europejskiej, powołanej do dzia-
łania na rzecz poprawy zdolności 
obronnych UE, wspierania badań, 
koordynowania zamówień rządów 
krajów członkowskich w zakresie 
uzbrojenia i przemysłu obronne-
go UE, MON powinien się sprężyć 
i podpisać jak najwięcej umów wie-
loletnich, które wolny rynek ogra-
niczą. 

Jednocześnie okazało się, że 
strach miał wielkie oczy. Bo wejście 
do EDA nie spowodowało nadmier-
nego otwarcia się rynku, natomiast 
plusem było to, że MON podpisał 
wiele 3-letnich umów, które wy-
gasają w 2011 r. Pozwoliły one pol-
skim firmom na odpowiednie za-
planowanie produkcji. Natomiast 
teraz, w ogłaszanych przetargach, 
będą mogły startować zagraniczne 
koncerny nie zawsze we współpra-
cy z polskimi partnerami. Oczywi-
ście, można je „wyeliminować”, np. 
zapisując w specyfikacji przetar-
gu, że określony element ma być 
wykonany na podstawie rysunku 

j
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technicznego. Startujący w prze-
targu zgłasza się do „autora”, któ-
ry podaje taką cenę, że firmie ten 
zakup się nie opłaca. Tak potrak-
towano Przemysłowy Instytut Te-
lekomunikacji, który we Włoszech 
chciał kupić dane niezbędne, by 
wziąć udział w przetargu dotyczą-
cym pewnego modelu radaru!

Niemniej nie jest to zdrowa sy-
tuacja. Niestety, mało zrobiliśmy, 
by polski przemysł zbrojeniowy 
stał się konkurencyjny w Europie. 

Czeka nas też reorganizacja 
Grupy BUMAR SA, która – zgodnie 
z decyzją Ministra Skarbu Państwa 
– do końca roku ma przedstawić 
plan restrukturyzacji…

 … wypluje to, co połknęła?
Nie. Są różne plany, m.in. doty-

czące przejęcia innych spółek.

Ponieważ dla zbrojeniówki 
był to naprawdę ciekawy rok, 
więc bardzo interesuje mnie 
przyszły. 
Najważniejsze jest to, czy zo-

staną podpisane deklarowane wiel-
kie kontrakty, bo nie uda się roz-
wijać tego przemysłu opierając się 
tylko na dostawach krajowych. Do-
celowo musi funkcjonować 
optymalny model, w któ-
rym połowę przychodów 
generują zamówienia krajo-
we, a drugą – eksportowe. 
Niestety, do tych 50% nasz 
przemysł ma jeszcze daleką 
drogę.

Trzeba pamiętać, że poza 
dużą, państwową Grupą 
BUMAR, jest kilkanaście małych, po-
zakładanych w latach 90. ub. wieku, 
prywatnych fi rm produkcyjno-inno-
wacyjno-wdrożeniowych z topowy-
mi technologiami. Opanowały rynek 
krajowy, na którym już się duszą. 
Dlatego poszukują nowych rynków 
zbytu i zwracają się do Izby o pomoc 
w zagranicznej ekspansji.

W jednym z wywiadów powie-
dział Pan, że szansą dla pol-
skiej zbrojeniówki jest udział 
w modernizacji sprzętu po-
stradzieckiego, używanego 
przez zagraniczne armie. Czy 
to stwierdzenie jest nadal ak-
tualne?
Takie działanie jest jedną z nóg, 

na której stoi polski przemysł, 
choć na niektórych rynkach może 
być prawdziwą lokomotywą. To 
umiejętność sprzedaży za godzi-
wą cenę dokumentacji i technolo-
gii, która za 5 lat będzie nadawała 
się na śmietnik. A modernizacja 
używanego w kilkunastu krajach 
sprzętu postradzieckiego, a więc 
przystosowanie go do współcze-
snych standardów, nie tylko NA-

TO-wskich, przez najbliższe kil-
ka-kilkanaście lat może być naszą 
perełką eksportową.

Przypomnę, że do Libii przez 
wiele lat dostarczaliśmy sprzęt ra-
diolokacyjny, a w latach 80. wy-
kształciliśmy kilkuset przedstawicieli 
armii libijskiej, którzy obecnie na 
pewno służą w dowództwach. Jeśli 
z pobytu w Polsce mają miłe wspo-
mnienia, to warto to wykorzystać. 
Szkoliliśmy również wielu ofi cerów 
armii wietnamskiej. Egipt podczas 
wojny z Izraelem korzystał ze sprzę-
tu wyprodukowanego w Związku 
Radzieckim i w krajach socjalistycz-
nych, w tym i w Polsce. A szkoleni 
wówczas młodzi ludzie dziś są ge-
nerałami i dowódcami. Ten sprzęt 
mógłby już dawno zostać skasowa-
ny, ale jest nadal używany. Z senty-
mentu jest wciąż modernizowany. 
Ale kiedy ster obejmą adepci szkół 
amerykańskich i brytyjskich, to zo-
stanie zastąpiony produkowanym 
w USA i Wlk. Brytanii.

Mamy doświadczenie i doku-
mentacje niezbędne do moderni-
zacji sprzętu pancernego i opan-
cerzonego (czołgi, transportery), 
systemów obrony przeciwlotniczej 
i rozpoznania. Możemy zastąpić 

Wystawa DEFENSYS 
2010 w Salonikach, Grecja.

Na zdjęciu są widoczni 
od lewej:

Bogdan Klich - Minister 
Obrony Narodowej, 

Michal Klinger - Ambasador 
RP w Grecji, 

Sławomir Kułakowski- Prezes 
Polskiej Izby Producentów na 

Rzecz Obronności Kraju
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układy analogowe cyfrowymi, po-
prawić mobilność, skuteczność 
ognia itp. Powinniśmy jednak zmie-
nić sposób myślenia: nie sprzeda-
wać zmodernizowanego w Polsce 
sprzętu lecz zaoferować transfer 
technologii i udział polskich eksper-
tów, którzy miejscowych pracowni-
ków nauczą, jak to – wykorzystując 
naszą dokumentację – zrobić w ich 
zakładach. Takie podejście w wielu 
krajach było ciepło przyjmowane.

Na Bliskim Wschodzie (Egipt, 
Jordania i Algieria) uczestniczymy 
w trzech projektach moderniza-
cyjnych, z których jeden powinien 
wkrótce – mam nadzieję – zmate-
rializować się w postaci podpisane-
go kontraktu. 

A jakie są efekty obecno-
ści Izby i firm zbrojeniowych 
w międzynarodowych tar-
gach?
Targi służą promocji marki, 

promocji Polski. Oczywiście uła-
twiają wstępne kontakty, których 
efektem powinny być już konkret-
ne rozmowy biznesowe. Jednak 
efektywniejszą formą promocji są 
tematyczne misje gospodarcze, 
nastawione na konkretnego od-
biorcę…

 … sporo takich misji miało 
miejsce podczas EXPO 2010 
w Szanghaju.
W 2008 r. organizatorzy wysta-

wy zwrócili się z propozycją poka-
zania na niej sektora obronnego. 
Tłumaczyłem jednak, że kiedy 
w 1989 r., po masakrze na placu 
Tienanmen, Rada Europejska na-
łożyła embargo na handel bronią 
z Chinami, taka prezentacja na-
szych osiągnięć nie ma sensu.

W tym roku zorganizowaliśmy 
kilka misji w Egipcie oraz w Jordanii, 
Libanie, Algierii i Libii. W tych działa-
niach mocno nas wspierają Minister-
stwo Spraw Zagranicznych (attaché 
wojskowy organizuje spotkania, ak-
tywnie działają ambasadorzy i radcy 

handlowi), MON i Ministerstwo Go-
spodarki.

Powiedział Pan, że wychodzimy 
z kryzysu, a minister fi nansów 
uważa, że należy zrezygnować 
z wynegocjowanego przed laty 
przez obecnego Prezydenta RP 
sztywnego wskaźnika 1,95% 
PKB nakładów na MON.
Tego zagwarantowanego usta-

wą wskaźnika będziemy bronić jak 
niepodległości, bo obawiamy się, 
że już nigdy do niego nie wrócimy. 
Jednak najpierw trzeba zmienić 
ustawę, a ponieważ obecny prezy-
dent jest zwolennikiem utrzymania 
tego wskaźnika (był nim także jego 
poprzednik), więc do zmiany usta-
wy jest długa droga. 

Trzeba pamiętać, że sztywny 
wskaźnik oznacza, iż jeśli budżet 
rośnie, to te 1,95% oznacza więcej 
pieniędzy dla wojska, gdy maleje – 
mniej. Efektem wykorzystywania 
pieniędzy przeznaczonych na mo-
dernizację polskiej armii na łatanie 
dziur budżetowych, będzie jej de-
gradacja. Dlatego mówimy: sta-
nowcze nie i wszelkimi dostępnymi 
środkami postaramy się tę inicjaty-
wę utrącić.

Panie prezesie: największe 
osiągnięcie Izby i plany na 
przyszły rok?
Przede wszystkim to, że mimo 

wielu oporów administracji istnie-
jemy już 15 lat. 11 września 1995 r. 
w Kielcach odbyło się posiedze-
nie inauguracyjne, a w kwietniu 
następnego roku nastąpiła reje-
stracja Izby. Dlatego w kwietniu 
2011 r. zorganizujemy spotkanie 
podsumowujące te 15 lat. Cała 
reszta to praca organiczna i nie 
mnie oceniać osiągnięcia Izby. To 
zadanie naszych członków, którzy 
mają wiele słusznych uwag, np. 
że nie jesteśmy tak efektywni, jak 
powinniśmy. Wiele jest do zrobie-
nia, zwłaszcza w celu usprawnie-
nia kontaktów z MON-em. Ale już 

udało nam się przekonać resort do 
nowelizacji porozumienia o współ-
pracy z 1999 r. Finalizujemy roz-
mowy i osiągnięciem przyszłego 
roku będzie podpisanie porozu-
mienia, które nałoży nowe ramy 
usprawniające przepływ informa-
cji, co Izbie pozwoli szerzej dzia-
łać. Sukcesem jest też przekonanie 
MON do unieważnienia sławetnej 
decyzji nr 16 z 2007 r., która wpro-
wadzała tzw. zalecenia antykorup-
cyjne, w efekcie których wojskowi 
bali się kontaktów z przemysłem!

Obecnie mamy 138 członków, 
choć nadal w środowisku nie ma 
woli i chęci przynależności do Izby 
i wiele firm jest poza nami. A prze-
cież na podstawie umowy z MON 
opiniujemy projekty aktów praw-
nych i każda uwaga jest cenna.

Udało nam się ściągnąć do Pol-
ski fi rmy zagraniczne. Za sukces, 
choć nie tegoroczny, uważam po-
zyskanie partnera dla PZL Mie-
lec. Sikorsky Aircraft Corporation, 
a dokładnie: United Technologies 
Holdings, długo zastanawiał się, 
gdzie ulokować produkcję: w Polsce 
czy na Węgrzech, a jak w Polsce to 
w Bydgoszczy czy w Mielcu. Po wie-
lu rozmowach, które miały miejsce 
w Izbie, kupili Mielec. W Bydgosz-
czy, naszym zdaniem, powinno po-
wstać centrum remontowe sprzętu 
lotniczego, będącego na wyposaże-
niu polskich sił powietrznych, w tym 
F-16. Inaczej będziemy chyba jedy-
nym krajem, który kupił F-16, ale 
ich nie remontuje!

Sukcesy na niwie zagranicznej 
to, poza wspomnianymi misjami, 
podpisanie porozumień o współ-
pracy ze Szwedzką Izbą Producen-
tów Przemysłu Obronnego i Bez-
pieczeństwa (SOFF) i z włoskim 
Zrzeszeniem Firm Przemysłu Lot-
niczego i Obronnego (AIAD). Cały 
czas staramy się aktywnie działać 
w strukturach NATO-wskich.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Jerzy Bojanowicz
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10 czerwca 2010 r. został Pan 
wybrany przez Walne Zgro-
madzenie Stowarzyszenia Eu-
ro-Atlantyckiego na prezesa 
SEA. To kolejna ważna funkcja 
w Pana – niezwykle bogatym – 
zawodowo-społecznym życio-
rysie. To także istotny punkt 
w harmonogramie zajęć…
Wybór na prezesa tak prestiżo-

wego Stowarzyszenia postrzegam 
jako wyróżnienie, obdarzenie mnie 
zaufaniem. Wiem, że ta funkcja łą-
czy się z obowiązkami na rzecz Sto-
warzyszenia, ale również dla Polski 
i Polaków. Nie mogę więc narzekać 
na natłok zajęć i brak czasu. 

Stowarzyszenie Euro-Atlan-
tyckie założyło sobie bardzo 
szczytne cele i zadnia, m.in. 
działanie w zakresie promo-
cji trwałych związków euro-
atlantyckich, interesów Polski 
w NATO, Unii Europejskiej, 
integracji europejskiej w dzie-
dzinie polityki bezpieczeństwa 
i obrony, upowszechnianie 
wiedzy o roli NATO, o Unii Eu-
ropejskiej, monitorowanie po-
lityki bezpieczeństwa i obron-
ności, promowanie polskiego 
przemysłu obronnego. Jak Sto-

warzyszenie zamierza te cele 
realizować?
Sposobów realizacji jest wiele, 

np. organizowanie spotkań ze zna-
nymi i wybitnymi osobistościami 
politycznymi, działalność publicy-
styczna, promocyjna, edukacyjna, 
współdziałanie z organami władzy 
państwowej, z instytucjami zajmu-
jącymi się podobnymi problemami. 
Za tematy priorytetowe na ten rok 
i następny uznaliśmy m.in.: potrze-
by Polski w dziedzinie obronności, 
interesy Polski na nowym etapie 
rozbrojenia nuklearnego, partner-
stwo strategiczne, politykę wobec 
Rosji, terroryzm i jego współczesne 
odmiany jak cyberterroryzm, bez-
pieczeństwo teleinformatyczne. 

Jednak bezpieczeństwo nasze-
go kraju w dużej mierze zależy 
od kondycji polskiego przemy-
słu obronnego. A ta nie jest 
najlepsza? 
Polskie fi rmy obronne, zarówno 

państwowe, jak i prywatne, wyma-
gają z jednej strony nowych rynków 
zbytu i zamówień, z drugiej pienię-
dzy, a z trzeciej – restrukturyza-
cji i modernizacji. A budżet MON, 
przeznaczony na zamówienia dla 
Armii, zagrożony. 

Co zatem zrobić, by polskie 
fi rmy nie upadły, by poradziły 
sobie w konkurencji z wielkimi 
koncernami?
Musi być zbudowane prawdziwe 

partnerstwo między przemysłem, 
wojskiem i Ministerstwem Obrony 

Pieniądze dla armii, 
zamówienia dla firm 

Jedną z podstawowych gwarancji bezpieczeństwa militarnego pań-
stwa jest siła jego gospodarki. O działalności i najbliższych planach 
Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego rozmawiamy z jego prezesem, 
Markiem Goliszewskim.

Narodowej. Do tego trójkąta należy 
dodać Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, dysponujące 
środkami na nowe technologie dla 
przemysłu obronnego. Jeśli tak się 
nie stanie, polskie fi rmy zbrojenio-
we w większości zginą lub, w naj-
lepszym przypadku, zostaną przeję-
te przez koncerny zagraniczne.

Czy właśnie w celu ratowania 
polskich firm zbrojeniowych 
powstał Komitet Przemysło-
wy SEA?
Dokładnie tak. Należą do niego 

członkowie wspierający SEA oraz 
członkowie BCC związani z prze-
mysłem obronnym. Pierwsze spo-
tkanie odbyło się 20 października 
br. Ustalono, że do końca listopa-
da zostanie przeprowadzona ana-
liza 14 programów operacyjnych, 
przyjętych przez Sztab Generalny 

Marek Goliszewski, absolwent Szko-
ły Głównej Planowania i Statystyki 
(handel) oraz Uniwersytetu Warszaw-
skiego (dziennikarstwo). Przedsiębiorca, 
założyciel i prezes Bussiness Centre Club, 
członek i ekspert Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego, członek Międzynaro-
dowej Federacji Dziennikarzy, członek 
Polskiego Forum Akademicko-Gospodar-
czego, od 1994 r. – członek Stowarzysze-
nia Euro-Atlantyckiego. Inicjator wielu 
przedsięwzięć o charakterze pomoco-
wym, z zakresu dialogu społecznego, 
przedsiębiorczości.
Laureat nagrody im. A. Bocheńskiego, 
nagrody Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego, nagrody Księcia 
Yorku, odznaczony Orderem Prymasow-
skim i tytułem „Czyniący dobro”. 
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O wolność, bezpieczeństwo i obronność Polski

Budujemy świadome społeczeństwo

Umacniamy więzy euroatlantyckie

Aktywnie wspieramy polski przemysł obronny

Pomagamy przedsiębiorcom w bieżącej działalności

Wzmacniamy pozycję i prestiż firm

i MON oraz barier biurokratycz-
nych na linii MON – wojsko – prze-
mysł. Musimy przekonać Armię do 
opracowywania wieloletnich pla-
nów zakupów i remontów, zadbać 
o prawidłowy przebieg przetar-
gów krajowych i o większy dostęp 
naszych firm do zamówień NATO. 
Chodzi o aktywne włączenie się 
polskiego przemysłu obronnego 
do najważniejszych koncernów 
zbrojeniowych. A w ogóle Polsce 
jest potrzebny narodowy plan 
obrony! 

Niewątpliwie szansą jest pro-
jekt Bumaru „Tarcza Polski”…
Projekt „Tarcza Polski” jest 

komplementarny do tarczy amery-
kańskiej. Wprawdzie nasz system 
obrony przeciwlotniczej zabez-
piecza Polskę przed pilotowany-
mi środkami ataku powietrznego, 
to jednak nie w pełni gwarantuje 
zwalczanie rakiet balistycznych 
i bezpilotowych środków ata-
ku powietrznego. Nasze rakiety 
i parametry zestawów rakieto-
wych są już nieco przestarzałe, 
co znacznie ogranicza ich zasto-
sowanie. Ponadto, liczba posia-

danych zestawów jest zbyt mała, 
by zapewnić osłonę strategicznie 
ważnym obiektom i oddziałom 
wojskowym. Tak więc istnieje po-
trzeba głębokiej modernizacji sy-
temu obrony powietrznej, w tym 
przeciwlotniczej wojsk i obiektów 
w ciągu kilku najbliższych lat. A to 
oznacza opracowywanie i wdra-
żanie nowych technologii oraz 
dodatkowe zamówienia dla wielu 
polskich firm zbrojeniowych. 

Jednak nadal aktualne jest 
pytanie: czy budować polską 
tarczę antyrakietową, czy 
podłączyć się do tarczy euro-
pejskiej? 
I to, i to. Trzeba angażować się 

w tarczę sojuszniczą pozostawiając 
sobie „obszar narodowego wspar-
cia” poprzez tworzenie pełnego 
zintegrowanego systemu obrony 
przeciwlotniczej i obrony prze-
ciwlotniczo-rakietowej w postaci 
instalacji np. rakiet SM-3, uzupeł-
nionej tarczą Bumaru, który już re-
alizuje jej elementy. 

Czy wobec tego tu i teraz pol-
skie niebo jest bezpieczne?
Nie do końca.

Jeszcze jedno trudne pytanie. 
Co zamierza zrobić Stowarzy-
szenie, by w Polsce zaistniał 
system informacji o zachowa-
niu się obywateli w sytuacji 
zagrożenia terrorystycznego. 
Jestem przekonana, że gdyby 
dzisiaj Polska stała się obiek-

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie (SEA) powstało w 1994 r. Odegrało znaczącą 
rolę lobbingową na świecie w przyjęciu Polski do NATO. Misją SEA jest udział 
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie publicznej 
dyskusji oraz rozwijanie dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za umacnianie 
więzów euroatlantyckich, bezpieczeństwo, obronność i politykę zagraniczną 
Polski. Stowarzyszenie współorganizowało Warszawskie Forum Transatlantyc-
kie, w którym wziął udział Jaap de Hoop Scheff er, a Janusz Onyszkiewicz, prze-
wodniczący Rady Wykonawczej, uczestniczył w 55. Sesji Zgromadzenia Ogólne-
go NATO. Członkami SEA są m.in. były minister spraw zagranicznych Władysław 
Bartoszewski, marszałek senatu Bogdan Borusewicz, prezydent RP Bronisław 
Komorowski, były premier Tadeusz Mazowiecki, były marszałek senatu Longin 
Pastusiak, była premier Hanna Suchocka. Wśród członków wspierających znaj-
dują się m.in. polskie fi rmy zbrojeniowe jak: Bumar Sp. z o.o. , EADS Polska Sp. 
z o.o. Hertz System LTD Sp. z o.o., Lubawa SA., Telecom INTI SA. Przemysłowe 
Centrum Optyki SA., Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. WB Elektronics 
Sp. z o.o. Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA, Zakłady Metalowe Mesko SA.

tem terroryzmu, to ludzie nie 
wiedzieliby, jak się zachować!
Ma Pani rację. Mamy rozpo-

znane metody przeciwdziałania 
terroryzmowi. Mamy też służby 
zajmujące się tym problemem, 
tyle że brakuje koordynacji mię-
dzy nimi. Niestety, informacja, 
profilaktyka, edukacja obywateli 
szwankuje. I tworzy się pole dla 
naszego Stowarzyszenia. Chce-
my tym tematem zainteresować 
szkoły, uczelnie, inne organizacje 
pozarządowe. 

Czy Pana zdaniem, przyjęta 
na szczycie w Lizbonie nowa 
strategia NATO – jeden za 
wszystkich, wszyscy za jedne-
go – jest dla Polski korzystna?
Za taką strategią opowiedział 

się w naszym imieniu – obecny na 
szczycie – prezydent RP Bronisław 
Komorowski. Ale musimy jeszcze 
bardziej precyzyjnie odpowiedzieć 
sobie, na czym to polega.

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Irena Hamerska

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie

Plac Żelaznej Bramy 10  

00-136 Warszawa

www.sea.org.pl

e-mail:zarząd@sea.org.pl 

tel./fax 22 582 61 99
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Jakie były najważniejsze kamie-
nie milowe w historii Przemysło-
wego Centrum Optyki (PCO)?
Na pewno ważna była decyzja 

o powstaniu zakładu, który w kwiet-
niu przyszłego roku będzie obcho-
dzić 35-lecie, wybudowanego przy ul. 
Ostrobramskiej w Warszawie, gdzie 
dziś stoi centrum handlowe „Prome-
nada”. Zakład miał produkować urzą-
dzenia optoelektroniczne dla wojska, 
a w kolejnych latach także dla geode-
tów.

Następnym ważnym wydarze-
niem była zapoczątkowana w latach 
90. ub. wieku specjalizacja produkto-
wa. Na początku transformacji ustro-
jowej PCO ominął los wielu zakła-
dów, które nie potrafi ły się odnaleźć 
w gospodarce rynkowej, jak np. huta 
„Stalowa Wola”, której byłem preze-
sem. 

Sztandarową ofertą były syste-
my kierowania ogniem, których po-
nad 200 sprzedano polskiej armii do 
czołgów PT-91 Twardy. Te przychody 
zapewniały płynność fi nansową, ale 
z drugiej strony – „zamroziły” dzia-
łania ówczesnego zarządu, który nie 
podejmował działań restrukturyza-
cyjnych i nie przystosowywał fi rmy 
do wymogów rynkowych.

To odbiło się niekorzystnie na 
fi rmie… 
W 2002 r. PCO podpisało naj-

większy wtedy kontrakt w polskiej 
zbrojeniówce (ponad 80 mln USD) 
na dostawę do Indii systemów kiero-

wania ogniem. Niestety, po dwóch 
latach ten kontrakt doprowadził PCO 
praktycznie do bankructwa, bo Hin-
dusi się rozmyślili i go zerwali, a fi rma 
zaawansowała już produkcję i część 
elementów wyprodukowała. Z tego 
powodu powstały ogromne zobowią-
zania. 

Wspomniał Pan o tym, że był 
prezesem huty „Stalowa Wola”. 
Od kiedy zaczęła się Pana „przy-
goda” z PCO?
Do PCO przyszedłem w 2004 r., 

by je ratować. W 2003 r. sprzedaż 
wyniosła 27 mln zł, dług sięgał 80 
mln zł. Konieczne było stworzenie 
nowej oferty dla wojska i gruntowna 
restrukturyzacja, gdyż nie wyobra-
żałem sobie ogłoszenia upadłości. 
Po spieniężeniu zbędnych nierucho-
mości oddaliśmy długi, wybudowa-
liśmy nowy zakład i uruchomiliśmy 
wiele prac badawczo-rozwojowych, 
w wyniku których szybko przygo-
towaliśmy atrakcyjną ofertę dla na-
szych klientów, którymi są służby 
mundurowe – głównie wojsko. 

Już w 2005 r., w efekcie wyko-
rzystania dużych kompetencji pra-
cowników naszego biura konstruk-
cyjno-technologicznego, sprzedaż 
– w porównaniu z 2003 r. – wzrosła 
dwukrotnie. Nowymi produktami 
– głównie w technologii noktowizyj-
nej – były gogle, celowniki i lornetki 
noktowizyjne czy peryskopy, m.in. 
dla produkowanego w Siemianowi-
cach Śl. transportera kołowego „Ro-

Optyka
nagrodzona
W technologii noktowizyjnej uzyskaliśmy dość wysoki stopień specjali-
zacji. Jesteśmy najlepsi w Polsce i jedni z lepszych na świecie – mówi dr 
inż. Ryszard Kardasz, prezes Zarządu Przemysłowego Centrum Optyki 
SA, czołowego producenta wyrobów optoelektronicznych, przyrządów 
obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, 
noktowizyjnej i termowizyjnej.

somak” i czołgów PT-91, które Bumar 
sprzedał do Malezji. PCO stało się 
znaczącym producentem i dostawcą 
dla polskiej armii i innych rodzajów 
służb, jak ABW czy nawet policja 
skarbowa.

Natomiast trzy lata temu takim 
kamieniem milowym było wejście 
w technologię termowizyjną. Efek-
tem kilku prac badawczo-rozwojo-
wych, m.in. fi nansowanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, jest konstrukcja celowni-
ka termowizyjnego. Wkrótce będzie 
jego następny model, a teraz pra-
cujemy nad lornetką termowizyjną 
i chłodzoną kamerą termowizyjną do 
pojazdów wojskowych (czołg, trans-
porter kołowy). Ofertę cały czas roz-
budowujemy.

I pozytywne efekty tych działań 
są widoczne…
We wrześniu 2008 r. PCO prze-

niosło się do wybudowanej, w nieco 
ponad rok, obecnej siedziby. Rów-
nocześnie unowocześniliśmy park 
maszynowy, mamy np. bardzo skom-
plikowane urządzenia do pokrywania 
warstw wierzchnich szkła, maszyny 
numeryczne do jego obróbki, sprzęt 
dla zaplecza badawczo-rozwojowe-
go. W Programie Operacyjnym „In-
nowacyjna Gospodarka” realizujemy 
projekt dotyczący wdrażania tzw. 
technologii sferycznej. 

Będziemy startować w przetargu 
na wyświetlacz nachromowy dla pi-
lotów helikopterów, czyli System Wy-
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świetlania Parametrów Lotu SWPL-1: 
w jednym okularze pilot widzi tabli-
cę pokładową, a w drugim – teren. 
PCO SA jest liderem konsorcjum, 
w którym są Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych i Lotnicze Zakłady 
Remontowe w Łodzi. Jednocześnie 
zajęliśmy się bardziej zaawansowa-
nymi technologiami laserowymi, 
m.in. udoskonalamy systemy ostrze-
gania i ochrony przed opromieniowa-
niem laserowym, dalmierze lasero-
we, urządzenia obserwacyjne.

W ten sposób dotarliśmy do dnia 
dzisiejszego Centrum.
Ostatnim kamieniem milowym 

jest udział konsorcjum 13 fi rm w ogło-
szonym na początku tego roku przez 
Departament Polityki Zbrojeniowej 
MON projekcie „Tytan”, dotyczącym 
„żołnierza XXI w”. Liderem jest Bumar, 
ale w konsorcjum PCO SA odgrywa 
najważniejszą rolę, a ja – z ramienia 
Bumaru – jestem koordynatorem tego 
całościowego projektu, w którym żoł-
nierz jest elementem systemu takiej 
sieciocentryczności – wszystkie senso-
ry rozpoznawcze i obserwacyjne po-
łączone są z noszonym przez nie-
go pokładowym komputerem, 
za pomocą którego może 
się komunikować z do-
wódcą. Zaproponowali-
śmy różne sensory, nad 
którymi teraz pracuje-
my, ale pierwszy etap 
pracy już został wy-
konany. Za rok nie 
tylko przygotujemy 
kompleksową ofer-
tę dla polskiej armii, 
ale zyskamy większe 
możliwości eksportowe.

Kto jest waszym 
odbiorcą ?
Głównymi odbiorca-

mi naszych produktów są 
krajowe służby mun-
durowe, ale 
m a m y 
o s ią -

gnięcia w działalności za granicą (np. 
dla armii węgierskiej) i przygotowuje-
my kilka projektów.

Jaki udział w przychodach ma 
eksport?
Trudno powiedzieć, ponieważ 

mamy eksport pośredni gdy w pojaz-
dach jest montowany nasz sprzęt. Na-
tomiast bezpośredni eksport stanowi 
niecałe 10% przychodów. 

A co z ofertą dla cywili?
Nie mamy. Od 6 lat w ustalanym 

corocznym rzeczowo-fi nansowym pla-
nie strategicznym jest mowa o tworze-
niu oferty cywilnej, ale… jest to trudne, 
gdyż musielibyśmy rozpocząć produk-
cję masową, o zdecydowanie mniej-
szym reżimie technologicznym.

Wspomniał Pan o unijnym dofi -
nansowaniu. Czy tylko projektu 
technologii sferycznej?
Na razie tak. Natomiast prowa-

dzimy wiele projektów badawczo-

roz wojowych, dofi nansowywanych 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, które również wdra-
żamy.

W tym roku PCO SA zostało jed-
ną z dwóch fi rm wyróżnionych 
w I edycji konkursu Mistrz Biz-
nesu w kategorii „Innowacje” 
oraz znalazło się na 6. miejscu 
w rankingu innowacyjnych fi rm 
z Listy 2000 przygotowywanej 
przez dziennik „Rzeczpospoli-
ta”. Co spowodowało tak dobre 
wyniki?
Uważam, że prace badawczo-ro-

zwojowe i tworzenie produktów pod 
określone wymagania rynku, który 
wcześniej rozpoznał marketing, jest 
jedyną możliwością rozwoju tego biz-
nesu, osiągnięcia stabilnej pozycji. Dla-
tego co roku spore środki przeznacza-
my na rozwój nowych produktów i ich 
wdrożenia.

Obecnie, razem z francuską fi rmą 
Photonis, realizujemy projekt „Fusion” 
– łączenia obrazów. Jednym z produk-
tów powstałym w ramach projektu jest 
monokular termalno-noktowizyjny 
MTN-1, który w tym roku na XVIII Mię-

dzynarodowym Salonie Przemysłu 
Obronnego w Kielcach otrzymał 

„Grand Prix” i „Defendera” – na-
grodę dla produktu najlepiej 

służącego podniesieniu pozio-
mu bezpieczeństwa żołnie-

rzy Sił Zbrojnych RP. 
Dzięki zastoso-

waniu tej techno-
logii możliwa jest 
obserwacja oraz 

wykrycie przez po-
jedynczego operatora 
w warunkach nocnych 
ukrytych obiektów 

o innej temperaturze od 
otaczającej scenerii, nie-
widocznych w klasycznej 

noktowizji. Zachowa-
no przy tym 

w s z y s -
t k i e 

z a -
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Przemysłowe Centrum Optyki SA

Ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 28

03-982 Warszawa

www.pcosa.com.pl

e-mail: pco@pcosa.com.pl

tel. (22) 613-94-24

fax. (22) 515-75-01

lety układów noktowizyjnych, jak 
przestrzenny obraz, możliwość 
identyfi kacji obiektów i szczegó-
łów scenerii. Zastosowanie układu 
termalnego umożliwia pracę nawet 
w warunkach całkowitej ciemno-
ści. Urządzenie może być stosowa-
ne w najtrudniejszych warunkach 
terenowych, towarzyszących na 
przykład akcjom poszukiwawczo-
ratowniczym. Może być również 
montowane na broni. 

Na razie żadna firma w Europie 
nie pokazała tej technologii, choć 
prawdopodobnie nad nią pracują.

Skąd pomysł na taki sprzęt?
Koncepcja monokularu powstała 

w obu fi rmach i od dwóch lat pracuje 
nad nią specjalny zespół. PCO SA jest 
fi nalnym producentem, a Francuzi 
dostarczają nam pewien układ.

Na Balt Military PCO SA – wspól-
nie z Instytutem Technicznym 
Wojsk Lotniczych – dostało na-
grodę za wspomniany już Sys-
tem Wyświetlania Parametrów 
Lotu SWPL-1. Czy to znaczy, że 
współpracujecie z zewnętrznymi 
ośrodkami, czy też była to incy-
dentalna współpraca?

Najważniejszym naszym part-
nerem jest Instytut Optoelektroniki 
WAT i w wielu projektach działają 
wspólne zespoły. Współpracujemy 
również z ITWL, z prywatną fi rmą 
WB Electronics, która jest też człon-
kiem wspomnianego konsorcjum 
„TYTAN”, z Instytutami Optoelek-
troniki Politechniki Warszawskiej 
i innych wyższych uczelni oraz z za-
granicznymi biurami konstrukcyjny-
mi.

Plany?
Chcemy specjalizować się w pro-

duktach noktowizyjnych, termowizyj-
nych i laserowych oraz tworzyć z nich 
systemy – na targach w Kielcach przed-
stawiliśmy ofertę głowic optoelektro-
nicznych.

PCO SA ma stabilną sytuację. 
Mamy strategię produktową, chcemy 
się rozwijać i zwiększać swoje możliwo-
ści produkcyjne – głównie przez zakup 
najnowocześniejszej aparatury.

W 2009 r. sprzedaż osiągnęła ok. 
170 mln zł. Mamy certyfi katy ISO 
9001:2000 i AQAP-2110:2003, konce-
sję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji i certyfi kat Systemu Ja-
kości w zakresie wytwarzania i obrotu 
wyrobami o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym, a także zaświad-

czenie o nadaniu Natowskiego Kodu 
Podmiotu Gospodarki Narodowej.

Od 2002 r. PCO SA jest w Grupie 
Bumaru, która do końca 2010 r. 
ma się zrestrukturyzować. Jak 
Pan widzi fi rmę w nowej rzeczy-
wistości?

23 października 2009 r., w efekcie 
realizacji Strategii Grupy Bumar na 
lata 2008-2012, utworzono Dywizję 
„Żołnierz” – dobrowolne konsorcjum 
spółek biorących udział w pełnym cy-
klu rozwoju, produkcji oraz dostaw 
indywidualnego wyposażenia żoł-
nierzy. Zostałem dyrektorem Dywi-
zji „Żołnierz”, którą – oprócz Bumar 
sp. z o.o. – tworzą: Przemysłowe 

Centrum Optyki SA – spółka wiodąca, 
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego 
„MASKPOL” SA z Konieczek, Fabryka 
Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o., Za-
kłady Mechaniczne Tarnów SA i Ośro-
dek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu 
Mechanicznego Sp. z o.o. w Tarnowie.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Jerzy Bojanowicz
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spodarczą, Polsko--Amerykańską 
Fundację Doradztwa dla Małych 
Przedsiębiorstw oraz Warszawski 
Instytut Bankowości w 2005 r.

 Wyróżnienie w II edycji konkursu 
„GEPARDY BIZNESU” w kate-
gorii „Najdynamiczniejszy Bank 
Spółdzielczy województwa lubel-

skiego” w 2007 r.
 Tytuł „DOBRE BO BIALSKIE” – 

przyznany przez Starostę Bial-
skiego w 2007 r.

 Orzeł AGROBIZNESU w 2010 r. 
– przyznany przez Agencję Pro-
mocyjno-Wydawniczą EMS pod 
honorowym patronatem wice-
marszałka Sejmu RP 

Helena Wasilewska

Na koniec 2009 roku Bank Spół-
dzielczy w Białej Podlaskiej zrzeszał 
2700 członków. Okres ostatnich trzech 
lat to również systematyczny wzrost 
sumy bilansowej oraz osiąganego wy-
niku fi nansowego. Na koniec 2009 roku 
suma bilansowa wyniosła 285 mln zł, 
a wynik fi nansowy przekroczył 4 mln zł.

Bank osiągnął wysoką pozycję 
w środowisku lokalnym, wynikającą 
z właściwej współpracy z tym środo-
wiskiem i z samorządem. Więzi ze śro-
dowiskiem podtrzymywane są dzięki 
przeznaczaniu środków fi nansowych 
na cele społeczne, kulturalne, oświato-
we i sportowe. Sponsorowane są miej-
scowe organizacje społeczne i charyta-
tywne oraz lokalne imprezy sportowe 
i kulturalne, spotkania edukacyjne, wy-
stawy okolicznościowe itp. 

Ścisła współpraca z samorządem 
lokalnym wynika ze wspólnego wspie-
rania rozwoju środowiska, w którym 
funkcjonują bank i samorząd.

Atutem banku jest elastyczność, 
krótki proces decyzyjny, uprzejmość 
i profesjonalna obsługa. Dzięki tym ce-
chom jest on w stanie sprostać istnie-
jącej konkurencji usług bankowych na 
tym terenie. 

Gwarancją sukcesu jest stała troska 
o własny rozwój. Ważną rolę odgrywa 

w tym kapitał ludzki. Zarówno efek-
tywna praca władz banku, jak również 
zaangażowanie całego zespołu, po-
zwalają na realizację zamierzonych ce-
lów. 

Dowodem uznania osiągnięć 
banku jest wiele prestiżowych na-
gród, m.in.: 

 Wyróżnienie w kategorii 
„INSTYTUCJA FINANSOWA” w II 
edycji nagrody gospodarczej Wo-
jewody Lubelskiego w 2005 r.

 Wyróżnienie „PRZEDSIĘBIOR-
STWO ROKU” w XI edycji kon-
kursu „WAWRZYN PODLASIA” 
pod patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego w 2005 r.

 Godło promocyjne „BANK 
PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘ-
BIORCÓW” w konkursie organi-
zowanym przez Krajową Izbę Go-

Bankowy Orzeł 
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej to nowoczesna instytucja fi nansowa, mająca dwanaście jedno-
stek organizacyjnych. Jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się Banków Spółdzielczych w kra-
ju w ostatnim czasie, o czym świadczą osiągane wyniki. Systematycznie zwiększa fundusze własne, 
które na koniec 2009 r. stanowiły kwotę 24 mln zł. Uzyskany poziom daje bezpieczeństwo złożonym 
depozytom oraz zwiększa możliwości kredytowe banku. 

--Amerykańską
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Oddział w Lublinie

Centrala Biała Podlaska   ul. Moniuszki 10 tel. 83- 344-71-21 

Ekspozytura Biała Podlaska  ul. Orzechowa 24  tel. 83- 344-71-60 

Ekspozytura Biała Podlaska  ul. Terebelska 60C   tel. 83-344-71-65 

Oddział Janów Podlaski   ul. 1 Maja 16   tel. 83- 341-30-32 

Oddział Hanna  43C  tel. 83-379-80-13 

Oddział Lublin   ul. Ewangelicka 4  tel. 81- 534-67-75 

Oddział Rossosz   ul. Bat. Chłopskich 53a  tel. 83- 378-45-20 

Oddział Tuczna  192  tel. 83-377-10-08

Oddział Zalesie  ul. Warszawska 34   tel. 83-375-75-23

Punkt kasowy Swory  tel. 83-345-83-53

Filia  w Terespolu  ul. Wojska Polskiego 146/148 tel. 83-376-11-61

Punkt kasowy Szpital  ul. Terebelska 56/65 tel. 83-344- 71 -54

e-mail:  BS@bialapodl.pl www.bsbialapodlaska.com

funkcjonują bank i samorząd.
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Centrala Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej

Mimo że jesteśmy bankiem lokalnym, 
zapewniamy klientom usługi 
fi nansowe i doradcze najwyższej 
jakości z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych technologii. 
Jesteśmy również bankiem 
uniwersalnym. W sposób 
profesjonalny i kompleksowy 
obsługujemy zarówno agrobiznes, 
małe i średnie fi rmy, osoby fi zyczne 
oraz budżety terenowe.

Dowodem uznania osiągnięć

Odd

y
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Dacia z pewnością pozwoli za-
spokoić potrzeby tych, którym 
marzy się dobrze wykonany, ale 
przede wszystkim niedrogi samo-
chód, pozwalający na rekreacyj-
ną jazdę, np. na działce. Hyundai 
to krok dalej, auto, które można 
uznać prawie za terenówkę.

HYUNDAI ix 35

Ten model zastępuje Tucsona, 
który z pewnością dobrze zapisał się 
w pamięci kierowców. 

Nowy, opływowy charakter Hy-
undaia zawiera się w wyprofi lowa-
nych i delikatnie zakrzywionych 
liniach ix35. Sześciokątna osłona 
chłodnicy będzie charakterystycz-

nym elementem stylistycznym łą-
czącym przyszłe modele z rodziny 
Hyundaia.

W celu osiągnięcia zamierzone-
go wizerunku dynamiczno-sporto-
wego, ix35 otrzymał agresywną li-
nię boczną, wzmacniającą wrażenie 
niskiego osadzenia nad podłożem, 
co dodatkowo potęgują koła 225/55 
R18 (dostępne w jednej z wersji). 

W skład elementów poprawiają-
cych aerodynamikę wchodzi tylny 
spoiler, który pomaga obniżyć zuży-
cie paliwa. W celu zwiększenia kom-
fortu podróżujących, projektantom 
udało się wygospodarować więcej 
miejsca na nogi i nad głowami, przy 
jednoczesnym obniżeniu całkowi-
tej wysokości pojazdu. Poczucie 
przestrzenności wewnątrza kabiny 

pasażerskiej potęguje dwupanelo-
we, panoramiczne okno dachowe 
z szybami blokującymi promienie 
UV, z którego cieszyć się mogą 
także pasażerowie zajmujący tylne 
siedzenia. Centralny panel może 
zostać uchylony lub całkowicie 
otwarty, poprzez wysunięcie go do 
góry, a następnie umiejscowienie 
ponad panelem tylnym. Bezpie-
czeństwo użytkowania zapewnia 
system zapobiegający przytrzaśnię-
ciu. Na tablicy przyrządów wyko-
rzystano technologię Supervision, 
zapożyczoną z luksusowego sedana 
Genesis, dzięki której kluczowe in-
formacje wyświetlane są w sposób 
niezwykle przejrzysty i nie obciąża-
jący wzroku kierowcy. 

Model ix35 został osadzony na 
płycie podłogowej o rozstawie osi 
2 640 mm, powiększonym w sto-
sunku do poprzednika o zaledwie 10 
mm. Mierzący 4 410 mm długości i 1 
820 mm szerokości, ix35 jest także 
dłuższy i szerszy od ustępującego 
modelu Tucson (odpowiednio o 85 
i 20 mm), co umożliwiło wygospo-
darowanie dużo większej przestrze-
ni wewnątrz, przy jednoczesnym 
obniżeniu wysokości całkowitej o 20 
mm do 1 660 mm, bez negatywne-
go wpływu na wielkość przestrzeni 
nad głowami pasażerów. Większy 
zakres regulacji przednich foteli po-
zwala wysokim pasażerom uzyskać 

dodatkową przestrzeń na nogi 
i nad głowami. Pojem-

ność schowka w cen-
tralnej konsoli 

w z r o -

W mieście 
i w terenie
Na polskim rynku pojawiły się dwa nowe interesujące SUV-y: Dacia Du-
ster i Hyundai ix35. I chociaż konstrukcyjnie dzieli je wszystko, to z pew-
nością łączy jedno: wydają się być dobrą propozycją na polski rynek.
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nad głowami pasażerów. Większy 
zakres regulacji przednich foteli po-
zwala wysokim pasażerom uzyskać

dodatkową przestrzeń na nogi 
i nad głowami. Pojem-

ność schowka w cen-
tralnej konsolitralnej konsoli
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sła z 3,4 do 6,2 litra, również cen-
tralny podłokietnik jest dłuższy 
i wyższy, co zapewnia lepszy kom-
fort. Wejścia USB/Aux zostały 
umiejscowione tak, aby zapewnić 
ergonomię dla przenośnych odtwa-
rzaczy muzycznych. 

Wysokość mocowania tylnej 
rolety w przedziale bagażowym 
została zwiększona o 71 mm, aby 
zyskać dodatkową przestrzeń w ba-
gażniku. 

Ix35 otrzymał najnowsze, 
oszczędne jednostki napędowe 
oraz sześciobiegowe manualne i au-
tomatyczne skrzynie biegów. Silnik 
Theta-II rozwija moc 166 KM i mak-
symalny moment obrotowy 197 
Nm, która wydziela 178 g/km CO2 
(2WD, manualna skrzynia biegów) 
oraz silnik Gamma 1,6 GDI o mocy 
140 KM i maksymalnym momencie 
obrotowym 167 Nm (dostępny od 
listopada 2010 r.), który emituje za-
ledwie 159 g/km CO2. Jednostka ta 
dostępna będzie z technologią ISG 
start-stop, pozwalającą zreduko-
wać ilość emitowanego dwutlenku 
węgla do poziomu 139 g/km (2WD, 
manualna skrzynia biegów).

Europejska gama silników wy-
sokoprężnych obejmuje dwie zu-
pełnie nowe jednostki: R 2,0 i U-II 
1,7. Silnik R 2,0 będzie występował 
w dwóch wariantach mocy: wyso-
kiej (184 KM/392 Nm) oraz niskiej 
(136 KM/320 Nm), a emisja CO2 wy-
niesie odpowiednio 165 g/km (2WD, 
manualna skrzynia biegów) i 158 g/
km (4WD, manualna skrzynia bie-
gów). Jednostka U-II będzie dyspo-
nowała mocą 115 KM i maksymal-
nym momentem obrotowym 255 
Nm oraz charakteryzowała się jed-
nym z najniższych w swojej klasie 
poziomem emisji dwutlenku węgla 
– zaledwie 149 g/km (2WD, manu-
alna skrzynia biegów i system ISG). 
Obydwa silniki Diesla współpracują 
ze standardowymi, sześciobiego-
wymi przekładniami manualnymi, 
podczas gdy jednostka R dostępna 
jest (w różnych wariantach) z sze-

ściobiegową przekładnią automa-
tyczną.

Interesująca jest całkowicie 
nowa, sześciobiegowa przekładnia 
automatyczna. Zmiany biegów są 
płynne, a kierowca ma dodatkową 
możliwość manualnej zmiany prze-
łożeń w sportowym stylu poprzez 
opcję Shiftronic, która jest nowo-
ścią w ix35. Główną zaletą konstruk-
cji jest jej niepowtarzalny układ, 
pozwalający na osiągnięcie mniej-
szych rozmiarów całkowitych, bar-
dziej zwartej struktury oraz mniej-
szej wagi w porównaniu z innymi 
6-biegowymi skrzyniami biegów 
dostępnymi obecnie na rynku.

Zadbano także o środowisko, 
montując wskaźnik „Eco”. Umiesz-
czono go pomiędzy prędkościo-
mierzem i obrotomierzem. W mo-
mencie osiągnięcia optymalnych 
obrotów do zmiany biegu w wersji 
z manualną przekładnią, na wyświe-
tlaczu przebiegu, zaprojektowanym 
w technologii LCD, zaczyna migać 
specjalna ikona.

A nad bezpieczeństwem pod-
czas cofania czuwa tylna kamera. 
Włączenie biegu wstecznego powo-
duje jej automatyczną aktywację. 
Przesyła ona szerokokątny obraz 
z tylnej części pojazdu do 3,5-ca-
lowego kolorowego wyświetlacza 
LCD, wbudowanego w wewnętrzne 
lusterko, co zredukuje ryzyko wy-
padku. 

DACIA DUSTER

SUV za niewiele ponad 40 tys. 
złotych? Taka sztuka udała się kon-
struktorom z Renault, tworzącym 
Dacię Duster. Oferowana jest ona 
w Polsce w trzech wersjach wypo-
sażenia (Duster, Ambiance oraz 
Laureate). Seryjne wyposażenie 
wersji Duster obejmuje m.in. dwie 
poduszki powietrzne (kierowcy 
i pasażera), felgi stalowe 16 cali, 
ABS, wspomaganie kierownicy, 
podwójne refl ektory, koło zapaso-

we. Wyposażenie wersji Ambiance 
rozbudowane jest m.in. o boczne 
poduszki powietrzne, zdalnie ste-
rowany centralny zamek, przednie 
szyby sterowane elektrycznie. Da-
cia Duster w najwyższej wersji wy-
posażenia (Laureate) wzbogacona 
jest dodatkowo m.in. o takie ele-
menty, jak: komputer pokładowy, 
felgi stalowe stylizowane, ręcznie 
sterowana klimatyzacja, refl ektory 
przeciwmgłowe, elektrycznie stero-
wane i ogrzewane lusterka wstecz-
ne, dwukolorowe zderzaki (górna 
część w kolorze nadwozia, dolna 
część czarna) oraz klamki zewnętrz-
ne w kolorze nadwozia. 

Dacia Duster będzie dostępna 
w trzech wersjach silnikowych: 
– 1.5 dCi 85 dla Dacii Duster 4x2
– 1.5 dCi 110 dla Dacii Duster 4x4
– 1.6 16V 110 dla Dacii Duster 4x2 

i 4x4
Duster dzięki długości 4,31 m 

i szerokości 1,82 m jest autem 
kompaktowym. Pozwala jej to na 
swobodne poruszanie się zarów-
no w miejskim otoczeniu, jak też 
w terenie. Ma jednak typowy wy-
gląd samochodu z napędem na 
cztery koła. Przód sprawia wrażenie 
bardzo solidnego: poszerzone błot-
niki, chromowany „grill”, światła 
z podwójnym układem optycznym, 
imponujące relingi dachowe oraz 
masywny zderzak nie pozostawiają 
wątpliwości co do terenowego cha-
rakteru tego auta. Patrząc z profi lu, 
wysoki prześwit, 16-calowe koła, 
mocno zarysowane nadkola i osło-
ny nadwozia zachęcają do jazdy po 
najtrudniejszych drogach. 

Dzięki pakietowi Look, kierowcy 
Dacii Duster będą mogli podkreślić 
atrakcyjność tego samochodu. Pa-
kiet obejmuje aluminiowe obręcze 
kół (16 cali), relingi dachowe, obu-
dowy lusterek bocznych, przednią 
i tylną osłonę podwozia i nakładki 
na progi w kolorze matowego chro-
mu oraz dodatkowo przyciemniane 
tylne boczne szyby. Bogata gama 
akcesoriów (łącznie z szerokimi li-
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stwami ochronnymi drzwi i meta-
lowymi rurami wzdłuż progów) po-
zwala na nadanie autu unikalnego 
wyglądu.

Wysoko umieszczony fotel kie-
rowcy zapewnia większy komfort 
podczas jazdy: ułatwia zauważenie 
ewentualnych przeszkód i reagowa-
nie z wyprzedzeniem. Model będzie 
dostępny w wersji 4x4 i 4x2. Wersja 
4x2 spełnia potrzeby klientów 
poszukujących samo-
chodu o wysokim 
z a w i e s z e -

niu, który wszędzie wjedzie, z wysoko 
umieszczonym miejscem kierowcy, 
dającym poczucie bezpieczeństwa, 
niepotrzebujących jednak na co dzień 
napędu na cztery koła.

Wzmocnione podwozie Dacii Du-
ster jest przystosowane do użytku 
terenowego dzięki: dużemu prześwi-
towi (do 210 mm), krótkiemu zwiso-
wi (822 mm z przodu, 820 mm z tyłu) 
i dużemu kątowi natarcia i zejścia 
(30° kąt natarcia i 36° kąt zejścia)

Dacia Duster jest samochodem 
łatwym w obsłudze. Stosunkowo 
niewielka masa, wynosząca od 1160 
kg w wersji 4x2 i od 1250 kg w wersji 
4x4, w połączeniu z kompaktowymi 
wymiarami sprawia, że jest to auto 
wyjątkowo zwrotne. 

Dacia Duster 4x4 jest wyposa-
żona w nową, 6-biegową skrzynię 
o bardzo krótkim pierwszym prze-
łożeniu (5,79 km/h przy 1000 o/m), 
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co umożliwia poruszanie się z małą 
prędkością w nierównym terenie 
i ułatwia ruszanie z miejsca w przy-
padku dużego obciążenia lub pod 
stromą górę.

Umieszczony w dolnej czę-
ści konsoli centralnej przełącznik 
4x4 pozwala kierowcy Dustera 
na łatwe dostosowanie napędu 
do swoich potrzeb. Przełącznik 
umożliwia wybór między trzema 
trybami: 
– Auto: napęd jest automatycz-

nie rozkładany na przednią 
i tylną oś w zależności od przy-
czepności. System zapewnia 
optymalny kompromis między 
trzymaniem się drogi i przenie-
sieniem napędu zarówno przy 
dobrej, jak i złej przyczepno-
ści. W normalnych warunkach 
napędzane są jedynie przednie 
koła. W przypadku utraty lub 
pogorszenia przyczepności, 
część napędu jest przenoszona 
na tylną oś. Rozłożenie napędu 
zapewnia sprzęgło elektroma-
gnetyczne przejęte z Nissana. 

– Lock: kierowca może elektro-
nicznie zablokować system, aby 
zapewnić rozłożenie napędu na 
cztery koła. W trybie tym kontro-
la pracy silnika i układu hamul-

c o w e g o 
jest przysto-

sowana do jazdy tere-
nowej. Tryb Lock jest przezna-
czony do pokonywania trudnych 
miejsc i jazdy po drogach nie-
utwardzonych (nierówny teren, 
błoto, ziemia, piach). 

– 4x2: napędzane są jedynie dwa 
koła. Ten tryb jest odpowiedni 
do jazdy po drogach o suchej 
nawierzchni i dobrej przyczep-
ności. Pozwala zmniejszyć zuży-
cie paliwa i emisję CO2. 
Dacia Duster może komforto-

wo pomieścić do pięciu dorosłych 
osób. Bagażnik jest również nie-
zwykle pojemny, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę kompaktowe wymiary 
samochodu. Jego pojemność wy-
nosi nawet 475 dm³ (w zależno-
ści od wersji). Po złożeniu tylnej 
ławki, Duster oferuje imponującą 
wielkość miejsca na bagaże: na-
wet do 1 636 dm³. 

Tomasz Wypych
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Ekodynamika

Prius pozostaje 5-drzwiowym 
liftbackiem, wymiarami aspirują-
cym do segmentu D. Nadal także 
opiera swoją konstrukcję na trzech 
fi larach: połączonymi z ekologią 
niskimi kosztami utrzymania, przy-
jemności z jazdy oraz stylu i ergo-
nomii. Jednak tym razem mocniej 
zaakcentowano dwa ostatnie. 
W efekcie stał się bardziej charakte-
rystycznym i dynamicznym samo-
chodem.

Jednak ekologia w połączeniu 
z niskim zużyciem paliwa pozosta-
je niepodważalnym atutem tego 
auta. Bo czy jakiemukolwiek pojaz-
dowi z tej klasy uda się zużyć śred-
nio 3,9 litra benzyny na 100 km, 
przy zachowaniu emisji CO2 na po-
ziomie 89g/km? Nie ma takiej szan-
sy. Wymienione wartości zużycia 
odnajdziemy w autach o jedną a na-
wet dwie klasy mniejszych. A wspo-
mniany poziom emisji CO2 jest 
możliwy do uzyskania jedynie przez 
małe samochody miejskie. Tymcza-
sem Prius pozostaje ultraekono-
miczny i ekologiczny, gwarantując 
dynamikę oraz komfort jazdy auta 
rodzinnego. Warto dodać, że wspo-
mniane zużycie paliwa gwarantuje 
zasięg prawie 1150 km! Znowu do-
tykamy wartości nieosiągalnych dla 
konkurencyjnych aut z konwencjo-

nalnym napędem. Z tego też powo-
du Prius pozostaje na szczycie ran-
kingu satysfakcji klienta JD Power 
w krajach szczególnie dbających 
o środowisko – Anglii, Francji oraz 
Niemczech (lata 2008 – 2009).

Trzy zamiast dwóch

Do tej pory mogliśmy korzy-
stać z dwóch trybów pracy napędu 
Priusa: Eco (optymalizującego zu-
życie paliwa) oraz EV (jazda na sa-
mym silniku elektrycznym z „zero-
wym” zużyciem paliwa i „zerową” 
emisją). Teraz doszedł nam jeszcze 
trzeci – Power. Dzięki zwiększeniu 
pojemności silnika benzynowego 
(z 1,5 l do 1,8 l) oraz wzmocnieniu 
silnika elektrycznego, nowy Prius 
przyspiesza do 100 km/h w czasie 
poniżej 10 sekund, stając się praw-
dziwym sprinterem w klasie hybry-
dowych aut rodzinnych.
 – Tryb EV nadal pozwala nowemu 

Priusowi na bardzo cichą jazdę. 
– Tryb ECO, podobnie jak w poprzed-

niku, maksymalizuje wydajność 
systemu hybrydowego i optyma-
lizuje zużycie paliwa – oszczędza 
nasz portfel bez zbytniej straty 
osiągów. Zapewnia zasięg prawie 
1150 km!
n – Tryb POWER, nowość 

w Priusie 3 – kładzie nacisk na dy-

namikę jazdy maksymalnie wyko-
rzystując połączone siły obu silni-
ków. W efekcie auto przyspiesza 
do 100 km/h w niecałe 10 sekund 
(o 1 sekundę lepiej niż poprzednik).

Technologia i bezpieczeństwo

Prius 3 jest nie tylko ikoną 
stylu i nowoczesnych napędów. 
Obecnie to także samochód dys-
ponujący kilkoma rozwiązaniami 
z najwyższej technologicznej półki 
w dziedzinie ergonomii.

Jako pierwszy na świecie ofe-
ruje połączenie dwóch systemów 
– wentylacji zasilanej energią sło-
neczną, przeciwdziałającej pod-
noszeniu temperatury wewnątrz 
samochodu, w czasie gdy Prius 
jest zaparkowany, wraz z syste-
mem zdalnej aktywacji klimaty-
zacji przy użyciu wysoce pojemnej 
baterii, pozwalającej ochłodzić 
wnętrze w ciągu 3 minut przed 
wejściem do auta. Oznacza to, 
że system baterii słonecznych 
umieszczonych w poszyciu dachu 
pozwoli nam zdalnie sterować kli-
matyzacją wnętrza, byśmy mogli 

Kontynuacja 
hybrydowej legendy
Prius 3
Kiedy ponad 13 lat temu pokazano światu Toyotę Prius – pierwszy seryj-
nie wyprodukowany samochód hybrydowy – wielu traktowało go jako 
eksperyment inżynierów. Dziś Prius 3 jest najczęściej kupowanym autem 
w Japonii. Na całym świecie złożono już ponad 400 tysięcy zamówień na 
ten model, a po drogach porusza się ponad milion hybryd. Najnowsza, 
trzecia generacja tego modelu, zadebiutowała kilka miesięcy temu w Eu-
ropie. Wiosną wjechała również do polskich salonów Toyoty. 

ik j d k l i k
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PRIUS W LICZBACH
Wielkość – segment D (duże auta 
rodzinne)
Emisja CO2 – 89 g/km
Zużycie paliwa – średnio 3,9 l/100 km
Zasięg na baku – do 1150 km

wsiąść do schłodzonego już pojaz-
du. 

To nie wszystko, kierowca 
ma do dyspozycji wyświetlacz na 
przedniej szybie (HUD – head-up 
display), który pozwala odczytać 
dane o prędkości, stanie pracy 
trybu Eco, nawigacji satelitarnej 
a także z systemów Pre-Crash 
i Cruise Control.

Na kierownicy odnajdziemy 
zgrabne systemy sterowników. 
Tym razem są one intuicyjne i bar-
dzo ergonomiczne. Pozwalają za-
rządzać systemem audio, klima-
tyzacją i systemem Eco Drive, bez 
konieczności patrzenia w dół i od-
rywania rąk od kierownicy, gdyż 
ich grafi czne odpowiedniki umiesz-
czono na centralnym wyświetlaczu 
tworząc mozaikę 3D. Ten system 
jest nie tylko bardzo efektywny, 
ale i efektowny.

O bezpieczeństwo dba w stan-
dardzie aż siedem poduszek po-
wietrznych oraz aktywne zagłówki. 

Auto wyposażone 
jest również w sys-
tem elektronicz-
nego sterowania 
h a m o w a n i e m 
(EBC), który za-
wiera Brake Assist 
(BA), Traction Con-
trol (TRC) i Vehic-
le Stability Control 
+ (VSC +). Prius 3 
został także wypo-
sażony w zaawan-
sowany system Pre-

Crash Safety zawierający Aktywny 
Tempomat.

Zastosowana po raz pierw-
szy w Toyocie technologia LED 
(dioda elektroluminescencyjna) 
jest obecnie wykorzystywana 
w światłach mijania oraz tylnych 
światłach stopu. To pozwala na 
zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej pojazdu o 30% i na-
daje nowoczesny szyk.

Prius 3 także może sam zapar-
kować. Tak, tak – to jeden z nie-
licznych samochodów na świecie 
posiadający taki system (Parking 
Assist). Dzięki zaawansowane-
mu komputerowi oraz zesta-
wowi kamer i czujników można 
wprowadzić jedynie potrzebne 
dane i bez sterowania kierowni-
cą patrzeć, jak Prius sam wsuwa 
się między auta ustawione przy 
krawężniku. Obecna generacja 
wyposażona jest w uproszczony 
interfejs, ułatwiający wprowa-
dzanie wspomnianych danych.

PRIUS PLUG-IN

Prius Plug-In wyposażony jest 
w znany już z trzeciej generacji mo-
delu system hybrydowy, z tą jednak 
różnicą, że baterie niklowo-wodo-
rowe zostały zastąpione bardziej 
efektywnymi bateriami litowo-jo-
nowymi. Te drugie mają zupełnie 
nową charakterystykę, pozwalają 
bowiem na znacznie szybsze i bar-
dziej wydajne ładowanie, a przy tym 
są lżejsze i zajmują mniej miejsca. 
W efekcie pełne naładowanie baterii 
z gniazdka zajmuje zaledwie 1,5 go-
dziny. 

Prius Plug-In z nowym systemem 
baterii płynnie i dynamicznie rozpę-
dza się w trybie EV (Electric Vehicle) 
do 100 km/h (klasyczny Prius do 50 
km/h) przy wykorzystaniu jedynie 
silnika elektrycznego. Przy pełnym 
naładowaniu baterii może prze-
jechać 20 km w trybie EV, co jest 
wynikiem dwukrotnie lepszym od 
poprzedniej generacji modelu Plug-
In. Po rozładowaniu baterii system 
funkcjonuje jak tradycyjny pojazd 
w pełni hybrydowy, czyli łączy efek-
tywność zarówno silnika spalinowe-
go, jak i motoru elektrycznego. To 
niewątpliwie plus i ogromna prze-
waga nad autami wyłącznie elek-
trycznymi, których zasięg nie będzie 
w przyszłości przekraczać 150-200 
km. W efekcie ich kierowcy będą 
skazani na pozostanie w okolicach 
dużych miast wyposażonych w sieć 
stacji ładujących. Priusem możemy 
bez problemu ruszyć w daleką po-
dróż – gdy skończy się ładunek w ba-
teriach zewnętrznych, auto pojedzie 
dalej w trybie klasycznej hybrydy. 

Opracowała 
Magdalena Lewandowska
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I tak to się zaczęło, czyli: 
miłe złego początki

Biblia to najważniejszy do-
kument ludzkości od jej począt-
ków. W Księdze Rodzaju zawar-
to taki zapis słów, jakie Stwórca 
przekazał pierwszym ludziom: 
(Roz.1.28-31) Bądźcie płodni i roz-
mnażajcie się, abyście zaludnili zie-
mię i uczynili ją sobie poddaną; aby-
ście panowali nad rybami morskimi, 
nad ptactwem powietrznym i nad 
wszystkimi zwierzętami pełzający-
mi po ziemi. I rzekł Bóg: Oto wam 
daję wszelką roślinę przynoszą-
cą ziarno po całej ziemi i wszelkie 
drzewo, którego owoc ma w so-
bie nasienie: dla was będą one po-
karmem. A dla wszelkiego zwie-
rzęcia polnego i dla wszelkiego 
ptactwa w powietrzu, i dla wszyst-
kiego, co się porusza po ziemi i ma 
w sobie pierwiastek życia, będzie 
pokarmem wszelka trawa zielona. 

I tak to się zaczęło. 

kają ludzi przy niekontrolowanym 
rozwoju przemysłu i zarazem dały 
całemu światu sygnał do podjęcia 
w skali globalnej działań ratujących 
to wszystko, co jeszcze można ura-
tować. 

Ta ogólnoświatowa batalia za-
owocowała podpisaniem Protoko-
łu z Kioto do Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Zmian Klimatu, jaki został przyjęty 
przez Konferencję Stron (najwyższy 
organ Konwencji) w grudniu 1997 
roku. Unia Europejska ratyfi kowała 
Protokół w maju 2002 roku, Polska 
w grudniu 2002 roku, natomiast 
Stany Zjednoczone wycofały się 
z podjętych wcześniej zobowiązań. 
Kluczowe znaczenie miała decyzja 
Rosji, która podpisała dokument 
5 listopada i został on formalnie 
ratyfi kowany przez ONZ 18 listopa-
da 2004 roku. Zgodnie z procedurą 
Protokół wszedł w życie 16 lutego 
2005 roku.

To początek przyjęcia przez 
ludzkość dalszego, zorganizo-
wanego a zarazem w pełni pro-
ekologicznego kierunku rozwoju. 
Konsekwentne kroczenie tą drogą 
może nam zagwarantować, że i do 
wszystkich polskich rzek wróci bo-
gactwo ich pierwotnego życia. Że 
sąsiad przestanie truć sąsiada spa-
laniem w domowym piecu wszyst-
kich śmieci. Że wreszcie pozosta-
wimy następnym pokoleniom świat 
tak czysty i przyjazny człowiekowi, 
jakim otrzymaliśmy go w użytko-
wanie u początku naszych dni od 
Najwyższego.

Uczyńmy zatem wszystko, aby 
i koniec ludzkiej historii był godny 
jej początku.

Krystyna BARTUZIN

ę ę

 Doświadczenia znad 
Renu, Sekwany czy 
Tamizy uświadomiły 
światu skalę 
zagrożeń, jakie 
czekają ludzi przy 
niekontrolowanym 
rozwoju przemysłu 
i zarazem dały 
całemu światu 
sygnał do podjęcia 
w skali globalnej 
działań ratujących to 
wszystko, co jeszcze 
można uratować. 

Jak tylko człowiek zrozumiał, że 
jest Panem i Władcą, to zaczął ota-
czającą go przyrodę dostosowywać 
do swoich potrzeb. Uznał przy tym, 
że może do woli korzystać z zaso-
bów naturalnych, takich jak powie-
trze, ziemia, woda, zieleń. Trzebił 
i karczował lasy pod kolejne plan-
tacje. Zmieniał bieg rzek. Osuszał 
naturalne bagna i coraz to inten-
sywniej zanieczyszczał powietrze 
dymami z rosnącej liczby kominów 
fabrycznych. A wszystko to do cza-
su, kiedy zorientował się, że swoją 
dotychczasową działalnością zagro-
ził dalszemu swojemu istnieniu.

Najbardziej zindustrializowa-
nym obszarem Europy stał się na 
przełomie XIX i XX wieku teren pół-
nocnej Europy. Ta aktywność w roz-
woju przemysłu spowodowała, że 
największa z europejskich rzek – 
Ren, stał się prawie z dnia na dzień 
największym na świecie ściekiem.

Pierwsze sygnały o powsta-
jących zagrożeniach wystąpiły 
w połowie XX w. Już kilka lat póź-
niej, przy ogromnym zaangażo-
waniu organizacyjnym państw 
zachodnioeuropejskich i jeszcze 
większym zaangażowaniu finan-
sowym, przystąpiono do ratowa-

nia śmiertelnie zagrożonego śro-
dowiska.

Kilkadziesiąt lat trwało przy-
wracanie środowiska do pierwot-
nego stanu. Dzisiejszy Ren w ni-
czym nie przypomina tamtej rzeki. 
Wróciło pełne bogactwa życie do 
jego wód, a nad brzegami, i to 
w najbliższym sąsiedztwie dużych 
miast, powstało wiele miejsc do re-
kreacji i wypoczynku.

Te doświadczenia znad Renu, 
Sekwany czy Tamizy uświadomiły 
światu skalę zagrożeń, jakie cze-
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„Gmina Fair Play”
 – nowa jakość w polskich samorządach
Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, 
które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie 
możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyj-
nej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności 
samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, 
sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

„GMINA FAIR PLAY” W LICZ-
BACH

Do udziału w tegorocznej, IX edy-
cji konkursu zgłosiły się 124 samorzą-
dy z całej Polski. Ostatecznie Kapituła 
Konkursu wyłoniła 122 gminy, które 
spełniły wymagania konkursu i prze-
szły pozytywnie procedurę weryfi -
kacyjną, uzyskując tym samym tytuł 
i certyfi kat „Gmina Fair Play” 2010 – 
Certyfi kowana Lokalizacja Inwestycji. 

Kapituła Konkursu uhonorowała 
najlepsze gminy w każdej z katego-
rii, nagrodami głównymi: Statuetkę 
otrzymały:

Gmina Babimost, Gmina Klesz-
czów, Gmina Kobierzyce, Gmina Lesz-
nowola, Gmina Mszczonów, Gmina 
Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina 
Ośno Lubuskie, Gmina Polkowice, 
Miasto Rzeszów, Gmina Świdnica, 
Gmina Tryńcza.

Spośród nagrodzonych gmin w IX 
edycji konkursu wyłoniono także te, 
które szczególnie się wyróżniają. 

Wyróżnienia honorowe otrzymały:
Gmina Błonie, Gmina Grębocice,  

Gmina Iława, Gmina Jarosław, Mia-
sto Kalisz, Gmina Kobylanka, Gmi-
na Łeba, Gmina Łukta, Miasto San-
domierz, Gmina Siechnice, Gmina 
Sitkówka-Nowiny, Gmina Sulęcin,  
Gmina Tarnowo Podgórne, Miasto 
Włocławek, Gmina Zielona Góra. 

W tym roku po raz drugi przy-
znane zostały nagrody specjalne dla 
„Samorządowego Menedżera Roku”, 
który jest wybierany spośród osób za-
angażowanych, w sposób szczególny, 
w rozwój gminy. Kandydaci mogą być 

zgłoszeni tylko w jednej z poniższych 
dziedzin: 
 innowacyjność w zakresie pro-

mocji inwestycji, 
 szczególny wkład do rozwoju 

społeczności lokalnej, 
 wsparcie niekonwencjonalnych 

projektów inwestycyjnych reali-
zowanych na terenie gminy, 

 szczególny wkład w rozwój etyki 
samorządowej i rządów prawa, 

 szczególny wkład w rozwój 
współpracy europejskiej na 
szczeblu lokalnym i regionalnym, 

 wybitny wkład w kreatywne wy-
korzystanie kapitału ludzkiego 
w samorządzie lokalnym oraz 
w podniesienie jego poziomu 
edukacyjnego, 

 inne wybitne osiągnięcia gospo-
darcze, społeczne i kulturalne 
realizowane w ramach instytucji 
samorządowej.
Tadeusz Ferenc – Prezydent Mia-

sta Rzeszów (woj. podkarpackie), 
nagroda przyznana w kategorii duże 
miasto; Barbara Jankiewicz – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Lesko (woj. 
podkarpackie), nagroda przyzna-
na w kategorii gmina turystyczna; 
Józef Grzegorz Kurek – Burmistrz 
Gminy Mszczonów (woj. mazowiec-
kie), nagroda przyznana w kategorii 
miasteczko i małe miasto; Kazimiera 
Tarkowska – Wójt Gminy Kleszczów 
(woj. łódzkie), nagroda przyznana 
w kategorii gmina wiejska wielo-
funkcyjna; Radosław Torzyński – 
Prezydent Miasta Ostrów Wielko-
polski (woj. wielkopolskie), nagroda 
przyznana w kategorii średnie mia-

sto; Adam Woropaj – Wójt Gminy 
Duszniki (woj. wielkopolskie), na-
groda przyznana w kategorii gmina 
wiejska agro. 

KORZYŚCI DLA LAUREATÓW
Jedną z najważniejszych korzy-

ści, wynikającą z udziału w programie 
„Gmina Fair Play”, jest szeroka pro-
mocja i możliwość zaprezentowania 
dokonań gmin oraz ich planów na 
szerszym forum publicznym. Jest 
dla samorządowców mobilizacją do 
stałego utrzymywania najwyższego 
poziomu jakości usług oferowanych 
inwestorom. Dzięki udziałowi w pro-
gramie, na podstawie badania losowo 
wybranych inwestorów (przedsiębior-
ców i osób prywatnych, którzy na te-
renie gminy zrealizowali bądź realizują 
inwestycje), gminy mają możliwość 
zapoznania się z ich oceną. Dzięki 
udziałowi w wydarzeniach organizo-
wanych w ramach każdej edycji pro-
gramu (m.in. spotkania warsztatowe 
czy doroczna gala fi nałowa „Gmina 
Fair Play”), gminy mają okazję do wy-
miany informacji, doświadczeń oraz 
nawiązania współpracy z innymi sa-
morządami.

ORGANIZATORZY
Konkurs organizowany jest przez 

Instytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afi -
liowany przy Krajowej Izbie Gospodar-
czej. Projekt prowadzony jest pod 
patronatem Marszałków oraz Woje-
wodów.

Szczegółowe informacje na temat 
konkursu „Gmina Fair Play” uzyskacie 
Państwo w biurze konkursu, osoba do 
kontaktu: Agata Rozalska

 tel: (022) 630 96 99 
fax: (22) 826 25 96

e-mail: pr@fairplay.pl 
także na naszych stronach interneto-

wych www.fairplay.pl.
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REGIONY

W latach 2003-2010 odnotowa-
liśmy bardzo dynamiczny rozwój 
gospodarczy – z dnia na dzień te-
reny gminy stawały się coraz atrak-
cyjniejszym miejscem dla inwesto-
rów – mówi Kazimierz Stachurski, 
burmistrz Miasta i Gminy Ożarów 
Mazowiecki. Atuty gminy doceniło 
już kilkanaście fi rm polskich i zagra-
nicznych, lokując tu swój kapitał. 
Należą do nich, m.in.: Panattoni 
Park Ożarów, Gorenje Polska Sp. 
z o.o., Black Red White, Mazowiec-
ka Wytwórnia Wódek i Drożdży „Po-
lmos” Sp. z o.o., Diesel Truck Sp. 
z o.o., Autoryzowany Dealer Mer-
cedes Benz, Daimler Chrysler Au-
tomotive Polska Sp. z o.o., Renault 
Polska Sp. z o.o., Centrum Bizne-
su Ożarów, Brita Polska, Peri Pol-
ska Sp. z o.o., Mazurkas Travel Sp. 
z o.o., Remo-Car Sp. z o.o., War-
szawski Rolno-Spożywczy Rynek 
Hurtowy S.A. – największa w Polsce 
giełda owoców, warzyw i kwiatów. 
W Specjalnej Strefi e Ekonomicz-
nej (utworzonej na terenach daw-
nej Fabryki Kabli) działa ponad 15 

podmiotów gospodarczych różnych 
branż.

Ożarów Mazowiecki jest do-
brym przykładem udanej reformy 
samorządowej. Wszystkie wskaźniki 
pokazują zielone światło dla sku-
tecznego planowania, a zatem jest 
to dobry grunt do dalszego rozwoju 
gminy. 71 kilometrów kwadratowych 
powierzchni, dwie wielkie magistra-
le drogowe (droga krajowa nr 2 i bu-
dowana autostrada A2 z głównym 
węzłem w Konotopie), linia kolejowa 
Warszawa-Poznań, 90% powierzch-
ni gminy objętych Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego, dobra infrastruktura 
techniczna i społeczna, od lat przy-
ciągają do naszej gminy 
zarówno inwestorów go-
spodarczych, jak i tych, 
którzy marzą o własnym 
domu na działce 1000 
m2, w spokojnym, przy-
jaznym terenie, położo-
nym kilka lub kilkanaście 
kilometrów od granic 
Warszawy – jednym 
tchem wymienia atuty 
gminy jej burmistrz. 

Pod koniec drugiej kadencji 
samorządowej, z doświadczenia 
8 lat pracy burmistrza, mogę po-
twierdzić słuszność i sens reformy, 
jaka odrodziła życie samorządowe 
w Rzeczypospolitej przed 20 laty. 
Blisko 2,5 tysiąca gmin polskich do-
konało przemiany, która zostanie 
z pewnością dobrze zapisana w hi-
storii Państwa, przemiany zaakcep-
towanej przez wspólnoty mieszkań-

ców – twierdzi burmistrz Kazimierz 
Stachurski. Odrodzenie samorządu 
terytorialnego powszechnie uważa 
się za wielki sukces polskiej demo-
kracji. Przekazanie administracji 
lokalnej najważniejszych zadań, 
takich jak budowa infrastruktury 
technicznej, ochrona zdrowia czy 
edukacja, spowodowało racjonali-
zację wydatków publicznych. Prze-
glądając bilanse roku 2009 warto 
podkreślić, że inwestycje Budżetu 
Państwa wyniosły 14,5 miliarda zł, 
podczas gdy samorządy, dysponu-
jące łącznie o połowę mniejszym 
budżetem, wydały na inwestycje 
ok. 42 miliardów zł. Przekazanie 
samorządom zadań równało się 

przyjęciu wielu nowych obowiąz-
ków, uzupełnieniu kadry gminnych 
urzędników, zmianie struktury urzę-
dów. W ogromnej większości gmin 
dzięki dobrej współpracy radnych, 
sołtysów i przewodniczących rad 
osiedli, dzięki aktywnej postawie 
mieszkańców i działających w gmi-
nach przedsiębiorców i inwestorów, 
zrealizowano wiele zadań, które 
poprawiły jakość życia.

Przyjaźnie dla inwestorów
i mieszkańców

Gmina Ożarów Mazowiecki leży w centrum Województwa Mazowieckie-
go, w powiecie Warszawskim Zachodnim. Graniczy z: Warszawą, miasta-
mi: Piastowem i Pruszkowem oraz gminami: Brwinów, Błonie, Leszno, 
Stare Babice. Takie położenie predestynuje gminę do sukcesu.
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Jestem przekonany, że prioryte-
tem dla działania samorządu powi-
nien pozostać kierunek zrównowa-
żonego rozwoju, za który cenią nas 
najbardziej zarówno mieszkańcy, 
jak i specjaliści od gospodarki. Kie-
runek ten daje największe szanse 
podejmowania inwestycji spra-
wiedliwie rozłożonych w gminach, 
powiatach i województwach. Daje 
szansę połączenia sił i środków na 
wspólne realizowanie inwestycji, 
czego od 2004 roku uczą nas są-
siedzi z krajów Unii Europejskiej. 
Jak kiedyś, tak i obecnie potrzeba 
nam mądrego i zgodnego działa-
nia, zwłaszcza że dochody w gmi-
nach z roku na rok rosną i pozwalają 
śmielej planować oczekiwane przez 
wspólnoty zadania – uważa bur-
mistrz Kazimierz Stachurski.

Priorytetami władz gminy są dzia-
łania związane z systemem oświaty, 
kultury i sportu, bezpieczeństwem 
ludzi i mienia. Od kilkunastu lat sys-
tematycznie rozbudowywana jest 
infrastruktura drogowa i wodno-ka-
nalizacyjna. W ostatnich latach na 
terenie gminy przybyło ponad 27 ki-
lometrów nowych nawierzchni ulic 
i dróg gminnych, i prawie tyle samo 
chodników, polepszyła się komunika-
cja publiczna: oprócz kolejki podmiej-
skiej PKP i warszawskiego autobusu 
linii 713 uruchomionych zostało kilka 
linii obsługiwanych przez mniejszych 
przewoźników, w celu połączenia od-
ległych miejscowości z centrum Oża-
rowa Mazowieckiego, a także jeszcze 
łatwiejszej komunikacji z Warszawą.

W 2008 r. otwarte zostało 
nowe przedszkole dla stu dzieci, 
obecnie budowane jest kolejne 
dla dwustu przedszkolaków, trwa 
rozbudowa szkoły podstawowej 
i gimnazjum oraz budowa nowo-
czesnej stołówki.

Miłośnikom aktywnego spę-
dzania wolnego czasu polecamy 
Pływalnię Miejską z zespołem 
basenów i rynną wodną, odkryte 
boiska, hale sportowe i kort teniso-
wy – zachęca Kazimierz Stachurski. 
Jesteśmy dumni z sukcesów mło-
dych sportowców – pływaków z Klu-
bu Sportowego „1”, rewelacyjnie spi-
sujących się na zawodach krajowych 
i zagranicznych, zawsze zajmując 
czołowe miejsca.

Na terenie gminy działa Gmin-
ny Dom Kultury „Uśmiech” z sie-
dzibą w Ożarowie Mazowieckim 
oraz filią w Józefowie, skupiający 
na prowadzonych systematycznie 
zajęciach ok. 400 osób zajmują-
cych się plastyką, muzyką, tańcem.

W gminie funkcjonują trzy 
ośrodki zdrowia, w tym jeden nowo 
wybudowany, oddany do użytku 
w 2007 roku w Józefowie.

Od kilku lat Gmina Ożarów Mazo-
wiecki z zaangażowaniem bierze udział 
w realizowanej od 2002 r. akcji „Zacho-
waj trzeźwy umysł” poważnie traktując 
problem profi laktyki dzieci i młodzieży. 
Jednym z jej najważniejszych celów jest 
promowanie konstruktywnych postaw, 
zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych 
dla dzieci i młodzieży zachowań pro-
społecznych jako alternatywy wobec 

wielu patologii, 
szczególnie picia 
alkoholu, zaży-
wania narkoty-
ków oraz stoso-
wania przemocy.

Na terenie 
Ożarowa Mazo-
wieckiego swoją 
siedzibę ma Sta-
rostwo Powiatu 
Warszawskiego 
Zachodniego.

Gmina Ożarów Mazowiecki to 
atrakcyjne miejsca do odwiedzenia, 
zamieszkania, inwestowania i wypo-
czynku – zachęca burmistrz Ożarowa 
Kazimierz Stachurski.

Opracowała 
Magdalena Lewandowska
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OSIĄGNIĘCIA I WYRÓŻNIENIA:
1. Mazowiecka Gmina Roku 2010 
– kategoria: Gmina Miejska, Miejsko-
Wiejska – I miejsce (w roku 2009 – II 
miejsce)
2. Mistrzowska Gmina 2009/2010
3. Certyfi kat GMINA FAIR PLAY – lata 
2008 – 2009 
4. Nagroda specjalna w Konkursie 
Oskary Sportowe Gminess – edycja 
2008 rok
5. Ranking Wydziału Administracji 
i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej oraz Fundacji Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska” 
według poziomu rozwoju zrównowa-
żonego gmin miejsko-wiejskich w 2008 
roku – 11 miejsce
6. Certyfi katy dla Gminy z akcji „Zacho-
waj trzeźwy umysł” – lata 2007 – 2008 
7. Certyfi kat Przejrzysta Polska – 2005 
rok
8.Tygodnik samorządowy „Wspólno-
ta” od wielu lat prowadzi rankingi na 
najlepsze jednostki samorządu tery-
torialnego w Polsce. Gmina Ożarów 
Mazowiecki plasuje się w czołówce 
większości tych rankingów. 

Urząd Miasta i Gminy 

w Ożarowie Mazowieckim

ul. Kolejowa 2, 05 – 850 Ożarów 

Mazowiecki

telefon: (22) 722 22 07

fax: (22) 722 18 87

e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl

www.ozarow-mazowiecki.pl
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REGIONY

180-tysięczny Rzeszów w ostatnich 
latach utrwalił swoją pozycję ośrodka me-
tropolitalnego. Należy do prestiżowego 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast 
EUROCITIES. W ciągu pięciu lat powięk-
szył ponad dwukrotnie swoją powierzchnię 
– z 53,69 km2 do 116,32 km2. Jest cen-
trum administracyjnym, przemysłowym, 
akademickim i kulturalnym Polski Połu-
dniowo-Wschodniej.

Wizerunek miasta kształtują inwesty-
cje. Finansowe wsparcie Unii Europejskiej 
umożliwiło realizację wielu ważnych projek-
tów. Rzeszów może poszczycić się jednym 
z najwyższych w kraju współczynników 
pozyskanych środków zewnętrznych (5163 
PLN na jednego mieszkańca). Ogromnym 
atutem miasta jest położenie na transeuro-
pejskich szlakach komunikacyjnych – kole-
jowym (magistrala E-30), lotniczym (Między-
narodowy Port Lotniczy Rzeszów–Jasionka) 
i drogowych (krzyżują się tu: międzynarodo-
wa trasa E-40 Drezno-Kijów oraz drogi kra-
jowe nr 9 i nr 19). Aktualnie trwa rozbudowa 
i modernizacja oraz budowa nowych dróg, 
mających duży wpływ na wszechstronny 
rozwój miasta i regionu. W pobliżu portu 

lotniczego trwa budowa autostrady A-4, 
łączącej Zachód Europy ze Wschodem, 
i drogi ekspresowej S-19 (część korytarza 
Via Carpatia), łączącej kraje skandynawskie 
i nadbałtyckie z państwami Europy Środko-
wo-Wschodniej i Południowej. Ponadto bu-
dowany jest łącznik wschodniego węzła au-
tostrady A-4 i drogi ekspresowej 
S-19 z drogą krajową nr 4. Jest 
to część projektu realizowanego 
przy fi nansowym wsparciu UE.

Rzeszów to jeden z naj -
większych ośrodków akade-
mickich w Polsce. Uniwersy-
tet Rzeszowski, Politechnika 
Rzeszowska oraz pięć niepu-
blicznych szkół wyższych i Se-
minarium Duchowne, kształcą 
łącznie ponad 60 tysięcy stu-
dentów na 60 kierunkach. Rze-
szowskie uczelnie zapewniają 
wysoki poziom dydaktyczny 
oraz nowoczesną bazę na-
ukowo-techniczną. Absolwenci 
rzeszowskich uczelni mogą liczyć na wiele 
możliwości atrakcyjnej pracy w nowocze-
snych zakładach.

RZESZÓW 
zawsze Fair Play
Miasto stawia na innowacje i inwestycje. Zostało to docenione przez eks-
pertów w wielu rankingach, m.in. w Konkursie Teraz Polska – Złota Loka-
lizacja Biznesu, w IV Ogólnopolskim Konkursie Grunt na Medal oraz dzię-
ki strategicznym inwestycjom, które plasują Rzeszów wśród najprężniej 
rozwijających się miast i najbardziej atrakcyjnych dla biznesu (III miejsce 
wg Forbes’a). Również Kapituła Konkursu Gmina Fair Play Certyfi kowa-
na Lokalizacja Inwestycji, nieprzerwanie od 2004 roku, doceniła starania 
Rzeszowa i w tym roku przyznała miastu tytuł, certyfi kat i statuetkę.

Nieopodal lotniska utworzona została SSE Rzeszów–Dworzysko. 
Założeniem Strefy jest stworzenie sprzyjających warunków dla 

inwestujących tu przedsiębiorców, którzy mogą liczyć
 na wysokie ulgi w podatku dochodowym.
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Specjalna Strefa 
Ekonomiczna 
Rzeszów–Dworzysko

W marcu 2010 roku, nieopodal portu 
lotniczego Rzeszów–Jasionka, utworzona 
została Specjalna Strefa Ekonomiczna Rze-
szów–Dworzysko, będąca podstrefą SSE 
Euro-Park Mielec. Strefa obejmuje 450 ha 
terenów inwestycyjnych. Powstaną tu zakła-
dy przemysłowe innowacyjnych technologii, 
centra logistyczne, magazyny oraz bazy 
transportowe. Swoje fabryki wybudowały 
już: MTU Aero Engines (części do samolo-
tów), BorgWarner (turbosprężarki), a fi rma 
komputerowa OPTeam kończy budowę. 

Do inwestycji przygotowują się: Goodrich 
(podwozia do samolotów) i Poczta Polska 
(centrum logistyczne). Na terenie WSK PZL 
Rzeszów, będącej również częścią SSE Eu-
ro-Park Mielec, powstaje Centrum Badaw-
czo-Rozwojowe fi rmy Hamilton Sundstrand. 
Będą tu prowadzone prace konstrukcyjne, 
produkcja, montaż i testy silników.

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów

tel. +48 17 875-40-00 
fax: +48 17 875-40-05

e-mail: umrz@erzeszow.pl
http://www.Rzeszow.pl

Międzynarodowa Konferencja VIA CARPATIA

W 2006 roku została podpisana przez Litwę, Polskę, Słowację i Węgry Deklaracja Łańcucka, powo-
łująca do życia międzynarodową platformę współpracy w zakresie rozbudowy i modernizacji transeuro-
pejskiego szlaku Via Carpatia. Dwa lata później do projektu przystąpiły Bułgaria, Grecja i Rumunia. Kory-
tarz Via Carpatia łączy Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Śródziemnym. Polski odcinek ma długość 
prawie 600 km; przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S-19 przez Białystok, Lublin i Rzeszów. 

21 i 22 października 2010 w Rzeszowie i w Łańcucie odbyło się spotkanie przedstawicieli rzą-
dów, samorządowców i parlamentarzystów z województw, przez które przebiega Via Carpatia oraz 
reprezentantów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W ramach konferencji odbyła się 
debata nt.: Szlak Via Carpatia jako element zintegrowanego i spójnego systemu transportowego Unii 
Europejskiej – korzyści dla regionów.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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FIRMA
SemCo jest fi rmą rodzinną pro-

wadzoną od 1992r. na bazie własnego 
gospodarstwa specjalistycznego przez 
Krystynę i Jerzego oraz Katarzynę 
i Marcina Justów. Historia gospodar-
stwa sięga roku 1929.

Właściciele stawiają na jakość i tra-
dycję uniemożliwiającą przemysłową 
produkcję. Oleje tłoczone w niskich 
temperaturach pozwalają na zachowa-
nie ich wartości odżywczych tak nie-
zwykle potrzebnych do prawidłowego 
funkcjonowanie naszego organizmu. 
Walory smakowe i zapachowe pozo-
stają w pełni zachowane budząc wspo-
mnienia z domu rodzinnego.

Oprócz tłoczenia olejów fi rma zaj-
muje się produkcją i rozprowadzaniem 
cebul kwiatowych, roślin oraz nasion 
różnego rodzaju roślin. Więcej można 
dowiedzieć się ze strony internetowej 
pod adresem www.semco.pl.

Atutem Firmy jest ciągłe poszerza-
nie gamy produktów.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 Oznaczenie Komisji Unii Europej-

skiej GTS – Gwarantowana Trady-
cyjna Specjalność

 Orzeł Agrobiznesu 2008
 Nominacja do „Teraz Polska” 2007
 II miejsce na Gali Produktów 

„Wielkopolska 2009”
 Perła 2005 – Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo
 System HACCP
 Certyfi kat Ekologiczny 

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW
 Sklepy ze zdrową żywnością
 Siedziba fi rmy
 Sprzedaż wysyłkowa
 Wszystkie oleje konfekcjonowa-

ne są w butelkach o pojemności 
250 ml

Pomyśl czasem 
o swoim zdrowiu

 Na życzenie klienta pakujemy 
w opakowania 1, 2, 5, i 10L

 Prowadzimy sprzedaż makuchów 
oraz olejów dla zwierząt: koni, ko-
tów, psów

LIŚCIE MIŁORZĘBU 
do zaparzenia herbaty
Miłorząb japoński 

(Ginkgo Biloba L.) należy 
do drzew o dużych walo-
rach ozdobnych i leczniczych.

Pochodzi z Chin gdzie uważany jest 
za symbol miłości, płodności, zdrowia 
i ciepła ogniska domowego. 

W ostatnim trzydziestoleciu z liści 
tego gatunku zaczęto wytwarzać eks-
trakty. Z nich produkowane są leki 
przeciwdziałające miażdżycy oraz po-
prawiające centralne i obwodowe krą-
żenie krwi.

Liście zawierają, między innymi, 
ginkgofl awonoidy powodujące roz-
szerzenie i uszczelnienie naczyń w mó-
zgowym obwodowym układzie krą-
żenia, rutynę, witaminę C i inne mikro 
– i makroelementy.

Sposób użycia: 0,5g(ok. 1 całego 
liścia) zalać szklanką wrzącej wody, po-
zostawić pod przykryciem do zaparze-
nia przez ok. 5 min.

OLEJ RYDZOWY unia 
Roślinny olej sałatkowy z nasion 

lnianki
Wpisany na Listę 

Produktów Tradycyjnych 
przez MR i RW

Camelina sativa (ro-
dzina: Cruciferae –Krzy-
żowe) Lnianka – Rydz 
– Rydzyk, Lnicznik to 
tylko niektóre z nazw tej 
rośliny oleistej znanej od 3.000 lat. Tło-
czony metodą na zimno „Wielkopolski 

Olej Rydzowy” charakteryzuje korzen-
ny smak z wyraźną nutą cebuli i gor-
czycy, czysty, swoisty aromat i ruda 
barwa. Olej zawiera ca. 90% kwasów 
nienasyconych, w tym do 54% ome-
ga-3 i omega-6. Obecność naturalnych 
antyoksydantów z grupy tokoferoli 
(wit.E) gwarantuje długi okres prze-
chowywania.

 Łyżeczka oleju zabezpiecza dzien-
ne potrzeby organizmy w NNKT. 
Stosuje się go do kasz, ziemniaków 
pieczywa, sera, ryb – śledzi, mięs, wa-
rzywnych sałatek i surówek a szczegól-
nie czosnku, cebuli i sosów Winegret, 
do dresingów – ponieważ uwypukla 
aromat i smak warzyw.

Olej z certyfi katem Unijnym produ-
kowany jest z każdej odmiany Lnianki. 
Wielkopolski Ojej Rydzowy może być 
tłoczony jedynie z Lnianki ozimej.

WIELKOPOLSKI OLEJ RYDZOWY
Lnianka ozima, rydz,(Ca-

melina silvestris) to znana od 
wieków roślina oleista upra-
wiana w Wielkopolsce. Z jej 
nasion wytłacza się znakomity 
dla diety olej. Tłoczony me-
todą na zimno „Wielkopolski 
Olej Rydzowy” charakteryzu-
je korzenny smak z wyraźniejszą nutą 
cebuli i gorczycy w stosunku do Oleju 
Rydzowego, czysty, swoisty aromat 
i ruda barwa. Olej zawiera ca. 90% 
kwasów nienasyconych, w tym do 
54% omega-3 i omega-6. Obecność 
naturalnych antyoksydantów z gru-
py tokoferoli (wit.E) gwarantuje długi 
okres przechowywania.

 Łyżeczka oleju zabezpiecza dzien-
ne potrzeby organizmy w NNKT. 
Stosuje się go do kasz, ziemniaków 
pieczywa, sera, ryb – śledzi, mięs, wa-
rzywnych sałatek i surówek a szczegól-
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nie czosnku, cebuli i sosów Winegret, 
itp.

OLEJ LNIANY ZŁOCISTY
Roślinny olej sałatkowy 

z nasion lnu złocistego
Wpisany na Listę Pro-

duktów Tradycyjnych przez 
MR i RW

Z złocistego siemienia 
lnu spożywczego, według 
starej metody tłoczenia na 
zimno o znakomitym smaku i zapachu.

Jest to olej roślinny o najwyższej 
zawartości kwasów tłuszczowych 
omega, – 3 ponad 50% – które jako 
składniki diety regulują poziom chole-
sterolu i są ważne w profi laktyce cho-
rób serca, miażdżycy i nadciśnienia.

Znakomity do ziemniaków, kasz, 
pieczywa, sera , ryb – śledzi, mięs, 
wszelkich warzywnych sałatek i suró-
wek a szczególnie cebuli i czosnku , do 
sosu Winegret. Stosuj go jako przedni 
przysmak do kasz, ziemniaków, pie-
czywa, sera, ryb a szczególnie śledzi, 
mięs, warzywnych sałatek i surówek, 
a przede wszystkim cebuli. Bardzo czę-
sto uzywa się go do sałatek i surówek 
jako składnik sosu Winegret, ponieważ 
uwidacznia aromat i smak warzyw.

Łyżeczka oleju zabezpiecza dzien-
ne potrzeby organizmu w NNKT.

OLEJ LNIANY WIELKOPOLSKI
Roślinny olej sałatkowy 

z nasion lnu brązowego
Z brązowego siemienia 

lnu spożywczego , według sta-
rej metody tłoczenia na zimno 
przygotowaliśmy Olej Lniany 
Wielkopolski o znakomitym 
smaku i zapachu z wyczuwal-
ną nutą orzechową.

Jest to olej roślinny o najwyższej 
zawartości kwasów tłuszczowych 
omega – 3 ponad 50% – które jako 
składniki diety regulują poziom chole-
sterolu i są ważne w profi laktyce cho-
rób serca, miażdżycy i nadciśnienia. 

Znakomity jest do ziemniaków, 
kasz, pieczywa, sera , ryb – śledzi, 
mięs, wszelkich warzywnych sałatek 
i surówek a szczególnie cebuli i czosn-
ku, do sosu Winegret i do dresingów

Łyżeczka oleju zabezpiecza dzien-
ne potrzeby organizmu w NNKT.

ZŁOTY Len
Nasiona lnu (Linum semeni)
Sposób przygotowa-

nia i droga podania:
Tradycyjnie stosuje się 

doustnie w maceratach 
w dawce jednorazowej
 jako środek przeczysz-

czający – 5g
 w stanach zapalnych żołądka – 

5-10g
 utrzymanie prawidłowego poziomu 

cholesterolu we krwi
 złagodzenie problemów skórnych, 

np. oparzeń, łuszczycy, trądziku, 
alergii

 przy miażdżycy, nadciśnieniu, za-
wałach serca

 ma korzystny wpływ na układ ner-
wowy i ogólną kondycję organizmu
U dzieci stosuje się połowę dawki 

zalecanej dla dorosłych.
Zioło pojedyncze niedozowane. Do 

podawania doustnego w maceratach 
oraz zewnętrznie w maceratach i ka-
taplazmach. Skład jakościowy i ilościo-
wy: Nasiona lnu zwyczajnego Linum 
usitatissimum L. – 200g, Nasiona lnu 
zawierają od 38-40% oleju zasobnego 
w glicer~dy kwasu linolenowego (65 
Yo), linolowego (25%) i innych kwa-
sów tłuszczowych – wit. F, – NNKT. 
Zawierają też 3-6% śluzów, blonnik, 
antyoksydanty: lionany, kwas fenolowy 
i fl awonoidy, które chronią przedszko-
dliwym dzialaniem wolnych rodników 
działanie antynowotworowe). awieraja 
białko bez glutenu, lecytyne makro – 
i mikroelementy, witaminy z grupy B 
i witwm i nę E.

Polecany jako dodatek do jogur-
tów, past kanap

kowych, wszelkiego rodzaju suró-
wek, gotowanych warzyw, sera, pasz-
tetów, pieczywa i innych potraw

LEN MIELONY
Len mielony jest do-

skonałym zagęstnikiem do 
zup, sosów a dodawany do 
wypieku pieczywa – polep-
sza jego trwałość i smak.

Len mielony zawiera rozpuszczal-
ny i nierozpuszczalny blonnik pokar-
mowy, białko, lignany, kwas fenolowy, 
ftawonoidy, lecytynę , makro – i mi-
kroelementy, witaminy z grupy B i wi-
taminę E. Błonnik lnu mielonego za-
wiera około 30% łatwo pęczniejących, 
żelujących w wodzie śluzów. Osłaniają 
one łagodzącym żelem ściany prze-
wodu pokarmowego chroniąc je przed 
podrażnieniami i działaniem czynni-
ków szkodliwych. Pęczniejący błonnik 
lniany znosi uczucie głodu , zapew-
nia lepszy poślizg treści pokarmowej, 
przyspiesza pracę jelit, zmiękcza stolec 
i ulatwia wypróżnianie. Wspomaga to 
naturalne funkcje trawienne i ułatwia 
usuwanie z organizmu toksyn. Zmniej-
sza wchłan ian ie cholesterolu. Ligna-
ny, kwas fenolowy i fl awonoidy mają 
działanie antyoksydacyjne, chronią 
przed szkodliwym działan iem wolnych 
rodników. Antyoksydanty te są wkom-
ponowane w strukturę błonn i ka lnia-
nego i są z nim powiązane co dodat-
kowo wzmacnia korzystne dzialanie 
lnu mielonego. Białko lnu jest jednym 
z najbardziej wartościowych biologicz-
nie bialek roślinnych. Jest lekkostraw-
ne i bogate w aminokwasy egzogenne 
czyli niezbędne, których ustrój czło-
wieka nie wytwarza i dlatego muszą 
być one dostarczane z pożywieniem. 
Bialko lnu nie zawiera glutenu. Len 
mielony zawiera mniej tłuszczu n iż 
tradycyjne siemię lnu dzięki czemu jest 
znacznie mniej kaloryczny i pozbawio-
ny oleistego posmaku.

Sposób przygotowania:
1 łyżeczkę lnu mielonego (4 g) za-

lać około 1/2 szklanki gorącej wody, po 
czym odstawić na kilka minut kil ka-
krotnie mieszając do zgęstnienia i uzy-
skania śluzowatej konsystencji kleiku. 
Spożywać 2-3 razy dziennie, najlepiej 
1/2 – 1 godziny przed posiłkiem. Smak 
kleiku można urozmaicać w zależności 
od upodobań i zaleceń dietetycznych 
np. dodatkiem mleka, soków, lekkie-
go rosołu , płatków śniadan iowych, 
miodu, lekko posolić lub posłodzić. 
Korzystny jest dodatek produktów 
mlecznych, które idealnie uzupełniają 
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SemCo

Krystyna i Jerzy JUST

Śmiłowo 16, 64–500 Szamotuły

tel./fax: 61 292 04 02

www.semco.pl

kompozycję aminokwasów lnu. Nie 
należy przekraczać zalecanej dziennej 
porcji produktu.

OLEJ Z NASION WIESIOŁKA
Suplement Diety
Evitol, zawierający 

niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe ko-
rzystnie wpływa na:
 utrzymanie prawi-

dłowego poziomu 
cholesterolu we 
krwi,

 obniżenie wartości ciśnienia tęt-
niczego we krwi,

 regulowanie poziomu składni-
ków lipidowych w surowicy krwi,

 wzmocnienie naturalnych me-
chanizmów obronnych organi-
zmu przy niesprzyjającym wpły-
wie środowiska zewnętrznego,

 ogólne funkcjonowanie systemu 
nerwowego, alergie .
Olej z nasion wiesiołka jest rów-

nież stosowany w celu:
 regulacji zaburzeń cyklu mie-

siączkowego,
 złagodzenia problemów skór-

nych powstałych na tle zaburzeń 
metabolicznych, np. do skóry 
z tendencją trądziku,

 zmniejszenia ryzyka powstawa-
nia zakrzepów (ma właściwości 
antykoagulacyjne).
Nie stwierdzono przeciwwska-

zań i działań niepożądanych.
Olej z nasion wiesiołka zawiera 

kwasy biologiczne czynne :
 linolowy (LA) > 66% , γ –linole-

nowy (GAL) >8%
Kwasy te mają wysoką aktyw-

ność biologiczną i są konieczne 
między innymi do syntezy prosta-
glandyn(PG) w naszym organizmie. 
Nasz organizm sam tych kwasów 
nie wytwarza, ale posiada zdolność 
do ich przebudowy.

Sposób użycia: 1 łyżeczka 1 raz 
dziennie. Nie należy przekraczać 
zalecanej dawki. Zalecany okres 
spożywania – 3 miesiące Wszystkie 
produkty dostępne jako ekologicz-
ne.

OLEJ DYNIOWY
Roślinny olej z pestek dyni
Cucurbitae oleum
Olej Dyniowy o zabar-

wieniu zielono-bordowym, 
dzięki obecności carotino-
idenu tłoczony jest w na-
szym zakładzie metodą „na 
zimno”. Stosuje się go za-
równo w celach spożyw-
czych jak i leczniczych.

Dzięki przyjemnemu, wytwor-
nemu, smakowi i zapachowi bardzo 
dobrze sprawdza się z gotowanymi 
ziemniakami, chleje, kaszami, kluska-
mi, serem, cebulą, śledziami, sałat-
kami śledziowymi i rybnymi, sałatą, 
surówkami, gotowanymi warzywami, 
sosami sałatkowymi, sosem Winegret 
i dresingami. To przedni luksusowy 
przysmak wydobywający aromat 
i smak warzyw oraz potraw nawet 
słodkich.

Zalety zdrowotne:
 Stymuluje funkcję gruczołu kro-

kowego (prostaty) – phytosteri-
nen,

 Reguluje poziom cholesterolu we 
krwi – squalen,

 Aminokwas citrulin katalizuje 
tworzenie się substancji moczo-
wych i odbudowy amoniaku

 Stosowany w schorzeniach dróg 
moczowych dzięki dużej zawarto-
ści selenu,

 Stymulujący układ odpornościo-
wy dzięki zawartości kwasów alfa 
– i gama linolenowego,

 Cucubitasterol walczy z pasożyta-
mi organizmu (owsiki, glista ludz-
ka, tasiemiec)
Skład:

 80% kwasów tłuszczowych nie-
nasyconych (w tym 50% wielonie-
nasyconych omaga-3 i omega-6) 
niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu, bio-
rące udział w procesach budowy 
witaminy D, hormonów a także 
ścian komórkowych. Wśród kwa-
sów wyróżniamy: palmitynowy, 
stearynowy, oleinowy, linolowy, 
alfa – i gama-linolenowy

 Witamina E – pozytywnie oddzia-
ływująca w chorobach serca, krą-
żenia, niepłodności, przedtermino-
wych porodach, reumatyzmie, jest 
afrodyzjakiem

 Witamina B – wpływa dodatnio na 
układ nerwowy i przemianę materii

 Witamina A – poprawia wzrok, 
stan skóry

 Witamina C – wspomaga wszystkie 
procesy życiowe, odpornościowe 
i odtruwające.
Jedna łyżeczka zabezpieczy dzien-

ne zapotrzebowanie organizmu 
w NNKT

OLEJ RZEPAKOWY
Wpisany na Listę Pro-

duktów Tradycyjnych przez 
MR i RW

Z nasion rzepaku bez-
erukowego, odmiany po-
dwójnie uszlachetnionej, 
wytwarzany metodą „na 
zimno”, czysty, nierafi no-
wany o charakterystycz-
nym zapachu i smaku Olej rzepakowy.

W oleju znajdują się naturalne wi-
taminy E, B-karoten, kwasy jednonie-
nasycone omega-3 (37%) i omega-6. 
Kwasy nienasycone to 90% zawartości 
tłuszczu i one decydują o dobroczyn-
nym działaniu tego oleju na rzecz orga-
nizmu. 

Olej rzepakowy jest wyśmienity do 
surówek, sałatek, majonezów, sosów 
Winegret i dresingów, zup, mięs, ryb

Jedna łyżeczka zabezpieczy 
dzienne zapotrzebowanie organizmu 
w NNKT

Produkt proponowany.
Wszystkie produkty dostępne też 

jako ekologiczne. 
Oleje rydzowy, len pakowane po 

10/20 szt.
Wiesiołkowy olej karton zbiorczy 

48 szt.
Opracowała Redakcja
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Produkcja specyfi cznych przy-
praw to nie tylko specjalność Azja-
tów. W każdym kraju są różne 
upodobania kulinarne i wymagania 
w zakresie dodatków smakowych 
wykorzystywanych w przemyśle spo-
żywczym. Firm zajmujących się han-
dlem czy przetwórstwem przypraw 
jest bez liku, ale zakładów, które spe-
cjalizują się w produkcji przypraw na 
bazie własnych technologii i przepi-
sów jest już niewiele. 

Jedną z fi rm prężnie działających 
na rynku polskim, zajmujących się 
produkcją i handlem przyprawami, 
jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
VITPOL. Swoje produkty sprzedaje 
głównie zakładom mięsnym, które 
z kolei wykorzystują je przy produkcji 
wędlin i mięs, a także klientom indy-
widualnym. Ich przyprawy można ku-
pić w każdym dobrym sklepie.

Firma powstała w 1990r. w Długiej 
Wsi. Choć jej korzenie sięgają kilkana-
ście lat wstecz, kiedy to w rodzinnym 
gospodarstwie państwa Przygodz-
kich zajmowano się uprawą roślin 
zielarskich. Na kilkunastu hektarach 
ziemi rósł rumianek, kminek, majera-
nek, gorczyca i wiele cennych dla po-
traw i ludzkiego organizmu ziół.

To były jeszcze lata, w których 
niewiele produktów było dostępnych 
w sklepach. Ale jeśli chodzi o rolnic-
two, to można było kontraktować 
i sprzedawać płody rolne uprawiane 
w gospodarstwie. Podpisywaliśmy 

umowy kontraktacyjne. Ze zbytem 
nie było problemów. Po latach handlu 
ziołami i innymi roślinami przyprawo-
wymi zaczęliśmy myśleć o bardziej 
profesjonalnej formie sprzedaży i zało-
żyliśmy obecny Vitpol – wspomina pan 
Józef Przygodzki, właściciel fi rmy.

Początkowo fi rma miała cha-
rakter wyłącznie handlowy. Czyli 

sprzedawała to, co wyprodukowała 
w gospodarstwie lub kupiła za gra-
nicą. Natomiast pierwszą produkcję 
przypraw, dodatków smakowych, za-
pachowych i barwiących rozpoczęto 
w 1995 roku.

Na początku swojej działalność 
zajmowaliśmy się produkcją miesza-
nek ziołowych, przede wszystkim dla 
zakładów mięsnych. Nawiązywaliśmy 
nowe kontakty, fi rma zaczęła się roz-
wijać i w 1995 roku zdecydowaliśmy 
się również na produkcję przypraw 
i sprzedaż w sklepie. W latach dzie-
więćdziesiątych może nie było takiej 
konkurencji, ale żeby utrzymać się na 
rynku, należało dostarczyć klientom 
wyroby najwyższej jakości. Od tego 
zależało przetrwanie na rynku – wspo-
mina pan Józef.

Obecnie Vitpol to nowoczesne 
przedsiębiorstwo, które produkuje 
szeroką gamę środków funkcjonal-
nych, mieszanek barwiących, wzbo-
gacających smak gotowego wyrobu.

Staramy się obserwować rynek 
i reagować na jego potrzeby. Dlatego 
posiadamy własne laboratoria, w któ-
rych przygotowujemy mieszanki przy-
praw i dodatków. Jesteśmy w stanie 
sprostać każdemu zamówieniu, przy-
gotowujemy również produkty pod in-
dywidualne zamówienia.

Firma Vitpol oprócz przypraw ofe-
ruje również suszone warzywa.

Posiadamy nowoczesną suszar-
nię, wyposażoną w urządzenia naj-

Przyprawy naszej 
kuchni
Człowiek – od zarania dziejów – chce spożywać żywność o różnorodnym smaku i zapachu. Dlatego stara się doda-
wać do potraw różnego rodzaju rośliny, korzenie, kłącza czy liście, które nadają potrawom specyfi czny smak i popra-
wiają trawienie. Większość przypraw pochodzi z regionów tropikalnych, zwłaszcza z Azji. Do Europy sprowadzono je 
w czasach rzymskich, tzw. Szlakiem Korzennym – z Indii drogą morską do Zatoki Perskiej, a stamtąd na wielbłądach, 
karawanami do krajów śródziemnomorskich. Pod koniec średniowiecza Turcy kontrolowali większość tras lądowych 
wykorzystywanych przez handlarzy przyprawami. Wobec tego ceny towarów ze Wschodu gwałtownie wzrosły i z cza-
sem przyprawy, porcelana i jedwab stały się w Europie symbolem bogactwa i luksusu. Przez całe stulecia handel przy-
prawami, szczególnie tymi korzennymi pochodzącymi z odległych krajów Azji, przynosił znaczne zyski i bardzo szyb-
ko rozwijał się na całym świecie.
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my specjalną ofertę przypraw, charak-
terystycznych dla kuchni regionalnych. 

Wydawać by się mogło, że specja-
listami w mieszaniu roślin przyprawo-
wych są kraje azjatyckie. Ale prakty-
ka pokazuje, że to stwierdzenie nie 
zawsze jest trafne. Każdy kraj cha-
rakteryzuje się specyfi ką swojej kuch-
ni, wykorzystywane są w niej inne 
surowce, zapachy, dodatki. Tak więc 
trudno przyznać tu miano znawcy tyl-
ko i wyłącznie jednemu regionowi.

Jest takie stare i bardzo znane 
przysłowie „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie, sami nie wiecie, co posia-
dacie”.

W gąszczu produktów na sklepo-
wych pułkach trudno zdecydować, 

co dobre i czy warto po dany pro-
dukt sięgnąć. Bowiem nie zawsze 
ładne opakowanie odzwierciedla to, 
co jest w środku. Warto więc sięgać 
po sprawdzone produkty spożywcze, 
powstałe na własnym podwórku.

Krzysztof Pietrykowski

wyższej klasy. Całodobowy nadzór 
technologiczny czuwa nad procesem 
suszenia, ponadto produkty końcowe 
przechodzą zintensyfi kowany proces 

oczyszczania, nad którym czuwa fi r-
mowe laboratorium mikrobiologiczne. 
Wszystko to robimy po to, aby nasze 
produkty spełniały wszystkie wyma-
gania.

Ale Vitpol to nie tylko producent 
przypraw dla przemysłu mięsnego. 
Oferuje również przyprawy dla indy-
widualnych klientów, którzy mogą je 

nabyć w większości sklepów. W 1995 
roku na rynek wprowadzono marko-
wą przyprawę uniwersalną – Degu-
sta. A w tym roku nowe jej warianty: 
Degustę exclusive, Degustę stoło-
wą, Degustę 18 Warzyw, Degustę do 
mięs, Degustę drobiową.

W naszej ofercie skierowanej do 
odbiorców detalicznych posiadamy 
ponad 6o produktów. Są to różnego 
rodzaju przyprawy, np. jednorodne, 
ale również mieszanki przypraw, przy-
prawy cukiernicze, a także bakalie 
oferowane pod marką Degusta – do-
daje prezes Przygodzki. Musimy się 
pochwalić jeszcze jedną rzeczą. Otóż 
w ubiegłym roku uruchomiliśmy no-
woczesną linię do produkcji przypraw 
w płynie. Z tego jesteśmy bardzo dum-
ni. 

Warto też wspomnieć o nowo-
czesnym laboratorium technologicz-
nym, które, oprócz czuwania nad 
jakością wyrobów, służy również do 
prowadzenia poszukiwań nowych 
rozwiązań technologicznych oraz 
pełni rolę pokazowo-dydaktyczną. 
Jest to jeden z najnowocześniejszych 
tego typu obiektów w Polsce, który 
pozwala na bezpośrednie zademon-
strowanie potencjalnym odbiorcom 
nowego wyrobu lub nowej techno-
logii wytwarzania. W laboratorium 
organizowane są też różnego rodzaju 
szkolenia technologów z kraju i z za-
granicy. Spełnia także pewną funkcję 
promocyjną dla nowych wyrobów 
i ich producenta.

Firma Vitpol wychodzi również 
poza rynek krajowy. Dostarcza swoje 
wyroby szczególnie do krajów Euro-
py Wschodniej.

Dzięki wykorzystaniu najwyższej 
jakości starannie dobranych surow-
ców, z roku na rok zwiększa się liczba 
naszych zagranicznych partnerów. Dla 
każdego rynku zagranicznego posiada- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

VITPOL Józef Przygodzki, Z.P.Chr.

Długa Wieś I/14

62-820 Stawiszyn

tel. 0 62 75 28 550

fax 0 62 75 21 113

e-mail: vipol@vitpol.pl

t

j

Vitpol to nowoczesne przedsiębiorstwo, które produkuje 
szeroką gamę środków funkcjonalnych, mieszanek 
barwiących, wzbogacających smak gotowego wyrobu.
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TURYSTYKA

Miałam przyjemność rozma-
wiać z Panem Prezesem w mar-
cu 2008 r. Wówczas mówił Pan 
nie tylko o 10-letnim dorobku 
Fundacji, ale również o planach 
i zamierzeniach, zaliczając do 
nich m.in.: rozwój systemu re-
zerwacyjnego, programu lo-
jalnościowego, wprowadzenie 
systemu zachęt dla korporacji, 
pozyskiwanie do współpracy 
nowych, dobrych hoteli. Czy 
udało się zrealizować te ambit-
ne plany? 
W dużej mierze tak. Przez te dwa 

lata szczególną uwagę skierowali-
śmy na pomoc hotelom w zakresie 
działań prosprzedażowych. Pozyska-
liśmy nowoczesny system rezerwacji 
UPPER. Jego eksploatacja polega 
na implementacji systemu na stro-
nie Fundacji www.hotelePPH.pl na 
strony poszczególnych hoteli. Mó-
wiąc wprost, jeśli gość „wejdzie” na 
stronę Fundacji, to ma informacje 
o ofertach hoteli należących do na-
szej grupy. 

Czy ten system działa także w od-
niesieniu do fi rm, korporacji?
Oczywiście. W maju 2010 r., po 

przeprowadzeniu specjalnych szko-
leń dla pracowników hoteli, urucho-
miliśmy drugi moduł rezerwacyjny 
przeznaczony dla korporacji. Przyję-
liśmy trzy poziomy cen, wystawia-

nych przez hotele. Różnią się one 
między sobą wielkością rabatu, od 
10% dla kontrahentów o mniejszym 
potencjale zakupowym usług, aż do 
40% rabatu dla dużych i stałych kon-
trahentów. Jednak w zakresie cen 
zachowujemy autonomię hoteli na-
leżących do grupy. 

Fundacja posiada ciekawy pro-
gram lojalnościowy dla gości 
indywidualnych. Czy taki pro-
gram jest także dla korporacji? 
Rzeczywiście program lojalno-

ściowy dla gości indywidualnych 
sprawdza się w praktyce, a Pre-
stige Club zdobywa sobie nowych 
członków. Niewątpliwie zaletą jest 
łatwość w zostaniu członkiem, bo 
wystarczy złożyć deklarację w ho-
telu należącym do grupy. Przycią-
gają również dość atrakcyjne na-
grody, np. bezpłatny weekend, 
masaż itp. Kierując się jego popu-
larnością, opracowaliśmy zasady 
programu lojalnościowego dla kor-
poracji. Zgodnie ze statutem, musi 
je zatwierdzić Rada Hoteli. Liczę, że 
w 2011 r. program zostanie wpro-
wadzony do realizacji. Zapewne 
będą obowiązywały podobne zasa-
dy punktowe jak w programie dla 
gości indywidualnych. 

Słyszałam o podpisaniu przez 
Fundację listu intencyjnego 
w sprawie wymiany bonusów. 

To prawda. Podpisaliśmy taki 
list ze znaną polską platformą mul-
timedialną, dysponującą systemem 
Mile i Punkty. List dotyczy współ-
pracy w zakresie wymiany punk-
tów w ramach naszego programu 
lojalnościowego. Wedle założeń, 
gość hotelu będzie mógł wymienić 
bonusy hotelowe na bonusy w okre-
ślonych marketach, na stacjach ben-
zynowych itp. Oczywiście, bonusy 
działają także w drugą stronę, np. 
gość mający bonusy stacji benzy-
nowej będzie mógł wykorzystać je 
w naszych hotelach. By system „za-
grał”, konieczne jest wypracowanie 
stosownego przelicznika cenowego, 
satysfakcjonującego partnerów tego 
przedsięwzięcia. Ideą tego projektu 
jest przywiązanie gości do korzy-
stania z usług hoteli grupy. Zapew-
ne ten sam cel przyświeca innym 
fi rmom kooperującym z platformą 
multimedialną. Jest to przedsięwzię-
cie dość trudne pod względem logi-
stycznym, ale liczę, że uda nam się 
je wprowadzić do realizacji w drugiej 
połowie 2011 r. Podobny system za-
chęt przygotowujemy dla korporacji.

Myślę, że jest to także system 
zachęt dla hoteli, które już na-
leżą do grupy oraz tych, które 
jeszcze się zastanawiają. 
Chcę z całą mocą podkreślić, że 

tak korzystnych narzędzi o charakte-
rze pomocowym hotel indywidualnie 

Naszą siłą jest 
różnorodność
Przyjedziesz, polubisz, powrócisz… – mówi Kazimierz Kowalski, 
założyciel i prezes zarządu Fundacji „ Polish Prestige Hotels”, charak-
teryzując ofertę hoteli zrzeszonych w Fundacji.

Grupa Polish Prestige Hotels& Resorts powstała w 1997 r. Zrzesza 
37 hoteli 3, 4 – i 5 – gwiazdkowych, dysponuje ponad 2 tysiącami pokoi, 
170 salami konferencyjnymi, wspaniałymi restauracjami, wieloma gabine-
tami Spa&Wellness oraz bazą rekreacyjno-wypoczynkową.
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nie byłby w stanie pozyskać. Obec-
nie na rynku turystycznym liczą się 
duzi partnerzy. Inaczej rozmawia się 
z jednym hotelem, a inaczej z grupą, 
oferującą 37 okienek sprzedażowych. 
Ponadto, jest to program bardzo 
przyjazny dla gościa. Wchodząc na 
stronę internetową gość bez proble-
mu znajduje interesujący go hotel, 
ceny usług, oferty specjalne itp. Tylko 
od hotelu zależy, na ile te możliwo-
ści wykorzysta. Oczywiście Fundacja 
stawia pewne wymogi ofertowe, np. 
obligatoryjne tłumaczenia na język 
angielski. Jeśli hotel takiego tłuma-
czenia nie przygotuje, może być 
okresowo wyłączony z prezentacji na 
stronie grupy. W perspektywie jako 
obligatoryjny chcemy wprowadzić 
język niemiecki. 

Rozumiem, że ideą grupy jest 
wspólna polityka marketingowa…
Nie tylko marketingowa, ale 

w pewnym zakresie i cenowa. Wedle 
tej polityki ceny w naszym systemie 
rezerwacyjnym nie mogą być wyższe 
niż ceny w innych systemach. Po-
przez szkolenia w zakresie zarządza-
nia cenami chcemy zachęcać hotele 
słabsze do wyrównywania poziomu 
usług do hoteli najlepszych w grupie 
na bazie akceptacji stosunku ceny 

do jakości. Chodzi o to, by można 
było sprawniej i skuteczniej uzyski-
wać efekty sprzedażowe. Zastrze-
gam jednak, że nie wyręczamy hoteli 
w ich polityce cenowej i nie zamie-
rzamy tego czynić w przyszłości. 

Do Polish Prestige Hotels mogą 
należeć hotele 3-, 4- i 5-gwiazd-
kowe. Czy ten wymóg statuto-
wy nie ogranicza zasięgu dzia-
łania Fundacji?
Dla nas najważniejszym kryte-

rium jest dbałość o jakość usług, ale 
i tożsamość regionalną, bo hotel 
musi mieć swój charakter, „duszę”, 
styl, indywidualny wizerunek zwią-
zany z regionem. No i być polskim 
hotelem nie tylko nazwy, ale i pod 
względem własnościowym. Nie 
może też należeć do zagranicznej 
sieci hotelowej. Naszą siłą jest róż-
norodność. Potwierdzeniem pol-
skości obiektów jest między inny-
mi – wydana staraniem i na koszt 
Fundacji – książka „Polskie smaki”, 
zawierająca receptury potraw re-
gionalnych przygotowanych przez 
naszych kucharzy i serwowanych 
w naszych hotelach. Hotele dystry-
buowały ją nieodpłatnie do swoich 
największych kontrahentów, a Fun-
dacja także do działów promocji 
urzędów marszałkowskich i woje-
wódzkich. Chodzi o promocję pol-
skiej kuchni zarówno w hotelach, 
znajdujących się w poszczególnych 
województwach, jak i w naszych 
domach.

Do PPH należy 37 hoteli. Czy są 
„przyjścia i wyjścia” z grupy?
Oczywiście. Nikt nikogo na siłę 

nie trzyma. Są hotele, z którymi my 
się żegnamy, bo nie spełniają wy-
mogów statutowych. Weryfi kacji 
dokonujemy w ramach konkursów 
jakości usług przy udziale pracowni-
ków fi rmy zewnętrznej, którzy jako 
goście zjawiają się w hotelu i bacz-
nie obserwują jego funkcjonowanie. 
Jeśli obiekt uzyska mniej niż 180 
punktów, wówczas Rada Hoteli daje 

mu pół roku na poprawę, jeśli w tym 
czasie się nie poprawi – zostaje wy-
kluczony z grupy. Nie ukrywam, że 
są też przypadki hoteli, które z nami 
się żegnają, bo uważają, że korzy-
ści wynikające z przynależności do 
PPH&R ich nie satysfakcjonują. Do-
dam, że roczna składka członkowska 
wynosi tylko 10 tys. zł. i z tego fi nan-
sujemy promocję hoteli i wyposaża-
my je w narzędzia wspomagające 
sprzedaż. 

Fundacja „Polish Prestige Ho-
tels” jest też znana z aktywno-
ści w stanowieniu prawa doty-
czącego branży hotelarskiej.
Nie chcemy, by decydowano 

o nas, bez nas. Wspólnie z Izbą Go-
spodarczą Hotelarstwa Polskiego 
oraz z Małopolską Izbą Hotelarską 
„Gremium” wypracowaliśmy stano-
wisko w sprawie kierunków zmian 
w załącznikach nr 1 i 8 rozporządze-
nia kategoryzacyjnego, a Minister-
stwo Sportu i Turystyki uwzględniło 
nasze propozycje. Wypracowaliśmy 
wspólne stanowisko w sprawie ba-
rier rozwoju infrastruktury hotelo-
wej, wspólnie z innymi organizacjami 
branżowymi domagamy się uporząd-
kowania przepisów w sprawie egze-
kwowania praw autorskich i pokrew-
nych. Zwróciliśmy się do Prezydenta 
RP o skierowanie znowelizowanej 
Ustawy prawo autorskie i prawa po-
krewne do Trybunału Konstytucyjne-
go, bowiem – według nas – została 
naruszona zasada równości podmio-
tów wobec prawa. Chcemy, by bran-
ża hotelarska mówiła jednym gło-
sem, by była bardziej zintegrowana. 
I nasza Fundacja w tym dziele odgry-
wa poważną rolę

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała Irena Hamerska

Fundacja Polish Prestige Hotels

ul. Tarczyńska 8 lok. 10

02-025 Warszawa

Tel: 22 579 10 95

Fax: 22 579 10 94

Nagrody i wyróżnienia: 

Kamień Węgielny Hotelarstwa
za szczególny wkład w budo-

wanie i rozwój rynku noclegowe-
go w Polsce w latach 1990-2010r.

Warszawa 9 czerwca 2010 r.
 
Wawrzyn Polskiej Turystyki 
za działalność innowacyjną 

Przyznany przez Kapitułę Ogól-
nopolskiego Konkursu 

Warszawa 26 czerwca 2009 r. 
 
Nagroda w konkursie Mój 

Hotel-Moja Pasja 
w kategorii inicjatywa
Bartoszyce 17 luty 2007 r.
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TURYSTYKA

Wszyscy, którzy cenią sobie cie-
płą, domową atmosferę, tradycyjną 
podlaską gościnność, smak staropol-
skiej kuchni, znajdą to w Mościbro-
dach. Dwór, odrestaurowany i sta-
rannie utrzymany, oferuje gościom 
pełne uroku i charakteru wnętrza, 
eleganckie, klimatyzowane i kom-
fortowo wyposażone apartamenty 
1-,2- i 3-osobowe, z dostępem do 
Internetu, z łazienkami, w których 
znajdzie się miejsce dla 60 osób. 
W jesiennej scenerii dworskiego 
parku rozmawiam z Wojciechem Za-
rzyckim, członkiem Zarządu i dyrek-
torem fi rmy „Dworskie smaki”, która 

zajmuje się kompleksem obiektów 
dworskich. Pan Wojciech oprowadza 
mnie po okolicy, pokazuje rybne sta-
wy, park, zabudowania folwarczne 
i dworskie wnętrza. 

We dworze organizujemy bale, 
wesela, imprezy okolicznościowe, 
szkolenia, kursy i plenery. Dworskie 
sale mogą pomieścić do 150 osób. 
Po zajęciach można się zrelaksować 
w Sali Klubowej, w której znajduje się 
stół bilardowy i do tenisa stołowego. 
W restauracji, która mieści się w bu-

dynku dawnej ofi cyny, może biesiado-
wać 65 osób. Do dyspozycji gości jest 
także podwórze biesiadne. Znajduje 
się ono w kompleksie drewnianych 
zabudowań folwarcznych, z brukowa-
nym dziedzińcem pośrodku, na któ-
rym rozkładany jest drewniany podest 
do tańców. W podcieniach, wspartych 
na drewnianych fi larach, ustawia-
ne są stoły i ławy. Na podwórzu zaś 
grille i ruszt, na którym upiec można 
całe prosię. Zabawę, w której może 
uczestniczyć nawet 500 osób, umilają 
występy kapeli ludowej – opowiada 
pan Wojciech Zarzycki.

Na rozległym terenie wokół 
dworu można rozstawić namioty, 
grille, a nawet stoiska targowe. Tra-
dycyjnie już od kilku lat urządzane 
są festyny – „Kupalnocki”, zimą ku-
ligi, latem przejażdżki bryczkami po 
okolicy. Pobliskie stawy, obfi tujące 
w różne gatunki ryb, to raj dla węd-
karzy. Jeżeli ktoś nie zabrał swoich 
wędek, może cały potrzebny sprzęt 
wypożyczyć we dworze. Dla miłośni-

ków jazdy konnej w bezpośrednim 
sąsiedztwie dworu znajduje się stad-
nina koni, należąca do brata pana 
Krzysztofa. Do dyspozycji gości jest 
kilkanaście wierzchowców i instruk-
torzy jazdy. Można tutaj zarówno 
na miejscu spróbować swoich sił na 
maneżu, jak i wybrać się na prze-
jażdżkę po okolicy porośniętej lasa-
mi. Na wycieczki można wybrać się 
zresztą nie tylko konno, ale również 
na rowerach, które wypożyczymy na 
terenie folwarku.

Dla komfortu naszych gości dwa 
razy do roku przeprowadzamy opryski 
likwidujące komary. Dzięki temu za-
biegowi każda impreza plenerowa bę-

dzie udana, a goście będą się dobrze 
bawić – mówi pan Wojciech Zarzycki. 

To wszystko nie byłoby możli-
we, gdyby pan Krzysztof Borkowski 
nie dysponował odpowiednim ka-

Staropolska gościnność 
w stylowych wnętrzach
Rozłożyste, otoczone zielenią, barokowe lub klasycystyczne, małe 
i średnie dwory ziemiańskie, z gankami wspartymi na kolumnach, aż 
do wybuchu II wojny światowej były nieodzownym elementem pol-
skiego krajobrazu. Literatura romantyczna stworzyła z nich symbol 
rodzinnego gniazda. Do takiego właśnie dworu, o wdzięcznej nazwie 
„Mościbrody”, znajdującego się pod Siedlcami, zapraszają jego obecni 
właściciele – Małgorzata i Krzysztof Borkowscy.

w

w
ww

Dwór wraz z zabudowaniami folwarcznymi powstał w latach 40. XIX w. 
Założony przez rodzinę Jarząbów, która jednak nie cieszyła się długo swoją 
siedzibą. Za udział w powstaniu styczniowym 1863 roku właściciela majątku, 
car skonfi skował dobra i przekazał je generałowi Niestrujewowi Maniukino-
wi, dowodzącemu armią rosyjską w bitwie pod Siemiatyczami, w której zgi-
nął Andrzej Jarząb. Majątek pozostawał w rękach Rosjan do roku 1915, kiedy 
to na te tereny wkroczyli Niemcy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
dobra Mościbrodzkie trafi ły w polskie ręce, do rodziny Glogerów, która dbała 
o rozwój gospodarstwa. W czasie II wojny światowej we dworze stacjonowały 
wojska niemieckie. Po wojnie na terenie folwarku założono PGR. Majątek po-
padał w coraz większą ruinę. Przed ostateczną klęską uratowało go wykupie-
nie w roku 2000 przez rodzinę państwa Borkowskich.

W październiku 2004 roku dwór otworzył swe podwoje dla gości.
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pitałem. Zarządza obecnie kilkoma 
fi rmami. Jedną z nich jest zakład 
mięsny „Mościbrody”. Drugą fi rmą, 
która zarządza dworem Mościbrody, 
jest spółka z o.o. „Dworskie smaki”. 
Trzecią zaś, od trzech lat istniejący 
Zakład Drobiarski w Stasinie, który 
zajmuje się ubojem i rozbiorem in-
dyków. Jest jeszcze gospodarstwo 
rybackie. Na terenie należącym do 
kompleksu „Mościbrody” znajduje 
się 100 ha stawów hodowlanych. 

Zakłady mięsne „Mościbrody” to 
spółka rodzinna, prowadzona wspól-
nie z braćmi, a utworzona przy pomo-
cy ojca. Zakład stworzony został od 
podstaw ponad 20 lat temu, wielkim 
wysiłkiem i nakładem pracy. W tej 
chwili zatrudnia ponad 400 osób. Li-
nia produkcyjna spełnia wszystkie 
surowe wymogi unijne. Jego mie-
sięczna produkcja sięga 12-15 mln zł, 
zaczynając od uboju, przez rozbiór 
mięsa, na konfekcjonowaniu i wytwa-
rzaniu wędlin kończąc. 

Dodajmy – świetnych wędlin. 
To prawda, są smaczne i dobre. 

Cieszą się powodzeniem nie tylko na 
lokalnym rynku. Zakłady mięsne mają 
sieć ponad 60 sklepów fi rmowych 
w promieniu 150 km od swojej siedzi-
by, w Warszawie, Lublinie, aż po Bia-

łystok, Ciechanów 
i Ostrołękę – mówi 
pan Wojciech. 

Oprócz nowo-
czesnego zakładu 
wędliny produkowa-
ne są także w zabu-
dowaniach gospo-
darczych folwarku, 
zgodnie z tradycyj-
nymi recepturami, 
bez konserwantów, 
polepszaczy i innych 
chemicznych dodat-
ków. Opatrzone są etykietą „Dwor-
skie specjały”. Przechadzamy się po 
podwórzu. W powietrzu unosi się za-
pach świeżo wędzonych kiełbas i szy-
nek. Tych rarytasów można popró-
bować w dworskiej restauracji. I nie 

tylko popróbować, ale również kupić 
i zabrać ze sobą do domu. Smakują 
rzeczywiście jak robione przez nasze 
babcie. Kończymy powoli spacer po 
okolicy. Jesienne słońce prześwieca 
przez wielobarwne o tej porze roku 
liście. Kierujemy się w stronę ofi cyny, 
gdzie w restauracji czeka już na nas 
półmisek pierogów i kubeczki z gorą-
cym czerwonym barszczykiem. Tutaj 
dołącza do nas właściciel całego kom-
pleksu, pan Krzysztof Borkowski. Jak 
każdy biznesmen i człowiek sukcesu, 
ma niewiele czasu, jednak i on nie po-
trafi  oprzeć się wspaniałej dworskiej 
kuchni. Pierogi z cielęciną, wieprzo-
winą, kapustą i grzybami, ziemnia-
kami a przede wszystkim z soczewi-
cą to tutejsza specjalność. Oprócz 
pierogów w menu królują potrawy 
z mięs (polędwiczki wieprzowe w so-
sie pieczarkowym, polędwica wołowa 
w sosie z zielonego pieprzu, roladki 

indycze z porem i boczkiem w sosie 
estragonowym), ryb (szczupaki, kar-
pie smażone i wędzone), zupy grzy-
bowe, żurki, rosoły. A na deser tort 
bezowy z musem truskawkowym. 
Przy wyśmienitym jedzeniu rozma-
wiamy o sukcesie, jakim okazała się 
inwestycja w Mościbrodach. 

Pan Krzysztof Borkowski nie spo-
czywa na laurach. Wciąż ma nowe 
pomysły na rozwój majątku. W przy-
szłości planuje wybudować prom, 
który dowoziłby gości na wyspę, 
znajdującą się pośrodku największe-
go ze stawów. Można na niej urzą-
dzać ogniska, zabawy i biesiady. 
Będzie tam również wybudowana 
chatka, w której można będzie prze-
nocować. Amatorzy wodnych rozry-
wek będą mogli już wkrótce korzy-
stać z kajaków, rowerów wodnych, 
łódek i kąpieli, gdyż w następnym se-
zonie jeden ze stawów, przylegający 
do dworu, przeznaczony zostanie na 
tego typu rekreację. 

Po staropolsku nisko się kłaniając, 
zapraszamy w gościnne progi dworu 
Mościbrody.

Szczegółowe informacje zna-
leźć można na stronie internetowej 
www.dwor.moscibrody.pl

Rozmawiała 
Magdalena Lewandowska

Mościbrody 52

08-112 Wiśniew

Tel.: (25) 641-70-30

Fax.: (25) 641-70-31
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Nasza kuchnia śródziemnomorska 
w większości oparta jest na tradycji 
toskańskiej – dzięki Elio Canapelle, który 
udostępnił nam swoje receptury przeka-
zywane w jego rodzinie z pokolenia na 
pokolenie. I w ten sposób staliśmy się je-
dyną restauracją w Warszawie, w której 
to lasagne czy cannelloni od podstaw 
wytwarzane są ręcznie w naszej kuchni. 

Elio Canapelle – nasz partner – to 
mistrz sztuki kulinarnej kuchni toskań-
skiej. Restauracje jego imienia DA 
ELIO poza Włochami umiejscowione są 
w przepięknych kurortach Szwajcarii: 
Davos, Lanquardt, St. Moritz – mówi 
Roman Knapik, właściciel restauracji. 

Jak sugerowałaby nazwa, w kar-
cie HUBERTUSA powinny znaj-
dować się głównie dania z dziczy-
zny. Tymczasem znajdziemy tu 
przede wszystkim udomowiony 
drób, czyli potrawy z kurczaka, 
kaczki, pochodzącą również z ho-
dowli wieprzowinę. Ale wszystkie 
te mięsa mają jednak coś wspól-
nego z patronem myśliwych – są 
przyrządzane na sposób myśliw-
ski, czyli marynowane w ziołach, 
winie. Dla prawdziwych amato-
rów dziczyzny znajdą się oczy-
wiście sarnie combry, zajęcze 
pasztety czy też dzicze pieczenie, 
zapewnia właściciel restauracji, 
który jest jednocześnie właścicie-
lem klubu myśliwych i sympaty-
ków łowiectwa. 
Dziczyzny jada się u nas niewie-

le. Jesteśmy przyzwyczajeni do mięs 
zwierząt udomowionych. Tradycja 
spożywania dziczyzny, która była bar-
dzo rozpowszechniona jeszcze przed II 

wojną światową, przez lata powojenne 
zanikła – twierdzi Roman Knapik. 

Skąd wziął się pomysł na założe-
nie klubu myśliwskiego i restau-
racji serwującej dania kuchni my-
śliwskiej?
 Sam jestem myśliwym. Wiele lat 

jeździłem po świecie i obserwowałem 
zwyczaje panujące w różnych krajach. 
Otóż na całym świecie, czy to w Euro-
pie, czy w Afryce, myśliwi zapraszają 
się wzajemnie na polowania i na bie-
siady. Dlatego postanowiłem stworzyć 
klub i restaurację pod hasłem „Zapoluj 
na dobrą kuchnię”. Dotyczy to rów-
nież wędkarzy. Przecież łowienie 
ryb to także rodzaj myślistwa. Dla-
tego w mojej restauracji serwowane 
są także dania z ryb. 

Jesteśmy jedyną restauracją, 
w której przy piwku można sobie 

postrzelać lub zapolować na bażanta, 
kuropatwę czy innego rodzaju zwie-
rza. Posiadamy strzelnicę laserową !!! 

Pasją właściciela jest kuchnia. 
Długo rozmawiamy o przypra-
wach, różnorodnych gatunkach 
mięs i sposobach ich przyrządza-

nia. Rozmawiamy oczywiście 
przy jedzeniu. Najstarsza córka 
pana Romana Knapika, Oliwia, 
podaje nam pierś z kurczaka 
w sosie przygotowanym na bazie 
mocnego, białego wina, z dodat-
kiem zielonego pieprzu, piecza-
rek i szczypty kolendry. Mięso 
wprost rozpływa się w ustach, 
sos w pierwszej chwili wydaje się 
łagodny, lecz pod tą łagodnością 
kryje się nuta lekkiej goryczki. 
Do tego do wyboru pieczone 
ziemniaczki i ryż. Danie powstało 
w siedem minut.

 Mięsa nie można długo smażyć, 
bo straci wszystkie swoje najcen-
niejsze składniki – twierdzi pan 
Roman. Poza tym dzisiejsze czasy, 
w których wszystko odbywa się 
w pośpiechu, na nic nie ma czasu, 
wymusiły na nas dostosowanie się 
do szybkiego tempa. Żeby sku-

tecznie konkurować z Fast-foodami 
musimy bardzo szybko realizować 
zamówienie. W dodatku należy 
jeść wszystko al dente, czyli nieroz-
gotowane. Włoskie modelki jedzą 
przeróżne pasty, czyli makarony, 
a żadna z nich nie jest gruba – bo 
to, co jedzą, to nie są rozgotowane, 

Zapoluj na dobre jedzenie
Restauracja HUBERTUS & ELIO wyróżnia się spośród wielu nietypowym wystrojem. W samym centrum Warsza-
wy, przy ulicy Żurawiej, a jednocześnie z dala od zgiełku, tonie w zieleni lokal z dwoma typami kuchni: kuchnią 
Hubertusa, inspirowaną tradycją myśliwską, i kuchnią śródziemnomorską, opartą na tradycyjnych recepturach 
rodziny Elio Canapelle, znanego włoskiego restauratora z Toskanii, jak również partnera restauracji Hubertus.
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rozciapciane kluchy, tylko pół twardy 
makaron, który nie tuczy. 

Najszybciej przyrządza się mięsa 
typu polędwica czy rostbef, ale Polacy 
najbardziej lubią dania gulaszowate, 
z włoskiego nazywane speciatini. 
Przygotowanie gulaszu z mięsa wie-
przowego, indyczego czy cielęcego 
dla jednej osoby zajmuje mi ok. 10-15 
minut. Zrobienie tego dania dla 50 
osób, na ogromnej patelni, trwa od 40 
minut do godziny. Za każdym razem, 
niezależnie od ilości porcji, wycho-
dzi z tego wyśmienite danie. Jest to 
nietypowy kolorystycznie gulasz. 
Przypomina bowiem bardziej comber 

króliczy w białym sosie niż tradycyjną, 
polską, brunatną potrawę. Można 
oczywiście ten sos zrobić w innym ko-
lorze, ale w takim wygląda najpiękniej. 
W dodatku jest w nim mnóstwo natki 
pietruszki, dużo cebuli i pieczarek.

Inną potrawą jest saltimboca 
(boca to po włosku boczek). Cienko 
pokrojone kawałki cielęciny z dużą 
ilością suchej szałwii przykryte są 
szynką parmeńską, obtoczone w mące 
i zasmażone. To królewskie danie, do 
którego podaje się ryż z szafranem 
i zieloną sałatę. Wszystko razem 
tworzy niezapomnianą kompozycję 
smakową i zapachową. 

Spotkaliśmy się w samo połu-
dnie. Podczas naszej rozmowy 
przez restaurację przewijają się 
tłumy gości, którzy nie mieszczą 
się w sąsiedniej, barowej części. 
Na placki ziemniaczane, pierogi, 
sałatki i inne specjały wpadają tu 
stali bywalcy. Potrawy są świe-
żutkie, przygotowywane tego 
samego dnia. To jedna z tajem-

nic dobrej kuchni. Od godziny 
ósmej rano do dziewiętnastej 
czynny jest bar, który serwuje 
dania gotowe, podawane „na 
szybko”. Od południa do pół-
nocy czynna jest restauracja. 
Dobra kuchnia i szybko podane 
potrawy to najważniejsze skład-

niki sukcesu restauracji Huber-
tus. Restauracji, która istnieje 
już 20 lat. 

 W tym czasie w moim naj-
bliższym sąsiedztwie „przewinęło 
się” mnóstwo rozmaitych barów, 
kafejek i restauracji. Żadna nie 

utrzymała się dłużej. Zwykle po kilku 
miesiącach „padały”. Miały po 50-100 
metrów kwadratowych powierzchni 
i nie były w stanie obsłużyć tylu gości, 
żeby ich działalność była opłacalna. 
Moja restauracja ma 1000 metrów 
kwadratowych powierzchni. Można tą 
przestrzeń zaaranżować w dowolny 
sposób, wedle życzenia klienta. Jeste-
śmy w stanie dostosować się do wszel-
kich wymagań. Ostatnio na życzenie 
klienta organizowałem „wieczór po 
berberyjsku”.

W Hubertusie często organizo-
wane są wesela.
 Wprowadziłem nowy zwyczaj ku-

linarny. Przebieram Państwa Młodych 
za kucharzy i to oni serwują gościom 
potrawy. Jest to bardzo widowiskowe 
i mile przyjmowane. 

Pomysły na urozmaicenie menu 
pan Roman przywozi z różnych 
zakątków świata…
Ostatnio byłem w Dubaju i bardzo 

spodobał mi się sposób podawa-

nia krewetek. Otóż nadziana na 
patyczek krewetka jest podawana 
w kieliszku do wódki – nie więk-
szym niż 30 gram – wygląda to 
przepięknie, bo takich porcji przy-
gotowuje się kilkadziesiąt. Kieliszki 
ustawione są na szklanej podsta-
wie, która oparta jest na luksferach. 
Patrząc na to ma się wrażenie, że to 

stoi miniaturowe wojsko.

Właściciel restauracji jednocze-
śnie jest kucharzem i uczy tego 
zawodu. 
W polskich szkołach gastronomicz-

nych uczą przygotowywania trzech 
baz dla sosów. Z tych trzech baz 
można zrobić dziewięć różnych sosów. 
Na Zachodzie uczą pięciu baz. Z tego 
można już zrobić około dwudziestu 
różnych sosów. Ja w swojej kuchni 
używam przede wszystkim dobrego 
wina – wytrawnego, mocnego. Jego 
zdecydowany smak jest następnie 
łamany różnymi przyprawami. 

Na kuchni nie kończą się pasje 
pana Romana. Ma plany dotyczą-
ce rozwoju turystyki.
To prawda. I to nie są tylko ma-

rzenia. Ja już zacząłem je realizować. 
Mogę zdradzić tylko tyle, że moje pla-
ny mają duży związek z Wisłą i takimi 
miejscowościami, jak Pułtusk, Serock 
i Modlin. Ja nie jestem agresywnie 
nastawiony do pieniędzy i to jest moja 
droga do sukcesu. 

Życząc więc powodzenia w ich 
realizacji dziękuję za gościnę i roz-
mowę

Rozmawiała
 Magdalena Lewandowska
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Od dwudziestu pięciu lat pracuje 
Pan w swoim zawodzie. Jak wy-
glądały początki pańskiej kariery 
zawodowej i dlaczego postano-
wił Pan wybrać akurat tę dziedzi-
nę?
Najczęściej zdarza się tak, że na 

medycynę idą dzieci lekarzy, albo 
dzieci, które w dzieciństwie były cho-
re i miały częsty kontakt ze szpitalem. 
W moim przypadku był to wariant 
pierwszy. Obydwoje moi rodzice byli 
lekarzami, więc dla mnie był to pro-
sty wybór. Odkąd pamiętam, w domu 
zawsze mówiło się o szpitalu, o medy-
cynie, jak nie było co ze mną zrobić, to 
mama zabierała mnie ze sobą na dy-
żur do szpitala, więc było to naturalne, 
że zostanę lekarzem.

To znaczy, że w Pana rodzinie 
jest to zawód, który przechodzi 
z pokolenia na pokolenie.
Rodziny lekarskie są specyfi cz-

ne. W towarzystwie lekarzy mówi się 
głównie o chorych i o szpitalach. Jak 
już wspomniałem, w moim rodzin-
nym domu też dużo się o tym mówiło, 
więc wydawało mi się, jako małemu 
dziecku, że cały świat kręci się wokół 
medycyny. Ale moja siostra jednak nie 
została lekarzem. 

A co wpłynęło na wybór akurat 
tej dziedziny medycyny?

Mój ojciec był ortopedą, a mama 
laryngologiem, ale zajmowała się też 
chirurgią plastyczną – przeprowadza-
ła operacje nosów, rekonstrukcje po 
operacjach nowotworowych twarzy, 
robiła liftingi i jej praca podobała mi 
się bardziej, niż praca ojca, która wy-
dawała mi się taką dużą, męską robo-
tą, nawet ciekawą, z tym że w chirurgii 
plastycznej był szerszy zakres prac . 
Można było operować zarówno ręce, 
jak i głowę, płaty skórne, oparzenia na 
różnych częściach ciała, nowotwory. 
Ojciec zajmował się onkologią narzą-
dów ruchu. W tamtych czasach to były 
duże, okaleczające zabiegi. A chirurgia 
plastyczna to była często rekonstruk-
cja, odtwarzanie usuniętych części 
ciała, usuwanie kalectwa. To zdecydo-
wanie bardziej mi się podobało. Fascy-
nowało mnie to, że można na przykład 
odtworzyć komuś palec, który został 
wcześniej ucięty, albo nawet całą dłoń, 
czy połowę twarzy. Jako student wie-
lokrotnie dyżurowałem u ojca w jego 
klinice i oddziale, więc miałem duży 
kontakt z ortopedią. 

Zanim zaczął Pan pracować, 
jak każdy lekarz musiał przejść 
staż. To kontynuacja nauki, tyl-
ko już nie na uczelni, a w szpi-
talu. Podczas stażu miał Pan 
możliwość obserwować do-
świadczonych lekarzy, profe-

sorów, wybitnych specjalistów. 
Czego się Pan od nich nauczył?
Od swojej mamy uczyłem się 

operacji nosów. Patrzyłem, jak ona 
przeprowadza te operacje, w ramach 
onkologii laryngologicznej – np.: za-
mykanie przetok nosowo – gardło-
wych, wypełnianie ubytków po wcze-
śniejszych operacjach itp. Miałem to 
szczęście, że mogłem skorzystać z jej 
wiedzy. Szczęśliwie dla mnie również 
złożyło się tak, że moi późniejsi sze-
fowie byli wybitnymi specjalistami 
i pozwolili mi pod swoim kierownic-
twem praktykować.

Odbywałem staż i pierwsze lata 
specjalizacji z chirurgii ogólnej w szpi-
talu kolejowym w Warszawie. To był 
szpital, w którym miałem możliwość 
szybko zacząć pracę jako lekarz. Wy-
dawało mi się, że w klinice droga do 
stołu operacyjnego jest bardzo dłu-
ga, poprzez kolejne stopnie nauko-
we, wiedzę teoretyczną. Tymczasem 
w tym szpitalu bardzo szybko dosta-
łem do ręki skalpel i stanąłem za sto-
łem operacyjnym. To mi bardzo zaim-
ponowało, jako młodemu lekarzowi. 

Wracając do Pani pytania, rze-
czywiście, pracowałem ze starszymi 
kolegami, którzy mnie uczyli, pilno-
wali, ale to były bardziej koleżeńskie 
rady – nie było między nami zależ-
ności służbowej. Bardzo szczęśliwie 
trafi łem, bo ci koledzy, z którymi 
pracowałem i od których się uczyłem, 

Mój dziecięcy 
świat kręcił się 
wokół medycyny
Niedawno gościł Pan na łamach naszego czasopisma. Wówczas roz-
mawialiśmy o nowatorskiej – na polskim gruncie – metodzie wyko-
rzystania własnego tłuszczu pacjenta do operacji rekonstrukcyjnych. 
Dziś porozmawiamy o Panu – wybitnym chirurgu, znakomitym spe-
cjaliście w dziedzinie chirurgii estetycznej. 
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jeden z nich został szefem oddziału, 
drugi został jednym z najlepszych 
w Polsce endoskopistów. Mieliśmy 
też bardzo dobrych konsultantów. 
Od problemów naczyniowych był 
prof. Noszczyk – obecnie specjalista 
już światowej sławy, od urazów gło-
wy prof. Powiertowskiego, również 
światowej sławy neurochirurga. Nie 
tylko przeprowadzali w naszym szpi-
talu operacje, ale również uczyli nas. 
Mimo więc, że oddział nie był klinicz-
ny, mieliśmy tam warunki zbliżone 
do klinicznych. Szpital „obsługiwał” 
cały okręg lecznictwa kolejowego, 
czyli praktycznie pół Polski. Najtrud-
niejsze przypadki trafi ały właśnie do 
nas na konsultacje. Po zakończeniu 
praktyki w szpitalu kolejowym prze-
szedłem do kliniki chirurgii plastycz-
nej, do profesora Kraussa, który był 
twórcą Polanicy, a potem przeniósł 
się do Warszawy i zostałem u niego 
asystentem naukowym. Odszedłem 
praktycznie tuż przed jego emerytu-
rą. Przeszedłem do Centrum Onko-
logii. Zaprosił mnie do niego kolega, 
który już tam pracował. Był wówczas 
doktorem. Kiedy stamtąd odchodzi-
łem, on był już profesorem. Tam wy-
konywałem operacje z zakresu rekon-
strukcji piersi, głowy i szyi. W tamtym 
czasie – była to druga połowa lat 90. 
– wprowadzaliśmy mikrochirurgię 

do onkologii. Zabiegi rekonstrukcyj-
ne, które właściwie na świecie stan-
dardowo wykonuje się przy dużych 
operacjach głowy i szyi, ponieważ 
najłatwiej je wykonać natychmiast, 
no i rekonstrukcja piersi z użyciem 
technik mikrochirurgicznych, czyli 
natychmiastowa rekonstrukcja pier-
si , która w latach 90. w Polsce była 
novum, a w tej chwili zaczyna być 
coraz częściej stosowana, ale jeszcze 
nie jest regułą. Miałem szczęście być 
w dobrym zespole. Od lat współpra-
cuję z panem profesorem Kukwą, wy-
bitnym specjalistą w dziedzinie ryno-
logii oraz z prof. Skarżyńskim. 

Gdzie obecnie Pan pracuje?
Od ośmiu lat pracuję w szpitalu 

MSWiA i od niecałego roku jestem 
szefem niewielkiego oddziału chirur-
gii plastycznej, który, mam nadzieję, 
będzie się rozwijał.

Z jakimi problemami najczę-
ściej zgłaszają się pacjenci?
Ja się specjalizuję w rekonstrukcji 

piersi, więc do mnie trafi ają pacjent-
ki właśnie z takimi przypadkami. 
Zajmowałem się również przez wiele 
lat chirurgią ręki oraz mikrochirur-
gią. Przyjmuję więc także pacjentów 
np.: z zespołem cieśni nadgarstka, 
Nabrałem biegłości w tych dziedzi-

nach, dlatego moi pacjenci są zwy-
kle zadowoleni z efektów operacji. 
Poza tym dużo pacjentów przycho-
dzi z nowotworowymi zmianami na 
skórze. Nasze społeczeństwo się sta-
rzeje, a nowotwory skóry są chorobą 
osób starszych. Powstają w wyniku 
długotrwałej ekspozycji na słońce, 
co było kilkadziesiąt lat temu bar-
dzo „modne”. Na szczęście nie są to 
bardzo zaawansowane nowotwory, 
albo groźne dla życia, ale jeśli do-
tyczą powieki, wargi czy nosa, czyli 
miejsc widocznych, to trzeba w mia-
rę estetycznie zamknąć ubytek po-
wstały po jego usunięciu. Zajmuję 
się także korekcją nosów i uszu. 
Przeprowadzam zarówno operacje 
organów zniekształconych po ura-
zach, jak i naturalnie niekształtnych 
– za dużych, za małych, o nieeste-
tycznym wyglądzie.

Czy oddział, którym Pan kie-
ruje, działa w ramach szpi-
tala MSW, innymi słowy, czy 
pacjenci ubezpieczeni w NFZ 
mogą korzystać z jego usług?
Trafiają do nas wszyscy pacjen-

ci, którzy potrzebują pomocy.

Czy oprócz pracy w szpitalu 
prowadzi Pan swoją prywatną 
praktykę?
Tak, jak niemal każdy chirurg – 

plastyk wykonuję zabiegi z zakresu 
medycyny estetycznej, takie jak 
poprawianie kształtu biustu, nosa, 
ust, uszu itp. 

Gdzie mieści się Pana gabinet?
Swojego własnego gabinetu 

jeszcze nie mam, ale budowa mojej 
prywatnej przychodni jest już dość 
mocno zaawansowana. Natomiast 
pracuję w Lecznicy Kabaty od je-
denastu lat, czyli od momentu jej 
powstania. Tam wykonuję zabiegi 
z dziedziny chirurgii estetycznej. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała

Magdalena Lewandowska
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Bójmy się Boga
nie Rosjan

Rosja jest dziedziczką cywiliza-
cji turańskiej oraz bizantyńskiej. 

W tej pierwszej, punktem odniesienia 
jest mongolski obóz wojenny – orga-
nizacja wojskowa, w której wszystko 
przystosowane jest do prowadzenia 
nieustannej wojny ruchomej. Pań-
stwo jest armią wodza, dysponują-
cego władzą despotyczną, którego 
nie obowiązuje etyka. W tej drugiej, 
obowiązuje przekonanie rzymskie-
go prawnika Ulepiana „Quo principia 
placet legis habet vigorem” („to co 
podoba się władzy, posiada charakter 
prawa”). Charakterystyczną strukturą 
jest hierarchia biurokratyczna, której 
poszczególne poziomy są powiązane 
bezwzględną lojalnością wobec prze-
łożonego.

Rosyjska koncepcja bytu narodo-
wego bardziej troszczyła się o powięk-
szenie terytorium niż o rozwój go-
spodarczy, polityczny czy kulturalny. 
Uczeni (M. Nizioł) wskazują na trzy 
rodzaje motywów ekspansjonizmu 
rosyjskiego (zagarniającego obszary, 
myślącym mocarstwowo oraz dążą-
cym do utrzymania najszerszej strefy 
wpływów):
 położenie geopolityczne – nie po-

siadając wyraźnych naturalnych 
granic, poprzez terytorialną eks-
pansję, Rosjanie zwiększają swoje 
poczucie bezpieczeństwa;

 odrębność kulturowa – Rosja sta-
ła się mocarstwem dlatego, że 
otaczały ją wielkie imperia innych 

kultur: na wschodzie – cesarstwo 
chińskie, na południu – imperium 
osmańskie Turków i na zachodzie 
– Europa. Przekonanie o wyższo-
ści kulturowej i moralnej Rosji, to 
drugi imperatyw silnie zakorze-
niony w rosyjskiej mentalności;

 użyteczność dla władzy – myśle-
nie w kategoriach mocarstwo-
wych jest instrumentem władzy 
w podtrzymywaniu spójności 
oraz integralności społeczeństwa 
rosyjskiego.
Los obdarzył Rosję konieczno-

ścią przeżycia ryzykownego ekspe-
rymentu – forsownej industrializacji. 
Nie przyniosła ona Rosji sukcesu, 
udowadniając, że wynaleziona nie-
gdyś własność prywatna jest wła-
ściwą formą organizacji społecznej, 
a także, że efektywne gospodarowa-
nie jest możliwe tylko w gospodarce 
rynkowej, opartej na szeroko pojętej 
swobodzie wyboru.

Po rozpadzie Związku Socja-
listycznych Republik Radzieckich 
(w 1991 r. – za rok okrągła, 20. rocz-
nica) Rosja usiłowała poprzez terapię 
szokową, w bardzo krótkim czasie 
zastąpić gospodarkę centralnie ste-
rowaną gospodarką wolnorynkową 
i – jak zauważa uczony rosyjski A. 
Mielviel – wyszło z tego coś, co przy-
pomina raczej latynoamerykański 
system korporacyjny, w którym klu-
czowej roli nie odgrywają instytucje 
demokratyczne.

Współcześnie Rosja to największy 
na świecie kraj pod względem tery-
torium (17 mln km2), rozciągnięty na 
dwóch kontynentach, z liczbą ludności 
raczej skromną (140 mln osób; liczeb-
ność z tendencją malejącą). Rosja to 
kraj, w którym elity uwierzyły, że ze 
względu na:
 nowy system polityczny zapew-

niający stabilność i trwałość władz 
obecnej elity,

 nowy ład gospodarczy oparty na 
strategicznej kontroli państwa nad 
dynamicznie rosnącą gospodarką;

 nową politykę zagraniczną, która 
twardo broni narodowych intere-
sów Rosji
Rosja jest mocarstwem. Ich 

wiara, jednakowoż, nie ma po-
krycia w realiach gospodarczych, 
o których świadczą niskie pozycje Ro-
sji w rankingach światowych. Atoli ta 
wiara podtrzymuje rosyjskie ambicje, 
a ambicje mogą – i są – determinan-
tą rozwoju. Rozwój, wydobywający 
z ubóstwa, wymaga – jak podkreślił 
to Ojciec Święty Benedykt XVI w „Ca-
ritas In veritate” – struktur instytucji 
ekonomicznych. Tę myśl kiedyś sfor-
mułował także neoinstytucjonalista 
Douglass C. North, mówiąc, iż najważ-
niejszym źródłem stagnacji gospodar-
czej jest niezdolność do stworzenia 
systemu instytucjonalnego służącego 
rozwojowi podziału pracy i wymiany, 
a zwłaszcza skutecznego systemu 
przestrzegania kontraktów.

DR HAB. Kazimierz Albin KŁOSIŃSKI, PROF. KUL

Nie obawiam się Rosji – staram się ją zrozumieć. Ale też jestem ostroż-
ny, delikatny angażując się w interesy, które są – a są – z Nią do zrobie-
nia; intryguje mnie szczególnie Jej natura.

Z ojczystych pieleszy
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Dzięki szerokiej wiedzy dotyczą-
cej procesów starzenia się orga-
nizmu oraz zastosowaniu naj-
nowocześniejszych technologii, 
lekarz medycyny estetycznej 
może dziś zatrzymać, a czasem 
nawet cofnąć wskazówki zegara 
biologicznego.
To prawda. Lasery frakcyjne naj-

nowszej generacji umożliwiają cał-
kowitą odnowę skóry. Technologia 
wyspowa jest najnowszym osiągnię-
ciem techniki laserowej stosowanej 
w dermatologii. Efektem jej działania 
jest odmłodzenie skóry, wygładze-
nie zmarszczek, likwidowanie blizn, 
rozstępów, rozszerzonych porów, 
przebarwień, plam posłonecznych 
i starczych. Laser frakcyjny może być 
stosowany na dowolnej części ciała, 
gdzie potrzebne jest wygładzenie 
i odmłodzenie skóry (twarz, szyja, de-
kolt, ramiona, brzuch, pośladki, dło-
nie a nawet powieki). 

Jak działa taki laser?
Światło lasera wytwarza strumień 

impulsów o mikroskopijnej średnicy, 
rozrzucanych równomiernie po skó-
rze dzięki głowicy skanującej. Laser 
nie naświetla jednorodnie powierzch-
ni skóry, ale dziurkuje ją tysiącami 
mikroskopijnych impulsów. Impulsy 
te wnikają w skórę w odpowiedniej 
odległości, aby z jednej strony nie 
kumulować efektu grzania, a z dru-
giej skutecznie pobudzić skórę wła-

ściwą do regeneracji. Ich gęstość 
jest precyzyjna i regulowana na całej 
powierzchni działania. Laser frakcyj-
ny wywołuje zmianę struktury skóry 
głęboko pod naskórkiem (do 2 mm), 
tworząc unikalne warunki do pełnej 
i trwałej regeneracji kolagenu i ela-
styny. 

Czy taki zabieg jest bolesny? 
Odczucia podczas zabiegu moż-

na porównać do uczucia wbijania 
rozgrzanych igiełek w skórę, jednak 
rzadko zdarza się, by konieczne było 
zmniejszenie parametrów podczas 
zabiegu z powodu bólu. Zabieg wy-
konywany jest po nałożeniu kremu 
znieczulającego a także, dla podnie-
sienia komfortu, skóra jest chłodzo-
na za pomocą specjalnej dmuchawy 
(cooler). 

A jakie są odczucia po zabiegu?
Na skórze pojawia się zaczerwie-

nienie i lekki obrzęk. Skóra wygląda 
tak, jak po przesadnym opalaniu na 
słońcu, ze wszystkimi charaktery-
stycznymi dla tego stanu dolegliwo-
ściami (zaczerwienienie, pieczenie). 
Stan taki mija po 2-3 dniach. Efekt wi-
dać już po pierwszym zabiegu. Skóra 
zaczyna stawać się coraz bardziej 
napięta, odczuwa się także znaczną 
jej suchość, dlatego należy nieustan-
nie ją nawilżać. Następnie po około 
7 dniach zaczyna złuszczać się na-
skórek – nie schodzi jednak płatami, 
jak po oparzeniu, a w postaci drob-
nej „kaszki”. Pełny rezultat będzie 
doskonale widoczny dopiero po 4-5 
tygodniach od zabiegu. Aby uzyskać 
najlepsze rezultaty, trzeba wykonać 
serię 3-5 zabiegów. Przebudowa ko-
lagenu będzie jednak trwała nadal, 
powodując wygładzanie i ujędrnianie 
skóry jeszcze przez 6-12 miesięcy po 
zabiegu. Zmiany w naskórku i kolage-
nie skóry właściwej wywołane zabie-
gami lasera frakselowego są trwałe 
– podlegają naturalnemu upływowi 
czasu, takiemu samemu jak reszta 
naszego ciała. 

Lasery dla zdrowia 
i urody
W Warszawie właśnie została otwarta nowa klinika medycyny estetycznej 
TIME CLINIC. Wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia, przestronna, 
urządzona z dbałością o szczegóły. Z jego współwłaścicielką, panią doktor 
Anną Piwek, rozmawiamy o medycynie estetycznej i zabiegach, jakim mogą 
poddać się w klinice zarówno panie, jak i panowie. Dziś lekarz medycyny es-
tetycznej coraz częściej posługuje się nie skalpelem, ale laserem. Dlatego na-
sza rozmowa dotyczyć będzie głównie nowości w dziedzinie zabiegów lase-
rowych poprawiających zdrowie, urodę i samopoczucie pacjentów.
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Jak długo trwa naświetlanie la-
serem?
Zabiegi trwają od 15 do 30 minut, 

w zależności od powierzchni zabiegu. 
Planując wizytę należy uwzględnić 
jeszcze czas (ok. 30 min.) na nałoże-
nie kremu znieczulającego. W dniu 
zabiegu i następnego dnia najlepiej 
jest wziąć urlop. Należy koniecznie 
pamiętać, że przez 4 tygodnie po za-
biegu trzeba unikać słońca stosując 
kremy ochronne z wysokim fi ltrem 
UV (50+). Słońce, upływający czas 
i grawitacja robią jednak swoje, ale 
dzięki nowoczesnym laserom można 
ten czas cofnąć i to o wiele sezonów. 

Oprócz zabiegów wykonywa-
nych za pomocą lasera frakcyj-
nego klinika oferuje również 
inne urządzenia, poprawiające 
jakość skóry, takie jak Radiage-
Pelleve 
Jest to urządzenie, w którym wy-

korzystuje się fale radiowe wysokiej 
częstotliwości do odnowy włókien 
kolagenu skóry. Energia używana 
w czasie zabiegu delikatnie ogrzewa 
i modyfi kuje budowę skóry oraz tka-
nek znajdujących się pod nią. Powo-
duje widoczne pojędrnienie, poprawę 
owalu i napięcia skóry. Zabieg ten jest 
skuteczny i bezpieczny, doskonały 
dla osób planujących odmładzający 
program zabiegów o trwałym i kom-
pleksowym efekcie. Wymagany jest 

na ogół jeden zabieg. To taki lifting 
bez skalpela, nie niszczy tkanek. 

Pierwszy efekt polega na ścią-
gnięciu i napięciu istniejącego w skó-
rze kolagenu. Drugi, właściwy efekt 
związany jest z szybszą odbudową 
nowych włókien skóry i wymianą 
starego, uszkodzonego kolagenu 
na nowy, bardziej elastyczny i lepiej 
uwodniony. Efekt ten, widoczny po 
około 2-3 miesiącach, powoduje po-
prawę napięcia skóry.

Po zabiegu skóra jest zaczerwie-
niona i lekko obrzęknięta, ale zabieg 
nie wyklucza z codziennych zajęć. 
Zabieg Radiage-Pelleve, w kuracji 
regeneracyjnej skóry często łączy się 
z zabiegami mezoterapii, metodami 
laserowymi lub z peelingami. Może 

też być przeprowadzany jako od-
dzielna metoda stymulująca.

Klinika będzie się specjalizowała 
również w zabiegach z dziedziny 
fl ebologii, czyli bezoperacyjnym 
jak i operacyjnym likwidowa-
niem „pajączków” i żylaków. 
Nieoperacyjne leczenie żylaków 

i pajączków, czyli skleroterapia, po-
lega na podawaniu do żyłek zastrzy-
ków, które doprowadzają do ob-
kurczenia i zarośnięcia żył – znikają 
one po serii zabiegów. Pacjent, bez-
pośrednio po zabiegu musi chodzić 

przez kilka dni w specjalnej pończo-
sze. W przypadkach bardziej zaawan-
sowanych wykonujemy skleroterapię 
piankową, pod kontrolą USG, czyli 
zamykamy żyłę podając zastrzyk, 
jednocześnie monitorując wprowa-
dzanie igły. Kiedy mamy do czynie-
nia z pełną niewydolnością zastawek 
żylnych wykonujemy również zabie-
gi chirurgicznego usuwania żylaków 
tzw. minifl ebektomię, czyli usuwania 
żylaków przez niewielkie nacięcie (do 
2 mm). Zabiegi takie wykonuje się 
w znieczuleniu miejscowym. Dzięki 
temu pacjent może po godzinie od 
zabiegu wrócić do domu.

Porozmawiajmy teraz o wypeł-
niaczach. Obecnie stosowane są 
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nowe preparaty, mieszanki róż-
nych substancji...
Mamy obecnie do wyboru sze-

roką gamę środków, które w rękach 
doświadczonego specjalisty gwaran-
tują pełne powodzenie. Za pomocą 
preparatów kwasu hialuronowego 
(Restylane, Esthelis, Juvederm, Sur-
giderm) można znacznie poprawić 
wygląd ust, powiększyć je lub tyl-
ko nieznacznie uwydatnić, usunąć 
zmarszczki. Zabieg powiększenia ust 
nie jest skomplikowany, najczęściej 
towarzyszy mu znieczulenie za po-
mocą specjalnej maści lub zastrzyku. 
Kwas hialuronowy występuje natural-
nie w naskórku i dlatego jest całkowi-
cie bezpieczny dla ludzkiego organi-
zmu. 

Do zabiegów mezoterapii skó-
ry twarzy, szyi i dekoltu stosuje się 
mieszaninę wielu substancji rewitali-
zujących i regenerujących, takich jak 
krzemionka organiczna i kompleksy 
multiwitaminowe – NCTF, które sty-
mulują metabolizm komórek, zwięk-
szają produkcję kolagenu i elastyny 
oraz silnie nawilżających, czyli kwas 
hialuronowy Mesolis, Princess Rich 

Ten zabieg stosuje się także 
w leczeniu innych schorzeń, na 
przykład wypadaniu włosów, 

które jest częstym problemem 
mężczyzn.
Utrata włosów to nie tylko pro-

blem panów w średnim wieku. Łysie-
nie dotyczy także kobiet, zaczyna się 
zwykle kilka miesięcy po porodzie lub 
w okresie menopauzy. Aby nie dopu-
ścić do znacznego przerzedzenia wło-
sów, mezoterapię (zarówno u kobiet, 
jak i u mężczyzn) powinno się rozpo-
cząć już przy pierwszych objawach. 
Terapia łysienia to wstrzykiwanie 
substancji odżywiających włosy (dek-
sapantenol, krzemionka organiczna, 
oligoelementy, biotyna, minoksydyl, 
lidokaina lub NCTF), które powodują, 
że następuje regeneracja struktury 
włosa, zostaje zahamowany proces 
wypadania, a często nawet odrastanie 
włosów.

Preparatami zawierającymi kwa-
sy można też modelować twarz, 
a nawet całą sylwetkę. 
Dzięki nowoczesnym preparatom 

powstałym na bazie kwasu hialurono-
wego można dziś również dodawać 
objętości w tych miejscach, które z po-
wodu upływu czasu i grawitacji ulegają 
zapadnięciu, np. policzków. Stosujemy 
kwasy hialuronowe, tj.: Juvederm-
-Voluma, Restylane Sub-Q, Fortelis. 
Bardzo dobre efekty poprawienia ob-

TIME CLINIC
ul. Duchnicka 3

Warszawa
tel. 790-33-22-55

jętości w przypadku policzków, owalu 
twarzy, bruzd, okolicy kącików dol-
nych można również osiągnąć za po-
mocą kwasu polimlekowego – Sculp-
try. Preparat ten wyrównuje głębokie 
zmarszczki i fałdy oraz uzupełnia ubytki 
w objętości twarzy, będące następ-
stwem procesu starzenia. Nie jest ani 
działającym czasowo środkiem wypeł-
niającym, ani też stałym implantem. 
Jest to wyjątkowa substancja, której 
działanie polega na pobudzaniu tkanek 
twarzy pacjenta do produkcji własnego 
kolagenu, który uzupełnia niedobory 
w skórze. Zapewnia to naturalnie wy-
glądający efekt. Preparat działa stop-
niowo, przywracając to, co zostało 
utracone. Można stosować go do ko-
rekcji różnych partii twarzy: głębokich 
fałdów, jakie tworzą się między nosem 
a ustami (zmarszczek nosowo-wargo-
wych), bruzd w kącikach ust (zmarsz-
czek marionetkowych), zapadniętych 
policzków, zmarszczek na policzkach 
i podbródku, okolic kości policzkowych. 

Do modelowania kształtów cia-
ła: pośladków, łydek oraz piersi służy 
nowy preparat Macrolane. Jest to naj-
nowocześniejszy, naturalny wypełniacz 
do powiększania objętości i konturo-
wania ciała. Macrolane to pierwszy 
i jedyny kwas hialuronowy, który może 
być wstrzykiwany w dużych objęto-
ściach, tworząc nową klasę produktów 
pozwalającą odtworzyć lub nadać ciału 
pożądane kształty. Dodatkową zaletą 
zabiegu jest natychmiastowy rezultat 
połączony z długo utrzymującymi się 
efektami. Rodzina produktów Macro-
lane może być stosowana w obszarach 
ciałach, które wymagają przywrócenia 
właściwego kształtu w delikatny, natu-
ralny sposób.

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała 

Krystyna Bartuzin
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Od momentu założenia firmy 
realizuję strategię dostarczania 
konsumentom najwyższej jakości 
kosmetyków opartych na natu-
ralnych i innowacyjnych składni-
kach. Mówiąc mniej biznesowym 
żargonem – chciałam zapropono-
wać polskim kobietom kosmety-
ki, które staną się ich ulubionymi 
preparatami pielęgnacyjnymi, 
ponieważ będą skuteczne, nie-
uczulające i kosztujące znacznie 
mniej niż zagraniczne produkty – 
mówi Barbara Hildman, dyrektor 
Ośrodka Badawczego Bielenda 
Kosmetyki Naturalne.

Od samego początku Bielen-
da wierna jest idei, która zawarta 
została w nazwie firmy – tworze-
niu kosmetyków naturalnych, bez 
względu na aktualne tendencje. 
Strategia rozwoju oparta jest na 
stosowaniu ekstraktów roślinnych, 
których źródłem są ekologiczne 
biouprawy, certyfikowane przez 
Eco Cert. To właśnie Bielenda była 
jednym z prekursorów stosowa-
nia takich składników w prepara-
tach kosmetycznych i ma istotny 
udział w urzeczywistnieniu idei 
ekologicznej pielęgnacji. Dzięki 
ambitnym celom biznesowym – 
w zakresie produkcji, zarządzania 
i ochrony środowiska – utrzymu-
jemy znaczącą pozycję w segmen-
cie kosmetyków naturalnych. Je-
stem przekonana, że wprowadzane 
przez nas nowe propozycje ko-
smetyczne będą nadal doceniane 
przez konsumentów, potwierdza-
jąc wysoką wartość marki Bielenda 
– twierdzi Barbara Hildman.

Umiejętne połączenie nowych 
odkryć w biologii, osiągnięć współ-

czesnej kosmetologii oraz wyni-
ków badań prowadzonych przez 
dermatologów od niemal dwudzie-
stu lat służy firmie jedynie jako 
środek do najpełniejszego wyko-
rzystania najbardziej wartościo-
wych składników pozyskiwanych 
z różnych części świata. Bielenda 
jako pierwsza w kraju zastosowała 
do produkcji preparatów kosme-
tycznych ekstrakt z miłorzębu ja-
pońskiego (Ginko Biloba).

NATURALNIE 
ZARZĄDZANIE

Firma jest w tej chwili zarzą-
dzana przez moich dwóch synów. 
Jestem dumna z ich osiągnięć 
i sposobu, w jaki rozwija się Bie-
lenda. Sama natomiast prowadzę 
Ośrodek Badawczy i zatwierdzam 
wszystkie nowości. Cały czas szu-
kam ciekawych, nowatorskich sub-
stancji, które mogą stać się pod-
stawą do powstania premierowej 
linii kosmetycznej, a jednocześnie 
wsłuchuję się w komentarze ko-
biet. W drogeriach, kiedy robię 
zakupy, podpytuję klientki o ich 
oczekiwania w stosunku do pro-
duktów pielęgnacyjnych i opinie 

na temat naszych kosmetyków. 
Doskonałą rekomendacją dla ko-
smetyków są bowiem pozytywne 

oceny zadowolonych kobiet, któ-
re opowiedzą o nich znajomym – 
uważa Barbara Hildman. 

INNOWACJE Z NATURY

Dawniej nasze babki wykorzy-
stywały proste receptury do pie-
lęgnacji ciała – niedoskonałości 
skóry usuwano przy użyciu soku 
z marchewki czy miąższu ogór-
ka. Obecnie formuły kosmetyków 
opierają się na tych samych roślin-
nych surowcach, ale mają zupełnie 

inną postać – stworzoną w nowo-
czesnych laboratoriach i ośrod-
kach badawczych. Oczywiście 

Natura biznesu
Zainteresowanie właściwościami roślin poparte zaufaniem do 
natury oraz jej dobroczynnym wpływem na kondycję skóry to najważniej-
sze składniki sukcesu fi rmy Bielenda.

Takie cechy kosmetyków jak naturalność 
i ekologiczne pochodzenie surowców 
kosmetycznych będą z pewnością wyznaczać 
trendy i kierunki w rozwoju całej branży.
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w kwestii ich skuteczności i bez-
pieczeństwa nic się nie zmieniło - 
są to nadal najbardziej naturalne 
rozwiązania pielęgnacyjne. 

Jedną z ostatnich propozycji 
Bielendy jest linia kosmetyczna In 
Vitro. Zastosowane w niej zostało 
jedno z najbardziej innowacyjnych 
rozwiązań kosmetologicznych, któ-
re pojawiło się w ostatnim czasie, 
czyli roślinne komórki macierzyste. 
Komórki macierzyste pełnią nie-
zwykle istotną rolę. To dzięki nim 
nasza skóra odradza się i nieustan-
nie odbudowuje. Komórki macie-
rzyste opóźniają wszystkie widocz-

ne procesy starzenia. Żyją o wiele 
dłużej niż reszta komórek tworzą-
cych nasze ciało. Ich ilość w orga-
nizmie jest stała. Oznacza to, że 

w miejsce tych, które ulegają roz-
padowi nie powstają nowe. Dzięki 
nieograniczonej zdolności do po-
działów, komórki macierzyste dają 
początek innym komórkom, a moż-
liwość różnicowania się pozwala im 
wytwarzać różne ich typy. Z racji 
swojego przeznaczenia posiadają 
one naturalnie większą wytrzyma-
łość i są lepiej chronione. 

Badania w dziedzinie gene-
tyki dowiodły, że komórki ro-

ślinne w swoich wnętrzach za-
wierają substancje o podobnych 
właściwościach do tych, które 
biorą udział w procesach metabo-
licznych zachodzących w komór-
kach macierzystych naszej skóry. 
Zastosowanie roślinnych komórek 
macierzystych w kosmetyce daje 
nowe możliwości opóźniania pro-
cesów starzenia się skóry poprzez 
ochronę komórek macierzystych 
i pobudzenie życiowych funkcji 
skóry. Zmniejszenie potencjału 
regeneracyjnego skóry, a w koń-
cu jej starzenie, jest konsekwen-
cją obniżenia aktywności ko-
mórek macierzystych. Chroniąc 
komórki macierzyste pomagamy 
skórze w zachowaniu jej młodego 
wyglądu. 

Barbara Hildman, 
dyrektor Ośrodka Badawczego 
Bielenda Kosmetyki Naturalne

In Vitro to zaawansowana linia 
kosmetyków anti-aging. Ich zadaniem 
jest przeciwdziałanie starzeniu się oraz 
usuwanie mankamentów urody. Kosmetyki 
In Vitro powstrzymują procesy rozpadu 
komórek macierzystych znajdujących się 
w skórze, które odpowiadają za jej młodość.

Bielenda Kosmetyki Naturalne

ul. Fabryczna 20, 

31-553 Kraków 

www.bielenda.pl
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ANIOŁY
Edward Lucie-Smith 
192 s., 450 il. kolor. 
Format 28,5 x 36 cm
Oprawa twarda

Nietypowego formatu album 
przedstawia anioły ze wszystkich 
kręgów w kolejności odpowiadają-
cej ich odległości od Boga. Wspa-
niałe dzieła sztuki – obrazy i rzeźby 
z kościołów i muzeów całego świata 
oraz ilustracje, opowiadania, cy-
taty pokazują znaczenie zwykłych 
aniołów stróżów, a także archanio-
łów, takich jak Michał czy Gabriel. 
Poznajemy sposoby, jakimi anioło-
wie nas chronią, ostrzegają przed 
niebezpieczeństwami i prowadzą 
ścieżką Boga, ich rolę na Sądzie 
Ostatecznym i ich głosy, które 
odnajdujemy w muzyce. Są też 
rozdziały o aniołach wiedzionych 

Najpiękniejsze
książki świata 

Znane ze wspaniałych publikacji Wydawnictwo Arkady prezentuje swo-
je najnowsze albumy i serie wydawnicze znakomicie nadające się na 
gwiazdkowe prezenty.

NOWA SERIA 
WIELKA HISTORIA SZTUKI
432 s., 580 il. kolor. i cz.-b.
Format 23 x 29 cm
Oprawa twarda

Nowa dziesięciotomowa edycja 
Wielkiej historii sztuki prezentuje 
dzieje sztuki Zachodu od wczesne-
go średniowiecza do końca XX wie-
ku. W ciekawy i przystępny sposób 
przekazuje aktualną wiedzę o archi-
tekturze, malarstwie, rzeźbie i rze-
miośle artystycznym. Daje przegląd 
kluczowych zagadnień dla danego 
okresu i obszaru, umożliwia orien-
tację w bogactwie problemów arty-
stycznych, wielości zjawisk, nurtów 
i wpływów. Wielkim atutem publikacji 
jest materiał ilustracyjny, obejmujący 
ponad 5000 świetnej jakości koloro-
wych zdjęć. Analizie dzieł towarzyszą 
znaczne powiększenia fotografi i po-
zwalające dostrzec wszystkie szcze-
góły. Wspaniała pomoc dla studentów 
historii sztuki oraz osób zawodowo 
związanych ze sztuką. 
Kolejne tomy zawierają:
1. Sztuka przedromańska i romańska 
2. Sztuka gotycka 
3. Sztuka XV wieku. Narodziny rene-

sansu 
4. Sztuka XVI wieku. Dojrzały rene-

sans

ANTYKI 
PORADNIK DLA KOLEKCJONERÓW
Praca zbiorowa
600 s., 2000 il. kolor. 
Format 21,5 x 30,5 cm
Oprawa twarda w obwolucie

Ta niezwykła książka jest kopal-
nią informacji o antykach i wielu 
innych przedmiotach nadających 
się do kolekcjonowania. 600 stron 
i ponad 2000 kolorowych fotogra-
fii odnosi się do niemal wszystkich 
aspektów tego zagadnienia. Do-
starcza informacji na temat cera-
miki, szkła, srebra i porcelany, me-
bli, dywanów i tkanin, a ponadto 
zajmuje się takimi obiektami ko-
lekcjonerskimi, jak biżuteria, zega-
ry i zegarki, zabawki, broń, i wie-
le, wiele innych. Daje szeroki opis 
każdej specjalności. Wspaniałe 
fotografie pozwalają na łatwe roz-
poznanie i identyfikację istotnych 
detali, co sprawia, że publikacja ta 
jest nieocenionym przewodnikiem 
po bezdrożach kolekcjonerstwa 
oraz ważnym źródłem przyjemno-
ści i wiedzy.

g

5. Sztuka XVII wieku. Manieryzm, 
dojrzały barok 

6. Sztuka XVIII wieku. Rokoko i ten-
dencje klasycystyczne

7. Sztuka XIX wieku. Klasycyzm, ro-
mantyzm, realizm

8. Sztuka XIX wieku. Impresjonizm, 
postimpresjonizm, secesja

9. Sztuka XX wieku. Sztuka do 
II wojny światowej

10. Sztuka XX wieku. Sztuka 2. poło-
wy XX wieku

na pokuszenie i upadłych, aniołach 
w przebraniu i ludziach, których los 
aniołowie odmienili.

✶✶✶✶ ✶
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PRACE W DREWNIE
Edward Lucie-Smith 
428 s., 2000 il. kolor. 
Format 19 x 26 cm
Oprawa twarda 

Przystępnie napisany przewod-
nik po rozmaitych technikach ob-
róbki drewna zawiera szczegółowe 
instrukcje doświadczonego zespołu 
stolarzy i rady jak używać poszcze-
gólnych narzędzi stolarskich. Znaj-
dziemy tu charakterystyki różnych 
rodzajów drewna i innych mate-
riałów stolarskich dostępnych na 
rynku oraz informacje o sposobie 
ich wykorzystania. Ponad 2000 fo-
tografi i i ilustracji pozwoli każdemu 
stać się ekspertem w projektowaniu 
mebli, montażu szafek kuchennych 
a nawet renowacji antyków.

SECESJA
Rosalind Ormiston
Michael Robinson 
200 s., 350 il. kolor. 
Format 26 x 26 cm
Oprawa twarda w obwolucie

SZTUKA
Andrew Graham-Dixon 
612 s., 2500 il. kolor. 
Format 26 x 31 cm
Oprawa twarda w obwolucie

Wspaniały przewodnik prezen-
tuje 2500 najcenniejszych dzieł 
z całego świata od prehistorii po 
XXI wiek. Pierwsza część pokazuje, 
jak artyści używali koloru, światła, 
perspektywy i innych środków, by 
wyrazić swoje idee. Dalej przedsta-
wiono najważniejsze prądy od wło-
skiego renesansu po impresjonizm 
i graffiti. Jednak zasadniczą część 
stanowi chronologiczny przegląd 
dzieł ponad 700 artystów. Najważ-
niejsze z nich, prawdziwe kamienie 

SYMBOLIZM I MŁODA 
POLSKA 1890‐1914
MALARSTWO POLSKIE
Irena i Łukasz Kossowscy
Ok. 400 s., ok. 300 il. kolor. 
Format 24,5 x 30,5 cm
Oprawa twarda w obwolucie

Zawiły splot filozoficznej re-
fleksji, poetyckich inspiracji 
i literackich odniesień kształto-
wał wrażliwość malarzy, grafików 
i rzeźbiarzy przełomu XIX i XX wie-
ku. Wyniesiona do rangi głównego 
narzędzia poznania intuicja, skraj-
ny subiektywizm i indywidualizm, 
nieograniczona swoboda twórcza, 
to najważniejsze hasła heroldów 
nowej formacji artystycznej i za-
razem wyróżniki symbolistycznej 
estetyki tamtego okresu. Album 
bogato ilustrowany dziełami, 
m.in. Malczewskiego, Ruszczy-
ca, Wojtkiewicza, Chełmońskie-
go, Gierymskiego, Podkowińskie-
go, Pankiewicza, Wyspiańskiego, 
wszechstronnie prezentuje malar-
stwo polskie okresu symbolizmu 
i Młodej Polski. Przedstawia gene-
zę tego prądu, jego najistotniejsze 
osiągnięcia i konsekwencje dla dal-
szego rozwoju sztuki polskiej.

milowe w historii sztuki, zostały 
poddane szczegółowej analizie 
pod względem kompozycji, fabuły, 
stosowanej techniki. Fenomenalna 
światowa galeria w twoim domu.

SECESJA

Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o.
ul. Dobra 28, 00-344 Warszawa

www.arkady-info.eu; www.arkady.com.pl

Obowiązkowa lektura dla miło-
śników plakatów, ilustracji, sztuki 
dekoracyjnej z epoki uroczego fin 
de siècle’u. Powstanie i rozwój Art 
Nuveau w kontynentalnej Europie 
i Stanach Zjednoczonych ilustrują 
prace: Henri de Toulouse-Lautreca, 
Victora Horty, Antonio Gaudiego 
i Luisa Tiffaniego, Gustawa Klimta, 
Alfonsa Muchy. Dalej autorzy wio-
dą nas przez wspaniały świat sece-
syjnych grafik służących nierzadko 
prozaicznej reklamie. Trzecia część 
poświęcona jest sztuce dekoracyj-
nej i wpływowi secesji na inne ru-
chy artystyczne.
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OSIEDLE SKIERNIEWICKA
Wola, ul. Skierniewicka 14

 Osiedle Skierniewicka to nowoczesny apartamentowiec o kaskadowej bryle

budynku, szklane ogrody i tarasy.

Wielkomiejski styl zabudowy, spełniający oczekiwania 

wymagającego właściciela. Osiedle wybudowane.

OSIEDLE MAGENTA I
Rembertów, ul. Pilarzy/Kadrowa

 Przyjazne osiedle domów jednorodzinnych o pow. 169 m2 z własną

działką. Segmenty dwupoziomowe z poddaszem i garażem w obrębie

budynku. Na parterze – salon z jadalnią, kuchnia, pomieszczenie

gospodarcze, a na piętrze – 4 sypialnie, garderoba i 2 łazienki.

W pobliżu AON, liceum, ratusz, SKM, liczne autobusy.

BIURA SPRZEDAŻY w Warszawie:

 ul. Żurawia 32/34, tel. 22/ 622 13 34, 622 13 49
ul. Łodygowa 26, tel. 22/ 512 33 11, 512 33 15

ul. Skierniewicka 14, tel. 22/ 241 10 81

OSIEDLE ALEJA KRAKOWSKA
Ochota, Al. Krakowska 291

 Nowoczesne osiedle położone przy Al. Krakowskiej/Instalatorów,

szeroka gama mieszkań z balkonami lub ogrodami, duży dziedziniec,

dobra komunikacja do centrum. W okolicy liczne szkoły, 

przedszkola, centra handlowe oraz park.

OSIEDLE ZACISZE
Targówek, ul. Codzienna

 Eleganckie, ogrodzone osiedle domów jednorodzinnych

z własną działką, 3 kondygnacje z dużym tarasem, garaż na dwa 

samochody. W okolicy – cicha willowa zabudowa.

Wkrótce zakończenie budowy.




