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Smartfon nagrywający filmy HD
Najnowsze telefony firmy Sony Ericsson: Xperia mini i Xperia mini pro, z procesorem 1 GHz Qualcomm Snapdragon,
działają na najnowszej platformie Google
Android – Gingerbread 2.3 (zapewnia dostęp do ponad 150 tys. aplikacji z Android Market), wykorzystują najlepszą w tej klasie technologię przetwarzania
obrazu i wyświetlania Reality Display z Mobile BRAVIA Engine i umożliwiają nagrywanie filmów w HD (720p).
Odporny na zarysowania 3” szklany ekran dotykowy
z wieloma aktywnymi polami i udoskonalony interfejs
użytkownika pozwalają na wyświetlanie do 16 aplikacji
na stronie głównej ekranu. A niedawno wprowadzona do
tych telefonów funkcja Facebook inside Xperia zapewnia
integrację z serwisem społecznościowym.
Xperia mini pro ma zoptymalizowaną wysuwaną
klawiaturę z inteligentnymi funkcjami, jak Type & Send
(eliminuje potrzebę otwierania specjalnej aplikacji dla
każdego rodzaju wiadomości) czy Smart Keyboard (po
wysunięciu klawiatury podpowiada propozycje związane
z wysyłaniem wiadomości). Xperia mini pro ma też zainstalowany pakiet Office Suite i oprogramowanie antywirusowe McAfee.
Kolorowe odtwarzacze
Nowe odtwarzacze MP3 firmy Sony
NWZ-B160F/B160 mają włączany jednym
dotknięciem system wzmocnienia basu
Bass Boost, funkcję szybkiego ładowania,
dopasowany kolorystycznie wskaźnik zasilania i odłączany zaczep.
W szybkim przeszukiwaniu nagrań pomaga technologia ZAPPIN: dotykając przycisk można wysłuchać krótkiego, charakterystycznego fragmentu utworu bez potrzeby
przeszukiwania menu czy list odtwarzania. A muzykę, po
podłączeniu urządzenia do komputera przez złącze USB,
łatwo przesyła się techniką „przeciągnij i upuść”. Można także skorzystać z programu Windows Media Player
11/12.
Walkmany z serii B ważą tylko 28 g i mają niespełna
10 cm długości. Wbudowany akumulator wystarcza na
18 godz. słuchania, ale dzięki funkcji szybkiego ładowania
wystarczy odtwarzacz podłączyć na 3 min., by następnie
słuchać nagrań nawet przez 90 min.
PowerShot z GPS-em
Kompaktowy aparat PowerShot
SX230 HS firmy Canon z panoramicz-

nym wyświetlaczem PureColor II G LCD o przekątnej 7,6
cm, ma wbudowany system GPS, który precyzyjnie oznacza każde sfotografowane w trakcie podróży miejsce,
a załączone oprogramowanie automatycznie dostosowuje go do stref czasowych.
Matryca 12,1 MP i 28-milimetrowy, szerokokątny
obiektyw nadają się do fotografowania rozległych krajobrazów w wysokiej rozdzielczości, a 14-krotny zoom
optyczny oraz technologia stabilizacji obrazu ułatwiają kadrowanie odległych obiektów.
Tryb Smart Auto wykrywa 32 różne sceny, a system
HS skutecznie redukuje nieostrości i drgania obrazu,
wspomagając rejestrację wszystkich detali, nawet tych
ukrytych w ciemnościach nocy. Tryb Movie Digest rejestruje każdą scenę przed wykonaniem zdjęcia, a następnie
układa dodatkowy film z zapisanej serii fotografii. Kolejne
udogodnienia to program iFrame (pozwala na szybką edycję filmu) i możliwość rejestracji dynamicznych scen za pomocą szybkich serii zdjęć oraz funkcja spowalniająca ruch
– Super Slow Motion Movie. Podczas nagrywania filmów
HD (1080p) można używać optycznego zoomu.
Opcjonalna dostępna jest podwodna obudowa (do
głębokości 40 m).
Inteligentne telewizory HD
Nową serię telewizorów SL833 z matrycami LCD Full HD i krawędziowym
podświetleniem diodami LED firmy
Toshiba wyposażono w funkcje Smart
– i Personal-TV, które pozwalają czterem użytkownikom wybrać osobiste
zestawy ustawień obrazu i listy kanałów, a także poziom głośności – po
uruchomieniu telewizora i wybraniu
profilu użytkownika głośność zostaje ustawiona na
poziomie ostatnio przez niego używanym.
Układ Resolution+ dodatkowo zwiększa rozdzielczość i szczegółowość oglądanych filmów i programów telewizyjnych, a procesor wideo Active Vision’s
M100 wyświetla obraz z częstotliwością 100 Hz, co
gwarantuje uzyskanie płynnego obrazu ruchomego.
Dostępny jako opcja kontroler sieci bezprzewodowej (ze złączem USB) jest zgodny ze standardem
DLNA. Pozwala to na proste włączenie telewizora
w domową sieć komputerową i zapewnia dostęp do
platformy Toshiba Places (pozwala na strumieniowe przesyłanie obrazu, kupno i współdzielenie materiałów multimedialnych między użytkownikami).
Telewizor obsługuje też standard HbbTV (Hybrid
broadcast broadband TV) i ma certyfikat Windows
7, co gwarantuje wygodną komunikację odbiornika
z komputerami.
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Odtwarzacze Blu-ray z obsługą
Skype
Firma Panasonic wprowadziła
do sprzedaży dwa odtwarzacze Blu-ray kompatybilne ze standardem
3D (DMP-BDT310, DMP-BDT110) i jeden odtwarzacz
pracujący w trybie 2D (DMP-BD75).
Nowe modele wyróżniają się intuicyjną obsługą,
kilkusekundowym czasem uruchamiania i odtwarzania
płyt Blu-ray, eleganckim i prostym menu ekranowym
oraz…. czujnikiem bezdotykowym, otwierającym i zamykającym szufladę napędu bez konieczności użycia
jakiegokolwiek przycisku. Nowe napędy Blu-ray zostały
także wyposażone w komunikator Skype, dzięki któremu użytkownicy (po nabyciu sprzedawanej oddzielnie
kamery) mogą komunikować się wizualnie.
Rozrywka w drodze
Nawigację, multimedia i rozrywkę łączą nowe urządzenia firmy
Clarion: 2-DIN-owy NX501E z 6,2”
ekranem dotykowym i 1-DIN-owy
NZ501E z 7” ekranem dotykowym,
którego kąt nachylenia można regulować. W obu zastosowano matryce W-VGA o rozdzielczości 800x480.
Interaktywność menu ekranowego zapewnia funkcja animowanych jako mozaika małych obrazków aktywnych ikon, które odtwarzają zawartość danej funkcji
w miniaturze. Interfejs można dostosować według własnych preferencji, ustalając kolejności ikon wyświetlanych na ekranie.
Oba urządzenia mają procesor 600 MHz i mogą być
używane do nawigacji w 44 krajach Europy. Zawierają
mapy z danymi 3D, pokazują skrzyżowania, właściwy
zjazd i pas, którym należy jechać oraz automatycznie
podświetlają znaki drogowe, których należy przestrzegać podczas podróży.
A rozrywka? Odtwarzacz DVD/CD w Clarion NX501E
czyta pliki MP3, WMA, MPEG1/2/4 i AAC. Do portu USB
można podłączyć odtwarzacze MP3 oraz iPoda i iPhone’a. Oba urządzenia mogą jednoczesnej obsługiwać
dwa multimedialne źródła: oddzielnie dla przodu i tyłu
pojazdu.
Moduł Bluetooth współpracuje z wieloma typami
telefonów komórkowych, a rozmowy można prowadzić
za pomocą mikrofonu wbudowanego na przednim panelu urządzenia. Urządzenia mogą automatycznie pobrać całą zawartości książki telefonicznej i wyświetlać
ją na ekranie. Ponadto Bluetooth umożliwia odsłuchi-

wania ulubionych plików muzycznych przechowywanych w telefonie, za pomocą strumieniowego przesyłania dźwięku.
Domowe centrum cyfrowej
rozrywki
Odtwarzacz multimedialny Philips HMP3000 wyświetla na ekranie
telewizora różne pliki w jakości HD
bez potrzeby ich konwertowania
(m.in. MPEG, AVI, MKV, WMV) oraz
zapisane w takich formatach, jak
RMVB, FLV i MKV. Jako jeden z nielicznych odtwarzaczy multimedialnych odczytuje także format ISO, czyli
obraz płyty DVD i DivX Plus HD. Z napisami m.in. w takich w formatach, jak .txt .srt. .smi .sub. Dokładne dopasowanie napisów do filmu umożliwia funkcja manualnej synchronizacji ścieżki napisów ze ścieżką wideo.
Urządzenie wyposażono w dekodery dźwięku Dolby
Digital i DTS2.0+Digital Out.
Wyposażony w złącze USB 2.0 i gniazdo kart SD
Philips HMP3000 poza filmami odtwarza pliki audio
(m.in. WAV, MP3, WMA) i wyświetla zdjęcia (m.in.
JPEG, JPG, TIFF, GIF).
Precyzyjny dyktafon
Najważniejsze innowacje dyktafonów cyfrowych firmy Sony z pamięcią 2 GB to nowy
system S-Microphone (zapewnia wysoką czułość i zmniejsza szumy), technologia Intelligent Noise Cut (gwarantuje czysty, naturalny
głos i redukuje szum tła), gniazdo na kartę
MicroSD/M2 (umożliwia łatwą rozbudowę pamięci i udostępnianie plików), bezpośrednie
połączenie USB, funkcje „wybór sceny” (dostosowywaniu ustawień dyktafonu do nagrywanego
obiektu), Track Mark (ułatwia nawigację w przypadku
długich nagrań – w czasie nagrywania lub odtwarzania
użytkownik dotyka przycisku „T-Mark” i może wstawić
do 98 znaczników w każdym pliku) i łatwe w użytkowaniu nowe oprogramowanie Sound Organisero.
Najbardziej zaawansowane modele (seria ICD-SX)
są kompatybilne z oprogramowaniem do rozpoznawania i transkrypcji mowy Dragon Naturally Speaking
11 (Recorder Edition), mają „dwupozycyjny” mikrofon
stereo – dwa kierunkowe mikrofony, które mogą być
ustawione np. na wprost w kierunku twarzy nagrywanej osoby albo – w przypadku nagrywania spotkań lub
muzyki – pod kątem 120o, by rejestrowały wszystkie
głosy w pomieszczeniu.
Jerzy Bojanowicz
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Prywatyzacja
branży chemicznej
Pracujemy w MSP nad stworzeniem pewnego rodzaju kierunkowego planu prywatyzacyjnego w odniesieniu do każdego
podmiotu z branży chemicznej. Głównym założeniem jest zindywidualizowanie ścieżek prywatyzacji, a także wykorzystanie doświadczeń z poprzednich procesów i wzięcie pod uwagę
zmian w otoczeniu. Przy niektórych projektach współpracujemy z doradcami. Sądzę, że rekomendacje przedstawimy
w kwietniu, po uzyskaniu akceptacji Ministra Skarbu i Kolegium MSP – mówi Adam Leszkiewicz , podsekretarz stanu
w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Nadzór właścicielski MSP
obejmuje jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, z większościowym i mniejszościowym
udziałem Skarbu Państwa
oraz przedsiębiorstwa państwowe. Jak w tych szufladkach sytuują się firmy z sektora chemicznego?
W większości spółek chemicznych Skarb Państwa ma ponad 50%
udziałów. Cztery z nich są notowane
na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych i Skarb Państwa ma
dominujący udział w ich akcjonariacie. W Zakładach Chemicznych Police
SA, Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA i Zakładach Azotowych Puławy SA jesteśmy akcjonariuszem większościowym, natomiast
w CIECH SA nasz udział wynosi 37%,
ale ponieważ jego akcjonariat jest
rozdrobniony, więc mamy w nim
pakiet kontrolny. Chorzowskie Azoty – Adipol SA i Zakłady Chemiczne
Rudniki SA są jednoosobowymi spółkami SP, natomiast w ZAK-u (Zakłady
Azotowe Kędzierzyn) mamy ok. 40%,
a większościowym akcjonariuszem

są Zakłady w Tarnowie. Do niedawna mieliśmy jeszcze tzw. resztówkę
w ANWIL-u, ale kupił ją PKN Orlen.
Mamy jeszcze małe pakiety akcji
w Grupie CIECH-u: Zakładach Chemicznych Alwernia SA (25%) oraz
Zakładach Chemicznych Organika-Sarzyna i bydgoskich Zakładach
Chemicznych ZACHEM SA – po ok.
10% udziałów.
W czerwcu 2002 r. powstała
„Strategia dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010
roku”, w której zaplanowano
przekształcenia własnościowe
spółek sektora chemicznego.
Jak Pan ocenia jej realizację?
Nie można powiedzieć, że w tej
branży nic się nie zdarzyło przez
te kilka lat. Ale np. przekształcenia
własnościowe powinny odbyć się
znacznie wcześniej i spółki chemiczne już dawno powinny być zaoferowane inwestorom. Konkurencja
poszła do przodu: skonsolidowała
się, zbudowała mocniejszą pozycję
rynkową wobec wyzwań, które nadeszły. I w tym zakresie nasze spół-

ki pozostały w tyle. Wprowadzenie
na GPW Polic i Puław oraz Tarnowa,
jak również nieduże procesy konsolidacyjne, zwłaszcza w Grupie
CIECH, która w 2006 r. przejęła Sarzynę i ZACHEM, to zdecydowanie
zbyt mało. Potem mieliśmy kryzys,
więc najlepszym rozwiązaniem były
działania konsolidacyjne i wzmacniające. I tu Skarb Państwa okazał
się niezłym akcjonariuszem większościowym.
W tym roku już nie budowaliśmy
kolejnych strategii, ale naszym priorytetem jest jak najszybsze wyjście
ze spółek chemicznych i zapewnienie im stabilnego rozwoju.
Jak więc wygląda prywatyzacja zakładów chemicznych?
Od początku kadencji zrobiliśmy
ponad 900 projektów prywatyzacyjnych, czyli – abstrahując od finału
– przygotowaliśmy daną spółkę do
prywatyzacji i wystawiliśmy ją na
sprzedaż. Jeśli ktoś się zgłosił z dobrą ofertą, to podpisywaliśmy umowę, jeśli nie, to zamykaliśmy proces
i zaczynaliśmy procedurę sprzedaży
od początku. Sukcesem zakończyło
się blisko 400 projektów, z czego 224
sfinalizowano w 2010 r.
Jeśli chodzi o chemię, to do
prywatyzacji wystawiliśmy zakłady wielkiej syntezy chemicznej, jak
i mniejsze firmy typu Azoty – Adipol SA i Zakłady Chemiczne Rudniki
SA. Zacznijmy od tych mniejszych.
30 marca 2011 r. zaprosiliśmy do
składania pisemnych odpowiedzi na
zaproszenie do negocjacji w spra5

PRZEGLĄD PRZEMYSŁOWY I GOSPODARCZY

WYWIAD MIESIĄCA
wie nabycia akcji spółki w Rudnikach. Termin składania ofert upływa
5 maja br., ale już otrzymujemy listy
intencyjne. Niestety, często jest tak,
że inwestor mówi, iż chce kupić, ale
później oferty nie składa. Zobaczymy w maju. Spółkę tę wystawiamy
po raz pierwszy.
Natomiast jeśli chodzi o Azoty – Adipol, to 28 lutego br. została
podjęta decyzja o odstąpieniu od
negocjacji wszczętych na podstawie opublikowanego w październiku
2010 r. publicznego zaproszenia do
negocjacji. Teraz ponowiliśmy proces i czekamy na oferty do 12 maja.
Nafta Polska SA w likwidacji,
prowadząca
prywatyzację
spółek tworzących tzw. I Grupę Chemiczną, tj. Ciech SA,
Zakłady Azotowe w Tarnowie
Mościcach SA i ZAK SA, w połowie 2010 r. podjęła decyzję
o zakończeniu procesu bez
rozstrzygnięcia. Dlaczego?
Z bardzo prostej przyczyny: złożone oferty nie spełniały naszych
oczekiwań, to znaczy, że nie gwarantowały odpowiedniej ceny, która
powinna odzwierciedlać rzeczywistą
wartość tych podmiotów lub nie zapewniały realizacji koncepcji rozwoju, stabilności, ani kapitału czy też
tanich surowców i rynków zbytu.
W interesie tych spółek, jak i Skarbu
Państwa, decyzja mogła być tylko
jedna: zamknięcie tego procesu. Tu
nie ma miejsca dla taktyki „za wszelką cenę”.
Następne procesy przejęło już
MSP. I dlatego w 2010 r. sprzedaż
Polic i Puław już prowadziliśmy my.
Także MSP będzie prywatyzować
spółki tworzące kiedyś tzw. I Grupę.
Nafta Polska została zlikwidowana.
Na jakim etapie jest prywatyzacja Puław i Polic?
W styczniu zamknęliśmy oba procesy prywatyzacyjne. Owszem, było

kilku inwestorów, ale złożone przez
nich oferty nie pozwalały nam na
podpisanie umów prywatyzacyjnych.
Może i dobrze, bo sytuacja w branży zmieniła się na korzyść, a wartość
spółek chemicznych rośnie. Prowadzone dotychczas procesy prywatyzacyjne pokazały, że zainteresowanie inwestorów branżowych nie jest
duże, stąd zachęcamy także inwestorów do korzystania z instrumentów
giełdowych, np. wezwań. Zobaczymy
jaki będzie efekt, ale prywatyzacja
zależy też od innych kwestii, np. Police są w głębokiej fazie restrukturyzacji, więc pytanie: kiedy będzie najlepszy moment; Tarnów konsoliduje
się z ZAK-iem i musi pokazać syner-

gię; CIECH dopiero podpisał umowę
z bankami i zakończył emisję akcji,
w wyniku której zdobył ponad 400
mln zł na inwestycje, a poza tym jego
akcje obowiązuje lock-up, czyli zobowiązanie głównych akcjonariuszy do
niesprzedawania ich przez określony
czas, więc dopiero jesienią będzie
można szukać dla tej spółki inwestora. Sytuacja każdego podmiotu jest
inna, ale zaprezentujemy zwarty plan
działań prywatyzacyjnych w tym segmencie na ten rok.
A kiedy zostanie ogłoszone
zaproszenie w sprawie nabycia akcji Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol SA z siedzibą w Grzybowie?

W sierpniu 2010 r. Siarkopol
Gdańsk SA został włączony do Grupy Kapitałowej PERN „Przyjaźń” SA,
natomiast doradca pracuje nad wyceną Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” SA w Grzybowie, który chcemy wystawić na
sprzedaż jeszcze w tym roku.
Na jakim etapie jest konsolidacja Tarnowa i Kędzierzyna?
Nastąpiła unifikacja personalna, powstało kilkanaście zespołów
roboczych, dotyczących różnych
obszarów synergicznych, które do
końca czerwca mają przedstawić
konkretne efekty swojej pracy. Jedną z pierwszych oznak synergii było
wsparcie ZAK dla Tarnowa, gdy jedna z ich instalacji uległa awarii. Ważną sferą konsolidacji są też aspekty społeczne – w pracach jednego
z zespołów uczestniczą związkowcy
z Tarnowa i Kędzierzyna.
Jestem zadowolony z przebiegu
tego procesu, ale to Tarnów musi
w najbliższym czasie przekonać
rynek, że ta operacja miała sens
i uzasadnić to wskaźnikami ekonomicznymi. Prognozy zawarte w dokumentach, na podstawie których
ciała korporacyjne – rady nadzorcze
i walne zgromadzenia – obu spółek
podjęły decyzje o konsolidacji, muszą się teraz zmaterializować, m.in.
w wysokości zapowiadanych przychodów i konkretnych korzyściach
finansowych. Oczekujemy już tego
w wynikach za I kwartał.
Oczekiwana synergia ma dwie
sfery. Jedna ma charakter finansowy: założono m.in., że w ciągu 5 lat
korzyści finansowe przekroczą 200
mln zł. Natomiast druga sfera jest
związana, jak to nazywam, z budową potencjału. Pod względem przychodów, które mają przekroczyć
3 mld zł, Tarnów z ZAK-iem staje się
największą firmą chemiczną w Polsce, a drugą pod względem wolumenu produkcji nawozów, bo ich
produkcję założono na poziomie

6
PRZEGLĄD PRZEMYSŁOWY I GOSPODARCZY

1,6 mln t rocznie. Tak duży podmiot
jest zupełnie innym partnerem dla
odbiorców, dostawców surowców
i mediów.
Jakie jest Pana zdanie odnośnie konsolidacji Puław z Policami czy Polic z Kędzierzynem
i Tarnowem albo Tarnowa i Kędzierzyna z częścią nawozową
ANWIL-u?
Wielu ekspertów i dziennikarzy próbuje łączyć te firmy w różnych konfiguracjach, a kryterium
jest bardzo proste: założyliśmy, że
konsolidacja ma wtedy sens, gdy
będzie uzasadniona biznesowo i będzie inicjatywą oddolną. To nie resort ma powiedzieć: Puławy kupujcie Police, tylko same Puławy, albo
Police, muszą dojść do wniosku, że
chcą coś kupić, bo z biznesowego
punktu widzenia ma to sens. I tylko
w tym kontekście pewne możliwości warto analizować.
Nie ma sensu łączenie CIECH-u
z Puławami, bo obie spółki działają w różnych segmentach rynku,
ale konsolidacja części nawozowej ANWIL-u z Puławami bądź
z grupą tarnowską już ma. Puławy
uzasadniły zakup Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych
„Fosfory” sp. z o.o. – pokazały korzyści z powiększenia sieci dystrybucyjnej, z dostępu do nadbrzeża,
z nowego produktu (nawozów wieloskładnikowych) w ofercie. I takie
elementy powinny decydować kto
z kim, a resort podejmie decyzję
nie na początku, tylko na końcu
procesu.
Proszę zwrócić uwagę na fakt,
iż decyzja o konsolidacji Tarnowa
z ZAK-iem zapadła na walnym zgromadzeniu jednogłośnie, a przecież
dużym akcjonariuszem ZAT jest
rynek. O ile pamiętam, połączenie
Puław z Fosforami zaakceptowano także prawie jednogłośnie. To
pokazuje, że jeśli operacja ma sens
biznesowy, to zyskuje poparcie, na-

tomiast jeśli nie ma, to ani MSP, ani
rynek nie wyrażą na nią zgody.
Czy zgadza się Pan ze stwierdzeniem Jerzego Majchrzaka,
dyrektora Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który
uważa, że z prywatyzacją
trzeba poczekać na ustalenia
UE odnośnie polityki klimatycznej. Do tego czasu trudno
liczyć na dużych inwestorów
zagranicznych, gdyż zbyt
wiele jest niepewności co do
przyszłości i ich oferty będą
uwzględniały wszystkie potencjalne ryzyka, a więc będą
niskie.
Na pewno ma rację, że dla inwestorów ważne są uwarunkowania,
w jakich przyjdzie działać poszczególnym podmiotom. I być może
małe zainteresowanie inwestorów
branżowych naszymi spółkami chemicznymi w poprzednich miesiącach
wynikało z tego, że – a takie zdanie
wyrażali – polskie firmy mają specyficzną sytuację. To nie tylko kwestia
systemu dostaw gazu, ale również

uwarunkowań środowiskowych, np.
emisji CO2.
Ale choć te uwarunkowania są
ważne, to nie znaczy, że mamy
czekać, bo na to nasze zakłady
nie mogą sobie pozwolić. Obecnie
mamy koniunkturę, ale nie tak dawno, w 2009 r. i pierwszej połowie
2010 r. martwiliśmy się, co z nimi
będzie i żałowaliśmy, że we wcześniejszych latach nie udało się znaleźć inwestorów. Z drugiej strony,
nie ważne co by się wydarzyło, to
zawsze będą osoby, które znajdą
wymówki, aby czekać.
Przez najbliższe lata kwestie środowiskowe będą problemem nie tylko branży chemicznej i resort będzie
się nimi interesować. Dopóki nic nie
jest jeszcze przesądzone, musimy
aktywnie uczestniczyć w wypracowaniu stosownych rozwiązań. I liczymy na pomoc Izby Przemysłu Chemicznego, z którą współpracujemy.
To dotyczy też np. kwestii podatku
akcyzowego czy tańszych surowców
energetycznych.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jerzy Bojanowicz
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Efekty synergii
Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów wypracowała w 2010 roku zysk netto
w wysokości ponad 400 mln zł. Trwa dobra koniunktura na rynkach, na których aktywnie operujemy, a więc tworzyw konstrukcyjnych, surowców do
ich produkcji oraz nawozów mineralnych – mówi Jerzy Marciniak, prezes
zarządu Azotów Tarnów oraz ZAK SA.
Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów szybko zyskuje mocną
pozycję na rynku. Jaka jest jej
struktura?
W skład Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów wchodzi spółka dominująca Azoty Tarnów oraz dziewięć
spółek zależnych, wśród nich m.in.
wytwórnia poliamidów w Niemczech. W tych spółkach Azoty
Tarnów posiadają 100 proc. akcji
lub udziałów albo większościowe
pakiety. Największą spółką córką
Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów
jest ZAK SA (dawniej Zakłady Azotowe w Kędzierzynie) wraz ze swoją grupą kapitałową, składającą się
z ośmiu spółek zależnych.
Z czego wynika atrakcyjność
rynkowa grupy?
Z kompleksowej oferty i innowacyjnych produktów. Sam opis
nawet niepełnej oferty zająłby
sporo miejsca, więc wymienię tylko kluczowe obszary, którymi są:

tworzywa konstrukcyjne, nawozy
mineralne, alkohole OXO i plastyfikatory. Dzięki skutecznie realizowanej strategii rozwoju, Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jest
obecnie pod względem poziomu
produkcji trzecim europejskim
producentem saletrzaku, piątym
zintegrowanym producentem poliamidów i alkoholi OXO oraz drugim producentem plastyfikatorów.
W Polsce natomiast jest największym producentem kaprolaktamu,
poliamidów, plastyfikatorów i alkoholi OXO oraz nawozów mineralnych, w tym nawozów z wysoką
zawartością siarki.
Czy długo trwał proces umacniania się Grupy Kapitałowej
Azoty Tarnów?
Z doświadczenia nie tylko biznesowego wiemy, że coś, co długo
dojrzewa, daje w konsekwencji wymierne efekty. By grupa kapitałowa
mogła się w znaczący sposób rozwi-

Jerzy Marciniak
jać, musiały zaistnieć sprzyjające okoliczności na rynku. Gdy takie dostrzegliśmy, rozpoczęliśmy wszechstronne
analizy, które potwierdziły, że jako
grupa kapitałowa możemy wiele
uzyskać. Proces umacniania naszej
pozycji nastąpił w jego pierwszym
etapie poprzez przejęcie 100 proc.
udziałów niemieckiego producenta
poliamidów (obecnie ATT Polymers
GmbH). W efekcie Grupa Kapitałowa
Azoty Tarnów wyraźnie awansowała
wśród europejskich producentów PA
6 i stała się piątym w Europie zintegrowanym producentem tego poszukiwanego na rynkach tworzywa
konstrukcyjnego. Zintegrowanym to
znaczy będącym również producentem kaprolaktamu – półproduktu do
wytwarzania poliamidów.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii spółki, będącym
drugim etapem umacniania naszej
grupy kapitałowej, było przejęcie
pakietu kontrolnego (52,6proc.)
nad jednym z największych przedsiębiorstw sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej – ZAK SA. Wejście ZAK SA do Grupy Kapitałowej
Azotów Tarnów pozwoliło naszej
Spółce na znaczny wzrost skali
działania i efektywności w zakresie
produkcji, sprzedaży i dystrybucji
nawozów mineralnych oraz stworzenie silnej organizacji bizneso9
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wej, nie tylko na rodzimym rynku
chemicznym.
Nie był to chyba łatwy proces?
Kluczowe spółki grupy kapitałowej, czyli Azoty Tarnów i ZAK
SA, mają swoją piękną i długą historię. Azoty Tarnów w przyszłym
roku obchodzić będą 85-lecie istnienia, historia ZAK zaczyna się
w 1948 roku. Przez te lata obie

spółki rozwinęły właściwe sobie
kompetencje. Ale nietrudno było
dostrzec, że wspólnie możemy
osiągnąć znacznie lepsze efekty.
Od chwili przejęcia kontroli nad
ZAK SA, Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów nie tylko pełni kluczową rolę w sektorze chemicznym
w Polsce, ale także wyraźniej zaznaczyła swoją pozycję na europejskich rynkach chemicznych.
Jakie są mocne strony kluczowych spółek w grupie?
Azoty Tarnów posiadają unikalne w skali kraju technologie. Są
jedynym w Polsce wytwórcą tworzyw poliacetalowych (POM) o nazwie handlowej Tarnoform® oraz
znaczącym w regionie producen-

tem poliamidu 6 o nazwie handlowej Tarnamid®. Jako ciekawostkę
mogę powiedzieć, że krzesełka na
części stadionów budowanych na
Euro 2012 powstają z naszych tworzyw. Ponadto Azoty Tarnów są od
wielu lat znaczącym producentem
nawozów mineralnych: saletrzaku,
saletry amonowej i siarczanu amonu. Ostatnio do grupy tarnowskich
nawozów dołączył Saletrosan®,
wysokiej jakości nawóz z dużą
zawartością siarki, produkowany
na nowo uruchomionej instalacji
granulacji mechanicznej nawozów. Z kolei ZAK SA jest jedynym
w Polsce i jednym z czołowych na
świecie producentem plastyfikatorów do tworzyw sztucznych oraz
surowców do ich wyrobu. Spółka
wytwarza także wysokiej jakości
markowe nawozy azotowe, w tym
grupę Salmag® oraz Kędzierzyńską Saletrę Amonową®.
Działacie w branży chemicznej, która wywiera duży
wpływ na środowisko. Wiem,
że do problemów związanych
z ekologią i bezpieczeństwem
ludzi podchodzicie bardzo poważnie.
Firma niezmiennie dba o bezpieczeństwo pracowników oraz swoje
otoczenie. Od wielu kontynuujemy
międzynarodowy program „Odpowiedzialność i troska”, jesteśmy też
uczestnikiem systemu SPOT, a zewnętrzne gremia przyznały firmie
tytuły: „Firmy Przyjazna Środowisku” oraz „Lidera ekologii”. Od 2007
roku wspólnie z Mitsubishi Corp.
skutecznie realizujemy „Projekt
Wspólnych Wdrożeń na instalacji
kwasu azotowego dwuciśnieniowego”, zakładający redukcję emisji
gazu cieplarnianego – podtlenku
azotu do powietrza. W efekcie znacząco zmniejszyliśmy uciążliwości
przedsiębiorstwa na środowisko
naturalne. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż projekt redukcji emisji
podtlenku azotu jest „elitarnym”,

międzynarodowym przedsięwzięciem, wykonanym w ramach realizacji zaleceń Protokołu z Kioto
o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.
Azoty Tarnów, spółka dominująca w grupie kapitałowej,
od 2008 roku jest notowana
na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jak
inwestorzy zareagowali na
umacnianie się Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów?
Rynek zareagował bardzo dobrze. Wartość spółki w ciągu roku
wzrosła praktycznie dwukrotnie.
Mówiąc o giełdzie warto podkreślić, że po raz drugi zostaliśmy
zakwalifikowani do elitarnej grupy zaledwie 16 spółek giełdowych
portfela RESPECT Indeks. RESPECT skupia spółki zarządzane
w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. To uznanie naszej rzetelności
wobec
akcjonariuszy
i aktywności wobec społeczności
lokalnej. Azoty Tarnów od ponad
80 lat kontynuują swoją miastotwórczą misję z korzyścią dla Tarnowa i jego mieszkańców.
Wzrost wartości spółki to zapewne także efekt wyników
finansowych grupy?
Uzyskane w minionym roku
wyniki
ekonomiczno-finansowe
są jednymi z najlepszych w historii naszej spółki. Są efektem pracy nas wszystkich, pracujących
w Tarnowie i Kędzierzynie, ale
także w nie tak przecież odległym
niemieckim Guben. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów wypracowała
w 2010 r. zysk netto w wysokości
ponad 400 mln zł.
Jakie są prognozy na ten rok?
Jesteśmy tuż po publikacji
sprawozdania za I kwartał bieżącego roku. Osiągnięty skonsolidowany wynik netto w wysokości
92,7 mln złotych przy przychodach
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ponad 1 mld złotych jest najlepszą
odpowiedzią na pytanie. Konsolidacja, prowadzony proces restrukturyzacji grupy kapitałowej i poszczególnych spółek oraz trwająca
koniunktura na rynkach, na których aktywnie operujemy (tworzywa konstrukcyjne, surowce do ich
produkcji oraz nawozy mineralne)
pozwoliły wypracować tak dobry
wynik finansowy.
A jakie macie plany inwestycyjne?
Obszar rozwoju Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów został precyzyjnie zdefiniowany w prospekcie
emisyjnym i jest konsekwentnie
realizowany. Zgodnie z jego zapisami uruchomiona została wspomniana wcześniej instalacja mechanicznej granulacji nawozów.
Ponadto poprzez przejęcie 100
proc. udziałów ATT Polymers
GmbH w Niemczech udało nam
się podwoić zdolności produkcyjne poliamidów. Realizowana jest
budowa nowej instalacji wodoru
wraz z modernizacją wytwórni
kaprolaktamu. W zaawansowanej
fazie jest także rozbudowa Wy-

miejsce znaczące zmiany w strukturze i skali produkcji grupy.
W ZAK SA uruchomiono właśnie nową instalację kwasu azo-

ich materiałochłonność. Zwiększamy nakłady na remonty, odtworzenia majątku, przygotowywane
są tereny pod nowe inwestycje.

towego.
Realizacja
projektu
pozwoliła na uzyskanie efektu
ekologicznego w postaci redukcji

Pozostaje życzyć realizacji założonych celów.
Dziękuję, jestem przekonany,
że cele emisyjne w pełni zrealizujemy. Systematycznie otrzymywane przez spółki Grupy Kapitałowej
Azoty Tarnów nagrody i wyróżnienia jednoznacznie potwierdzają, iż
wzmacniamy swoją wiarygodność
jako producenta wyrobów najwyższej jakości oraz niezawodnego
i cenionego partnera w biznesie.

W pierwszym kwartale br. skonsolidowane przychody Grupy
Kapitałowej Azoty Tarnów ze sprzedaży wyniosły ponad miliard
złotych netto. Oznacza to, że w porównaniu do pierwszych
trzech miesięcy ubiegłego roku zwiększyły się o 175 proc.
To wynik większej sprzedaży we wszystkich segmentach
operacyjnych. Największy udział w przychodach przypadł
segmentowi nawozów. Z kolei zysk brutto ze sprzedaży wyniósł
w I kwartale br. prawie 204 miliony złotych – w analogicznym
okresie przed rokiem było to 63,5 miliona złotych. Także wynik
z działalności operacyjnej był znacznie wyższy niż rok wcześniej
i wyniósł ponad 114 milionów złotych.
twórni Tworzyw Modyfikowanych.
Aktualnie pracujemy nad modyfikacją strategii grupy, gdyż mają

emisji NOx, CO2 i pyłów, a ponadto zredukowano energochłonność
procesów technologicznych oraz

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Magdalena Lewandowska
Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach S.A.
(nazwa handlowa: Azoty Tarnów)
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8,
33-101 Tarnów PL
Tel: +4814 633 07 81-85
azoty@azoty.tarnow.pl
www.azoty.tarnow.pl
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PO RYBY…
i po pieniądze
Jeszcze do niedawna brak było specjalnego programu, który pozwalałby
mieszkańcom obszarów zależnych od rybactwa pozyskiwać środki z funduszy
unijnych na realizację własnych inwestycji. Teraz to się zmieniło za sprawą
osi priorytetowej 4. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
(PO RYBY 2007-2013). O możliwościach, jakie stwarza ten program
rozmawiamy z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierzem Plocke.

Unia Europejska
Europejski
Fundusz Rybacki
Panie ministrze, do wykorzystania jest niebagatelna
kwota ok. 313 mln euro. Proszę powiedzieć, w jaki sposób
można ją pozyskać?
Korzystanie z tych pieniędzy
możliwe jest za pośrednictwem lokalnych grup rybackich (LGR) działających na obszarze tych gmin,
w których rybactwo jest ważnym
elementem lokalnej gospodarki.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w pierwszym zaproszeniu do składania wniosków na wybór LGR do
realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR)
wybrał 26 stowarzyszeń, którym
nadał status LGR. Każdemu z nich
zagwarantował budżet w wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu
milionów złotych.
Czym są Lokalne Grupy Rybackie?
LGR to przede wszystkim forum, na którym spotykają się part-

nerzy reprezentujący sektor społeczny, publiczny i gospodarczy.
Za każdym sektorowym partnerem
stoją odmienne punkty widzenia,
interesy i problemy. Owocem prac
LGR jest lokalna strategia rozwoju
obszarów rybackich (LSROR), czyli dokument uwzględniający różne
interesy, jak również wskazujący
główne dziedziny gospodarki, które powinny skorzystać z pomocy
oferowanej przez oś 4. Zaakceptowane LSROR są realizowane na
obszarach gmin 11 województw.
W najbliższym czasie zostanie
zakończony drugi i jednocześnie
ostatni konkurs, w którym zostaną
wybrane kolejne LGR, które uzyskają środki finansowe na realizację swoich LSROR.
Kto może ubiegać się o pomoc
finansową w ramach osi priorytetowej 4?
O uzyskanie dofinansowania
na realizację operacji ubiegać się

mogą wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSROR, jak również osoby spoza tego obszaru,
które będą chciały zainwestować
lub rozpocząć działalność gospodarczą na terenie działania LGR.
Beneficjentami mogą być osoby
fizyczne i prawne, instytucje naukowe lub kulturalne, organizacje pozarządowe zaangażowane
w rozwój danego obszaru oraz
gminy i powiaty.
Szczególne miejsce wśród beneficjentów zajmują przedstawiciele szeroko pojętego sektora
rybackiego, tj. m.in. hodowcy,
przetwórcy ryb, armatorzy, rybacy
śródlądowi i ich pracownicy. Ważnym beneficjentem tego programu są także podmioty zajmujące
się obsługą działalności rybackiej,
np. oferujący usługi w zakresie naprawy sprzętu do połowu. Mogą
oni liczyć m.in. na dofinansowanie
operacji związanych z restrukturyzacją działalności gospodarczej

i tworzeniem dodatkowych miejsc
pracy poza sektorem.
Proszę podać przykłady, na
co mogą być przeznaczone
środki z programu.
LSROR mają różną treść, dostosowaną do lokalnej specyfiki oraz do problemów i atutów
obszaru zależnego od rybactwa.
Jednak można wskazać kilka uniwersalnych kierunków rozwoju
wspieranych przez wszystkie LGR.
Szansą dla wielu obszarów
zależnych od rybactwa jest turystyka. Rybactwo bowiem jest
prowadzone na obszarach, które
zachwycają turystów bogactwem
flory i fauny. Dlatego wiele LSROR
zakłada wspieranie operacji, które
dotyczą zwiększenia możliwości
rekreacyjnych połowów wędkarskich, budowy łowisk typu „złów
i wpuść” oraz wyposażenia tych
łowisk w niezbędny sprzęt i urządzenia. LGR planują także wybór
operacji, które wiążą się z tworzeniem lub rozbudową infrastruktury wypożyczalni sprzętu służącego
do turystyki wodnej, prowadzenia
turystyki wędkarskiej na statkach
rybackich, zarówno na morzu, jak
i na jeziorach oraz rzekach. LGR
chcą, by realizowane w ramach
LSROR operacje przyczyniły się
do wzrostu atrakcyjności oferty
turystycznej, dlatego przewidują
wsparcie dla budowy i modernizacji infrastruktury oraz bazy turystycznej, jak również promocji
obszaru poprzez kampanie medialne, zakładanie stron internetowych, publikacje folderów turystycznych.
Jaki jest podstawowy cel programu?
Jednym z kluczowych elementów wdrażania osi 4. PO RYBY
2007-2013 jest dywersyfikacja
działalności gospodarczej podmiotów sektora rybackiego. Jej

celem jest rozszerzenie źródeł
dochodu przedsiębiorstw i gospodarstw rybackich przy jednoczesnym kontynuowaniu dotychczasowej działalności. Wiele LSROR
zakłada wspieranie takich operacji, które sprawią, że rybacy podejmą dodatkową działalność,
oferując na przykład usługi agroturystyczne, gastronomiczne czy
sprzedaż gotowych produktów
rybnych. Przewiduje się również
przeprowadzanie szkoleń osób

nym składnikiem są ryby to skarb
obszarów zależnych od rybactwa.
Wiele LGR w swoich LSROR wskazuje jednak na paradoks – na obszarze, na którym od wieków łowi
się ryby lub prowadzi ich hodowlę,
nie można spróbować, jak smakuje świeżo złowiona ryba. Rozpropagowanie tych produktów to
wielka szansa nie tylko dla rybaków. Takie kulinarne perły to coraz częściej magnes przyciągający
rzesze turystów i konsumentów

Informacje na temat osi 4 PO RYBY 2007-2013 znajdują się
na stronach internetowych: www minrol.gov.pl
oraz www.rybactwo info oraz na stronach internetowych
urzędów marszałkowskich.
pozostających bez pracy, wparcie
dla podejmowania nowej działalności gospodarczej, zwłaszcza
w sektorze usług oferowanych
miejscowym społecznościom, rozwoju usług handlowych i rzemieślniczych.
W ramach osi priorytetowej
4. finansowane są operacje mające na celu podnoszenie wartości produktów rybactwa. Lokalne
produkty kulinarne, których głów-

ciekawych poznania nowych smaków i tradycyjnych potraw.
Skarbem obszarów zależnych
od rybactwa jest przyroda, bardzo
często w niewielkim tylko stopniu
przekształcona przez działalność
antropogeniczną. Nierzadko działalność rybacka sprzyjała rozwojowi flory i fauny, przyciągając na
łowiska i stawy rzadko spotykane
ptaki. Twórcy wielu LSROR zdają sobie z tego sprawę, dlatego
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przewidują dofinansowanie operacji, polegających na zachowaniu
i ulepszaniu stanu środowiska naturalnego, w szczególności jezior
i rzek oraz udostępnieniu tego
obszaru turystom, wykorzystaniu
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wytyczaniu szlaków turystycznych, budowie czatowni
pozwalających obserwować ptaki a także wspieraniu organizacji
zajmujących się propagowaniem
działalności ekologicznej, edukującej młodzież w tym zakresie.
Rybactwo to nie tylko zawód,
ale i sposób życia ukształtowany wielowiekową tradycją.

Obszary zależne od rybactwa mogą poszczycić się
wspaniałą kulturą, folklorem
i zwyczajami. Czy ich kultywowanie również będzie
wspierane?
W erze postępującej globalizacji i uniwersalizacji zachowań pielęgnacja lokalnej specyfiki jest zadaniem, które wymaga wsparcia
finansowego. Na wielu obszarach
rybactwo ma wielowiekową historię, która, jeśli nie zostanie spisana i otoczona troską – zaniknie.
Dlatego wiele LGR promuje działania polegające na tworzeniu izb
pamięci, muzeów rybactwa, wystaw
i skansenów poświęconych historii
obszaru, organizacji grup zainteresowań miejscowym folklorem,
zespołów pieśni i tańca oraz kół zajmujących się odtwarzaniem historii. LGR przewidują także wsparcie
inicjatyw związanych ze spisaniem
historii rybactwa na danym obszarze

oraz organizację adresowanych do
młodzieży zajęć, mających przybliżyć specyfikę zawodu rybaka i historię tej gałęzi gospodarki w regionie.
Przejdźmy na koniec do najważniejszej kwestii – w jaki
sposób można uzyskać dofinansowanie?
Pierwszym miejscem, w którym
można uzyskać więcej informacji na
temat możliwości, jakie oferuje oś
4., jest biuro LGR. Informacje na temat lokalizacji LGR posiadają urzędy
gmin, które aktywnie uczestniczyły
w tworzeniu LGR i w przygotowaniu
LSROR, jak również samorządy województw i Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Każda LGR posiada
środki finansowe i zobligowana jest
do prowadzenia biura, którego zadaniami, oprócz wyboru operacji do
realizacji w ramach LSROR, jest pomoc wszystkim potencjalnym beneficjentom w przygotowywaniu wniosków w celu pozyskiwania środków
finansowych.
Jeśli potencjalny beneficjent
mieszka na obszarze, na którym
nie utworzono LGR, może realizować operację na obszarze jednej
z gmin, która jest objęta LSROR.
O tym, które gminy w województwie są objęte takimi strategiami,
dowiedzieć się można we właściwym Urzędzie Marszałkowskim,
który zajmuje się obsługą wniosku o dofinansowanie. Samorządy
województw ściśle współpracują
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które pełni rolę Instytucji Zarządzającej dla całego PO
RYBY 2007-2013.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Krystyna Bartuzin
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rybołówstwa
tel.: 22 623 24 04, fax 22 623 22 04
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Najważniejsza
jest sprzedaż
O dzialalności Agencji Nieruchomośći Rolnych, sukcesach i planach na
najbliższe lata rozmawiamy z jej prezesem, dr. Tomaszem Nawrockim

Co jakiś czas pojawiają się głosy powątpiewające w sens istnienia Agencji Nieruchomości
Rolnych. Czy według Pana jest
ona jeszcze potrzebna?
Jestem przekonany, że tak. I nie
mówię tego dlatego, że kieruję tą
instytucją. O celowości jej istnienia decydują przede wszystkim
zadania, które wykonuje. Agencja
zajmuje się obrotem ok. 2 mln ha
państwowych gruntów, będących
w Zasobie Własności Rolnej Skarbu
Państwa, monitoruje obrót gruntami na rynku prywatnym w ramach
realizacji ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego, sprawuje nadzór właścicielski nad 49 spółkami
strategicznymi Skarbu Państwa.
Wspiera także społeczności lokalne, przekazując bezpłatnie grunty
na cele własne samorządów oraz
udzielając im bezzwrotnej pomocy finansowej. Posiada i obsługuje
archiwa wszystkich pracowników
Państwowych Gospodarstw Rolnych. Wymieniłem tylko nieliczne
zadania Agencji, z których wynika,
że taka instytucja o charakterze
powierniczym powinna być, a właściwie być musi.
Na jakiej zasadzie działa ANR?
Agencja Nieruchomości Rolnych jest instytucją państwową, następczynią utworzonej w 1991 roku
Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa, której tenże Skarb Państwa powierzył restrukturyzację
i prywatyzację mienia byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych

i Państwowego Funduszu Ziemi.
Przejęte przez ANR nieruchomości
weszły w skład Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa, o łącznej
powierzchni 4,7 mln ha. ANR posiada na terenie kraju 16 oddziałów
terenowych i filii, których siedziby
najczęściej znajdują się w stolicach
poszczególnych województw.
Agencja wypracowała i odprowadzi do budżetu państwa za
2010 rok ponad miliard złotych. Czy należy to rozpatrywać w kategorii sukcesu?
Zdecydowanie tak. Za 2010
rok odprowadzimy rekordową
kwotę – dokładnie 1 023 mln zł,
zamiast pierwotnie planowanych
539 mln zł, czyli prawie o 90% więcej niż planowano. Sprzedaliśmy
97 tys. ha gruntów, tj. o 7% więcej niż zakładano. W 2008 i 2009
roku środki wypracowywane,
a następnie przekazywane przez
Agencję bezpośrednio do budżetu
państwa, były dużo niższe – odpowiednio 824 mln zł i 705 mln zł.
Dodatkowo trzeba pamiętać, że
w ciągu całego 2010 roku Agencja
odprowadzała środki na Fundusz
Rekompensacyjny, z którego regulowane są zobowiązania państwa względem zabużan. Na ten
cel Agencja przekazała prawie 560
milionów złotych. Z rozliczenia za
ubiegły rok wynika, że na Fundusz
Rekompensacyjny Agencja wpłaci
jeszcze 83,5 mln zł.
W latach 2008–2010 Agencja wpłaciła do kasy państwa

4 360 mln zł, z tego bezpośrednio
do budżetu państwa 2 459 mln zł
i 1 901 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny.
Ten doskonały wynik to efekt
przyspieszenia
prywatyzacji
wszystkich składników majątku
Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa, a w szczególności: gruntów rolnych, terenów inwestycyjnych oraz obiektów zabytkowych.
W 2010 roku Agencja przygotowała niespotykaną w ostatnich latach liczbę działek do sprzedaży,
łącznie o powierzchni 260 tys. ha
(w 2009 r. było to 200 tys. ha). Rosnącą aktywność w zakresie sprzedaży nieruchomości Zasobu pokazuje również wzrastająca liczba
organizowanych przetargów na
sprzedaż: 52 tys. w 2008 r., 73 tys.
w 2009 r. i 88 tys. w 2010 roku.
W ciągu 3 lat nastąpił więc wzrost
liczby przetargów na sprzedaż
o ok. 70%.
Agencja nie tylko zajmuje się
sprzedażą i działaniami prywatyzacyjnymi, ale w wielu
przypadkach bezinteresownie
pomaga czy to samorządom
17
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lokalnym, czy organizacjom
pozarządowym, przekazując
im grunty i budynki.
Od początku działalności do
chwili obecnej Agencja przekazała
samorządom ponad 52 tys. ha gruntów niezbędnych do realizacji zadań
własnych tych jednostek. Grunty te
przekazywano między innymi pod
budowę dróg, boisk sportowych,
oczyszczalni ścieków czy wysypisk
śmieci. Gmina, na terenach otrzymanych od ANR, zobowiązana jest
w ciągu 10 lat zrealizować zakładany
cel. Nie może wykorzystać ich w żaden inny sposób.
Nieodpłatne przekazywanie gruntów nie jest jedyną formą pomocy
udzielanej samorządom przez Agencję. Od 1999 r. Agencja kieruje do
gmin i spółdzielni mieszkaniowych
środki finansowe w postaci bezzwrotnej pomocy. Od 2009 r. taka
pomoc finansowa udzielana jest
w ramach Programu pomocy środowiskom popegeerowskim. Na jego
realizację w latach 2009–2012 Agencja przeznaczy łącznie ok. 237 mln
zł. Od 1999 r. do końca 2010 r.
Agencja udzieliła bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom mieszkaniowym na kwotę
ok. 1 mld zł.
Biorąc pod uwagę zarówno dużą
wartość oraz całkowitą liczbę ponad
52 tys. ha przekazanych nieodpłatnie gruntów, jak też kwotę ok. 1 mld
zł bezzwrotnej pomocy finansowej
udzielonej jednostkom samorządu
terytorialnego, wyraźnie widać, jak
istotną rolę odgrywa Agencja Nieruchomości Rolnych w poprawianiu
jakości życia społeczności wiejskich,
a szczególnie popegeerowskich.
Jakie działania podejmuje ANR,
aby przyspieszyć proces prywatyzacji?
W ostatnich dwóch latach
wszelkie działania ANR były podporządkowane przyspieszeniu procesu
prywatyzacji majątku Zasobu. W latach 2009–2010 w ANR przeprowa-

dzono wiele uregulowań wewnętrznych, zapewniających zwiększenie
efektywności i przejrzystości działania oraz przyspieszenie realizacji
zadań. Wydano bądź zmieniono
ponad 80 zarządzeń dotyczących
różnych sfer działania instytucji.
Wprowadzane zmiany miały na celu
przede wszystkim likwidację dotychczasowych ograniczeń, usprawnienie procedur i ich dopasowanie
do aktualnych uwarunkowań rynkowych. Przeprowadzono także wiele
zmian organizacyjnych, ukierunkowanych na wzmocnienie służb zajmujących się sprzedażą nieruchomości.

W latach 2008–2010
Agencja wpłaciła do kasy
państwa 4 360 mln zł,
z tego bezpośrednio do
budżetu państwa 2 459 mln
zł i 1 901 mln zł na Fundusz
Rekompensacyjny.
Dokonano
istotnych
zmian
w odniesieniu do zasad dzierżawy
nieruchomości Zasobu, które sprzyjać mają intensyfikacji sprzedaży. Wydzierżawianie nieruchomości ogranicza się obecnie do sytuacji, w której
dana nieruchomość z określonych
przyczyn nie może lub nie powinna
być przeznaczona do sprzedaży. Rok
2010 był kolejnym, w którym spadała
powierzchnia dzierżawionych nieruchomości oraz liczba umów dzierżawy. Po raz pierwszy w historii Agencji
ta ostatnia spadła poniżej 100 tysięcy
i obecnie wynosi ok. 91 tysięcy. Ubiegły rok był też kolejnym, w którym
Agencja wydzierżawiła bardzo mało
gruntów – niecałe 17 tys. ha (zawarto
tylko ok. 1300 nowych umów dzierżawy). Skrócono też okres, na jaki
wydzierżawiane są nieruchomości
oraz na jaki można przedłużać dotychczasowe umowy. Przy przedłużaniu umów dokonuje się urynkowienia
czynszu. Intensyfikacji ulega proces

wyłączania gruntów z większych obszarowo dzierżaw z przeznaczeniem
do odrębnego zagospodarowania,
głównie w formie przetargów ograniczonych na rzecz rolników.
Efekty tych usprawnień już widzimy. Skończył się I kwartał 2011
roku i sprzedaż jest na poziomie ponad 24 tysięcy hektarów. To znacznie lepszy wynik od uzyskanego rok
temu o tej samej porze.
Ile gruntów jest jeszcze w Zasobie Własności Rolnej Skarbu
Państwa i w jakich regionach
kraju jest ich najwięcej?
Obecnie w Zasobie pozostaje
2,1 mln ha gruntów. Największą powierzchnią nieruchomości dysponują województwa: zachodniopomorskie (400 tys. ha), wielkopolskie
(282 tys. ha) i dolnośląskie (270 tys.
ha). Najmniej gruntów znajduje się
na obszarze województwa małopolskiego (17 tys. ha). Warto zaznaczyć, że ze względu na to, iż wśród
gruntów Zasobu znajdują się takie,
które z różnych przyczyn nie mogą
zostać rozdysponowane (grunty
obce, oczekujące na ewidencyjne
przekazanie właściwym podmiotom, znajdujące się w użytkowaniu
wieczystym i trwałym zarządzie,
pozostające w dzierżawie hodowlanych spółek strategicznych i cudzoziemców, niemożliwe do nabycia przez dzierżawców ze względu
na ustawowy limit 500 ha użytków
rolnych, o nieuregulowanym stanie
prawnym, zarezerwowane na cele
publiczne, czy też zablokowane do
sprzedaży ze względu na trwające
zmiany planistyczne, nieustalony
przebieg dróg), „dyspozycyjny Zasób netto” można szacować na ok.
1,2 mln ha.
Około 75% Zasobu stanowią grunty dzierżawione (1,59 mln ha). Największe powierzchnie w dzierżawie
znajdują się na obszarze województw:
zachodniopomorskiego (310 tys. ha),
wielkopolskiego (230 tys. ha) i dolnośląskiego (211 tys. ha). Jednak obecnie

18
PRZEGLĄD PRZEMYSŁOWY I GOSPODARCZY

N o w a W I E L K A H I S TO R I A S Z T U K I - 1 0 t o m ó w

Wydawnictwo Arkady Spółka z o.o.
ul. Dobra 28, 00-344 Warszawa
info@arkady.com.pl, www.arkady.eu
K s i ę g a r n i a w y s y ł ko w a A R K A DY I N F O,
PRZEGLĄD PRZEMYSŁOWY I GOSPODARCZY
tel. 22 826 70 79, sklep@arkady.info

19

GOSPODARKA
dzierżawa ma znaczenie malejące.
W odniesieniu do funkcjonujących
umów dzierżawy, kontynuowane
będą działania mające na celu zmniejszanie zarówno ich liczby, jak i dzierżawionej powierzchni, na rzecz wzrostu
sprzedaży, głównie na powiększenie
gospodarstw rodzinnych.
Do rozdysponowania pozostaje
310 tys. ha wolnych gruntów (oprócz
tych w dzierżawie) w postaci ponad
500 tys. działek, z czego największą powierzchnią dysponują oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie
i Gdańsku – łącznie 140 tys. ha (45%).
Najmniej gruntów do rozdysponowania znajduje się na terenie filii w Pile
i OT w Bydgoszczy – po 6 tys. ha.
Jakie jeszcze tereny i nieruchomości, oprócz ziemi rolnej, w swoich
zasobach posiada ANR?
W ofercie ANR znajdują się również tereny inwestycyjne, niezwykle
atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju biznesu i całej polskiej gospodarki.
Nieruchomości te mogą być przeznaczane zarówno pod inwestycje typu
,,green fields’’, parki technologiczne
i przemysłowe, jak również centra logistyczne, handlowe, biznesowe oraz
nowoczesne osiedla mieszkaniowe.
Dużym atutem oferowanych przez
nas terenów inwestycyjnych jest ich
atrakcyjne położenie w miastach i bezpośrednio lub w bliskiej odległości od
węzłów komunikacyjnych. Oferowane
przez ANR działki mają uregulowany
stan prawny oraz jasne procedury ich
nabywania w drodze przetargów nieograniczonych.
Do sprzedaży przygotowujemy także nieruchomości zabytkowe, które są
w naszych zasobach. Oferujemy zespoły dworskie i pałacowo-parkowe, które
mają uregulowany status prawny. Unikalne walory historyczne, oryginalna
architektura i niepowtarzalna atmosfera budowli stanowi idealne rozwiązanie
dla inwestorów, którzy chcą je zaadaptować na stylowe pensjonaty i hotele,
nowoczesne centra szkoleniowo-konferencyjne czy też ośrodki spa.

W jaki sposób można stać się właścicielem takiego zabytkowego
pałacu czy dworu?
W bardzo prosty – trzeba mieć odpowiednie środki finansowe i wziąć
udział w przetargu. Obiekty zabytkowe można bowiem nabyć w drodze
przetargów nieograniczonych. Ich cena
waha się od kilkuset tysięcy do 2–3 milionów złotych. Zachęcając inwestorów
do zakupu obiektów zabytkowych, oferujemy im 50% obniżkę ceny uzyskanej
na przetargu. Dzięki temu zaoszczędzone środki będą mogły zostać przeznaczone na renowację nabytej nieruchomości. Bonifikata przyznawana
jest tym nabywcom, którzy zobowiążą
się do wykonania prac renowacyjnych
obiektów zabytkowych w wyznaczonym terminie oraz w uzgodnieniu i pod
nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa obecnie znajduje się 700
zabytkowych pałaców i dworów.
Z tego znaczna część aktualnie jest
wydzierżawiona. Natomiast gotowych do sprzedaży jest w tej chwili
60 zabytkowych budowli wraz z otaczającą je infrastrukturą.
Gdzie można znaleźć informacje na temat przeznaczonych do
sprzedaży nieruchomości?
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów, w tym harmonogramy
i ogłoszenia, są publikowane na stronie internetowej ANR (www.anr.gov.
pl), w siedzibie właściwego oddziału
i filii oraz w miejscowości, w której
znajduje się przeznaczona do sprzedaży nieruchomość. Warto też śledzić
ogłoszenia prasowe o przetargach,
zamieszczane w mediach zarówno
o zasięgu ogólnopolskim, jak i regionalnym.
Jakie są najważniejsze zadania
ANR w 2011 roku?
Agencja zamierza systematycznie zwiększać powierzchnię gruntów
przeznaczanych do sprzedaży. Procedurami sprzedaży zostanie objętych

ponad 300 tys. ha, z których ponad
200 tys. ha zostanie zaoferowanych
do nabycia w przetargach i w trybie bezprzetargowym. Zwiększenie
w 2011 roku wolumenu gruntów do
sprzedaży jest możliwe dzięki włączeniu do tego procesu nieruchomości do
niedawna zablokowanych ze względu
na złożone zastrzeżenia reprywatyzacyjne. W odniesieniu do powierzchni
50 tys. ha takich gruntów, procedura
przygotowawcza do sprzedaży uruchomiona została już w roku ubiegłym. Podjęliśmy także intensywne
działania prosprzedażowe, w tym
marketingowe, w odniesieniu do terenów inwestycyjnych, których sprzedaż
ma istotne znaczenie dla osiąganych
przez ANR przychodów. Nieruchomości inwestycyjne, chociaż stanowią tylko ok. 1,5% sprzedawanej powierzchni, przynoszą ok. 10% przychodów
Agencji ze sprzedaży.
Jeśli cała oferta Agencji spotka
się z podobnym zainteresowaniem
rynku jak w dwóch ostatnich latach,
Agencja powinna zrealizować plan
finansowy Zasobu WRSP na bieżący rok. Przychody ANR w 2011 roku
mają być, zgodnie z ustawą budżetową, wyższe od wielkości uzyskanych
w 2010 roku o 27,8%, a środki przekazywane do budżetu państwa mają
wynieść aż 2 mld 159 mln zł i 181 mln
zł na Fundusz Rekompensacyjny.
Panie prezesie, czy trudno kieruje się taką instytucją jak ANR?
Kierowanie taką instytucją wiąże się z dużą odpowiedzialnością.
Realizowane przez Agencję zadania
i osiągane przez nią wyniki sprawiają, że odczuwam satysfakcję ze swojej pracy.

Życzę zatem dalszych sukcesów
i dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Wojciech Petera
Więcej informacji na stronie:
www.anr.gov.pl
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Polskie niebo –
polski system
Nikt Polski lepiej nie obroni, niż Polacy – mówi Marek Borejko, dyrektor
projektu „Tarcza Polski”, dyrektor Biura ds. marketingu Bumar sp. z o. o.

Marek Borejko – absolwent Politechniki Warszawskiej, magister inżynier
– specjalność automatyka i metrologia
elektryczna, otwarty przewód doktorski
na Wydziale Elektroniki WAT. Dyrektor
Projektu „Tarcza Polski”, dyrektor marketingu Bumar sp. z o. o.
Pracę zawodową rozpoczynał w 1982 r.
jako konstruktor elektronik w CNPEP
RADWAR S.A. W latach 1993-2001 główny projektant i prowadzący program
wdrożenia do Sił Zbrojnych RP nowoczesnego systemu rozpoznania „swój-obcy”, kompatybilnego z wymaganiami
NATO. Od 2001 r. do marca 2011 r. –
członek zarządu, a potem dyrektor ds.
marketingu CNPEP RADWAR S.A, w tym
w latach 2006-2007 zastępca dyrektora
Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji ds. współpracy z zagranicą.
Posiada wyróżnienia branżowe, patenty
i wnioski racjonalizatorskie. Wyróżniony
brązowym, srebrnym i złotym „Medalem
za Zasługi dla Obronności” oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest prezesem
Fundacji na Rzecz Historii i Tradycji Wojsk
Obrony Przeciwlotniczej.
Jego hobby to: historia rozwoju elektroniki, amatorska radiokomunikacja,
radiotechnika, motoryzacja, turystyka.
Jego motto życiowe: wiedza daje władzę, a władza daje wiedzę.

Proszę przybliżyć pojęcie „Tarcza Polski”.
„Tarcza Polski” to projekt, którego celem jest stworzenie narodowego systemu obrony przeciwlotniczej.
System ma zapewnić obronę obiektów, wojsk i obszaru kraju przed zagrożeniami z powietrza, wpisywać
się w system natowski NATINADS
i zwiększać zdolności bojowe europejskiego systemu obrony antyrakietowej. Ma tworzyć nową jakość
w obronie przeciwlotniczej, gwarantującą wojskom nowe zdolności bojowe i operacyjne.
Idea „Tarczy Polski” powstała
w 2006 r. i od tego czasu proponujemy ją kolejnym ministrom obrony narodowej. 8 marca br. zarząd
Bumaru podjął uchwałę o ustanowieniu projektu strategicznego pt.
„Tarcza Polski”. Ta oferta na budowę
systemu, jako jedna z wielu, została
skierowana do MON i jest na etapie
rozpatrywania.
Jaki jest cel projektu „Tarcza
Polski”?
Celem jest opracowanie i produkcja w kraju elementów kompleksowego narodowego systemu obrony
przeciwlotniczej. System składa się
z trzech warstw: bardzo krótkiego
zasięgu – do 5 km, krótkiego zasięgu – od 5 do 20 km i średniego zasięgu – od 20 do 100 km. Posiadanie
takiego systemu jest konieczne, jako
że szybki rozwój technologii i myśli
wojskowej spowodował pojawienie się unowocześnionych środków
ataku powietrznego – samolotów,
rakiet balistycznych, rakiet samo-

sterujących i bezzałogowych aparatów sterujących, a to stwarza nowe
zagrożenia. Bezpieczeństwo każdego państwa uwarunkowane jest
sprawnością i efektywnością bojową
jego systemu Obrony Powietrznej,
a w nim obrony przeciwlotniczej. Jest
to priorytet w działaniach zbrojnych.
Czy to znaczy, że obecnie nie
mamy czym bronić naszego
nieba?
Można tak powiedzieć. Duża
część obecnego systemu przeciwlotniczego pochodzi z b. ZSRR.
Jego elementy były konstruowane w latach 50., a produkowane
w latach 60.-70. ubiegłego wieku. Są
więc bardzo leciwe. Niektóre z nich
w styczniu tego roku zakończyły
swój żywot, inne zakończą w 2018 r.
Dlatego musimy mieć nowoczesny
i sprawny system obrony przeciwlotniczej, na miarę XXI wieku.
Budowanie „Tarczy Polski”
nie jest łatwym przedsięwzięciem…
Budowa „Tarczy Polski” jest wyzwaniem nie tylko dla firm Bumaru,
ale całej polskiej zbrojeniówki i polskich ośrodków naukowych. Dokonaliśmy oceny naszych możliwości
zarówno pod kątem produkcyjnym,
jak i organizacyjnym. Nie wybraliśmy się z motyką na słońce, jak
twierdzą ci, którzy optują za zakupem tego sprzętu za granicą.
Nie musimy wszystkiego zaczynać od początku. Mamy wiedzę,
doświadczenie, zaplecze logistyczne, ośrodki naukowe, świetnych
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fachowców, tak na szczeblu projektowania, jak i produkcji. Jesteśmy
producentem oraz eksporterem
uzbrojenia i sprzętu, który ma zastosowanie w pierwszej warstwie
systemu „Tarczy Polski”. Nasze
systemy obrony przeciwlotniczej
sprawdziły się w wielu państwach,
m.in. w Indonezji.
Na jakim etapie budowy obecnie się znajdujemy?
Kończymy prace badawczo-rozwojowe. Nowe urządzenia będą gotowe do zastosowania w budowie zestawów przeciwlotniczych krótkiego
i średniego zasięgu. Nie posiadamy
rakiet krótkiego i średniego zasięgu,
ale ten problem rozwiązaliśmy na
drodze współpracy międzynarodowej. Jej efektem będzie nie tylko
pozyskanie rakiet, ale też technologii ich budowy i produkcja w kraju, w polskich zakładach. Możemy
pochwalić się też wieloletnią tradycją polskiej zbrojeniówki. Sięga
ona czasów gen. Hallera… Potem
był Centralny Okręg Przemysłowy,
pierwsze polskie radary w Zakładach Kasprzaka.
Na budowę systemu są potrzebne duże pieniądze. Skąd
je wziąć?
Wielkość nakładów będzie zależeć od struktury systemu, wielkości
zapasów rakiet i sposobu pozyskania systemu – zakup za granicą czy
wyprodukowanie w kraju. Program
„Tarcza Polski” jest najbardziej korzystny dla budżetu i gospodarki
kraju, gdyż jest programem rozwojowym. Naszym zdaniem, na
budowę pierwszej warstwy, środki,

których dysponentem jest MON,
można pozyskać z programu modernizacji technicznej wojsk obrony przeciwlotniczej na lata 2012
– 2018. Pozostała część projektu,
a najlepiej całość, powinna być finansowana bezpośrednio z budżetu państwa, podobnie jak samolo-

ty F-16. Według naszych wyliczeń,
koszty mogą wynieść kilkanaście
miliardów zł. Trzeba jednak pamiętać, że każdego roku około 30%
wróci do kasy państwa w formie
przeróżnych podatków, a w ciągu
20-30 lat zwrócą się całe koszty. Tak

Grupa Kapitałowa BUMAR - to narodowy koncern zbrojeniowy. Powstała
w 2002 r. Celem strategicznym grupy jest opracowywanie oraz produkcja nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby polskiej armii oraz eksportu, zapewnianie warunków dla utrzymania i rozwoju zakładów i włączenie
ich do międzynarodowych programów dostaw uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego. W skład grupy wchodzą obecnie 23 spółki Skarbu Państwa. Liderem jest
BUMAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Bumar posiada też biura zagraniczne
w: Indiach, Indonezji, Kazachstanie, Malezji, Rosji, Rumunii, Ukrainie, Uzbekistanie. Grupa eksportuje do 40 krajów świata.

więc pieniądze wydane na tarczę
zostaną w kraju…
….i mogą być przeznaczone na
uzdrowienie sytuacji polskiego
przemysłu zbrojeniowego, lotniczego.
Jak najbardziej! Budowa tarczy
w polskich zakładach, to napływ nowoczesnych technologii, pobudzenie gospodarcze, to rozwój gospodarczy kraju i nowe miejsca pracy.
Jest to wielka szansa dla polskiego
przemysłu zbrojeniowego i nie tylko. Firmy Bumaru aktualnie prowadzą działania restrukturyzacyjne,
mające wpływać na sprawność działań produkcyjnych. Szkoda byłoby
ten wysiłek zaprzepaścić. Liczymy,
że do programu, podobnie jak inne,
polskie podmioty gospodarcze, dołączą również inne państwa, będące
w podobnej sytuacji, np. Grupy Wyszehradzkiej.
Amerykanie proponują nam
swoją tarczę. Jak to się ma do
„Tarczy Polski”?
System obrony przeciwrakietowej jest częścią obrony powietrzno-kosmicznej, której celem jest zwalczanie głowic rakiet balistycznych
międzykontynentalnych zagrażających terytorium, obiektom i wojskom amerykańskim. Mając takie
instalacje na terenie kraju zwięk23
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przemysł zbrojeniowy
Grupa Kapitałowa BUMAR jest podzielona na cztery dywizje:
W skład dywizji Amunicja wchodzą: Zakłady Metalowe „MESKO” S.A., Zakłady
Metalowe „DEZAMET” S.A., Wytwórnia
Sprzętu Komunikacyjnego „PZL- Warszawa II”, Fabryka Produkcji Specjalnej
spółka z o. o. , Zakłady Produkcji Specjalnej spółka z o. o., Zakłady Chemiczne
„NITRO – CHEM” S.A., Zakłady Produkcji Specjalnej „Gamrat” spółka z o. o.,
Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne
„BELMA” S.A., Zakłady Metalowe „Kraśnik” spółka z o. o.
Dywizji Żołnierz to: Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o., Przedsiębiorstwo
Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A.,
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.,
Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Sprzętu
Mechanicznego sp. z o. o.
Dywizję Elektronika tworzą: Centrum
Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A., Przemysłowy
Instytut Telekomunikacji S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A. z Wrocławia.
W skład dywizji Ląd wchodzą: Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A.,
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych „OBRUM”: sp. z o. o. , Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn
„FUMIS-bumar” spółka z o. o.

szamy też prawdopodobieństwo
ataku na te obiekty. Tym bardziej
niezbędnym jest posiadanie nowoczesnego systemu obrony przeciwlotniczej, takiego jak „Tarcza Polski”, który będzie stanowił element

osłony dla instalacji przeciwrakietowej i z nią współdziałał. „Tarcza Polski” to bezpieczeństwo kraju, tarcza
amerykańska to bezpieczeństwo
USA.
Jest też pomysł zakupu używanych rakiet Patriot z Niemiec!
Moim zdaniem, to nie jest dobry pomysł! Jesteśmy mistrzami
w robieniu oszczędności, za które
potem płacimy w efekcie kilkukrotnie więcej niż za kupno nowego
sprzętu. Przykładów jest wiele i są
one znane, więc nie będę ich przytaczał. Decyzja o zakupie sprzętu
z demobilu armii niemieckiej może
skutkować tym, iż pozyskujemy
sprzęt eksploatowany prawie przez
trzydzieści lat, a urządzenia i rakiety należy zmodernizować. Owa modernizacja przedłuży jego eksploatację o dziesięć lat, a potem trzeba
będzie zapłacić za utylizację. Za
10-15 lat będziemy w tym samym
miejscu z tym samym problemem,
tyle że środki finansowe zostaną już
raz wydane. To wszystko policzyli
Niemcy i zrezygnowali z eksploatacji tych zestawów.
Korzyści dla kraju i jego bezpieczeństwa byłyby o wiele większe,
gdyby MON zainteresowało się
współpracą europejską dotyczącą
budowy systemu dalekiego zasięgu
i wykazało inicjatywę, włączając Pol-

skę do – zintegrowanego w MBDA
– europejskiego konsorcjum EADS –
BAE Systems – FINMECCANICA.
Polska jest członkiem NATO.
Czy ten pakt gwarantuje nam
bezpieczeństwo?
NATO jest organizacją polityczno-wojskową i spełnia rolę stabilizacyjną. Jest też gwarantem
bezpieczeństwa swoich członków.
Podstawę bezpieczeństwa stanowi Art.5, który określa zobowiązania sojusznicze, lecz nie zwalnia
państw z posiadania sił zbrojnych,
odpowiednich do zagrożenia. Chcąc
funkcjonować w strukturach NATO
i z nich korzystać, musimy posiadać
własne siły, które mogą być włączone do sił paktu. W czasie zagrożenia trzeba dać czas sojusznikom
na podjęcie decyzji, wydzielenie
wojsk i przemieszczenie ich w rejon
konfliktu. Musimy posiadać własne
określone siły i środki. Potwierdzeniem tego jest szczyt lizboński.
Tak więc, mając na uwadze
polski wkład w europejski system
bezpieczeństwa i zobowiązania lizbońskie oraz fakt, iż nikt Polski nie
będzie bronił lepiej niż Polacy, nie
ma lepszej alternatywy jak „Tarcza
Polski”. To nowoczesny i efektywny system obrony przeciwlotniczej,
gwarant bezpieczeństwa naszego
kraju, dający impuls rozwoju gospodarczego w oparciu o nowe technologie i zmieniający polski przemysł
obronny. To odpowiedź na zobowiązania lizbońskie.
Dziękując za rozmowę życzę,
by projekt „Tarcza Polski” został
w pełni zrealizowany.
Irena Hamerska

Bumar sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa
Tel. 314 15 56
Fax: 314 16 23
www.bumar.com
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Akademia UDT - Twoja wiedza i bezpieczeństwo
Centrum Szkolenia UDT prowadzi działalność szkoleniową adresowaną do kadry zarządzającej, specjalistów technicznych,
specjalistów do spraw jakości oraz innych osób, zainteresowanych wymaganiami prawnymi dotyczącymi zapewnienia
bezpieczeństwa urządzeń technicznych na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji.
Oferta Centrum Szkolenia UDT obejmuje szkolenia otwarte - ogólnodostępne, ogłaszane przez UDT, szkolenia zamknięte zamawiane przez firmy oraz wynajem wykładowców do prowadzenia zajęć w firmach zewnętrznych.

Tematyka szkoleń AKADEMII UDT:
urządzeń transportu bliskiego podlegają• Eksploatacja
cych dozorowi technicznemu

spełnienia minimalnych wymagań bhp (dyrekty• Ocena
wa 2009/104/WE)
• Bezpieczeństwo urządzeń na placach zabaw
techniczny na etapie eksploatacji urządzeń ciśnie• Dozór
niowych
bezciśnieniowe i niskociśnieniowe, rurociągi
• Zbiorniki
przesyłowe – wytwarzanie i eksploatacja
eksploatacja zbiorników magazynowych
• Bezpieczna
propan-butan
• Wymagania dyrektyw UE, normy i przepisy techniczne
ISO 15614-1:2008 - Kwalifikowanie technologii
• PN-EN
spawania, wymagania jakości dotyczące procesów spawalniczych PN-EN ISO 3834, egzaminowanie spawaczy
PN-EN 287-1:2007, wymagania dla wytwórców stalowych
konstrukcji budowlanych PN-EN 1090

dyrektyw UE i innych przepisów mających
• Wymagania
zastosowanie w procesie projektowania i budowy bloku

energetycznego oraz doświadczenia jednostki notyfikowanej UDT nr 1433 w zakresie oceny zgodności bloków
energetycznych

energetyczna budynków oraz ocena
• Charakterystyka
efektywności energetycznej kotłów i instalacji ogrzewczych

• Certyfikacja osób, certyfikacja wyrobów
jakości - PN-EN ISO 9001:2009,
• Systemy
PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004
nieniszczące - badania ultradźwiękowe, ra• Badania
diograficzne, magnetyczno-proszkowe, penetracyjne,
wizualne

pedagogiczne, obejmujące m. in. przygotowa• Szkolenia
nie pedagogiczno-metodyczne wykładowców i instruktorów praktycznej nauki zawodu, szkolenia dla instruktorów nauki jazdy na wózkach
jezdnych a także seminariów dla
dyrektorów ośrodków szkoleniowych

Urząd Dozoru Technicznego - Centrum Szkolenia Akademia UDT
ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
Tel. 22 57 22 221; Fax 22 57 22 135, www.udt.gov.pl

Naszym atutem
jest jakość
O sytuacji w branży budowy dróg, utrudnieniach, jakie napotykają polscy
projektanci i „drodze przez mękę”, jaką są przetargi, rozmawiamy z dr. inż.
Tadeuszem Suwarą, prezesem zarządu Biura Projektowo-Badawczego
Dróg i Mostów sp. z o.o. Transprojekt – Warszawa
Jak zaczęła się Pana fascynacja budownictwem dróg i mostów?
Tuż przed ukończeniem Technikum Chemicznego w Kielcach, mój
znajomy poradził, abym zamiast
chemii wybrał komunikację. Posłuchałem go i dostałem się na Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej. Okazało się, że ten
kierunek bardzo mi odpowiada.
Pracę magisterską pisałem na temat projektowania wylotu z Warszawy w stronę Wołomina przez
Ząbki. Ten projekt nigdy nie został
zrealizowany.
A po studiach….
Mój życiorys zawodowy jest typowy dla młodego magistra inżyniera z tamtego okresu. Zaczynałem w Rejonie Dróg Publicznych,
w pracowni projektowej. Byłem
też na praktykach zagranicznych
w Holandii, w USA. Po przyjeździe
do kraju pracowałem w Centralnym
Zarządzie Dróg Publicznych, a potem, po przekształceniach, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tu
awansowałem
do stanowiska
dyrektora
generalnego. W 1984
roku obroniłem
pracę
doktorską na Politechnice Krakowskiej
na temat modelowa-

nia ruchu na sieci drogowej. W 2000
r. odszedłem z GDDKiA, po czym
wróciłem, by w 2004 roku ponownie
odejść. I tak znalazłem się w Transprojekcie, kontynuatorze rozwiązanego Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów.
Właśnie w tym roku przypada 60-lecie jego powstania i jednocześnie
20-lecie naszej spółki.
Przejście z zarządzania przedsiębiorstwem państwowym do
firmy prywatnej to duże wyzwanie…
Początkowo obawiałem się, czy
w otoczeniu biznesowym sobie poradzę. Na razie nieźle mi idzie. Pomaga mi znajomość ludzi, środowiska, problemów. Jeśli biznes się
powiedzie, to chciałbym zostać do
emerytury.
Dlaczego biznes ma się nie powieść? Przecież budowa dróg
i autostrad jest na topie.
Pojawiły się poważne zagrożenia. Nieograniczona formuła
przetargów powoduje, że startują
w nich firmy z całego świata, głównie z Europy Zachodniej. Tam budowa dróg praktycznie się zakończyła. Tak więc firmy projektowe,
konsultingowe, w poszukiwaniu
pracy coraz liczniej przybywają do
Polski. Sprzyja temu ustawa o zamówieniach publicznych, która dopuszcza korzystanie z zasobów
innych. Oznacza to, że firma startująca do przetargu może mieć

Prezes Tadeusz Suwara
tylko teczkę i wygrywa, bo przebija niską ceną. Natomiast my opieramy się na doświadczonych pracownikach etatowych, kładziemy
nacisk na jakość, a to sprawia, że
nasza oferta jest droższa.
Transprojekt–Warszawa
Sp. z o.o. (spółka pracownicza)
powstał 1 sierpnia 1991 r.
w wyniku transformacji Centralnego Biura Projektowego Dróg
i Mostów (rok zał. – 1951). Zatrudnia 144 pracowników etatowych. Transprojekt–Warszawa
opracowuje studia i projekty
drogowe dla wielu inwestorów,
w tym najwięcej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, dla inwestorów samorządowych i dla inwestorów
prywatnych (koncesjonariuszy
autostrad płatnych). W ostatnim 10-leciu wykonano projekty
na ponad 320 km autostrad
i ponad 120 km dróg ekspresowych. Projekty są kompleksowe
i obejmują również miejsca
obsługi podróżnych, punkty
i stacje poboru opłat, obwody
utrzymania, urządzenia ochrony środowiska.
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TRANSPORT
Czy to znaczy, że w przetargach liczy się tylko cena, a nie
jakość?!
Niestety, tak. Ustawa o zamówieniach publicznych stanowi, że
kryterium oceny projektu jest cena
lub cena i inne kryteria. Organizatorzy przetargów zazwyczaj wybierają wariant cenowy, nie zważając
na jakość produktu. Nie zgadzamy
się z takimi praktykami. Według nas
cena i jakość winny stanowić po 50%
kryteriów oceny oferty. Przecież
projekt to dzieło, to twórczość! Niestety, jesteśmy bezsilni, np. przez
dwa lata „walczyliśmy” o uznanie
wygranego przez nas konkursu,
w którym jednym z kryteriów była
jakość. Niestety, nie udało się. To, co
dotychczas nas promowało, obecnie stawia nas w pozycji przegranej.
Doświadczenie i jakość się nie liczą.
Zapanowała bylejakość!
Inne państwa Unii Europejskiej
też stosują tak liberalne prawo
w zakresie przetargów?
Nie wszystkie, np. Hiszpania jako
członek Unii Europejskiej i za unijne
pieniądze bez zagranicznych wykonawców zaprojektowała i wybudowała ponad 10 tys. km autostrad.
Bez zagranicznych wykonawców
budują także Niemcy. Może to dziwnie zabrzmi, ale my sami zaostrzamy sobie przepisy, tak na wszelki
wypadek, by nikt do nas nie miał
pretensji, by nikt się nie odwoływał.

Jeszcze niedawno obowiązywała zasada składania dwóch kopert: technicznej i finansowej. Najpierw otwie-

rano wszystkie koperty techniczne,
wybierano 3-5 kopert najlepszych
i dopiero spośród nich wybierano kopertę optymalną finansowo. To była
dobra praktyka.
Z tego co wiem, polskie firmy
narzekają na żmudną procedurę przygotowywania projektu
budowy drogi, autostrady, ob-
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lenia przygotowujemy dokumenty
przetargowe.
Jakie są rodzaje projektowania
dróg?
Realizujemy trzy rodzaje projektowania. „Projektuj” – to projekty dla
inwestorów państwowych i samorządowych, ale również prywatnych.
„Projektuj i buduj” – to projekty dla
firm budowlanych, które wygrały
przetarg na zaprojektowanie i wy-

wodnicy, m.in. z powodu wymogów środowiskowych.
Rzeczywiście, nasza ustawa
o ochronie środowiska, Program
Natura 2000 i przebojowość ekologów sprawiają, że niekiedy jest to
droga przez mękę. Obowiązuje nas
również ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg. Opracowywanie materiałów, analiz, rozpatrzenie aspektów fauny, flory i ludzi,
uzgodnienia, konsultacje społeczne dotyczące wariantu przebiegu
drogi w celu przygotowania decyzji
środowiskowej zazwyczaj trwają
dwa lata. Właśnie środowisko ma
pierwszeństwo w wyborze wariantu przebiegu drogi. Po przebrnięciu
przez ten etap, następuje kolejny,
czyli dochodzenie do decyzji budowlanej, często połączonej z drugą
oceną środowiskową. Bywa, że przeszkodą stają się budynki wpisane do

rejestru zabytków.
Ponadto przy projektowaniu nowych
dróg konieczne jest
wykonanie map podziałowych
gruntu.
Uzgodnienia
z ośrodkami geodezyjnymi również długo trwają.
Najtrudniejsze są jednak konsultacje
społeczne w sprawie „wysiedleń” ludzi z ich domostw, odszkodowań za
grunty, odwołania od decyzji. Z tym
wiążą się ludzkie tragedie. Niestety,
przygotowywanie projektu utrudnia
również urzędnicza mitręga. W konsekwencji zezwolenie na realizację
inwestycji otrzymuje się po 5 latach.
Oczywiście zdarza się, że proces
projektowania trwa znacznie krócej,
np. w przypadku obwodnicy Stargardu Szczecińskiego trwał zaledwie 2
lata. Dopiero po otrzymaniu zezwo-

Niektóre projekty wykonane przez Transprojekt:
Projekt budowlany i wykonawczy autostrady A 2 na odcinku Krzesiny-Września,
dł. 35,4 km, dla koncesjonariusza.
Projekt budowlany i wykonawczy autostrady A 1 od granicy województwa
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego do węzła „Nowe Marzy”, dł. 23,7 km, dla
koncesjonariusza.
Projekt budowlany i wykonawczy południowej obwodnicy Stargardu Szczecińskiego, S 10, dł. 13,4 km.
Projekt budowlany i wykonawczy autostrady A 18 na odcinku od węzła „Olszyna”
do węzła „Golnice”, dł. 70,9 km.
Projekt budowlany i wykonawczy autostrady A 1, w ramach Konsorcjum: Transprojekt Gdański, Transprojekt – Warszawa, odcinek Nowe Marzy – Czerniewice,
dł. 62,4 km.

budowanie drogi. „Projektuj, buduj
i utrzymuj” – to projekty dla koncesjonariuszy autostrad płatnych, które finansują projektowanie, budowę
i utrzymanie autostrady. Nasza spółka
bierze udział w trzech formach projektowania. Niestety, rządowy program
budowy autostrad powoli się kończy,
ale jest jeszcze duże zapotrzebowanie na projekty dróg ekspresowych.
Są też „do wzięcia” drogi lokalne, wewnętrzne i dojazdowe w fabrykach,
centrach handlowych itp.
1 sierpnia 2011 r. przypada jubileusz 20-lecia spółki. Z tej okazji
życzę Panu Prezesowi, a za Pana
pośrednictwem pracownikom,
wygranych projektów i wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.
Rozmawiała Irena Hamerska
Transprojekt–Warszawa Sp. z o. o.
www. transprojekt.pl;
www.transwar.com
e-mail:transwar@transwar.com
tel. 22 832 29 10
fax 22 832 29 13.
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Francuz
z ambicjami
Jeśli Latitude, najnowsza premiera koncernu Renault, zostanie pozytywnie przyjęta przez klientów, to firmie uda się trudna sztuka naprawienia
błędu sprzed kilku lat. Wtedy to wprowadzono kontrowersyjny model Vel
Satis, który szybko zniknął z rynku nie znajdując uznania wśród potencjalnych odbiorców. Wyników sprzedaży jeszcze nie mamy, ale wszystko
wskazuje na to, że Francuzi dobrze odrobili lekcję, bo model Latitude ma
zadatki na jedno z ciekawszych aut w klasie executive.

Z Dalekiego Wschodu
Latitude jest wynikiem sojuszu Renault-Nissan i produkowany w koreańskim mieście Pussan,
czyli tam, gdzie SUV Koleos. Ten
wschodni rodowód samochodu
widać nie tylko w zapożyczonych
z Nissana elementach technicznych, ale przede wszystkim w stylu
nadwozia i wykończeniu kabiny.
Reprezentujący segment executive, czyli samochodową biznes
class, sedan ma 4,9 metra długości
i znaczny rozstaw osi wynoszący
2,76 metra. Czyni to z niego dużych
rozmiarów limuzynę, oferującą
dużo miejsca w kabinie. Odbiorcami Renault Latitude mają być biznesmeni, klienci ceniący sobie jazdę
w więcej niż komfortowych warunkach. Linia stylistyczna nowego
modelu jest spokojna, wręcz majestatyczna.
Jak na segment executive przystało, konstruktorzy dużo uwagi
poświęcili zapewnieniu komfortu
i ciszy w kabinie. Auto prowadzi
się nienagannie, zarówno na gorszej drodze, jak i na autostradzie,
w czym pomaga przednie zawieszenie zapożyczone z Laguny oraz
rozbudowane wielodrążkowe tylne.
W droższych wersjach dostępny
jest fotel kierowcy z funkcją masażu oraz system firmy Samsung
Electronics, zapewniający wysoką
jakość powietrza za pomocą jo-

nizatora o podwójnym działaniu:
oczyszczającym i relaksującym.
Klient może wybierać także spoś
ród dwóch systemów audio (3D Sound
by Arkamys lub Bose Sound System)
i trzech systemów nawigacyjnych
(Carminat TomTom Live, Carminat
DVD i Connexion Bluetooth). W obszernej i wygodnej kabinie brakuje
jednak tego „francuskiego klimatu”,
znanego chociażby z Laguny. Materiały są dobre pod względem jakościowym, elementy kabiny właściwie
spasowane.
W Latitude dostępne są rozmaite systemy wspomagające prowadzenie auta i zwiększające komfort
jego użytkowania, jak chociażby
karta hands free, wspomaganie parkowania z czujnikami zbliżeniowymi i kamerą cofania, czy reflektory
biksenonowe.
Pod maską nowego Renault
znajdziemy silniki godne segmentu
executive. W Europie klienci mogą
wybierać spośród czterech wersji
silnikowych, sprzęgniętych standardowo z 6-biegowymi skrzyniami
manualnymi. Podstawową jednostką jest dwulitrowy silnik o mocy
140 KM, zasilany mieszanką benzyny i etanolu.
W Polsce dobrze powinien się
sprawdzić dwulitrowy turbodiesel dCi, oferowany w dwóch wariantach mocy (150 KM i 175 KM).
W wersji ze skrzynią automatyczną,
elastycznie pracujący silnik w moc-

niejszej odmianie spala w cyklu
mieszanym tylko 6,5 litra oleju napędowego na 100 km. Mimo iż auto
waży ponad 1,5 tony, wymienione
turbodiesle zapewniają niezłe przyspieszenie do setki (10,3 i 9,2 sekundy). W modelu klasy wyższej nie
może zabraknąć jednostki 6-cylindrowej, którą w Latitude jest turbodiesel V6 dCi o mocy 240 KM.
Wysoki poziom bezpieczeństwa
zapewnia sześć poduszek powietrznych, dostosowujących się do siły
zderzenia i sprzężonych z pasami
wyposażonymi w napinacze i ograniczniki napięcia.
Konkurenci Renault Latitude
to auta segmentu E, m.in. Citroen
C6, Toyota Camry, Chrysler Sebring
i Hyundai Genesis sedan. Francuska limuzyna w najtańszej odmianie
benzynowej 2.0 Expression (140 KM)
kosztuje 79 900 zł. Z silnikiem diesla
2.0 dCi o mocy 150 KM i w bogatszej wersji wyposażeniowej Privilege
oferowana jest za 112 900 zł.

O klasę wyżej
A kogo nie stać na Latitude może
kupić Fluence, inny model Renaulta,
który chociaż znajduje się na pograniczu segmentu C i klasy średniej,
to z powodzeniem może „udawać”
limuzynę klasy wyższej. To elegancki i stylowy sedan z pogranicza segmentu C i klasy średniej, który może
stać się najatrakcyjniejszą ofertą
w swej kategorii.
Samochód przeznaczony dla
amatorów sedanów jest następcą
czterodrzwiowego Megane II.
Ten dobrze przyjęty przez rynek sedan, o całkowitej długości
4,62 m, ze względu na swoje wy31
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MOTORYZACJA
miary i wyposażenie plasuje się pomiędzy segmentem kompaktowych
samochodów rodzinnych (segment
C) a segmentem samochodów klasy
średniej wyższej. Linia wychodząca
od wydłużonych reflektorów przebiega płynnie przez całe nadwozie,
łącząc się harmonijnie z przetłoczeniem bagażnika. Przednia ozdobna
listwa i chromowana górna krata
wlotu powietrza stanowią sportowy
akcent z przodu samochodu. Wysoko wyprofilowane nadkola i długa
maska podkreślają mocny charakter
auta.
W tylnej części samochodu uwagę zwracają poziomo umieszczone
dwuczęściowe światła, co zapewnia szeroki dostęp do bagażnika
i podkreśla zdecydowanie nowoczesny kształt nadwozia samochodu.
W wyposażeniu znajdują się także
elementy podkreślające wysoką klasę pojazdu: ozdobne wykończenie
drzwi wokół szyb, listwa ozdobna
bagażnika, obudowy świateł przeciwmgłowych, chromowane klamki drzwi, środkowy słupek pokryty
czarnym, błyszczącym lakierem oraz
boczne listwy ozdobne w kolorze
nadwozia.
Wyważone proporcje między
przeszkleniem nadwozia a dużą powierzchnią drzwi, wyposażonych
w dolne listwy ochronne, stwarzają
poczucie solidnej konstrukcji i bezpieczeństwa. Z profilu, zaokrąglona
linia błotników przednich jest przedłużona ku tyłowi i podkreśla silną
konstrukcję nadwozia.
Wyższy poziom wyposażenia
pojazdu jest wyraźnie widoczny
w kabinie, dzięki zastosowaniu licznych części chromowanych, takich
jak klamki drzwi, ramki liczników,
gałka dźwigni zmiany biegów, czy
też możliwość zamówienia tapicerki skórzanej w jasnym lub ciemnym
kolorze.
Kierowca znajdzie w nim wygodną dla siebie pozycję za kierownicą,
korzystając z licznych możliwości
regulacji za pomocą umieszczonych

pod ręką dźwigni i pokręteł. Może
ustawić kąt pochylenia oparcia fotela i zagłówka, dopasować regulację
podparcia lędźwiowego, ustawić wysokość i głębokość kierownicy, dopasować położenie fotela regulując
jego wysokość w zakresie 70 mm (+/
– 35 mm) lub przesunięcie w zakresie
240 mm.
Na desce rozdzielczej umieszczono w zasięgu ręki elementy sterujące
nawigacji satelitarnej, klimatyzacji,
radioodtwarzacza i telefonu (pod
kierownicą) oraz regulatora-ogranicznika prędkości.
Renault Fluence oferuje ponad
23 litry schowków, rozmieszczonych w całej kabinie, w tym oświetlony i chłodzony schowek w desce
rozdzielczej o pojemności 9 litrów,
schowek w konsoli centralnej – 2,2 litra oraz kieszenie w drzwiach przednich o pojemności 2,6 litra każdy.
Pojemność bagażnika wynosi
530 dm3 i jest jedną z największych
w tej kategorii samochodów. Łatwy
dostęp do jego wnętrza zapewnia
nisko umieszczony próg załadunku i szeroki otwór bagażnika (1 020
mm) dzięki umieszczeniu jednej części tylnych świateł na pokrywie bagażnika.
Renault Fluence wyposażono
w układ jezdny łączący skuteczność

z komfortem. Konstrukcja zawieszenia zapewnia precyzję kierowania
i dobre tłumienie drgań i hałasów
pracy.
Z przodu Renault Fluence zamontowane jest zawieszenie typu
McPherson z dolnym wahaczem
trójkątnym, a z tyłu oś sprężystą
o programowanym stopniu ugięcia.
W zależności od kraju Fluence
jest wyposażone w szeroką gamę
oszczędnych i niezawodnych silników. Dwa silniki benzynowe oferowane są w dwóch wersjach: 1.6 16V
o mocy 110 KM współpracujący z automatyczną lub mechaniczną skrzynią biegów polecamy kierowcom
ceniącym przede wszystkim spokojną i oszczędną jazdę. Bardziej wymagającym klientom polecamy jednak opcję 2.0 16V o mocy 140 KM,
oferowaną z bezstopniową skrzynią
biegów CVT lub skrzynią mechaniczną, która świetnie sprawdza się m.in.
w modelu Megane Grandtour.
Silnik wysokoprężny 1.5 dCi oferowany w 5 wersjach: dCi 85 KM,
dCi 90 KM FAP3, dCi 105 KM, dCi
110 KM FAP3 oraz dCi 110 KM FAP
z nową skrzynią biegów o podwójnym sprzęgle DCT (Dual Clutch
Transmission).
Tomasz Wypych
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Z ojczystych pieleszy

Naprawdę jaka
jesteś ... Polsko ...
dr hab

. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. kul

Polska należy do cywilizacji zachodniej. Posiada – jednakowoż – swą
specyfikę, wynikającą z religijnego
politeizmu słowiańskiego, ujętego
w karby chrześcijaństwa rzymskokatolickiego. Polska odmiana cywilizacyjna
jest podporządkowana indywidualistyczno-konkurencyjnemu systemowi
wartości, łagodzonemu przez patriotyzm, przez kult matki (przyjmujący
religijną formę kultu Maryi) oraz przez
solidarność (neutralizowanej przez wynaturzoną formę samoobrony). W tej
mentalności państwo jest ograniczeniem wolności, a podatki są haraczem
płaconym za nic (to mniemanie utrwala tragedia z 10 kwietnia 2010 roku).
Trzeba cierpliwości lat (przysłowiowych
„czterdziestu”) oraz doświadczeń pokoleń, by w tej mentalności wzbudzić
zrozumienie, iż państwo jest instytucją stwarzającą bezpieczeństwo życia
i działania, a podatki są zwykłą opłatą
z tytułu świadczonej usługi. Tę konieczną transformację świadomości ułatwi
„przebijający” się nowy paradygmat
uniwersalizacji działalności, który znosi
podział na gospodarkę realną i finansową (na sferę realną oraz regulacyjną). Wszystko jest gospodarką realną,
transformującą walory ekonomiczne
w wartości ekonomiczne, a niektóre zabezpieczające (w tym koordynacyjne)
usługi państwa mogą być powierzone
do realizacji instytucjom z prywatnymi
źródłami kapitałowymi.
Z dwu wyróżnianych rodzajów
gospodarek kapitalistycznych: (1) liberalnej gospodarki rynkowej oraz (2)
gospodarki rynkowej opartej na koordynacji, Polska – mimo głoszonej orto-

doksyjnej doktryny liberalizmu – skłoniła się do drugiego modelu, wpisując do
Konstytucji formułę „społecznej gospodarki rynkowej”. Skłonność do i zgoda
na regulacyjność naszej gospodarki jest
następstwem historycznej – porozbiorowej, powojennej oraz potransformacyjnej – determinacji (poświęcenia) dla
odbudowy oraz integracji, obie wymagające raczej silnej koordynacji.
Z wyróżnionych przez B. Amabl ’a
[The Divesity of Modern Capitalism,
Oxford University Press, Oxford – New
York 2003] modeli kapitalizmu, Polsce
najbliższy jest kapitalizm kontynental1
no-europejski , który charakteryzują:
w zakresie konkurencji na rynku
dóbr i usług:
• umiarkowane znaczenie konkurencji cenowej,
• relatywne duże znaczenie konkurencji jakością,
• zaangażowanie władz publicznych,
• relatywnie duża koordynacja
pozacenowa,
• niska ochrona przed zagranicznymi przedsiębiorstwami i inwestycjami;
w zakresie rynku pracy:
• wysoka ochrona zatrudnienia,
• ograniczona elastyczność,
• stabilność zatrudnienia,
• konflikty w relacjach pracodawca – pracownik,
1 B. Amable [cyt. wyd., s. 104-106] wyróżnił pięć
teoretycznych modeli kapitalizmu. Oprócz
wymienionego wyróżnia on: model anglosaski, model gospodarki socjaldemokratyczny,
kapitalizm azjatycki oraz kapitalizm południowoeuropejski.

• aktywna polityka zatrudnienia,
• umiarkowanie silne związki zawodowe.
• negocjacje płacowe;
w zakresie sektora finansowego:
• niska ochrona zewnętrznych
udziałowców,
• wysoka koncentracja własności,
• brak aktywnego rynku prawnej kontroli (przejęcia, fuzje
i nabywanie praw własności),
• niewielkie doświadczenie w zakresie rynków finansowych,
• umiarkowany rozwój funduszy
kapitałowych o dużym ryzyku,
• znaczenie banków w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw;
w zakresie ochrony socjalnej:
• umiarkowany poziom ochrony
socjalnej,
• struktura wydatków zorientowana na łagodzenie zjawiska
ubóstwa oraz na emerytury,
• duże zaangażowanie państwa;
w zakresie edukacji:
• wysoki poziom wydatków publicznych,
• wysoki współczynnik zarejestrowanych na poziomie szkolnictwa średniego,
• nacisk na jednostronność
szkolnictwa średniego,
• rozwój szkoleń zawodowych,
• nacisk na określone umiejętności.
Nie ze wszystkimi właściwościami gospodarka Polski „wpasowuje”
się w ów teoretyczny model, ale ten
jest jej najbliższy i ku temu raczej
zmierza.
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Skuteczna
odpowiedź na kryzys
W siedzibie Ministerstwa Gospodarki 20 kwietnia br.
odbyła się konferencja naukowa Sustainable enterprise
(przedsiębiorstwo przyszłości) odpowiedzią na kryzys ekonomiczny, realizowana w ramach grantu MNiSW nr N
N115 253939, organizowana przez Instytut Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Honorowym
Przewodniczącym konferencji był prof. zw. dr inż. czł.
koresp. PAN Wiesław Maria Grudzewski. Przewodniczącą
konferencji była prof. zw. dr hab. Irena Krystyna Hejduk.
CEL KONFERENCJI
Celem konferencji było zainicjowanie dyskusji nad
alternatywną i mniej znaną interpretacją terminu sustainable enterprise. Oznacza ono nie tylko przedsiębiorstwo zrównoważone w sensie dostrzegania problemów
ekologicznych i społecznych w otoczeniu, ale przede
wszystkim przedsiębiorstwo przyszłości, które dzięki
swoim cechom może trwale konkurować w dynamicznie
zmieniającym się środowisku i przetrwać kryzysy ekonomiczne a także może stać się odpowiedzią na te kryzysy.

Wkrótce zostanie wydane książkowe opracowanie
omawianej problematyki, najciekawsze artykuły zostaną wydrukowane na łamach miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”.

Medal im. Tadeusza
Kotarbińskiego 2011 – edycja X
Uroczystość wręczenia medali odbyła się 10 maja 2011 r. w Pałacu - Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie.
Kapituła medalu w składzie: prof. Wiesław M. Grudzewski,
prof. Bogdan Nogalski, dr Wojciech Ratyński, prof. Maria Romanowska, prof. Zdzisław Sadowski, prof. Stanisław Sudoł, której
przewodniczy prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii
Nauk, po raz dziesiąty przyznała swoje wyróżnienie.
Laureatami odznaczenia zostali:
Profesor Ber Haus
Profesor Stanisław Wieczorek
Pani Anna Dymna
Korporacja RADEX SA
Kapituła uhonorowała Panią Annę Dymną, aktorkę, za – jak
napisano w uzasadnieniu – „wybitne osiągnięcia w dziedzinie
organizacji i zarządzania oraz za działalność charytatywną”.
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Kadry zarządzające
dla gospodarki xxi w.
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” prowadzi prace nad wdrożeniem nowego modelu kształcenia kadr zarządzających procesami wytwórczymi i usługowymi, w których istotną rolę odgrywają
uwarunkowania techniczne i technologiczne.
Wyzwania cywilizacyjne początku XXI wieku
Rozwój cywilizacji naukowo-technicznej będzie wyznaczał kierunek rozwoju wyższego szkolnictwa technicznego.
Uwarunkowania naukowo-techniczne to jedna z podstawowych cech cywilizacji tworzącej się współcześnie w krajach
rozwiniętych gospodarczo. Głównym jej wyznacznikiem jest
sprzężenie pomiędzy nauką, techniką i gospodarką w procesie rozwoju społeczeństwa.
Celem wytworzenia zysku zmiany technologiczne powinny zostać zaprzężone dla wykreowania ulepszonego, lub
całkiem nowego produktu, z uwzględnieniem skali czasu,
stosownie do wymagań konkurencji rynkowej. Jest to obecnie centralnym zagadnieniem zarządzania inżynierskiego
w przemyśle produkcyjnym.
Inżynierowie–menedżerowie muszą wziąć większość
odpowiedzialności za to, aby ich oddziaływanie było wystarczająco respektowane. Praktyka przemysłowa wskazuje, że
rzadko upadek był powodowany błędami w działaniach inżynierskich sensu stricte technicznego, jeżeli wyższe kierownictwo wydało w odpowiednim czasie właściwe decyzje.
Inżynieria zarządzania
Zdrowa i innowacyjna myśl inżynierska jest istotą sukcesu każdego przedsięwzięcia technicznego i organizatorskiego w gospodarce, a także w nauce, kulturze, ochronie
zdrowia, edukacji. Jednak sama myśl inżynierska nie zapewni
sukcesu. Dla wytworzenia efektu materialnego lub usługowego, przydatnego dla użytkownika lub klienta, inwencja inżynierska musi być zintegrowana z wiedzą i doświadczeniem
twórców oraz działalnością innowacyjną. Powszechnie spotykanym wytworem działalności inżynierskiej jest projekt.
Efekt uzyskuje się po jego wdrożeniu.
Celem działań „Engineering Management” jest uzyskanie ulepszonych lub całkiem nowych produktów materialnych lub usług o charakterze technicznym, a także usług informatycznych lub usług posługujących się innym sprzętem
technicznym.
Engineering Management bierze zawsze pod uwagę
optymalizację kosztów stosownie do wymogów konkurencji rynkowej.
Inżynier zarządzania posiada unikalne kwalifikacje, dające możliwości współuczestnictwa w zarządzaniu takimi właśnie przedsięwzięciami lub taką działalnością eksploatacyjną.

Czyni to zarówno poprzez tradycyjne role zarządzania technicznego, jak i poprzez jego rozszerzone funkcje, takie jak
marketing, kierownictwo handlowe, dobór kadr wykonawców i organizację szeroko pojętej realizacji.
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
prowadzi studia podyplomowe

„MASTER OF ENGINEERING MANAGEMENT”
Studia „Master of Engineering Management’ zapewniają podniesienie kwalifikacji dla inżynierów, techników i specjalistów
zarządzania, którzy pragną nabyć lub poszerzyć umiejętności
w zakresie zarządzania działalnością techniczną, usługową lub
wytwórczą. Studia te specjalnie zostały zaprojektowane tak, by
umożliwić specjalistom technicznym zdobycie fachowej wiedzy
z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami,
marketingu, finansów, prawa biznesowego oraz zarządzania kapitałem intelektualnym i by ich wyposażyć we wszystkie potrzebne umiejętności zarządzania biznesem w obszarze technologii.
Wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć gwarantuje
profesjonalny i doświadczony zespół naukowców i praktyków
z poszczególnych dziedzin z kraju jak i z zagranicy.
W toku studiów istnieje możliwość wyboru specjalizacji:
1. Wytwarzanie i logistyka w produkcji i usługach
2.	Projektowanie organizatorskie i zarządzanie produkcją
przemysłową
3.	Projektowanie organizatorskie i zarządzanie usługami
4.	Zarządzanie projektami
5.	Zarządzanie technologiami

Prof. zw. dr hab. inż. Ireneusz Durlik
Dr inż. Witold Witowski
W VI edycji przyznania Medalu im. T. Kotarbińskiegow 2005 r. Instytut Organizacji i Zarządzania
w Przemyśle ORGMASZ został wyróżniony w uznaniu
wybitnych zasług w dziedzinie nauk
organizacji i kierowania
i praktycznego wprowadzania ich w życie.
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Jedyny taki specjalista
Spółka Inwestgas SA powstała w 1993 r. i od początku swojej działalności zajmuje się realizacją obiektów związanych z przemysłem gazowniczym. Jest jedyną firmą w Polsce specjalizującą się w budowie i eksploatacji podziemnych magazynów gazu w złożach soli kamiennej.
Magazyny takie noszą nazwę kawernowych, gdyż powstają metodą
ługowania soli kamiennej. Ługowanie kawerny polega na wtłoczeniu
wody do otworu, rozpuszczeniu soli
i odbiorze solanki. Ze względu na
powszechność występowania złóż
soli oraz jej fizykomechaniczne właściwości, metoda magazynowania
w kawernach solnych staje się popularna i coraz częściej stosowana na
świecie.
Rozpoczęcie działań związanych z budową PMG wymaga zgody Ministerstwa Środowiska, której
usankcjonowaniem prawnym jest
uzyskanie koncesji na podziemne
magazynowanie gazu w górotworze, po wcześniejszym spełnieniu
wymogów prawa geologicznego
i górniczego. Kawernowe magazyny gazu, ze względu na dużą moc
zatłaczania i odbioru, spełniają rolę
tzw. magazynów szczytowych,
umożliwiających ciągłość dostaw,
kompensując sezonową nierównomierność poboru gazu przez odbiorców. PMG stanowią rezerwę strategiczną w kontekście przerwania lub
ograniczenia dostaw gazu z importu, są także gwarantem optymalizacji przesyłu gazu oraz wydobycia
ze złóż krajowych. Aktualnie spółka
Investgas nadzoruje prace dwóch
takich magazynów. Pierwszym
tego typu obiektem jest KPMG
Mogilno, w którym wszystkie komory podziemne zostały w całości
zrealizowane przez kadrę inżynieryjno-techniczną firmy, natomiast
wyposażenie naziemne – przy jej
znaczącym udziale w zakresie projektowania i pod pełnym nadzorem
realizacyjnym. Eksploatacja tego

magazynu trwa od 1998 r., przy
równoczesnej jego rozbudowie do
planowanej pojemności roboczej
800 mln m3. Wiedza oraz zdobyte
doświadczenia wykorzystywane są
przy drugim nowopowstającym magazynie gazu w kawernach solnych
– PMG Kosakowo – o pojemności
roboczej 250 mln m3.
Investgas SA jest generalnym
wykonawcą zakładu ługowniczego
tego magazynu oraz pięciu komór,
z których trzy są w trakcie ługowania, natomiast napowierzchniową
część gazowniczą wykonuje jako
inwestor zastępczy. Prace związane
z budową i rozbudową tych dwóch
kawernowych magazynów gazu są
prowadzone równolegle z pracami
studialnymi dla kolejnych lokalizacji PMG w pokładach lub wysadach
solnych.
Wszystkie działania, związane
z budową oraz eksploatacją magazynów w złożach soli, na każdym
etapie muszą gwarantować bezpieczeństwo dla pracujących oraz
otoczenia i środowiska naturalnego. Investgas realizuje inwestycję
ze szczególną dbałością o środowisko naturalne. Stosuje innowacyjne rozwiązania techniczne oraz
prowadzi stały monitoring terenu
inwestycji. Prowadzą go wykwalifikowani specjaliści firmy, przy ścisłej współpracy z certyfikowanymi
jednostkami badawczo-naukowymi, umożliwiając obserwację oraz
zapobieganie ewentualnym negatywnym skutkom prowadzonych
inwestycji. Do realizacji tej strategii używane są zaawansowane
technologicznie systemy monitorowania, zgodne z polskimi i euro-

pejskimi normami bezpieczeństwa
i ochrony środowiska.
Budowa i eksploatacja kawernowych magazynów gazu ziemnego jest priorytetową, ale nie jedyną
formą działalności spółki Investgas.
Jako generalny wykonawca części napowierzchniowej firma jest
w końcowej fazie realizacji robót
mających na celu rozbudowę PMG
Strachocin. To magazyn w sczerpanym złożu gazu ziemnego, którego
operatorem jest PGNiG SA oddział
w Sanoku, a wykonane prace zapewnią wzrost jego pojemności magazynowej do 330 mln m3.
Spółka posiada także wieloletnie
doświadczenie w zakresie nadzoru
inwestorskiego liniowych obiektów

Stacja zgazowania ciekłego azotu
– widok na parownicę, panel sterujący wraz z instalacją kriogeniczną oraz
zbiornik kriogeniczny
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gazowniczych. Obiektami takimi są
gazociągi należące do systemu przesyłu gazu w Polsce oraz rurociągi paliwowe łączące bazy magazynowe
paliw. Do procesów składających się
na realizację takich obiektów należy
wiele skomplikowanych czynności
formalnoprawnych na etapie przygotowania inwestycji, poprzedzających rozpoczęcie budowy obiektu.
Przygotowanie tych procesów obejmuje opracowanie map z przebiegiem inwestycji oraz uzyskanie dostępu do terenu w oparciu o umowy
cywilnoprawne, negocjacje odszkodowań, wprowadzenie inwestycji do
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
bądź uzyskanie decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego (ULICP),
wykonanie dokumentacji projektowej i środowiskowej oraz uzyskanie
wielu decyzji administracyjnych do
pozwolenia na budowę. Wszystkie
te procesy należą także do zakresu
usług świadczonych przez Investgas. Każdy z etapów inwestycji realizowany jest z uwzględnieniem
najwyższych standardów jakościowych oraz w oparciu o najnowsze technologie, ze szczególnym
uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne, co potwierdzają

Węzeł zmiany kierunku ługowania wraz z głowicą ługowniczą

Sprężarki odśrodkowe napędzające turbinę PGT-10
normy OHSAS 18001.
Firma, od czasu rozpoczęcia działalności,
wypracowała wysoką pozycję na rynku
dzięki realizacji wielu
znaczących inwestycji na rzecz rozwoju
Kolektory łączące sprężarki odśrodkowe z instalacją
infrastruktury gazowniczej w Polsce. Pocertyfikaty systemu zarządzania twierdzeniem są liczne referencje
jakością wg normy ISO 9001, środo- kontrahentów, certyfikaty członwiskiem wg normy ISO 14001, bez- kostwa w takich organizacjach,
pieczeństwem i higieną pracy wg jak Izba Gospodarcza Gazownic-

twa oraz Towarzystwo Rozwoju
Infrastruktury, a także przyznany
w największym konkursie projakościowym w Polsce w kategorii „innowacje”– tytuł JAKOŚĆ ROKU 2010.
oprac. Redakcja
INVESTGAS S.A.
00-175 Warszawa
Al. Jana Pawła II 70
Tel. +48 (22) 860 05 00
Fax +48 (22) 860 05 33
e-mail: sekretariat@investgas.pl
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Stalprofil
nie zwalnia tempa
Rozmowa z Jerzym Bernhardem
– prezesem zarządu, dyrektorem
generalnym STALPROFIL S.A.

Prezes Jerzy Bernhard

Jak ocenia Pan sytuację na
rynku stali? Czy branża stalowa może uznać miniony kwartał za udany?
Cały 2010 r. był udany dla
branży stalowej. Światowa produkcja stali wzrosła o 15% w stosunku do 2009 r. W Unii Europejskiej wzrost produkcji był jeszcze
bardziej imponujący – o 25%.
W Polsce produkcja tego surowca
wzrosła o 12%. Wyniki te świadczą o odwróceniu negatywnego
trendu na światowym, a szczególnie europejskim, rynku stali
po prawie półtorarocznym okresie głębokiej recesji.
Wraz ze wzrostem produkcji
również ceny stali, od początku
2010 r., poszybowały w górę i trend
ten utrzymywał się przez całe I półrocze. Kolejne miesiące wprawdzie
przyniosły niewielką korektę, ale
w listopadzie ceny wróciły do dynamicznych wzrostów i tendencja
ta utrzymuje się do dzisiejszego
dnia. Rosną ceny we wszystkich
głównych grupach asortymentowych – obecnie notują poziomy

o 40-55% wyższe od obserwowanych w listopadzie 2010 r.

notowań akcje spółki podrożały aż
o 28,5%, do 7,07 zł.

Czy Stalprofilowi udało się wykorzystać odczuwalne w roku
ubiegłym ocieplenie koniunktury na rynku?
Rok 2010 okazał się udany dla
całej naszej Grupy Kapitałowej,
zarówno pod względem wolumenu, jak i wartości sprzedaży oraz
osiągniętych wyników finansowych. Zysk netto grupy wzrósł
o 137%, do ponad 29 mln zł.
Wykorzystaliśmy dobrą koniunkturę, która zagościła w branży dystrybucji stali, a także przygotowaliśmy grupę do ekspansji
na mocno rozwijającym się rynku
inwestycji
infrastrukturalnych,
związanym z budową sieci przesyłowych gazu. Naszej największej spółce zależnej – Izostalowi
SA – udało się pozyskać na ten cel
środki na rynku kapitałowym dzięki ofercie publicznej 12 mln akcji
nowej emisji, które sprzedawane
były po cenie emisyjnej 5,50 zł.
Emisja zakończyła się pełnym sukcesem. Walory Izostalu spotkały
się z dużym zainteresowaniem ze
strony inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych – konieczna była 85-procentowa redukcja
zapisów w transzy indywidualnej.
Debiut Izostalu na GPW, który
miał miejsce 11 stycznia 2011 r.,
był bardzo udany. Na zamknięciu

Jakie są perspektywy rozwoju
sytuacji rynkowej? Czy dobra
koniunktura utrzyma się?
Długoterminowe
perspektywy dla rynku stali wydają się korzystne. Według prognoz World
Steel Association jawne zużycie
stali w 2011 r. wzrośnie na świecie o 5,3%, a w Unii Europejskiej
o 5,7%. Natomiast według prognoz Eurometal – w 2011 r. jawne
zużycie stali wzrośnie na świecie
o 5%, a w Unii Europejskiej o 6%.
Poprawy można się spodziewać także na polskim rynku. Według Word Steel Association jawne
zużycie stali w Polsce wzrośnie
w 2011 r. o 10%.
Korzystne są również długoterminowe prognozy dla rynku
sieci przesyłowych gazu. O dobrych perspektywach tego rynku
świadczą projekty realizowane
w ramach modernizacji i budowy
krajowej sieci gazowniczej, a także unijnej polityki tworzenia zintegrowanej sieci przesyłowej gazu
ziemnego, podnoszenia bezpie-

Według prognoz World Steel
Association jawne zużycie
stali w 2011 r. wzrośnie na
świecie o 5,3%, a w Unii
Europejskiej o 5,7%.
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(...) prognozowanie
w długim okresie
jest ryzykowne,
szczególnie na
rynku stali, który
jest bardzo wrażliwy
na wahania
koniunktury
gospodarczej

Skład w Katowicach-Panewnikach

Siedziba spółki
czeństwa dostaw gazu na terenie
Unii Europejskiej oraz budowy
wspólnego, europejskiego rynku
energetycznego. W najbliższych
latach istnieją zatem bardzo dobre
perspektywy dla firm zajmujących
się wykonawstwem gazociągów
„dużych średnic”, a zgodnie z przewidywaniami szczyt koniunktury
na tym rynku ma mieć miejsce od
2011 r. aż do 2014 r.
Trzeba jednak podkreślić, że
prognozowanie w długim okresie jest ryzykowne, szczególnie
na rynku stali, który jest bardzo

wrażliwy na wahania koniunktury
gospodarczej.
Panie prezesie, co Grupa Stalprofilu robi, aby skorzystać
w przyszłości z tych prognozowanych, pozytywnych tendencji rynkowych?
Silna konkurencja, która nam
towarzyszy, działa mobilizująco. Dlatego też podmioty z Grupy Stalprofilu inwestują. Spółka
matka będzie w bieżącym roku
powiększała powierzchnię swoich
krytych magazynów. Izostal, po

oddaniu do eksploatacji Centrum
Izolacji Antykorozyjnej, doposaża
go w centrum badawczo-rozwojowe, które umożliwi wprowadzenie na rynek nowych produktów.
Kolb wkrótce zakończy instalację
nowoczesnej linii technologicznej,
zwiększającej jego zdolności produkcyjne. Także ZRUG, inwestując
w swój park maszynowy, pozyskuje kolejne nowe kontrakty.
Grupa ma środki własne, w tym
pochodzące z emisji akcji oraz korzysta z dotacji unijnych, dzięki
czemu może pozwolić sobie na
szeroko zakrojone inwestycje.
Uważamy, iż to właśnie one zadecydują o wzroście naszej konkurencyjności w niedalekiej przyszłości.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Krystyna Bartuzin
STALPROFIL S.A.
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
tel. +48 32 261 60 00
fax +48 32 261 60 09
www.stalprofil.com.pl
e-mail: biuro@stalprofil.com.pl
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Nieustanny
rozwój to konieczność

Ryszard Szczepaniak - Prezes Zarządu

Wiedza jest uważana za najbardziej
strategiczny zasób, jakim dysponuje
przedsiębiorstwo. Nie ulega wątpliwości, że jest ona aktywem niezwykle cennym, leżącym u podstaw całej działalności przedsiębiorstwa, we wszystkich
jej aspektach i wymiarach. Jest również
oczywiste, że wartościowa wiedza, wyrażająca się w innowacjach produktowych,
nowoczesnych technologiach, sprawnej
organizacji czy skutecznych metodach
zarządzania, jest zasobem rzadkim.
Firm zbliżonych profilem do Galvo
SA jest niewiele. W skali kraju funkcjonuje kilkanaście firm o podobnym profilu, jednak bez tak wysokiego poziomu
wyrafinowania, jeśli chodzi o pokrycia
galwaniczne. Spółka specjalizuje się
w wykonywaniu procesów srebrzenia,
chromowania, cynowania, cynkowania, niklowania chemicznego, fosforanowania oraz innych specjalistycznych
pokryć.
Galvo SA potrafi zapewnić najlepsze technologie i dostawy komponen-

tów na najwyższym poziomie. Przekłada się to oczywiście na najwyższą
jakość usług oraz zadowolenie naszych
klientów.
Firma jest podmiotem usługowym, mającym w ofercie kilkaset
specyfikacji pokryć. Dodatkowym
atutem jest możliwość zmiany parametrów i jakości danego pokrycia,
realizowanego w ramach możliwości
produkcyjnych firmy. Spółka prowadzi chemiczną i elektrochemiczną obróbkę powierzchni metali. Wykonane
powłoki galwaniczne zabezpieczają
powierzchnię przed korozją, nadają jej
pożądane własności techniczne, takie
jak: twardość, odporność na ścieranie,
przewodność elektryczną i wiele innych, oraz właściwy dekoracyjny wygląd powierzchni.
Firma Galvo SA to przedsiębiorstwo z wieloletnią tradycją, które
współpracuje ze światowymi liderami w przemyśle: motoryzacyjnym,
elektrochemicznym, elektronicznym,
elektrotechnicznym, maszynowym
i odlewniczym, wojskowym, lotniczym,
górniczym, galanteryjnym i jubilerskim.
Technologie Galvo SA wykorzystywane
są w elektrowniach znajdujących się na
terenie nie tylko Polski, ale także całej
UE oraz Arabii Saudyjskiej.

W chwili obecnej uruchamiane są
dwa nowe procesy:
Chromowanie dekoracyjne – proces odbywający się na nowoczesnej linii do chromowania dekoracyjnego, zakupionej we Włoszech
ze środków pozyskanych z emisji
akcji. Koszt zakupu maszyn i budowa linii produkcyjnej to 2 mln euro.
Budowa nowej linii oraz technologiczne zaawansowanie dostosowane jest do potrzeb i wymagań
współczesnego rynku, spełnia najwyższe wymagania techniczne.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii nowa linia jest
przyjazna dla środowiska.
Pokrycie stopowe cynk-nikiel –
charakteryzujące się bardzo dużą
odpornością na korozję, będące
sprawdzonym standardem u europejskich producentów samochodów.
Spółka oferuje także procesy:
srebrzenia – proces znajdujący
zastosowanie w przemyśle energetycznym, elektrotechnicznym,
elektronicznym, lotniczym i motoryzacyjnym
chromowania technicznego – proces znajdujący zastosowanie w pokrywaniu stalowych części pracu-
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jących w agresywnym środowisku
chemicznym.

*

Od 1 grudnia 2006 r. zakład został
wydzielony ze struktur koncernu ABB
i istniał jako samodzielny podmiot
Galvo Zakład Galwanizerni Sp. z o.o.
W roku 2010 został przekształcony
w spółkę akcyjną. Galvo SA debiutowało na rynku ASO New Connect w lipcu
2010r. Firma dobrze rozpoznała trendy
rynkowe, skupiając się przede wszystkim na elektrotechnice, energetyce,
przemyśle związanym z pneumatyką oraz motoryzacją itp. Wszystkie te
dziedziny produkcji wymagają pokryć
skomplikowanych, o wysokiej jakości
i przede wszystkim wysokim poziomie
technicznym.

Galwanizacja metali powoduje
wytworzenie powłok trwale przylegających do metalicznego podłoża,
powstających w celach ozdobnych,
ochronnych oraz technologicznych.
Galwanizacja, z racji wielości oferowanych przez siebie możliwości, znajduje
się w centrum zainteresowania wielu
gałęzi przemysłu, zwłaszcza tych, które
stawiają sobie za zadanie wytworzenie metali odpornych na negatywne
działania korozji. Pracownicy przemy-

słu samochodowego, twórcy statków
i samolotów, producenci przyrządów
metalowych, a także metalowych elementów konstrukcji budowlanych,
w sposób szczególny zainteresowani
są postępami, jakie odnotowuje galwanizacja. Usługi związane z ochroną
metali przed korozją są zresztą coraz
popularniejsze i powstaje obecnie coraz więcej zakładów, w których profilu
działalności znajduje się właśnie galwanizacja metali. Najlepsze zakłady z zakresu galwanotechniki cieszą się oczywiście ogromną popularnością. Jest
ona jednak zdobywana latami i poparta
doświadczeniem, o jakim mogą jedynie marzyć początkujący przedsiębiorcy. Galwanizacja metali to zresztą nie
tylko znakomita wiedza pracowników,
ale również bardzo dobry i kosztowny
sprzęt. Interesujące jest również to, że
galwanizacja jest techniką nieustannie
rozwijającą się. Pracownicy firm galwanizacyjnych muszą więc na bieżąco
orientować się, jakie nowe techniki
ochrony przed korozją i techniki zdobienia są obecnie popularne oraz jak
udoskonalać to, co do tej pory przynosiło największy zysk. O prawdziwości
tej tezy może świadczyć również to,
że choć obecnie powstaje coraz więcej
zakładów, których celem jest świadczenie usług galwanizacyjnych dla największych klientów, doświadczonych
przedsiębiorców o ugruntowanej pozycji nie tylko w kraju, ale także za granicą, świadczących faktycznie tego typu
usługi, jest niewiele. Są to zazwyczaj,
legitymujące się dłuższym doświadczeniem, firmy galwanizacyjne.
Większa część odbiorców spółki to
firmy, z którymi współpraca trwa od kilku do kilkunastu lat. Około 80% odbiorców to stabilni, dobrze pozycjonowani
klienci, mający dobre doświadczenia
we współpracy z Galvo SA.
Strategia firmy polega na utrzymaniu wysokiego poziomu podstawowych produktów oraz wyszukiwaniu
nowych kierunków rozwoju. Głównym
celem działania Galvo SA jest utrzymanie wysokiej pozycji na rynku. Firma
buduje długofalowe relacje z klientami

i partnerami, opierając je o kompetencje i zrozumienie potrzeb. Wykazuje szczególną dbałość o wszystkich
uczestników otoczenia biznesowego.
Firma dąży również do dalszego podniesienia swojej efektywności i konkurencyjności. Chce być jak najlepszym
partnerem dla swoich klientów, oferując innowacyjne usługi i rozwiązania,
zapewniając najwyższą jakość usług
oraz najlepszą obsługę.
Każde przedsiębiorstwo musi
konkurować z innymi firmami o zainteresowanie klienta. Konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami jest zjawiskiem normalnym w gospodarce
rynkowej. Dlatego firma Galvo SA
stara się być bardziej konkurencyjna,
co najczęściej oznacza produkcję coraz lepszych produktów i świadczenie
usług lepiej dopasowanych do potrzeb
klienta. W ogólnym znaczeniu konkurencyjność daje szansę zdobycia przewagi, stworzenia najlepiej prosperującej firmy na rynku.
Ryszard Szczepaniak
Prezes Zarządu
GALVO SA
91-205 Łódź
ul. Aleksandrowska 67/93
www.galvo.pl
tel.: 42 29 10 210
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Szybka droga do
korzyści biznesowych
Firmy z branży produkcyjnej potraktowały okres globalnego spowolnienia
gospodarczego jako swoistą szansę na umocnienie pozycji konkurencyjnej i utrzymanie potencjału dalszego wzrostu. Pozytywne sygnały rynkowe
w 2011 roku nie oznaczają, że walka konkurencyjna uległa osłabieniu. Wręcz
przeciwnie: firmy są zmuszone do ciągłej kontroli kosztów, obserwacji sytuacji finansowej oraz optymalizacji procesów produkcyjnych i magazynowych.
W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej
QAD Polska, dostawca rozwiązań
wspomagających zarządzanie klasy
ERP, zrealizowała wśród polskich firm
produkcyjnych badanie „Customer Engagement Survey”. Miało ono na celu
poznanie głównych kierunków w zarządzaniu firmą oraz wyzwań, jakim musza sprostać przedsiębiorstwa w 2011
roku. Wśród kluczowych kwestii respondenci wskazali lepszą kontrolę nad
kosztami (76,5%) oraz lepsze wykorzystanie zasobów produkcyjnych (75,2%).
Wśród głównych korzyści związanych
z użytkowaniem systemu informatycznego klasy ERP wymieniono kontrolę
finansową (43%) i optymalizację działania magazynów (39%).

Easy On-Boarding: branżowa metoda wdrażania rozwiązań wspomagających zarządzanie
QAD jako nieliczny dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie
posiada „zaszyte” w systemie ERP podejście procesowe. Mapy procesowe
stanowią gotowy szkielet procesów biznesowych, najlepiej dopasowanych dla
potrzeb danej branży. Dzięki temu nawet
lokalne, relatywnie niewielkie przedsiębiorstwa mają możliwość wykorzystania najlepszych praktyk biznesowych
– mówi Artur Sawicki, dyrektor sprzedaży QAD Polska.
W ramach oferty Easy On-Boarding,
QAD Polska opracowała nowatorską
metodę wdrażania oprogramowania
QAD Enteprise Application dla średnich

QAD Customer Engagement Survey: Wyzwania polskich firm produkcyjnych w 2011 roku

Aby umożliwić skuteczne realizowanie potrzeb firm produkcyjnych,
QAD stworzyło ofertę bazującą na
unikalnych branżowych mapach procesów.

i małych firm. Bazuje ona na gotowych
mapach procesów charakterystycznych
dla wybranych branż przemysłowych.
Mapy obejmują standardy procesów
charakterystyczne, m.in. dla dostawców

motoryzacji, producentów aparatury
medycznej, czy wytwórców spożywczych. Oferta zapewnia możliwość szybkiego wdrożenia (do 2-3 miesięcy) oraz
znaczącego obniżenia kosztów projektu
wdrożeniowego, nawet o 60%.
Kluczowe cechy rozwiązania Easy
On-Boarding:
Kompletny, zaawansowany system
ERP.
Branżowa specjalizacja pakietu.
Sprawdzona metodyka wdrażania
w oparciu o mapy procesów.
Szybkie wdrożenie.
Dostępna w wersji tradycyjnej i On-Demand/SaaS.
QAD dokonało analizy kilkuset
wdrożeń w każdej z branż, do których
kieruje rozwiązanie Easy on Boarding.
Na jej podstawie przygotowała i sparametryzowała kilkadziesiąt standardowo realizowanych procesów biznesowych. Otwiera to małym i średnim
firmom na rynku polskim dostęp do
wiedzy, doświadczeń i najlepszych
praktyk biznesowych na poziomie międzynarodowym.
Oferta Easy On-Boarding wychodzi
naprzeciw aktualnym potrzebom polskich firm, które liczą na:
szybki zwrot z inwestycji w system,
błyskawiczne uzyskanie efektów
biznesowych,
maksymalne dostosowanie do wymogów branży.
Easy On-Boarding to propozycja przeznaczona dla firm, które szukają szybkich korzyści biznesowych
i są w stanie zaadaptować określone
z góry rozwiązania i praktyki najbardziej sprawdzone w procesach danej
branży.
Opr. Redakcja
QAD Polska
+48 (71) 380 3000
www.qad.com
www.qad.pl
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Profile najwyższej jakości
Firma Thermoplast jest ekspertem w dziedzinie profili z tworzyw sztucznych. Zaistniała na rynku polskim ponad 20 lat temu jako szwajcarsko-polskie joint venture. Obecnie zajmuje się projektowaniem i produkcją
systemów profili dla wszystkich zastosowań, z wszelkich materiałów,
o różnych stopniach twardości, powierzchniach i kolorach.
Marka Thermoplast od początku
kojarzona jest przez klientów z najwyższą jakością i niepowtarzalną estetyką
wykonania. Produkty firmy adresowane są do szukających innowacyjnych
i trwałych rozwiązań. Różnorodna oferta spełni wymagania najbardziej wymagających klientów.
Niewątpliwym atutem firmy jest
jej światowy zasięg – produkty Thermoplast eksportowane są do Austrii,
Szwajcarii, Niemiec, Danii, Czech, Słowacji, Rumunii, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, do krajów nadbałtyckich, Chin
i Bahrajnu. Thermoplast posiada własne laboratoria i dział R&D, w których
są testowane najnowsze technologie,
a istniejące wciąż udoskonalane. Wyniki badań są na bieżąco wdrażane przez
linie produkcyjne. W ten sposób klienci
mają zapewnione nowatorskie rozwiązania swoich zapotrzebowań. Przykładem może być produkcja nowego
materiału, odpornego na temperaturę
do 200°C, w piecach niskotemperaturowych. Duży magazyn i współpraca
z najlepszymi firmami dostawczymi
gwarantują bardzo krótkie terminy
dostaw. Do tego dochodzą bezpieczne i niezawodne opakowania, będące
gwarancją dobrego transportu.
Thermoplast dba o najwyższą jakość swoich produktów, aby klienci
otrzymywali możliwie najbezpieczniejsze i najtrwalsze wyroby. Regularne
certyfikacje produkcji profili oraz narzędzi do ich wytłaczania, a także System
Zarządzania Jakością zgodny z normą
PN-EN ISO 9001:2001 mówią same
za siebie i gwarantują najlepszą jakość
oferty Thermoplastu.
Jednym z głównych celów strategii firmy jest utrzymanie środowiska

naturalnego w jak najlepszym stanie.
Dlatego też stosowane do produkcji
tworzywa sztuczne nadają się w 100%
do ponownego przetwarzania. Personel doradczy także ma na względzie ochronę środowiska, polecając
te materiały, które wspomagają energooszczędność. Thermoplast ściśle
współpracuje z głównymi ośrodkami
uniwersyteckimi i prowadzi program
prelekcji dotyczących przetwórstwa
tworzyw sztucznych – na bazie własnych doświadczeń.

Dla każdego coś niezbędnego
Thermoplast, jako pionier w produkcji okien i drzwi PVC w Polsce,
wprowadził na rynek siedem nowych
systemów okiennych: ekonomiczny
system Classic 2.0, ekskluzywny Prestige 2.0 i Baron 2.0, system Royal,
utrzymany w stylu soft-line – flagowy
produkt Thermoplast; system Helvetia, TPX-treme i TPX-Passivhaus, gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo i oszczędność energii. Firma daje
klientowi najbogatsze na rynku wyposażenie stolarki okiennej i drzwiowej
w standardzie.
Thermoplast to nie tylko okna
i drzwi. Oferta firmy obejmuje również
profile meblowe, budowlane, a także
profile na wymiar w zależności od potrzeb klientów. Produkowane są wszelkie elementy niezbędne do starannego
i eleganckiego wykończenia domu.
Profile tynkarskie APRO, ćwierćwałki, kątowniki, listwy przyblatowe, taśmy ABS i PVC, cokoły, a także rolety
wewnętrzne, systemy szyn sufitowych.
Wszystkie produkty dostępne są w roz-

budowanym standardzie i szerokiej gamie kolorów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom
klientów, ale także z myślą o środowisku naturalnym, Thermoplast produkuje wysokiej jakości ekrany akustyczne.
Dzięki zaawansowanej technologii skutecznie chronią przed hałasem.
Nowością produkcyjną są taśmy
ogrodzeniowe, dające poczucie prywatności i chroniące przed negatywnymi skutkami warunków atmosferycznych. Mogą być zastosowane zarówno
w celach prywatnych (np. do wypełnienia ogrodzenia, aby skutecznie uniknąć
wzroku sąsiadów, lub w celach przemysłowych (np. do ogrodzenia hali magazynowej, placu rozładunkowego czy
firmy).

Tworzywa sztuczne –
naturalnie niezawodne
PVC, ABS, ASA, SAN, PP, PPTF, PS,
HIPS, PE, HDPE, LDPE – dla specjalistów firmy Thermoplast są chlebem
powszednim, a ich znajomość gwarantuje perfekcyjne wykonanie każdego
profilu, o który prosi klient. Tworzywa
termoplastyczne dają się wielokrotnie
przetwarzać. Dzięki tej cesze można
je kształtować prosto i szybko. Daje to
możliwość uzyskania pięknych i skomplikowanych kształtów.
Joanna Krawczyk
menadżer Działu Marketingu
Thermoplast Sp. z o.o.
ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż
tel. +48 22 736 01 13, fax +48 22 736 01 12

marketing@thermoplast.com.pl
www.thermoplast.eu
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Innowacyjność
kluczem do sukcesu
W 2011 roku FAKRO świętuje swój jubileusz. Od momentu, kiedy w Nowym Sączu rozpoczęto produkcję okien dachowych minęło „zaledwie” 20 lat. Firma, która dziś jest wiceliderem
światowego rynku okien dachowych i największym ich producentem w Polsce, w tak krótkim czasie z małego rodzinnego zakładu rozwinęła się w międzynarodową korporację. Teraz
w dziesięciu zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą oraz czternastu zagranicznych
firmach dystrybucyjnych zatrudnia ponad trzy tysiące trzystu pracowników.
Drogę do zdobycia blisko pięćdziesięciu rynków całego świata
wypełniła wytrwała praca nad nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, ulepszaniem procesu produkcji
i doborem najlepszych surowców.
Kluczem do sukcesu FAKRO jest nie
tylko najwyższa jakość handlowej
oferty. To przede wszystkim innowacyjność, na którą firma postawiła od samego początku. Dumą
przedsiębiorstwa jest nowoczesny
ośrodek badawczo-rozwojowy. Na
jego potrzeby pracuje ponad siedemdziesięciu inżynierów – autorów ponad sześćdziesięciu zgłoszeń
patentowych. Do wielu krajów

Nagroda Przedsiębiorca Roku 2010

świata FAKRO eksportuje nie tylko
okna dachowe, ale także rozwiązania techniczne oraz myśl twórczą
polskich inżynierów i konstruktorów. W ten sposób firma z niewielkiego Nowego Sącza wytycza nowe
kierunki rozwoju dla branży okien
dachowych na świecie.
Za zbudowanie od podstaw
międzynarodowego przedsiębiorstwa, które odniosło spektakularny
sukces na światowych rynkach,
prezes zarządu FAKRO – Ryszard
Florek – został uhonorowany
nagrodą Przedsiębiorca Roku 2010.
W czerwcu 2011 roku, w Monte
Carlo będzie reprezentować Polskę

podczas międzynarodowego finału
konkursu „Ernst&Young World
Entrepreneur of the Year”. Rok
jubileuszowy w FAKRO przebiega
pod znakiem cyklu konferencji
organizowanych pod hasłem „20 lat
FAKRO – historia innowacyjności”. Konferencje odbywają się
cyklicznie w Muszynie, z udziałem
najlepszych partnerów handlowych
i biznesowych firmy oraz przedstawicieli biur architektonicznych,
deweloperów, instytucji i mediów
branżowych.
Spotkania są okazją do podziękowań dla wszystkich, którzy
w ciągu minionych dwudziestu lat
w szczególny sposób przyczynili się
do rozwoju firmy i osiągnięcia pozycji lidera w Polsce oraz wicelidera
na rynku globalnym. Ich współpracę z FAKRO uhonorowano statuetkami „Niezawodnego partnera
w biznesie”. Elementem konferencji
są liczne prezentacje, których motywem przewodnim jest jubileusz
firmy oraz innowacyjne produkty
i nowości w ofercie FAKRO w 2011
roku. Nie brakuje również dyskusji
na temat współpracy i strategii
sprzedażowej firmy.
Obchody jubileuszowe pozwalają nie tylko na podsumowanie
minionych 20 lat, ale również na
przedstawienie nowych, innowacyjnych rozwiązań i prognoz na następne dwadzieścia lat współpracy.
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Narciarskie Mistrzostwa Polski
Branży Budowlanej
26 lutego na stoku Jaworzyny
Krynickiej odbyła się kolejna – IX
edycja Narciarskich Mistrzostw
Polski Branży Budowlanej – organizowana przez firmę FAKRO.
W tym roku zawody wpisały się
w obchody jubileuszu 20-lecia
firmy, dając tym samym zaproszonym gościom, dziennikarzom
i partnerom biznesowym możliwość zapoznania się z jedną
z wielu atrakcji sportowych,
promowanych przez firmę.

Laureaci nagród „Niezawodny Partner”

Wizyta w siedzibie firmy
W zawodach udział wzięli
również dziennikarze zaproszeni na
konferencję jubileuszową.
Firma FAKRO od wielu lat wspiera i promuje aktywny styl życia, tym
samym stając się synonimem siły,
wytrwałości i sportowej rywalizacji.

Narciarskie Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej

FAKRO Sp. z o.o
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 444 0 444
fax +48 18 444 0 333
infolinia 0 800 100 052
www.fakro.pl
fakro@fakro.pl
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Nowoczesny
agent musi być
kompetentny
„Kompetencje koniecznością nowoczesnego agenta ubezpieczeniowego” to nazwa projektu, jaki był realizowany od 15 października 2009
roku do 31 marca 2011 roku przez Biuro Projektów Krajowej Izby Gospodarczej wraz z partnerem Combidata Poland Sp. z o.o. Projekt ten
był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 2.1 Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki, Poddziałanie
2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Większość agentów ubezpieczeniowych w Polsce pracuje prowadząc
przedsiębiorstwa. Projekt był odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby mikro- i małych przedsiębiorstw,
prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń. Na sukcesy i efektywność sprzedaży agentów ubezpieczeniowych bardzo duży wpływ
mają: umiejętności kontaktu i komunikowania się oraz kompetencje
dotyczące obsługi klienta, technik
sprzedaży i akwizycji.
Przeprowadzone analizy wykazały, że mała efektywność sprzedażowa agentów ubezpieczeniowych,

a co za tym idzie pogarszająca się
sytuacja mikro- i małych przedsiębiorstw działających na rynku ubezpieczeń, potęgowana jest, m.in.
przez:
nieznajomość pełnego portfela
dostępnych produktów ubezpieczeniowych,
niewystarczające kompetencje
społeczne i sprzedażowe agentów,
niewystarczające kompetencje
dotyczące sposobów wykorzystania narzędzi ICT w pracy agenta.
Te problemy dotyczą mikro- i
małych przedsiębiorstw na terenie

całej Polski, dlatego projekt objął
swoim zasięgiem wszystkie województwa, a szkolenia zrealizowano
w sześciu z nich, tj. w województwach: mazowieckim, pomorskim,
śląskim, dolnośląskim, małopolskim
i wielkopolskim.
Celem ogólnym projektu „Kompetencje koniecznością nowoczesnego agenta ubezpieczeniowego”
było
podniesienie kwalifikacji 900 pracowników
z 250 mikro- i małych
przedsiębiorstw
działających na
rynku ubezpieczeń, zwiększenie ich efektywności sprzedaży, a przez
to zwiększenie możliwości utrzymania aktualnego źródła i poziomu dochodów. Cel ten
został osiągnięty dzięki
zrealizowaniu szkoleń
w trzech grupach tematycznych:
rozwój kompetencji pracowników
w zakresie port-
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fela produktów ubezpieczeniowych (szkolenia dotyczyły m.in.
kierunków rozwoju produktów,
zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności
agencyjnych, regulacji prawnych,
zasad prowadzenia dokumentacji i warunków ubezpieczeń, taryf
i zasad obliczania składek);
rozwój kompetencji społecznych
i sprzedażowych wymaganych
do efektywnej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (szkolenia dotyczyły m.in. kontaktu
i komunikowania się z klientem,
rozpoznawania potrzeb klienta,
budowania relacji, etyki zawodowej agenta, standardów obsługi klienta, skutecznych technik
sprzedaży i akwizycji);
rozwój kompetencji pracowników w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi ICT wymaganych w pracy agenta (szkolenia
dot. m.in. przygotowania ofert,

komunikacji przy wykorzystaniu
Internetu, analizy sprzedaży i finansowej, zarządzania informacją o kliencie).
Wsparciem objęci zostali przedsiębiorcy i pracownicy mikro- i małych przedsiębiorstw, wykonujący
czynności agencyjne, czyli czynności
związane z prezentacją, składaniem
ofert lub zawarciem umowy ubezpieczenia, bądź udziałem w administrowaniu i wykonywaniu takich umów.
Łącznie w ramach realizacji projektu przeszkolonych zostało ponad
1400 osób.
Projekt
został
zrealizowany
dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości.

oprac. Redakcja
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4,
00-074 Warszawa
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Niepokojące zjawiska
w eksploatacji maszyn w Europie
Obserwowany, mimo występujących w ostatnich latach zjawisk kryzysowych, rozwój gospodarczy w Europie i na świecie, którego najbardziej
symptomatycznym przejawem są wielkie inwestycje, realizowane w wielu regionach i na ogromną skalę, prowadzi do szeregu zjawisk niepokojących z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzkiego, technicznego czy
ekologicznego.
Niezwykle symptomatyczne pod
tym względem są zjawiska dotyczące dźwignic i maszyn budowlanych. Dane dotyczące eksploatacji
tej grupy urządzeń, gromadzone
przez jednostki dozoru technicznego
wszystkich krajów, krajowe i międzynarodowe organizacje normalizacyjne (np. ISO), uczelnie i instytuty
techniczne, a także przez organizacje ubezpieczeniowe, od lat wykazują niepodważalną prawidłowość co
do przyczyn awarii, wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń. Potwierdza to wymiana doświadczeń na
takich międzynarodowych forach,
jak wspomniana organizacja ISO,
zwłaszcza jej Komitet Techniczny
ISO TC96 „Dźwignice”, Europejska
Konfederacja Organizacji Inspekcyjnych i Certyfikacyjnych CEOC International czy Europejskie Forum Jednostek Notyfikowanych.
Na podstawie wspomnianej wymiany doświadczeń, analiz i statystyk

wieku wszystkie znane statystyki
awaryjności i wypadkowości dźwignic
i maszyn budowlanych w podobny
sposób określały procentowy udział
różnych przyczyn zdarzeń. Wśród
tych przyczyn błędy eksploatacyjne,
spowodowane niewłaściwą obsługą,
konserwacją czy wadliwą organizacją robót lub brakiem odpowiedniego nad nimi nadzoru, zawierały się
w granicach 75% całości przyczyn.
Błędy obliczeniowe, materiałowe,
wykonawcze czy nawet projektowe
zawierały się w granicach 15% całości
przyczyn. We wspomnianym okresie
marginesy bezpieczeństwa (np. zapasy wytrzymałości lub stateczności)
były bardzo duże, zgodnie z ówczesną
normalizacją techniczną, literaturą fachową i praktyką inżynierską, sięgające w przypadku żurawi samojezdnych
i wieżowych nawet ponad 40%.
Epokowy wynalazek mikroprocesora (rok 1973) zapoczątkował
rewolucję najpierw w dziedzinie ob-

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ub. wieku wszystkie znane statystyki
awaryjności i wypadkowości dźwignic i maszyn budowlanych w podobny sposób
określały procentowy udział różnych przyczyn zdarzeń. Wśród tych przyczyn błędy
eksploatacyjne, spowodowane niewłaściwą obsługą, konserwacją czy wadliwą
organizacją robót lub brakiem odpowiedniego nad nimi nadzoru, zawierały się
w granicach 75% całości przyczyn. Błędy obliczeniowe, materiałowe, wykonawcze
czy nawet projektowe zawierały się w granicach 15% całości przyczyn.
rzeczywisty stan rzeczy, uwzględniający rozwój sytuacji w ostatnich
35 latach, można skrótowo opisać
w następujący sposób: w pierwszej
połowie lat siedemdziesiątych ub.

liczeń i metod projektowania oraz
konstruowania urządzeń, a następnie w krótkim czasie także w dziedzinie nadzorowania i sterowania
produkcją materiałów, elementów,

Iwo Jakubowski
zespołów i całych maszyn. W efekcie
powyższego maszyny i urządzenia,
zwłaszcza dźwignicowe, charaktery-

Maszyny i urządzenia, zwłaszcza
dźwignicowe, charakteryzują się coraz
wyższymi parametrami roboczymi,
coraz bardziej zoptymalizowaną
konstrukcją (ma na to także ogromny
wpływ niebywały postęp inżynierii
materiałowej), ale również coraz
mniejszymi zapasami bezpieczeństwa.
zują się coraz wyższymi parametrami roboczymi, coraz bardziej zoptymalizowaną konstrukcją (ma na
to także ogromny wpływ niebywały
postęp inżynierii materiałowej), ale
również coraz mniejszymi zapasami bezpieczeństwa. W tym też kierunku rozwija się międzynarodowa
normalizacja techniczna, wychodząc
z założenia, że postęp w dziedzinie
obliczeniowej i wytwórczej eliminuje
znaczną część zagrożeń, generowanych w przeszłości właśnie na tym
etapie. Jednocześnie, co potwierdzają oficjalne statystyki, systematycznie rośnie procentowy udział
przyczyn eksploatacyjnych w ogól49

PRZEGLĄD PRZEMYSŁOWY I GOSPODARCZY

PRZEMYSŁ
nej ilości wypadków i awarii maszyn
i urządzeń, szczególnie dźwignicowych.
Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy, potwierdzanego
przez światowych ekspertów, jest
ogromny rozwój inwestycji nie tylko
w Europie, ale zwłaszcza w krajach
Azji, Ameryki Środkowej i Południowej. Skutkiem tego, często gwał-

Systematycznie rośnie procentowy
udział przyczyn eksploatacyjnych
w ogólnej ilości wypadków i awarii
maszyn i urządzeń, szczególnie
dźwignicowych.
townego, rozwoju jest masowy przepływ maszyn i urządzeń na tereny
dotychczas nie mające tradycji technicznych i o stosunkowo niskiej kulturze technicznej oraz powszechnie
stosowany import taniej siły roboczej, kierowanej do obsługi maszyn
i urządzeń o bardzo „wyśrubowanych” parametrach i znacznie mniejszych niż w przeszłości marginesach
bezpieczeństwa. Efektem takiej sytuacji są wyraźne zmiany w statystykach awaryjności i wypadkowości,
co ilustrują dane ujawniane w trakcie obrad Komitetów Technicznych
CEOC Int. oraz Forum Jednostek
Notyfikowanych,
potwierdzające
fakt, iż zaniedbania eksploatacyjne
stanowią już około 90% wszystkich
przyczyn awarii i wypadków, zaś błędy wytwarzania lub projektowe nie
przekraczają 0,4%, czyli praktycznie
są pomijalne.
Opisana powyżej sytuacja sprawiła, że wiele międzynarodowych
organizacji normalizacyjnych skory
gowało długoletnie plany pracy celem zaangażowania znacznie więk
szego potencjału ludzkiego, sił
i środków w taki sposób, aby w efekcie powstały dokumenty stanowiące realne, techniczne wsparcie dla
podmiotów gospodarczych, zajmujących się eksploatacją maszyn
i urządzeń, ale także ich inspekcją,
badaniami, naprawami, dystrybucją
i wynajmem.

W działalności tej na poczesnym miejscu znajduje się Komitet
Techniczny ISO TC96 „Dźwignice”,
który od początku ostatniej dekady
znacznie zintensyfikował swą działalność i pod patronatem Centralnego Sekretariatu ISO regularnie wydaje kolejne normy, ściśle związane
z procesem eksploatacji. Komitet
ten, mając regularny i szeroki dostęp do danych statystycznych pochodzących zarówno z krajów europejskich, jak i z całego świata, w tym
z wielkich potęg gospodarczych, jak
USA, Japonia, Australia, Chiny, Indie, Korea Południowa, Republika
Południowej Afryki czy Malezja oraz
współpracując z organizacjami dozoru technicznego, uczelniami i instytutami badawczymi, kreuje bardzo skuteczną politykę ingerencji
przy pomocy czytelnych, zwartych,
merytorycznych dokumentów normatywnych, we wszelkie aspekty
procesu eksploatacji.
W pracach tego Komitetu
uwzględniane są zarówno potrzeby

Również Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
a w szczególności Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich SIMP podejmuje w tej dziedzinie cenne inicjatywy. Jedną z nich
jest organizowanie przy Oddziale
Warszawskim SIMP ośrodka szkoleniowego pod roboczą nazwą „Szkoła
Eksploatacji Maszyn SIMP”, której
zadaniem będzie działalność szkoleniowa wśród inżynierów zatrudnionych w procesie użytkowania maszyn
i urządzeń, a którzy w ramach studiów
technicznych nie nabyli wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Jedynie
5 wydziałów o profilu mechanicznym
na wszystkich polskich uczelniach
technicznych ma w programie tematykę bezpieczeństwa eksploatacji.
W sytuacji, kiedy krajowa produkcja
maszyn, zwłaszcza dźwignic i maszyn
budowlanych zanika, a w eksploatacji znajdują się coraz większe ilości
sprzętu importowanego, wypożyczanego lub czasowo użytkowanego na
terenie polskich inwestycji, inicjatywy

Wiele międzynarodowych organizacji normalizacyjnych skorygowało długoletnie plany
pracy celem zaangażowania znacznie większego potencjału ludzkiego, sił i środków
w taki sposób, aby w efekcie powstały dokumenty stanowiące realne, techniczne
wsparcie dla podmiotów gospodarczych, zajmujących się eksploatacją maszyn
i urządzeń, ale także ich inspekcją, badaniami, naprawami, dystrybucją i wynajmem.
pilne i oczywiste z punktu widzenia
użytkowników czy jednostek inspekcyjnych, jak i perspektywiczne,
wychodzące naprzeciw szybkiemu
postępowi technicznemu i przewidywaniom naukowców, zajmujących się profesjonalnie eksploatacją
maszyn.
Jak ważną jest opisana powyżej
tematyka również w polskiej rzeczywistości, świadczy silne zaangażowanie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego we współpracę z ISO
TC96, czego wyrazem jest między
innymi inicjatywa zorganizowania
w roku 2013 dorocznego posiedzenia tego Komitetu w Warszawie,
przy aktywnym współudziale Politechniki Warszawskiej i Transportowego Dozoru Technicznego.

takie, są trudne do przecenienia.
Dobrym przykładem podobnych
inicjatyw, podjętych w odniesieniu
do jednej z grup sprzętu, generującej
wysokie zagrożenia eksploatacyjne,
a mianowicie podestów ruchomych
masztowych, jest wspólna inicjatywa
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych AP, która w krótkim czasie
doprowadziła do opracowania i opublikowania brytyjskiej normy BS7981
oraz ekwiwalentnych przepisów federalnych amerykańskich, regulujących
zasady bezpiecznej eksploatacji tych
urządzeń, uprzednio będących poważnym problemem.
Silnie propagowana, zgodnie
z obowiązującym prawodawstwem
Unii Europejskiej, polityka coraz powszechniejszej certyfikacji syste-
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mów zarządzania jakością, wyrobów,
usług, personelu czy procesów, w założeniu swoim słuszna i celowa, napotkała w praktyce na wiele wypaczeń
i narażona została na konfrontacje
z nieuczciwą konkurencją.
Już w latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku na terenie Parlamentu Europejskiego organizowane były
sympozja i konferencje tematyczne,
poświęcone niepokojącemu zjawisku
pojawiania się na zintegrowanym rynku Unii Europejskiej wyrobów oznaczonych znakiem CE, które nie tylko
nie spełniały europejskich kryteriów,
ale często były trudne do zidentyfikowania co do swego wytwórcy i kraju
pochodzenia. Dość często udawało się

większości organizacji technicznych,
ustanowienie europejskich Jednostek Notyfikowanych co ma miejsce
zwłaszcza w krajach Europy południowej, nie sprzyja budowaniu zaufania
do ich profesjonalnego poziomu, rzeczywistej niezależności czy bezstronności.
W efekcie następuje zjawisko
erozji zaufania do rzeczywistej wartości dokumentów wystawianych
na podstawie europejskich regulacji prawnych, z ewidentną szkodą
dla autentycznych, działających
uczciwie i profesjonalnie organizacji i jednostek. Posiadanie różnego
rodzaju certyfikatów coraz częściej
jest traktowane przez podmioty go-

Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów coraz częściej jest traktowane przez
podmioty gospodarcze jako element wspierający politykę przetargową, reklama
nazwy firmy, a coraz rzadziej kojarzone jest z faktyczną wartością, związaną z jakością
i bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem eksploatacji maszyn i urządzeń.
zidentyfikować pochodzenie tych wyrobów z krajów południowo-wschodniej Azji, aczkolwiek wcale nie było to
regułą.
Podobnie rzecz się miała z różnego rodzaju certyfikatami, szczególnie
z certyfikatami wyrobów lub systemów zarządzania jakością. W wielu
krajach, w tym także w Polsce, zdarzało się i zdarza nadal napotykać certyfikaty stanowiące ewidentną, stosunkowo łatwą do rozpoznania „podróbkę”.
Nie należą też do wyjątków przypadki
zdemaskowania fałszywych certyfikatorów, oferujących mniej obeznanym
z przedmiotem sprawy podmiotom
gospodarczym certyfikaty wystawiane zaocznie i w imieniu autentycznych
jednostek akredytowanych do tego
typu działalności, oczywiście za odpowiednio wysoką opłatą.
Skala tego zjawiska, zarówno
w krajach przyjętych do Unii Europejskiej w ostatnich latach, jak również w krajach najstarszej części
byłej Wspólnoty Europejskiej, jest
znaczna i ma niestety bardzo negatywny wpływ na prawidłowe działania
zintegrowanego rynku europejskiego.
Także nadmierne ilościowo, zdaniem

spodarcze jako element wspierający
politykę przetargową, reklama nazwy firmy, a coraz rzadziej kojarzone
jest z faktyczną wartością, związaną
z jakością i bezpieczeństwem, w tym
bezpieczeństwem eksploatacji maszyn i urządzeń.
Rozwój i rozpropagowanie działalności certyfikacyjnej na całym prawie
obszarze Europy, przy jednoczesnym
istnieniu zjawisk patologicznych sprawiły, że bardzo wiele doświadczonych
jednostek i organizacji technicznych,
rozbudowując swój potencjał ludzki,
logistyczny, czy laboratoryjno-badawczy w kierunku usług certyfikacyjnych,
zaniedbało prowadzenie działalności
inspekcyjnej i bezpośredniej, profesjonalnej ingerencji w proces eksploatacji techniki. W odróżnieniu od wielu
organizacji pozaeuropejskich, które
koncentrują się na wywieraniu rzeczywistego wpływu na bezpieczeństwo
techniczne i techniki bezpieczeństwa,
liczne ich odpowiedniki w Europie wydają się bagatelizować ten problem.
Jest to tym bardziej trudne do zrozumienia, że często te same organizacje
europejskie, biorąc udział w pracach
gremiów ogólnoświatowych, energicz-

nie współpracują w kierunku uznanym
globalnie za słuszny i pilny.
W efekcie takiego stanu rzeczy
w różnych krajach europejskich wykrywane są przypadki, nierzadko w wyniku rządowych przedsięwzięć nadzorczo-kontrolnych, eksploatacji różnych
maszyn i urządzeń, bez niezbędnych
inspekcji i badań (często nawet przez
okres 10 lat), w stanie technicznym budzącym poważne zastrzeżenia, z niekompletną dokumentacją i obsługiwanych przez personel nie legitymujący
się odpowiednimi kwalifikacjami.
Wiele Europejskich Jednostek
Notyfikowanych, którym unijne regulacje prawne przypisały obowiązek
prowadzenia inspekcji różnych maszyn i urządzeń, zdają się być do tego
niedostatecznie przygotowane pod
względem zwłaszcza posiadania odpowiednio wykwalifikowanego personelu
i zabezpieczenia logistycznego.
Nie dziwią w tej sytuacji próby nawiązania roboczych kontaktów z jednostkami i organizacjami technicznymi reprezentującymi szersze spektrum
działania, niż jedynie certyfikacja lub
oceny zgodności, znaczne i długoletnie
doświadczenie w świadczeniu różnych
form usług technicznych, w tym inspekcyjnych, laboratoryjnych czy eksperckich.
Zarówno obserwacja sytuacji
w dziedzinie bezpieczeństwa techniki w obrębie Unii Europejskiej, jak
i doświadczenia w kontaktach branżowych z organizacjami światowymi prowadzą do wniosku, iż nieuchronne jest
zbliżenie stanowisk w skali globalnej
celem wypracowania naprawdę skutecznej filozofii i praktyki podejścia do
zagadnień bezpieczeństwa eksploatacji różnych technologii, wcale nie tylko
ograniczonej do dziedziny dźwignic
i maszyn budowlanych, w których to
dziedzinach dobre wzorce już istnieją
i mogą być dobrym przykładem właściwego i skutecznego podejścia do
problemu.
Iwo Jakubowski
Ministerstwo Infrastruktury
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ARCHIMEDES S.A.
ul. Robotnicz 72, 53-608 Wrocław
tel.: +48 071 782 71 23, 24
fax:+48 071 373 59 30
e-mail: marketing@archimedes.com.pl
www.archimedes.com.pl

Archimedes S.A. jako jedyny polski producent i dostawca
ręcznych profesjonalnych narzędzi z napędem pneumatycznym:
szlifierek prostych, kątowych, pionowych
SZLIFIERKO-FREZAREK
frezarek
młotów wyburzeniowych, młotków,
ścinaków, kliniaków, skrobaków
ubijaków formierskich
motoreduktorów
wiertarek i wkrętaków
gwintownic

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, modernizujemy swoje wyroby w zakresie poprawy bezpieczeństwa, współczynnika
mocy do masy, trwałości oraz niezawodności, co
wydatnie skraca czas trwania procesów obróbczych
oraz obniża koszty ich realizacji, poprawiając przy
tym komfort pracy operatorów.
Na targach STOM w Kielcach tego roku
wyróżniono szlifierkę pneumatyczną
kątową SK-180D9.

Aleśmy się wpakowali...
Krystyna Bartuzin
W ciągu ostatnich kilku lat
otaczająca nas przyroda pokazała, jak małym i niepokaźnym
elementem w jej strukturze jest
człowiek, a wiec ten, co mieni się
być królem istot żywych i wszechstronnym manipulatorem zjawisk
przyrodniczych.
Człowiekowi urosły u ramion
skrzydła, kiedy poznał istotę DNA,
a jeszcze bardziej, gdy rozpoczął
własne przy niej majstrowanie.
Przykładem jest owca Dolly, a potem inne stworzenia, jakie wyszły
spod ludzkiej ręki. Modyfikowane odmiany różnych roślin, w tym
zbóż, wydawały się najlepszym remedium na zaspokojenie pełnych
potrzeb żywnościowych ludzkiej
populacji.
I nagle wystarczyło, żeby, rok
z niewielkim okładem temu, nastąpił wybuch islandzkiego wulkanu
o przedziwnej nazwie Eyjafjallajokull, aby sparaliżować życie na
niemal połowie północnej półkuli
ziemskiego globu.
Ogromna chmura wulkanicznego pyłu niosła w swojej zawartości
mikroskopijne fragmenciki stopionej lawy, przypominające szklane
odłamki, mogące być śmiertelnym
zagrożeniem dla istot żywych, ale
także zabójczym czynnikiem dla
wirujących części lotniczych silników odrzutowych. Gdy z tak wydawałoby się prozaicznej przyczyny odwołali przylot do Polski na
krakowski pogrzeb polskiej pary
prezydenckiej – prezydenci wielu krajów świata, w tym i Stanów
Zjednoczonych, a także mieszkającej w niedalekim sąsiedztwie Kanclerz Niemiec pani Angeli Merkel –
uświadomiliśmy sobie, jak niewiele
znaczącym pyłkiem w strukturze

otaczającego nas kosmosu – jest
ludzka istota.
To przyrodnicze zjawisko, najbardziej normalne z normalnych,
było niczym kubeł lodowatej wody
wylanej na rozpalone głowy entuzjastów możliwości ludzkiego umysłu.
Ekstremalne zjawiska pogodowe, jakie obserwujemy, jak np.
wielodniowe ulewne nawałnice powodujące w środku lata powodzie
na jednej połowie Polski, a równocześnie kilkumiesięczne susze niszczące całość zasiewów na drugiej
połowie, uświadomiły nam, że na
otaczającą nas przyrodę wpływu nie
mamy żadnego.
Te wszystkie tragedie przełożyły się na spadek wszelakich plonów, a w rezultacie ograniczenie
produkcji zbóż, pasz, mięsa, mleka, masła itp.
Nie bez znaczenia w tym
wszystkim, jak prawie zawsze przy
różnych nieszczęściach, jest udział
człowieka, a nie daj Boże człowieka,
który jest jeszcze przy tym urzędnikiem. Na nieszczęścia pogodowe
nałożyły się także idiotyczne unijne przepisy, ograniczające wielkość
produkcji rolniczej w ramach odpowiadających unijnym nakazom.
Dzisiejsza
panika
cukrowa
i skrobiowo-ziemniaczana jest tego
najlepszym przykładem. Winą za to,
że za cukier płaciliśmy w Warszawie
nawet powyżej 6,50 zł za kilogram,
a za mąkę ziemniaczaną około 5 zł,
należałoby obciążyć w pierwszej
kolejności ministra rolnictwa, którego resort nie dopilnował, aby nawet przekraczając unijne idiotyczne
limity produkcji towarów strategicznych (czyli nie psujących się)
a więc cukru, skrobi ziemniaczanej

czy mleka w proszku, stale mieć
w zapasie taką ich ilość, aby w razie potrzeby rzucić na rynek ich dodatkowe ilości po cenach urzędowo
ustalonych.
Drugim
urzędem
winnym
obecnego bałaganu i okradania Polaków, jest moim zdaniem
cały, z wszystkimi agendami terenowymi włącznie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
który w zakresie swoich ustawowych kompetencji posiada zapis
uprawniający do: „... prowadzenia
postępowań w sprawach praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Mogą się one
zakończyć nakazem zaniechania
kwestionowanych działań, a także… nałożeniem kary pieniężnej”.
Czym jest bowiem fakt nie
mającego żadnego uzasadnienia
podwyższania ceny powyższych
produktów, a także paliw do absurdalnego poziomu powyżej 5 zł za
litr benzyny Pb 95?
UOKiK, kiedy ceny doszły do
maksymalnego, już z oporami akceptowalnego przez konsumentów
poziomu, poinformował, że będzie
wysyłał do sprzedawców… ankiety
z prośbą o wyjaśnienie przyczyn
zaistniałego stanu. Jaki będzie finał? To proste. Podobnie jak z innymi tematami – rozejdzie się po
kościach niczym grypa jelitówka.
A takie to proste. Nie bacząc
na unijne protesty, póki co przegnać z Polski na jakiś czas jednego z zachodnich monopolistów
na rynku detalicznym (Tesco, Biedronka, Auchan, Billa, BP, SHELL,
Carrefour).
53

PRZEGLĄD PRZEMYSŁOWY I GOSPODARCZY

EKOLOGIA

Energia słoneczna
z dopłatą
300 mln złotych zarezerwował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na
lata 2010-2014 na wypłaty dotacji do umów kredytowych na zakup i montaż
kolektorów słonecznych. Może z nich skorzystać każdy, kto posiada prawo
do zarządzania budynkiem oraz nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej –
zarówno osoba fizyczna, jak i wspólnota mieszkaniowa. Z programu mogą
też skorzystać właściciele budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej,
jednak pod warunkiem że kolektory słoneczne wykorzystywane będą wyłącznie do grzania wody użytkowej i obie te sieci nie będą połączone.
Tylko w ubiegłym roku podpisano
umowy z sześcioma bankami (Bank
Ochrony Środowiska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Gospodarczy
Bank Wielkopolski SA, Mazowiecki
Bank Regionalny SA, Warszawski
Bank Spółdzielczy, Krakowski Bank
Spółdzielczy), rozdysponowując 138,1
mln zł.
Doskonała współpraca Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ze środowiskiem
bankowym zaowocowała obiecującymi wynikami. Zainteresowanie
taką formą finansowania Polaków
– i to nie tylko gospodarstw domo-

wych, ale i przedsiębiorców – rośnie.
Na tej podstawie zaproponowaliśmy

NFOŚ rozpoczęcie prac nad kolejnymi
instrumentami w zakresie efektywności energetycznej, m.in. kredytem
energomodernizacyjnym – powiedział
Mieczysław Groszek – wiceprezes
Związku Banków Polskich
Do kwietnia br. Fundusz dofinansował 4 tys. zainstalowanych zestawów kolektorowych. Ich łączna
powierzchnia wynosi 18,8 tys. m2.

*okres zwrotu z uwzględnieniem lat i miesięcy
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Przeciętna dotacja na zakup i montaż zestawu solarnego wynosi ponad
6 tys. zł (dla wspólnot mieszkaniowych – 31,6 tys. zł), przy średnim
koszcie zestawu równym 13,5 tys. zł
(dla wspólnot mieszkaniowych – 70,2
tys. zł).
Program dopłat do kredytów na
kolektory słoneczne został uruchomiony przez NFOŚiGW jako program
wieloletni, co daje gwarancję stałego wsparcia inwestycji w OZE w najbliższych latach. Dotychczasowe
efekty, blisko 4 tysiące wykonanych
zestawów oraz zainstalowanych 20
tysięcy metrów kwadratowych kolektorów na budynkach indywidualnych i wielorodzinnych przerosły
nasze oczekiwania – stwierdził Jan

Rączka – prezes zarządu NFOŚiGW

Czy to się opłaca?
Na rynku istnieje wiele analiz finansowych opłacalności inwestycji
w OZE. Narodowy Fundusz przeprowadził analizę opłacalności inwestycji
w kolektory słoneczne w różnych wariantach: intensywności dopłat, wykorzystywanego źródła energii oraz
liczby osób korzystających z instalacji. Analiza wykonana przez NFOŚiGW została oparta na danych
uzyskanych w trakcie realizacji projektów pilotażowych dofinansowania
instalacji solarnych w Szczawnicy,

Suchej Beskidzkiej, powiecie Suskim
i w Łodzi.
Analiza NFOŚiGW zakłada bardziej rygorystyczne warunki brzegowe niż inne analizy występujące na
rynku.
Możliwe do uzyskania oszczędności zależą nie tylko od dotychczasowego źródła ogrzewania, lecz również od liczby osób korzystających
z instalacji kolektorowej. Dla 5-osobowej rodziny ogrzewającej wodę
elektrycznością roczne oszczędności
przekroczą 1,5 tys. zł, a koszt inwestycji zrealizowanej z dopłatą Narodowego Funduszu powinien zwrócić
się już po 5-6 latach. Przy ogrzewaniu
olejem opałowym lub gazem okres
zwrotu będzie dłuższy – ok. 10 lat.

Rozkład zrealizowanych inwestycji na terenie kraju
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Zalety programu
Dla beneficjenta
Jest to pierwszy program dopłat
publicznych do inwestycji w OZE
przeznaczony dla indywidualnych
inwestorów i wspólnot mieszkaniowych, realizowany na terenie całej
Polski poprzez sieci oddziałów bankowych oraz banków spółdzielczych.
Klient uzyskuje 45% dofinansowanie
(brutto) na zakup i montaż zestawu
solarnego o dowolnej wielkości oraz
liczbie zamontowanych kolektorów
słonecznych.
Beneficjent dokonuje wyboru rodzaju kolektora, dostawcy, wykonawcy
instalacji oraz banku udzielającego
kredyt.
Inwestycja przynosi wymierne
oszczędności, spłaca się nawet po
kilku latach, w zależności od obecnie
wykorzystywanego źródła energii
(najszybciej w przypadku prądu elektrycznego, oleju opałowego i gazu,
najpóźniej przy wykorzystaniu węgla).

19 kwietnia 2011 r. na dachu siedziby NFOŚiGW odbyła się konferencja prasowa poświęcona wprowadzonym zmianom oraz podsumowaniu pierwszych 8 miesięcy funkcjonowania
programu dopłat do kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Fot. Jan Ruszkowski

Pojawiły się dodatkowe premie
finansowe od samorządów, które
dopłacają swoim mieszkańcom
decydującym się na zainwestowanie
w rozproszone, odnawialne źródła
energii, np. UM Krosno.
Okres uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wynosi
średnio 51 dni od podpisania umowy
kredytowej.
Możliwa jest wcześniejsza spłata
kredytu bez dodatkowych kosztów.
Płaskie kolektory słoneczne do ogrzewania wody użytkowej. Fot. Jan Ruszkowski

Dla rynku
Wzrost produkcji i sprzedaży kolektorów w Polsce (największy wzrost
sprzedaży odnotowano w firmach
małych, nawet rzędu 100%).
Długookresowe dostosowanie programu do potrzeb rynku, korzystne dla
rozwoju oraz planowania działalności
producentów, instalatorów czy banków.
Wzrost liczby polskich producentów
(małych firm produkujących zestawy
kolektorowe).
Promowanie kolektorów wysokiej
jakości – znaczny wzrost liczby certyfikowanych kolektorów na rynku
(21 firm produkujących kolektory
słoneczne na terytorium Polski
posiada znak Solar Keymark oraz 20
firm posiada certyfikat zgodności
z polską i europejską normą).

Jedno okienko – dwa
dokumenty czyli prosta procedura uzyskania kredytu
z dopłatą NFOŚiGW
1) Należy zgłosić się do banku
z 2 wnioskami:
a. o udzielenie kredytu na zakup
i montaż instalacji solarnej oraz
b. o dopłatę z NFOŚiGW na spłatę
45% kapitału kredytu.
2) Otrzymany kredyt można przeznaczyć na sporządzenie projektu, zakup kolektorów i niezbędnej aparatury oraz montaż
instalacji.
3) Aby otrzymać 45% dopłatę
z NFOŚiGW, gdy instalacja będzie gotowa, musi zostać prze-

prowadzony jej odbiór techniczny przez uprawnionego do
tego wykonawcę lub inspektora nadzoru budowlanego.
Po przeprowadzeniu odbioru
technicznego instalacji wszystkie
faktury za wykonanie projektu,
zakup i montaż instalacji należy
przedłożyć w banku, który ureguluje wszystkie należności.
Witold Maziarz
Zespół Prasowy
tel. (22) 45 90 557
Departament Komunikacji
i Strategii NFOŚiGW
kom. 660 400 420
rzecznik@nfosigw.gov.pl
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Technologie plazmowe
w ochronie środowiska

Instytut jest jednym z najbardziej
rozwiniętych centrów innowacyjnych w dziedzinie technologii radiacyjnych w Europie. Wśród najbardziej znaczących osiągnięć Instytutu
jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiej technologii oczyszczania gazów spalinowych za pomocą wiązki
elektronów. Technologia ta została
opracowana do jednoczesnego usuwania tlenków siarki i azotu ze spalin
przemysłowych, co jednak nie wyczerpuje jej możliwości. Dodatkowo,
w tym samym reaktorze usuwane są
również inne zanieczyszczenia, takie
jak lotne związki organiczne, rtęć,
kwaśne związki nieorganiczne (jak
HCl i inne). Ta jedna z bardziej obiecujących technologii kontroli emisji
została wdrożona w skali przemysłowej w Elektrowni Pomorzany
w Szczecinie. Działająca tam instalacja oczyszcza do 270 000 Nm3/h
spalin z SOx i NOx ze skutecznością
sięgającą odpowiednio 95% i 70%.
Zaletami tej technologii są możliwości równoczesnego usuwania wielu
zanieczyszczeń z wysoką sprawnością, prosta budowa i obsługa instalacji, bezodpadowość (powstający
produkt uboczny
znajduje zastosomgr inż. Sylwia Witman
Instytut Chemii i Techniki
Jądrowej.
Uczestnik projektu
PlasTEP

wanie rolnicze jako nawóz sztuczny)
oraz konkurencyjność pod względem ekonomicznym w stosunku do
technologii konwencjonalnych.
W wyniku oddziaływania wiązki
elektronów ze środowiskiem gazowym następuje lokalne wytwarzanie plazmy niskotemperaturowej. Z tego powodu tę technologię
oczyszczania spalin należy zaliczyć
do plazmowych technologii ochrony
środowiska, które w ostatnim czasie
notują gwałtowny rozwój. W tym zakresie Instytut podejmuje współpracę z innymi ośrodkami badawczymi.
W krajach nadbałtyckich powstał
międzynarodowy program promujący zastosowanie innowacyjnych
technologii plazmowych do ochrony środowiska regionu morza bałtyckiego. Projekt PlasTEP, na którego czele stoi Leibniz – Institute
for Plasma Science and Technology
w Greifswaldzie, połączył 15 partnerów z 8 krajów, takich jak: Niemcy,
Dania, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja. Wszystkie pracują nad rozwojem technik
oczyszczania gazów ze szkodliwych
zanieczyszczeń oraz usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z wody
morskiej. Głównym celem programu PlasTEP jest rozpowszechnianie
wiedzy na temat technologii ochrony środowiska wykorzystujących
plazmę niskotemperaturową. Realizacja projektu polega na działaniach
marketingowych oraz budowie de-

monstracyjnych urządzeń plazmowych. Głównym wynikiem projektu
będą cztery prototypy urządzeń
opartych na technologii plazmowej.

Elektrownia Pomorzany w Szczecinie

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) należy do czołówki polskich instytutów badawczych. Do głównych obszarów jego działalności należą badania podstawowe oraz aplikacyjne w zakresie radiochemii, chemii radiacyjnej i radiobiologii oraz prace rozwojowe
dotyczące wykorzystania technik jądrowych i radiacyjnych w przemyśle, medycynie i ochronie środowiska.

Końcowe rezultaty projektu Plas
TEP będą miały dla polskiej myśli
technicznej szczególne znaczenie.
Dzięki wymianie i porównaniu doświadczeń ośrodki biorące udział
w projekcie będą stanowić trzon
przyszłego europejskiego centrum
proekologicznych technologii plazmowych, którego utworzenie jest
dalekosiężnym celem projektu.
Sylwia Witman i Andrzej Pawelec

Part finance by the Europan Union
(European Regional Development Fund)

Laboratorium Technik Ochrony
Środowiska
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, Tel.
+48 22 5041164, Fax +48 22 825 14 40
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FELIETON

Finita la
commedia

Alojzy Debudaj

Futurolodzy i wszelkiej maści jasnowidze i wróżbici od kilku lat zarzucają nas
mrożącymi krew w żyłach przepowiedniami na temat tego, co nas czeka
w ciągu najbliższych kilku lat. Totalna zagłada, w wyniku której nastąpi unicestwienie obecnej cywilizacji. Zdaniem tych przepowiadaczy, dla zachowania
gatunku pozostanie przy życiu jedynie część plemion żyjących gdzieś w głębi
brazylijskiego buszu. Nie wiem i nie rozumiem, dlaczego tylko one. Ale tak ma
być i już. Najgorszy ma być przy tym rok 2012. W myśl tych przepowiedni czeka
nas bowiem ostateczny koniec świata.
Dla mnie osobiście takie zapowiedzi to żadna rewelacja. W ciągu swojego długiego życia zaliczyłem ich sporo.
Pamiętam swoje szkolne lata, kiedy
gdzieś tak w końcówce lat pięćdziesiątych ub. wieku uczono mnie, że za
trzydzieści lat, czyli gdzieś ok. 1980 r.,
definitywnie skończą się zasoby ropy
naftowej. Do dzisiaj czuję smak tamtej
goryczy wynikającej ze świadomości,
że ja, ówczesny piętnastolatek, nigdy
nie doczekam się chwili, w której będę
mógł zasiąść za kierownicą własnego
samochodu. Aż tu nagle, kilka lat później rozpoczęło się wydobycie ropy
z dna Morza Północnego, z Alaski oraz
ze złóż meksykańskich.
Przepowiednie tamtejszych futurologów diabli wzięli, a ja dzięki temu
z początkiem lat siedemdziesiątych ub.
wieku kupiłem sobie pierwszego „malucha”. Było to pierwsze auto w mojej
rodzinnej wsi. Mój osobisty autorytet
podrósł do tego stopnia, że na zawsze
wyzbyłem się wiary w przepowiednie
w cokolwiek, czyjekolwiek i kiedykolwiek. Dzięki temu na otaczający mnie
świat patrzę dzisiaj, już jako człowiek
w latach nieco podeszły, bardziej realistycznie i bardziej racjonalnie.
Tym bardziej denerwuje mnie bardzo dziwna postawa niektórych polityków i niestety niektórych dziennikarzy.
Politycy to z natury koniunkturaliści.
Mówią i robią to, co im przyniesie korzyść w danej chwili. A tą korzyścią
jest wynik ich partii (i ich osobiście)

w najbliższej kampanii wyborczej. Że
taka postawa nijak się ma do poprawy
w przyszości jakości i poziomu życia
społeczeństwa – to nic. Po wygranych
wyborach mamy cztery lata dla siebie,
a potem...
A potem niech martwią się następni.
Tematem spędzającym mi sen
z powiek jest od początku katastrofy japońskiej kształt dyskusji, jaka toczy się
w naszym kraju na temat przyszłości
energetyki jądrowej w Polsce. W tej tematyce pojawia się wiele faktów, które
są dla wszystkich uczestników dyskusji
faktami oczywistymi:
wraz z rozwojem cywilizacyjnym
systematycznie zwiększa się zapotrzebowanie na energię;
posiadany dzisiaj w Polsce energetyczny potencjał wytwórczy
oparty na węglu, z kilkoma nielicznymi wyjątkami, jest przestarzały i liczący sobie około czterdzieści lat;
nie ma w UE przyzwolenia na budowę nowych elektrowni opartych na spalaniu węgla;
nie dysponujemy w Polsce alternatywnymi zasobami paliw poza
węglem;
zagrożenia wynikające z uwarunkowań geologicznych naszej
części Europy nijak mają się do
japońskich, amerykańskich czy
chociażby tureckich albo włoskich, gdzie trzęsienia ziemi

o niewielkiej sile mogą występować;
wokół nas pracuje kilkadziesiąt
elektrowni atomowych, starszych od zniszczonej trzęsieniem
ziemi i falą tsunami elektrowni Fukushima w Japonii.
Przy takich uwarunkowaniach straszenie nas możliwością powielenia
przykładów Czarnobyla czy Fukushimy
na polskiej ziemi, gdzie planowana do
wybudowania elekPolitycy to z natury koniunkturaliści.
Mówią i robią to, co im przyniesie
korzyść w danej chwili. A tą korzyścią
jest wynik ich partii (i ich osobiście)
w najbliższej kampanii wyborczej. Że
taka postawa nijak się ma do poprawy
w przyszłości jakości i poziomu życia
społeczeństwa – to nic. Po wygranych
wyborach mamy cztery lata dla siebie,
a potem...
trownia jądrowa ma być o kilka klas
lepsza od najlepszych w Europie – jest
czystej wody manipulacją.
Musi być tym bardziej denerwujące, kiedy dziennikarz występujący
w programie na temat hodowli owiec
w regionach podgórskich, kłóci się
z profesorem fizyki kierującym od
wielu lat katedrą fizyki jądrowej na liczącym się uniwersytecie, na temat
zagrożenia związanego z powstaniem
w Polsce elektrowni atomowej najnowszej generacji.
Skończmy w naszych mediach z takimi nikomu i niczemu nie służącymi,
za to ośmieszającymi nas wszystkich
komediami.
A zatem: finita la commedia.
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Ekspert w dziedzinie hydrologii
HYDROPROJEKT Sp. z o.o. jest czołową polską firmą projektową, która w 2011 roku
obchodzi jubileusz 60-lecia działalności. Od 1951 roku HYDROPROJEKT działa w dziedzinie kompleksowego projektowania i doradztwa w zakresie budownictwa wodnego
i gospodarki wodnej. Od lat w specjalistycznych działaniach firmy istotnymi elementami są ochrona środowiska oraz aspekty ekologiczne.
HYDROPROJEKT, oprócz zadań
obejmujących:
studia i projekty z dziedziny budownictwa wodnego,
studia i projekty z dziedziny gospodarki wodnej,
badania modelowe – we własnym laboratorium hydraulicznym we Włocławku,
realizuje również kompleksowe prace związane z problematyką ochrony środowiska, obejmujące zarówno dokumentacje formalnoprawne,
jak również projektowe związane
z ochroną wód, oczyszczaniem ścieków wraz z pakietami technologicznymi, gospodarką odpadami i rekultywacją obszarów zdegradowanych.
Wieloletnie doświadczenia w planowaniu, programowaniu i projektowaniu przedsięwzięć związanych
z oddziaływaniami na środowisko,
pozwoliły na zdobycie przez specjalistów Spółki głębokiej wiedzy i wrażliwości w tej dziedzinie. Umiejętność
identyfikacji zagrożeń, optymalizacji
wprowadzanych rozwiązań oraz dążenie do ograniczania oddziaływań
negatywnych i przywracania walorów środowiska naturalnego stanowią istotne wartości wykonywanych
projektów.
Szczególne miejsce w pracach
HYDROPROJEKTU zajmują hydro-

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz
Dolny na Odrze o powierzchni 2626 ha, to jeden
z kluczowych elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry.

techniczne przedsięwzięcia ściśle
związane z problemami ochrony
środowiska. Zostały one docenione
wieloma nagrodami i wyróżnieniami:
• „Zielony Laur” 2009 w V edycji
konkursu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” za wyjątkowe przedsięwzięcie, unikalne ze
względu na skalę i znaczenie dla
stanu środowiska otrzymał zbiornik odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”

Zbiornik odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”,
eksploatowany od 1977 r., który jest stałym przedmiotem prac projektowych i nadzoru pełnionego przez
specjalistów Hydroprojektu na zlecenie KGHM Polska
Miedź SA. Znajdujący się w ciągłej rozbudowie zbiornik
(przez systematyczną nadbudowę zapór) jest największym w Europie składowiskiem odpadów o powierzchni
ok. 15 km2 i aktualnej pojemności ok. 300 mln m3.

• Wyróżnienie w XI edycji konkursu Ministra Środowiska – Lider
Polskiej Ekologii 2007/2008 za
opracowanie „Przepławki dla
ryb jako efektywnego narzędzia
przeciwdziałania negatywnym
skutkom przegradzania rzek”.
• Lider Polskiej Ekologii 2005/2006
w IX edycji konkursu Ministra
Środowiska za specyficzne projekty zbiorników wodnych, tworzonych w dolinach rzek, w miejscach po eksploatacji surowców
mineralnych: przykładem jest
Machów - projekt zabezpieczenia i rekultywacji wyrobisk od-

krywkowej kopalni siarki po zakończeniu jej eksploatacji.

„Machów” - zabezpieczenie i rekultywacja wyrobisk odkrywkowej kopalni siarki po zakończeniu jej
eksploatacji, poprzez utworzenie zbiornika wodnego
o powierzchni ok. 500 ha wypełnianego wodą doprowadzoną z Wisły, przeznaczonego na cele rekreacyjne.

• Lider Polskiej Ekologii 2002/2003
w VII edycji konkursu Ministra
Środowiska za projekt zabezpieczeń przeciwpowodziowych miasta Opole – Kanał Ulgi.
Poza tym, za całokształt dokonań
HYDROPROJEKT otrzymał tytuł:
• Najlepsza Firma Projektowa
w Polsce w latach 1990-2005 –
nagroda IPB
oraz międzynarodowa nagroda:
• Prix International des Eaux –
Lumière de l’Eau na VI Międzynarodowym Sympozjum Wodnym
w Cannes 2004.
Od 2010 r. HYDROPROJEKT jest
operatorem innowacyjnej, oszczędnościowej technologii oczyszczania
ścieków Nereda®.
Opr. Redakcja
HYDROPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Dubois 9,00-182 Warszawa
Centrala: (+48 22) 635-48-84,
Sekretariat: (+48 22) 635-38-90,
www.hydroprojekt.com.pl
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Waga
problemu
Na ostatnich Targach Komunalnych w Poznaniu zaprezentowano nowoczesną śmieciarkę. Jest to jeden z pierwszych w Polsce tego typu pojazdów wyposażonych w innowacyjne rozwiązania techniczne i informatyczne. Rozmowa z prezesem Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o.
w Stalowej Woli, mgr. Mariuszem Piaseckim.
Z informacji uzyskanych od producenta wynika, że pojazd został skonstruowany w oparciu
o specyfikację i zamówienie MZK
sp. z o.o. w Stalowej Woli.
Pojazdy te zostały wyprodukowane i wyposażone w innowacyjne rozwiązania funkcjonalne, które powstały
w naszym zakładzie. Pomysłodawcami systemu, bo tak należy nazwać całe
urządzenie, są inżynierowie zatrudnieni w MZK. Pojazd ten wraz z zainstalowanymi rozwiązaniami tworzy system
o nazwie „OptiTrax”, służący do rozliczania gospodarki odpadami opartej
na masie odebranych od klienta odpadów. Innymi słowy, obciąża naszego
klienta zapłatą za wytworzoną przez
niego masę odpadów.
Czy wprowadzenie śmieciarki
z systemem wagowym zmobilizuje mieszkańców do segregowania
odpadów. Jak będzie odbywał się
ich odbiór i rozliczenie klienta?
Obecny system jednakowej zryczałtowanej
opłaty,
ponoszonej
przez wszystkich zamieszkujących
gospodarstwo domowe, nie zachęca wystarczająco do prowadzenia

segregacji odpadów. Oprócz tego
mieszkańcy często odmawiają zapłaty,
twierdząc, że nie wytwarzają odpadów,
bo chwilowo przebywali poza miejscem zamieszkania. Rodzi to wiele konfliktów i dodatkowe koszty związane
z ustaleniem stanu faktycznego. Głównym powodem zmian jest jednak zmobilizowanie mieszkańców do segregacji
odpadów, których ilość w Stalowej Woli
stale się zwiększa. Zwiększają się również przychody z ich sprzedaży. Istotne
jest również to, że za surowce ze zbiórki „u źródła” można uzyskać wyższą
cenę niż za wysegregowane z odpadów zmieszanych. Dokładna analiza
ukazuje istniejące jeszcze rezerwy.
Mieszkańcy gospodarstw jednorodzinnych segregują kilka razy więcej odpadów niż mieszkańcy zamieszkujący
budownictwo wielorodzinne. Średnio
na 1 mieszkańca z zabudowy jednorodzinnej przypada 65 kg wysegregowanych odpadów rocznie a na mieszkańca zabudowy wielorodzinnej tylko 17
kg. Jednak segregację prowadzi jedynie ok. 30% gospodarstw. Istnieją więc
przynajmniej dwa duże źródła rezerw.
Są nimi mieszkańcy zamieszkujący gospodarstwa jednorodzinne, które nie
prowadzą jeszcze segregacji i mieszkańcy bloków, w których poziom segregacji jest bardzo niski. Tu potrzebna
jest motywacja w postaci wyraźnego
bodźca ekonomicznego.
Takim bodźcem jest na pewno
system odbioru i rozliczania każdego
klienta indywidualnie (np. gospodar-

stwo jednorodzinne, wspólnota, spółdzielnia lub inny właściciel nieruchomości) według wagi odbieranych od
niego odpadów zmieszanych. W nowoczesnej gospodarce odpadami, opartej
na zasadzie „zanieczyszczający płaci”,
winny być promowane takie systemy
rozliczeń, które motywują wytwórców
odpadów do ich ograniczania. W systemie opartym na ważeniu masy odpadów, wytwarzający zapłaci za rzeczywistą ilość wytworzonych odpadów
zmieszanych, natomiast odpady wysegregowane będą odbierane od niego
bezpłatnie lub po niższej cenie. Wprowadzenie tego systemu jest możliwe
dzięki zastosowaniu w gospodarce odpadami nowoczesnych środków transportu, wyposażonych w wagę i system
rozliczeń oparty na masie odpadów,
a także dokonaniu zmian organizacyjnych i prawnych (umowa z klientem-wytwórcą odpadu) sprzyjających
procesowi segregacji „u źródła” oraz
wysokiemu poziomowi świadomości
ekologicznej i ekonomicznej mieszkańców gminy. System ten motywuje do
ograniczania ilości odpadów oraz ich
segregowania.
Jakie innowacje zatosowaliście
w swoich śmieciarkach?
Oczywiście śmieciarki potrafią
ważyć odpady od dawna. Jednakże
pojazd wyposażony w nasz system
potrafi zlokalizować i zidentyfikować
klienta, rodzaj umowy (sposobu rozliczenia), rodzaj pojemnika, zważyć
masę odpadów, wystawić dokument
potwierdzający odbiór odpadów
oraz przesłać dane do głównej bazy
w celu wystawienia faktury. Wyposażony jest poza tym w sygnalizację
i rejestrację odpadu „nieznanego”,
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np. wrzuconego dodatkowego worka
z odpadami.
Jak działa „OptiTrax” i jak odbywa się proces ważenia?
Zamontowane na pojemnikach na
odpady chipy są przypisane do określonego pojemnika i identyfikowane
poprzez anteny RFID zamontowane
na zasypie śmieciarki. Identyfikacja
i ważenie odbywa się podczas umieszczenia pojemników na uchwytach
wrzutowych zasypu. Wydruk jest wykonywany tylko na żądanie klienta
i nie wymaga żadnych dodatkowych
czynności. Oczywiście samochód ma
również system lokalizacji pojazdu
i kontroli parametrów jego pracy.
W Gminie Stalowa Wola działa
już wagowy system gospodarki
odpadami. Jakie są tego efekty?
Wydaje nam się, że od strony
technicznej, prawnej czy edukacyjnej
zrobiliśmy już wystarczająco dużo,
ale dynamika wzrostu segregacji odpadów ulega wyhamowaniu. Liczymy
przede wszystkim na zmianę zachowań tych mieszkańców, którzy uważają, że się nie opłaca im segregowanie
odpadów, nie poczuli bowiem skutku
ekonomicznego swoich działań.
System wagowy jest uzupełnieniem już istniejącego w naszym mieście systemu gospodarki odpadami,
ze szczególnym uwzględnieniem
segregacji prowadzonej przez mieszkańców „u źródła” – w gospodarstwach domowych.
W zabudowie wielorodzinnej na
osiedlach mieszkaniowych mieszkańcy Stalowej Woli otrzymali bezpłatnie
do swojej dyspozycji różnego rodzaju
pojemniki przeznaczone do selektyw-

nej zbiórki odpadów. Pojemniki te
postawione zostały w dogodnych dla
mieszkańców miejscach (wszystkie
istniejące w mieście pergole śmietnikowe są wyposażone w gniazda
ww. pojemników). Selektywna zbiórka
odpadów z zabudowy jednorodzinnej
odbywa się systemem workowym,
z rozdziałem na różne rodzaje zbieranych odpadów: makulatura, szkło,

plastik, metale (spółka, oprócz worków na odpady, dostarcza też bezpłatnie komplet stojaków na worki). Obejmuje odpady ulegające biodegradacji
(liście, trawa, itp). Domostwa jednorodzinne bezpłatnie wyposażone zostały w pojemniki typu Compostainer
o pojemności 120 l., przeznaczone
do zbierania ww. odpadów. Odpady
te charakteryzują się dużą czystością
i są chętnie przyjmowane do kompostowania. Kilka razy w roku organizowane są również mobilne zbiórki odpadów, takich jak: odpady zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpady niebezpieczne. Selektywna zbiórka makulatury jest prowadzona również wśród podmiotów
gospodarczych, które wyposażane są
bezpłatnie w zamykane pojemniki na
papier i karton.
Od 18 kwietnia br. udostępniony
został mieszkańcom obiekt „Rupie-

„SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W STALOWEJ WOLI”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

ciarnia”, czyli zbudowany w centrum
miasta punkt zbiórki odpadów typu
zużyty sprzęt elektryczny, stare lakiery, farby, rozpuszczalniki itp. Odpady te przyjmowane są bezpłatnie.
Prowadzona selektywna zbiórka
odpadów ulegających biodegradacji
oraz selektywna zbiórka makulatury przyczyniły się do tego, że Gmina
Stalowa Wola znacząco ograniczyła
ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Jest również inny aspekt naszych działań,
tak bowiem rozbudowana bezpłatna
selektywna zbiórka czyni bezsensownym nielegalny wywóz odpadów
na dzikie wysypiska. Równolegle
z prowadzoną rozbudową systemów
gospodarki odpadami prowadzone
są działania edukacyjne skierowane
do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Działania te łączą w sobie zarówno
wiedzę związaną z ochroną środowiska, jak i elementy ekonomiczne
uzasadniające konieczność inwestycji w jego ochronę. Wszystkie te
działania mają na celu ograniczenie
ilości odpadów trafiających na składowiska i istotne zwiększenie odzyskiwanych surowców.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Danuta Krawczunas
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
tel. +48 (015) 842 34 11
fax: +48 (015) 842 19 50
e-mail: mzk@um.stalowawola.pl
www.mzk.stalowa-wola.pl
Adres strony internetowej IZ RPO:
www.rpo.podkarpackie.pl
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Leśny Kompleks
Promocyjny
Sława Puszczy Białowieskiej sięga daleko poza granice Polski. Ściąga ona
miłośników bogatej i unikalnej w skali Europy przyrody o każdej porze
roku. Specyficzny klimat puszczy przyciąga turystów, którzy znajdują tu
wiele atrakcji, pozwalających w niekonwencjonalny sposób zwiedzić ten
piękny i czysty region.
Można korzystać z przejazdów
turystyczną kolejką wąskotorową.
Coraz popularniejsze są przejazdy
drezyną. Uroki Puszczy poznawać
można także przemierzając ostępy leśne bryczkami, bądź saniami;
wraca również turystyka narciarska.
Zmiana ustroju politycznego
i gospodarczego z lat 90. generuje znaczne ożywienie inicjatyw
gospodarczych zarówno samych
mieszkańców Puszczy, jak i osób
i jednostek z zewnątrz. Część tej
przedsiębiorczości jest wymuszona zmianami zwłaszcza w samym
leśnictwie. Odchodzi ono od etatyzmu, coraz radykalniej zmniejsza się rozmiar prac leśnych. Część
dotychczasowych
pracowników
podejmuje trud zakładania wła-

snych mikroprzedsiębiorstw. Część
zmienia zawód. Dynamika tych
przemian jest bardzo duża. Z pracy
bezpośrednio związanej z leśnictwem utrzymuje się
około 30% osób niegdyś zatrudnionych
w nadleśnictwach.
W tym samym
okresie, z różnych
względów – ale
głównie z uwagi na
szeroką
dyskusję
o potrzebie zmian
w zarządzaniu Puszczą – zwłaszcza potrzebie zwiększenia ochrony jej zasobów, rośnie
zapotrzebowanie na usługi w sektorze turystycznym, a także handlu
i usługach powiązanych. Jednak inwestorami, z uwagi na słabą kondy-

cję ekonomiczną, zostają podmioty
gospodarcze spoza regionu. Obserwuje się wyprzedaż części gospodarstw rolnych, siedlisk. Również

w połowie lat 90. pojawiają się
inne inicjatywy. Przede wszystkim
powołana do życia jednostka funkcjonalna w Lasach Państwowych Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska w skład którego
weszły Nadleśnictwa Białowieża,
Hajnówka i Browsk. Ważną funkcją
w nadlesnictwach stał się rozwój
edukacji i turystyki. Wyznaczono
szereg nowych tras turystycznych,
edukacyjnych. Prym wiedzie kolejka wąskotorowa w Nadleśnictwie
Hajnówka. Równolegle do działań
leśników rozwijają się inicjatywy lokalne – samorządowe. Przy współpracy różnych gestorów powstaje
Transgraniczny Szlak Turystyczny
– łączący polską i białoruską część
Puszczy. Ogromnym ułatwieniem
w realizacji tego zadania było
utworzenie turystycznego przejścia
granicznego w Grudkach, które,
wbrew wieszczeniom niektórych
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organizacji pozarządowych, nie
stało się generatorem złych zjawisk. Kwaterodawcy zarazem są
przewodnikami, właścicielami bryczek; zarabiają na sprzedaży wyrobów swoich rąk, pasiek, ogrodów
czy stawów rybnych.
Początek XXI w. to rosnące lawinowo w Puszczy Białowieskiej
i jej najbliższym sąsiedztwie ograniczenia, związane z konserwatorską ochroną przyrody. W samej
Puszczy park narodowy i rezerwaty
przyrody oraz inne formy zajmują
blisko 100% powierzchni. Ochroną konserwatorską objęto ponad
40% powierzchni całej Puszczy
Białowieskiej. Wejście do Unii Europejskiej przyczyniło się do uznania całej Puszczy, wraz z terenami

osadniczymi, za obszar sieci Natura
2000 – który niestety jest postrzegany jako kolejny obszar, podlegający wyłącznie ochronie konserwatorskiej. Powoduje to bardzo
istotne ograniczenia w rozwijaniu
inicjatyw miejscowych przedsię-

biorców. Wydłużają się i komplikują znacznie wszelkie procedury.
Rosną również rygory nakładane
na leśnictwo – a co za tym idzie
zmienia się i zmniejsza zarazem
podaż surowca na rynku lokalnym,
w tym takim, który przetworzone
drewno sprzedaje dalej. Decyzje
administracyjne, podjęte przez
Ministra Środowiska, zredukowały ilość pozyskiwanego drewna do
48,5 tys. m3. Ograniczeniu ulega zatrudnienie w tej branży – a tym samym mamy kolejna falę wymuszającą emigrację młodych ludzi oraz
konieczność przeprofilowania ludzi
chcących pozostać na ojcowiźnie.
Powyższa sytuacja w efekcie
prowadzi do bardzo ostrożnego traktowania konserwatorskiej
ochrony przyrody jako źródła wyzwalania inicjatyw – raczej traktowana jest jako czynnik wymuszający zmiany, nie zawsze zgodne
z aspiracjami mieszkańców. Takie
odczucie jest wzmacniane przez
często publicznie wygłaszane opinie o konieczności reglamentowania ruchu turystycznego i limitowania rozwoju bazy turystycznej. Zaś
zdecydowana większość inicjatyw
poprawiających jakość życia mieszkańców regionu (wodociągi, kanalizacja, przydomowe oczyszczalnie
ścieków, kryty basen itd.) ma źródło poza ochroną przyrody realizowaną w Puszczy Białowieskiej.
Andrzej Antczak
Leśnik RDLP w Białymstoku
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Miejsce dla ludzi
przedsiębiorczych
Zapraszamy do odwiedzenia ziemi kleszczowskiej, miejsca tętniącego życiem, będącego kopalnią wielkich możliwości i źródłem szczególnej energii
dla ludzi przedsiębiorczych!
Gmina Kleszczów położona jest
w południowej części regionu łódzkiego, na obrzeżach Wysoczyzny
Bełchatowskiej i Kotliny Szczercowskiej. Niezaprzeczalnym atutem
gminy jest przede wszystkim jej
strategiczne położenie, między kilkoma międzynarodowymi portami
lotniczymi. Dogodne połączenie komunikacyjne z resztą kraju zapewnia
gminie przebiegająca w odległości
8 km droga krajowa A1. Zjazd planowanej autostrady w Kamieńsku zostanie połączony z nowo budowaną
drogą o dużej przepustowości, która
połączy wszystkie obszary gminy,
w tym cztery strefy przemysłowe.
Powierzchnia gminy to 124 km2.
Osady ludzkie istniały na kleszczowskiej ziemi już w okresie neolitu,
tj. 2,5-3 tys. lat p.n.e. O niezwykłej
przedsiębiorczości dawnych mieszkańców tych ziem świadczyć mogą

odkryte w 2003 roku we wsi Kamień
piece do wypalania kamienia wapiennego. Jak widać, miejscowe surowce mineralne już przed tysiącami lat
znajdowały zastosowanie, a ich przeróbka była źródłem utrzymania dla
miejscowych osadników.
Obok górnictwa i energetyki
gospodarcze oblicze Gminy Kleszczów w coraz większym stopniu kształtują firmy średnie i małe. Korzystne
warunki do ich powstawania
stworzyła reforma samorządowa z 1990 roku. Dała
ona samorządowi lokalnemu
możliwość przygotowywania
nowych terenów inwestycyjnych, a także samodzielnego
kształtowania skutecznych
sposobów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. Liczba
mieszkańców Gminy Klesz-

czów sięga 3900 osób i systematycznie wzrasta.
Odwiedzający Kleszczów mogą
zobaczyć z bliska największą
w Polsce dziurę w ziemi i największą sztuczną górę. Rozległa niecka
powstała w wyniku wydobywania
przez 35 lat węgla brunatnego. Wy-

Izolbet Kleszczów

Widok na odkrywkę kopalni i elektrownię Bełchatów

robisko kopalni ma długość 8 kilometrów i szerokość dochodzącą do
trzech kilometrów. Jego głębokość
sięga obecnie 280 m. Sztuczne, zalesione wzniesienie wyrasta natomiast po zachodniej stronie trasy
i ciągnie się na odcinku kilkunastu
kilometrów. Jego wysokość liczy
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cystyczny kościół we wsi Łękińsko,
ufundowany przez właścicielkę
miejscowych dóbr, Annę z Walewskich Tarnowską, sędzinę piotrkowską. Najcenniejszym zabytkiem
jest jednak modrzewiowy kościółek
z XVII wieku, który przez blisko 400
lat służył mieszkańcom wsi Wola
Grzymalina. Został on na początku
lat 80. ubiegłego wieku przeniesiony na teren sąsiedniej gminy, do
Białej Szlacheckiej koło Pajęczna,

Hotel Solpark

348 m n.p.m. (od podstawy terenu sięga 196 metrów). Usypano ją
z ziemi i piasków zebranych przez
koparki podczas odsłaniania pokładu węgla brunatnego. Powstawała
przez 18 lat i pomieściła łącznie ok.
14 mld m3 ziemi, iłów i piasku.
Niezwykle cennym elementem krajobrazu jest 40-hektarowy
kompleks leśny, położony na południowym skraju Gminy Kleszczów.
Wśród rosnących tu drzew
przeważają sosny i jodły. Wiek
wielu z nich przekracza 100 lat,
a obwód ich pnia sięga dwóch
i pół metra. Ze względu na występowanie tak cennych okazów jodeł, w kwietniu 1979 r.
kompleks ten uznany został za
florystyczny rezerwat przyrody
i nazwany Łuszczanowice.
Efektem obecności kopalni
i elektrowni są nie tylko wielkie
zmiany w środowisku naturalnym Kleszczowa i okolic. Te największe w swojej branży polskie
przedsiębiorstwa,
zajmujące
trzecią część powierzchni gminy, przesądziły o zmianie jej
charakteru z rolniczego na przemysłowo-rolniczy. Funkcjonujące tu
firmy dają zatrudnienie ponad 17 tysiącom ludzi.

Kompleks
dydaktyczno-sportowy Solpark

Arix Polska Sp.z o.o.
Oprócz obiektów przemysłowych turystów z pewnością zainteresują zabytki, a wśród nich klasy-

ponieważ wieś Wola Grzymalina
zniknęła z powierzchni ziemi. Jej tereny zajęła odkrywka kopalni.
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Przyjedź, zainwestuj,
zyskasz
Rozmowa z Andrzejem Szczepockim, prezesem zarządu
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.
Kiedy powstała kierowana przez
pana Fundacja i jaki jest jej cel?
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów powstała 15 lat temu z myślą
o zrównoważonym rozwoju gminy.
Naszym zadaniem jest przede wszystkim przyciąganie na teren Kleszczowa
inwestycji z udziałem najnowszych
technologii i zarządzanie strefami
przemysłowymi. Fundacja ułatwia
i optymalizuje proces inwestycyjny – prezentuje, doradza, pomaga.
Jeśli chcesz zainwestować w Gminie
Kleszczów, wszystkie formalności
załatwisz w jednym miejscu – w siedzibie Fundacji – ponieważ oszczędność czasu jest jedną z korzyści, jakie
oferujemy inwestorom. Fundacja
zajmuje się także popieraniem małej
przedsiębiorczości. W tym celu utworzony w niej został Fundusz Popierania
Przedsiębiorczości. To fundusz gwarancyjny, który umożliwia poręczanie
w banku kredytów dla mniejszych
przedsiębiorców. Ta działalność służy
przekonywaniu inwestorów, że dogodne warunki techniczne, stworzone w strefach przemysłowych gminy
Kleszczów, a także system ulg i preferencji, sprzyjają powodzeniu nowych
przedsięwzięć gospodarczych.
Wraz z powstaniem nowych zakładów, stosujących nowoczesne
technologie produkcji, pojawiła się
potrzeba poszerzenia działalności
Fundacji o ofertę szkoleniową. Obecnie mieszkańcy gminy korzystają
z możliwości nauki języków obcych,
z kursów obsługi komputera. Fundacja stwarza również możliwość
przyuczenia pracowników do nowych

zawodów na potrzeby
konkretnych firm.
Ile obecnie istnieje
na terenie gminy
stref
przemysłowych?
Na terenie gminy
utworzono 4 strefy
przemysłowe w: Rogowcu, Kleszczowie,
Bogumiłowie
oraz
w Złotnicy, w których
inwestorzy mogą prowadzić działalność na
preferencyjnych warunkach. Tereny
stref zostały scalone, w pełni uzbrojone, ich sytuacja prawna jest uregulowana, a koszt zakupu gruntów pod
inwestycje jest bardzo niski. Strefy
przeznaczone są pod inwestycje
o charakterze przemysłowym i usługowym, a jedna z nich, w Bogumiłowie, na przedsięwzięcie związane
z przetwarzaniem i gospodarczym
wykorzystaniem odpadów – na jej
terenie powstaje Regionalne Centrum Przetwarzania Odpadów.
Jakie korzyści i udogodnienia
czekają na inwestorów w Kleszczowie?
Dzięki temu, że na terenie Kleszczowa znajduje się elektrownia Bełchatów, a gmina jest właścicielem
i operatorem sieci przesyłowych oraz
innych mediów, możemy zaoferować inwestorom szereg wymiernych
korzyści. Koszty energii elektrycznej
są u nas niższe o około 10%, a koszty
innych mediów o 30% niż w innych

Andrzej Szczepocki
regionach Polski. Oferujemy bardzo
niskie ceny gruntów inwestycyjnych
– 5 złotych kosztuje u nas metr kwadratowy gruntu w pełni uzbrojonego
we wszystkie media. Ponadto do 10
lat zwolnienie z podatków należnych
gminie oraz możliwość pomocy finansowej w szkoleniu nowo przyjętych
pracowników, a także objęcie terenu
inwestycyjnego przywilejami Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Jakie jeszcze atuty dla potencjalnych inwestorów ma Gmina
Kleszczów?
Niezaprzeczalnym atutem naszej gminy jest przede wszystkim
jej strategiczne położenie – w centralnej Polsce, na południu regionu
łódzkiego, między kilkoma międzynarodowymi portami lotniczymi.
Dogodne połączenie komunikacyjne z resztą kraju zapewnia gminie
przebiegająca w odległości 8 km
droga krajowa A1. Zjazd planowanej
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autostrady w Kamieńsku zostanie
połączony z nowo budowaną drogą
o dużej przepustowości, która połączy wszystkie obszary gminy, w tym
cztery strefy przemysłowe.
Jaki obszar gruntów w strefach
przemysłowych mogą za waszym pośrednictwem zagospodarować inwestorzy?
Obecnie strefy przemysłowe zajmują około 600 hektarów, z czego
do zagospodarowania zostało jeszcze około 50%. Mamy nadzieję, że
w ciągu 10 najbliższych lat tereny te
uda się nam w pełni wykorzystać.
Nie ograniczamy nikogo, jeśli chodzi
o wielkość inwestycji. Każdy, kto zdecyduje się zainwestować w Kleszczowie, otrzyma tyle gruntu, ile będzie
potrzebował. Staramy się stworzyć jak
najlepsze warunki w gminie do dobrego funkcjonowania przedsiębiorstw.
I chyba to się tam udaje, ponieważ jak
do tej pory żadna z firm, która zdecydowała zbudować swoje zakłady
na terenie gminy nie upadła, a wręcz
przeciwnie – jeszcze bardziej się rozwija.
Jak promujecie tereny inwestycyjne znajdujące się na terenie
Kleszczowa?
W różny sposób – wszelkimi dostępnymi obecnie metodami, tak aby
jak najlepiej i najszybciej dotrzeć do
przedsiębiorców. W poszukiwaniu potencjalnych inwestorów uczestniczymy
w różnego rodzaju imprezach targowych, zarówno w Polsce, jak i na całym
świecie. Informacje o naszej ofercie
inwestycyjnej zamieszczamy w prasie
oraz na branżowych portalach internetowych. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie
zamieszczane są informacje o inwestycyjnych terenach przemysłowych.
Jednak naszym zdaniem najważniejszy
jest kontakt osobisty, dobre znajomości w kręgach biznesowych oraz dobra
opinia firm, które wybrały już Kleszczów jako lokalizację swoich inwestycji.
Korzystamy też z doświadczeń istniejących już stref ekonomicznych.

Budujecie też wizerunek Kleszczowa jako gminy przyjaznej inwestorom za pomocą mediów
elektronicznych?
„Przyjedź, zobacz, zainwestuj” to
hasło naszej aktualnej kampanii promocyjnej. Nasza strona internetowa
www. Fundacja – kleszczow.pl zyskała

nowe drogi, infrastrukturę techniczną,
służącą rozwojowi przemysłowemu,
przedsiębiorczości, wygodzie i wzrostowi poziomu naszego życia codziennego. Gmina, posiadając możliwości
finansowe, program i ludzi, tworzy jak
najlepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Wykształceni mieszkań-

Najważniejsze jest to, że warunki, jakie daje
inwestorom gmina, pozwalają im na dalszy
dynamiczny rozwój
niedawno nową szatę graficzną. Za jej
pośrednictwem oferujemy potencjalnym inwestorom wirtualny spacer po
gminie. Na stronie Fundacji można
znaleźć wszelkie informacje o dostępnych obecnie na terenie Kleszczowa
terenach inwestycyjnych i usługach.

cy będą mieli możliwość osiągnięcia
dobrych zarobków zarówno u pracodawców, jak i tworząc dla siebie nowe
miejsca pracy. To rozwój przyniesie
w tym zakresie olbrzymie możliwości
dla wszystkich, a w szczególności dla
młodego pokolenia.

Jesteście jedną z niewielu gmin
w Polsce, która posiada własną,
nowatorską koncepcję zagospodarowania przemysłowego.
Założeniem programowym, wyrażonym w naszej Strategii Rozwoju
Regionalnego, jest „bogata gmina
bogactwem swoich mieszkańców”.
W tym założeniu gmina i jej instytucje
tworzą warunki rozwojowe, budując

Jakie zadania gospodarcze powinny być priorytetowe dla
Kleszczowa w najbliższych latach?
Najważniejsze jest dalsze tworzenie nowych miejsc pracy w naszych
strefach przemysłowych. To nowoczesny przemysł musi dać mieszkańcom
dobrze płatną pracę i podatki dla gminy. Konieczne jest też tworzenie wa-

Fabryka Colep Polska Sp. z o.o.

68
PRZEGLĄD PRZEMYSŁOWY I GOSPODARCZY

runków dla usług. Mam tu na uwadze
możliwości, jakie daje wykorzystanie
wód geotermalnych o właściwościach
leczniczych dla wybudowania nowych
basenów zewnętrznych, ośrodków
rehabilitacyjnych, hoteli czy obiektów
sportowych. By nasze społeczeństwo
mogło korzystać z usług, muszą te
usługi powstawać i ludzie muszą mieć
na nie pieniądze. Byłoby idealnie, by
zarobione na terenie gminy pieniądze były tutaj wydawane. Dlatego też

że przemysł będzie się rozwijał
w kierunku pozyskiwania w ten
sposób energii elektrycznej. Myślę
też o budowie Centrum Transferów
Nowych Technologii, ponieważ już
wkrótce (ze względu na kończącą
się epokę węgla i stali) materiały
kompozytowe będą kluczem do
rozwoju wielu dziedzin gospodarki. No i oczywiście myślę również
o wykorzystaniu na terenie gminy
energii ze źródeł odnawialnych, tj.

Aktywna działalność władz gminy została
dostrzeżona i doceniona – gmina otrzymała wiele
nagród i była laureatką licznych plebiscytów
i konkursów, między innymi „Gmina Fair Play”
czy „Samorządowe inwestycje”.
musimy stworzyć warunki dla rozwoju
budownictwa indywidualnego, by pracujący i zarabiający na terenie gminy,
zamieszkali u nas, by rosło zapotrzebowanie na usługi.
Bardzo ważne są inwestycje drogowe, aż do połączenia gminy Kleszczów
na wschód do przyszłej autostrady A1,
a w kierunku zachodnim do A8. Musimy przyłączyć też naszą strefę nr 4 do
kolei. Kończą się możliwości przemysłowe naszego gazociągu. Jeśli chcemy
się rozwijać, musi być wybudowana
nowa nitka gazociągu przemysłowego
o wysokim ciśnieniu.
A jakie nowe inwestycje planowane są na terenie stref przemysłowych?
Myślę, że ciekawą koncepcją
jest powstanie w Kleszczowie,
pierwszego w Polsce, Regionalnego Centrum Przetwarzania Odpadów. Chodzi nam przede wszystkim o zgromadzenie w jednym
miejscu przemysłu, który zajmowałby się przetwarzaniem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów. Zamierzamy stworzyć też
pierwsze w naszym kraju Centrum
Fotowoltaniki, ponieważ uważam,

słońca, wody i wiatru. Stawiamy
także na rozwój geotermii.
Ile już firm udało się Fundacji
ściągnąć do Kleszczowa?
W ostatnim czasie udało się nam
pozyskać 20 firm produkcyjnych.
W gminie zainwestowały już między
innymi takie firmy, jak: ARIX Polska
Sp. z o.o., Cat Polska Sp. z o.o., COLEP Polska Sp. z o.o., CAparol Polska Sp. z o.o., KERSTEN Polska Sp.
z o.o., KNAUF „Bełchatów”, TEICH
Poland Sp. z o.o., KWH PIPE Poland Sp. z o.o. czy MAYA VICTORY
Sp. z o.o. Początkowo inwestowały
u nas przede wszystkim firmy z kapitałem zagranicznym. Teraz coraz
więcej pojawia się polskich. Dla
mnie wskaźnikiem, że jest dobrze,
jest fakt, że przychodzą następni
inwestorzy. Najważniejsze, że warunki, jakie daje inwestorom gmina,
pozwalają im na dalszy dynamiczny
rozwój. Aktywna działalność władz
gminy została dostrzeżona i doceniona – gmina otrzymała wiele nagród i była laureatką licznych plebiscytów i konkursów, między innymi
„Gmina Fair Play” czy „Samorządowe inwestycje”.

Skąd Pan bierze pomysły na promocję gminy i kierunki jej dalszego rozwoju gospodarczego?
Sporo jeżdżę po świecie i obserwuje tendencje w gospodarce. Podglądam lepszych i bacznie obserwuję, w jakim kierunku rozwija się
świat. Staram się stworzyć przede
wszystkim jak najlepsze warunki dla
inicjatyw ludzkich. Ludzie przynoszą bowiem bardzo ciekawe pomysły i my, jako Fundacja, staramy się
przede wszystkim pomóc im w ich
realizacji.
Jakie są plany działania Fundacji
w najbliższych latach?
Wiemy co robić w najbliższym
10-leciu. Podstawowym naszym celem jest połączenie stref przemysłowych Gminy Kleszczów szeroką, nowoczesną drogą, z przyszłą autostradą
Gdańsk – Katowice – Cieszyn na węźle
„Kamieńsk”. Natomiast w kierunku
zachodnim z drogą Warszawa – Wrocław. Byłaby to swoista aorta naszego
gminnego życia gospodarczego, wokół której lokuje się cały rozwój przemysłowy gminy. Myślimy też o budowie własnego lotniska.
Czy trudno być prezesem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów?
Nie ukrywam, że lubię to, co robię
i wydaje mi się, że nawet dobrze mi to
wychodzi. Najważniejsze, że są efekty
i satysfakcja z pracy.
Jak by Pan w kilku słowach zachęcił inwestorów do przyjazdu
do Kleszczowa?
Tak jak brzmi nasze hasło reklamowe – „Przyjedź, zainwestuj, zyskasz”.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Wojciech Petera
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
ul. Sportowa 3
97-410 Kleszczów
www.fundacja-kleszczow.pl
tel. 44 731 31 33
tel./fax 44 731 31 32
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Akademia sukcesu
Zamość to przepiękne miasto położone w południowo-wschodniej Polsce, na
skraju Wyżyny Lubelskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Roztocza i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Od 1992 roku wpisany jest na światową listę dziedzictwa kulturowego jako zabytek. 60 km na wschód od Zamościa znajdują
się polsko-ukraińskie przejścia graniczne: Hrebenne-Rawa Ruska (drogowe
i kolejowe), Hrubieszów-Izov (kolejowe), Zosin-Uściług (drogowe). Takie położenie miasta determinuje różnorodne kierunki jego rozwoju. O nich właśnie
rozmawiamy z Marcinem Zamoyskim – prezydentem Zamościa.

Marcin Zamoyski
Panie prezydencie, zacznijmy
od historycznej części miasta.
Zabytki to jeden z ważniejszych
atutów, jakie można wykorzystać w rozwoju turystyki. Dostaliście spore środki na ich odnowę.
To prawda. Sporo pieniędzy, które
udało nam się pozyskać, przeznaczyliśmy na renowację starówki. Aby mówić o rozwoju turystyki, trzeba dysponować, oprócz atrakcji, które można
zwiedzać, odpowiednim zapleczem.
Dzisiaj mamy na zupełnie przyzwoitym poziomie hotele w Zamościu.
Baza noclegowa cały czas się rozbudowuje – powstaje właśnie 5-gwiazdkowy hotel z kasynem. W rozwijaniu
turystyki pomogły nam rozmaite fundusze, które pojawiły się w ostatnich
latach. Można było, aplikując o nie,
przekonać ludzi, że warto inwestować
w tę dziedzinę, zwłaszcza że trzeba
dołożyć do tych funduszy – to nie jest
wydatek w stu procentach pokrywany
ze środków unijnych. W niektórych
przypadkach, np. budowy trzysalowego, nowoczesnego kina, którego brakowało – z miejskiej kasy musieliśmy
dołożyć 40 proc. wartości tej inwestycji. A przy norweskich funduszach 15
proc. wartości inwestycji musiało wyłożyć miasto. W sumie blisko 500 mln
zł miasto dostało z różnych grantów.
Był to ogromny zastrzyk finansowy.

Zamość mógł się niegdyś poszczycić
Akademią Zamojską. Dziś również kilka uczelni wyższych ma swoje siedziby w Zamościu.
Sentyment do ośrodka akademickiego wśród mieszkańców miasta, ale nie tylko wśród nich, pozostał. W latach osiemdziesiątych
były podejmowane pierwsze próby
reaktywowania uczelni. Stworzono
wówczas w naszym mieście wydział
rolniczy Lubelskiej Akademii Rolniczej. Później powstała jedna, następnie druga prywatna uczelnia, udało
się stworzyć państwową szkołę zawodową, która kształci obecnie na
siedmiu kierunkach na poziomie licencjackim i inżynierskim. Jak to się

potoczy dalej, zobaczymy. Działające
w Zamościu wyższe uczelnie kształcą
obecnie około 8 tysięcy studentów
zarówno na kierunkach technicznych,
jak i humanistycznych.
Nie tylko sentyment był powodem, dla którego miasto wspiera rozwój uczelni...
Na sukces każdego przedsiębiorstwa pracuje odpowiednio wykształcona kadra. Uczelnie mają wykształcić przyszłych pracowników naszej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Dlatego kładziemy nacisk na rozwój
kierunków technicznych – pomagamy uczelniom, by miały odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć.
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nych i bliskość przejść granicznych,
które stwarza bardzo korzystne
warunki do obsługi handlu międzynarodowego i tranzytu oraz organizacji centrów logistycznych.
I tak, i nie. Te szlaki komunikacyjne są bowiem mocno zaniedbane,
jak cały wschód Polski, ale ma Pani
rację, jeśli chodzi o przejście graniczne i kolejową linię szerokotorową,
która rozpoczyna swój bieg w Katowicach i przez Zamość prowadzi na
Ukrainę i dalej do Rosji. Jeśli myśli
się o eksporcie na Wschód, to jak
najbardziej nasz potencjał jest do

Żeby strefa mogła funkcjonować potrzebni są nie tylko inwestorzy, ale również ludzie, którzy będą
w niej pracować – odpowiednio wyszkolona kadra. Dlatego najpierw
spróbujemy wykształcić młodzież,
a potem zaprosimy inwestorów.
Strefa powstała w 2009 roku. Czy
są już jakieś efekty jej działania?
Przygotowaliśmy miejsce, ludzi
i od czerwca 2009 roku udało nam
się ściągnąć do nas już piątego in-

wykorzystania. Mamy nadzieję na
odrodzenie szlaku kolejowego Bałtyk – Morze Czarne.
Mam również nadzieję, że Zamość będzie w przyszłości żył nie tylko z turystyki, ale i z handlu i będzie
to miejsce, w którym ludzie znajdą
miejsce pracy.
Czego życząc dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Magdalena Lewandowska

westora. A jeszcze na dobre nie
rozpoczęliśmy kampanii promocyjnej strefy.

Na korzyść Zamościa działa
również położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyj-

Urząd Miasta Zamość
Rynek Wielki 13
22-400 Zamość
tel. 84 639 20 84
fax 84 639 30 54
www.zamosc.pl
mayor@zamosc.um.gov.pl
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Rehabilitacja i operacja
pod jednym dachem
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej to duży, nowoczesny kompleks medyczny, usytuowany w malowniczej, uzdrowiskowej części Konstancina – Jeziorny. O działalności i planach CKR rozmawiamy z prezesem Jerzym Karwowskim.

Po prawej stronie Prezes Zarządu
Jerzy Karwowski. Po lewej stronie
Vice Prezes Zarządu Ds. Leczniczo-Rehabilitacyjnych Leszek Krzyżosiak
Placówek medycznych zajmujących się schorzeniami narządu ruchu jest już w Polsce dużo
i powstają kolejne. Co wyróżnia
waszą placówkę od innych ośrodków tego typu?
Przede wszystkim kompleksowość
usług. Osoby ze schorzeniami narządu
ruchu mogą w naszym ośrodku wykonać potrzebne badania diagnostyczne,
skonsultować się z lekarzami specjalistami różnych dziedzin i skorzystać
z indywidualnego programu leczenia.
Może to być leczenie zachowawcze,
polegające na zastosowaniu odpowiednich leków oraz zabiegów fizjoterapeutycznych lub chirurgiczne, gdy leczenie
zachowawcze jest niewystarczające.
Schorzeń narządu ruchu jest multum, trudno je nawet wyliczyć…

Z jakimi chorobami można zgłaszać się do CKR?
Specjalizujemy się w leczeniu
schorzeń narządu ruchu o podłożu
ortopedycznym,
reumatologicznym
i neurologicznym. Trafiają do nas m.in.
osoby cierpiące na bóle kręgosłupa spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi, urazami lub wadami wrodzonymi.
Leczymy schorzenia narządu ruchu,
w tym schorzenia typu reumatoidalnego. Pomagamy także osobom po udarach mózgu i po uszkodzeniach nerwów
obwodowych. Od października 2010
roku funkcjonuje u nas Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, do którego przyjeżdżają w przeważającej większości pacjenci we wczesnym okresie po udarze
mózgu – zarówno niedokrwiennym, jak
i krwotocznym (wylewie).
CKR jest znane nie tylko w kraju,
ale i za granicą…
Jest to zasługa pracujących u nas
wysokiej klasy lekarzy – specjalistów,
rehabilitantów, personelu pielęgniarskiego, pomocniczego. Ponadto, nadzór medyczny sprawuje Rada Naukowo-Konsultacyjna. W jej skład wchodzą
wybitni naukowcy. Dysponujemy sprzętem medycznym najnowszej generacji.
Stosujemy indywidualne podejście do
pacjenta, indywidualnie podchodzimy
do jego potrzeb tworząc kompleksowe
programy rehabilitacji czy leczenia. To
wszystko sprawia, że przyjeżdżają do
nas pacjenci nie tylko z różnych miejscowości w kraju, ale również z zagranicy, m. in. z Jordanii, Norwegii, Wielkiej
Brytanii, nawet z Iraku.

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
w Konstancinie – Jeziornie (d. Centrum
Kształcenia i Rehabilitacji) – od ponad 34
lat specjalizuje się w leczeniu schorzeń
narządu ruchu o podłożu ortopedycznym,
reumatologicznym, neurologicznym
takich jak: zespoły bólowe kręgosłupa
w przebiegu zmian zwyrodnieniowych,
pourazowych, wad wrodzonych, zespoły
bólowe stawów obwodowych, schorzenia
narządu ruchu typu reumatoidalnego,
wady wrodzone układu kostno-mięśniowego, dysfunkcje narządu ruchu pochodzenia neurogennego, w tym następstwa
udarów mózgu, uszkodzeń nerwów obwodowych oraz inne dysfunkcje nie wymienione powyżej. Cechuje nas indywidualne
podejście do Pacjenta oraz postrzeganie
jego problemów zdrowotnych w sposób kompleksowy. Naszym atutem jest
profesjonalna i życzliwa kadra złożona
z wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
rehabilitantów, personelu pielęgniarskiego oraz pomocniczego. Zespół ściśle
współpracuje ze sobą w celu możliwie jak
najlepszej oceny stanu zdrowia Pacjenta,
zastosowania optymalnego programu
leczenia oraz stałego monitorowania
procesu terapeutycznego.

Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń narządu ruchu o podłożu ortopedycznym, reumatologicznym i neurologicznym, takich jak:
Zespoły bólowe kręgosłupa, których przyczyną może być dyskopatia, zmiany pourazowe, wady wrodzone.
Zespoły bólowe stawów obwodowych w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, pourazowych, wad
wrodzonych.
Schorzenia narządu ruchu typu
reumatoidalnego oraz inne układowe schorzenia narządu ruchu.
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Wady wrodzone układu kostno-mięśniowego.
Dysfunkcje narządu ruchu pochodzenia neurogennego, w tym
późne następstwa udarów mózgu
i uszkodzeń nerwów obwodowych.
Inne dysfunkcje narządu ruchu nie
wymienne powyżej.
Oferujemy kompleksowe usługi medyczne w zakresie leczenia schorzeń narządu ruchu:
porady lekarzy specjalistów (m. in.
specjalista rehabilitacji medycznej,
ortopeda, neurochirurg, neurolog,
reumatolog i in.);
operacje z zakresu reumoortopedii, operacje kręgosłupa, artroskopia;
rehabilitację w systemie ambulatoryjnym i stacjonarnym;
krioterapię ogólnoustrojową (kriokomora);
badania diagnostyczne (RTG,
USG).
CKR oferuje pełen zakres rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej:
kinezyterapię najnowszymi, znanymi na świcie metodami (m. in. terapia manualna metodą Kaltenborn-Evjenth, Cyriax, Neuromobilizacje,
Mc Kenzie, Bobath, PNF),
fizykoterapię (elektroterapia, magnetoterapia, ultradźwięki i jonoforeza, laseroterapia, hydroterapia,
krioterapia miejscowa),
krioterapię ogólnoustrojową,
masaże częściowe i całościowe.
Rocznie w CKR jest leczonych ponad
40 tys. pacjentów, w tym około 35%
pacjentów ambulatoryjnych, średnio leczonych dwukrotnie w ciągu roku.
Co trzeba zrobić, by rozpocząć leczenie w CKR?
Trzeba zapisać się na wizytę u lekarza ortopedy lub specjalisty rehabilitacji medycznej. Można to rozrobić
listownie, telefonicznie, faksem lub on-line. Lekarz bada pacjenta, zapoznaje
się z dokumentacją medyczną, przeprowadza wywiad. Jeśli jest potrzeba,
kieruje na konsultację do lekarza innej
specjalizacji lub prosi o dodatkowe

badania diagnostyczne.
Można je wykonać na
miejscu, w naszej Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
wyposażonej w nowoczesny aparat USG i RTG. Po
zapoznaniu się ze stanem
zdrowia pacjenta, lekarz
zaleca indywidualny program leczenia: określa rodzaj i ilość zabiegów.
Z jakich zabiegów
rehabilitacyjnych można skorzystać?
Oferujemy pełną gamę zabiegów:
zabiegi kinezyterapeutyczne, wykonywane nowoczesnymi, znanymi na
całym świecie metodami, zabiegi fizykoterapeutyczne, w tym krioterapię
ogólnoustrojową. Ponadto pacjenci,
zgodnie z zaleceniem lekarskim, mogą
korzystać z masaży i pływalni. Zapotrzebowanie na tego typu leczenie jest
ogromne, o czym świadczą kolejki na
rehabilitację ambulatoryjną i stacjonarną w ramach NFZ.
Czy pacjenci decydujący się na
leczenie komercyjne też muszą
czekać w kolejkach?

Staramy się dostosować termin
leczenia do ich oczekiwań czasowych.
W przypadku leczenia stacjonarnego,
oferujemy wygodne pokoje jedno –
i dwuosobowe z łazienkami oraz pełne
wyżywienie w barku restauracyjnym.
W cenie pobytu można bez ograniczeń korzystać z pływalni, jacuzzi, łaźni parowej i suchej, oczywiście jeżeli
nie ma przeciwwskazań lekarskich.
Miałam okazję zobaczyć wasz
Oddział Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa. Jest na miarę
XXI wieku!
Nie chcę się chwalić, ale świadczymy usługi na najwyższym, europejskim poziomie. Zespół doświad-

Oddział Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa
Operacje wykonują renomowani lekarze specjaliści posiadający bogate doświadczenie
kliniczne. Oferujemy kompleksową opiekę medyczną obejmującą konsultację lekarską, przygotowanie do operacji, przeprowadzenie operacji, opiekę pooperacyjną oraz
wczesną rehabilitację.
Reumoortopedia
* Endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego, stawów śródręczno-palcowych ręki.
– Operacje korekcyjne rąk, łokci, kolan, stóp.
– Operacje rekonstrukcyjne ścięgien, zginaczy palców oraz zerwanych ścięgien
* Operacje zespołów uciskowych nerwów obwodowych (zespół cieśni nadgarstka i inne).
Chirurgia kręgosłupa
* Stosujemy nowoczesne małoinwazyjne metody operacji dyskopatii kręgosłupa, w tym
dwie unikalne w skali kraju:
– Endoskopowe usunięcie jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa metodą Endospine.
– Przezskórne usunięcie dysku lędźwiowego – nukleoplastyka technologią Coblation.
* Proponujemy również klasyczne metody leczenia chirurgicznego schorzeń kręgosłupa.
Artroskopia
• Usunięcie uszkodzonej łękotki metodą artroskopową.
• Rekonstrukcja artroskopowa więzadła krzyżowego przedniego/tylnego.
• Diagnostyczna artroskopia kolana.
• Artroskopia lecznicza kolana w przypadkach innych niż w/w.
• Artroskopia stawu biodrowego/ skokowego/ barkowego/ łokciowego.
• Artroskopowe zeszycie stożka rotatorów stawu barkowego.
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czonych, znanych w całej Polsce
chirurgów, wykonuje operacje korekcyjne i rekonstrukcyjne, operacje
kręgosłupa metodami klasycznymi
i małoinwazyjnymi (m.in. endoskopowe usunięcie jądra miażdżystego
w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
metodą ENDOSPINE czy przezskórne usunięcie dysku lędźwiowego
– nukleoplastyka technologią Coblation), a także zabiegi artroskopowe. Pacjenci mają troskliwą opiekę pooperacyjną ze strony lekarzy
i wykwalifikowanych pielęgniarek.
Prowadzimy też wczesną rehabilitację pooperacyjną, która może być
kontynuowana w formie pobytu rehabilitacyjnego. Oferujemy również
zakup zaordynowanego sprzętu rehabilitacyjnego…
Prowadzicie też Szkołę Policealną dla osób niepełnosprawnych
i kursy prawa jazdy dla niepełnosprawnych…
Tak, uważamy, że pacjent winien
otrzymać u nas wszystko, co jest potrzebne do poprawy jakości jego życia.
Są pacjenci wymagający pomocy
opiekuna. Czy osoby towarzyszące mogą liczyć na zakwaterowanie, wyżywienie, propozycje spędzania wolnego czasu?
Poza usługami medycznymi,
oferujemy wiele atrakcji, choćby

wspomnianą pływalnię, kriokomorę,
jaskinię solno-jodową, kort tenisowy.
Można też skorzystać z usług kosmetycznych, fryzjerskich, masaży. Oczywiście, polecam spacery po części
uzdrowiskowej, po Parku Zdrojowym
z tężnią solankową. Niedaleko CKR,
w Dworze Konstancin, znajduje się
elegancka restauracja, w której organizowane są imprezy dostosowane
do potrzeb klienta. Ponadto Konstancin jest świetną bazą wypadową do
Warszawy.
Najbliższe plany…
Od stycznia tego roku funkcjonuje Przychodnia Neurologiczna.
Wiem, że na tego typu usługi jest
duże zapotrzebowanie. Chcemy też
zaoferować szeroki pakiet działań
profilaktycznych. Już obecnie udostępniamy basen grupom dzieci
i młodzieży z Konstancina. Zamierzamy przebadać uczniów 4 klas naszych szkół podstawowych pod kątem wad postawy i w/w wybranych
przypadkach zaproponować zajęcia
korekcyjne. Prowadzimy też akcję

„Aktywna mama = aktywne dziecko”.
Chodzi nam nie tylko o udział w zajęciach rehabilitacyjnych, ale również
o zaszczepienie nawyków zdrowego
stylu życia.
Zapewne niektóre wasze przedsięwzięcia kwalifikują się do programów unijnych.
Owszem, korzystaliśmy ze środków unijnych, np. na uruchomienie
bloku operacyjnego, na usprawnienie
obsługi teleinformacyjnej, ale większość kosztów pokrywamy z własnych
środków. Tylko w ciągu ostatnich 8 lat
na inwestycje wydaliśmy około 40 mln
zł. A potrzeby są nadal duże…
Dziękując za rozmowę życzę
Panu Prezesowi i całemu personelowi CKR satysfakcji z wykonywanej pracy, bo dzięki niej
wiele tysięcy pacjentów odzyska
zdrowie i poprawi jakość swojego życia.
Rozmawiała:
Irena Hamerska

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. – Konstancin-Jeziorna
ul. Gąsiorowskiego 12/1,www.ckr.pl
Pobyty rehabilitacyjne – Centrum Medyczne
tel.: +48 22 703 06 66, e-mail: centrummedyczne@ckr.pl
Operacje – sekretariat Oddziału Chirurgii Jednego Dnia,
Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa,
tel.: +48 22 703 04 36, e-mail: sekretariat.blok@ckr.pl
Dojazd – 20 km od centrum Warszawy, autobus 700 z Dworca Centralnego PKP,
autobus 710 ze stacji metra Wilanowska – przystanek Piasta.
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Jesteśmy wielką,
bielańską rodziną
Jesteśmy wielką, bielańską rodziną – mówi Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki – największej placówki ochrony zdrowia Samorządu m.st. Warszawy, która
obchodzi właśnie swoje 50. urodziny.
Pamiętam Szpital Bielański
z lat 90. Wejście główne było
siermiężne, elewacje zewnętrzne i korytarze obskurne, sale dla
chorych zatłoczone… Dziś szpital
jest zmodernizowany, unowocześniony…
Mamy 1-2-osobowe sale dla chorych, każda z węzłem sanitarnym. Posiadamy dobre warunki socjalne i nowoczesne wyposażenie szpitala. Na
jedno łóżko szpitalne przypadają prawie 3 etaty, w tym łącznie 444 lekarzy.
Spełniamy europejskie standardy.

Dorota Gałczyńska-Zych pracę zawodową rozpoczęła w 1982 r., po ukończeniu
Akademii Medycznej w Warszawie. Rok
później utworzyła pierwszą w byłym
województwie siedleckim pracownię
ultrasonografii. Praca z pacjentem i dla
pacjenta zaowocowała uzyskaniem
trzech specjalizacji: I stopnia z chorób
wewnętrznych, II stopnia z medycyny
nuklearnej, z medycyny pracy oraz
ukończeniem Podyplomowego Studium
Zarządzania Organizacjami Służby
Zdrowia. W 1992 r. została dyrektorem
Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.
Tę placówkę przeprowadziła przez etap
budowy, wyposażenia aż do otwarcia
dla pacjentów. W rankingach siedlecka
lecznica została uznana za najlepszą na
Mazowszu. W 2006 r. została zastępcą
dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu
Bielańskim, a w 2007 r. objęła funkcję
dyrektora naczelnego. Kierowane przez
nią szpitale są postrzegane jako wzory
do naśladowania dla innych placówek
ochrony zdrowia.

Jednak okres PRL był dla szpitala
okresem rozwoju…
Rzeczywiście, szpital był oczkiem
w głowie prominentów, odwiedzały go
liczne delegacje zagraniczne, ale po latach tłustych zazwyczaj przychodzą lata
chude. Myślano nawet o likwidacji szpitala. Sytuacja poprawiła się po nadaniu
szpitalowi imienia ks. Jerzego Popiełuszki. Prawdziwie dobre czasy zaczęły
się w latach 2002-2003, gdy dyrektorem
był Marek Balicki. Wówczas pchnięto
placówkę na tory profesjonalnego, gospodarnego zarządzania. Niebagatelną
rolę odegrało też efektywne, wręcz tro-

skliwe zaangażowanie się władz stolicy
w rozwój szpitala. Samorząd Warszawy,
organ założycielski szpitala, przeznaczył
na przebudowę i modernizację placówki
ponad 75 mln zł.
Szpital Bielański cieszy się dobrą
opinią wśród mieszkańców Bielan, Żoliborza, pobliskich miejscowości. Warszawiacy mając do
wyboru kilka szpitali, zazwyczaj
wybierają właśnie Szpital Bielański. Powszechnie mówi się, że tu
są dobrzy lekarze, fachowa, życzliwa obsługa. Tu leczą się również
politycy, decydenci, celebryci…
Mnie jako dyrektora szpitala taka
opinia bardzo cieszy. To wynik pracy
i zaangażowania pracowników przez
wszystkie lata funkcjonowania placówki. To im należy się wielkie uznanie
za wykreowanie dobrej marki Szpitala
Bielańskiego.
Przyzna Pani, że w obecnych czasach bardzo wiele zależy od sposobu zarządzania…
Oczywiście, ale o renomie placówki decydują trzy czynniki: zarządzanie,
kadra i pieniądze i wszystkie one mu-
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szą ze sobą współbrzmieć. Nam się to
udaje. Wiele zawdzięczamy współpracy z czołowymi warszawskimi ośrodkami naukowymi, do których należą:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawski Uniwersytet
Medyczny, PAN, AWF. Liczymy się na
rynku dydaktyki i medycyny. Wykształciliśmy rzesze lekarzy w wielu dziedzinach medycyny i wielu studentów.
U nas rzadko bywają zmiany personelu, „trzon” kadry pracuje od wielu lat.
Niezwykle ważne jest utożsamianie się
pracowników ze szpitalem. Tworzymy
jedną, bielańską rodzinę. Łączy nas jedna myśl, jedno dążenie – dobro szpitala
i pacjenta. Umiemy się porozumieć,
znaleźć optymalne rozwiązanie nawet
najtrudniejszego problemu. A – jak
wiadomo – zgoda buduje. Bardzo ucieszyły mnie wyniki ubiegłorocznej, anonimowej ankiety wśród pracowników,
dotyczącej satysfakcji z pracy. Najważ-

wielu lat z powodzeniem zlecamy usługi
w diagnostyce laboratoryjnej, obrazowej, pralni, spalarni, obsłudze technicznej i parkingu. Nadal sami prowadzimy
kuchnię szpitalną, bo cepeliny bielańskie, to już marka. Jednak największym
problemem dla zarządzającego jest
nie ogrom firmy, lecz permanentnie
zmieniające się przepisy prawa. Bardzo niekorzystny dla placówek ochrony

Szpital Bielański posiada certyfikaty ISO zarządzania jakością,
środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy. Trzykrotnie zdobył tytuł
Mazowieckiej Firmy Roku w kategorii: zakłady lecznictwa zamkniętego,
trzykrotnie „Perły Medycyny” w kategorii szpitale powyżej 400 łóżek,
a Klinika Endokrynologii otrzymała godło „Teraz Polska” i – jako najlepsza
klinika w kraju – „Złotą Perłę”
niejsze nie było wypalenie zawodowe
czy oczekiwania płacowe, lecz uznanie
pacjentów. Dodam, że mamy bardzo
wysoki wskaźnik wykorzystania łóżek,
co oznacza, że pacjenci oddają swój
głos na nas!
Zarządzanie tak dużą i skomplikowaną firmą to niezwykle trudne
zadanie. 21 oddziałów, 40 poradni, 1700 pracowników, 800 tys.
obsługiwanych mieszkańców, 40
tys. rocznie hospitalizowanych
pacjentów. A przecież szpital to
nie fabryka gwoździ! Tu trzeba
znać się na medycynie i być dobrym menadżerem. Jak pani dyrektor ogarnia to wszystko?
Nie wszystko, co mieści się na terenie szpitala, znajduje się w bezpośrednim zarządzaniu dyrekcji szpitala. Jesteśmy prekursorami w outsourcingu. Od

zdrowia okazuje się system umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w których zasady zmieniają się w czasie ich
trwania. Od lat zabiegamy o wieloletnią
stabilność co do zasad i finansowania
i jak na razie – bezskutecznie. Jesteśmy
od tych umów bardzo uzależnieni, bo-

wiem usługi świadczone w ramach NFZ
stanowią prawie 100% naszej działalności medycznej. Jako publiczny zakład
opieki zdrowotnej nie możemy świadczyć tych samych usług odpłatnie.
Zapewne trudno wyróżniać jakąś
jedną dziedzinę medycyny. Myślę
jednak, że Szpital Bielański ma
swoja specjalizację
Ma ich aż 21! Trudno wskazać tę
jedną dziedzinę medycyny jako wiodącą, bo mamy poważne osiągnięcia
w wielu. Niewątpliwie chlubą naszego
szpitala, mającą najdłuższą tradycję,
jest oddział endokrynologii. Dorobek
tego oddziału potwierdza godło „Teraz
Polska”.
W Pani gabinecie widzę mnóstwo
odznaczeń, statuetek, dyplomów… Które sprawiają największą satysfakcję?
Te, które szpital otrzymał za moich
czasów, a wśród nich medal Zasłużony

Szpital Bielański w Warszawie (od 1999 r. im. ks. Jerzego Popiełuszki) powstawał
przez 15 lat (projekt budowy opracowano w 1949 r.) i został uruchomiony 19 grudnia
1960 r. W pierwszym okresie było 656 łóżek w kilkunastu oddziałach. Obecnie szpital
posiada 21 oddziałów szpitalnych (598 łóżek), ponad 40 poradni specjalistycznych.
Na bazie oddziałów pracują kliniki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Akademii Medycznej (dziś Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), Polskiej
Akademii Nauk, Instytutu Kardiologii oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Szpital
współpracuje również z warszawską Akademią Wychowania Fizycznego. Szpital
Bielański zatrudnia 1700 pracowników, w tym 444 lekarzy (90 z tytułami naukowymi),
594 pielęgniarki i położne (175 z wyższym wykształceniem), 203 osoby personelu medycznego wyższego i średniego szczebla oraz 263 osoby personelu pomocniczego.
Szpital Bielański zapewnia pacjentom: opiekę wysokiej klasy specjalistów, nowoczesną diagnostykę laboratoryjną i obrazową, wszelką pomoc doraźną w nagłych
przypadkach, kontrolę poszpitalną i rehabilitację, konsultacje w poradniach specjalistycznych. Rocznie hospitalizuje około 35 tys. pacjentów a około 160 tys. jest
leczonych w systemie ambulatoryjnym.
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dla m.st. Warszawy i nagroda specjalna
takie Grand Prix w ogólnopolskim konkursie „Perły medycyny” w kategorii
szpitale powyżej 400 łóżek
Popularność szpitala dostrzegają
także władze państwa, miasta.
Odwiedził was prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, minister zdrowia Ewa Kopacz. To dodaje rangi szpitalowi…
Naszymi gośćmi byli też matka i brat księdza Jerzego Popiełuszki
z okazji uroczystości nadania szpitalowi
jego imienia.
Domyślam się, że ma Pani w zanadrzu coś wielkiego na najbliższe lata…
Oczywiście rozbudowę szpitala. Jest
to konieczne, bo mamy bardzo wysoki,
nawet za wysoki wskaźnik wykorzystania łóżek na wielu oddziałach. Projekt
obejmuje duży blok operacyjny, OIOM,

200 łóżek do hospitalizacji, a na dachu
lądowisko dla helikopterów. Tylko w naszym szpitalu droga dla odwiedzających
nie będzie się łączyła z drogą dla pacjentów. Potrzeba nam na to 220 mln zł,
o które obecnie zabiegamy, być może
w PPP. „Przecięcie wstęgi” planujemy
za trzy lata. Rozpoczynamy także wdrażanie projektu Unii Europejskiej dotyczącego przychodni przyszpitalnej, pod
nazwą e-zdrowie. Pacjent będzie mógł
elektronicznie zapisać się na wizytę do
wybranego lekarza specjalisty. Projekt
będzie zrealizowany w 2013 r.

Jest Pani zwolenniczką prywatyzacji szpitali?
Uważam, że wokół sieci publicznych szpitali powinny powstawać szpitale prywatne o wysokim standardzie
usług, świadczące usługi także w ramach NFZ.
A co z komercjalizacją Szpitala
Bielańskiego?
Nie musimy przekształcać się
w spółkę samorządową w celu umorzenia zadłużenia, bo, o ile wiem, jesteśmy
jedynym niezadłużonym szpitalem
w Warszawie, ale projektowi nie mówimy nie. Co więcej, rozważamy go
poważnie.
O czym prywatnie marzy dyrektor szpitala?
Uwielbiam podróże. Wiele już zwiedziłam. Moim marzeniem jest podróż
dookoła świata, ale na razie nie mam
tyle czasu. Na koniec moich wojaży
zostawiam wyspę grecką Santorini.

Jest taka klimatyczna, energetyczna…
A w ogóle chętnie wypoczywam w naszym domku w Mierzwicach nad Bugiem, nad rzeką mojego dzieciństwa.
Wynosi Pani sprawy szpitalne do
domu, czy zostawia je w firmie?
Nie wynoszę, jeśli to konieczne,
dłużej zostaję w biurze. Uznaję trady-

cyjny model rodziny – w domu jestem
matką, żoną, gospodynią… Bardzo cenię sobie prywatność. Lubię czas w pracy i czas od niej odpoczynku.
Praktycznie ma Pani dwa domy,
jeden w Siedlcach, drugi w Warszawie. Który jest ważniejszy?
Ten w Siedlcach, gdzie zawsze czeka mój mąż i gdzie wrócę, jak skończy
się moja przygoda ze stolicą.
Nie zamierza Pani ubiegać się
o stanowisko ministra zdrowia, tak
jak niektórzy Pani poprzednicy?
Och, nie! Byłaby to dla mnie kara…
Ministrem zdrowia nie chcę być, Pani
minister nie zazdroszczę, ale jej kibicuję.
Na łamach albumu z okazji 50-lecia szpitala wspomina Pani, że
przygoda ze szpitalem Bielańskim
zaczęła się 30 lat temu… od roli
pacjenta. 6 lat później tu urodziła
Pani córkę, a w 2007 r. szpital wybrał Panią na swojego dyrektora.
Czego należy życzyć szefowej bielańskiej placówki ochrony zdrowia z okazji złotego jubileuszu?
Przez 50 lat służyliśmy mieszkańcom stolicy i nadal chcemy to czynić
jak najlepiej. Przy okazji pragnę złożyć
hołd i uszanowanie tym wszystkim,
którzy przyczynili się do stworzenia ze
Szpitala Bielańskiego nowoczesnej placówki medycznej, gwarantującej usługi
na najwyższym, europejskim poziomie.
Pragnę również podziękować zarządowi
szpitala: dr n. med. Grzegorzowi Michalakowi, prof. Wojciechowi Zgliczyńskiemu, Grzegorzowi Gomole, Łukaszowi
Milczarkowi, Elżbiecie Błaszczyk, Danucie Rakowskiej-Róziewicz, Elżbiecie
Kmicie, Krzysztofowi Jarząbkowi.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Irena Hamerska

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
www. bielanski.med.pl; tel. centrali 22 56 90 500;
rejestracja poradni specjalistycznych: tel. 22 864 20 00; dział obsługi pacjenta: tel. 22 56 90 470
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Dbanie o siebie
to obowiązek
W samym centrum Warszawy znajduje się siedziba prywatnej kliniki medycyny estetycznej SFERA. Jest to nowoczesna, komfortowa, przestronna i doskonale wyposażona klinika, posiadająca dwa ośrodki chirurgii plastycznej w Warszawie i w otoczonym pięknymi lasami Rembertowie. Jej właścicielem jest dr Krzysztof Migała. Osobom przyjeżdżającym klinika oferuje możliwość skorzystania z zakwaterowania i pełnej opieki medycznej podczas całego procesu
rekonwalescencji. Leczeniem pacjentów od 16 lat zajmuje się zespół doświadczonych chirurgów, specjalistów chirurgii plastycznej, działających w Polskim Towarzystwie Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, po szkoleniach w USA, Francji, Anglii, Niemczech. Z włascicielem kliniki dr. Krzysztofem Migałą rozmawiam w centrum
Warszawy o nowych możliwościach, jakie stwarza medycyna estetyczna.
Gościł Pan na łamach Przeglądu
dwa lata temu. Co zmieniło się
w klinice od tamtego czasu?
W medycynie estetycznej z roku
na rok dokonują się zmiany. Pojawiają się nowe techniki, nowe urządzenia, szczególnie jeżeli chodzi
o lasery czy stosowanie nowych
możliwości z wprowadzeniem preparatów do skóry – mniej używa się
obecnie igieł, a częściej kaniul, które są tak skonstruowane, że nie zostawiają ani zasinień, ani obrzęków,
nie uszkadzają tym samym naczyń
i nerwów, a dzięki temu są bezpieczne i nie sprawiają kłopotów. Pacjent
może wyjść prosto po zabiegu na
przyjęcie czy event, nie obawiając
się, że będzie widać jakieś ślady jego
bytności w gabinecie medycyny estetycznej.
Wszystkie te nowości są stosowane w Pana gabinecie…
Staramy się dorównać kroku nowoczesnej technice i wprowadzać do
użytku na bieżąco jej najnowsze osiągnięcia, tak by pacjent czuł, że mamy
nad nim specjalną opiekę, że stosujemy nowoczesne środki, a tym samym
bezpieczne.
Oprócz nowoczesnych technik
na rynku pojawiają się też nowe
preparaty.
Trzeba się orientować we wszystkich nowościach. Firmy farmaceutycz-

ne zabiegają oczywiście o to, by dotrzeć z informacjami na temat swoich
produktów i przekonać do ich stosowania. Każdy lekarz ma jednak swoje
ulubione preparaty, które stosuje, są
one sprawdzone, budzą zaufanie – wiadomo, że po ich zastosowaniu efekt
będzie dokładnie taki, jakiego życzy sobie pacjent. Preparat musi być przede
wszystkim bezpieczny dla pacjenta.
Czy oprócz nowości w dziedzinie
techniki i środków farmakologicznych w Pana gabinecie oferowane są nowe rodzaje zabiegów?
Gama zabiegów rozszerza się
poprzez stosowanie nowych preparatów, ponieważ każdy preparat ma swoją specyfikę. Wróciłem
właśnie z kongresu w Monte Carlo.
Takie międzynarodowe kongresy
są wspaniałym forum wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów na temat stosowania rozmaitych technik
i wykorzystywania preparatów. Także rozmowa kuluarowa z kolegami
i koleżankami pomaga w wyciągnięciu wniosków z dotychczasowych
doświadczeń.
Wprowadził Pan niedawno nową
metodę leczenia łysienia. Proszę
nam o niej opowiedzieć.
Metoda Regeneris na świecie
nie jest już taką nowością; w Polsce
rzeczywiście jest jeszcze mało znana. Udało mi się dzięki niej osiągnąć

Krzysztof Migała
bardzo dobre efekty, ale być może
jest to przypadek losowy.
Jest Pan bardzo skromny. Proszę
powiedzieć, na czym polega ta
metoda?
Regeneris polega na pobraniu
krwi od pacjenta, następnie jej odwirowaniu i uzdatnieniu osocza bogato
płytkowego specjalnym preparatem.
Jest to lek z własnej krwi. Podaje się
go na skórę głowy metodą mezoterapi, tj. wielokrotnych nakłuć. jedną z pacjentek była osoba z mojej
najbliższej rodziny. Kobieta około
60-letnia, która nagle, z niewiadomych przyczyn, zupełnie wyłysiała.
Próbowała leczyć się u dermatologa.
Przez pół roku stosowała różne leki,
łącznie ze sterydami i naświetleniami, wszystkie wyniki analiz były pra79
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widłowe. Zaproponowałem jej więc
zabieg Regeneris. Po ośmiu zabiegach, stosowanych co dwa tygodnie,
włosy zaczęły odrastać. Kurację rozpocząłem pod koniec grudnia ub.
roku. Efekty są już bardzo dobrze
widoczne – na tyle, że firma farmaceutyczna, która produkuje specyfik
prosiła mnie o zgodę na wykorzystanie zdjęć – bo cały proces oczywiście
dokumentowałem fotograficznie.
Zabieg ten wykonywałem również
innym pacjentkom, które nie miały aż
tak poważnego problemu z włosami,

niemniej twierdziły, że po zastosowaniu preparatu ich włosy znacznie się
wzmocniły i zaczęły odrastać w miejscach, z których wcześniej wypadały.
Czy ten zabieg może być nadzieją dla osób, które łysieją, np. po
chemioterapii?
Po chemioterapii włosy odrastają same. Ten zabieg jest skuteczny
w przypadkach wypadania włosów z
powodu innych czynników. Nie jest
to oczywiście lek uniwersalny – wówczas praktycznie nie byłoby osób łysych – każdy mógłby sobie pozwolić
na taką kurację, zwłaszcza że nie jest
ona tak bardzo droga.
Ile kosztuje taki zabieg?
Jeden zabieg kosztuje od 400 do
500 złotych (jedna dawka preparatu to
koszt ok. 300 złotych). Zaleca się oko-

ło ośmiu sesji przy rozległym łysieniu.
Zastrzegam jednak, że zabiegi te wykonuję od niedawna, więc nie mogę
dać pełnej gwarancji, że efekt będzie
tak spektakularny, jak mi się to udało
osiągnąć za pierwszym razem.
Czy Regeneris z równym powodzeniem można stosować u mężczyzn i kobiet?
Jak najbardziej, choć jak mówiłem, mam jeszcze za małe doświadczenie, żeby gwarantować każdemu
dobry efekt.

Dla wielu kobiet ogromnym problemem jest cellulit. Co może im
Pan zaoferować w walce z „pomarańczową skórką”?
Na rynku jest wiele preparatów
zwalczających ten problem. Trzeba pamiętać, że każdy człowiek indywidualnie reaguje na leki, więc ten sam preparat u jednych osób może przynieść
zadowalające efekty, a u innych nie.
Jakie zabiegi może Pan polecić
mężczyznom?
Bardzo lubię przeprowadzać
zabiegi u mężczyzn. Uważam, że
mężczyzna powinien dbać nie tylko
o twarz, ale i o sylwetkę. Mam nawet
takie powiedzenie, że mężczyzna otyły jest po prostu źle wychowany. Na
szczęście zgłasza się do mnie sporo
panów. Przeprowadzam u nich rozmaite zabiegi. Najczęściej są to drob-

ne korekty wykonywane w obrębie
twarzy – korekcja owalu twarzy, likwidacja tzw. lwich zmarszczek na czole,
„worów” pod oczami, wypełnienie
policzków itp. Mężczyźni często są zaniedbani – to o kobietach mówi się, że
powinny chodzić do kosmetyczki, do
manicurzystki. Tymczasem mężczyzn
też dotyczy dbanie o siebie. Może nie
w postaci częstych wizyt w salonach
kosmetycznych, ale na przykład w siłowni, czy w sali gimnastycznej. Nie
po to, żeby wyrabiać muskulaturę, ale
po to, by nie dopuścić do nadmiernego otłuszczenia i zachować odpowiednią formę fizyczną. Sylwetkę można kształtować na wiele sposobów.
Można oczywiście nadmiar tłuszczu
odessać lub wyciąć, ale można też nie
dopuścić do jego odkładania się lub
pozbyć się go w sposób nieinwazyjny. Jeżeli kobieta młodo wygląda i jej
partner tak samo, bo o siebie dbają,
to ja się tylko z tego cieszę. Często
zdarza się, że żona przyprowadza do
gabinetu zawstydzonego męża, który widząc późniejsze efekty zabiegów
staje się stałym pacjentem.
Czy medycyna estetyczna nadal będzie domeną ludzi zamożnych?
Jeżeli firmy farmaceutyczne nadal
będą prowadzić taką politykę cenową,
jak dotychczas, to, niestety, tak. Ja
bardzo bym chciał, żeby było inaczej.
Moi koledzy również chcieliby wykonywać zabiegi o wiele taniej. Nadzieja
w tym, że coraz więcej firm wkracza
na rynek. Może zwiększona konkurencja wymusi obniżenie cen.
Życząc dalszych sukcesów dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Magdalena Lewandowska
Klinika SFERA
Al. Jerozolimskie 113/115
02-017 Warszawa
tel./faks: 22 629 92 97
kom. 607 083 038
e-mail: sfera@klinikasfera.pl
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Żywność z sąsiedztwa:
aronia i jabłka
Iwona Wawer
W europejskich czy amerykańskich supermarketach można znaleźć wiele
takich samych produktów: są pięknie opakowane, mają długi okres przydatności do spożycia i zawierają mnóstwo dodatków. „E-dodatki”, które mają poprawić kolor, smak czy trwałość nie są szkodliwe, ich bezpieczeństwo zostało sprawdzone, ale codzienne spożywanie ich mieszaniny
w stężeniach większych niż w naturalnych produktach nie jest zdrowe.
Niepokój i wątpliwości konsumentów wynikają z dużej skali spożycia
przetworzonej żywności. Większość
z nas nie ma przecież ogrodu ani działki, praktycznie przestaliśmy robić przetwory w domu i stale kupujemy gotową żywność w supermarketach.
Przedstawiciele oficjalnych urzędów uspokajają: „mamy zdrową
żywność”, a liczba zatruć pokarmowych utrzymuje się na niewielkim
poziomie. Jednak nieobecność bakterii chorobotwórczych to nie jest
jedyne kryterium oceny, czy produkt
jest korzystny dla zdrowia. Przetworzona żywność nie jest zdrowa,
ponieważ ma za dużo soli i cukru,
a w czasie procesów technologicznych traci znaczną część cennych
mikroskładników, witamin i minerałów. Dzisiaj pomocne są suplementy diety, nadzieją na przyszłość jest
żywność funkcjonalna.
W USA i Kanadzie coraz bardziej
popularny jest ruch konsumencki na
rzecz świeżej żywności: „eat local”, czyli
„jedz lokalne produkty”. Rolnicy sprzedający towar lokalnym konsumentom
nie muszą się martwić opakowaniami,
transportem i zapewnieniem długiego okresu przydatności do spożycia.
Mogą się skupić na tym, aby produkty
były świeże i smaczne. Stwierdzono,
że małe farmy zapewniają większą

bioróżnorodność upraw, produkują
mniej odpadów, nie używają chemii na
dużą skalę. Korzystanie z produktów
z sąsiedztwa eliminuje ogromne ilości
paliwa do ciężarówek i samolotów, bowiem przeciętny amerykański produkt,
przed położeniem go na talerzu, podróżuje aż 1500 mil. Amerykańscy konsumenci są więc zachęcani do zakupu
towarów wyprodukowanych w promieniu 100 mil od domu. Czy musimy
się aż tak bardzo uzależniać od produktów z daleka?
Sok pomarańczowy nie musi dominować na polskich stołach, powinniśmy częściej pić bardzo zdrowy sok
z aronii, czarnej porzeczki czy jabłek.
Aronię można nazwać „polskim czarnym skarbem”, mamy największy areał
upraw na świecie, zbieramy jej ponad
50 tysięcy ton rocznie. Owoce są tanie,
bo zbiera się je kombajnami, są przerabiane głównie na sok (koncentrat).
Mają unikalny skład chemiczny
i szczególnie wysoką zawartość
cennych związków polifenolowych. Badania kliniczne pokazały, że aronia obniża ciśnienie i poziom cholesterolu.
Produkty z aronii, takie
jak sok, dżem, wino, aronia kandyzowana czy aronia w czekoladzie powinny
być powszechnie jadane

i docenione. Mogą poprawić zdrowie
Polaków, a jednocześnie stać się hitem
eksportowym.
Polska jest potentatem w produkcji
jabłek, zbieramy ich ponad 2 mln ton
rocznie. Ale nie doceniamy walorów
soku z tych owoców, zwłaszcza tego
nieklarowanego, mętnego. Polscy naukowcy pokazali, że jest wielokrotnie
lepszy niż klarowany, w którym cennych związków polifenolowych i rozpuszczalnego błonnika zostaje bardzo
niewiele. Oprócz soku, świetny jest
mus jabłkowy, jabłka prażone, gotowe
na szarlotkę. Warto też zaapelować
o popularyzację cydru. Ma niewiele
alkoholu, w upalne dni doskonale gasi
pragnienie, jest bardzo lubiany we
Francji. Jabłka doceniali Anglicy mawiając „jedno jabłko codziennie i nie
potrzebujesz lekarza” (one apple a day
keeps the doctor away). Naukowcy
stwierdzają ostatnio, że „dwa jabłka
dziennie i nie potrzebujesz onkologa” (two apples a day keep oncologist
away). Czy nie warto zapłacić za wspaniałe jabłka spod Grójca i być zdrowym?
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Mięso – podstawowe
źródło pokarmu
Odżywianie to proces pobierania z zewnątrz przez organizmy składników
pokarmowych, niezbędnych do budowy własnego ciała. Istnieje specjalizacja w wyborze pokarmu, która stała się podstawą ogólnej ich klasyfikacji pod tym względem na: mięsożerne, roślinożerne i wszystkożerne.

Do tej ostatniej grupy zalicza się
człowiek. Budowa przewodu pokarmowego ssaków związana jest
z rodzajem pobieranego pokarmu.
Wszystkie organizmy zwierzęce –
niezależnie od tego, czy to będzie
pierwotniak, czy człowiek – mają
jedną wspólną właściwość: brak
zdolności syntezy białek ze związków azotowych pochodzenia mineralnego. Jest to zasadnicza różnica
między roślinami a zwierzętami.
Składników odżywczych jest
kilkadziesiąt. Są nimi aminokwasy
(około 20 rodzajów), z których zbudowane są białka, kilka rodzajów
węglowodanów, kilkanaście kwasów
tłuszczowych oraz po kilkanaście
składników mineralnych i witamin.
Rola poszczególnych składników pokarmowych jest przeważnie bardzo różnorodna. Białko jest
bezsprzecznie
materiałem
budulcowym, ale jest ono również
czynnikiem regulującym i energetycznym. Głównym źródłem białka dla człowieka jest mięso,
tj. wszystkie jadalne części tusz
zwierząt rzeźnych, drób, dziczyzna,
ryby, skorupiaki i mięczaki, a także
podroby, wędliny mięsne i podrobowe oraz konserwy mięsne i rybne.
Jaja są pełnym zamiennikiem mięsa, jak również suche nasiona roślin
strączkowych.
Skład chemiczny tkanki mięsnej
zależy od wielu czynników. Przeciętnie u dorosłych zwierząt zawartość
wody wynosi 70%, białka 17,5%, wę-

glowodanów 0,6%, tłuszczu 9%,
substancji mineralnych 4,8% .
Inne substancje, jak enzymy,
kwasy nukleinowe itp. stanowią
niewielki procent i zaliczane są
do białek. Podane wartości są tylko informacją o pewnych proporcjach, ponieważ rzeczywiste
ilości poszczególnych składników
wahają się w szerokich granicach
i zależą od wielu czynników, jak: gatunek, płeć, wiek zwierząt, warunki
chowu, metody żywienia i warunki środowiskowe (dotyczy głównie
dzikich zwierząt). Największe wahania występują w zawartości wody
i związków tłuszczowych. Gdy w tuszy wzrasta udział procentowy tłuszczu, zawsze zmniejsza się zawartość
wody. O składzie chemicznym tuszy
decyduje również wiek, masa zwierząt a także ich płeć. Ogólnie można powiedzieć, że mięso osobników
żeńskich jest delikatniejsze niż męskich. Spostrzeżenia tego dokonano
już dawno i wykorzystano w praktyce przez stosowanie kastracji. Mięso
zwierząt młodych zawiera przeważnie mniej białka i tłuszczu, a więcej
wody i kości. Ze względu na jego
skład chemiczny jego wartość odżywcza powinna być niższa niż mięsa zwierząt starych, tak jednak nie
jest, gdyż strawność mięsa zwierząt
młodych, a co za tym idzie i przyswajalność, jest wyższa.
Zawartość wody w mięsie jest
bardzo duża, waha się najczęściej od
70 do 80%. Tylko 3% wody występu-

Roman Dawid Tauber
Rektor WSHiG w Poznaniu
je w stanie nie związanym. Reszta
tworzy z białkiem ciała koloidalne.
Z punktu widzenia wartości odżywczej najważniejszym składnikiem mięsa jest białko. Ilość jego
wynosi od 9 do 22%. Wśród białek
mięsa rozróżniamy: globuliny, albuminy, nukleoproteiny oraz jedną
ze skleroprotein – kolagen. Białka
mięsa ze względu na skład aminokwasowy posiadają wysoką wartość
biologiczną. Jedynie żelatyna powstała z kolagenu nie jest białkiem
pełnowartościowym, gdyż nie zawiera tryptofanu i mało ma tyrozyny
i aminokwasów siarkowych. W żelatynie znajduje się natomiast duża
ilość lizyny, której stosunkowo mało
jest w produktach zbożowych. Białko jest wchłaniane przez jelita w postaci aminokwasów.
Tłuszcze w mięsie to przeważnie
glicerydy kwasu stearynowego, palmitynowego i oleinowego. W łoju
baranim znajduje się odpowiednio
25%, 30% i 30-35% tych związków,
reszta to inne kwasy tłuszczowe
występujące w małych ilościach.
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W skład tłuszczu wchodzą nadto fosfotłuszczowce (fosfatydy i lecytyna)
i sterole.
Zawartość tłuszczu w mięsie
wacha się w bardzo szerokich granicach. Chuda wołowina ma zaledwie
2 – 6% tłuszczu, a w wieprzowinie
jego ilość może przekraczać 40%.
Duża zawartość tłuszczu obniża
strawność mięsa. Przyswajalność
tłuszczu zależy od zdolności emulgowania i punktu topnienia, który im
jest niższy, tym przyswajalność jest
większa. Tłuszcz bydlęcy jest przyswajany w 92 – 95%, tłuszcz barani
w 89-93%, tłuszcz wieprzowy 96-97%. Jeden gram tłuszczu spalonego w organizmie wydziela 9,5 kal.
Temperatura topnienia tłuszczów zwierzęcych w stopniach C
Tłuszcz wieprzowy 28 – 40
Tłuszcz bydlęcy 40 – 50
Tłuszcz barani 44-55
Tłuszcz koński 30 – 43
Tłuszcz, zależnie od gatunku,
rodzaju, rasy, wieku, płci i stopnia
utuczenia zwierzęcia znajduje się
w tkance śródmięśniowej (tłuszcz
śródtkankowy ) w ilości od 0,3 – 3,5 %
oraz jako zewnętrzny podskórny
(słonina), okołonerkowy, otokowy,
w jamie piersiowej, brzusznej i miednicy w kresce i na sercu do 45 %.
Tłuszcz nie zawsze rozłożony jest
na składniki podstawowe: glicerol
i kwasy tłuszczowe. Może być również
przyswojony w postaci nie zmienionej,
jeśli zostanie odpowiednio zemulgowany, tzn. rozdrobniony na maleńkie
kuleczki o średnicy do 0,5 mikrona,
takie jakie spotykamy w mleku. Zemulgowany tłuszcz przechodzi przez
ścianki jelita i dostaje się do naczyń
limfatycznych, aby omijając wątrobę,
wraz z limfą dostać się do krwiobiegu.
Sterole występują w tłuszczach
zwierzęcych w postaci wolnej lub
związanej estrowo. Sterole są to drugorzędne alkohole, wywodzące się
z układu zwanego steranem. Spośród steroli zwierzęcych najważniejszy jest cholesterol. Najwięcej jest go
w mózgu, sercu i w żółtku jaja.

Zawartość cholesterolu w niektórych produktach mg %
Wieprzowina 70-105
Mięso cielęce chude 90
Mięso cielęce tłuste (nerkówka)
250
Szynka wieprzowa 123-184
Mięso wołowe 60-75
Móżdżek cielęcy lub wołowy 2235
Nerki wieprzowe lub wołowe 804
Wątróbka cielęca lub wieprzowa
360-430
Drób 82-527

do wywaru. Jest ich więc dużo w rosołach i wyciągach mięsnych. Pobudzają
one wydzielanie soków trawiennych,
co bywa często pożądane. Niektóre
z tych ciał wyciągowych, jak adenina i inne zasady purynowe, zostają
w organizmie przekształcone w kwas
moczowy, który może gromadzić się
w ustroju.
Węglowodany w tkance mięśniowej są reprezentowane przez glikogen
(0,3 – 2%) lub cukry proste jak glukoza (0.05 %). Ilość glikogenu zależy od

Kiełbasa biała 100
Smalec, słonina , łój wołowy 95-107
Niektóre pochodne cholesterolu
są prowitaminami witaminy D, z których w pewnych warunkach powstaje
ta witamina. Cholesterol z produktów
spożywczych jest dobrze przyswajalny. Organizm człowieka sam potrafi
syntetyzować cholesterol, pobiera go
również z pokarmu.
Do pośrednich produktów przemiany białek należą zasady purynowe
i wolne aminokwasy. Nagromadzenie
substancji azotowych niebiałkowych
i produktów ich przemiany po uboju
nadaje mięsu pożądane cechy organoleptyczne. Są to tzw. ciała wyciągowe. Rozpuszczają się łatwo w wodzie
i przy gotowaniu mięsa przechodzą

stopnia utuczenia oraz od funkcji, jaką
dane mięśnie pełnią za życia zwierzęcia. Włókna mięśni pracujących mogą
zawierać go do 3,6 % , niepracujące
natomiast do 2,2%. Mięśnie świń mają
4 – 5 mg glikogenu w 1 g świeżej tkanki. Młode zwierzęta mają go więcej niż
stare, jak również mięśnie jasne w porównaniu z ciemnymi. Glikogen w czasie pracy mięśni ulega beztlenowej
glikolizie, w wyniku której powstaje
kwas mlekowy oraz inne produkty jak
estry fosforowe, heksozy, triozy i kwas
pirogronowy.
Skład mineralny mięsa jest dość
różnorodny. Ogólna ilość popiołu wynosi od 0,8 – 1,8 %.W skład jego wchodzą: potas, sód, żelazo oraz duże ilości
fosforu, chlorku i siarki. Żelazo z mięsa
jest gorzej przyswajalne niż z wątroby.
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W mięsie występuje duża przewaga
składników kwasotwórczych, takich
jak chlor, fosfor i siarka. Wobec czego
mięso należy do produktów zakwaszających organizm.
Ilość witamin w tkance mięśniowej
jest niewielka w porównaniu z zawartością ich w podrobach. Witaminy A,
D i częściowo E znajdują się przede
wszystkim w mięśniach zawierających
duże ilości tłuszczu.
Uważa się, że mięso może być
źródłem witamin z grupy B.
Ilość niacyny w mięśniach waha się
w szerokich granicach (od 3,9 do 7,9
mg) w zależności od gatunku zwierząt
oraz rodzaju mięśni. Ilość jej w mięśniach jasnych jest ok. 25% większa
niż w ciemnych.
Witaminę B 12 w większych ilościach (0,9 do 2,7 mg /100 g tkanki)
znaleziono u zwierząt żywionych paszami treściwymi. Bogatym źródłem
witamin jest wątroba. Znajduje się
w niej znacząca ilość witaminy C oraz
witamin z grupy B, w tym witamina
B12.
Ta ostatnia stanowi zupełnie odrębną pozycję wśród witamin grupy
B . Odrębność ta polega na tym, że

ten związek chemiczny nie jest niezbędny dla elementarnych chemicznych procesów życiowych, gdyż brak
go zupełnie w roślinach. Zasadniczym
producentem tej witaminy w przyrodzie żywej są bakterie; wytwarzana przez nie witamina B12 różnymi
drogami dostaje się do organizmów
zwierzęcych, gdzie gromadzi się
w tkankach, a szczególnie w wątrobie. Brak witaminy B12 powoduje zahamowanie produkcji ciałek czerwonych krwi, ujawniające się jako tzw.
niedokrwistość złośliwa czyli anemia
Biermera. Na ogół zwierzęta i człowiek pobierają zawsze z pokarmem
dostateczną ilość witaminy B12, ale
dla jej wyzyskiwania przez organizm
niezbędny jest udział pewnej substancji białkowej, zawartej w soku
żołądka i jelit, zwanej czynnikiem wewnątrzpochodnym.
Przetwory mięsne, zwłaszcza
wędliny, są bardzo rozpowszechnione. Ich wartość odżywcza jest ściśle
związana z wartością surowców wyjściowych. Kiszka pasztetowa, w skład
której wchodzi wątroba, zawiera
witaminę A i B , ma natomiast stosunkowo mało białka. Średnio dobre

kiełbasy zawierają 20% białka, 25%
tłuszczu i około 50% wody.
Należy również zaznaczyć, że dziczyzna jest mięsem chudym i zdrowym. Jest lepsza jakościowo od mięsa
zwierząt hodowlanych, bo zawiera
mniej kalorii. Przykładowo dzika kaczka ma 125 kalorii, a kaczka hodowlana
325 kalorii, bażant – 108 kalorii, a najchudszy kurczak – 45 kalorii. Elementy
tuszy dzika zawierają tylko 1,5 – 4,4 %
tłuszczu. Dzika zwierzyna kopytna to
bogactwo soli mineralnych. Zawiera dużo magnezu, fosforu i potasu.
Znacznie mniej tych soli zawiera dzikie ptactwo.
Krew zwierząt rzeźnych używana
jest do wyrobu kaszanek i salcesonów.
Krew zawiera białka w ilości 18% oraz
żelazo – 50 mg/l00ml. Żelazo to nie jest
jednak dobrze przyswajalne.
Mięso i jego przetwory są doskonałymi produktami, zwłaszcza dla organizmów rozwijających się.
Poza wartościami odżywczymi cenną właściwością jest ich smak, pobudzający apetyt.
Roman Dawid Tauber
Rektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
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Zakład Mięsny „Mościbrody”
istnieje na rynku od 1996 roku.
Głównym celem zakładu jest zapewnienie wysokiej jakości produktów w oparciu o najnowsze
technologie. Prowadzimy sprzedaż wieprzowiny i wołowiny, indyka, wędlin: zimno wędzonych,
kiełbas suszonych, wędlin podrobowych w 140 asortymentach.
Nasze produkty wyprodukowane są z najwyższej jakości mięsa wieprzowego pozyskiwanego
z ekologicznych hodowli dawnego Podlasia, będących w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu
Przyrody Golobórz. Produkowane
ze szlachetnych mięs, według tradycyjnych receptur, bez konserwantów - bez dodatku azotynu, co
wpływa na zdrowotność produktu.

Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o.
Mościbrody 53, 08-112 Wiśniew
tel./fax +48 25 641 72 23
tel. +48 25 641 71 86

e-mail: sekretariat@moscibrody.pl
e-mail: handel@moscibrody.pl

www.moscibrody.pl
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Kiełbasa polska dojrzewająca
Receptura wytwarzania kiełbasy dojrzewającej powstała
z połączenia dwóch tradycji kulturowych: kresowej i zachodniej.
Specyficzny smak i aromat nadają naturalne przyprawy kolendry
i pieprzu ziołowego oraz drobno zmielonych ziaren jałowca. Cechą wyróżniającą produkt jest długi proces dojrzewania. Kiełbasa polska dojrzewająca należy do gatunków wędlin surowych
trwałych.

Szynka swojska wędzona
Szlachetny smak i wyjątkowy aromat zawdzięcza leżakowaniu
w tradycyjnej solance ze specjalnie dobranymi przyprawami: zielem
angielskim, czosnkiem i solą. Tradycyjne wędzenie dymem olchowo-bukowym nadaje wyjątkowo intensywnego aromatu. Szynka swojska
wędzona jest jednym z kulinarnych skarbów Podlasia, przygotowywana ze szlachetnych mięs, wg staropolskiej receptury naszych
pradziadów. Przywołuje tęsknotę za wędlinami z dawnych lat.

Schab Złotopolski
Pochodzi z wyselekcjonowanego najlepszego schabu środkowego z niewielką okrywą tłuszczową. Aromat mięsa pieczonego
podkreślony jest dodatkiem aromatycznych przypraw: mieszanki
pieprzu z ziołową nutą i naturalnym czosnkiem. Produkowany jest
bez użycia konserwantów, co wpływa na zdrowotność produktu.

Kabanosy
Kabanosy to produkt o utrwalonej pozycji w polskiej tradycji kulinarnej. Swój wyraźny i niepowtarzalny aromat zawdzięczają specjalnie
dobranym przyprawom i podsuszaniu. Od dawna są cenione ze
względu na walory smakowe oraz trwałość.

&

KALEJDOSKOP

Najbardziej kobiece Mokate
Cappuccino
Nowe Cappuccino One Cup
od Mokate – kobiece, modne,
nowoczesne.
Przeznaczone
dla młodych, dynamicznych
kobiet. Ma tak przez nie pożądane, dodatkowe walory.
W sprzedaży dostępne jest już
od maja. Pięć intensywnych kolorów saszetek pozwala rozróżnić pięć rodzajów nowego cappuccino.
Każdą saszetkę symbolizuje wyjątkowa kobieca postać, każda ma unikalne imię, które równocześnie
opisuje właściwości poszczególnych kaw. Fitiana,
Inergina, Vitiene, Balancita, Bellita – idealne dziewczyny Mokate Cappuccino One Cup. Stworzone do
naśladowania. Fitiana zawiera błonnik, Inergina –
guaranę, Vitiene – zestaw 12 witamin, Balancita –
magnez i witaminę B6, Bellita – wyciąg z jagód Acai
oraz witaminę E.
HELIO zapowiada rekordowe wyniki
Bakaliowy potentat, firma HELIO SA
opublikowała raport za III kwartał roku obrotowego (styczeń – marzec 2011). Choć
późna Wielkanoc zaważyła na wynikach finansowych
Spółki w minionym okresie, przyszłość zapowiada się
wyjątkowo pomyślnie. Wyniki kolejnego kwartału wydają się być rekordowe, zaś otwarcie nowego zakładu
pozwoli na dynamiczny rozwój już w przyszłym roku
obrotowym. HELIO SA jest czołowym importerem
i dystrybutorem bakalii oraz liderem na rynku producentów mas makowych. Poza produktami z maku
w ofercie HELIO znajdują się orzechy, owoce suszone
i kandyzowane, ziarna oraz masy krówkowe. Spółka
oferuje swoje produkty pod markami: HELIO, HELIO
GOLD, Słoneczne Owoce do największych sieci handlowych, hurtowni i sklepów spożywczych w Polsce.
Opublikowany przez HELIO raport można uznać
za prognostyk rekordowych wyników kolejnego kwartału. Spółce będzie w tym czasie sprzyjać wielkanocna
sprzedaż kwietnia, a także wcześniej poniesione nakłady na rozwój oraz promocję nowych linii produktowych. Można się zatem spodziewać, że przyszły
kwartał będzie rekordowy. Co więcej, kolejne lata
zapowiadają się równie pomyślnie. Silna pozycja na
rynku oraz rosnący potencjał produkcyjny, związany
z oddaniem nowego zakładu w Brochowie, sprawia, że
HELIO już na przestrzeni kolejnego roku obrotowego
ma szansę znacząco poprawić swoje wyniki.

Polskie Smaki po raz siódmy
W dniach 18-19 maja odbywała się na terenie Praskiej
Giełdy Spożywczej siódma edycja Dni Produktu Tradycyjnego „Polskie Smaki”. W tym roku obecni byli wystawcy z województw: kujawsko-pomorskiego (ośmiu),
mazowieckiego (dwudziestu dwóch), śląskiego (dziesięciu), świętokrzyskiego (dziesięciu) oraz wielkopolskiego
(sześciu). Obecnych było również czternastu mazowieckich producentów żywności – tegorocznych zdobywców
Lauru Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności na najlepszy produkt
roku. W Polskich Smakach wzięło także udział sześciu
operatorów Praskiej Giełdy Spożywczej, którzy prowadzą
obrót produktami tradycyjnymi. Gościem specjalnym tegorocznej edycji Polskich Smaków był producent wędlin
tradycyjnych – firma Wolarek. Wspólnie z Praską Giełdą
Spożywczą, Dni Produktu Tradycyjnego organizują: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Urząd Miasta Ząbki –
przy współpracy urzędów marszałkowskich województw:
mazowieckiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Honorowy
patronat nad imprezą sprawowali: Marek Sawicki – minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego..
	Barlinek organizuje obchody
Międzynarodowego Roku Lasów
Barlinek SA wraz z młodzieżą gimnazjalną oraz
nadleśnictwami zorganizował 27 i 28 kwietnia 2011 r.
akcję sadzenia drzewek,
przyłączając się w ten sposób do tegorocznych obchodów Międzynarodowego Roku Lasów.
Uczniowie podczas akcji zasadzili na terenach Nadleśnictwa Kielce i Nadleśnictwa Sulęcin blisko 3 500 sadzonek
jednorocznej sosny. Oprócz praktycznej nauki sadzenia
drzew, pracownicy Lasów Państwowych wyjaśnili młodzieży procesy zachodzące od momentu posadzenia młodych sadzonek do osiągnięcia przez nie wieku dojrzałego.
Uczniowie dowiedzieli się również, że dzięki prawidłowemu zarządzaniu gospodarką leśną, zasoby leśne są w pełni odnawialne oraz poznali zasady, na jakich pozyskuje się
drewno, by przeznaczyć je na wyroby użyteczne ludziom,
między innymi na podłogi.Od 2000 roku firma Barlinek SA,
we współpracy z Nadleśnictwami Lasów Państwowych
realizuje programy ekologiczne, takie jak „Zasada 1 za 1”,
która polega na współfinansowaniu sadzenia młodych
drzew za każdą sprzedaną paczkę deski barlineckiej, oznaczonej logo programu.
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Czy będzie nas stać na opłacenie
rachunków za ogrzewanie?
Na etapie budowy domu
rzadko bierzemy pod uwagę
przyszłe koszty eksploatacji budynku. Tymczasem – jak wynika
z raportu przygotowanego na
zlecenie firmy Rockwool Polska – wydatki na ogrzewanie i dostarczenie ciepłej wody
wzrosną ponad 5-krotnie w przypadku gazu i 6-krotnie
w przypadku węgla na przestrzeni najbliższych 30 lat.
Na rosnące ceny surowców nie mamy wpływu. Jednak
inwestując w lepszy standard energetyczny budynku,
najlepiej już na etapie projektu, możemy znacznie ograniczyć przyszłe rachunki za ogrzewanie. Wydatki ponoszone na użytkowanie budynków można obniżyć dzięki
dobrej izolacji. Najwięcej ciepła ucieka przez przegrody
zewnętrzne – ściany zewnętrzne, dachy i podłogi. Aby
ograniczyć te straty, należy zwiększyć grubość warstwy
izolacyjnej. W Polsce standardowo stosuje się ocieplenie o grubości 10 cm dla ścian zewnętrznych, 15 cm dla
dachu i 8 cm dla podłóg. Jednak uwzględniając warunki
klimatyczne, czas użytkowania budynku i wpływ mostków termicznych, należy zastosować izolację o grubości minimum 20 cm skalnej wełny mineralnej dla ścian,
30 cm wełny skalnej dla dachów i 10 cm wełny skalnej w przypadku podłóg. Taka izolacja obniża wartość
współczynnika przewodzenia ciepła całych przegród do
opłacalnego poziomu. Zastosowanie izolacji o takiej grubości spowoduje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania energetycznego budynku średnio o 22%, a w konsekwencji obniżenie kosztów ogrzewania. Dzięki temu, już
w pierwszym roku użytkowania budynku można zaoszczędzić ponad 1000 zł, jeśli dom jest ogrzewany gazem
i ponad 500 zł w przypadku węgla.
Gaz z łupków najbardziej
ekologiczny
Wydobycie gazu z łupków
stanowi ingerencję w środowisko naturalne. Kluczem do efektywnej gospodarki jego złożami
jest dbałość o minimalizowanie
ewentualnego
negatywnego
wpływu na środowisko działań
poszukiwawczych i wydobywczych, wykluczenie jakiegokolwiek zagrożenia z tym związanego dla ludzi, a także
zapewnienie systemu rekultywacji i rekompensat. Takie
działania gwarantuje polskie prawo, zgodne z normami
Unii Europejskiej, która przykłada do ochrony środowi-

ska dużą wagę. Gaz ziemny to najczystsze ekologicznie
źródło energii spośród paliw kopalnych. Cechuje go niska
(w porównaniu w węglem kamiennym i brunatnym) emisja gazów cieplarnianych, a także brak niebezpiecznych
odpadów. W Polsce, w której zapotrzebowanie na energię
zaspakajane jest przez węgiel kamienny i brunatny – gaz
ziemny jest atrakcyjną i bezpieczną ekologicznie alternatywą. Jego źródłem w Polsce – potencjalnie umożliwiającym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze spalania węgla – może być gaz łupkowy. Jest on
nadzieją Polski na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska jest przygotowana do tego, żeby
w pełni kontrolować proces poszukiwania a w przyszłości
wydobywania gazu z łupków dzięki dobremu prawu, systemowym działaniom oraz instytucjom, które czuwają
nad stanem środowiska, np. w kwestii gospodarki wodnej
czy ocen oddziaływania przedsięwzięć na otoczenie.
	Brightpoint wdraża IFS Applications
w 15 krajach
Brightpoint, Inc. (Nasdaq: CELL), czołowy dostawca
rozwiązań w zakresie dystrybucji i obsługi łańcucha dostaw dla branży komunikacji bezprzewodowej, wdrożył
IFS Applications w ponad 15 krajach w ciągu niecałych
dwóch lat. Elastyczność i efektywność kosztowa opartego na komponentach systemu IFS Applications odegrały
decydującą rolę przy wyborze firmy IFS na globalnego
dostawcę oprogramowania ERP dla Brightpoint. Brightpoint jest klientem firmy IFS od 1999 roku i od tego czasu
stopniowo wdraża IFS Applications – zarówno wewnętrznie w swoich licznych regionalnych oddziałach, jak i przy
okazji fuzji i przejęć. W związku z planami globalnego
rozwoju firmy, obecny projekt ma na celu skonsolidowanie globalnych procesów biznesowych w zintegrowanym
i przyjaznym dla użytkownika systemie. Globalny charakter działalności firmy Brightpoint wymaga rozwiązania
biznesowego, które jest łatwe i intuicyjne w obsłudze,
bez względu na lokalizację użytkownika czy jego umiejętności techniczne. IFS Applications to elastyczny system
oparty na otwartych standardach, który można łatwo
zintegrować z innymi rozwiązaniami. Dzięki temu firma
Brightpoint zintegrowała IFS Applications z systemem
przeznaczonym do obsługi numerów seryjnych telefonów komórkowych, numerów kart SIM, a także innych
specjalistycznych zastosowań. Dzięki otwartości systemu
IFS Applications jego rozbudowa jest prosta i efektywna
kosztowo, co ma kluczowe znaczenie dla szybko rozwijających się globalnych firm. Brightpoint obecnie korzysta
z różnych modułów IFS Applications, takich jak IFS Dystrybucja, IFS Finanse, IFS Sprzedaż i Marketing i IFS Zarządzanie Dokumentacją.
Magdalena Lewandowska
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Autorzy artykułów, dziennikarze, profesjonaliści w kon
kretnych branżach i naukowcy zapoznają Czytelników nie
tylko z najnowszymi trendami i informacjami z dziedziny
przemysłu, ale także finansów, bankowości, systemu prawne
go, ekologii, informatyki czy nowoczesnego zarządzania firmą.
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