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Poszukiwanie wspólnoty europejskiej wokół idei wartości i biznesu na trzy dni 
połączy uczestników XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy, które rozpocznie się 
w „polskim Davos” już 4 września.

�



Kongres w Krynicy konsekwentnie
od 28 lat gromadzi najważniej-
szych przedstawicieli polityki

i biznesu w Europie. Miejsca nie można
było wybrać lepiej, bo „Perła Polskich
Uzdrowisk” czy też „polskie Davos”
jest godną wizytówką Polski dla wszyst-
kich, którzy jeszcze nie poznali uroków
jej krajobrazu. Ale nie o promowanie tu-
rystyki tu chodzi, a poszukiwanie wspól-
noty. Tego, co nas, Europejczyków łączy,
a może odpowiedzi na nieco bardziej
dramatycznie brzmiące pytanie: czy i co
nas jeszcze łączy? Stąd motto tego-
rocznego Forum: „Europa wspólnych
wartości, czy Europa wspólnych inte-
resów”, które odbędzie się w Krynicy
w dniach 4-6 września.

Forum od lat jest przestrzenią wy-
miany doświadczeń i koncepcji, kon-
struktywnej polemiki, zderzenia siły
wielkiego kapitału z zapałem nowo-
powstałych podmiotów. Wśród gości
pojawiają się prezydenci, premierzy, mi-
nistrowie, unijni komisarze, parlamen-
tarzyści, prezesi największych przed-
siębiorstw, eksperci, przedstawiciele
samorządów, świata kultury oraz dzien-
nikarze.

Panele dyskusyjne toczą się w ra-
mach tzw. ścieżek tematycznych po-
święconych biznesowi i zarządzaniu,
kwestiom międzynarodowym (Europa i
Świat), bezpieczeństwu, energetyce,
innowacjom, ochronie zdrowia, polity-
ce regionalnej, inwestycjom, zjawiskom
makroekonomicznym, kwestiom spo-
łecznym, czy wreszcie  roli państwa
w reformowaniu najważniejszych ob-
szarów jego funkcjonowania.

Podczas forum przyznawany jest
także przez ponad trzydziestoosobową
kapitułę tytuł Człowieka Roku Forum
Ekonomicznego w Krynicy. W prze-
szłości laureatami tej nagrody byli m.in.
Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Ja-
nusz Lewandowski, Vaclav Havel, Lech
Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Jan
Paweł II. Podczas ubiegłorocznego,
XXVII forum, tytuł ten przypadł ówcze-
snej premier Beacie Szydło. Laureatka
tak mówiła po ogłoszeniu werdyktu:  - Za
każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdża-
łam, widziałam i słyszałam dyskusje
o Polsce, o Europie, o tym co zrobić, jak
zrobić, żeby wszystkim nam żyło się po
prostu lepiej, żebyśmy byli państwem,
które jest w awangardzie nowoczesnej
Europy. 

Awangardę i nowoczesność, na
które wskazywała rok temu premier
Szydło wnoszą wraz ze swoją, coraz
bardziej widoczną obecnością - startu-
py. Ta tendencja cieszy także Zygmun-
ta Berdychowskiego, pomysłodawcę
Forum, który parafrazując Petera Thie-
la - tak komentuje ten trend: - Witając go-
ści Forum, z satysfakcją odnotowuję ro-
snącą reprezentację start-upów oraz
młodych przedstawicieli świata nauki
z różnorodnych europejskich jednostek
badawczych. Nikt nie oczekuje, że Forum
przyniesie gotowe rozwiązania i recep-
ty. Niezależnie od tego, czy będziemy roz-
ważać dylematy pojawiające się w ska-
li firmy, branży, kraju, czy kontynentu. Bez
stawiania odważnych pytań, tak podczas
nadchodzącego Forum, jak i wszyst-
kich minionych, nie zbliżymy się do roz-
wiązania istniejących  problemów.

Wśród tegorocznych, zarejestro-
wanych już gości są między innymi: pre-
mier Litwy – Saulius Skvernalis, mini-
strowie polskiego rządu – Elżbieta Ra-
falska, Anna Zalewska, Piotr Gliński, An-
drzej Adamczyk, Łukasz Szumowski, Je-
rzy Kwieciński i Henryk Kowalczyk,
marszałek województwa małopolskie-
go – Jacek Krupa, były prezydent Chor-
wacji – Stjepan Mesić, wicemarszałek
Senatu – Bogdan Borusewicz, prezes Te-
lewizji Polskiej – Jacek Kurski czy prezes
NIK – Krzysztof Kwiatkowski.

W kalendarz krynickiego Forum są
wpisane również gale przyznania na-
gród: Firmy Roku, Organizacji Poza-
rządowej Roku oraz Nagrody Specjal-
nej, a już w dzień po jego zakończeniu
rusza jedna z największych i najbardziej
wszechstronnych imprez sportowych
w Polsce – Festiwal Biegowy. �
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W tym roku mija 25 lat działalności In-
stytutu. Jaka była idea powołania do ży-
cia Forum Ekonomicznego w Krynicy
i jak wypadają pierwsze kroki w zde-
rzeniu z dzisiejszą codziennością?

– Wszystko zaczęło się jak zwykle
w życiu – przez przypadek. Pierwotnie
miałem zorganizować konferencję do-
tyczącą trzylecia przemian ustrojowych
w Polsce po 1989 roku. Byłem wówczas
posłem z okręgu nowosądeckiego, więc
naturalnym wyborem miejsca spotkania
była Krynica. Wtedy nic nie wskazywa-
ło, że skończy się na jednym okazjo-
nalnym wydarzeniu. Nie mówiąc o tym,
że nikt nie planował wtedy dużego,
międzynarodowego cyklicznego forum
gospodarczego, cieszącego się uzna-
niem. Nasze zaproszenie przyjęło oko-
ło stu osób, a debata toczyła się w jed-
nej sali Domu Zdrojowego. Teraz Forum
Ekonomiczne zajmuje 18 sal.

Forum łączy
i nabiera rozmachu

Prawie 30 proc. uczestni-
ków Forum to eksperci zza
granicy – pod tym wzglę-
dem na tle Europy Środ-
kowo-Wschodniej jest to
konferencja wyjątkowa. Te
liczby doskonale pokazują
skalę zmian, jakie zaszły
od czasów pierwszej konfe-
rencji w 1992 r. – mówi
Zygmunt Berdychowski,
przewodniczący Rady Pro-
gramowej Forum Ekono-
micznego w Krynicy. 



Można powiedzieć, że dziś cała Kryni-
ca żyje Forum.

– Na pewno. Miasteczko liczy nie-
spełna 6 tysięcy mieszkańców, więc
jeżeli przyjeżdża tam 4,5 tysiąca gości
i dziennikarzy reprezentujących krajo-
we i zagraniczne media, to siłą rzeczy
robi się tłum i nie da się nie zauważyć,
że całe miasto żyje wydarzeniem. Co
ważne, prawie 30 proc. uczestników Fo-
rum to eksperci zza granicy – pod tym
względem na tle Europy Środkowo-
Wschodniej jest to konferencja wyjąt-
kowa. Te liczby doskonale pokazują ska-
lę zmian, jakie zaszły od czasów wspo-
mnianej pierwszej konferencji w 1992
roku. 
Jak kształtowała się formuła Forum na
przestrzeni lat i co decydowało o wpro-
wadzanych zmianach?

– Do obecnej formuły dochodziliśmy
dość spontanicznie, bo nie było żadnej
wizji ani założeń, do których mielibyśmy
dążyć. Wydarzenie rozwijało się w opar-
ciu o coroczne obserwacje - co jeszcze
jest nie tak, co należy poprawić, czego
brakuje uczestnikom? W 1993 roku or-
ganizowaliśmy Forum po raz drugi i gdy-
by nie obecność wyjątkowych gości,
wśród których szczególne miejsce zaj-
mował Józef Oleksy, to pewnie wyda-
rzenie nie byłoby kontynuowane. Prze-
łomem był rok 2000, kiedy przestałem
być posłem i całą energię skierowałem
na to, aby rozwijać Forum Ekonomicz-
ne. Bardzo ważny dla Forum był też rok
2015, kiedy to w Krynicy odbyło się
drugie spotkanie premierów Grupy Wy-
szehradzkiej, które miało ogromną wy-
mowę. 

Jeśli chodzi o nasz wewnętrzny roz-
wój w wymiarze organizacyjnym, to
warto wspomnieć o przeniesieniu biu-
ra Instytutu Studiów Wschodnich z ul.
Trębackiej na ul. Kozią i stopniowym
powiększaniu zatrudnienia. Jeszcze
w 1997 roku w Instytucie pracowało
7 osób, a w tej chwili zespół liczy ponad
50 osób. Wzrost następował stopniowo,
nie był odpowiedzią na odgórny plan,
lecz na bieżące potrzeby.
Czy lokalizacja tak dużego wydarzenia
w kameralnym uzdrowisku działa na ko-
rzyść, czy wręcz przeciwnie?

– Decyzja o pozostaniu w Krynicy
była najlepszą z możliwych, bo lokali-
zacja Forum Ekonomicznego jest jed-
nym z jego głównych atutów. Tu mamy
o niebo lepsze warunki niż w zamknię-
tym centrum konferencyjnym – więcej
przestrzeni, swobody, bardziej uroz-
maicone menu niż w przypadku jednej
firmy cateringowej wyłonionej w prze-

targu. Myślę, że nasi goście doceniają
nie tylko wartość merytoryczną Forum,
lecz także fakt, że odbywa się właśnie
w Krynicy.
Jak wygląda współpraca Instytutu
z władzami miasta w zakresie organi-
zacji Forum?

– Cieszymy się, że władze Krynicy
mają pozytywny stosunek do Forum
i przychylnie podchodzą do naszych
działań związanych z organizacją wy-
darzenia, które dziś jest niewątpliwie wi-
zytówką miasta i ważnym elementem
jego promocji. Dodatkowo corocznie ty-
siące przyjezdnych, których celem jest
kilkudniowe Forum, przy okazji pobytu
zasila lokalną gospodarkę, korzystając
z noclegów, oferty gastronomicznej,
usług. Ponadto bardzo dużo miejsco-
wych firm znajduje zatrudnienie przy ob-
słudze Forum, od ochrony przez trans-

port dla gości po dekoracje kwiatowe
i wystrój wnętrz. Organizacja Forum
to skomplikowana machina i wielkie
przedsięwzięcie logistyczne. Warto
wspomnieć, że bezpośrednio po za-
kończeniu Forum rozpoczyna się Festi-
wal Biegowy, co wymaga sprawnej ko-
ordynacji już na etapie wjazdu do mia-
steczka.
28. Forum Ekonomiczne odbywa się
pod hasłem „Europa wspólnych war-
tości czy Europa wspólnych interesów”.
Czy patrząc na tematykę wystąpień,
można powiedzieć, w którą stronę
przechyla się szala?

– To jest dyskusja, która cały czas to-
czy się w Europie. Chcemy wskazać
na to, co dotychczas przekładało się
na sukcesy w wymiarze europejskim,

a z drugiej strony podjąć próbę odpo-
wiedzi na pytanie, na ile wspólne inte-
resy, które dotychczas łączyły Europej-
czyków, mogą lub muszą mieć ideolo-
giczną nadbudowę. W latach 50. głów-
nym przedmiotem procesu integracji
miał być biznes, ale realizowany był on
przez ludzi, którzy w sferze wartości de-
klarowali przywiązanie do chrześci-
jaństwa i społecznej nauki Kościoła. To
się diametralnie zmieniło. Biznes ma
współcześnie coraz szersze możliwości,
ale w związku z tym, że we Wspólnocie
jest coraz więcej wolności i miejsca na
odbiegające od siebie poglądy, pytanie,
czy proces integracji wymusza wspól-
notę wartości, jest jak najbardziej na
miejscu. Różnica między społeczeń-
stwami laickimi, takimi jak Francja, ho-
mogenicznymi jak Polska czy różno-
rodnymi jak Niemcy, jest ogromna.

Ukrywanie tego może przynosić wy-
łącznie straty i hamować dalszy proces
integracji. Na pewno Polacy nie są go-
towi na integrację opartą o skrajne po-
glądy liberalne i wartości laickie. Re-
gulacje obowiązujące w Polsce rady-
kalnie różnią się od rozwiązań przyję-
tych w Europie Zachodniej. Czy mamy
powód, żeby za nimi pędzić? Wydaje
się, że nie.
Tradycją Forum Ekonomicznego w Kry-
nicy są nagrody przyznawane wyróż-
niającym się firmom i wybitnym oso-
bowościom. Co decyduje o wyborze
laureatów?

– W Radzie Programowej Forum
zasiadają 42 osoby reprezentujące
różne podmioty życia publicznego. To
oni zgłaszają w lipcu kandydatów do
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nagrody spośród uczestników konfe-
rencji. Wyróżnienie można otrzymać
tylko raz. W sierpniu wszyscy człon-
kowie rady głosują drogą elektro-
niczną na swoich kandydatów.
W przeddzień Forum zamykane jest
głosowanie, a w dniu otwarcia Forum
członkowie Rady Programowej sank-
cjonują jego wyniki. Na uroczystej gali
podczas Forum prezentowane są wy-
niki głosowania. Ze względu na duże
zróżnicowanie w składzie Rady wyni-
ki za każdym razem budzą emocje. Po-
zostaje nam cieszyć się, że jesteśmy in-
stytucja, której opinie i decyzje są tak
żywo komentowane.
Jakie problemy będą poruszane pod-
czas tegorocznego Forum Ekono-
micznego? Czy będzie dominujący te-
mat?

– W agendzie jest 250 tematów.
W ubiegłym roku podczas Forum odbyło
się 248 wydarzeń przygotowanych przez
nas i przez naszych partnerów, więc
skala jest podobna. Naszą intencją jest
zaproponowanie uczestnikom jak naj-
szerszego spectrum zagadnień, aby
każdy z gości znalazł dla siebie intere-
sujące dyskusje. Poruszamy tematy go-
spodarcze, społeczne, polityczne, a na-
wet kulturalne czy sportowe.
W wielu rozmowach i debatach pu-
blicznych przewijają się współcześnie
problemy kadrowe. Czy ta kwestia też
będzie przedmiotem dyskusji?

– Tak, oczywiście. Problem związa-
ny z rynkiem pracy i brakiem pracow-
ników jest bardzo aktualny i nie może
być pominięty podczas tak ważnego
spotkania przedstawicieli różnych śro-
dowisk i branż. Temat będzie omawia-
ny w różnych aspektach, związanych
m.in. z Kodeksem Pracy, emigracją,
jak również funkcjonowaniem rynku
wewnętrznego. 
Czy na jakieś bloki tematyczne warto
zwrócić szczególną uwagę?

– Szereg zagadnień będzie zwią-
zanych z problemami ochrony zdrowia.
W obradach Forum bierze udział kil-
kuset dyrektorów szpitali. Formuła kon-
ferencji sprzyja spotkaniom tych, którzy
odpowiadają za kształt systemu ochro-
ny zdrowia, z tymi, którzy w tym sekto-
rze pracują. Spotkania poświęcone in-
teresującym bieżącym problemom,
obejmujące szeroki wachlarz zagadnień
i perspektyw, znajdą również przed-
stawiciele przemysłu i samorządowcy.
Czy w tym roku uczestników Forum
czekają jakieś zmiany względem po-
przednich edycji?

– Przede wszystkim szersza będzie
prezentacja wydarzeń, które z naszego
punktu widzenia pokazują wyjątkowość
Forum, a więc ważne miejsce zajmą in-
dywidualne rozmowy z najważniejszy-
mi gośćmi, pod hasłami „Droga do
sukcesu” czy „Rozmowy o Europie
i świecie”. Novum będzie również raport

Forum Ekonomicznego przygotowywa-
ny przez ekspertów Szkoły Głównej
Handlowej. Po raz pierwszy formuła wy-
darzenia przewiduje bloki łączące pa-
nele dyskusyjne z prezentacją raportu
oraz krótką rozmową z gośćmi.
Jak duże znaczenie w logistyce przed-
sięwzięcia ma kwestia bezpieczeń-
stwa?

– Bardzo duże. Zatrudniamy firmę
ochroniarska liczącą ponad 100 osób,
ale to nie wszystko, bo drugim filarem
są służby ochrony państwa zaangażo-
wane w obsługę Forum, aby zapewnić
bezpieczeństwo najważniejszym go-
ściom. Oczywiście blisko współpracu-
jemy również z Policją. Ogółem o bez-
pieczeństwo przez 3 dni Forum dba oko-
ło 300 profesjonalnych agentów, co
czyni je jednym z najbardziej strzeżo-
nych wydarzeń o charakterze konfe-
rencyjnym w tej części Europy.
Czy ranga i renoma Forum sprawiają,
że z każdym rokiem łatwiej jest zorga-
nizować kolejną edycję?

– Skala przedsięwzięcia jest na tym
etapie na tyle duża, że stale musimy za-
praszać nowych gości, szukać kolejnych
ekspertów, modyfikować formułę, aby
zaproponować uczestnikom coś no-
wego. To gigantyczna praca organiza-
cyjna, która wymaga czasu i zaanga-
żowania wielu osób, bez których przy-
gotowanie każdej kolejnej edycji nie by-
łoby możliwe, niezależnie od tego, jak
dużym zaufaniem cieszy się jego orga-
nizator - Instytut Studiów Wschodnich
i samo wydarzenie.
Czego życzyłby pan sobie na 25-lecie
Fundacji?

– Chyba najbardziej tego, żebyśmy
mogli świętować kolejne 25-lecie. Nie
przewiduję żadnych obchodów. Wolę
skupić się na bieżących obowiązkach
i pracy nad następnymi edycjami Fo-
rum.
Forum Ekonomiczne w Krynicy płynnie
przechodzi w Festiwal Biegów. Skąd
pomysł na stworzenie tak odmiennego
wydarzenia?

– W Nowym Jorku zobaczyłem wiel-
ki maraton, w którym bierze udział kil-
kadziesiąt tysięcy osób. Byłem pod
wrażeniem tego widowiska i uznałem,
że na takim przedsięwzięciu można
zarabiać. Nasz Festiwal nie jest jeszcze
takim brandem, który gwarantowałby
samofinansowanie, ale myślę, że war-
to rozwijać ten projekt, aby nabierał tem-
pa tak, jak miało to miejsce w przypadku
Forum Ekonomicznego.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI – FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY 201812
�





www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI – FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY 201814



Premier Morawiecki w PE mówił też
o konieczności odnowienia zasad
europejskiej jedności.

Po przemówieniu premier odpo-
wiadał na pytania parlamentarzystów,
a następnie wziął udział w konferencji
prasowej. Wielokrotnie podkreślał, że
Polska osiąga sukcesy gospodarcze
między innymi dzięki uszczelnieniu sys-
temu podatkowego.

Pozyskane środki rząd przeznacza
na realizacje celów społecznych. Poli-
tyka rządu generuje szybki wzrost go-
spodarczy, co wpływa pozytywnie rów-
nież na budżet Wspólnoty. Dzięki tej po-
lityce niemal całkowicie udało się wy-
eliminować ubóstwo, a jednocześnie ob-
niżyć deficyt budżetowy.

Premier Morawiecki w PE 
zaproponował 3-punktowy
program dla Unii Europejskiej

Według szefa polskiego rządu 3 naj-
ważniejsze zagadnienia, jakimi powin-
na zająć się Wspólnota w najbliższym
czasie to: po pierwsze – uczynić z Eu-
ropy forpocztę czwartej rewolucji prze-
mysłowej poprzez pogłębienie wspól-
nego rynku, po drugie – zapewnić bez-
pieczeństwo, po trzecie – rozwijać za-
sadę solidarności społecznej, by chro-
nić obywateli przed potęgą światowych
korporacji.

Jak powiedział polski premier, Unia
Europejska powinna stanowić silny ele-
ment polityki międzynarodowej. Jed-
nak jej siła nie powinna być budowana

kosztem siły państw członkowskich.
Ignorowanie woli mieszkańców państw
sprawi, że Wspólnota stanie się pro-
blemem, a nie metodą na realizację
wspólnego marzenia.

Warunkiem stałego wzrostu pro-
duktywności będzie natomiast wzrost
konkurencyjności w ramach wspólnego
rynku. Cytowane przez premiera ana-
lizy Parlamentu Europejskiego wskazują,
że przez 14 lat od chwili utworzenia ryn-
ku wewnętrznego wzrost gospodarczy
był wyższy o dodatkowe 250 mld euro.

Rynek wewnętrzny powinien od-
grywać coraz większe znaczenie. Do-
tyczy to szczególnie sektora usług, po-
nieważ stanowi on 70 procent PKB Unii
Europejskiej. Należy też przeciwdziałać
rajom podatkowym i uszczelnić system
ściągania podatków.

Powinno się również wspierać kon-
kurencyjność. Na poziomie europej-
skim należy stworzyć urząd antymono-
polowy. Musi on odpowiadać na wy-
zwania związane z rosnącym znacze-
niem gospodarki cyfrowej. Zapewnienie
Europie konkurencyjności wymaga dłu-
gofalowych inwestycji, dlatego premier
postulował utrzymanie w przyszłości Eu-
ropejskiego Funduszu Inwestycji Stra-
tegicznych.

Bezpieczeństwo Europy 
zagrożone przez terroryzm 
i politykę Moskwy

Inną kwestią, którą poruszył Mora-
wiecki w PE była sprawa bezpieczeń-
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Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie dotyczącej
przyszłości Europy. Przemawiając na forum Parlamentu
Europejskiego w obecności wiceprzewodniczącego Komisji
Europejskiej Valdisa Dombrovskisa, polski premier powie-
dział, że Europa powinna zwiększyć wydatki na ochronę
swoich granic, zwalczać nierówności i promować rozwój
technologiczny poprzez pogłębianie wspólnego rynku.

Wojciech Ostrowski

Wspólny rynek, 
bezpieczeństwo 
i solidarność społeczna
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stwa i uszczelnienia granic. Bezpie-
czeństwo Europy jest dziś szczególnie
zagrożone – według Morawieckiego
– przez agresywną politykę Rosji i ro-
snącą falę terroryzmu.

Stwierdził on, że Rosja nie tylko
prowadzi hybrydową wojnę na Ukrainie,
ale również ingeruje w demokracje za-
chodnie. Dochodzi również do bezpo-
średnich ataków na mieszkańców Unii
Europejskiej.

Agresja Rosji na Ukrainę zachwia-
ła architekturą bezpieczeństwa Europy
Środkowo-Wschodniej – powiedział Mo-
rawiecki. – Ale była też częścią więk-
szego planu destabilizacji Zachodu.
Kilka lat wcześniej celem podobnego
ataku stała się przecież Gruzja. To wy-
raźnie pokazuje, że działania Rosji nie
są przypadkowe, a stały się elementem
z góry założonej strategii. Jedyną winą
tych państw był wybór europejskiego
modelu gospodarczego i politycznego.

Podstawowymi celami Europy – mó-
wił Morawiecki w PE – powinno być za-
chowanie pokoju i ochrona suweren-
ności. Utrzymanie bezpieczeństwa jest
szczególnie ważne na wschodniej i po-
łudniowej granicy. Nie da się osiągnąć
tych celów bez zwiększania wydatków
na obronę i utrzymywania partnerstwa
transatlantyckiego ze Stanami Zjed-
noczonymi. Dodał, że możliwe są spo-
ry i różnice zdań, ale „o sile Zachodu bę-
dzie stanowić nasza jedność”. To Ame-
ryka pomogła wygrać dwie wojny świa-
towe i powstrzymała ZSRR przed ata-
kiem na kraje zachodniej Europy.

Jednocześnie Morawiecki w PE po-
zytywnie ocenił inicjatywy zmierzające
do wzmocnienie potencjału Unii Euro-
pejskiej, takie jak Europejski Fundusz
Obronny.

Innym problemem, z jakim musi
zmierzyć się Europa jest cyberbezpie-
czeństwo. Wiemy już, że odgrywa ono
kluczowa rolę w procesie demokra-
tycznym i że jesteśmy narażeni na ata-
ki w czasie wyborów i referendów. Dziś
żaden kraj Unii Europejskiej nie jest bez-
pieczny przed ingerencją w jego we-
wnętrzne sprawy – powiedział polski
premier.

Dodał też: bezpieczni nie są również
nasi obywatele; ich rachunki bankowe,
a w zasadzie cała ich cyfrowa tożsa-
mość jest nieustannie narażona na cy-
berataki.

Nowy plan Marshalla 
dla Afryki

Premier Morawiecki w PE przyznał,
że ostatni szczyt Rady Europejskiej wy-

kazał, że Wspólnota jest zdolna do od-
budowy zaufania i realizmu. Wychodzi
ona naprzeciw oczekiwaniom obywateli,
którzy chcą bezpieczeństwa i chronio-
nych granic. Udało się też zrealizować
prawo obywateli do kształtowania po-
lityki migracyjnej.

Szef polskiego rządu przypomniał,
że Polska stała się domem dla 1,5 mln
obywateli Ukrainy. Wielu z nich uciekło
z ojczyzny w skutek działań wojennych.
Nie zostali oni zarejestrowani jako
uchodźcy tylko dlatego, że nasze pro-
cedury umożliwiają im szybkie uzyska-
nie pozwolenia na pracę.

Presja demograficzna z zewnątrz
– dodał premier – zwłaszcza ze strony
Afryki i Bliskiego Wschodu będzie się tyl-
ko nasilała. Dlatego Unia Europejska
musi zaangażować się w stabilizację
i rozwój tych regionów. Dziś koniecz-
nością jest nowy plan Marshalla dla
Afryki. Tak jak koniecznością jest walka
z nielegalnym przemytem ludzi do Eu-
ropy.

Polska wspiera tworzenie nowych
funduszy dla kontynentu afrykańskiego.
Ale rząd polski chce jeszcze zwięk-
szyć pomoc poprzez stworzenie euro-
pejskiego funduszu rozwoju dla Afryki.
Polska chce uczestniczyć w dawaniu
„wędki raczej niż ryby”. W tej chwili Pol-
ska płaci więcej na rozwój krajów bied-
nych, niż wynika to z jej udziału w PKB
Unii Europejskiej. Kwota ta jednak może
być nawet podwojona – zadeklarował
Morawiecki.

Unia sprawiedliwa 
społecznie

Nie możemy zapominać o jeszcze
jednej fundamentalnej zasadzie, na
której oparta jest nasza Wspólnota – na
sprawiedliwości społecznej – powiedział
Morawiecki w PE. – Tę zasadę jako na-
czelną regułę polityki państwa ustana-
wiają – i to już w swoich początkowych
artykułach – zarówno polska Konstytu-
cja, jak i Traktat o Unii Europejskiej. To
nie są tylko puste słowa. Nie może być
mowy o rozwoju naszych społeczeństw
bez walki z nierównościami, z wyklu-
czeniem, z biedą.

Konieczne jest między innymi pro-
wadzenie ambitnej polityki społecznej.
Ostatnie dwa lata w Polsce pokazują, że
możliwa jest zmiana paradygmatu.
Polska ma dziś najniższe w historii bez-
robocie. Jego wartość spadła poniżej
4 procent, licząc według metodologii Eu-
rostatu. Po raz pierwszy od 30 lat spadł
dług publiczny. Rząd prowadzi najbar-
dziej ambitną politykę społeczną od

upadku komunizmu, a mimo to spada
deficyt budżetowy.

Upraszcza się procedury dla przed-
siębiorców. Rząd obniża podatki tylko
dla małych i średnich firm, a nie dla wiel-
kich korporacji. Dzięki walce z mafiami
podatkowymi i oszustwami udało się od-
budować skuteczną politykę finansową.
Ponadto rząd stworzył najbardziej sku-
teczny system wspierania innowacyj-
ności w całej Europie Środkowej.

Jak powiedział Morawiecki w PE
„nowy demokratyczny kapitalizm w Pol-
sce to innowacje plus solidarność“. Glo-
balizacja zwiększa rozwój gospodar-
czy, ale jego efekty nie są równomiernie
rozdzielane. Lekarstwem nie jest tu jed-
nak protekcjonizm, ale inwestycje w ka-
pitał ludzki, głównie bowiem od poziomu
edukacji zależą przyszłe zarobki.

Automatyzacja i robotyzacja 
wzmacnia kapitał kosztem 
pracy

We współczesnym świecie, gdzie
szybko postępuje automatyzacja i ro-
botyzacja, strach przed technologicz-
nym bezrobociem powinien zostać za-
uważony. Postęp technologiczny zmie-
ni strukturę zatrudnienia. Nowe zawo-
dy powstałe w wyniku rewolucji tech-
nologicznej będą wymagały posiadania
wysokich kwalifikacji. Konieczne jest
więc zwiększanie poziomu edukacji.

Innym skutkiem jest zwiększenie
roli kapitału w stosunku do pracy. Do-
chody z kapitału będą dystrybuowane
jeszcze mniej równomiernie. Udział
płac w PKB na świecie od lat osiem-
dziesiątych spadł o 5 do 10 proc. Bo-
gactwo jest już skoncentrowane, a pro-
ces koncentracji będzie się nasilał.
Rozwój technologii doprowadził do mo-
delu „zwycięzca zgarnia wszystko”.

Zdaniem premiera cyfryzacja sprzy-
ja monopolizacji. Już teraz powstają
międzynarodowe korporacje, które
praktycznie nie mają konkurencji. Dla-
tego wyzwaniem dla Unii Europejskiej
– powiedział Morawiecki w PE – musi
stać się rozwój polityki społecznej i po-
lityki spójności.

Polityka spójności nie jest wydat-
kiem, ale inwestycją. Z każdego euro za-
inwestowanego w politykę wspólności
75 centów wraca do krajów, które są
płatnikami netto. Morawiecki nazwał na-
woływanie do ograniczenia polityki
spójności populizmem. Ochrona oby-
wateli przed skutkami rozwarstwienia
społecznego udaje się w Polsce, co
może stanowić przykład również dla Eu-
ropy – stwierdził. �
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5 lat temu Wydziały: Chemii i Biologii
UW połączyły siły i stworzyły Centrum
Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
(CNBCh UW). Na czym polega unikal-
ność tego przedsięwzięcia?

– To, co odróżnia CNBCh UW od po-
zostałych jednostek Uniwersytetu War-
szawskiego, to ukierunkowanie działań
na współpracę z przemysłem. Nasza
jednostka powstała z funduszy Projek-
tu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka, stąd priorytetem jest prowadze-
nie prac badawczo-rozwojowych, któ-
rych wyniki mogą mieć potencjał ko-
mercjalizacyjny. Dzięki stworzonym wa-
runkom i dobremu klimatowi panują-
cemu w naszym ośrodku naukowcy i ich
zespoły badawcze, wykorzystujące in-
frastrukturę CNBCh UW, mogą się sku-
pić na prowadzeniu prac badawczo-

rozwojowych i realizacji zleceń dla pod-
miotów zewnętrznych.
Jak ważna w rozwoju nauki i pracy nad
innowacyjnymi rozwiązaniami jest in-
terdyscyplinarność?

– Trudno jest przecenić rolę badań
interdyscyplinarnych, szczególnie w kon-
tekście prac badawczo-rozwojowych.
Świat, który nas otacza, jest interdyscy-
plinarny i nie zna podziałów na dziedziny
nauki. Z tego względu stawianym przed
nami wyzwaniom możemy sprostać je-
dynie przez takie właśnie podejście.
Przedsiębiorcy, którzy zgłaszają się do
CNBCh UW, przedstawiają nam swoje
potrzeby i oczekują konkretnych, kom-
pleksowych rozwiązań. Takie podejście
wymusza na nas – naukowcach – współ-
pracę i współdziałanie w zakresie wie-
lu dziedzin, ponieważ otaczająca nas

B+R – szansa na dobry biznes
tylko z dobrą nauką
Pracowicy CNBCh UW to światowej klasy naukowcy, specjaliści w swoich dziedzinach,
którzy ciągle uczą się i rozwijają współpracę z przemysłem. Z nieukrywaną satysfakcją
stwierdzam, że idzie im to coraz lepiej, co tylko potwierdza, że w Polsce można z sukce-
sami łączyć naukę z biznesem – mówi prof. dr hab. Ewa Bulska, dyrektor Centrum
Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.



rzeczywistość jest bardzo złożona. Praw-
dziwy przełom można osiągnąć dopie-
ro w wyniku współpracy specjalistów
wielu dziedzin.

CNBCh UW jako instytucja powsta-
ło właśnie ze względu na zmieniające
się potrzeby nauki i biznesu. Skupienie
pod jednym dachem naukowych grup
biologicznych i chemicznych pozwoliło
na jeszcze lepszą współpracę na-
ukowców i poszerzyło możliwości ba-
dawcze każdej ze stron. Dzięki tej sy-
nergii możemy zaproponować kom-
pletne rozwiązania wielu problemów
z pogranicza biologii i chemii.
O jakich wymiernych efektach można
mówić od czasu powołania do życia
CNBCh w 2013 roku?

– Do końca 2017 roku udało nam się
nawiązać współpracę z prawie 60
przedsiębiorstwami, dla których zre-
alizowaliśmy większe i mniejsze prace
badawcze, o czym świadczy przeszło 50
umów na realizację zleceń. Wykonuje-
my badania dla wielu krajowych i za-
granicznych podmiotów, zarówno na-
ukowych, jak i komercyjnych, a nawią-
zywane współprace często realizowa-
ne są z zastosowaniem procedur po-
ufności, które gwarantują bezpieczeń-
stwo przekazywanych danych i uzy-
skanych wyników. To kolejny element,
który czyni nas bezpiecznym i zaufanym
partnerem dla biznesu.
Jak należy oceniać funkcjonalność
projektów realizowanych w Centrum
w kontekście ich praktycznego zasto-
sowania w przemyśle?

– Wiele projektów realizowanych
w CNBCh UW na zlecenie przedsię-
biorców znajduje swoje zastosowania
komercyjne. Dzięki pracy naszych na-
ukowców udaje się wprowadzać do
firm nowe produkty, a także usprawniać
stosowane w nich linie produkcyjne, co
pozwala na ograniczenie kosztów przy
jednoczesnym zwiększeniu dochodu.
Pracowicy CNBCh UW to światowej
klasy naukowcy, specjaliści w swoich
dziedzinach, którzy ciągle uczą się
i rozwijają współpracę z przemysłem.
Z nieukrywaną satysfakcję stwierdzam,
że idzie im to coraz lepiej, co tylko po-
twierdza, że w Polsce można z sukce-
sami łączyć naukę z biznesem.

Oprócz projektów komercyjnych re-
alizujemy badania podstawowe, czyli
prace badawcze, których głównym za-
łożeniem jest poznanie otaczającego
nas świata, a których rezultaty nie mu-
szą mieć bezpośredniej i natychmia-
stowej wartości biznesowej. Dzięki takim
badaniom my – naukowcy – nie tracimy

tożsamości ciekawych świata bada-
czy, dla których poznanie i zrozumienie
reguł rządzących naszym otoczeniem
jest priorytetem. Takie badania, pozor-
nie bez zastosowania komercyjnego,
niosą ze sobą dużą wartość praktycz-
ną – dzięki nim możliwy jest postęp
w wielu dziedzinach nauki i techniki.
Jak daleka droga dzieli prace badaw-
cze od implementacji i komercjalizacji?

– W CNBCh UW większość realizo-
wanych projektów komercyjnych po-
wstaje na zlecenie firm, które potrzebują
innowacyjnych rozwiązań dla dalszego
rozwoju albo rozwiązania bieżących
problemów. Oczywiście mamy świado-
mość, że prace B+R nie dają gwaran-
cji osiągnięcia założonego wyniku – moż-
na to porównać do gry hazardowej. Tyle
że u nas szanse na wygraną są wielo-
krotnie większe niż w kasynie. Nauka
cały czas uczy się współpracy z bizne-
sem, a w CNBCh UW mamy szczegól-
ną świadomość roli współdziałania tych
środowisk. Na podstawie dotychcza-
sowych doświadczeń staramy się z każ-
dej kolejnej współpracy wyciągać wnio-
ski i realizować prace badawcze coraz
lepiej, na coraz wyższym poziomie.
Czy finansowanie nauki jest z per-
spektywy doświadczeń i planów
CNBCh UW wystarczające? Czy przy
większych nakładach na obszar B+R
potencjał zespołu Centrum mógłby
być lepiej wykorzystany?

– Ambicją CNBCh UW jest finanso-
wanie działania w możliwie maksy-
malnym stopniu ze środków pocho-
dzących ze współpracy z biznesem.
Centrum jako jednostka, której misją
jest komercjalizacja i badania nauko-
we, nie otrzymuje z budżetu dotacji dy-
daktycznej – tę część musimy wypra-
cować sami. Dodatkowe finansowanie
na pewno pozwoliłoby na dalszy rozwój
instytucji i konieczne inwestycje
– przede wszystkim w personel, bo
bez kompetentnych pracowników nie-
możliwe jest wykorzystanie pełnego

potencjału nawet najwspanialszych i
najnowocześniejszych urządzeń po-
miarowych. Przykładowo dzięki finan-
sowaniu z programu PANDA 2, rozli-
czanemu przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, mogliśmy powołać w
CNBCh UW korpus operatorów – wy-
sokiej klasy specjalistów dedykowa-
nych do współpracy z biznesem i do re-
alizacji prac komercyjnych, co jest no-
wym standardem na Uniwersytecie
Warszawskim.
Kto może się realizować w Centrum?
Czy jest to miejsce stworzone z myślą
o młodych zdolnych, którzy mają szan-
sę rozwinąć skrzydła i zaistnieć w świe-
cie nauki pod okiem doświadczonej ka-
dry?

– Możliwości techniczne i lokalowe
CNBCh UW pozwoliły wielu młodym na-
ukowcom na założenie swoich pierw-
szych zespołów badawczych, a do-
świadczonym profesorom na rozwinię-
cie skrzydeł i otwarcie się na nowe dzie-
dziny nauki. Staramy się, aby nasze
Centrum było przyjazne naukowcom,
a jednocześnie sprzyjało nawiązywaniu
relacji ze światem biznesu. CNBCh UW
to nie tylko laboratoria, lecz także sze-
reg sal seminaryjnych – od auli na
200 osób po „miejsce dobrych spo-
tkań” – pokój przeznaczony na bardziej
kameralne spotkania. Dzięki pełnemu
zapleczu multimedialnemu jesteśmy
partnerem dla wielu instytucji, służąc

wsparciem w organizacji branżowych
konferencji, szkoleń czy seminariów.
Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że
w CNBCh UW ulokowany został Inku-
bator Uniwersytetu Warszawskiego.
Oprócz tego bierzemy udział w wielu ak-
cjach promujących naukę wśród mło-
dzieży i lokalnej społeczności, cieszą-
cych się dużym zainteresowaniem. To
dowód na to, że CNBCh UW jest miej-
scem przyjaznym dla wszystkich.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Skupienie pod jednym dachem naukowych grup
biologicznych i chemicznych pozwoliło na jesz-
cze lepszą współpracę naukowców i poszerzyło
możliwości badawcze każdej ze stron. Dzięki tej
synergii możemy zaproponować kompletne roz-
wiązania wielu problemów z pogranicza biologii
i chemii.
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Od 1991 roku kieruje pan największą fir-
mą budowlaną w województwie lubel-
skim. Co powoduje, że Mostostal Pu-
ławy SA z roku na rok realizuje wiele
ciekawych inwestycji i cieszy się za-
ufaniem inwestorów?

– Kolejne pokolenia „Mostostalow-
ców” realizują największe inwestycje
w Polsce i za granicą. Od ponad 50 lat
jesteśmy solidnym partnerem w bizne-
sie i uczciwym pracodawcą. Troska o ja-
kość i terminowość świadczonych usług
od zawsze wyróżniają naszą spółkę
na tle konkurencji. Od momentu pod-
pisania kontraktu staramy się wspólnie
z inwestorem stawić czoło inwestycji.
Zdajemy sobie sprawę, że bardzo czę-
sto jest to trudne zadanie. Wychodzimy
z założenia, że na etapie realizacji
wszystkim powinno zależeć, żeby wy-
konany projekt służył bez awarii przez
kolejne lata użytkowania. Dlatego spół-
ka dba o rozwój kadr i starannie przy-
gotowuje się do kolejnych wyzwań.
W przeszło 50-letniej działalności nie
zdarzyło się, żebyśmy zeszli z budowy
i pozostawili inwestora z problemem nie-
dokończonej inwestycji. Bywały trudne
momenty, jednak zawsze wychodzimy
z założenia, że trzeba rozmawiać i wspól-
nie szukać najlepszych rozwiązań.

Które z bieżących realizacji firmy są dla
państwa najbardziej wymagającymi
inwestycjami i które kierunki działal-
ności są najbardziej rozwijane?

– Obecnie każdy realizowany kon-
trakt jest bardzo wymagający. Rosnące
ceny materiałów, brak wykwalifikowa-
nych pracowników i zatory płatnicze są
czynnikami znacznie podnoszącymi ry-
zyko w bieżącej działalności. Jednak Mo-
stostal Puławy SA jest jedną z niewielu
polskich firm budowlanych posiadają-
cych niezbędną wiedzę i doświadcze-
nie w trudnych warunkach rynkowych.
Odpowiednia struktura organizacyjna
i kultura pracy powoduje, że warto pro-
wadzić z nami biznes i warto u nas pra-
cować. Kolejne audyty potwierdzają
nasze przygotowanie do podejmowania
działań zarówno na polskim rynku, jak
i w całej Europie. Prowadzimy Biuro
Techniczne w Niemczech oraz Oddział
w Wielkiej Brytanii. Blisko 70 proc. naszej
działalności stanowi eksport produkcji

i montaż konstrukcji stalowych. Nasza
oferta obejmuje budownictwo przemy-
słowe, w tym: realizacje dla branży
chemicznej i petrochemicznej, ener-
getykę, ochronę środowiska oraz bu-
downictwo inżynieryjne, np. mosty, wia-
dukty, kładki, a także budownictwo ku-
baturowe m.in. wielofunkcyjne hale
sportowe, hale magazynowe, termina-
le. Naszą ofertę uzupełniają spółki za-

leżne: Zakład Budowy Aparatury i Re-
montów Specjalistycznych MEZAP sp.
z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Remontów
Energetycznych ENERGEZAP sp. z o.o.
Mostostal Puławy już po raz drugi
otrzymał „Biały Listek CSR”. Jak zarząd
firmy podchodzi do działań na rzecz
pracowników oraz otoczenia bizne-
su?

– Firma uczestniczy w istotnych dla
regionu wydarzeniach i współfinansu-
je ważne dla społeczności lokalnej in-
stytucje oraz programy rozwoju, współ-
pracujemy m.in. ze szkołami średnimi,
uczelniami wyższymi, gminami, pu-
ławskim szpitalem, hospicjum oraz Pu-
ławskim Ośrodkiem Kultury „Dom Che-
mika”. Od 1997 roku wspieramy Klub
Sportowy „Pogoń Mostostal Puławy”.
Nasza organizacja realizuje zasady
CSR również w relacjach wewnętrz-
nych. Pracownicy spółki objęci są spe-
cjalnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
korzystają z pomocy materialnej w po-

staci bonów, niskooprocentowanych
pożyczek, zapomogi oraz wsparcia fi-
nansowego w podnoszeniu swoich
kwalifikacji zawodowych. Spółka or-
ganizuje też liczne wydarzenia kultu-
ralne i integracyjne, takie jak wyciecz-
ki, bale, zawody sportowe i rejsy po Ad-
riatyku.

Rozmawiała Renata Wojciechowska

Mostostal Puławy 
– solidny partner w biznesie
W przeszło 50-letniej działalności nie zdarzyło się, żebyśmy zeszli z budowy i pozosta-
wili inwestora z problemem niedokończonej inwestycji. Bywały trudne momenty, jednak
zawsze wychodzimy z założenia, że trzeba rozmawiać i wspólnie szukać najlepszych
rozwiązań – zapewnia Tadeusz Rybak, prezes zarządu Mostostal Puławy SA.

Rosnące ceny materiałów, brak wykwalifikowa-
nych pracowników i zatory płatnicze są czynni-
kami znacznie podnoszącymi ryzyko w bieżącej
działalności. Jednak Mostostal Puławy SA jest
jedną z niewielu polskich firm budowlanych po-
siadających niezbędną wiedzę i doświadczenie
w trudnych warunkach rynkowych.
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Decyzja o budowie gazoportu za-
padła już w 2006 r.  a budowa ter-
minalu LNG w Świnoujściu zo-

stała uznana przez Rząd RP za inwe-
stycję strategiczną dla Polski. W paź-
dzierniku 2015 roku po wielu perturba-
cjach szczęśliwie zakończono jego bu-
dowę  a w roku 2016 terminal został na-
zwany imieniem Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego. Od chwili jego uruchomie-
nia zostały stworzone warunki do dy-
namicznego rozwoju rynku skroplone-
go gazu ziemnego w Polsce, ale także
w Europie środkowo-wschodniej.  Po-
wstanie terminalu LNG pozwoliło na od-
bieranie skroplonego gazu ziemnego
drogą morską praktycznie z dowolne-
go kierunku na świecie i dostarczenie go
drogą lądową lub koleją do odbiorcy
w każdym zakątku Europy. Mając do
dyspozycji odpowiednie narzędzia lo-
gistyczne i środki transportu, stworzenie
ekologicznej alternatywy dla obecnie
stosowanych paliw tradycyjnych wy-
daje się być kwestią czasu. 

Z najnowszych danych Światowej
Organizacji Zdrowia wynika, że 36 z 50

najbardziej zanieczyszczonych miast
w Unii Europejskiej znajduje się w Pol-
sce. W Europie tylko miasta w Bułgarii
i nie należąca formalnie do Unii Euro-
pejskiej Turcja i jej metropolie wyprze-
dzają Polskę w rankingu. Zanieczysz-
czenie powietrza jest główną przyczy-
ną zagrożenia dla środowiska natural-
nego, ale także dla naszego zdrowia.

Mając na względzie powyższe in-
formacje spółki z Grupy Kapitałowej
PGNIG podejmują różne działania
w celu zmniejszenia emisji szkodliwych
substancji do atmosfery. Wprowadzamy
zmiany technologiczne, montujemy sku-
teczne urządzenia oczyszczające dla
źródeł emisji, edukujemy i prowadzimy
programy zachęcające do używania
jako źródła paliwa – GAZU. 

Gaz LNG zwany także „Błękitnym
Paliwem” jest dzisiaj jednym z najbar-
dziej perspektywicznych źródeł energii
na dynamicznie zmieniającym się ryn-
ku gazu. Jest czysty, ekologiczny i bez-
pieczny. Analizując czynniki ekono-
miczne, zmieniające się regulacje praw-
ne oraz właściwości dla środowiska mo-

żemy założyć, że zapotrzebowanie na
ten surowiec będzie rosło. Skroplony
gaz ziemny jest z powodzeniem stoso-
wany w gospodarce jako surowiec
energetyczny, jako paliwo służące do
napędzania jednostek pływających a
także jako paliwo do napędu pojazdów
mechanicznych. 

Gaz LNG może zastępować trady-
cyjny gaz. Możliwość dostaw gazu LNG
do każdego miejsca i zróżnicowanego
odbiorcy jest szansą dla tych obszarów,
gdzie obecnie nie ma podłączenia do
gazociągu sieciowego. Technologia
LNG już od wielu lat jest dostępna w Pol-
sce i z powodzeniem jest szeroko sto-
sowana na całym świecie.

Wg dostępnych danych Polskiej
Spółki Gazownictwa1 na dzień dzisiej-
szy Polska jest zgazyfikowana w ok. 58
procentach. Budowa stacji regazyfi-
kacji i dostawa skroplonego gazu przy-
czyni się w perspektywie roku 2022 do
podniesienia tego poziomu do 61 pro-
cent. To tylko kilka procent, ale to wła-
śnie między innymi gaz LNG może po-
móc w likwidacji barier cywilizacyj-

20 listopada 2015 r. z katarskiego portu Ras Laffan do terminalu LNG w Świnoujściu
wypłynął statek Al Nuaman z pierwszą dostawą 210 tys. m³ skroplonego gazu ziem-
nego.  Do celu statek ten dotarł 11 grudnia 2015 roku. Od tego wszystko się zaczęło…

Z ekologią nam po drodze



nych w dostępie do czystych źródeł
energii.

Aby mogło się to dokonać bardzo
ważną kwestią staje się logistyka do-
staw gazu.  Skroplony gaz ziemny
LNG z uwagi na swoją niską tempera-
turę sięgającą ok -163 stopni Celsjusza
jest przewożony za pomocą specjal-
nych cystern kriogenicznych. Świad-
cząc usługi w ramach przewozu ma-
teriałów niebezpiecznych istotne staje
się dołożenie wszelkiej staranności
w sprawach bezpieczeństwa i termi-
nowości dostaw.

Spółka Gas-Trading S.A. należąca
do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. dzia-
ła dynamicznie na rynku gazu od 1993r.
Obecnie świadczy usługi m.in. trans-
portu gazu LNG dla przedsiębiorstw
prywatnych i państwowych. Posiadamy
nowoczesną flotę cystern kriogenicz-
nych i systematycznie ją powiększamy.
Korzystamy wyłącznie z najlepszych
rozwiązań na rynku. Dla wygody na-
szych klientów stosujemy w cysternach
pompy przepływowe pozwalające na
szybsze ich opróżnienie. Wykorzystuje-
my także przepływomierze renomowa-
nych producentów, które w sposób bar-
dzo dokładny obliczają ilość pobrane-
go gazu. 

W ramach prowadzonej działalności
Gas-Trading S.A. oferuje także wynajem
mobilnych stacji regazyfikacji. Stacja
taka jest idealnym rozwiązaniem dla od-
biorców gazu ziemnego, którzy potrze-
bują tymczasowego dostępu do tego me-
dium na czas remontu, usprawnienia in-
stalacji gazowej w czasie awarii lub
w przypadku braku możliwości podłą-
czenia do stałej infrastruktury gazowej.
Zastosowanie stacji mobilnej sprawdza
się także w sytuacjach, gdy nie jest
możliwe skorzystanie z sieci gazowej
a odbiorcom zależy na korzystaniu
z efektywnego i czystego paliwa.

Współpracujemy z wieloma firmami
i wspólnie tworzymy rynek tzw. małego
LNG. Gaz skroplony to paliwo ekono-
miczne i przyjazne środowisku. Dzięki
jego zastosowaniu włączamy się w dzia-
łania na rzecz poprawy jakości powietrza
w Polsce i regionie. Jak widać wszystkim
nam z ekologią po drodze …

1 https://www.psgaz.pl
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Tymoteusz Pruchnik
Prezes Zarządu Gas-Trading S.A.
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Część ekonomistów uważa, że
proces migracji z małych miast
do metropolii jest zjawiskiem nie-
odwracalnym, dlatego rząd po-
winien wspierać raczej mobil-
ność ludności, niż inwestować
w mniejsze ośrodki. Czy wspie-
ranie małych i średnich miast
jest więc działaniem na przekór
prawom ekonomii?

– Rozwój zrównoważony tery-
torialnie to główna zasada Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Instrumenty, które oferuje
rząd dla małych i średnich miast,
trzeba rozpatrywać w kategorii
szansy. Nie należy traktować ich
jako działanie na przekór prawom
ekonomii. To zestaw instrumentów
i inicjatyw, zwiększających szan-
se małych i średnich miast na
przyspieszenie procesów rozwo-
jowych. To od lokalnych włodarzy
zależy, czy z nich skorzystają. To
oni muszą wykazać się inicjatywą,
aktywnością i zaangażowaniem.
Jeśli mają ambitną wizję rozwoju
miasta, odpowiadającą na po-
trzeby mieszkańców i z konse-
kwencją ją realizują, przy pomo-
cy narzędzi oferowanych przez
rząd, to z całą pewnością możli-
we jest zahamowanie odpływu
mieszkańców. 
Premier Mateusz Morawiecki
podkreślał w Parlamencie Euro-
pejskim, że zmniejsza się w Pol-
sce obciążenia dla małych przed-
siębiorstw, a nie wielkich korpo-
racji. Czy uważa Pani Minister, że
pieniądz pozostawiony w rękach
drobnego przedsiębiorcy ma
większy pozytywny wpływ na go-
spodarkę, niż pozostawiony w du-
żej korporacji?

– Mali i średni przedsiębiorcy
decydują o sile polskiej gospo-
darki. Stanowią 99 % wszystkich

Środki publiczne, które wspierają skok technologiczny, muszą być kierowane w obszary
badawczo-rozwojowe i innowacyjne o największym potencjale rozwojowym dla polskiej
gospodarki i społeczeństwa – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga
Emilewicz.

Mali i średni przedsiębiorcy 
decydują o sile polskiej gospodarki



przedsiębiorstw w Polsce, generują
dwie trzecie miejsc pracy w sektorze pry-
watnym i przyczyniają się do tworzenia
nowych miejsc pracy w skali regionalnej
i lokalnej. Udział MŚP w tworzeniu PKB
na przestrzeni ostatnich lat jest coraz
większy. Według ostatnich danych prze-
kroczył 50%. 

Drobny przedsiębiorca jest zazwy-
czaj polskim przedsiębiorcą, za którym
stoją jego pracownicy, kontrahenci,
a w końcu także całe rodziny. Pieniądz
pozostawiony w rękach drobnego
przedsiębiorcy, wykorzystany jest w po-
staci zakupów, inwestycji lub wypłaty wy-
nagrodzeń, co z kolei przekłada się na
dobrobyt regionu, w którym działa dany
przedsiębiorca. Dlatego zwracamy
szczególną uwagę na potrzeby MŚP,
którym proponujemy szereg rozwią-
zań, takich jak Konstytucja Biznesu,
mających ułatwić ich funkcjonowanie.
Nie bez znaczenia jest też zapewnienie
im finansowania. Przedsiębiorcy mogą
skorzystać np. z gwarancji de minimis
w ramach programu Banku Gospo-
darstwa Krajowego, z licznych progra-
mów Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości, czy Krajowego Punktu
Kontaktowego ds. Instrumentów Fi-

nansowych Programów Unii Europej-
skiej, który ułatwia przedsiębiorcom
dostęp do preferencyjnego finansowa-
nia ze środków UE.
Czy wprowadzenie obniżonego ZUS-u
dla małych firm nie spowoduje maso-
wego przechodzenia pracowników na
samozatrudnienie? Jest to może nie-
korzystne dla pracowników, ale w re-
gionach o dużym bezrobociu nie będą
oni mieli innych możliwości, gdy zażąda
tego pracodawca. 

– Zadbaliśmy o to, by tak się nie
działo. Wprowadziliśmy zakaz świad-
czenia tych samych usług na rzecz by-
łego pracodawcy, jakie były wykony-
wane w okresie zatrudnienia. Po drugie,
dodajemy ograniczenie korzystania
z nowych rozwiązań przez 36 miesięcy
w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowa-
dzenia działalności. To mocno zmniej-
sza atrakcyjność przechodzenia na sa-
mozatrudnienie, ponieważ po 3 latach
taka osoba i tak będzie zmuszona do
płacenia tzw. „dużego ZUS-u”. Po trze-
cie, przechodzenie na samozatrudnie-
nie jest związane zazwyczaj z ulgami dla
osób rozpoczynających działalność,
natomiast nasze rozwiązanie dotyczy
przede wszystkim przedsiębiorców, któ-

rzy prowadzą działalność przez co naj-
mniej 2 lata.
Wielu przedsiębiorców wskazuje na
duże koszty zatrudnienia spowodo-
wane koniecznością płacenia wysokich
składek na ZUS. Czy uważa Pani, że
powinno się obniżyć składki? 

– Koszty pracy, w tym koszty obcią-
żeń publicznoprawnych, są elemen-
tem większej całości, czyli konstrukcji
i funkcjonowania całego systemu ubez-
pieczeń społecznych. Podejmowane
przez nas działania mają poprawiać sy-
tuacje przedsiębiorców. To między in-
nymi „Mały ZUS”, czy też rozwiązania
Konstytucji Biznesu, czyli m.in. działal-
ność nierejestrowa, gdzie nie płaci się
żadnych składek na ubezpieczenia
społeczne, albo tzw. ulga na start, któ-
ra zapewnia początkującym przedsię-
biorcom dodatkowe 6 miesięcy bez
składek na ubezpieczenia.
Dziennikarze zastanawiają się, czy
w związku z Brexitem Londyn przesta-
nie być stolicą finansową Europy. Na ile
Polska ma szansę ściągnąć do siebie
instytucje, które mogą wyprowadzić się
z Wielkiej Brytanii?

– Branża finansowa ulokowana
w Londynie, zdając sobie sprawę z kon-
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Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz



sekwencji Brexitu, intensywnie rozglą-
da się po Europie. To dla nas szansa,
jednak już teraz Polska jest regionalnym
liderem w branży centrów zaawanso-
wanych usług finansowych, czy proce-
sów biznesowych. To wszystko dzięki
unikalnej ofercie łączącej zasoby kom-
petencyjne polegające na rozwijaniu
technologii fintechowych na niespoty-
kaną gdzie indziej skalę, doskonale
wykształconych kadrach, a także ide-
alnej lokalizacji do „nearshoringu”.
Wraz z napływem inwestycji, staramy się
również skłonić Polaków, m.in. z Wielkiej
Brytanii, do powrotu i wykonywania
pracy na przykład w tym samym ban-
ku w Polsce. 
W Bułgarii zakończył się właśnie szczyt
formatu 16+1. Czy chińska idea no-
wego jedwabnego szlaku może sta-
nowić bodziec dla rozwoju gospodar-
czego Polski?

– Projekt ten należy postrzegać
zarówno jako szansę, jak i wyzwanie.
W dłuższej perspektywie uruchomienie
nowego jedwabnego szlaku może bo-
wiem znacząco odmienić gospodarczy
krajobraz tej części świata. Kluczowe
jest, żeby jego realizacja przebiegała
w sposób zrównoważony – zarówno
pod względem ekonomicznym jak
i społecznym czy środowiskowym.
Wszystkie leżące wzdłuż szlaku pań-
stwa powinny czerpać z korzyści eko-
nomicznych, które będzie ze sobą
niósł. Dla przykładu w kontaktach ze
stroną chińską zawsze podkreślamy, że
pociągi czy statki wypełnione towara-
mi, powinny podróżować w obie stro-
ny.
Jak Pani ocenia poziom innowacyjno-
ści polskiej gospodarki na tle świata
i Unii Europejskiej?

– Zgodnie z nomenklaturą unijną,
należymy do umiarkowanych innowa-
torów. Nadgonienie zaległości do naj-
bardziej innowacyjnych i najlepiej roz-
winiętych gospodarek Europy i świata
to kwesta wielu lat pracy i inwestycji.
Temu służy szereg działań podejmo-
wanych przez rząd, takich jak program
Start in Poland czy ulgi podatkowe na
B+R, systematycznie powiększane
przez tzw. ustawy o innowacyjności.
Chcemy też dać dobry przykład i zmie-
niamy prawo zamówień publicznych.
Chodzi o poprawę jakości zamówień
publicznych, zwiększenie ich konku-
rencyjności i innowacyjności oraz wy-
korzystanie ich, jako ważnego elemen-
tu polityki rozwojowej kraju. Strona pu-
bliczna sama ma się stać bardziej in-
nowacyjna.

W światowej gospodarce coraz więk-
szą rolę odgrywają wielkie, międzyna-
rodowe korporacje. Dysponują one
gigantycznymi funduszami na badania
i rozwój. Na ile polskie przedsiębiorstwa
mogą konkurować z nimi pod wzglę-
dem innowacyjności?

– Z międzynarodowymi koncernami
może być nam trudno konkurować,
jednak szukamy własnych ścieżek na in-
nowacyjność. Polska też ma narodo-
wych czempionów, którzy odgrywają
znaczącą rolę w budowaniu silnej i in-
nowacyjnej gospodarki. Jednak rów-
nie ważny jest segment małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Przykładowo, to
w ich gronie mogą być tzw. Ukryci Mi-
strzowie, czyli firmy jeszcze szeroko
nieznane, ale liderzy w swoim seg-
mencie. 

Nie bez znaczenia jest też ich współ-
praca. „Animacyjne” działania rządu
trafiają na podatny grunt. Dobrym przy-
kładem jest program pilotażowy Sca-
leUp, zakładający współpracę dużych
firm ze startupami, w rozwoju tych
ostatnich. Duże firmy, a wśród nich na-
rodowi czempioni, włączyły się do pro-
gramu i dostrzegły niemałe korzyści
z takiej współpracy, aktywnie budując
własne kompetencje współpracy z mło-
dymi firmami, komercjalizując przeku-
te na produkt lub usługę pomysły, roz-
wiązując w ten sposób własne proble-
my. Oczywiście korzyści dla mniejszych
graczy z takiej współpracy też są po-
kaźne. 
Na ile rolą państwa jest według Pani
wspieranie rozwoju technologiczne-
go, a na ile powinno się to zostawić
„niewidzialnej ręce rynku”? 

– Państwo powinno być inteligentnie
aktywne. Środki publiczne, które wspie-
rają skok technologiczny muszą być kie-
rowane w obszary badawczo-rozwojo-
we i innowacyjne o największym po-
tencjale rozwojowym dla polskiej go-
spodarki i społeczeństwa. Dlatego
mamy jasno określone cele i silne in-
strumenty oddziaływania na gospo-
darkę. Koncentrujemy się na prioryte-
tach, rozumianych, jako Krajowe Inteli-
gentne Specjalizacje i wyborze ośrod-
ków o największym potencjale, tzw.
Krajowych Klastrach Kluczowych. Dzię-
ki tym pierwszym mamy gwarancję, że
wsparciem środków unijnych będą ob-
jęte tylko takie rozwiązania, które zwięk-
szają wartość dodaną gospodarki
i podnoszą jej konkurencyjność i inno-
wacyjność na arenie międzynarodowej.
Zauważamy też nowe wyzwania i tren-
dy. W nowych instrumentach akcelera-

cyjnych wskazaliśmy na przykład ob-
szary, w których chcemy, aby współ-
praca korporacji i startupów była szcze-
gólnie widoczna. Są to m.in. technolo-
gie kosmiczne, Fintech, sztuczna inte-
ligencja, inteligentne tworzywa, mikro-
elektronika, Smart City, cyberbezpie-
czeństwo, biogospodarka, biotechno-
logia farmaceutyczna.
Zatory płatnicze stanowią jedną z naj-
większych bolączek polskiej gospo-
darki. Czy Pani zdaniem przeniesienie
odpowiedzialności za niezapłacony
terminowo VAT wskutek braku termi-
nowych wpływów z faktur z wystawia-
jącego fakturę na kontrahenta sprzy-
jałoby rozwiązaniu tego problemu?

– Jedną z barier rozwoju polskich
przedsiębiorców, w tym szczególnie
tych z sektora MŚP, są problemy z płyn-
nością finansową. A te wynikają między
innymi z powstawania zatorów płatni-
czych. Dlatego przeprowadziliśmy kon-
sultacje z przedsiębiorcami tzw. Zielo-
nej Księgi poświęconej problemowi za-
torów, która spotkała się z pozytywnym
odzewem ze strony przedsiębiorców. Je-
sienią do konsultacji trafi projekt usta-
wy. 

Obowiązujące przepisy regulujące
rozliczania VAT przewidują pewnego
rodzaju rozwiązania chroniące wie-
rzyciela przed skutkami nieopłacania
faktur w terminie przez dłużnika. Przed-
siębiorcy posiadający status małego
podatnika, czyli ci, którzy nie przekra-
czają rocznego limitu sprzedaży (wraz
z kwotą podatku) w kwocie 1,2 mln euro
mogą wybrać metodę kasową rozli-
czania faktur. Przy metodzie kasowej
w VAT, co do zasady, obowiązek po-
datkowy w odniesieniu do dokonywa-
nych przez podatnika dostaw towarów
i świadczenia usług powstaje z dniem
otrzymania całości lub części zapłaty
od klienta. Ponadto przepisy ustawy
o podatku od towarów i usług przewi-
dują tzw. ulgę za złe długi. Podatnik
może skorygować podstawę opodat-
kowania oraz podatek należny z tytułu
dostawy towarów lub świadczenia
usług na terytorium kraju w przypadku
wierzytelności, których nieściągalność
została uprawdopodobniona. Nieścią-
galność wierzytelności uważa się za
uprawdopodobnioną, w przypadku,
gdy nie została ona uregulowana lub
zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150
dni od dnia upływu terminu jej płatno-
ści określonego w umowie lub na fak-
turze.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Centrum Badań 
Kosmicznych PAN

Penetrator MUPUS w misji ROSETTA

Blok elektroniki w misji Herschel

Centrum Badań Kosmicznych PAN, z siedzibą w Warszawie i filiami w Borówcu
k/Poznania i we Wrocławiu, jest jedynym w Polsce instytutem, którego cała dzia-
łalność merytoryczna związana jest z prowadzeniem badań przestrzeni wokół-
ziemskiej, ciał Układu Słonecznego i samej Ziemi przy wykorzystaniu technologii
kosmicznych i technik satelitarnych.

Prowadzimy prace naukowe, kształcimy kadrę naukową, rozwijamy technolo-
gie kosmiczne, wspieramy rozwój polskiego przemysłu kosmicznego poprzez
edukację, transfer wiedzy i technologii. Zajmujemy się przetwarzaniem zdjęć
satelitarnych Ziemi, w szczególności pomocnych w sytuacjach kryzysowych.

Od momentu powołania Centrum w roku 1977, grupy badawcze i inżynierskie
instytutu uczestniczyły w międzynarodowych eksperymentach w ponad 100 mi-
sjach kosmicznych. Ponad 70 różnych obiektów opracowanych w CBK znala-
zło się do tej pory w kosmosie. W chwili obecnej dwa instrumenty zainstalowane
są na satelitach ESA orbitujących wokół Marsa, trzy pracują na Międzynarodo-
wej Stacji Kosmicznej, jeden orbituje na chińskim satelicie wokół Księżyca, dwa
orbitują wokół Ziemi. Następnych kilkanaście instrumentów przygotowujemy
między innymi dla misji do Słońca, Merkurego, Jowisza i Księżyca.

Dwie misje związane z badaniami Marsa (Mars Express 2003, TGO/Exo/Mars
2016) to przykład zaangażowania instytutu w badania atmosfery i powierzchni
tej planety. Instrumenty znajdujące się na obu orbiterach pracują poprawnie
cały czas, a CBK jest jednym z bardzo nielicznych instytutów na świecie mają-
cych dostęp do tak unikatowych danych. 

Dwie, spektakularne misje ESA, zakończyły się niedawno. W misji Rosetta zbu-
dowany w CBK penetrator wylądował w 2014 na komecie 67/Churyumov-Gie-
rasimienko i jako jeden z pierwszych instrumentów w historii miał możliwość
badania in situ materii kometarnej. W misji Herschel, wystrzelonej w 2009 do
punktu oddalonego od Ziemi o 1.5mln. kilometrów, polska aparatura wchodziła
w skład najbardziej zaawansowanego technologicznie satelity ESA wykorzy-
stującego największe, wyniesione do tej pory w kosmos, zwierciadło oraz uni-
katową technologię detekcji promieniowania mikrofalowego z użyciem
detektorów chłodzonych do temperatur bliskich zeru Kelwina.

Lem i Heweliusz, wystrzelone w 2013 i 2014 roku satelity konstelacji BRITE, do
tej pory obserwują gwiazdy. To duży sukces naukowy, technologiczny i organi-
zacyjny CBK - to pierwsze, rzeczywiście działające polskie satelity na orbicie
Ziemi. Ten sukces pozwala realnie myśleć o budowie następnych małych sa-
telitów, doskonale pasujących do nowego podejścia w działalności w sektorze
kosmicznym – Space 4.0.  

W Obserwatorium Astrogeodynamicznym w Borówcu pod Poznaniem pracuje
geodezyjna stacja referencyjna GPS i podtrzymywana jest Polska Skala Czasu
(wykorzystująca najdokładniejsze zegary oparte o fontannę cezową).

Niedawno w Borówcu zakończono budowę jednej z trzech polskich stacji mo-
nitorowania radiowego promieniowania LOFAR - dużego elementu europej-
skiego programu obserwacji Kosmosu w zakresie fal radiowych.

Od wielu lat w tym ośrodku prowadzone są obserwacje laserowe satelitów, od
niedawna ta działalność stanowi fragment tworzonego obecnie na świecie sys-
temu bezpieczeństwa kosmicznego, SSA, Space Situational Awareness.

Innym fragmentem SSA są, prowadzone w Centrum od wielu lat, naukowe ba-
dania i przygotowywane rutynowe prognozy dotyczące Pogody Kosmicznej.
Rezultaty tych badań mają znaczenie dla radiokomunikacji, bezpieczeństwa
satelitów czy sieci energetycznych. 
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Stworzenie nowej strategii działa-
nia, ponowne odpowiedzenie so-
bie na pytanie „co” ma być ce-

lem naszych działań, stało się warun-
kiem koniecznym nie tylko do rozwoju,
ale wręcz do przetrwania firm. Wydaje
się, że wyznaczanie kierunku działań to
zadanie dla zarządów i managementu. 

Jaka w tym procesie może być rola
działu personalnego, w jaki sposób
może on wesprzeć organizację?

„Dział personalny powinien zbudo-
wać strategię funkcjonalną, która
wzmacnia i wspiera kierunki wyzna-
czone przez zarząd. Takie podejście
pozwala skoncentrować energię na ob-
szarach rzeczywiście kluczowych, po-
łożyć nacisk na te kwestie które w prak-
tyce przyczyniają się do osiągnięcia
sukcesu” – podkreśla Jolanta Musielak,
członek zarządu ds. personalnych i or-
ganizacji Volkswagen Poznań. „Jednym
z kluczowych obszarów w branży moto-
ryzacyjnej jest rozwój nowych technolo-
gii, pozyskiwanie i rozwijanie unikato-
wych kompetencji. Strategia personalna
Volkswagen Poznań w związku z tym
w naturalny sposób koncentruje się
m.in. na takich elementach jak rozwija-
nie współpracy z uczelniami wyższymi,
kwalifikowanie pracowników, pozyski-
wanie do pracy kandydatów z nowymi
umiejętnościami i wiedzą. To tylko drob-
ny przykład, ale pokazuje w jaki sposób
warto układać relacje pomiędzy strate-
gią firmy a strategią działu personalne-
go” – kontynuuje Jolanta Musielak.

„Kultura zjada strategię na śniada-
nie” – ta wypowiedź przypisywana Pe-
terowi Drueckerowi właściwie nikogo już
dzisiaj nie zaskakuje. Na podstawie
wielu badań, ale też codziennych biz-
nesowych obserwacji wyraźnie widać,
że na to jak ludzie realizują strategię,
w jaki sposób do niej podchodzą, wpły-
wa w dużej mierze kultura przedsię-
biorstwa. To drugi obszar, w którym dział
personalny w Volkswagen Poznań od-

grywa znaczącą rolę. Do zadań działu
HR należy tu niewątpliwie badanie kul-
tury oraz praca nad jej zmianą – pro-
wadzenie kampanii informacyjnych,
przebudowywanie procesów i struktur
tak, aby wzmacniały to, co nowe i po-
żądane. Fundamentem kultury organi-
zacji są niewątpliwie wartości. Stanowią
one drogowskaz nadający wspólny kie-
runek i podpowiadający ludziom „jak”
funkcjonować i  pracować. Dlatego
w koncernie Volkswagen przywiązy-
wana jest do nich niezwykle duża waga.

Szacuje się, że zmiany w obszarze
kultury przedsiębiorstwa w 60–80 proc.
zależą od postaw i zachowania liderów.

Te liczby jasno wskazują, że praca z tą
grupą powinna znajdować się w cen-
trum uwagi działu personalnego. Dla
Volkswagen Poznań jest to temat istot-
ny do tego stopnia, że rozwój kultury kie-
rowania jest wręcz jednym z obszarów
strategii całego przedsiębiorstwa.
Oprócz organizowania i prowadzenia
typowych programów rozwojowych
dział personalny dba o inspirowanie tej
grupy. Wykłady zorientowane na roz-
budzanie ciekawości i poszerzanie ho-
ryzontów, mentoring, benchmarking to
tylko niektóre z przykładów tego, co war-
to robić aby podnieść przywództwo w or-
ganizacji na wyższy poziom. 

„W świecie nieustannego rozwoju
technologii, coraz powszechniejszego
stosowania robotów i sztucznej inteli-
gencji jedno pozostaje niezmienne
– nadal o sukcesie organizacji decydują
ludzie. To ich postawa, działania i de-
cyzje wpływają na to, czy strategia
przedsiębiorstwa zostanie zrealizowa-
na. Ważne, aby dbanie o ludzi, niewąt-
pliwie największą wartość organizacji
była hasłem, które przyświeca działowi
personalnemu. W Volkswagen Poznań
jesteśmy przekonani, że to jest klu-
czem do sukcesu”– podsumowuje Jo-
lanta Musielak. �

Rola działu personalnego w budowaniu
strategii i kultury przedsiębiorstwa
Transformacja cyfrowa, galopujące zmiany technologiczne, nowe trendy społeczne to
rzeczywistość, w której żyjemy i w której funkcjonują dzisiejsze organizacje.  Modele
biznesowe, które z powodzeniem funkcjonowały przez ostatnie dziesięciolecia wyma-
gają przebudowy.

Jolanta Musielak, Członek Zarządu ds. Perso-
nalnych i Organizacji w Volkswagen Poznań
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Ponad jedną trzecią światowych
wydatków na zbrojenia stanowią
nakłady na obronność Stanów

Zjednoczonych. Waszyngton od lat jest
liderem w tej dziedzinie. Chociaż real-
ne wydatki USA w latach 2011–2017 spa-
dały, żadnemu innemu krajowi nie uda-
ło się osiągnąć kwoty ponad 600 mld
USD, jaką dysponuje armia amery-
kańska. 

Na drugim miejscu znajdują się Chi-
ny. Jednak ich wydatki na obronność sta-
nowią zaledwie 38 proc. amerykańskich
i wynoszą niecałe 230 mld USD. Dalsze
miejsca zajmują: Arabia Saudyjska
– prawie 70 mld USD i Rosja, której wy-
datki zmniejszyły się nominalnie z 69 do
66 mld USD. Mierzony w cenach stałych
z 2016 roku rosyjski spadek okazuje się
jednak jeszcze większy. Wydatki tego kra-
ju według wartości dolara z 2016 roku
spadły do 55 mld USD. 

Jeśli chodzi o Arabię Saudyjską
SIPRI dysponuje jedynie danymi sza-
cunkowymi. Autorzy zestawienia twier-
dzą, że udział wydatków tego kraju na
zbrojenia w stosunku do PKB jest jednym
z najwyższych na świecie i wynosi aż
10 procent. 

Spośród krajów, które przeznacza-
ją znaczne sumy na obronność trzeba
wymienić: Indie – 4. miejsce na świecie
z sumą 63,9 mld USD oraz Francję – 5.
miejsce i kwota 57,8 mld USD. Niemcy
z kwotą 44,3 mld USD znalazły się za
Wielką Brytanią i Japonią. Polska nato-
miast zajmuje 24. miejsce z kwotą 10 mld
USD.

Wydatki na zbrojenia 
pierwszej piętnastki 
stanowią 1,4 biliona USD

Pierwsze 15 pastw krajów o naj-
większych wydatkach na zbrojenia
przeznacza na ten cel aż 1,4 biliona
USD. Kwota ta stanowi ponad 82 proc.
światowych wydatków przeznaczanych
przez 150 badanych państw. 

Wśród krajów naszego regionu zna-
czący wzrost wydatków na obronność
zanotowała Rumunia. Kraj ten rozpoczął
wieloletni plan modernizacji swojej ar-
mii, co spowodowało, że realny wzrost
nakładów na wojsko wyniósł tam aż
50 proc. Również Litwa i Łotwa zna-
cząco zwiększyły swoje kwoty. Przy-
czyną w tym przypadku było rosnące
zagrożenie ze strony Rosji. Jednak w ca-
łym regionie Europy Środkowo-Wschod-
niej wydatki na zbrojenia zmniejszyły
się. Na wynikach zaważyły cięcia do-
konane w Rosji. 

Jeśli chodzi o Europę Zachodnią,
fundusze na obronność realnie spadły
w 4 krajach: Austrii, Belgii, Francji
i Grecji. Stało się tak, mimo że zwięk-
szyły się w nich kwoty nominalne prze-
znaczone na ten cel. Liderem w tym re-
gionie pozostaje Francja, na drugim
miejscu znalazła się Wielka Brytania, a
na trzecim Niemcy. 

W regionie Europy Środkowo-
Wschodniej na pierwszym miejscu pla-
suje się Rosja, na drugim Polska, na trze-
cim zaś Rumunia. Wśród naszych są-
siadów,- nie licząc Rosji i Niemiec, naj-
więcej wydają Ukraińcy – 3,6 mld USD,
na drugim miejscu znajdują się Czesi
– 2,2 mld USD a na trzecim Słowacja
– 1,1 mld USD, potem Litwa – 0,8 i Bia-
łoruś – 0,6 mld USD. 

W relacji do 
Produktu Krajowego Brutto

Od czasu zwycięstwa w amerykań-
skich wyborach prezydenckich Donal-
da Trumpa wiele słyszy się o wypełnia-
niu obowiązku wobec NATO dotyczą-
cego kwot przeznaczanych na obron-
ność. Stany Zjednoczone wypominają
swoim sojusznikom, że nie spełniają wy-
mogu, by nakłady na obronność wy-
nosiły co najmniej 2 procent PKB. 

Jeśli chodzi o Polskę, wymóg ten zo-
stał spełniony. Wydajemy wymagane
2 procent od 2015 roku. Gorzej idzie na-

szym sąsiadom. Niemcy przeznaczają
na ten cel od lat znacznie poniżej wy-
magań. Od 2013 roku ich wydatki sta-
nowią 1,3 procent PKB. Oczywiście ze
względu na znacznie większą gospo-
darkę suma ta jest czterokrotnie wyższa
od wydatków Polski. 

Nakłady Czechów od 2011 do 2017
roku wynosiły między 1 a 1,1 procenta
PKB, Węgrów natomiast oscylowały
w tym czasie między 0,9 a 1,1 procenta.
Spośród krajów bałtyckich z obowiązku
wywiązują się Estończycy. Natomiast
Litwa i Łotwa wydają po 1,5 procenta
PKB, choć oba kraje znacznie zwiększyły
ten odsetek w ostatnich 5 latach.

Ostatnie decyzje dotyczące mo-
dernizacji armii sprawiły, że w 2017
roku Rumunia zwiększyła swoje wy-
datki do 2 procent PKB z 1,4 procenta
w 2016 roku. Również Turcja przekracza
2 procent. Spośród krajów Europy Za-
chodniej ze zobowiązań sojuszniczych
wywiązują się tylko: Francja i Grecja. Są-
siad Stanów Zjednoczonych – Kanada
wydaje na obronność 1,3 procent PKB.

Ile na zbrojenia wydają 
Stany Zjednoczone?

Wydatki Amerykanów są faktycznie
imponujące. Chociaż spada zarówno
ich realna wartość, jak i stosunek do
PKB. Rekordowym dla tego kraju był rok
1952, kiedy to wydano na zbrojenia aż
13,3 procenta PKB. Od tamtego czasu
udział systematycznie spadał. W latach
70. i 80. XX wieku wahał się między 4,8
a 6,6 procenta. 

Po upadku ZSRR i zakończeniu
zimnej wojny wystąpił dalszy spadek do
poziomu 2,9 procenta w latach 1999–
2001. Ponownie udział wydatków zbro-
jeniowych w PKB zaczął wzrastać
w 2002 roku, by osiągnąć maksymalną
wartość 4,7 procenta w roku 2010. Od
tamtej pory obserwujemy stały spadek
udziału do poziomu 3,1 procenta w ro-
ku 2017. 

Świat wydał rekordową 
sumę na zbrojenia
Wydatki na cele wojskowe nie były tak wysokie od zakończenia zimnej wojny. W roku
2017 wszystkie kraje świata wydały na ten cel łącznie 1,7 biliona USD, czyli 2,2 procent
globalnego PKB. Takie dane podaje Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI).
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WSK „PZL-KALISZ” S.A. należy do Polskiej Grupy Zbro-
jeniowej, jest zakładem polskiego przemysłu lotniczego
powstałym w 1952 roku. Produkuje tłokowy silnik lotniczy
ASz-62 IR do samolotów An-2 i M-18 „Dromader” Y5B.
Silnik ten posiada szereg międzynarodowych certyfika-
tów. Po modernizacji zyskał elektroniczny wtrysk paliwa,
zwiększony resurs i moc. Przystosowany jest do zasilania
paliwem samochodowym (E95). 

WSK „PZL-KALISZ” S.A. przeprowadza również naprawy
i remonty tych silników. Oferta handlowa firmy zawiera
również produkcję kół i przekładni zębatych do przemy-
słu lotniczego, części do silników wysokoprężnych,

pompy olejowe, korpusy pomp oraz inne elementy wymagające precyzji wykonania. 

Przedsiębiorstwo świadczy ponadto usługi w zakresie obróbki mechanicznej oraz cieplnej, cieplno-chemicznej i galwanicznej. Produkuje i re-
montuje zespoły i części silnika TWD-10B do samolotu AN-28.

Obecnie prowadzi próby fabryczne z nowym lotniczym silnikiem tłokowym PZL 200 o mocy 280 KM. oraz prace konstrukcyjne nad nowym lotni-
czym silnikiem PZL 100 zasilanym olejem napędowym.

WSK „PZL-KALISZ” S.A. dostarcza swoje wyroby (silniki, podzespoły, części, usługi remon-
towe i kooperacyjne) do czołowych światowych firm lotniczych oraz motoryzacyjnych (czę-
ści do silników wysokoprężnych mających zastosowanie w pojazdach trakcyjnych,
samochodach). Spółka występuje na rynku jako kooperant w zakresie części maszyn robo-
czych (głównie kół zębatych). 

Naturalny rozwój firmy to certyfikacja i tak, aby sprostać wymaganiom stawianym przez no-
woczesny przemysł lotniczy firma posiada:
• certyfikat ISO 9001-2008,
• certyfikat AS 9100,
• certyfikat PART 145, 
• certyfikat PART 21G,
• certyfikat AQAP- 2110, 
• certyfikat WSK w zakresie międzynarodowego obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
• koncesje na obrót towarami o znaczeniu strategicznym,
• certyfikaty NADCAP na azotowanie (gazowe, jonowe), hartowanie próż-
niowe, chromowanie, fosforanowanie, pasywacja, elektrodrążenie che-
miczne, badania nieniszczące stanu powierzchni (NITAL ETCH)
i defektoskopii magnetycznej.

Celem WSK „PZL-KALISZ” S.A. jest spełnienie
wymagań jakościowych i bezpieczeństwa
w wytwarzanych wyrobach. Chcemy, by
każdy klient wiedział, że jakość, nieza-
wodność i bezpieczne użytkowanie wy-
robów jest naszym atutem.

Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego 
„PZL-Kalisz” S.A.
ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz
NIP 618-00-42-077, REGON 250658668, 
KRS 0000071223.
tel. 62 504 61 00, fax: 62 504 6777
email: marketing@wsk.kalisz.pl
www.wsk.kalisz.pl



Jeśli chodzi o sumy przeznaczane na obronność, to w 2017
roku Amerykanie przeznaczyli na ten cel 609,7 mld USD.
Nominalnie kwota ta jest wyższa od wydatków z 2016 roku
(600,1 mld USD). Jednak po uwzględnieniu inflacji okazuje się,
że realne nakłady spadły i wynoszą 597,1 mld USD, biorąc pod
uwagą wartość dolara z 2016 roku. 

Uwzględniając inflację, można powiedzieć, że realne na-
kłady na armię w Stanach Zjednoczonych były w 2017 roku
najniższe od roku 2004. Największe wydatki w swojej historii
państwo to ponosiło w latach 2009–2011. W rekordowym roku
2010 wyniosły one 768,4 mld USD w przeliczeniu na wartość
dolara z 2016 roku. Od tamtej pory realne nakłady na obron-
ność systematycznie spadają. 

Zbrojenia w Rosji 
Jeśli chodzi o Rosję, jej wydatki na obronność zmniejszy-

ły się w ubiegłym roku zarówno realnie, jak i nominalnie. Na-
tomiast w ostatnich 30 latach sytuacja rosyjskiej armii zmie-
niała się diametralnie. Upadek Związku Radzieckiego spo-
wodował gwałtowny spadek nakładów Moskwy na zbrojenia.
ZSRR w roku 1988 wydał w przeliczeniu na wartość dolara
z 2016 roku 243,1 mld USD. Federacja Rosyjska natomiast w
roku 1992 tylko 40,7 mld USD.

Rekordowo niskie wydatki na zbrojenia zanotowano w tym
kraju w roku 1998 – 13,6 mld USD. Od tamtej jednak pory wy-
datki stale rosły aż do roku 2016, kiedy to osiągnęły wartość
69,2 mld USD. Rok później nastąpił jednak drastyczny spa-
dek. W przeliczeniu na wartość dolara z 2016 roku w 2017 ro-
syjskie wydatki wojskowe skurczyły się do 55,3 mld USD. Jest
to najgorszy wynik od 2012 roku. 

W 2017 roku spadł również udział rosyjskich wydatków na
zbrojenia w PKB. O ile w roku 2016 wynosiły one 5,5 procent,
to rok później spadły do 4,3 proc. Rok 2016 był zresztą re-
kordowy, jeśli chodzi o udział sum przeznaczanych na woj-
sko w PKB Rosji. Udział ten był najniższy w roku 1998, kiedy
to wynosił 3 proc. 

Wydatki na obronność Polski
Polska wydała realnie na obronność w 2017 roku jedną

z największych kwot w swej historii. W czasach PRL rekordowy
był rok 1988. Wtedy suma przeznaczona na obronność w prze-
liczeniu na wartość dolara z 2016 roku wyniosła 6,7 mld USD.
Upadek komunizmu doprowadził do redukcji tej sumy do
3,9 mld USD w roku 1992. 

Od tamtej pory polskie wydatki na obronność systema-
tycznie rosną. Wyjątek stanowiły lata: 1994, 1999–2000,
2008, 2013 oraz 2016. Nominalnie Polska wydała na zbroje-
nia w 2017 roku 10 mld USD. Jednak w przeliczeniu na war-
tość dolara z 2016 roku wartość ta wynosi 9,5 mld USD i jest
nisza od rekordowej. Najwyższe realne wydatki na zbroje-
nia zanotowano w naszym kraju w roku 2015. Wyniosły one
wówczas 9,7 mld USD w przeliczeniu na wartość dolara
z 2016 roku. W roku 2017 zanotowano natomiast największą
kwotę nominalną. 

Jeśli zaś chodzi o udział wydatków na obronność w PKB,
przez ostatnie 2 lata utrzymywał się na poziomie 2 proc. W 2015
roku wyniósł natomiast 2,1 proc. W latach 1999–2014 oscylo-
wał miedzy 1,8 a 1,9 proc. Wyjątek stanowił rok 2007, kiedy osią-
gnął 2 proc. Według danych SIPRI, która podaje wartości dla
naszego kraju od 1980 roku najwięcej na zbrojenia w stosunku
do PKB Polska wydała w roku 1982–3,2 proc. �
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Waldemar Kubielski

Bionanopark jest parkiem
naukowo- technologicz-
nym, czyli jego zadaniem
jest łączenie nauki z biz-
nesem. Jak to wygląda
w praktyce?

– Nasza oferta opiera
się na trzech filarach, któ-
re umożliwiają realizację
tych zadań. Pierwszym jest
inkubator, który zapewnia
innowacyjnym startupom
dostęp do nowoczesnej in-
frastruktury biurowo-labo-
ratoryjnej na preferencyj-
nych warunkach finanso-
wych oraz pakiet usług do-
radczych i szkoleniowych.

Drugim są laboratoria, które świadczą usługi komercyjnie
dla firm, ale prowadzą także własne badania i wdrożenia.
Trzecim elementem są tereny inwestycyjne. Współpracuje-
my także bardzo ściśle z uczelniami wyższymi i przemysłem
w zakresie transferu technologii.
Dla jakich branż Bionanopark może prowadzić badania?

– Katalog jest bogaty, a oferta elastyczna. Wszystko za-
leży od konkretnego klienta lub zlecenia. Są jednak bran-
że, w których jesteśmy pionierami. Nasze Laboratorium Au-
tentykacji Produktów jako jedyne w Polsce posiada mię-
dzynarodową akredytację w zakresie badania autentycz-
ności win. Laboratorium prowadzi analizy ujawniające za-
fałszowania win w wyniku nielegalnego dodawania wody lub
cukrów. Polscy producenci czy importerzy win nie muszą już
więc zlecać badań droższym ośrodkom zagranicznym. Ta-
kich przykładów jest wiele.
W jakim kierunku Bionanopark będzie się rozwijał?

– Zmieniamy profil Bionanoparku. Staniemy się także or-
ganizacją badawczą. Uruchamiamy międzynarodową
agendę badawczą (MAB). To unikatowe w skali kraju
przedsięwzięcie, które polega na zebraniu zespołu światowej
klasy naukowców, którzy będą prowadzili badania w zakresie
m.in. polimerów. Dzięki współpracy z takimi ośrodkami jak
Instytut Maxa Planka w Moguncji rozpoczynamy nowy
etap rozwoju parku na arenie międzynarodowej.

Rozmawiała Ewa Goliszewska

Nauka dla biznesu
Nasza oferta opiera się na trzech 
filarach. Pierwszym jest inkubator, 
drugim laboratoria, trzecim atrakcyjne
tereny inwestycyjne – mówi 
Marek Cieślak, prezes Bionanoparku.
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Drony systematycznie zyskują na po-
pularności i są coraz częściej wyko-
rzystywane, zarówno amatorsko, jak
i do celów profesjonalnych. Jaka przy-
szłość czeka bezzałogowce?

– Jesteśmy przekonani o tym, że ta
dziedzina będzie się rozwijać bardzo dy-
namicznie, a to, co obecnie obserwu-
jemy, to nawet nie początek tej drogi.
Boom, który niebawem nastąpi, będzie
widoczny i odczuwalny zarówno w Pol-
sce, jak i w całej Europie. W najbliższych
latach powstanie bardzo wiele nowych
zawodów i specjalizacji związanych
z dronami i powszechne stanie się nie
tylko uzyskanie licencji na pilotowanie
drona, ale również uzyskanie specjali-
zacji w zakresie obsługi jego funkcjo-
nalności, która z czasem będzie się co-
raz bardziej poszerzać. Otworzą się
nowe rynki dla technologii dronowych
i z pewnością czeka nas duży rozkwit tej
dziedziny. Drony będą miały wpływ za-
równo na sferę ekonomiczną, bezpie-
czeństwa, jak i życia codziennego.   
Spartaqs posiada własne biuro kon-
strukcyjne. Czy powstające projekty są
realizowane na konkretne zlecenia,
dostosowane do indywidualnych po-
trzeb użytkowników?

– Spartaqs nie tyle posiada, co jest
biurem konstrukcyjnym, a drony to jed-
na z kilku dziedzin, którym się zajmu-
jemy. Interesuje nas szeroko pojęta
automatyka i robotyka, w tym oparta
o dronoidy (dronoid – tym terminem
określamy profesjonalne, wielozada-
niowe, zautomatyzowane roboty, mo-
gące wykonywać zadania bez udziału
człowieka. Nazwa ta ma na celu wpro-
wadzenie rozróżnienia profesjonalnych
urządzeń BSP od innych amatorskich
konstrukcji). Konstrukcje, które po-
wstają w naszej firmie są albo efektem
własnych prac rozwojowych i wizji
przyszłości w tym zakresie albo wyni-
kiem współpracy z naszymi klientami,
powstając jako rozwiązania wykonane
pod klucz, realizujące dla niego kon-
kretne zadania.
Jakie są wiodące zastosowania dronów
wychodzących z państwa biura kon-
strukcyjnego?

– Przede wszystkim ukierunkowuje-
my się na odbiorcę, który zgłasza nam
własne potrzeby lub nakreśla zadanie,
które przed nim stoi. Nie ograniczamy
naszych klientów składaną ofertą. My
dedykujemy konstrukcje pod dowolne
wyzwania i zadania, starając się nie za-

wężać naszej specjalizacji do konkret-
nej dziedziny. Robimy dronoidy latają-
ce, jeżdżące i pływające, a wszystkie te
maszyny mają bardzo dużo cech wspól-
nych. Można więc powiedzieć, że na-
szym core businessem jest stworzenie
platformy, która w sposób zautomaty-
zowany może wykonywać powierzone
jej zadania, bez względu na to, w jakim
środowisku przyjdzie jej pracować – czy
w powietrzu, w wodzie, czy na lądzie.
Czego dotyczą innowacyjne rozwią-
zania wprowadzane przez zespół firmy?
Na ile unikalność opracowywanych
technologii daje przewagę nad kon-
kurencją i pozwala zaistnieć na arenie
międzynarodowej?

– Rozwiązania przez nas propono-
wane bardzo precyzyjnie odpowiadają
na potrzeby naszych klientów, a to po-
woduje, że tworzone produkty są bardzo
specyficzne. Przykładem takiego pro-
duktu może być dronoid, który powstał
przy współpracy ze Strażą Graniczną.
Istniała potrzeba skrytej obserwacji z po-
wietrza, a do tego celu należało wyko-
nać dronoida najmniej rzucającego się
w oczy. Wykonaliśmy zatem produkt po-
siadający osłony dyspersyjne. Ta tech-
nologia – w chwili obecnej patentowa-
na – pozwala na niemalże doskonałe
maskowanie optyczne. Po uruchomie-
niu tych osłon dronoid przybiera kolor,
barwę i nasycenie tła otoczenia. Pod-
sumowując, na niebie dronoid świeci
własnym światłem i staje się niewi-
dzialny dla ludzkiego oka. Ta techno-
logia jest unikalna na skalę światową
i według naszej wiedzy jest to jedyne
tego typu urządzenie. Dziś dysponuje-
my prototypem – demonstratorem, któ-
ry pokazuje zasadę działania i możli-
wości tego kamuflażu. Technologia ta
otrzymała wyróżnienie „Diamentowy
Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018” na
tegorocznej Gali, zorganizowanej pod
patronatem Szefa BBN. To pierwszy
przykład. Drugi to stworzenie urządze-
nia, które potrafiłoby przez długi czas
wykonywać skomplikowane zadania
w środowisku wodnym, ponieważ na

Niebawem nastąpi boom na drony
W najbliższych latach powstanie bardzo wiele nowych zawodów i specjalizacji związa-
nych z dronami i powszechne stanie się nie tylko uzyskanie licencji na pilotowanie
drona, ale również uzyskanie specjalizacji w zakresie obsługi jego funkcjonalności 
– mówi Sławomir Huczała, współwłaściciel i główny konstruktor Spartaqs Sp. z o.o.



rynku powstawały najróżniejsze dro-
nopodobne batyskafy do zadań na-
ukowych, wojskowych i badawczych, ale
posiadały masę mankamentów. Jed-
nym z nich jest ograniczenie ze wzglę-
du na przewód zasilający, który był do-
prowadzony do tego urządzenia. Innym
ograniczeniem jest czas pracy, brak
możliwości łączności ze względu na fakt,
że fala radiowa bardzo źle propaguje
w środowisku wodnym. Ze względu na
powyższe, sterowanie radiowe takimi
urządzeniami jest bardzo trudne. Dla-
tego w naszej firmie powstał projekt dro-
noida Deep Guard, który jest przysto-
sowany do całkowicie autonomicznej,
wielotygodniowej pracy na morzu. Nie
jest on ograniczony przewodem zasi-
lającym, może z dużej głębokości re-
transmitować obraz w jakości FHD na
powierzchnię i posiada wiele innych,
unikalnych cech. Jeśli chodzi o konku-
rencję, to oczywiście śledzimy to, co się
dzieje na rynku oraz rozwiązania pro-
ponowane przez inne firmy, ale w naszej
pracy skupiamy się przede wszystkim
na rozwiązywaniu konkretnych zadań
przy użyciu naszych konstrukcji. Chce-
my, by jeszcze lepiej spełniały potrzeby
klientów. Uważamy, że technologie, któ-
re patentujemy w chwili obecnej, są zde-
cydowanie lepsze od tego, co proponuje
rynek i nie obawiamy się rozwiązań kon-
kurencyjnych. 
Spartaqs jest tegorocznym laureatem
nagrody w konkursie Lider Bezpie-
czeństwa Państwa. Co zadecydowało
o tym prestiżowym wyróżnieniu?

– Tworząc nasze technologie, za-
wsze staramy się wyjść poza ogólnie
przyjęte schematy, konstrukcje czy roz-
wiązania. Wydaje nam się, że właśnie
ta bezkompromisowość i innowacyj-
ność proponowanych przez nas roz-
wiązań zadecydowała o przyznaniu
nam przez kapitułę konkursu tego pre-
stiżowego wyróżnienia, które jest dla nas
jednocześnie ogromnym zaszczytem
i stymulatorem do dalszego działania.
Wcześniej omawiane urządzenia – Nie-
widzialny Dronoid Prometheus, drono-
id podwodny Deep Guard, jak rów-
nież dronoid OWL Vision (platforma
obserwacyjna na uwięzi) jako kon-
strukcje posiadają wiele unikalnych
cech, których próżno szukać w innych
konstrukcjach tego typu. 
W jakim stopniu bezzałogowe statki po-
wietrzne i systemy latające wpływają na
możliwości obronne państwa? Czy
można je uznać za produkt stanowią-
cy przyszłość służb bezpieczeństwa
i gospodarki?

– W naszym odczuciu i z obserwa-
cji tego, co się dzieje na rynku, drony to
z pewnością przyszłość, która wkrótce
stanie się istotnym elementem naszego
życia. Obserwujemy początek tej drogi
i w najbliższym czasie powstanie bardzo
wiele konstrukcji, które dają nowe moż-
liwości służbom specjalnym i wojsku.
Konstrukcje te będą powstawać nie
tylko u nas, ale również w ośrodkach,
które mogą podejmować działania
szkodliwe wobec naszego kraju. Dla-
tego kluczowe staje się posiadanie
własnych urządzeń, jak i opanowanie tej
technologii, żeby łatwiej można było
zwalczać obce BSP i zagrożenia z nimi
związane. Nie pracując nad daną dzie-
dziną, nie wiemy czego możemy się spo-
dziewać. Zaś rozwijając wiedzę w tym
zakresie i tworząc technologię dronową
u nas w Polsce – oswajamy się z pro-
blematyką bezzałogowych pojazdów,
potrafimy lepiej zrozumieć ich funkcjo-
nowanie, a także możliwości jakie dają.
Rynek dronowy ma to do siebie, że nie
wymaga bardzo dużych nakładów fi-
nansowych tak jak budowa satelitów czy
innych bardzo drogich systemów obron-
nych. Kraje jak Polska, które nie mają
bardzo dużego zaplecza finansowe-
go, ale posiadają silną myśl intelektu-
alną, mogą doskonale sobie radzić na
tym polu i stać się liderem na rynku. 
Jak ważna jest dla państwa współpra-
ca z instytutami naukowymi? Z jakimi
jednostkami badawczymi firma współ-
pracuje i jakie są najważniejsze zreali-
zowane oraz planowane projekty, bę-
dące wynikiem kooperacji biznesu i na-
uki?

– Współpracujemy z kilkoma ośrod-
kami naukowymi w kraju oraz indywi-
dualnie ze specjalistami i naukowca-
mi z wielu dziedzin. Mamy podpisane
umowy o współpracy między innymi
z Instytutem Lotnictwa w Warszawie,
gdzie konsultujemy nasze projekty
i w chwili obecnej rozszerzamy zakres
prac, a także z Politechniką Lubelską.
Projekty wspólnie tworzone z ośrod-
kami naukowymi to między innymi
projekt OWL –„Dronoid na uwięzi”
i projekt dronoida niewidzialnego – Pro-
metheus. Oprócz tego realizujemy
przedsięwzięcia przy udziale podmio-
tów prywatnych, które są dla nas
równie ważne jak ośrodki naukowe.
W technologiach, w których nie czuje-
my się tak mocni, w tym np. technolo-
giach rakietowych, nie realizujemy
prac samodzielnie. Zamiast tego dzie-
limy się pewnymi obszarami z firmami
partnerskimi. Do naszego projektu

ARL (Aerostatyczna Rakietowa Plat-
forma Startowa) zaprosiliśmy takie fir-
my jak Space Forest i Near Space, spe-
cjalizujące się w branży rakietowej,
gdzie my dopiero raczkujemy. W na-
szych pracach koncentrujemy się na
tym, na czym się znamy, a w obsza-
rach, w których potrzebujemy wspar-
cia, podejmujemy współpracę z inny-
mi podmiotami albo z ośrodkami na-
ukowymi lub indywidualnie ze specja-
listami z danych dziedzin i podmiota-
mi z danej branży. 

Rozmawiał 
Mariusz Gryżewski
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Spartaqs Sp. z o.o. powstał w 2014
roku i specjalizuje się w projektowaniu
i produkcji bezzałogowych systemów
latających, pływających oraz jeżdżą-
cych. Misją spółki jest kreowanie no-
wych rozwiązań technologicznych
i ich łączenie z istniejącymi, w celu
uzyskiwania produktów dających
nowe możliwości i funkcjonalność
dotychczas nieosiągalną na rynku.
W ten sposób powstają urządzenia
w pełni dopasowane i przygotowane
do pełnienia powierzonych im zadań,
zwłaszcza w tych obszarach, gdzie
dotychczasowe rozwiązania zawodzą
lub wymagają zupełnie nowego spoj-
rzenia i sposobu realizacji. Systemy
Spartaqs charakteryzuje intuicyjność
w obsłudze oraz bezpieczeństwo
w działaniu, bez zbędnego obciąża-
nia użytkownika technicznymi aspek-
tami. W swoich działaniach Spartaqs
posługuje się dewizą:

„Bezpieczeństwo bez kompromisów”
(Safety without Compromises)

Wszystkie projekty oraz rozwiązania
technologiczne są tworzone od pod-
staw przez własne biuro konstruk-
cyjne. Dzięki temu Spartaqs potrafi
dynamicznie dostosować swoją tech-
nologię oraz rozwiązania do potrzeb
klienta i zindywidualizować projekt
pod konkretne oczekiwania danej
branży.

Swoje produkty Spartaqs dedykuje
dla przemysłu, służb cywilnych,
klienta indywidualnego oraz służb
mundurowych. Dzięki temu spółka
jest w stanie sprostać różnorodnym
wymaganiom w odniesieniu do każ-
dej z tych grup odbiorców.
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Jeśli utrzyma się niski poziom urodzin,
do 2050 roku liczba ludności Polski
zmaleje z 38 do 34 mln, a odsetek

osób po 65. roku życia wzrośnie do 30
proc. Nasz system emerytalny opiera się
na wpłatach dokonywanych przez oso-
by pracujące, przekazywanych na
świadczenia emerytalne. Mniejsza licz-
ba osób pracujących oznacza ko-
nieczność zmniejszenia emerytur bądź
wzrost dotacji z budżetu państwa na
ZUS.

Problemy demograficzne nie były
tak palące w czasach wysokiego bez-
robocia. Teraz jednak, gdy spadło ono
poniżej 6 proc., zaczynają się kłopoty
z pozyskaniem pracowników różnych

branż. Wiele firm znalazło się w nowej
dla nich sytuacji. To pracodawcy muszą
zabiegać o pracownika, a nie odwrot-
nie. Oczywiście sytuacja jest różna
w różnych regionach kraju. W wielu
miejscach bezrobocie jest ciągle wy-
sokie. Sytuację mogą poprawić roz-
wiązania wpływające na mobilność Po-
laków. Jednym z nich jest zwiększenie
liczby mieszkań na wynajem, chociaż
fala emigracji Polaków po 2004 roku
wskazuje, że czynnikiem najbardziej
zwiększającym mobilność są zarobki.

Polityka prorodzinna rządu pole-
gająca m.in. na wprowadzeniu Pro-
gramu 500+ częściowo poprawiła sy-
tuację demograficzną. Jednak problem

ujemnego przyrostu naturalnego nie zo-
stał rozwiązany. Część pracodawców
domaga się więc ułatwień w podejmo-
waniu pracy dla obywateli państw bli-
skich nam kulturowo. Dotyczy to przede
wszystkim Ukraińców i Białorusinów.

Jako inną metodę rozwiązania kry-
zysu demograficznego podaje się za-
chęty do powrotu emigrantów. Według
szacunków w innych krajach UE miesz-
ka około 2,5 mln polskich obywateli. Nie-
stety, jak długo realne zarobki w innych
krajach Unii Europejskiej będą zna-
cząco wyższe od naszych, wszelkie
zachęty do powrotu emigrantów
mogą okazać się bezskuteczne. Nawet
Polacy opuszczający Wielką Brytanię

Słabe dane demograficzne 
wpływają na gospodarkę

Pracodawcy alarmują, że
do 2020 roku może za-

braknąć w Polsce nawet
miliona pracowników.

Spadek dzietności pro-
wadzi do starzenia się

społeczeństwa, a w kon-
sekwencji do spadku

liczby ludności. Najgroź-
niejsze jest zmniejszanie

się odsetka osób w wieku
produkcyjnym. Może
ono doprowadzić nie

tylko do braków na rynku
pracy, lecz także do 
załamania systemu 

emerytalnego.

Wojciech Ostrowski
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w związku z Brexitem wybierają raczej
przeprowadzkę do innego kraju UE niż
powrót do ojczyzny.

Dane GUS dotyczące 
dzietności

Jak wynika z danych Głównego
Urzędu Statystycznego, od czasu upad-
ku komunizmu liczba urodzonych dzie-
ci nie zapewnia nawet prostej zastę-
powalności pokoleniowej. Oznacza to,
że społeczeństwo polskie starzeje się,
co prowadzi w konsekwencji do sytuacji,
w której liczba zgonów jest większa od
liczby urodzin, a populacja zaczyna ma-
leć. Faktycznie XXI wiek przyniósł Pol-
sce wiele lat z ujemnym przyrostem na-
turalnym. 

Kalkulacja pożądanej wartości
współczynnika jest prosta. Ponieważ po-
siadamy dwie płcie, każda kobieta po-
winna urodzić średnio nieco ponad
2 dzieci, by społeczeństwo nie zaczęło
wymierać. „Nieco ponad 2” (szacuje się
tę wartość miedzy 2,1 a 2,15) wynika
z faktu, że część urodzonych osób z róż-
nych powodów nie będzie się dalej
rozmnażać. Dlatego właśnie wynik po-
winien być wyższy od 2.

Dane demograficzne są jednak
zatrważające. O ile dzietność kobiet
w 1955 roku wynosiła 3,61, zaś w 1980
roku – 2,28, to od roku 1990 liczba ta jest
mniejsza od 2, co oznacza brak zastę-
powalności pokoleniowej. Sytuacja na
wsi wygląda nieco lepiej niż w mieście,
ale również tam współczynnik jest niż-
szy od 2. Fatalne pod tym względem były
lata 2005 i 2015 – wtedy wartość współ-
czynnika spadła do odpowiednio 1,24
i 1,29. Chociaż rok 2017 przyniósł wzrost
liczby urodzin, to wartość współczynnika
dzietności kobiet wzrosła zaledwie do
1,45. Był on też kolejnym rokiem, w któ-
rym liczba zgonów przewyższała liczbę
urodzin.

Imigracja jako metoda 
na rozwiązanie problemów 
demograficznych

Oczywiście sytuacja dla gospodar-
ki nie jest beznadziejna. Liczba ludno-
ści świata stale rośnie. Polscy mogą zo-
stać łatwo zastąpieni w swoim kraju i
stanie się tak, jeśli sytuacja demogra-
ficzna nie ulegnie zmianie. Gdy popa-
trzymy na kraje Europy Zachodniej bo-
rykające się z podobnymi problemami,
zauważyć można zmiany w strukturze
ludności wywołane kryzysem demo-
graficznym oraz imigracją.

Dobrym przykładem są największe
miasta Anglii. Populacja Londynu zma-

lała w latach 1945–1991 z ponad 8 mln
do 6,5 mln. Od 1991 roku liczba ludno-
ści miasta ponownie rośnie, jednak
biali Brytyjczycy stanowią już zaledwie
44,9 proc. mieszkańców, pozostali bia-
li – 14,9 proc., Azjaci – 18,4 proc., Afro-
amerykanie – 13,4 proc., a Arabowie
– 1,3 proc. Szacuje się, że około 36 proc.
mieszkańców miasta urodziło się poza
Wielką Brytanią. Islam jest drugą co do
liczebności religią, a jej wyznawcy sta-
nowią 12,4 proc. populacji. W drugim co
do wielkości mieście Anglii – Birming-
ham – również zanotowano znaczny
spadek liczby ludności. Miał on miejsce
w latach 1945–2001. Od tamtej pory po-
pulacja rośnie, jednak muzułmanie sta-
nowią tam już 21,8 proc. mieszkańców.
Odsetek białych Brytyjczyków spadł
do 57,9 proc. Pakistańczycy stanowią
13 proc. populacji, a Azjaci – 26,6 proc.
Tendencja do zmniejszania się liczby
białych Brytyjczyków wydaje się trwała.
Obecnie aż 57 proc. uczniów szkół
w mieście posiada rodziców, którzy nie
należą do tej grupy.

Również w Polsce daje się zauważyć
zwiększone zapotrzebowanie na za-
granicznych pracowników. Liczba osób
zgłoszonych do ubezpieczeń społecz-
nych pod koniec 2017 roku wyniosła 423
tys. Biorąc pod uwagę, że wiele osób
pracuje nielegalnie, można powiedzieć,
że liczba cudzoziemców faktycznie pra-
cujących w Polsce jest znacznie wyższa.
Zdecydowana ich większość pocho-
dzi z Ukrainy.

Automatyzacja zamiast 
wzrostu zatrudnienia

A może problem polskich przed-
siębiorców nie tkwi w braku rąk do pra-
cy, ale w niskiej produktywności? Cho-
ciaż rośnie u nas ona w tempie, które
stawia Polskę w czołówce OECD, to jej
wartość ciągle pozostaje bardzo niska
w porównaniu z innymi krajami nale-
żącymi do tej organizacji. Dzieje się tak,
mimo że Polacy spędzają w swojej fir-
mie średnio większą liczbę godzin niż
np. Niemcy. Jeśli więc obliczymy pro-
duktywność jako PKB podzielone przez
liczbę pracowników, wynik nie powinien
być o wiele niższy.

Okazuje się jednak, że w naszym
kraju występuje kilka problemów, które
negatywnie wpływają na wydajność
pracowników. Należą do nich: słaba in-
nowacyjność gospodarki i zła organi-
zacja pracy. Problem ten dotyczy głów-
nie małych i średnich firm. Nie pomaga
również struktura polskiej gospodarki.
W latach 90. XX wieku przekonywano,

że powinniśmy zwiększać udział usług
w wytwarzaniu PKB, bo w krajach Za-
chodu to właśnie one stanowią naj-
większy odsetek. Dziś – gdy udział tego
sektora w naszej gospodarce znaczą-
co wzrósł – okazuje się, że usługi zani-
żają średnią produktywność.

Kiedy rośnie produktywność, zwięk-
sza się PKB, nawet przy niezmiennym
poziomie zatrudnienia. Firmy, szcze-
gólnie małe i średnie, powinny więc za-
inwestować w nowe technologie, m.in.
systemy wspierające zarządzanie. Istot-
ne jest także lepsze zarządzanie zaso-
bami ludzkimi i dobieranie pracowników
o odpowiednich kompetencjach.

Robotyzacja w Polsce ciągle 
na niskim poziomie

Dane OECD pokazują również, że
pod względem robotyzacji Polska po-
zostaje w tyle nie tylko za najbogatszy-
mi krajami świata, lecz także za naszymi
sąsiadami z Europy Środkowej. W Cze-
chach na 1000 pracowników przypada
3,75 robota. Na Słowacji współczynnik
ten wynosi 3,52, a w Polsce – tylko 1,05.
W krajach członkowskich OECD śred-
nia wynosi 6,23, w Niemczech natomiast
– 14,45. Nic więc dziwnego, że Niemcy
pracują krócej niż Polacy, a osiągają
większą produktywność. Nie jest to jed-
nak kraj o największej automatyzacji
produkcji. W Japonii współczynnik wy-
nosi 27,99, a w Korei Południowej
– 25,65.

Robotyzacja znacznie zwiększa wy-
dajność i czyni gospodarkę bardziej nie-
zależną od sytuacji na rynku pracy.
Niestety na największy postęp w tej
dziedzinie mogą sobie pozwolić tylko
duże międzynarodowe korporacje.
Obecnie wydają one na robotyzację mi-
liardy dolarów.

Na szczęście również w Polsce sy-
tuacja ulega zmianie. Od 2011 roku ob-
serwujemy stały wzrost nakładów na
badania i rozwój. Według danych GUS
w 2016 roku w 15 proc. firm wprowa-
dzono zmiany i usprawnienia dotyczą-
ce procesu produkcji. Połowa przed-
siębiorstw wprowadzających innowa-
cje zatrudniała powyżej 250 pracowni-
ków.

Sprzedaż robotów na świecie ciągle
rośnie. W 2016 roku wzrost ten wyniósł
16 proc. Oczywiście roboty nie zastąpią
ludzi. Obawy takie są nieuzasadnione,
ponieważ wraz z automatyzacją zmie-
nia się struktura zatrudnienia. Roboty-
zacja jest jednak niezbędna w kraju ta-
kim jak Polska, gdzie społeczeństwo się
starzeje, a liczba ludności spada. �
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Sytuację ma zmienić uchwalony
na początku 2018 roku rządowy
wieloletni program „Pomoc w za-

kresie finansowania kosztów zarzą-
dzania infrastrukturą kolejową, w tym jej
utrzymania i remontów do 2023 roku”.
Jego głównym celem jest zwiększenie
roli transportu kolejowego w systemie
transportowym Polski. W rezultacie po-
winna zostać zahamowana, a następ-
nie odwrócona tendencja spadkowa
w transporcie kolejowym. Realizacja
tego celu ma się odbywać poprzez
utrzymanie i remonty istniejącej sieci ko-
lejowej.

W wyniku realizacji programu mają
powstać wygodne i bezpieczne pasa-
żerskie połączenia kolejowe w przy-
stępnej cenie. Ma w tym pomóc syn-
chronizacja inwestycji, których efek-
tem będzie osiągnięcie odpowiedniej
przepustowości linii kolejowych i utrzy-

manie na nich wymaganych parame-
trów, w tym prędkości jazdy.

Polska kolej po 2023 roku 
– szybsza, bardziej bezpieczna
i dostępna

Wieloletni program „Pomoc w za-
kresie finansowania kosztów zarzą-
dzania infrastrukturą kolejową, w tym jej
utrzymania i remontów do 2023 roku”
w swych założeniach ma doprowadzić
do realizacji pięciu celów szczegóło-
wych. Są to:
1. poprawa oferty kierowanej do prze-
woźników,
2. zapewnienie stabilnego finansowania
działalności związanej z zarządzaniem
infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzy-
mania i remontów,
3. zapewnienie trwałych i przewidy-
walnych parametrów technicznych in-
frastruktury,

4. poprawa bezpieczeństwa transpor-
tu kolejowego,
5. zapewnienie efektywności koszto-
wej zarządców infrastruktury kolejo-
wej.

Dzięki programowi zapewnione ma
zostać stałe finansowanie inwestycji
w infrastrukturę, co umożliwi zawiera-
nie wieloletnich umów na jej moderni-
zację. W rezultacie remonty linii kole-
jowych wykonywane będą planowo,
by zapewnić stałe utrzymywanie para-
metrów tych linii na całej długości.

Poprawa jakości usług, jakie świad-
czy polska kolej w opinii twórców pro-
gramu przyczyni się do zrównania
szans rozwojowych różnych regionów
kraju. Innym skutkiem tych działań bę-
dzie stworzenie bardziej przyjaznej dla
środowiska naturalnego sieci trans-
portowej i zmniejszenie ruchu na dro-
gach.

Polska kolej 
zmienia swoje oblicze

Przez wiele lat inwestycje unijne trafiały głównie na rozwój infrastruktury drogowej. Bu-
dowano nowe drogi ekspresowe i autostrady. Kolej pozostała mocno niedoinwestowana.
Polska kolej nie tylko nie miała złotych szyn, ale nawet te stalowe nie były w najlepszym
stanie. Podróżowanie w żółwim tempie koleją podmiejską w aglomeracji warszawskiej
stało się normą, a 180-kilometrowy odcinek z Warszawy do Kielc pociągi pośpieszne po-
konywały nawet w 4 godziny (za czasów PRL trwało to 2,5 godziny ekspresem).

Wojciech Ostrowski
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Inwestycje 
w polskie koleje

Już teraz podpisywane są umowy
na remonty i rozbudowę kolei. Do 2023
roku na nowy tabor i inne inwestycje ko-
lejowe ma zostać wydane 100 mld zł.
Niedawno podpisana została umowa
na budowę Szczecińskiej Kolei Metro-
politalnej. Koszt jej stworzenia wyniesie
503 mln zł. Inwestycja polegać będzie
na modernizacji prawie wszystkich li-
nii kolejowych na terenie Szczeciń-
skiego Okręgu Metropolitalnego. Prze-
budowane zostaną stacje i przystanki
kolejowe, co ma ułatwić pasażerom
wsiadanie do pociągów. Dodatkowo
stacje zostaną wyposażone w monito-
ring, ławki i wiaty. Powstaną też nowe
przystanki, by zwiększyć dostępność
kolei.

Województwo podkarpackie otrzy-
mało 208 mln zł z funduszy unijnych na
rozwój Podkarpackiej Kolei Aglomera-
cyjnej. Dzięki tej inwestycji zbudowane
zostanie połączenie kolejowe między
Portem Lotniczym w Jasionce a Rzeszo-
wem. Całkowita wartość inwestycji na
Podkarpaciu wyniesie 301 mln zł. W ra-
mach tych środków modernizowane
będą stacje i linie kolejowe. Powstaną
też nowe przystanki. Województwo otrzy-
ma też 10 nowych składów pociągów.

Zmodernizowana już linia między
Bogatynią a Czudcem umożliwia podróż
bez przesiadki z Rzeszowa w Biesz-
czady. Również w tym przypadku oprócz
torów zmodernizowano przystanki ko-
lejowe. Prędkość pociągów na tej trasie
wzrosła z 60 do 100 km/h. 

Polska kolej zmienia również oblicze
stolicy Małopolski. Krakowski Węzeł
Kolejowy przechodzi obecnie gruntow-
ną modernizację. Inwestycja realizo-
wana jest przez przedsiębiorstwo PKP
Polskie Linie Kolejowe SA. Kraków – po-
dobnie jak Szczecin – otrzyma kolej
aglomeracyjną. Remontowana jest też
linia nr E30 na odcinku od Katowic do
Krakowa. Jest ona częścią Paneuro-
pejskiego Korytarza Transportowego,
który łączy Niemcy, Polskę i Ukrainę. Po
zakończeniu prac pociągi na tej trasie
będą osiągały prędkość do 160 km/h.
Część robót związanych z przebudową
kolei między Krakowem a Katowicami
finansowana jest z unijnego programu
„Łącząc Europę”. Najbardziej widocz-
ne zmiany dotyczą centrum miasta.
Stary nasyp kolejowy, pochodzący jesz-
cze z XIX wieku, zostanie zastąpiony no-
woczesną estakadą z czterema torami.
Zmiana umożliwi zwiększenie często-
tliwości kursowania pociągów. Innym

elementem projektu są nowe mosty na
Wiśle.

Duże inwestycje w stolicy
Inwestycje planowane są również

w Warszawie. Należą do nich przywró-
cenie do użytku Dworca Warszawa
Główna, remont linii średnicowej i dal-
sza rozbudowa dworca Warszawa Za-
chodnia. Nowy węzeł przesiadkowy
Warszawa Zachodnia otrzyma pod-
ziemny przystanek tramwajowy wraz
z tunelem pod torami. Jak powiedział wi-
ceminister infrastruktury Andrzej Bitter,
„Przebudowa stacji Warszawa Za-
chodnia to realizacja potrzeb pasaże-
rów i mieszkańców, tworzenie zinte-
growanego systemu transportu pu-
blicznego, w którym szczególnie istotną
rolę pełni kolej. Jednym z ważnych ce-
lów Krajowego Programu Kolejowego
jest ułatwienie komunikacji w aglome-
racjach m.in. przez lepsze łączenie
różnych środków transportu. Takie roz-
wiązania uwzględniamy m.in. w War-
szawie, Krakowie, Wałbrzychu, Łodzi
i Gorzowie Wielkopolskim”.

Sam dworzec wzbogaci się o ru-
chome schody i windy dla niepełno-
sprawnych na każdym peronie. Nad pe-
ronami powstanie też dach. Dotych-
czasowe przejście podziemne zostanie
poszerzone i podwyższone. Termin za-
kończenia inwestycji zaplanowano na
2022 rok.

Z Kielc do Warszawy 
szybciej niż w PRL-u

Wspomniane już połączenie Kielc
z Warszawą również zostanie radykal-
nie usprawnione. Stanie się tak dzięki
budowie łącznicy z Czarncy do stacji
Włoszczowa Północ. Prace budowlane,
warte 40 mln zł, rozpoczęły się w czerw-
cu 2018 roku. Inwestycja ma zostać
zakończona w grudniu 2019 roku. Wte-
dy podróż na trasie Kielce–Warszawa
potrwa 2,20 h. Po wykonaniu inwestycji
usprawnione zostaną również połą-
czenia z Łodzią i północną częścią Pol-
ski. Łącznica będzie miała długość za-
ledwie 3,2 km, jednak umożliwi łatwiej-
sze połączenie Kielc z Centralną Ma-
gistralą Kolejową. Jednotorowa linia
ma obsługiwać ruch w obie strony.
Inną inwestycją realizowaną w woje-
wództwie świętokrzyskim jest moderni-
zacja linii ze Skarżyska Kamiennej do
Sandomierza.

W czerwcu podpisana została rów-
nież umowa na remont linii kolejowej
nr 8 długości 43 km miedzy Radomiem
a Warką. To koszmarne połączenie

wreszcie doczeka się modernizacji.
Środki pozyskano z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014–2020. Koszt inwestycji wynie-
sie 826 mln zł, z czego 476 mln zł sta-
nowić będą środki unijne. W ramach
projektu odcinek zostanie przekształ-
cony w dwutorowy, przebudowany bę-
dzie most na Pilicy, część przejazdów
kolejowych zastąpią wiadukty, a 10 sta-
cji przystosowanych zostanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Prędkość na
tej trasie zwiększy się do 160 km/h dla
pociągów osobowych i do 120 km/h dla
towarowych.

Pasażerskie i towarowe 
przewozy koleją

W latach 2015–2017 polska kolej
zanotowała wzrost przewozów pasa-
żerskich. Według danych Urzędu Trans-
portu Kolejowego w 2017 roku liczba
pasażerów w Polsce wzrosła na kolei
o 3,8 proc. Wynik ten jest drugim – po
Finlandii – w Europie. W 2017 z usług ko-
lei w naszym kraju skorzystało 303,6 mln
osób. W poprzednich 2 latach liczba
ta rosła jeszcze szybciej – w 2016 roku
o 4,4 proc., a w 2015 o 4,2 proc.

Wcześniej w przewozach pasażer-
skich notowano spadki. Tendencja
spadkowa zauważalna jest od 2000
roku, kiedy koleje przewiozły 360,7 mln
osób. Już nigdy nie udało się osiągnąć
tego rezultatu. Lata 2001–2014 charak-
teryzował stały spadek liczby podróż-
nych. Wyjątek stanowią lata 2006–2008
i 2011–2012. Mimo okresowych wzrostów
do 2014 roku przewozy pasażerskie
zmniejszyły się do 269,1 mln osób. Spa-
dek wyniósł więc 91,6 miliona osób. Naj-
gorszym rokiem dla przewozów pasa-
żerskich w XXI wieku był rok 2005. Pol-
ska kolej przewiozła wtedy 257,6 mln
osób, czyli o 103,1 mln mniej niż
w 2000 roku. Trend uległ zmianie w 2015
roku. 3 lata z rzędu stałych wzrostów
liczby pasażerów sprawiły, że liczba
przewiezionych osób w 2017 roku była
o 34,5 mln wyższa niż w 2014 roku
i o 46 mln wyższa niż w najgorszym roku
2005. Na razie nie udało się zbliżyć do
poziomu z końca XX wieku.

Inaczej przedstawiają się statystyki
dotyczące przewozów towarowych. Na
początku XXI wieku mogliśmy obserwo-
wać ich gwałtowny wzrost ze 166,9 mln ton
w 2001 roku do rekordowej wartości
293,9 mln ton w 2007 roku. Od tamtej pory
wartość ta systematycznie spadała.
W 2016 roku wniosła 222,2 mln ton. Do-
piero rok 2017 przyniósł wzrost o 8 proc.
– do poziomu 239,9 mln ton. �
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Premier Mateusz Morawiecki podczas
wystąpienia w Parlamencie Europej-
skim mówił o budowaniu linii komuni-
kacyjnych Północ-Południe w ramach
koncepcji Trójmorza, jako projekcie
zwiększającym integrację gospodarczą
Europy. Jak Pan ocenia gotowość
i możliwości inwestycyjne Polski oraz
krajów, które uczestniczyłyby w tym
przedsięwzięciu?

– Infrastruktura stanowi jedno z waż-
niejszych wyzwań gospodarki zarówno
w wymiarze krajowym, jak i europejskim.
Dlatego staraniem krajów Unii Euro-
pejskiej ustanowiono priorytetową sieć
transportową TEN-T. Wśród zadań prio-
rytetowych znajduje się korytarz trans-
portowy Bałtyk-Adriatyk. Uważamy, że
jest to szansa na impuls rozwojowy dla
polskiej gospodarki, dzięki niemu
wzmocni się pozycja polskich portów.
Dlatego nowelizując Program Budowy
Dróg Krajowych na lata 2014–2023
(z perspektywą do 2025 r.) uzupełniliśmy
listę zadań do realizacji o dokończenie
autostrady A1 oraz drogi ekspresowej
S1, tak by w końcu dokończyć budowę
tego korytarza. Nie należy też zapomi-
nać o decyzji dotyczącej budowy gra-
nicznego odcinka drogi ekspresowej S3
od Legnicy do granicy z Czechami,
który stanowi właściwe połączenie Po-
morza Zachodniego i Szczecina z Eu-
ropą Środkową. Dodatkowo, 2 czerwca
br. dzięki staraniom Polski korytarz Via
Carpatia znalazł się w projekcie unij-
nego rozporządzenia.

Via Carpatia jest projektowanym
drogowym szlakiem komunikacyjnym,
który połączy Bałtyk z Morzem Czarnym,
Morzem Egejskim i Adriatykiem. W Pol-
sce przebiegać będzie przez woj. pod-
laskie, lubelskie i podkarpackie. Roz-
mawiamy na ten temat z naszymi part-
nerami w Europie Środkowej i Wschod-
niej, jak i z Komisji Europejskiej. Jest to
o tyle istotne, że szlak Via Carpatia prze-
biega obecnie przez 9 państw i liczy ok.
7700 km. W każdym państwie stan jego

realizacji jest zróżnicowany, m.in. ze
względu na położenie i ukształtowanie
geograficzne czy dostępność fundu-
szy unijnych. Dzięki nowelizacji rządo-
wego programu drogowego w ciągu
najbliższych lat uda nam się zbliżyć do
celu, jakim jest dokończenie budowy
tego ciągu w Polsce. Przypomnę, że ini-
cjatorem idei utworzenia szlaku był śp.
Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński.
Dzięki jego staraniom w 2006 r. w Łań-
cucie ministrowie z Litwy, Polski, Słowacji
i Węgier poparli tę inicjatywę. W 2016 r.
i 2018 r. były organizowane kolejne
konferencje, w ramach których zacie-
śniana była współpraca pomiędzy pań-
stwami Europy Środkowej i Wschodniej,
zarówno wśród państw należących do
UE, jak i naszych najbliższych sąsiadów
już poza granicami Wspólnoty. Pod-
czas tych konferencji do deklaracji łań-
cuckiej dołączyły kolejne państwa.
Obecnie większość państw naszego
regionu popiera tę inicjatywę.

Głównym celem tej inicjatywy jest
wpisanie tego korytarza do sieci bazo-
wej TEN-T, jako priorytetu unijnego do
2030 r. Strona polska będzie gotowa do
realizacji tego ciągu nawet wcześniej.
Szacujemy, że polski odcinek szlaku Via
Carpatia zostanie udostępniony kie-
rowcom w 2025 r. 

Idea udrażniania szlaków komuni-
kacyjnych Północ-Południe jest spójna
z ideą zacieśniania współpracy w ra-
mach inicjatywy Trójmorza. Inicjatywa
Trójmorza ukierunkowana jest na ni-
welowanie dysproporcji ekonomicz-
nych między państwami naszego re-
gionu i innymi krajami członkowskimi
UE. Poprzez konkretne projekty, w tym
transportowe i inne o charakterze in-
frastrukturalnym, np. energetyczne i te-
lekomunikacyjne, ma za zadanie przy-
czynić się do wzmocnienia i  zintegro-
wania Europy Środkowo-Wschodniej.
Kraje leżące między Bałtykiem, Adria-
tykiem i Morzem Czarnym mają ol-
brzymi, niewykorzystany jeszcze w peł-

Zwalczamy wykluczenia 
komunikacyjne w Polsce
Nie ma silnej gospodarki bez sprawnie działającej kolei. Obecnie realizujemy Krajowy
Program Kolejowy, w który w ciągu najbliższych lat zainwestujemy ok. 100 mld zł 
– mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



ni potencjał gospodarczy. Dlatego wła-
śnie tak istotne znaczenie ma dziś bu-
dowa połączeń na osi Północ-Południe. 
Jak Pan ocenia ideę zaangażowania się
Polski w projekt nowego jedwabnego
szlaku?

– Mówiąc o Nowym Jedwabnym Szla-
ku (NJS) właściwym określeniem wyda-
je się nie projekt, lecz koncepcja – z uwa-
gi na szeroki zakres obszarów współ-
pracy. Jest on, bowiem częścią chińskiej
inicjatywy Pasa i Szlaku. Nie jest to, za-
tem projekt konkretnej trasy z ustalonym
harmonogramem realizacji i przebie-
giem, lecz raczej otwarta formuła spi-
nająca pod jednym szyldem wszystkie
dwu – i wielostronne inicjatywy. Koncep-
cja NJS materializuje się w wielu forma-
tach na różnym szczeblu, gdzie wypra-
cowywane są konkretne rozwiązania.    

Polska, w tym resort infrastruktury, ak-
tywnie działa na rzecz rozwoju korytarzy
transportowych Europa – Daleki Wschód,
gdzie rola przewozów kolejowych wzra-
sta. Należy pamiętać, że zwiększenie za-
potrzebowania na przewozy towarów
z Dalekiego Wschodu do Europy po-
winno być bilansowane rosnącą po-
trzebą transportu ładunków w odwrot-
nym kierunku. W ten sposób każdy
uczestnik projektów realizowanych w ra-
mach NJS będzie ich beneficjentem
– ekonomicznym i społecznym. Ponad-
to, co należy podkreślić, współpracuje-
my z naszymi wschodnimi sąsiadami,
partnerami z krajów Kaukazu Południo-
wego oraz Azji w ramach transkaspij-
skich korytarzy transportowych. 
Czy widzi Pan możliwość wykorzysta-
nia w tym projekcie istniejącej infra-
struktury, choćby Linii Hutniczej Sze-
rokotorowej?

– Istnieje możliwość wykorzystania
istniejącej infrastruktury i już to robimy.
Licznie funkcjonujące połączenia kole-
jowe z Dalekiego Wschodu, w tym re-
gularne kursy między Chengdu a Łodzią
oraz ostatnio uruchomione: z chińskie-
go portu Qinzhou do Małaszewicz i Ło-
dzi świadczą o dużych możliwościach
naszych spółek kolejowych. Resort in-
frastruktury wspiera działania Grupy
PKP w ramach Międzynarodowej Trans-
kaspijskiej Trasy Transportowej oraz
korytarza Południe-Zachód. Jednocze-
śnie aktywnie uczestniczymy w trans-
porcie towarów korytarzem transsybe-
ryjskim, który m.in. ze względów eko-
nomicznych obecnie jest podstawo-
wym szlakiem przesyłania towarów
między Azją a Europą. 

Do zwiększonego transportu towa-
rów Nowym Jedwabnym Szlakiem przy-

gotowuje się PKP LHS. Pod koniec
stycznia 2018 r. spółka podpisała umo-
wę z Europejskim Bankiem Inwestycyj-
nym w sprawie finansowania programu
inwestycyjnego o wartości blisko 300 mln
zł, z czego 121 mln zł wyniesie kredyt
z EBI. Głównym celem projektu jest
automatyzacja linii 65, która poprawi
bezpieczeństwo prowadzenia ruchu
pociągów i pracowników oraz pozwoli
zwiększyć przepustowość. Warto rów-
nież zaznaczyć, że PKP LHS organizu-
je pierwszy przewóz kontenera trasą
transkaspijską ze Sławkowa do Urum-
czi w zachodnich Chinach. Celem pro-
jektu jest przetestowanie tej nowej tra-
sy pomiędzy Europą i Azją. PKP LHS sta-
ła się również członkiem stowarzyszo-
nym Międzynarodowej Transkaspijskiej
Trasy Transportowej.
Planowany Centralny Port Komunika-
cyjny ma w ostatecznym kształcie ob-
sługiwać nawet 100 mln pasażerów
rocznie. Taką przepustowość mają naj-
większe lotniska na świecie. Czy nie jest
to projekt nazbyt ambitny dla naszego
kraju, kiedy lotnisko Chopina obsługuje
kilkanaście milionów pasażerów rocz-
nie?

– Budowa Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego, portu „Solidarność”
to rzeczywiście zadanie ambitne, ale
jednocześnie bardzo potrzebne. Aby
Polska mogła dynamicznie się rozwijać,
potrzebuje takiego lotniska. Ruch lot-
niczy dynamicznie rośnie, przekra-
czając nawet najbardziej optymistycz-
ne prognozy ekspertów. Lotnisko Cho-
pina będzie rozbudowywane, jednak ze
względów lokalizacyjnych nie jest w sta-
nie rozbudować się tak, aby mogło
sprostać wyzwaniom rosnącego ru-
chu lotniczego za 10 czy 15 lat. Pełno-
mocnik Rządu ds. Budowy Centralne-
go Portu Komunikacyjnego, minister
Mikołaj Wild pracuje intensywnie nad
koncepcją tej inwestycji i dysponuje
przekonującymi analizami, które wska-
zują, że dzięki budowie portu „Soli-
darność” rozkwit zaczną przeżywać
także lotniska mniejsze, regionalne.
Zależy nam na równomiernym rozwo-
ju naszego kraju, a równocześnie zależy
nam na roli Polski, jako lidera w regio-
nie Europy Środkowej. Jesteśmy prze-
konani, że Centralny Port Komunika-
cyjny będzie dla Polski skokiem cywili-
zacyjnym i wielką szansą rozwojową. 
Na Autostradzie A1 rozpoczyna się
pilotażowy program elektronicznego
poboru opłat. Czy planowane są po-
dobne inwestycje na innych płatnych
odcinkach autostrad? 

– Ujednolicenie systemu e-myta jest
jednym z celów, do którego dążymy
w długofalowej perspektywie. Ze wzglę-
du na obecny kształt umów koncesyj-
nych z podmiotami prywatnymi zarzą-
dzającymi odcinkami autostrad A1, A2
i A4, włączenie tych odcinków w jednolity
polski system e-myta jest trudne i wią-
załoby się z dużymi nakładami finan-
sowymi po stronie budżetu państwa.
Koncesjonariusze są zobowiązani na
mocy obowiązujących umów, aby za-
pewnić określony poziom obsługi po-
dróżnych. Może to stanowić jedną z oko-
liczności motywujących koncesjona-
riuszy do podjęcia kroków w sprawie
włączenia zarządzanych przez siebie
odcinków autostrad w jeden polski sys-
tem e-myta. 
W jakim realnym terminie możliwe jest
ukończenie budowy realizowanych
w tej chwili autostrad? Chodzi o auto-
stradę A2 do granicy z Białorusią, po-
zostałe odcinki A1 i ewentualnie drogę
krajową nr 18.

– Budowę autostrady A1 chcemy
ukończyć w 2022 r. Autostrada A2 w ra-
mach bieżącego Programu Budowy
Dróg Krajowych zostanie doprowa-
dzona do Białej Podlaskiej. Powstaną za-
tem odcinki od Warszawy do istniejącej
autostradowej obwodnicy Mińska Ma-
zowieckiego, dalej od Mińska Mazo-
wieckiego do Siedlec i od Siedlec do
Białej Podlaskiej. Szacujemy, że kie-
rowcy będą mogli przejechać auto-
stradą od Białej Podlaskiej do zachod-
niej granicy naszego kraju w 2024 r. Au-
tostrada A2 w okolicy Międzyrzeca Pod-
laskiego będzie przecinać się z drogą
ekspresową S19, która stanowi polski
odcinek szlaku komunikacyjnego Via
Carpatia. To wielka szansa rozwojowa
dla Polski Wschodniej. Musimy tę szan-
sę wykorzystać. 

Natomiast południowa jezdnia au-
tostrady A18 zostanie w najbliższym cza-
sie przebudowana. Skierowałem tę in-
westycję do realizacji, dzięki czemu
w tym roku zostaną uruchomione pro-
cedury przetargowe, a prace w terenie
rozpoczną się w przyszłym roku. 
Jakie zadania uważa Pan za prioryte-
ty, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury
w naszym kraju?

– Planując inwestycje infrastruktu-
ralne opieramy się na dwóch doku-
mentach strategicznych: Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz
Strategii Rozwoju Transportu do roku
2020 (z perspektywą do 2030 r.). Inwe-
stycje do 2030 r. są ukierunkowane na
dalszą poprawę dostępności transpor-

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI – FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY 2018 47

�



towej, co przełoży się na konkurencyj-
ność polskiej gospodarki i zrównowa-
żony rozwój regionów. Kontynuowane
będą zadania w ramach transeuro-
pejskiej sieci transportowej (TEN-T),
w szczególności wchodzące w jej skład
korytarze sieci bazowej TEN-T Bałtyk
– Adriatyk i Morze Północne – Bałtyk.  

W inwestycjach drogowych chcemy
doprowadzić do ukończenia budowy
krajowego układu drogowego, tzw.
rusztu komunikacyjnego naszego kra-
ju. Aby tak się stało, wszystkie stolice wo-
jewództw muszą docelowo zostać po-
łączone siatką dróg ekspresowych i au-
tostrad. Do tego konsekwentnie dążymy.
Udrażniamy korytarze komunikacyjne
na osi północ-południe. Szczególne
miejsce na liście naszych priorytetów
zajmuje szlak Via Carpatia, o którym już
wspomniałem. Ważny jest dla nas też
szlak Via Baltica łączący Polskę z kra-
jami bałtyckimi. Chcemy też doprowa-
dzić do dobrego skomunikowania pol-
skich portów z południem Europy dzię-
ki drodze ekspresowej S3 (zespół por-
tów Szczecin-Świnoujście) oraz auto-
stradzie A1 i drodze ekspresowej S7
(porty Trójmiasta i Elbląga). 

Wiemy doskonale, że nie ma silnej
gospodarki bez sprawnie działającej

kolei. Obecnie realizujemy Krajowy
Program Kolejowy, a w ciągu najbliż-
szych lat zainwestujemy w polską ko-
lej w sumie ok. 100 mld zł. Modernizu-
jemy od dawna zaniedbane trasy ko-
lejowe, jak np. Kraków-Katowice, War-
szawa-Lublin czy Olsztyn-Ełk. Planuje-
my budowę nowych linii kolejowych, jak
Rail Baltica czy Podłęże-Szczyrzyc-
Tymbark/Mszana Dolna (tzw. linia Pod-
łęże-Piekiełko), które pozwolą na zwal-
czenie wykluczenia komunikacyjnego
w Polsce. Kupujemy nowe wagony i lo-
komotywy, dostosowane do coraz wyż-
szych prędkości. Wszystko po to, aby
dojść do celu, którym jest bezpieczna,
komfortowa i punktualna polska kolej.

Efektem działań zaplanowanych
do 2030 r. będzie zbudowanie wieloga-
łęziowej, zintegrowanej i uzupełniającej
się sieci transportowej obejmującej ko-
lej, drogi, sieci aglomeracyjne, sieci
żeglugi śródlądowej i morskiej oraz
porty lotnicze.
Które tematy powinny być w Krynicy
przedmiotem ożywionej debaty, jako
istotne dla gospodarki projekty nie-
cierpiące zwłoki?

Wśród tematów będących przed-
miotem debaty należałoby umieścić
szczególnie ważny dla naszego regio-

nu projekt budowy połączenia drogo-
wego Via Carpatia, wpisującego się
w koncepcję Trójmorza. 

Via Carpatia jest jednym z najważ-
niejszych instrumentów służących re-
alizacji polityki transportowej Unii Eu-
ropejskiej i bezpośrednio oddziałują-
cym na jej najbliższe sąsiedztwo. Jest to
niezmiernie istotny, ważny szlak ko-
munikacyjny dla państw Europy Środ-
kowo-Wschodniej, a zarazem dźwignia
wzrostu gospodarczego dla uczestni-
ków tej inicjatywy. Wiele krajów z zain-
teresowaniem przygląda się temu pro-
jektowi i chce do niego przystąpić. Na-
sza determinacja doprowadziła do
pojawienia się szlaku Via Carpatia
w projekcie dokumentu unijnego. Przed
nami jednak daleka droga. Chcemy,
aby rozmowy na ten temat były oży-
wione i twórcze. 

Dodatkowo interesujące mogą być
inicjatywy dotyczące budowy Central-
nego Portu Komunikacyjnego oraz
usprawnienia połączeń kolejowych po-
między krajami grupy V4. Dzięki temu
państwa te stają przed szansą stwo-
rzenia jednego z najlepiej skomuniko-
wanych obszarów UE.

Rozmawiał Cezary Głogowski 
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BOCCARD jest firmą rodzinną,
założoną w Lyonie w 1918 roku.
W tym roku obchodzi 100-lecie

działalności na światowym rynku. Od
początku zajmuje się projektowaniem
i budową coraz bardziej nowocze-
snych i innowacyjnych instalacji prze-
mysłowych.

Działania firmy obejmują szeroki
zakres prac: od projektowania, przez
prefabrykację i produkcję, aż po uru-
chomienie kompletnych instalacji prze-
mysłowych. BOCCARD oferuje także
kompleksową gospodarkę smarowni-
czą poprzez usługi BocLube, uwzględ-
niające audyt procesów technologicz-
nych i smarownictwa, dobór odpo-
wiednich środków smarnych do ma-

szyn, diagnostykę i monitoring olejów,
a także zarządzanie magazynem i od-
padami.

BOCCARD stale inwestuje w rozwój
działalności. W tym roku, po kilkunastu
latach udanej współpracy, firma prze-
jęła spółkę KATES Polska, która spe-
cjalizuje się w projektowaniu i produk-
cji urządzeń ze stali nierdzewnej dla

przemysłu farmaceutycznego, kosme-
tycznego, chemicznego, spożywczego
i napojów. Tym samym oprócz warsztatu
w Michałowicach, wyspecjalizowanego
w obróbce oraz spawaniu stali nie-
rdzewnej i węglowej, BOCCARD będzie
dysponować warsztatem w Olsztynie.

Na tym jednak nie kończą się pla-
ny inwestycyjne firmy – już od tego roku
dzięki budowie nowych hal produk-
cyjnych w Olsztynie oraz inwestycjom
w badania i rozwój zasobów inżynie-
ryjnych oraz produkcyjnych zarząd za-
mierza zwiększyć zdolności produk-
cyjne. Działania te są odpowiedzią fir-
my na szybko rosnące potrzeby Klien-
tów w obszarze rozszerzonej, kom-
pleksowej oferty. �

Nowe inwestycje BOCCARD 
na stulecie działalności
Firma BOCCARD, która w tym roku obchodzi 100-lecie działalności na rynku 
światowym, postanowiła uczcić swój jubileusz nowymi inwestycjami.
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Plany spółki realizowane są kon-
sekwentnie i systematycznie.
– W III kwartale br. roku za spra-

wą środków z Unii Europejskiej pozy-
skanych dzięki wsparciu Centrum Unij-
nych Projektów Transportowych za-
mierzamy uruchomić przetarg na zakup
130 autobusów elektrycznych – pod-
kreśla Jan Kuźmiński, prezes zarządu
MZA. – Warto nadmienić, że już jest pod-
pisana umowa na dostawę 80 autobu-
sów gazowych CNG, które też wpisują
się w nasze projekty ekologiczne – do-
daje.

Podczas niedawnego panelu „Elek-
tromobilność wstępem do koncepcji
Smart City” prezes Kuźmiński podkre-
ślał: –Wnikliwie obserwujemy kolejne
zapowiedzi rozwoju technik elektro-
mobilności, chociażby baterii grafe-
nowo-polimerowych, nad którymi pra-
cują Hiszpanie, a które mogą mieć
zdecydowanie lepsze parametry tech-
niczne od tych obecnie eksploatowa-
nych.

Przypomnijmy, że zgodnie z rządo-
wymi planami w najbliższych latach na
polskie drogi ma wyjechać milion elek-
trycznych samochodów i tysiąc auto-
busów. O ile elektryczne pojazdy oso-
bowe można policzyć w całej Polsce,
o tyle w Warszawie już jest eksploato-
wanych 31 autobusów elektrycznych
i 35 na CNG w ruchu liniowym. 

To właśnie stołeczne MZA było pio-
nierem we wdrażaniu niskoemisyjnych
technologii, gdy kilka lat temu jako
pierwsze przedsiębiorstwo komunika-
cyjne w kraju rozpoczynało eksploata-
cję 4 hybrydowych autobusów wielko-
pojemnych. Zdobyte doświadczenia
pozwoliły na ocenę korzyści – stało się
jasne, że od tego trendu nie ma odwrotu.
Warszawscy pasażerowie przywykli już
do autobusów z napisem: „Jestem elek-
tryczny” czy „Jestem hybrydowy” i do-
ceniają jakość tych pojazdów oraz efekt
w postaci zdecydowanej poprawy za-
równo komfortu przejazdu, jak i efektów
dla środowiska. 

To jednak nie jest ostatnie słowo
spółki. – W kwietniu 2019 roku roz-
poczniemy eksploatację 80 autobusów
gazowych – zapowiada prezes Kuź-
miński i dodaje: – Będzie to 50 autobu-
sów przegubowych i 30 pojazdów kla-
sy maxi, napędzanych sprężonym ga-
zem ziemnym (CNG). Kontrakt na ich
dostawę podpisany został 20 czerwca.

Nowe autobusy zostaną standar-
dowo wyposażone w biletomaty, kli-
matyzację, monitoring oraz elektro-
niczną informację wewnętrzną i ze-
wnętrzną. – Ta umowa to kolejny krok
naszej firmy w drodze do zbudowania
jednego z najbardziej ekologicznych
przedsiębiorstw, które poza niskoemi-
syjnymi autobusami korzysta z takich
energooszczędnych rozwiązań, jak wła-
sna elektrownia słoneczna czy panele
fotowoltaiczne na dachach autobusów.
Firma nie będzie już kupowała auto-
busów napędzanych olejem napędo-
wym, skupi się wyłącznie na alterna-
tywnych napędach niskoemisyjnych
lub bezemisyjnych. Już za 2 lata spółka
będzie posiadała ponad 300 pojazdów
gazowych i elektrycznych. To świetna in-
formacja zarówno dla pracowników
MZA, jak i dla pasażerów, którzy będą
korzystać ze znacznie cichszych i bar-
dziej ekologicznych autobusów.

Pod wielkim wrażeniem elektrycz-
nego skoku dokonującego się w spółce
MZA i w całym kraju pozostaje Thomas
Avanzata, dyrektor Departamentu Eu-
ropejskiego Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Transportu Publicznego
UITP. – To czas na Polskę. Plany wpro-
wadzenia tysiąca elektrycznych auto-
busów i miliona samochodów w skali
kraju to szansa na ogromny rozwój
– mówił niedawno, inaugurując konfe-
rencję „Elektromobilność wstępem do
koncepcji Smart City”.

Jakkolwiek by nie patrzeć, firma,
w której jeszcze dekadę temu nie bra-
kowało wysłużonych i nieefektywnych
ikarusów, stała się liderem w dziedzinie
transportu przyjaznego środowisku. �

MZA – największy polski przewoźnik
liderem elektromobilności
Za niecałe 2 lata flota Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. będzie liczyć 
160 elektrobusów. Oznacza to pozycję lidera we wdrażaniu pojazdów ekologicznych.
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Wbrew temu, co – być może –
sugeruje nazwa ustawy, głów-
nym przedmiotem prawa re-

strukturyzacyjnego1 nie jest restruktu-
ryzacja przedsiębiorstwa dłużnika ro-
zumiana jako zespół działań podejmo-
wanych w celu osiągnięcia poprawy wy-
ników finansowych i sytuacji rynkowej
przedsiębiorstwa. 

Restrukturyzacja, w rozumieniu usta-
wy (art. 3 ust. 1 p.r.), oznacza wyłącznie:
• zawarcie z wierzycielami układu, któ-
rego przedmiotem jest restrukturyzacja
zobowiązań dłużnika (redukcja, odro-
czenie płatności, rozłożenie jej na raty
itd.),
• w przypadku postępowania sanacyj-
nego – zawarcie układu z wierzyciela-
mi oraz przeprowadzenie działań sa-
nacyjnych (naprawczych), przy zabez-
pieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Prawo restrukturyzacyjne reguluje
cztery niezależne postępowania re-
strukturyzacyjne:

• postępowania o zatwierdze-
nie układu,

• przyspieszone postępowanie
układowe,

• postępowanie układowe,
• postępowanie sanacyjne.

Pozytywną przesłanką wszystkich
postępowań restrukturyzacyjnych jest
niewypłacalność lub zagrożenie nie-
wypłacalnością dłużnika (art. 6 ust. 1
p.r.). Przesłanką negatywną jest nato-
miast taka okoliczność, w przypadku
której skutkiem postępowania byłoby
pokrzywdzenie wierzycieli (art. 8 ust. 1
p.r.). Dodatkowo, w postępowaniu ukła-
dowym i sanacyjnym przesłanką otwar-
cia postępowania jest również upraw-
dopodobnienie zdolności dłużnika do
bieżącego zaspokajania kosztów po-
stępowania i zobowiązań powstałych po
jego otwarciu (art. 8 ust. 2p.r.). Takiej
przesłanki nie ma w przypadku przy-
spieszonego postępowania układowe-
go.

Postępowanie o zatwierdzenie ukła-
du rozpoczyna się zawarciem przez
dłużnika umowy z osobą posiadającą li-
cencję nadzorcy restrukturyzacyjnego,
która w postępowaniu będzie pełniła
funkcję nadzorcy układu. Obejmuje
etap rozpoznawania wniosku o za-

twierdzenie układu i kończy się upra-
womocnieniem się postanowienia o za-
twierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia
układu, umorzeniu postępowania lub
odrzuceniu wniosku. Postępowanie to
w zasadniczej części toczy się poza są-
dem – dłużnik nie jest w żaden sposób
ograniczony w zarządzie swoim ma-
jątkiem, ale też nie uzyskuje żadnej
ochrony przed egzekucją. Ochrona
przed egzekucją zostaje mu udzielona
dopiero z chwilą wydania postanowie-
nia sądu w przedmiocie zatwierdzenia
układu (art. 224 ust. 2 p.r.). 

Postępowanie to nie cieszy się zbyt-
nią popularnością. W 2017 r. do sądów
wpłynęło jedynie 16 wniosków o za-
twierdzenie układu zawartego w po-
stępowaniu o zatwierdzenie układu.
Jest ono jednak dość skuteczne gdyż
w 13 przypadkach sądy wydały posta-
nowienie pozytywne, tj. zatwierdziły układ
przyjęty przez dłużnika i wierzycieli. 

Przyspieszone postępowanie ukła-
dowe, postępowanie układowe oraz
postępowanie sanacyjne mają cha-
rakter postępowań sądowych. Rozpo-
czynają się złożeniem wniosku o otwar-
cie postępowania, obejmują etap roz-
poznania wniosku i w razie jego pozy-
tywnego rozstrzygnięcia – etap postę-

Postępowanie 
restrukturyzacyjne 

ratunkiem 
dla przedsiębiorcy 

w kryzysie
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa 

Prawo restrukturyzacyjne, która w istotny sposób
zmieniła sytuację prawną niewypłacalnego lub zagro-

żonego niewypłacalnością przedsiębiorcy.



powania po otwarciu postępowania
oraz kończą się uprawomocnieniem
się postanowienia o zatwierdzeniu lub
odmowie zatwierdzenia układu albo
o umorzeniu postępowania.

Z dniem otwarcia tych postępowań
dłużnik uzyskuje ochronę przed egze-
kucją, zróżnicowaną jednakże w za-
leżności od rodzaju postępowania.
Ochrona taka sprowadza się do:
• zawieszenia z mocy prawa toczą-
cych się postępowań egzekucyjnych;
przy czym w przyspieszonym postę-
powaniu układowym oraz w postępo-
waniu układowym zawieszenie dotyczy
wyłącznie postępowań egzekucyjnych
dotyczących wierzytelności objętych
z mocy prawa układem, a w postępo-
waniu sanacyjnym dotyczy wszystkich
postępowań egzekucyjnych skiero-
wanych do majątku dłużnika wcho-
dzącego do masy sanacyjnej, a więc
również dotyczących wierzytelności
nieobjętych układem, np. zabezpie-
czonych rzeczowo na majątku dłużni-
ka;
• możliwości uchylenia zajęć w zawie-
szonym postępowaniu egzekucyjnym
lub zabezpieczającym,
• niedopuszczalności wszczęcia no-
wych postępowań egzekucyjnych.

Należy dodatkowo podkreślić, że po-
stępowanie sanacyjne ma szczególny
charakter z uwagi na szerszy niż w in-
nych postępowaniach katalog dostęp-
nych środków restrukturyzacji przed-
siębiorstwa. W postępowaniu sanacyj-
nym, zgodnie z art. 298 ust. 1 i 2 p.r. za-
rządca może – za zgodą sędziego-ko-
misarza – odstąpić od umowy wza-
jemnej, która nie została wykonana
w całości lub części przed dniem otwar-
cia postępowania sanacyjnego. Regu-
lacja ta pozwala na restrukturyzację
kontraktów i odstąpienie od tych, które
są nierentowne.

Zgodnie z art. 300 p.r. otwarcie po-
stępowania sanacyjnego wpływa na
stosunki pracy i wywołuje w zakresie
praw i obowiązków pracowników oraz
pracodawcy takie same skutki, jak ogło-
szenie upadłości, przy czym uprawnie-
nia syndyka wykonuje zarządca. Ozna-
cza to możliwość rozwiązania umów
o pracę również z tymi pracownikami,
z którymi byłoby to niemożliwe na ogól-
nych zasadach – z uwagi na szczegól-
ne regulacje kodeksu pracy chroniące
przed rozwiązaniem umowy o pracę.
W ten sposób, w postępowaniu sana-
cyjnym przedsiębiorca może przepro-
wadzić restrukturyzację zatrudnienia. 

Zgodnie z art. 323 ust. 1 p.r. skład-
niki mienia należącego do dłużnika
i wchodzącego w skład masy sanacyjnej
mogą zostać zbyte przez zarządcę za
zgodą sędziego-komisarza, który okre-
śla warunki ich zbycia. Regulacja ta po-
zwala na restrukturyzację majątku
i sprzedaż majątku nieprodukcyjnego.

Powyższe regulacje w wyraźny spo-
sób odróżniają postępowanie sanacyj-
ne od pozostałych postępowań re-
strukturyzacyjnych, pozwalając uznać,
że w postępowaniu sanacyjnym oprócz
restrukturyzacji zobowiązań dłużnika,
do czego dochodzi w ramach przyjęcia
i zatwierdzenia układu, możliwe jest sko-
rzystanie z instrumentów pozwalają-
cych na restrukturyzację kontraktów,
majątku i zatrudnienia.

W razie przyjęcia i zatwierdzenia
układu kolejnym etapem jest wyko-
nywanie układu przez dłużnika. Ten
etap kończy się uprawomocnieniem
się postanowienia o stwierdzeniu wy-
konania układu lub o uchyleniu ukła-
du albo wygaśnięciem układu z mocy
prawa.

Różnorodność postępowań ma za-
pewnić możliwość wyboru formy re-
strukturyzacji dostosowanej do potrzeb
konkretnego przedsiębiorcy, w kon-
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kretnej sytuacji finansowej. Do wszyst-
kich postępowań restrukturyzacyjnych
mają zastosowanie te same regulacje
dotyczące zakresu wierzytelności ob-
jętych układem, propozycji układo-
wych, zawarcia i zatwierdzenia układu
i jego skutków, a także zasady zmiany
i uchylenia układu. Wszystkie postępo-
wania przebiegają też według wspól-
nego schematu czy też – inaczej rzecz
ujmując – można w nich wyróżnić te
same, choćby odmiennie uregulowane
fragmenty (etapy postępowania). I tak,
w każdym postępowaniu restruktury-
zacyjnym sporządzany jest spis wie-
rzytelności, przeprowadzane jest zgro-
madzenie wierzycieli, na którym jest gło-
sowany układ, układ jest rozpoznawa-
ny przez sąd, który wydaje postano-
wienie o jego zatwierdzeniu, o odmowie
zatwierdzenia układu albo o umorzeniu
postępowania.

W 2017 r. sądy otworzyły 235 przy-
spieszonych postępowań układowych,
55 postępowań układowych i 98 postę-
powań sanacyjnych. Spośród wszyst-
kich skończonych w 2017 r. postępowań
restrukturyzacyjnych blisko połowa
(104) zakończyła się zatwierdzeniem
układu. 119 postępowań zakończyło
się natomiast umorzeniem. Efektyw-
ność postępowań układowych na po-
ziomie blisko 50% jest bardzo wysoka.
Jednak należy pamiętać, że zawarcie
i zatwierdzenie układu nie jest jeszcze
sukcesem, lecz jedynie kolejnym kro-
kiem do osiągnięcia sukcesu. Sukce-
sem jest wykonanie układu i odzyska-
nie zdolności do konkurowania na ryn-
ku. 

Rosnąca popularność postępowań
restrukturyzacyjnych pokazuje, że co-
raz więcej przedsiębiorców decyduje
się podjąć zdecydowane kroki zmie-
rzające do ratowania swojego przed-
siębiorstwa. Praktyka pokazuje, że im
wcześniej przedsiębiorca podejmie
taką decyzję i rozpocznie postępowa-
nie restrukturyzacyjne, tym większe
są szanse na powodzenie całego pro-
cesu.

1 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restruk-

turyzacyjne, Dz. U. 2015, poz. 978; dalej jako p.r.
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sędzia dr hab. Anna Hrycaj
kierownik studiów podyplomo-
wych realizowanych w Centrum
Kształcenia Podyplomowego
Uczelni Łazarskiego 
„Prawo restrukturyzacyjne 
i upadłościowe”

Eksport do UE wzrósł o 6,1 proc. (do
86,5 mld EUR), w tym do Niemiec
o 8,7 proc., Czech o 4,2 proc., Fran-

cji o 7,1 proc. oraz Niderlandów o 5,8
proc. W przypadku eksportu do Wielkiej
Brytanii oraz Włoch odnotowano spadek
odpowiednio: o 1,6 proc. i o 3 proc. War-
to zaznaczyć, że pośród państw unijnych
aż do siedemnastu z nich odnotowano
szybszy niż przeciętnie wzrost sprzedaży
polskich towarów, w tym najszybszy do
Irlandii o 21 proc., Chorwacji i Słowenii
po 18 proc. oraz Rumunii o 17 proc. Z ko-
lei import z UE wzrósł o 5,8 proc., w tym
z Niemiec o 7,2 proc.

Sprzedaż na pozostałe (pozaunijne)
rynki rozwinięte gospodarczo zwięk-
szyła się o 4,5 proc., do blisko 7,3 mld
EUR. W ramach tej grupy krajów szyb-
ko rosła sprzedaż do USA (o ok. 8,6
proc.), Norwegii (o ok. 15,4 proc.) oraz
Izraela (o 6,8 proc.). Z drugiej strony

spadki wywozu nastąpiły m.in. do Szwaj-
carii (o 3,2 proc.), Kanady (o 5,8 proc.)
oraz Australii (o ok. 22,3 proc.).

Nadal szybciej niż przeciętnie rosła
sprzedaż do krajów WNP, tj. o 6,4 proc.
(do 6,4 mld EUR). Na ten wynik złożył się
dynamiczny wzrost sprzedaży do Rosji
(o 9,6 proc.), relatywnie wolniejszy wy-
wóz na Ukrainę (o 3,5 proc.) i stagnacja
wywozu na Białoruś.

Najwolniejszy wzrost eksportu od-
notowano na rynki krajów słabiej roz-
winiętych (spoza WNP), tj. o 1,3 proc. (do
7,4 mld EUR). Tradycyjnie w tej grupie
państw istniały duże dysproporcje w dy-
namice sprzedaży, tj. szybko rosła do
Arabii Saudyjskiej (o 19,1 proc.), Indii
(o 16,7 proc.), Tajlandii (o ok. 60 proc.),
w granicach tempa przeciętnego zwięk-
szyła się do Serbii (o 6,4 proc.), z kolei
jej spadki odnotowano do Chin (o ok.
6,7 proc.) Meksyku (o 2 proc.), Republi-
ki Korei (o 0,8 proc.) oraz ZEA (o prawie
20 proc.). Z kolei na główny rynek eks-
portowy z tej grupy krajów, Turcji, sprze-
daż wzrosła o 5 proc..

W przekroju towarowym najszybciej
rosła sprzedaż produktów mineralnych
(o 13,2 proc.), wyrobów przemysłu
drzewno-papierniczego (o 10,5 proc.)
oraz wyrobów przemysłu lekkiego
(o 9,9 proc.). Z kolei wśród dominujących
w naszym eksporcie – wyrobów prze-
mysłu elektromechanicznego sprze-
daż wzrosła o 4,5 proc., w tym najszyb-
ciej maszyn i urządzeń mechanicznych
oraz ich części (o 8,4 proc.).

Źródło: Ministerstwo Przedsiębior-
czości i Technologii i GUS

Handel zagraniczny Polski
po I półroczu 2018 roku

Według wstępnych danych
GUS po sześciu miesiącach
br. eksport towarów z Polski
osiągnął 107,6 mld EUR, tj.
poziom o 5,7 proc. wyższy
niż przed rokiem. Z kolei
import wyniósł ponad
108,8 mld EUR, co oznacza
wzrost o 7,9 proc. Deficyt
obrotów towarowych wy-
niósł ok. 1,2 mld EUR.
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Firma z całkowicie 
polskim kapitałem

Zarządzana przeze mnie firma
z całkowicie polskim kapitałem repre-
zentuje środowisko ciepłownicze. Mamy
za sobą proces modernizacji, rozpo-
częty pod koniec lat 90. ub. wieku. Wte-
dy nastąpił pierwszy znaczący skok
w nowoczesność w wydaniu światowym,
będący przyczynkiem do szybkiego
rozwoju z wykorzystaniem najnowszych
technologii. Następnym ważnym eta-
pem dla rozwoju gospodarki jest okres
projektów finansowanych w ramach
mechanizmów unijnych. 

Programy Operacyjne 
Infrastruktura I Środowisko

Nasza firma korzystała z Programów
Operacyjnych Infrastruktura i Środo-
wisko. Perspektywa unijna 2007–2013
była pierwszym systemowym zastrzy-
kiem finansowym skierowanym do po-
szczególnych gałęzi polskiej gospo-
darki. Branża ciepłownicza cierpliwie
czekała na swoją hossę i ta w końcu
– z opóźnieniem – nastąpiła. Wcze-
śniej KE uznawała ciepłownictwo w Pol-
sce za konkurencyjny rynek, któremu za-
silenie środkami pomocowymi mogło-
by zaszkodzić, mimo że jesteśmy takim
samym ogniwem gospodarki komu-
nalnej, jak firmy wodociągowe i kana-
lizacyjne, które otrzymywały dofinan-
sowanie. W okresie 2007–2013 nie do-
puszczono funduszy unijnych do dzia-
łań związanych z inwestycjami nasta-
wionymi bezpośrednio na rozwój firm,
a jedynie na modernizację, co wyko-
rzystaliśmy na renowację magistral i sie-
ci ciepłowniczych.

Budowa kogeneracji 
w Wejherowie

W ramach pierwszej perspektywy
skupiliśmy się głównie na budowie ko-
generacji w Wejherowie za prawie
25 mln zł, przy dotacji o wartości 7 mln zł.
Niezależnie od kwoty było to przeło-
mowe wejście środków unijnych w ob-
szar, który nigdy wcześniej nie był
wspierany. Dlaczego UE traktuje cie-
płownictwo w Polsce po macoszemu?
Bo jest w 85 proc. oparte na węglu, a to
nie jest paliwo mile widziane przez
urzędników unijnych. Nasze prezenta-
cje obrazujące zmniejszenie emisyjno-
ści i smogu w związku z przejściem na
nową technologię z silnikiem gazowym
marki Rolls-Royce ostatecznie ich prze-
konały. Obroniliśmy się merytorycznie,
ale również cenowo. Taki krok czeka
całą polską gospodarkę. Z kolei projekt
sieciowy w sposób wymierny pokazał
efektywność modernizowania syste-
mów ciepłowniczych – spadek strat
ciepła, zmniejszenie wycieków wody, ob-
niżenie liczby awarii. W efekcie rozli-
czenie pierwszej perspektywy pokaza-
ło, że sektor ciepłowniczy wpisuje się
w proces modernizacji działań pro-
ekologicznych i jest wart wysiłku inwe-
stycyjnego.

Efektywność ekonomiczna
Pomijając regulacje i misję pu-

bliczną, w tle działań modernizacyjnych
jest cena ciepła, bo przedsiębiorstwo ko-
munalne – tak jak komercyjne – musi
być efektywne ekonomicznie. Fundusze
europejskie otwierają przed nami ob-
szar działań inwestycyjnych o charak-
terze rozwojowym również w obszarach
o małej efektywności inwestycji. Dziś cie-
szymy się efektami lobbingu branży
ciepłowniczej, mimo że zrealizowane
projekty nie broniły się biznesowo, jed-
nak były społecznie uzasadnione ze

względu na poprawę standardu życia
i ochronę środowiska. Jesteśmy ukie-
runkowani na inwestycje, które przy-
noszą odpowiedni zwrot zaangażowa-
nego kapitału, żeby nie wykonywać
nieprzemyślanych inwestycji, obciąża-
jących kosztami odbiorców. Dotacje
unijne pozwalają nam realizować nie-
opłacalne ekonomicznie projekty, ale
ważne z punktu widzenia mieszkańców
i ekologii.

Nowe umowy na ponad 
100 mln złotych

W ciągu ostatniego roku podpisałem
7 umów na projekty o wartości 109 mln
zł realizowane w ramach programów
unijnych z dofinansowaniem w kwocie
ponad 45 mln zł, a każdy z nich zawie-
ra element pomocy publicznej akcep-
towany przez KE. Nasi właściciele
– Gdynia, Rumia, Wejherowo, Kosakowo
– musieli zadeklarować trwanie projek-
tów przez co najmniej 5 lat w niezmie-
nionej formule finansowej i własnościo-
wej. Patrząc na Polskę, mogę ubole-
wać, że w kraju, gdzie ciepłownictwo ba-
zuje na węglu, program uprzywilejowu-
je kogenerację, a więc ogranicza się do
największych aglomeracji. Wszystkie
mniejsze ośrodki pozostają poza syste-
mem pomocy. Tam kogeneracji nie ma
i długo nie będzie, w przeciwieństwie do
smogu. Obowiązujący w UE mecha-
nizm zasypywania luki finansowej po-
zwala firmom takim jak nasza na reali-
zację projektów dofinansowanych nawet
do 70 proc. ich wartości, podczas gdy
w poprzedniej perspektywie mogliśmy
uzyskać wsparcie na poziomie 40 proc.
To dobra wiadomość dla ciepłownictwa,
które jest dziś branżą tyleż trudną, co kon-
kurencyjną, ale zbyt mocno obciążaną
kosztami. Ceny energii w Polsce już te-
raz nie są najniższe na tle Europy i sta-
le będą wzrastać. �

Dotacje dla wybrańców
O miejscu ciepłownictwa na gospodarczej mapie Polski 
i udziale dotacji unijnych w rozwoju branży mówi Janusz
Różalski, prezes zarządu OPEC Gdynia.



Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii (ERCE) jest insty-
tutem Polskiej Akademii Nauk specjalizującym się w dziedzinie eko-
hydrologii: jej rozwoju, wdrażaniu i rozpowszechnianiu. Eko-
hydrologia jest subdyscypliną hydrologii odnoszącą się do ekolo-
gicznych aspektów cyklu hydrologicznego, która niezmiennie od
1996 roku stanowi jeden z kluczowych priorytetów ONZ w zakresie
globalnej gospodarki wodnej. Również w strategii VIII Fazy Między-
narodowego Programu Hydrologicznego (IHP) UNESCO na lata
2014-2021 priorytet Ekohydrologia został zatwierdzony jako jeden
z 6-ciu filarów strategii. 

Licznie realizowane projekty oraz zgro-
madzony kapitał wiedzy umożliwiają
sukcesywne wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej
jak również profesjonalne doradztwo
w zakresie inwestycji hydrotechnicznych.
Instytut jest pionierem wdrażania Roz-
wiązań Bliskich Naturze (ang. Nature-
Based Solutions), metod opartych na
funkcjonowaniu naturalnych ekosyste-
mów, które umożliwiają projektowanie
wielofunkcyjnych systemów dla zrówno-
ważonego rozwoju regionu ze szczegól-
nym uwzględnieniem adaptacji dorzeczy
do zmian klimatu.

Międzynarodowy poziom badań prowa-
dzonych przez zespół ERCE PAN znaj-
duje odzwierciedlenie w licznie przy-
znawanych nagrodach. Rok 2018 to
m.in. nagroda „Best of LIFE 2018” przy-
znawana przez Komisję Europejską, dla
projektu EKOROB (www.ekorob.pl) w któ-

rym zostały opracowane biotechnologie eko-
systemowe oparte na ekohydrologicznych
podstawach zarządzania zlewnią dla trwałego
ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych
w dorzeczy Pilicy. Z kolei wynalazek opraco-
wany wraz z naukowcami z Katedry Ekologii
Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego (BioKer)
otrzymał złoty medal na prestiżowych, mię-
dzynarodowych targach wynalazczości Con-
cours Lepine, zorganizowanych w Paryżu
w maju tego roku. 

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Tylna 3, 90-364 Łódź, tel. 42 681 70 07, fax 42 681 30 69, e-mail: erce@erce.unesco.lodz.pl, www.erce.unesco.lodz.pl

Hybrydowy system opracowany przez zespoły 
ERCE PAN i KES UŁ w ramach projektu EHREK, 
który znacząco poprawia jakość wody w zlewni miejskiej

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

prof. dr hab. Maciej Zalewski oraz 
dr Tomasz Jurczak odbierają Nagrodę 
„The Best of the Best LIFE+ Project” 
z rąk Komisarza Komisji Europejskiej 
Karmenu Vella 

Prezentacja zgłoszenia patentowego
„BioKer”, zdolnego do usuwania 
zanieczyszczeń z wody, podczas 
Concours Lepine.
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Jak duża konkurencja panuje na rynku
kruszyw i co pozwala zarządzanej
przez pana firmie wyróżniać się w bran-
ży? Czy komplementarne usługi trans-
portowe są państwa asem w rękawie?

– Konkurencja na rynku kruszyw jest
bardzo duża. Niestety w dzisiejszych
czasach nie polega ona jedynie na
konkurowaniu o klienta, ale jest mocno
zogniskowana na pozyskaniu dobrych
pracowników, którzy – jak wiadomo – są
najważniejszym elementem warunku-
jącym sukces. Przy pozyskaniu takich lu-
dzi ważna jest motywacja finansowa, ale
oprócz tego szukamy osób zaangażo-
wanych, gotowych do podejmowania
nowych wyzwań i chcących się reali-
zować z dużym samozadowoleniem.

Na fakt, że nasza firma jest do-
strzegalna na rynku, na pewno ma
wpływ wielkość przedsiębiorstwa, co po-

kazuje ilość posiadanych pojazdów,
zatrudnionych osób oraz obecność na
wielkopolskich drogach. Dokładamy
wszelkich starań, aby firma była dobrze
kojarzona zarówno przez dotychcza-
sowych kontrahentów, jak i potencjalnie
zainteresowanych naszymi usługami.

Komplementarne usługi transpor-
towe, czyli oferowanie usługi wraz z to-
warem, są naszym dużym atutem, po-
nieważ klient negocjuje tylko z nami wa-
runki dostawy, przez co może oszczę-
dzić czas i skierować swoje siły na
inne zadania. Na przestrzeni lat ob-
serwujemy, że jest wiele firm, które
chętnie korzystają z takiego modelu,
przez co nasz udział w rynku systema-
tycznie rośnie.
Jaki udział w realizacji planów rozwo-
jowych firmy mają fundusze europej-
skie? Co udało się państwu osiągnąć
dzięki dotacjom?

– Jeżeli chodzi o fundusze europej-
skie, to jesteśmy już na ostatniej prostej
przy realizacji kolejnego projektu. Dzię-
ki dotacjom udało nam się skutecznie
wprowadzić nowy produkt do naszej

oferty. Zakupiliśmy nowoczesne ma-
szyny przeładunkowe, co spowodowa-
ło znaczne umocnienie na rynku w tym
segmencie i zdobycie nowych klientów.
Wprawdzie wykonywaliśmy takie usłu-
gi już wcześniej, ale na mniejszą skalę
i z mniej dostrzegalnym efektem eko-
nomicznym. Chcielibyśmy w przyszłości
sięgać po kolejne fundusze, ponieważ
jest to bardzo dobra droga do tego, aby
poszerzać swoje dotychczasowe port-
folio oraz umacniać pozycję w obszarze
oferowanych produktów.
Jaki obszar inwestycji w segmencie
logistyki jest dla firmy kluczowy
i w czym tkwi niewykorzystany dotąd
potencjał?

– Dotychczas zajmujemy się głównie
transportem kruszyw oraz betonu, za-
tem naturalnym dla nas obszarem in-
westycji w logistyce jest współudział
w budowaniu wszelkiej infrastruktury
drogowej i magazynowej. Ponadto roz-
szerzamy działalność o własne źródła
surowca do budowy obiektów inżynie-
ryjnych.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Fundusze europejskie 
to nieocenione wsparcie
Chcielibyśmy w przyszłości sięgać po kolejne fundusze,
ponieważ jest to bardzo dobra droga do tego, aby posze-
rzać swoje dotychczasowe portfolio oraz umacniać pozy-
cję w obszarze oferowanych produktów – mówi Marcin
Woźniak, właściciel firmy Woźniak Transport.





GUS podaje, że wzrost gospo-
darczy w pierwszych 3 miesią-
cach roku niewyrównany sezo-

nowo w cenach stałych średniorocznych
z poprzedniego roku wyniósł nawet
5,2 proc., a wyrównany sezonowo w ce-
nach stałych z 2010 roku urósł o 5 proc.
w porównaniu z I kwartałem 2017 roku
i o 1,6 proc. w porównaniu z ostatnimi 3
miesiącami 2017 roku. To bardzo dobry
wynik, lepszy udało się osiągnąć w II
kwartale ub. roku. Wtedy dane gospo-
darcze mówiły o wzroście na poziomie
5,5 proc.

W pierwszych 3 miesiącach roku
głównym czynnikiem wzrostu PKB był ro-
snący popyt krajowy. Zwiększył się on
o 6,8 proc. W ostatnim kwartale 2017
roku wartość ta zwiększyła się o 5,1 proc.
Zauważalny był też znaczny wzrost
akumulacji brutto, czyli m.in. inwestycji
w środki trwałe. Wyniósł on aż 21 proc.
wobec 5 proc. w poprzednim kwartale.
Z drugiej strony początek roku charak-
teryzował się spadkiem udziału eksportu
w tempie wzrostu PKB.

Dane gospodarcze Polski na tle
innych krajów świata

Można zadać pytanie, jak po latach
transformacji wygląda polska gospo-
darka na tle reszty świata. GUS publi-
kuje dane dotyczące PKB na miesz-
kańca w cenach bieżących liczonego
według parytetu siły nabywczej dla
świata ogółem i 51 wybranych państw
od 1995 do 2016 roku.

W 1995 roku wartość ta dla świata
wyniosła 6465 dol. międzynarodowych,
dla polski natomiast 7660 dol. między-
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Dane gospodarcze 
po 6 miesiącach 2018 
roku zaskakują ekonomistów
Prognozy wzrostu Produktu Krajowego Brutto na 2018 rok stale rosną. Sprzyjają temu
dane gospodarcze. W pierwszym kwartale – według danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego – PKB urósł rok do roku w cenach stałych o 5 proc. Dane, jakie spływają za
kolejne 3 miesiące, sugerują, że II kwartał może być równie dobry.

Wojciech Ostrowski



narodowych. Oznacza to, że polski PKB
stanowił wtedy 118 proc. średniej dla
świata. W 2016 roku PKB na mieszkań-
ca świata wyniósł 16136 dol. między-
narodowych, podczas gdy dla Polski
wartość ta osiągnęła poziom 27811
dol. Polski Produkt Krajowy Brutto wy-
niósł więc 172 proc. PKB światowego.
Można więc powiedzieć, że w ciągu 21
lat pozycja Polski w świecie pod wzglę-
dem PKB na jednego mieszkańca ule-
gła znaczącej poprawie. Stosunek tej
wartości dla naszego kraju do średniej
światowej zwiększył się bowiem aż o 54
punkty procentowe.

W tym samym czasie relacja PKB na
mieszkańca Stanów Zjednoczonych
w stosunku do światowej średniej spa-
dła z 445 proc. do 356 proc. W przy-
padku Niemiec relacja ta zmniejszyła
się natomiast z 364 do 301 proc. Spadek
dotyczy wszystkich dużych gospodarek
Unii Europejskiej. Spośród nich naj-
więcej stracili Włosi. Ich PKB na miesz-
kańca spadł w stosunku do średniej
światowej aż o 109 punktów procento-
wych – z 345 do 236 proc. W przypad-
ku Czech relacja zwiększyła się zaled-
wie o 3 punkty procentowe – z 212 do
215 proc., co oznacza, że chociaż Cze-
si są bardziej zamożni od Polaków, to
w relacji do reszty świata bogacą się
znacznie wolniej.

Ciekawie wygląda sytuacja Rosji.
W 1995 roku PKB na mieszkańca był tam
niższy od światowej średniej i wynosił
87 proc. tej ostatniej. Do 2016 roku re-
lacja ta wzrosła aż o 57 punktów pro-
centowych do poziomu 144 proc. Spo-
śród naszych sąsiadów bardzo zado-
woleni z siebie mogą być Litwini. Rela-
cja ich PKB w stosunku do średniej
światowej wzrosła aż o 94 punkty pro-
centowe – z 92 do 186 proc.

Jeśli chodzi o dwa państwa świata
o największej liczbie ludności, można
zaobserwować znaczny wzrost. PKB
Chin na mieszkańca w 1995 roku wy-
nosił jedynie 28 proc. średniej światowej.
W ciągu 21 lat udział ten zwiększył się
o 67 punktów procentowych – do 96 proc.
Jak widać, Chinom nie udało się wyjść
powyżej światowej średniej, choć
w tym czasie pod względem PKB liczo-
nego według wskaźnika siły nabywczej
wyprzedziły one Stany Zjednoczone. Nic
w tym dziwnego, skoro liczba ludności
Państwa Środka jest ponad czterokrot-
nie większa od liczby ludności Stanów
Zjednoczonych.

Światową średnią znacznie zaniżają
Indie. Ich PKB na mieszkańca w 1995
roku był nieco wyższy niż w przypadku

Chin, ale stanowił zaledwie 23 proc. glo-
balnego. Do 2016 roku udział ten wzrósł
o 18 punktów procentowych – do po-
ziomu 41 proc. Jednocześnie ze wzglę-
du na liczbę ludności Indie znajdują się
w grupie 10 największych gospoda-
rek.

Polska gospodarka przyśpiesza
Od 2017 roku dane gospodarcze

wskazują na znaczne przyśpieszenie
rozwoju naszego kraju. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że w czerwcu
2018 roku PKB liczone rok do roku
zwiększy się przynajmniej o 5 proc. Już
wiadomo, że produkcja przemysłowa
w danych wyrównanych sezonowo i ce-
nach stałych zwiększyła się o 6,6 proc.
Jest to wynik lepszy niż prognozowany
przez ekonomistów.

Bardzo dobrze prezentują się dane
gospodarcze dla budownictwa. Pro-
dukcja budowlano-montażowa zwięk-
szyła się rok do roku aż o 24,7 proc.,
a po sezonowym wyrównaniu wartość
ta wynosi 23,9 proc. Największy wzrost
w podziale na kategorie dotyczył wzno-
szenia budynków (33,6 proc.). Jeśli cho-
dzi o wznoszenie obiektów inżynierii lą-
dowej wzrost wyniósł 26,9 proc., zaś
w przypadku specjalistycznych robót bu-
dowlanych – 10,4 proc.

Nieznaczny spadek dotknął jed-
nak rynek mieszkaniowy. Drugi miesiąc
z rzędu spada liczba oddanych miesz-
kań. W czerwcu była ona niższa
o 8 proc. w porównaniu z czerwcem
2017 roku. W całym pierwszym półroczu
zanotowano jednak wzrost w skali rocz-
nej o 6 proc. Spadek dotyczy też liczby
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rozpoczętych budów, która w czerwcu
spadła o 2 proc. rok do roku. Za całe
pierwsze półrocze wynik jest jednak do-
datni i wynosi 7 proc. Liczba wydanych
pozwoleń na budowę i zgłoszeń
projektów spadła o 5 proc., jednak
w pierwszych 6 miesiącach odnoto-
wano wzrost o 1 proc.

Większe zatrudnienie, wyższe
płace, rosnąca sprzedaż

Liczba osób zatrudnionych w fir-
mach liczących więcej niż 9 pracowni-
ków zwiększyła się w czerwcu rok do
roku o 3,7 proc. – do poziomu 6,2 mln
osób. Zaskoczeniem był natomiast
czerwcowy wzrost płac. Te zwiększyły
się rok do roku aż o 7,5 proc. Średnia
płaca wyniosła 4848,16 zł. W maju
wzrost płac był również wysoki i wyniósł
7 proc rok do roku. Szybki wzrost płac
trwa już od 9 miesięcy. Dynamika ta
może się utrzymać w najbliższym okre-
sie, ponieważ wiele spółek państwo-
wych negocjuje w tej chwili nowe ukła-
dy zbiorowe. W części trwają nato-
miast spory zbiorowe dotyczące wyso-
kości płac. Jednocześnie rejestrowane
bezrobocie spadło poniżej 6 proc., co
stanowi najlepszy wynik w całej historii
III RP.

Kolejnym pozytywnym zaskocze-
niem były dane dotyczące sprzedaży
detalicznej. Według informacji przeka-
zanych przez GUS wzrosła ona o 8,2
proc. w cenach stałych. Wzrost w ce-
nach bieżących wyniósł nawet 10,3
proc. Zwiększenie się sprzedaży było o
2,4 punktu procentowego większe, niż
przewidywano. Stało się to mimo wpro-
wadzenia wolnych od handlu niedziel.
Wzrost w cenach stałych dotyczył sprze-
daży we wszystkich kategoriach. Naj-
większy odnotowano w kategorii tek-
stylia, odzież, obuwie – o 16,9 proc. Na
drugim miejscu znalazła się kategoria
„meble, RTV, AGD” – wzrost o 14,4 proc.
rok do roku.

Jednocześnie inflacja wyniosła
2 proc. i znajdowała się w dolnej granicy
celu inflacyjnego RPP. W czerwcu naj-
większy wpływ na inflację miały rosną-
ce koszty transportu. Z danych doty-
czących inflacji wynika, że w najbliższym
czasie nie dojdzie do zmian stóp pro-
centowych.

Dobre wyniki za pierwsze 
6 miesięcy podnoszą 
prognozy na cały 2018 rok

Według niektórych ekspertów
II kwartał 2018 roku jest ostatnim kwar-

tałem cyklu wzrostu PKB na poziomie
większym niż 5 proc. Nawet przy takim
założeniu dane gospodarcze wskazu-
ją na wysoki wzrost w całym roku. Me-
diana prognoz różnych zespołów eks-
pertów wynosi obecnie 4,6 proc. dla ca-
łego roku.

Zdania w tej sprawie są jednak po-
dzielone. Najbardziej optymistyczne
prognozy mówią o wzroście na pozio-
mie nawet 5 proc., również w III kwar-
tale. Wówczas możliwe byłoby osią-
gnięcie wyniku pięcioprocentowego
w skali całego roku. Byłby to więc naj-
lepszy wynik od 2011 roku.

Oczywiście istnieją niebezpie-
czeństwa dla dalszego wzrostu PKB na
wysokim poziomie. Problem może sta-
nowić sytuacja w światowej gospo-
darce i perspektywa zaostrzania woj-
ny celnej miedzy Unią Europejską
a Stanami Zjednoczonymi. Ponieważ
Polska jest znaczącym eksporterem
części samochodowych dla niemiec-
kiego przemysłu, mogą w nas uderzyć
amerykańskie cła na samochody. Za-
grożeniem może też być brak pra-
cowników i rosnące koszty pracy. Nie-
bezpieczeństwa te nie muszą jednak
przekładać się bezpośrednio na wyniki
gospodarcze. �
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„SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „ROBOTNIK” W ZAMOŚCIU

JESTEŚMY NA RYNKU OD 100 LAT

MISJA: TRADYCJA – ZAUFANIE – NOWOCZESNOŚĆ W OBSŁUDZE KLIENTA
Obszary działalności:
✔ działalność handlowa w nowoczesnych placówkach: 19 sklepach ogólnospożywczych
oraz w sklepie przemysłowym 

✔ działalność produkcyjna w 4 piekarniach i ciastkarni, w których wypiekamy wyroby oparte na sprawdzo-
nych recepturach – jakość i smak naszych wyrobów zostały docenione przez naszych Klientów.

Jesteśmy firmą godną zaufania – pozytywny wizerunek potwierdzają liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, w tym m.in.:

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik”
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel.: 84 638 17 35, faks: 84 638 17 33, e-mail: poczta@spolem-zamosc.pl, www.spolem-zamosc.pl
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Dzięki nowej technologii drukarki
laserowe wypierane są z rynku
na rzecz urządzeń atramento-

wych. Ich rosnąca popularność zwią-
zana jest z porównywalnie niskimi kosz-
tami oraz szybkością pracy w stosunku
do drukarek laserowychi. Natomiast
pod względem jakości, jak i trwałości
urządzenia atramentowe nie mają już
sobie równych. Nic więc dziwnego, że
przedsiębiorcy z całego świata coraz
chętniej sięgają po rozwiązania firmy
Epson. Pokazem możliwości firmy są
dwie nowe serie urządzeń WorkForce
Pro: WF-M5000 (mono) oraz WF-C8000
(kolorowe A3). W swej klasie cechuje je
najwyższy poziomem wydajności (w przy-
padku drukarek monochromatycznych
do 40 tys. stron), szybkość oraz nieza-
wodność  pracy oraz – coraz istotniej-
szym w wyborach – minimalnym wpły-
wie na środowisko. Modele WF-C8690,
WF-C8610 i WF-C8190 pozwalają na
druk o najwyższych parametrach w for-
macie A3, natomiast możliwości urzą-
dzeń WF-M5799DWF, WF-M5299DW
i WF-M5298DW doceni każdy, kto po-
szukuje monochromatycznego wydru-
ku w formacie A4 oraz niskich kosztów
całkowitej eksploatacji. Z kolei dla firm
drukujących naprawdę dużo oferowa-
ne są modele klasy Epson Enterprise po-

trafiące w ciągu minuty wydrukować
dwustronnie aż 100 stron A4. Jedno za-
silenie (tusz dostarczany jest w specjal-
nych workach) wystarcza w ich przy-
padku na realizację aż 100 tys. wydruków. 

Wymierne oszczędności 
na wyciągnięcie ręki

Przedsiębiorcy często decydują się
na zakup nowych urządzeń pod wa-
runkiem, że te zagwarantują wymierne
oszczędności. Mając  to na uwadze, fir-
ma Epson projektuje swoje rozwiązania
w ten sposób, by zapewniały najniższe
koszty związane z całkowitą eksplo-
atacją. Jak pokazują liczne testy i po-
miary, drukarki atramentowe Epson
wyposażone w autorską głowicę pie-
zoelektryczną Precision Core podczas
druku zużywają o co najmniej 90%
energii mniej niż porównywalne urzą-

dzenia laserowe, co oznacza niższe ra-
chunki za prąd. Co więcej, są też znacz-
nie tańsze w użytkowaniu – ze względu
na swoją konstrukcję nie wymagają
częstych wymian kosztownych ele-
mentów takich jak bębny czy kartridże,
a ich obsługa ogranicza się wyłącznie
do uzupełniania papieru oraz tuszu.

Zarządzaj obiegiem 
dokumentów

Obecnie drukarki w biznesie nie słu-
żą już tylko do drukowania, coraz czę-
ściej wykorzystywane są również do za-
rządzania obiegiem dokumentów w or-
ganizacji. Dlatego Epson, wraz z urzą-
dzeniami udostępnia całościowy ze-
staw narzędzi, które pozwalają stworzyć
prawdziwy ekosystem. Wśród autor-
skich aplikacji znaleźć można m.in.
Epson Print Admin, która umożliwia
zabezpieczenie dostępu do drukarek
i pozwala też na pełną konfigurację za-
dań związanych z wydrukiem oraz au-
tomatyzację przepływu dokumentów.
Z kolei Epson Device Admin znacznie
ułatwia zadania związane z zarządza-
niem flotą drukarek oraz monitorowa-
niem urządzeń.

www.epson.pl/wfp 
business@epson.pl

Rewolucja druku trwa
Rozpoczęta przed dekadą przez firmę Epson rewolucja druku w biznesie 
z roku na rok nabiera rozpędu.
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Mokate powstało w 1990 roku,
lecz tradycje biznesowe w ro-
dzinie Właścicieli sięgają roku

1900, gdy w Dobrej na Śląsku Cieszyń-
skim Józef Mokryš, protoplasta rodziny,
założył sklep kolonialny, w którego ofer-
cie była m.in. kawa i herbata. Kilka lat
później, w 1927 roku, podobny sklep, tym
razem w Goleszowie, otworzył Rudolf
Mokrysz – kolejne pokolenie rodziny.
W czasach II wojny światowej Rudolf
Mokrysz zaangażował się w ruch opo-
ru, a po wojnie, wspierany przez żonę
Marię, kontynuował rodzinny biznes.
Z czasem firmę „Mokrysz” przejął jego
syn Kazimierz, który wspólnie z żoną
– Teresą Mokrysz, w 1990 roku powołał
do życia Mokate.

Obecnie Mokate zatrudnia ponad
1700 pracowników w trzech fabrykach:
dwóch w Polsce – w Żorach i Ustro-
niu i w jednej w Czechach – w Vo-
ticach. Przedsiębiorstwa te należą
do najnowocześniejszych na świe-
cie i wytwarzają ponad 50 rodzajów
różnych produktów: napojów ka-
wowych instant, miksów kawowych,
kawy mielonej i ziarnistej, herbat
czarnych, owocowych i ziołowych
oraz ciastek i żywności „fit". Nie moż-
na pominąć półproduktów dla prze-
mysłu spożywczego – Mokate jest
jednym z liderów w tej branży w Eu-
ropie.

Mokate to jedna z niewielu pol-
skich marek, wykreowanych całkowi-
cie i od podstaw w powojennej historii
gospodarczej Polski. Na poczatku 2016
roku pod nazwa MOKATE zamieszczo-
ny został napis: „A Family Business”. Na-
pis ze wszech miar uzasadniony, bo
MOKATE od poczatku podkreslało
z dumą swój rodzinny charakter. Co to
oznacza dla firmy? To pytanie zadaje-
my pani Sylwii Mokrysz.

„Firmy rodzinne są prowadzone i za-
rządzane w taki sposób, aby zachować
równowagę między celami biznesowy-
mi a tradycyjnymi, rodzinnymi warto-
ściami. I nie chodzi tutaj tylko o rodzinę
właścicieli, ale o wszystkie osoby pra-
cujące w Grupie Mokate. Rodzinny
charakter firmy powoduje, że zwraca-
my szczególną uwagę na pielęgnowa-

nie kreatywności młodego pokolenia
oraz na solidarne, wzajemne wspiera-
nie się. Jak to w rodzinie, w każdej
chwili osoby zatrudnione mogą liczyć na
pomoc ze strony zarządu oraz właści-
cieli. Firma rodzinna powinna trwać

przez pokolenia – dla przyszłych
pokoleń. 

Wyjątkowa odporność firm
rodzinnych na zawirowania go-
spodarcze bierze się z szacunku
dla ciągłości, dla stałych trady-
cyjnych wartości. W takich fir-
mach planuje się tak, jak w ro-
dzinie – w skali pokoleń, a nie
roku finansowego. Decyzje po-
dejmuje się mając na uwadze do-
bro rodziny – własnej, ale i rów-
nież rodzin pracowników – to
ogromna odpowiedzialność.” �

Mokate – rodzinna, światowa firma

Mokate, polska rodzinna firma, działa dziś na całym
świecie. Na wielu rynkach jest wiodącam graczem, czy to
na rynku herbaty, kawy, czy półproduktów dla przemysłu
spożywczego. Historia tej rodzinnej firmy jest doskona-
łym przykładem na wzorcową ewolucję lokalnego przed-
siębiorstwa w globalną organizację.

Sylwia Mokrysz, Prokurent Mokate SA

Sklep Josefa Mokryša w Dobrej, rok 1900
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Zjednej strony dobre stosunki na li-
nii samorząd-przedsiębiorcy to
koło zamachowe rozwoju i nie

brakuje takich przykładów, gdzie wpra-
wiane w ruch jest z rozmysłem i w efek-
cie dobrym skutkiem. Z drugiej strony
trzeba zauważyć, że małe ojczyzny, tak
jak łatwo znalazły się w łańcuchu fi-
nansowych relacji, tak mocno przeży-
wają wszelkie tąpnięcia na rynku. Swo-
je trzy grosze jak zwykle dokłada wola
polityczna – przekładająca się oczywi-
ście na gotówkę.

Chcąc analizować samą kondycję
i uwarunkowania biznesu w kraju nad
Wisłą, musielibyśmy cofnąć się w cza-
sie. Prywatny interes, tak jak prywatna
własność, mają u nas długą historię, ale
jeśli do kryteriów analizy dodamy te
ustrojowe, owa perspektywa znacznie
się skraca. Wtedy polski biznes tak na-
prawdę ma raptem 30 lat. W przypad-
ku zaś samorządu terytorialnego to
jeszcze mniej. Wszak ta, obowiązująca
do dzisiaj, trójszczeblowa struktura (sa-
morząd gminny, powiatowy i woje-

wódzki) obowiązuje od 1999 r. więc liczy
sobie jedynie 19 lat.

Trudny, ale też 
konieczny związek

Chcemy więc przeanalizować re-
lacje trzydziestolatka z dziewiętnasto-
latkiem. Ten pierwszy trochę się puszy,
że niby starszy, ale przecież we dwójkę
– szczególnie w kontekście wieku na-
rodu czy kraju – to dzieciaki z ciągle bu-
dującym się systemem emocji, potyka-
jące się na drodze, bo ciągle się uczą,
poprawiają błędy, zdobywają do-
świadczenie. I tak samo jest w relacjach
między nimi. Są jak młode małżeń-
stwo. Kłótni na początku jakby więcej.
Szybko okazuje się, że być może na sie-
bie psioczą, niekiedy nawet wzajemnie
się obrażają. Wydaje się, że obie stro-
ny raczej się nie dogadają i widmo roz-
wodu staje się coraz poważniejsze.
Tymczasem w tym „związku” rozwód
między samorządem a biznesem jest
praktycznie niemożliwy, ale tak na-
prawdę żyć bez siebie nie potrafią i też
nie chcą.

Samorząd terytorialny wszystkiego
musiał się uczyć na własnych błędach.
Do wszystkiego dostosować musiały
się też przepisy prawa. Biznes niby
– jako ten starszy – trochę bardziej
rozpycha się łokciami. Ale też niekiedy
musi zrobić krok do przodu, a potem
dwa do tyłu. Tym charakteryzuje się edu-
kacja. Jest to taki kurs, na którym raczej
nikt nie głaszcze. Nieraz po drodze
będzie potknięcie, upadek. Ale nie ma
innego wyjścia: trzeba wstawać i iść da-
lej. Inaczej nie będzie ani zysku ekono-
micznego, ani politycznego. Żeby wszy-
scy byli zadowoleni, trzeba porządnie
zakasać rękawy.

Wspólnota ze stolicą 
w Brukseli wszystko zmienia

Wszystko, nie tylko w tej relacji,
chociaż w niej szczególnie, zmienia
się tylko pięć lat po powstaniu trójsz-
czeblowego samorządu. Po referen-
dum akcesyjnym w 2004 r. Polska staje
się pełnoprawnym członkiem Unii Eu-
ropejskiej. Dla samorządu terytorialnego
i dla biznesu też ma to wymierne skut-

Samorząd i biznes, czyli młode
małżeństwo z perspektywami

Zbyt duża lista obo-
wiązków na zbyt małe
możliwości – to argu-

ment powtarzany 
od samego początku

istnienia samorządów.
Podobnie jest 

w relacjach z biznesem
i inwestycjami

Michał Tabaka
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Gmina Zarszyn leży w województwie podkarpackim. Całkowita powierzchnia Gminy Zarszyn wynosi ponad 105km2 na którym aktualnie
zamieszkuje 9 347 osób. 

Gmina z typowo rolniczej zmienia się w gminę turystyczną a to dzięki realizowanym projektom i inwestycjom. Samorząd, charakteryzuje
się przedsiębiorczością i inicjatywą oraz jest otwarty na współpracę z różnymi środowiskami i partnerami. W okresie minionych piętnastu lat pod-
pisano ponad 40 umów partnerskich z Republiką Słowacji, Ukrainą, Chorwacją i Słowenią. Wspólnie zrealizowano ponad 20 projektów trans-
granicznych w tym 4 inwestycyjne. Dużym realizowanym projektem inwestycyjnym było utworzenie Polsko – Słowackiego Centrum Turystyki
Konnej w Odrzechowej. Władze gminy podejmują liczne działania, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa oraz wygodę życia mieszkańców.
Szczególnie widoczne jest to w inwestycjach infrastrukturalnych, gdzie z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej wybudowano m in. nową
oczyszczalnię ścieków, a także sieć kanalizacyjną, sieć wodociągową światłowody,  przeprowadzono modernizację i remonty dróg, stosuje się
segregację odpadów komunalnych a także tworzy się miejsca o charakterze turystyczno - rekreacyjnym. m.in. boiska wielofunkcyjne, boisko
„ORLIK”, Miasteczko Ruchu Drogowego w Jaćmierzu,  place zabaw czy zewnętrzna siłownia.

W ostatnich latach przeprowadzono również termomodernizację oraz remonty budynków użyteczności publicznej w tym: domów kultury
oraz szkół podstawowych. Na dachach niektórych z nich zamontowane zostały ogniwa fotowoltaiczne. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób w wieku senioralnym w styczniu 2018 r. otworzony został Dom Pobytu Dziennego „Senior +”, który
umożliwia osobom w wieku 60+ korzystanie z usług w zakresie integracji społecznej środowiska seniorów. 

Dzięki wyżej wymienionym inwestycjom Gmina Zarszyn jest bardziej atrakcyjna dla turystów i bardziej rozpoznawana, natomiast biorąc pod
uwagę położenie geograficzne i ceny nieruchomości nasza Gmina stanowi znakomitą lokalizację na biznesowej mapie Polski.

GMINA ZARSZYN



ki już trzy lata później, kiedy zaczyna
obowiązywać finansowa siedmiolatka
2007–2013. Wiąże się to z określonym
strumieniem europejskich pieniędzy.
I trzeba to od początku podkreślać: stru-
mieniem olbrzymim, niespotykanym do
tej pory na taką skalę. Samorządy były
(i ciągle są) jego głównym beneficjen-
tem. Zresztą skoro znalazły się w fi-
nansowej siatce, to na ich kondycji od-
bijały się wszelkie, nawet światowe za-
wirowania. 

Doskonałym przykładem będzie
kryzys z 2008 r., który wstrząsnął świa-
towymi finansami i bezsprzecznie miał
również wpływ na sytuację samorządów
terytorialnych w Polsce. Bo już jak
w tym łańcuchu jesteś, to jak jeden jego
element zadrży, ty to też w końcu od-
czujesz. I tu nie było inaczej. Nadwyżka
operacyjna Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego (JST) w stosunku do do-
chodów ogółem w latach 2010–2011
– jako reperkusje kryzysu rozpoczętego
przez pęknięcie nieruchomościowej
bańki za oceanem – zmniejszyła się do
ok. 6 proc. W latach 2007–2008, kiedy
Polska jest już beneficjentem unijnych
funduszy, wynosiła 13 proc.

I tu jest miejsce na wskazanie roli
polityki. Nie zabraknie w tej analizie
przykładów inwestycji samorządowych,
które absolutnie nie miałyby miejsca,
gdyby nie Unia Europejska. Tylko owa
wspólnota kieruje się określonymi za-
sadami prawnymi i gospodarczymi.
Ich notoryczne łamanie czy obchodze-
nie  wedle jednych – choć drudzy mają
zgoła odmienne zdanie – może wpływać
na wysokość w przyszłości desygno-
wanych środków. Absolutnie nawet nie
szukając racji i wskazywania, która
strona sporu ma słuszność, wystarczy
przyjrzeć się warunkom, w jakich kon-
struowana jest przyszła (na lata 2021–
2027) perspektywa unijna. Widać jak na
dłoni, że polityczne wzajemne posztur-
chiwanie się może mieć konsekwencje
finansowe. I właśnie samorządy w Pol-
sce mogą to najbardziej odczuć.

Z inwestycjami w ogóle chyba 
najlepiej nie jest

Znowu nie wchodząc w buty poli-
tycznej oceny i stawania po którejś ze
stron zdecydowanie przedłużającego
się sporu polsko-polskiego, trzeba
obiektywnie ocenić pomoc socjalną
władzy centralnej od paru lat. Ale jaki
to ma związek z samorządami, ich re-
lacjami ze światem biznesu i wreszcie
z tym, ile łożą na inwestycje? Otóż
spory. 

Jednym z największych nieszczęść
polskich JST jest fakt, że w kraju nad Wi-
słą samorządy są niczym lustro, w któ-
rym odbija się sytuacja finansowa w kra-
ju i za granicą. Zdecydowanie rozsze-
rzona polityka socjalna (Program
„500+”, ale też „Dobry start” z wy-
prawkami dla uczniów po300 zł czy
ewentualna i zapowiadana „trzynastka”
dla emerytów) po prostu jest kosztowna.
A jak z jednego garnka do drugiego
wsadza się więcej, to do innego przyj-
dzie wsadzić mniej. Niestety, tutaj też
materia sama się nie mnoży. Większy
socjal to groźba mniejszych nakładów
na inwestycje. I to właśnie dzieje się we-
dług analityków mBanku. Jak podaje
„Newsweek” ich zdaniem stopa inwe-
stycji w naszym kraju jest najmniejsza
od dwóch dekad. 

Decydować ma o tym przede
wszystkim wskaźnik  stosunku wielkości
nakładów inwestycyjnych do wielkości
PKB. Fachowcy mBanku uznali, że rok
temu – w 2017 r. – zbliżył się on do pozio-
mu 17 proc. Tak niski nie był od 1996 r. Pod
względem samorządowych inwestycji
zdecydowanie rekordowym jak do tej
pory był 2010. Wtedy majątek trwały

(czyli inwestycje właśnie) osiągnęły po-
ziom 50 mld zł. Wtedy też, zgodnie z ran-
kingiem Pisma Samorządu Terytorial-
nego Wspólnota, nasze JST miały naj-
większe budżety. I od tego czasu,
z wyjątkiem jednorazowego odbicia
w 2014 r., odnotowujemy w tej sferze
spadki. Na początku eksperci uważali,
że to przez mniejsze nakłady ze wzglę-
du na kończącą się perspektywę fi-
nansową UE, ale trend ma co najmniej
tendencje do utrzymania się. W tym du-
chu przed budżetem na lata 2014–2020
największe spadki inwestycyjne odno-
towywały miasta na prawach powiatów.
Mowa o ok. 10 proc. w dół, co przekła-
dało się w sumie na ok. 1,4 mld zł. 

Może być całkiem dobrze
Przez ten czas ewolucji i JST i sa-

mego biznesu zmieniało się też podej-
ście działaczy lokalnych. Parę kaden-
cji wystarczyło, żeby dobitnie im udo-
wodnić, że myśląc o samorządowej
władzy jako bezpiecznej (też finansowo)

przystani trafia się na manowce. Uczą-
ca się powoli, ale jednak systematycz-
nie demokracja pokazała również, że
zrywanie się do biegu tylko co cztery
lata (po modyfikacji przepisów od je-
siennych wyborów samorządowych:
co pięć), a w międzyczasie dreptanie
w miejscu jest taktyką też raczej ska-
zaną na porażkę. Nieprzypadkowo
utarło się, że kampania wyborcza za-
czyna się dzień po wyborach. I ma to jak
najbardziej przełożenie na inwestycje.
Może kiedyś tak, ale już coraz rzadziej
samorządowcom do reelekcji nie wy-
starczy incydentalna aktywność od-
czuwalna przez mieszkańców. Wiece
i nawet najlepiej przygotowane wystą-
pienia już nie skutkują. Liczy się nowy
chodnik, droga, siłownia na wolnym po-
wietrzu czy wymiana starej sieci kana-
lizacyjnej.

Unijne fundusze to potężny, ale nie
jedyny instrument finansowania kolej-
nych zadań JST. Są  inne źródła zagra-
niczne, w końcu nie wolno zapominać
o tych krajowych (np. PFRON, NFOŚiGW,
Polski Fundusz Rozwoju). I to, przy
sprawnym zarządzaniu, pozwala w wie-
lu miejscach Polski prowadzić nie tylko

rozsądną, ale przede wszystkim efek-
tywną politykę inwestycyjną. 

W zestawieniu „Liderzy inwestycji.
Ranking wydatków inwestycyjnych sa-
morządów 2014–2016” na pierwszym
miejscu (jako gmina wiejska) pojawił się
Kleszczów (łódzkie). Tam wydatki in-
westycyjne sięgają nawet 100 mln zł
rocznie, co w przypadku niejednej pol-
skiej gminny przekracza kwotę całego
budżetu. Wśród miast wojewódzkich
Toruń może pochwalić się poziomem
wydatków majątkowych 20,5 tys. zł per
capita. Przodują inwestycje drogowe
– albo remontowe, albo takie, dzięki któ-
rym pojawia się nowe połączenie. Na
podobnym dobrym poziomie były in-
westycje transportowe i te związane
z gospodarką komunalną. Tutaj jednym
z determinantów był przepisy o segre-
gacji śmieci, nakładające na samo-
rząd obowiązek jej organizacji. Na sza-
rym, inwestycyjnym końcu są z kolei na-
kłady na oświatę i infrastrukturę służby
zdrowia. 
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Jednym z największych nieszczęść polskich JST
jest fakt, że w kraju nad Wisłą samorządy są ni-
czym lustro, w którym odbija się sytuacja finan-
sowa w kraju i za granicą



Producent:

• kruszyw dla budownictwa,
drogownictwa,

• kamienia przemysłowego dla
hutnictwa, cukrowni, 

energetyki, 
• wyrobów marmurowych, 

• nawozów rolniczych.

Kopalnia Wapienia 
„Morawica” S.A.

Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
ul. Górnicza 42, 26-026 Morawica, NIP: 657-24-09-259, 

Sekretariat tel.:  41 36 70 211, Fax:  41 36 70 299, 
Dział Handlowy tel.  41 36 70 222 / 223 / 227 / 228, 

Dział  Marmurów tel. 41 36 70 225, e-mail:
kwmorawica@kwmorawica.kielce.pl,

www.kwmorawica.pl

Od partnerstwa publicznego 
po obligacje

Jeżeli inwestycje to drzewo, korzeniem są pieniądze. I tu-
taj trzeba przyznać samorządowcy wykazują się sporą ini-
cjatywą. Jedną z nich jest partnerstwo publiczno-prywatne
(PPP), które miało bardzo ciężkie początki w naszym kraju.
A przecież chyba żaden inny mechanizm jak właśnie PPP nie
pokazuje tak dobrze złożoności relacji na linii biznes-samo-
rząd. Faktycznie na początku obie strony cechował lekki brak
zaufania. Bałagan poszerzały przepisy prawa. Owszem,
gdzieś w Krakowie w 2006 r. z PPP wybudowano nowy chod-
nik, ale przecież potencjał tego mechanizmu jest o wiele więk-
szy. Nawet jeśli podobnych przykładów jest więcej. I być może
będzie przez JST wykorzystany. Na pewno zależy na tym rzą-
dowi.

– Chcemy promować PPP, dlatego są odpowiednie zapisy
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Je-
den z nich zakłada, że do 2020 r. ma być 100 nowych PPP,
w tym 10 uruchomionych w dużych projektach infrastruktu-
ralnych, których stroną będzie rząd – zapowiedział wicemi-
nister inwestycji i rozwoju Witold Słowik w trakcie tegorocz-
nego II Ogólnopolskiego Forum Samorządów w Jasionce
k. Rzeszowa.

Według przedstawicieli rządu przygotowano już listę
przeszło 130 inwestycji, które mają być realizowane w ramach
PPP, o łącznej wartości ok. 80 mld zł. Jak zapewniał samo-
rządowców wiceminister, w przypadku ok. 30 proc. projektów
uruchomiono już procedurę wyboru partnera społecznego. 

Często bywa tak, że wypełnianie finansowe zadań wła-
snych gmin i powiatów jest na tyle kosztowne, centralne do-
tacje zbyt małe, a możliwości bankowe coraz mniejsze.
Owszem, są fundusze unijne, ale razem z nimi wymagany jest
tzw. wkład własny. Ten niektóre samorządy (takich jest więk-
szość) wypełniały środkami z kredytów. Z powstałych inwe-
stycji i mieszkańcy są zadowoleni, tylko owe kredyty trzeba
spłacać. Kolejne inwestycje stoją w kolejce i absolutnie nie
chcą dalej czekać. Receptą samorządowców na taką sytu-
ację okazały się obligacje miejskie. Uzyskane z nich pienią-
dze pomogły np. powiatowi wielickiemu na przebudowę dróg
i modernizację Pałacu Przychodzkich. W Niepołomicach z ko-
lei emisja obligacji pomogła wybudować nową szkołę. 

Podstawa to pełna 
obsługa inwestora

Pieniądze to ważny, ale też nie jedyny aspekt relacji sa-
morządów z biznesem. Teraz, kiedy drzwi także do polskich
miast i gmin otwarte są dla międzynarodowych inwestorów,
inne elementy również zaczynają mieć znaczenie. Podstawa
to w miarę szybka i przede wszystkim rzetelna informacja
o możliwościach inwestycyjnych z ramienia JST. Dzisiaj
urzędnicze biura do spraw obsługi inwestorów już nikogo nie
dziwią. Ale jeszcze dekadę temu to nie było już taką „oczy-
wistą oczywistością”. Wójtowie, prezydenci, a nawet woje-
wódzcy marszałkowie powołują rady gospodarcze, w których
przedstawiciele biznesu mają okazję zgłaszać swoje pomy-
sły czy wątpliwości. Tylko znowu, jak coś staje się stałą czę-
ścią rzeczywistości, to pojawia się pytanie, jak to zrobić. 

– Staramy się dywersyfikować możliwe płaszczyzny kon-
taktu ze światem biznesu. Jedną z ciekawych form są Śnia-
dania Biznesowe, czyli cykl comiesięcznych spotkań, które
z jednej strony są właśnie sposobem kontaktu z inwestorami,
a z drugiej to również element ich integrujący. Zwłaszcza
w samorządzie, gdzie naturalną rzeczą powinna być promocja �



lokalnych przedsiębiorców – uważa Ja-
kub Nowak, szef Biura Obsługi Inwe-
stora w Siemianowicach Śl.

Innym przykładem jest Stowarzy-
szenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Si-
lesia”, powołane z inicjatywy władz sa-
morządu województwa śląskiego. Już
9 października br., w ramach Europej-
skiego Tygodnia Miast i Regionów,
wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Ho-
landii, Rumunii oraz Turcji, zaprezentuje
nowoczesne rozwiązania i formuły
współpracy w kontekście inteligent-
nych specjalizacji.

Zmiany na rynku pracy odbijają
się zatorem w przetargach

Tak jak każdy inny podmiot na ryn-
ku, podobnie samorządy, muszą nie-
kiedy inwestycyjnie rozpychać się łok-
ciami. I niekiedy, a ostatnio coraz czę-
ściej, nie wystarczą zabezpieczone
środki w budżecie. Fala nierozstrzy-
gniętych przetargów zamówień pu-
blicznych jest w ostatnich kilkunastu
miesiącach wyjątkowo wysoka. Wszyst-
ko przez zbyt duże rozbieżności, głów-
nie cenowe, między samorządem
a potencjalnymi wykonawcami. Przy-
kładów jest mnóstwo. W Tarnowie rad-
ni musieli dofinansować z budżetu re-
mont hali „Jaskółka” i amfiteatru let-
niego. W Elblągu miesiącami nikt nie
chciał remontować miejskiego budyn-
ku, na co miasto zarezerwowało 700 tys.
zł. W Koszalinie remont chodników
urzędnicy wycenili na 3,5 mln zł, a firma
chciała dwa razy więcej. Zjawisko do-
tyczy tak dużych, jak i małych. Debrzno,
gmina w województwie pomorskim, na
razie musi zrezygnować z dwóch in-
westycji: budowy Centrum Usług Spo-
łecznych i modernizacji miejskich mu-
rów. Powód? Nikt nie zgłosił się do
przetargów.

Co takiego nagle się stało? Wyko-
nawcy opierają się na zawyżanym cen-
niku? Jeśli tak, to co ich do tego skłania?
Z pewnością nie jakaś przyjęta strate-
gia. To bardziej, w wielu przypadkach,
kalkulacja mająca pomóc pozostać
w rynkowej grze. Takie, a nie inne bo-
wiem zmiany naszły rynek pracy. Po
pierwsze ów rynek nasycił się ofertami
i pracownicy siłą rzeczy stali się bardziej
wybredni pod względem finansowym.
Po drugie czynniki zewnętrzne, jak cho-
ciażby rządowy Program „500+”. W In-
stytucie Badań Strukturalnych powsta-
ła analiza, która jednoznacznie wska-
zuje zmniejszenie aktywności zawodo-
wej u kobiet w przedziale wiekowym
20–49 lat. Z rynku pracy zdecydowanie

szybciej mają wycofywać się matki co
najmniej trójki dzieci. 

Jak się rysuje przyszłość? 
Współpraca terytorialna, w mniejszej

i większej skali, jest priorytetem obecnej
polityki spójności Unii Europejskiej. I ta-
kie też działania mają większą szansę
na dofinansowanie. Czyli jak jesteśmy
razem, to jest spora szansa, że bę-
dziemy bardziej efektywni. Tą drogą po-
szły m.in. powiaty kościański i gościński
(woj. wielkopolskie). Udało im się wspól-
nymi siłami wybudować nową drogę za
4 mln zł, z czego połowa pochodziła
z budżetu województwa. Reszta to środ-
ki pozyskane z „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej”. 

Oczywiście bywa, że jest trudniej.
Od paru lat próbują dogadać się ze
sobą Katowice, Sosnowiec, Mysłowice
i Jaworzno. Do tego samorząd woje-
wództwa śląskiego. Rzecz w kontynu-
owaniu istotnej dla całego regionu Dro-
gowej Trasy Średnicowej w kierunku
wschodnim. Co gorsza strona rządowa
też nie pomaga. Jak na razie minister
rozwoju nie chce wpisać tej inwestycji
do Kontraktu Terytorialnego.

Korzyści inwestycyjnych ze współ-
pracy miedzy poszczególnymi samo-
rządami terytorialnymi jest sporo. Przy-
kładów można szukać w Europie. Pod
koniec listopada 2017 r. określono Wy-
tyczne dla współpracy pomiędzy ad-
ministracjami publicznymi, operatora-
mi logistycznymi i zainteresowanymi
w projekt: w Poznaniu, Budapeszcie,
Mariborze, Brescii, Bolonii, Stuttgarcie
i Rijece. Chodzi o partnerstwo na rzecz
jakości przewozów towarowych. Mię-
dzynarodowe siły ekspertów mają stwo-
rzyć w tym celu specjalny program lo-
gistyczny. 

Siedzenie z założonymi rękami 
Jak widać samorząd terytorialny

nie dość, że nie tylko w partnerstwie
z inwestorami sam musi być jak dobrze
zarządzany biznes, to dodatkowo ze-
wnętrznych zmiennych mających zna-
czący wpływ na ostateczny wynik jest
niekiedy zbyt dużo. I przynajmniej na ra-
zie nic nie wskazuje, żeby cokolwiek się
w tej kwestii zmieniło. Nie jest wszak ta-
jemnicą, że na ostatnie budżety unijne
możemy patrzeć z nostalgią. Bo i ten
(2021–2027) i pewnie następne już takie
korzystne dla nas nie będą. Z paru po-
wodów. Po pierwsze naiwnością naj-
wyższej próby byłoby uważanie, że
wyjście ze Wspólnoty Wielkiej Brytanii

nie odciśnie się śladem na finansach
Unii, a tym samym na jej budżecie. Bre-
xit będzie kosztowny dla wszystkich. Nie
ma co się łudzić. Druga sprawa to
obecny klimat na linii Warszawa–Bruk-
sela. Ponownie nie wchodząc się
w szczegóły naprawdę bardzo trudno
mówić tutaj nawet o jesieni. Raczej
zima i to coraz mroźniejsza. Co gorsza:
na horyzoncie na próżno szukać po-
prawy tej aury. 

Z pewnością nic się nie zmieni w sa-
morządowym kalendarzu, gdzie data
wyborów zawsze zaznaczona jest naj-
bardziej czerwoną farbą. Różnica w ka-
dencji o rok to błahostka. Mechanizm
pewnie będzie nienaruszony. Więc in-
westycyjny plan, mający wyborcom po-
kazać, że kto jak kto, ale my akurat nie
serwujemy wyborczej kiełbasy i swoje
obietnice traktujemy poważnie, nadal
będzie wśród samorządowców priory-
tetem priorytetów. Zrzucanie (słuszne
czy wyimaginowane) odpowiedzialno-
ści na innych (rząd, UE, wreszcie pra-
wo czy sytuację na rynku pracy) już
mieszkańców nie przekonuje. W cenie
skuteczność, nic więcej. 

Skoro związek polskich samorzą-
dów z rodzimym biznesem ledwo co
wchodzi w świat dorosły i dopiero co
wita trzecią dziesiątkę, to można być
pewnym, że jeszcze sporo ewoluuje. Bo
też wachlarz współpracy na tej linii
wydaje się być wyjątkowo szeroki. Nie
ma więc co się zamartwiać nagłym roz-
wodem. To nie nastąpi. Związek sa-
morządu i biznesu raczej czekają nowe
wyzwania, nowe możliwości. Bo chyba
inaczej tak naprawdę być nie może. Jed-
ni i drudzy są trochę na siebie skazani.
Niby otacza ich inne środowisko, a jed-
nak niekiedy to samo. Przy tym wszyst-
kim trzeba trzymać kciuki. Ale nie za
taki, a nie inny tort z Brukseli, który pol-
skie miasta i gminy powinny pokroić naj-
lepiej na jak największe kawałki. Bar-
dziej za rodzime przepisy prawa i po-
czynania w tym względzie polityków
(niezależnie od barw). Tutaj można bar-
dzo pomóc, ale też wielce zaszkodzić.

Patrząc na ostatnie zmiany w prawie
zamówień publicznych, inicjowane
przez rząd, można być dobrej myśli.
Przede wszystkim to kolejny dowód na
przestrzeni ostatnich 20 lat, że władza
centralna i lokalna coraz bardziej jest
wsłuchana w słowa przedsiębiorców.
W porządku, kiedyś być może byli głu-
si, ale to już przeszłość. Skoro uważniej
słuchają, to i istnieje szansa, że pod-
powiadane pomysły potem zrealizują,
też jest większa. �
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Gmina Kleszczów położona jest w centralnej Polsce w południo-
wej części województwa łódzkiego, w powiecie bełchatowskim,
w pobliżu tras: Warszawa–Wrocław i Katowice–Gdańsk

Gmina Kleszczów to najbardziej uprzemysłowiony fragment regionu
łódzkiego. W czterech Strefach Przemysłowych zlokalizowanych
w Rogowcu, Kleszczowie, Żłobnicy i Bogumiłowie swoje zakłady ulo-
kowali przedsiębiorcy z Polski, Niemiec, Finlandii, Austrii, Francji,
Holandii, Włoch, Portugalii, Szwajcarii i Hiszpanii.
Łączna ilość terenów inwestycyjnych to ponad 200 hektarów gdzie,
inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferen-
cyjnych warunkach, korzystając z: 
• atrakcyjnej ceny gruntów - 15 zł/m² + VAT
• niższych niż w innych gminach cen energii i mediów
• pomocy w szkoleniach i pozyskiwaniu ludzi do pracy
• rozbudowanej sieci drogowej
• zwolnień podatkowych
• przywilejów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
• pomocy formalno – prawnej
Właścicielem terenów w strefach  przemysłowych jest Fundacja Roz-
woju Gminy Kleszczów, której celem jest min. pozyskanie inwesto-
rów oraz promocja gminnej oferty inwestycyjnej.
Dużą pomocą dla rozwoju małych i średnich firm jest działający
Kleszczowski Inkubator Przedsiębiorczości, który oferujemy przed-
siębiorcom usługę „Wirtualne Biuro” dzięki której otrzymują adres
siedziby swojej działalności oraz innych wartości dodanych jak: do-
stępność sali konferencyjnej czy udostępnienie lokali biurowych.
Magnesem, który przyciąga nie tylko inwestorów ale i nowych miesz-
kańców naszej gminy jest infrastruktura stworzona z myślą o lokal-
nej społeczności. Istotne znaczenie dla mieszkańców są m.in. nowo
powstałe osiedla mieszkaniowe, wysoka jakość opieki medycznej,
znakomite  wyposażenie i bogata oferta edukacyjna szkół samorzą-
dowych, oraz szerokie wsparcie gminy dla proekologicznych przed-
sięwzięć.
Z myślą o zapleczu kadr dla przemysłu powstało  Technikum No-
woczesnych Technologii kształcące techników – mechatroników,

które należy do jednych z najlepszych szkół w Polsce. Szkoła ściśle
współpracuje z Politechniką Łódzką. Nauczyciele przedmiotów za-
wodowych są wykładowcami Politechniki Łódzkiej, którzy współ-
pracują z firmami branży mechatronicznej w kraju i za granicą.
W Gminie Kleszczów, po pracy i nauce czas wolny można spędzić
w kompleksie Solpark Kleszczów, gdzie do dyspozycji jest: strefa
basenów, strefa Spa, strefa rehabilitacji, czterotorowa kręgielnia, pro-
fesjonalne siłownie, korty tenisowe, profesjonalne sale konferen-
cyjne, boisko z podgrzewaną murawą, hala sportowa oraz
komfortowe zaplecze noclegowe. Posiadamy również ok 60 km ście-
żek rowerowych i rezerwat przyrody.
Serdecznie zapraszamy do Kleszczowa, gdzie wspólnie z zespołem
obsługującym inwestorów zaprezentujemy atrakcyjność naszych te-
renów.

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

tel.+48 44 731 31 10
www.kleszczow.pl 

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
ul. Sportowa 3, 97-410 Kleszczów

tel. + 48 44 731 31 33
www.frgk.pl 

KLESZCZÓW

Gmina Kleszczów – miejsce na Twoją inwestycję

�
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Kierunek, w którym chcemy po-
dążać, doskonale obrazuje uru-
chomienie Zamojskiej Strefy Ak-

tywności Gospodarczej, oferującej po-
nad 33 ha terenów inwestycyjnych. Atu-
ty miasta to: coraz lepsza komunikacja
z Europą Zachodnią, rosnąca wartość
miasta jako marki turystycznej, kapitał
społeczny, rozwijający się w oparciu
o miejscowe szkoły wyższe i zawodowe,
stwarzający doskonałe warunki do pro-
wadzenia biznesu, rozwoju sektora
usług oraz innowacyjnych, przyjaznych
środowisku technologii. Ponadto re-
gion należy do jednego z najważniej-
szych i największych obszarów rolni-
czych kraju, z silnie rozwiniętym prze-
mysłem oraz zapleczem naukowo-ba-
dawczym w sektorze rolno-spożyw-
czym – mówi Andrzej Wnuk, prezydent
Miasta Zamość.

Potencjał miasta został doceniony
przez kapitułę konkursu „Program Pro-
mocji Gmin Business Excellence”, a ty-
tuł laureata jest podsumowaniem dzia-
łań miasta w kierunku jak najlepszego
jego wykorzystania. Potwierdzeniem
tego, że Zamość posiada atrakcyjne wa-
runki do prowadzenia działalności go-

spodarczej, jest nagroda przyznana
w VII edycji ogólnopolskiego konkursu
„Grunt na Medal”. Dzięki proinwesty-
cyjnej polityce zainteresowanie grun-
tami wyraźnie wzrosło, o czym świadczy
fakt, że do połowy 2018 r. miasto pozy-
skało 9 inwestorów. Dzięki temu może-
my mówić o pierwszych sukcesach

i efektach w postaci innowacyjnych
firm działających w branżach związa-
nych z przemysłem metalurgicznym,
produkcją energii ze źródeł odnawial-
nych czy budownictwem. Co istotne, sa-
morząd wspiera nowe przedsięwzięcia,
skracając do minimum procedury zwią-
zane z uzyskaniem pozwoleń na budo-
wę czy stosując zwolnienia z podatków
lokalnych. Miasto Zamość może rów-
nież poszczycić się portalem gospo-
darczym www.investin.zamosc.pl, który
w 2017 roku został uznany przez Polską
Agencję Inwestycji i Handlu (PAIiH) za
najlepszą witrynę internetową przyjazną
inwestorowi, co pozwala nam utwierdzić
się w przekonaniu, że dysponujemy
kompleksową i profesjonalnie przygo-
towaną ofertą dla przedsiębiorców.

Tym, co nas szczególnie cieszy,
jest zmiana wizerunku Zamościa po-
strzeganego do niedawna wyłącznie
jako ośrodek turystyczny wpisany na Li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Aktualnie jest to miasto o dużym po-
tencjale gospodarczym, otwarte na in-
nowacje i  stwarzające dla napływają-
cego kapitału atrakcyjne warunki funk-
cjonowania. �

Zamość – rozwój i innowacje
Zamość – jeden z większych ośrodków administracyjnych, gospodarczych
i kulturowych  wschodniej Polski, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO, jest nie tylko miastem o bogatej tradycji i walorach architektonicznych, 
ale również miejscem, w którym łączą się harmonijnie nowoczesność, innowacyjność,
przedsiębiorczość i wyjątkowa historia. 

Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa



O G Ł O S Z E N I E
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 roku, poz. 121.) oraz na podstawie
Uchwały Nr IX/54/15  Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 maja 2015 roku podaje do publicznej wiado-
mości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem poszkolnym, w
miejscowości Samin stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem poszkolnym, położona
w miejscowości Samin, gmina Dąbrówno i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Samin  jako działka
Nr 244/12 o powierzchni 0,6751ha. Działka ma kształt nieregularny, przybliżony w kształcie litery L.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w
miejscowości Samin. Zabudowana budynkiem poszkolnym,
składa się z dwóch części. Jedna część budynku wybudowana
przed II wojną światową, zaś druga część została dobudowana
po 1995r. Obie części tworzą budynek użytkowy. W budynku
znajdują się pomieszczenia niezbędne do prowadzenia szkoły, a
w części północnej budynku znajdują się pomieszczenia miesz-
kalne. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi 1088,87 m².
Na posesji znajduje  się również budynek gospodarczy z przy-
budowanym do niego garażem. Budynek podłączony do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej.
Teren zagospodarowany, ogrodzony i uporządkowany. 

Gmina Dąbrówna jest to gmina wiejska, której przeważającą
część gruntów stanowią użytki rolne i leśne. Miejscowość Samin
położona jest na północ od Dąbrówna. 31 km od Ostródy, 31 km
od Działdowa i 51 km od Olsztyna. 

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi –
587 597,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy
pięćset dziewięć dziewięćdziesiąt siedem  złotych – netto
/bez VAT/. Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.

ePrzetarg odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku o
godz.11ºº w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul.
Kościuszki 21.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości:
88 200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście  zło-
tych 00/00).
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto
Urzędu Gminy w Dąbrównie
Nr 75 8823  0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 4 października
2018 r.

Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wa-
dium na konto.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny na-
bycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od
daty zakończenia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za na-
bycie ww. nieruchomości. 

Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości
przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wy-
znacza Gmina. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Gmina Dąbrówno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
bez podawania przyczyny. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na
stronie internetowej: 
Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. 7.00
do 15.00.

Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzi-
bach:
Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dą-
brówno,
Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nie-
ruchomości,
Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nie-
ruchomosci,
Na stronie internetowej: http://otoprzetargi.pl/
Na łamach magazynu ,,Rynek Inwestycji” – wydanie specjalne
XXVII Forum Gospodarcze w Krynicy.
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Polskie rolnictwo 
po 1989 roku

W sierpniu 1989 roku doszło do roz-
szerzenia zasad gospodarki rynkowej
również na sektor rolniczy. Doszło do
urynkowienia cen produktów a jedno-
cześnie otwarcia polskiego rynku na
produkty zagraniczne i likwidacji całe-
go szeregu dotacji do produkcji. W na-
stępnym roku zniesiona została regu-
lacja wysokości stóp procentowych kre-
dytów rolniczych. 

Skutki transformacji były dla rolnic-
twa bardzo negatywne w początko-
wych latach po upadku PRL. W roku
1990 wzrost cen środków produkcji był
dwukrotnie wyższy niż wzrost cen pro-
duktów rolnych. Wzrosły też gwałtownie
koszty obsługi kredytów. 

Zmiany te doprowadziły przede
wszystkim do spadku rentowności du-
żych gospodarstw rolnych. Wśród drob-
nych rolników pojawiła się znaczna
grupa zarejestrowanych bezrobotnych. 

W kolejnych latach rządy zaczęły
prowadzić politykę ograniczania im-
portu produktów rolno-spożywczych.
Jednocześnie polepszyły się wyniki go-
spodarcze. O ile w latach 1990–1991 PKB
Polski spadał odpowiednio o 11 i 7 proc.,

to niewielki wzrost zanotowano już
w roku 1992. Natomiast lata 1995–1998
charakteryzowały się bardzo dyna-
micznym rozwojem polskiej gospodar-
ki. Rosła ona w tym czasie w tempie mię-
dzy 5 a 7,1 proc. rocznie. 

Znaczny rozwój rynku wewnętrz-
nego przyczynił się do poprawy sytuacji
polskich rolników. Jednak w roku 1996
dochody osób zatrudnionych na wsi były
ciągle o 34 proc. niższe od średniego
wynagrodzenia w Polsce. 

Przemiany własnościowe 
w rolnictwie

Reformy prorynkowe na wsi pro-
wadziły do zmniejszanie się liczby go-
spodarstw rolnych. Dotyczyło to głównie
tych o powierzchni poniżej 15 ha. W la-
tach 1988–1996 liczba gospodarstw
zmalała o 126 tys. 

Głównie na skutek likwidacji go-
spodarstw państwowych i spółdziel-
czych na polskiej wsi pojawiło się 2,8 ty-
siąca gospodarstw wielkopowierzch-
niowych. Proces ten umożliwiło znie-
sienie obowiązujących wcześniej ogra-
niczeń prawnych. Ponadto majątek po-
zostały po likwidowanych jednostkach
państwowych był prywatyzowany.

Zjawisko likwidowania Państwo-
wych Gospodarstw Rolnych (PGR) mia-
ło również bardzo negatywne konse-
kwencje w postaci tworzenia się rejonów
o dużym bezrobociu i braku perspektyw
zatrudnienia. Korzystnym efektem prze-
mian był natomiast wzrost o 25 proc.
liczby gospodarstw o powierzchni więk-
szej niż 15 hektarów. 

Koniec lat 90-tych XX wieku nie po-
prawił znacząco sytuacji wielu gospo-
darstw. Charakteryzował się bowiem
dużą nadwyżką produkcji i stale nie-
korzystną relacją wzrostu cen płodów
rolnych w stosunku do kosztów pro-
dukcji. W tym samym czasie miał miej-
sce dalszy spadek liczby gospodarstw. 

Początek XXI wieku
Początek lat dwutysięcznych cha-

rakteryzował się dalszym wzrostem
liczby dużych gospodarstw rolnych. Na
początku dekady w rękach 6 proc. po-
siadaczy znajdowało się 4 proc. użytków
rolnych. 

Najlepiej radziły sobie w tym czasie
na rynku gospodarstwa o powierzchni
20–200 hektarów. Dzięki preferencyj-
nym kredytom dostępnym w latach
1994–1998 zdołały one unowocześnić

Polskie rolnictwo 
30 lat po transformacji systemowej
W 1989 roku polskie rolnictwo musiało
przystosować się do nowych warunków
ekonomicznych. Reformy gospodarcze 
i wprowadzenie mechanizmów rynko-
wych objęły również ten sektor. Kolejną
zmianą było przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej.
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swój park maszynowy i sposoby pro-
dukcji. Również producenci warzyw
i owoców dzięki dużej aktywności in-
westycyjnej znacznie zwiększyli swoje
dochody.

Przez całe lata 90 rosła też liczba
najmniejszych gospodarstw, których
powierzchnia nie przekracza 2 hekta-
rów. W grupie ich właścicieli działalność
rolnicza stanowiła przeważnie uzupeł-
nienie dochodów uzyskiwanych z in-
nych źródeł. Podejmowali oni pracę za-
robkową bądź prowadzili działalność
gospodarczą korzystając z preferencji,
jakie daje możliwość rozliczanie się
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.  

Z tego powodu w roku 2002 aż
26 proc. gospodarstw rolnych miało
powierzchnię poniżej 2 hektarów. W ich
posiadaniu znajdowało jednak się tylko
5 proc. użytków rolnych. 

Polskie rolnictwo 
w Unii Europejskiej 

Wstąpienie Polski do Unii Europej-
skiej wiązało się z przyznaniem ogrom-
nych środków dla rolnictwa. Początko-
wo ich źródło stanowiły: dopłaty dla go-
spodarstw przyznawane w zależności
od powierzchni oraz realizacja pro-
gramów: Plan Rozwoju Obszarów Wiej-
skich i Sektorowy Program Operacyjny

„Restrukturyzacja i modernizacja sek-
tora żywnościowego oraz rozwój ob-
szarów wiejskich”. Łączna kwota środ-
ków przyznanych na realizację unij-
nych programów z lat 2004–2006 wy-
niosła ponad 20 mld zł. 

Objęcie polskiej wsi programem
wspólnej polityki rolnej spowodowało
wprowadzenie subwencji dla docho-
dów gospodarstw rolnych. W latach
2004–2010 udział subwencji unijnych
w dochodach gospodarstw i przedsię-
biorstw rolnych wzrósł z 34 do 52 proc. 

Dodatkowym wsparciem dla rol-
nictwa były subsydia na unowocze-
śnienie produkcji. W latach 2004–2010
ich wartość wzrosła z 0,4 do 1,6 mld zł.
Pierwsza dekada XXI wieku wiązała się
jednak ze spadkiem produkcji rolnej,
liczby gospodarstw, powierzchni użyt-
ków rolnych a także pogłowia niektórych
zwierząt. Spadła liczba osób zatrud-
nionych w rolnictwie, co wiązało się mię-
dzy innymi z unowocześnieniem pro-
dukcji. 

Osłabło jednak tempo zmniejszania
się powierzchni zasiewów. Mogła do
tego prowadzić unijna polityka sub-
wencjonowania gospodarstw w zależ-
ności od powierzchni użytków upraw-
nianych lub utrzymywanych w stanie go-
towości do upraw. Zmianie uległa struk-
tura zasiewów. Żyto na lepszych gle-

bach zastąpiła pszenica, natomiast na
gorszych rośliny uprawiane na paszę.
Wzrosła też powierzchnia upraw owo-
ców. 

W latach 2004–2010 zwiększeniu
uległo pogłowie zwierząt. Jednak zmie-
niła się struktura hodowli. Po wejściu pol-
ski do UE wzrosło głównie pogłowie by-
dła (wcześniej malało), trzody chlewnej
i drobiu. Zmniejszyła się natomiast ho-
dowla owiec. 

Jednym ze skutków wstąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej był znaczny
wzrost liczby gospodarstw ekologicz-
nych. O ile w latach 1990–2003 ich licz-
ba wzrosła z 27 do 2286, to do w roku
2012 istniało już 25944. Promocja eko-
logicznego rolnictwa stanowi jeden
z priorytetów UE. W samym tylko 2017
roku w ramach unijnego budżetu na rol-
nictwo ekologiczne w Polsce przyznano
158,7 mln zł. 

Dopłaty unijne 
w latach 2004–2017

Jak podaje Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, w latach
2004–2017 w ramach dopłat bezpo-
średnich do polskich rolników trafiło
w sumie 160,5 mld zł. Rekordowy był rok
2016, w którym rozdysponowano aż
14,6 mld zł, w następnym zaś 12,5 mld
zł. Stały wzrost wartości dopłat miał miej-



sce w latach 2004–2011. Zwiększyły się one z 6,3 do 14,1
mld zł. Od tamtej pory utrzymują się na podobnym po-
ziomie. 

Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 wynosi 13,6 mld euro (po kursie euro na dzień
21 sierpnia 2018 roku suma ta wynosi 58,5 mld zł) z czego
8,7 mld stanowią środki europejskie, krajowe natomiast
4,9 mld euro. Do kwietnia 2018 roku podpisano umowy na
40 proc. przyznanego limitu, zrealizowano natomiast
płatności na 20 proc. 

Najwięcej wydano na dopłaty dla obszarów z ogra-
niczeniami. Na drugim miejscu znalazły się działania rol-
no-środowiskowo-klimatyczne, zaś na trzecim renty
strukturalna. Dalsze miejsca wśród najwyższych kwot zaj-
mują kolejno: budowa i modernizacja dróg lokalnych,
rolnictwo ekologiczne oraz modernizacja gospodarstw
rolnych. 

Problemy rolnictwa 
w Polsce ciągle istnieją

Mimo ogromnych środków unijnych nie udało się roz-
wiązać wszystkich problemów z jakimi zmagają się pol-
scy rolnicy. Jednym z nich jest zadłużenie gospodarstw.
W II kwartale 2018 roku Krajowy Rejestr Długów zano-
tował zaległości płatnicze rolników oraz innych przed-
siębiorców rolnych, leśnych i rybackich na kwotę 484 mln
zł. Aż 84 proc. tej sumy przypadało na rolników. Śred-
nio każdy z zarejestrowanych dłużników winien był
52 tysiące zł. Chociaż rekordzista z Częstochowy zale-
gał z płatnościami na ponad 10 milionów zł. 

Innym problemem są niskie ceny zbytu. Dochodzą też
rosnące koszty produkcji. Rolnictwo jest narażone na
wszelkie kaprysy pogody. Czynnika tego nie da się na ra-
zie zmienić, ale stanowi on istotny element ryzyka w bran-
ży. 

Ostatnie protesty rolników zainspirowały rząd Ma-
teusza Morawieckiego do złożenia deklaracji dotyczą-
cej przyszłości sektora. Morawiecki stwierdził nawet, że
“Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą
wzrostu gospodarczego w Polsce”.

Rok 2018 przyniósł pogorszenie się koniunktury w rol-
nictwie. Dlatego rząd zapowiada między innymi: zwięk-
szenie dotacji do paliwa, stworzenie Narodowego Hol-
dingu Spożywczego jako alternatywy dla prywatnych po-
średników, zwiększenie możliwości sprzedaży bezpo-
średniej, przeciwdziałanie suszy poprzez zwiększenie
retencji wód i jakości gleby oraz zwiększanie udziału pol-
skich pasz na rynku.

Problem pośredników sami rolnicy uważają za jeden
z najbardziej palących dla polskiej wsi. Na przykład cena
niektórych warzyw jest ponad 10 razy wyższa w super-
marketach niż w skupie. Producenci oskarżają prze-
twórców o “praktyki niewolnicze”. Politycy PiS mówią
o “złodziejskiej prywatyzacji” za którą w dużej mierze od-
powiada PSL. Przez nią przetwórcy i pośrednicy mają
wolną rękę, jeśli chodzi o dyktowanie cen.

Pośrednicy nie są jedynym problemem wskazywanym
przez producentów żywności. Rolnicy podkreślają rów-
nież, że źródłem ich kłopotów są: import z innych krajów
unijnych i Ukrainy oraz embargo na handel z Rosją,
znacznie zmniejszające możliwości eksportowe. �

�

Waldemar Kubielski
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Zadania:
• przenoszenie do  szerokiej produkcji po-
stępu genetycznego w postaci nowych od-
mian wyhodowanych w spółkach  hodow-
lanych IHAR PIB,
• produkcja i sprzedaż materiałów nasien-
nych w/w odmian, 
• współpraca ze spółkami hodowlanymi
IHAR (HR Smolice, HR Strzelce). 

Zakład jest technicznie i kadrowo przy-
gotowany do prac związanych z prowa-
dzeniem  nasiennictwa i doświadczalnictwa
polowego.

Posiadany park maszynowy zabezpiecza
wykonanie wszystkich prac polowych w wy-
maganych terminach agrotechnicznych. 

Podsumowując należy stwierdzić, że
codzienna ciężka i efektywna (nie zawsze
efektowna) praca przyniosła zakładowi
uznanie środowiska oraz dobrą i stabilną sy-
tuację ekonomiczną na rynku.

Dyrektor ZD Oleśnica Mała
Stefan Synowiec

Zakład Doświadczalny Oleśnica Mała – integralna część  IHAR PIB 
w Radzikowie. Ogniwo pośrednie łączące nauki stosowane 

i szeroko rozumianą praktykę rolniczą.

Oferujemy:
• doradztwo w zakresie szeroko pojętych 

upraw ekologicznych
• szkolenia na temat produkcji ekologicznej
• zboża ekologiczne w ilości hurtowej
• produkty ekologiczne wytworzone 

z naszych plonów (głównie bezglutenowe)

Jawory 8, 76-248 Dębnica Kaszubska
tel.: 601 061 809, 516 693 289, e-mail: biuro@ekoelita.pl
www.ekoelita.pl

Instytut  Hodowli  i  Aklimatyzacji  Roślin  
Państwowy  Instytut  Badawczy  

w  Radzikowie
Zakład  Doświadczalny  Oleśnica Mała

Oleśnica Mała , 55-200 Oława
tel./fax. 071/301-50-50, 

e-mail: zdhar@roltech.com.pl



www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI – FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY 201878



www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI – FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY 2018 79

Od prawie 30 lat trwa proces
nieustannego reformowania
polskiego sektora ochrony zdro-

wia. Kolejni ministrowie proponują roz-
wiązania, które mają poprawić los pol-
skich pacjentów, stojących w długich ko-
lejkach do świadczeń, i personelu me-
dycznego, który coraz częściej z bez-
radności porzuca pracę w Polsce lub
zmienia profesję. Presja wyzwań jest
ogromna. Starzenie się społeczeństwa,
braki kadr i ich rosnące żądania pła-
cowe, niska świadomość społeczna
w zakresie troski o własne zdrowie, dy-
namika postępu technologicznego, któ-
ry potęguje zapotrzebowanie na wzrost
nakładów niezbędnych zakup nowo-
czesnych leków, wyrobów medycznych
lub sprzętu oraz wiele innych zjawisk
stają się zmorą rządzących. Na karuzeli
pomysłów pojawiają się skrajne kon-
cepcje. Zwolennicy rozproszenia świad-
czeń toczą spór z tymi, którzy wskazu-
ją na konieczność ich koncentracji.
Wciąż dyskutujemy o tym ile centrali-
zacji, a ile decentralizacji potrzebne jest
w sektorze, urynkowienie sektora ogra-
niczane jest jego upaństwowieniem,
system ubezpieczeniowy proponuje się
zastąpić budżetowym, kontrakty bu-
dżetami, a szeroki wybór pacjenta lub
lekarza racjonalizować administracyj-
nymi regulacjami.

Na końcu każdej dyskusji nad do-
celową koncepcją pojawia się jednak
pytanie o jej skuteczność. I tutaj ujawnia
się problem zarządzania w polskim
systemie. Kolejne reformy przygniatają
swym rozmachem oczekiwane efekty,
jakie powinny przynieść. Ocena skutków
regulacji jest zwykle dość pobieżna
i rzadko kiedy stanowi podbudowę pod
narzędzia do ewaluacji następstw wdra-

żanych przepisów. Brakuje nam kom-
petencji w odróżnianiu celu od narzędzi
i środków niezbędnych do ich osią-
gnięcia. W konsekwencji nasza ocze-
kiwana długość życia w chwili narodzin
jest wciąż o ponad 4 lata krótsza niż
w wysoko rozwiniętych krajach UE, a od-
setek 5-letnich przeżyć w kluczowych
nowotworach wciąż jest znacznie krót-
szy niż średnio w UE. W rankingu
sprawności systemów ochrony zdrowia
EuroHealth Consumer Index w 2017 r.
zajęliśmy 25. pozycję.

Nasze efekty zdrowotne są po-
chodną nakładów, jakie przeznaczamy
na ochronę zdrowia. Inwestując w nią
mało, nie możemy spodziewać się spek-
takularnych efektów. Przełomem w spoj-
rzeniu na wydolność polskiego systemu
wydaje się decyzja o zwiększeniu na-

kładów na ochronę zdrowia do 6 proc.
PKB w perspektywie do 2024 r. Protesty
młodych lekarzy skutecznie wyartyku-
łowały postulat wszystkich środowisk
sektora, od lat apelujących, że moder-
nizacja sektora i zwiększenie jego efek-
tywności możliwe jest tylko dzięki zna-
czącemu zwiększeniu środków finan-
sowych.

Stojąc na progu zwiększonych in-
westycji w zdrowie, zadajemy sobie
pytanie, jak je dobrze wykorzystać. Jak
nie zmarnować tej szansy i udowodnić,
że z błędów przeszłości umiemy wy-
ciągnąć wnioski W ramach debaty

„Wspólnie dla zdrowia” rozpoczęliśmy
dyskusję nad celami systemu i jego
pryncypiami. Szerokie poparcie zy-
skuje koncepcja transformacji systemu
w kierunku ochrony zdrowia nakiero-
wanej na wartość zdrowotną (Value
Based Healthcare). Lata doświadczeń
w produkcji świadczeń zdrowotnych
pokazały, że nie tędy droga, że czas po-
stawić pytanie, czy więcej znaczy lepiej.
Czy więcej szpitali, więcej procedur, wię-
cej hospitalizacji, więcej porad to na
pewno zdrowsi Polacy, skuteczniejsze le-
czenie, dłuższe życie w zdrowiu, niższa
śmiertelność itp. Paradygmat wartości
zdrowotnej realnie ustawia obywatela
w centrum systemu, wśród priorytetów
stawia profilaktykę i prewencję na tle
medycyny naprawczej i pozwala
uszczelnić system poprzez zwiększenie

efektywności wszystkich zasobów alo-
kowanych na rzecz zdrowia.

W tym modelu kultura organizacyj-
na naszego systemu, instytucji regulu-
jących i samych placówek medycz-
nych musi ulec jednak zasadniczej
zmianie, aby produkcja wartości zdro-
wotnej zwyciężyła nad prostą produk-
cją świadczeń. Nowoczesne zarządza-
nie w medycynie przejawia się w odej-
ściu od medycyny opartej na własnym
doświadczeniu i zarządzaniu opartym
na intuicji na rzecz medycyny i zarzą-
dzania opartych na dowodach nauko-
wych (ang. Evidence Based Medicine,

Nowoczesne zarządzanie 
w ochronie zdrowia to nieustanne
poszukiwanie wartości zdrowotnej
Współczesną ochronę zdrowia cechuje nierównowaga, której źródłem są narastające
potrzeby zdrowotne i niewystarczające nakłady finansowe. Owoce postępu technicz-
nego i technologicznego, które dają szanse efektywniej odpowiadać na problemy zdro-
wotne, kosztują coraz więcej.

Przełomem w spojrzeniu na wydolność polskiego
systemu wydaje się decyzja o zwiększeniu nakła-
dów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w per-
spektywie do 2024 r.

�
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� Evidence Based Management). Wśród

kluczowych wartości i zasad wymienia
się: bezpieczeństwo, współpracę, part-
nerstwo, integrację i koordynację, przej-
rzystość, wydajność, porównywalność,
otwartość i zaufanie.

W procesie permanentnego do-
skonalenia jakości na rzecz poprawy
wyników zdrowotnych sięgamy po me-
tody i narzędzia, które w sektorze ochro-
ny zdrowia w Polsce często są postrze-
gane jako innowacja, ale doświadcze-
nie ich stosowania w ochronie zdrowia
jest już bardzo długie w innych krajach.

Należy do niech zarządzanie przez
cele (ang. Management by Objecti-
ves) i zarządzanie wynikami (Perfor-
mance Management). W tym kontekście
szczególnego znaczenia nabiera za-
rządzanie kluczowymi wskaźnikami
efektywności (ang. Key Performance
Indicators, KPI), które pomagają struk-
turyzować i mierzyć stopień realizacji
celów strategicznych i operacyjnych.
I tak, gdy mówimy o naszej skuteczno-
ści w zdrowiu publicznym, musimy roz-
patrywać ją przy użyciu konkretnych
miar, np. długości życia w zdrowiu, za-
chorowalności na choroby cywilizacyj-
ne lub odsetka populacji z nadwagą. Dla
medycyny naprawczej wskaźnikiem
efektywności może być odsetek śmier-
telności z powodu chorób przewlekłych
czy też wskaźniki absenteizmu, czyli
długość krótkotrwałej i długotrwałej nie-
zdolności do pracy z powodu choroby.
Gdy mówimy o celu, jakim jest zmniej-
szenie nierówności w zdrowiu, naszą
skuteczność możemy monitorować na
bazie wskaźników zdrowotnych wśród
osób o najniższych dochodach.

W świecie informacji, których lawi-
ny zdają się nas momentami przytła-
czać, sukces niesie umiejętność ich
przetwarzania i wykorzystywania w pro-
cesie podejmowania decyzji. Efektyw-
ność inwestycji w nowoczesne systemy
informatyczne i informacyjne potwier-
dzają liczne polskie placówki medycz-
ne. Pomimo formalnego obowiązku
przedkładania elektronicznej doku-
mentacji medycznej są tacy, dla których

papier od kilku lat jest tylko spełnieniem
prawnego obowiązku. Zintegrowane
systemu informatyczne wyposażają me-
nedżerów szpitali, oddziałów lub pla-
cówek w kokpity menedżerskie, przy wy-
korzystaniu których znacznie łatwiej
rozmawiać z personelem o celach,
obiektywnie nimi zarządzać i sprawie-
dliwie nagradzać lub karać poziom
ich realizacji. Benchmarking staje się
nałogiem prawdziwych liderów ochro-
ny zdrowia. W operacyjnym i strate-
gicznym planowaniu swojej działalno-
ści wykorzystują oni najlepsze wzorce.

Wiedza o tym, gdzie jesteśmy na tle in-
nych podobnych placówek, dlaczego in-
nym udają się pewne rzeczy lepiej, jak
daleko odstajemy od nich, to pytania,
które zadają pasjonaci doskonalenia.
Porównywalność, transparentność,
obiektywizm to sprzymierzeńcy jakości
i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia.
Ci, którzy kwestionują potrzebę tych za-
sad lub hamują upowszechnienie ich
w całym systemie, stają w otwartym kon-
flikcie z interesem obywatela, pacjenta
i państwa.

Współczesną ochronę zdrowia ce-
chuje nierównowaga, której źródłem są
narastające potrzeby zdrowotne i nie-
wystarczające nakłady finansowe. Owo-
ce postępu technicznego i technolo-
gicznego, które dają szanse efektywniej
odpowiadać na problemy zdrowotne,
kosztują coraz więcej, personalizacja
medycyny stoi w sprzeczności z eko-
nomią skali, która prowadziła zwykle do
obniżki ceny, np. nowego leku. Nawet
najbogatsze państwa poszukują spo-
sobu równoważenia swych systemów
zdrowotnych poprzez racjonalizację
wydatków, które podporządkowane
muszą być zasadzie najwyższej efek-
tywności zdrowotnej. Dlatego także
w Polsce musimy odejść od prostego ad-
ministrowania na rzecz przywództwa
otwartego na digitalizację, decentrali-
zację i deinstytucjonalizację. Należy
upowszechnić w polskich placówkach
Total Quality Management, zarządzanie
procesowe i zarządzanie wiedzą. W do-
bie braku kadr niezbędne jest przejście

od zarządzania kadrami do zarządza-
nia kompetencjami, wykorzystanie krzy-
żujących się kompetencji poszczegól-
nych członków personelu medyczne-
go i niemedycznego, zwiększanie efek-
tywności posiadanych zasobów i likwi-
dacji marnotrawstwa poprzez Lean
Management.

Polski system ochrony zdrowia do-
robił się już grona profesjonalnych me-
nedżerów, liderów, którzy w tych samych
niesprzyjających uwarunkowaniach
prawnych, finansowych, organizacyj-
nych i systemowych udowadniają, że
– jak w turkusowej organizacji – można
inaczej, że budowanie organizacji na-
kierowanych nie tylko na efektywność fi-
nansową, lecz także, a może przede
wszystkim, na dobre doświadczenie
pacjenta, jego bezpieczeństwo i satys-
fakcję, jest zasadne i realne. Różnice
w realizacji świadczeń zaczynają być
dostrzegalne gołym okiem i tylko brak
mechanizmów, aby nasze składki szły
za naszymi wyborami, sankcjonuje ist-
nienie placówek nakierowanych na
ochronę status quo.

Wymiarem nowoczesnego zarzą-
dzania winny być mechanizmy promu-
jące jakość, nagradzające wyniki, ka-
rzące zaniechanie i ignorancję wobec
postępu i współodpowiedzialności za
zdrowie obywateli i ograniczone zaso-
by, które możemy przeznaczyć na za-
chowanie i odtwarzanie zdrowia. �

Porównywalność, transparentność, obiektywizm
to sprzymierzeńcy jakości i bezpieczeństwa 
w ochronie zdrowia. Ci, którzy kwestionują po-
trzebę tych zasad lub hamują upowszechnienie
ich w całym systemie, stają w otwartym konflik-
cie z interesem obywatela, pacjenta i państwa.

dr Małgorzata 
Gałązka-Sobotka, 
dyrektor Instytutu Zarządzania
w Ochronie Zdrowia Uczelni 
Łazarskiego
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Trwa budowa nowej siedziby Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie. Kiedy
pracownicy i pacjenci będą mogli cie-
szyć się lepszymi warunkami pracy
i opieki?

– Budowa nowej siedziby Szpitala
Uniwersyteckiego to jedna z najwięk-
szych prowadzonych obecnie inwesty-
cji medycznych w Europie. Dotychczas
przebiega ona zgodnie z przyjętym
harmonogramem prac, według którego
już w maju przyszłego roku generalny
wykonawca przekaże obiekt inwesto-
rowi, czyli Uniwersytetowi Jagielloń-
skiemu – Collegium Medicum. Dopiero
od tego momentu będziemy mogli roz-
począć realizację kolejnego etapu, ja-
kim jest wyposażanie nowej siedziby,
które aktualnie jest na etapie postępo-
wań przetargowych. Od jego przebie-
gu będzie zależeć, czy rozpoczniemy
działalność już pod koniec 2019 roku,
czy w pierwszym kwartale 2020 roku. Już
teraz zakładamy jednak, że przenosiny
odbędą się dwuetapowo. W pierwszej
kolejności pracę w nowej siedzibie roz-
poczną te jednostki, które nie współ-
pracują bezpośrednio ze Szpitalnym
Oddziałem Ratunkowym.
Jakie najważniejsze zmiany i udogod-
nienia wiążą się z nową infrastrukturą?

– Trzeba jasno powiedzieć, że bu-
dowa nowej siedziby ma być odpo-
wiedzią na wszystkie niedogodności, ja-
kie nękają szpital w obecnej lokalizacji.
Jednym z podstawowych problemów jest
rozproszenie poszczególnych oddziałów
w kilkunastu budynkach na obszarze
prawie 19 ha, co w sposób drastyczny
utrudnia prowadzenie działalności.
Przede wszystkim wpływa to na komfort
pacjentów, którzy niejednokrotnie mu-
szą się przemieszczać pomiędzy klini-
kami, ale również powoduje multipli-
kowanie tożsamych funkcjonalności,
np. pracowni czy laboratoriów diagno-
stycznych, tylko po to, by spełnić wymogi
stawiane przez NFZ. Kolejnym udo-
godnieniem będzie synchronizacja

i centralizacja bloku operacyjnego. To
niezwykle ważne posunięcie, zwłaszcza
w świetle występujących obecnie bra-
ków kadrowych wśród lekarzy aneste-
zjologów, pielęgniarek instrumentariu-
szek i pielęgniarek anestezjologicz-
nych. Dzięki takiemu rozwiązaniu Szpi-
tal Uniwersytecki ma szansę zoptyma-
lizować swoje zasoby w miejsce roz-
rzuconych kilkunastu bloków opera-
cyjnych w różnych lokalizacjach.

Nowa siedziba w sposób znaczący
poprawia również komfort naszych pa-
cjentów. To będzie prawdziwy szpital na
miarę XXI wieku. Nasi chorzy będą
przebywać w jedno- lub dwuosobo-
wych salach wyposażonych we własną
łazienkę oraz klimatyzację. Pozytywny
odbiór wnętrz zapewni im także nowo-
czesna kolorystyka, duża przestrzeń
i współczesne wzornictwo.
Jak dużym obciążeniem finansowym
jest dla budżetu szpitala ta potężna in-

westycja? Co pozwoliło na realizację
przedsięwzięcia?

– Musimy rozróżnić dwie kwestie:
dotychczas inwestycja nie stanowiła
bieżącego obciążenia dla budżetu szpi-
tala, ponieważ głównym inwestorem
była uczelnia. Trzeba pamiętać, że tym,
co umożliwiło zapoczątkowanie inwe-
stycji, był przyznany uczelni uchwałą
Rady Ministrów Program Wieloletni na
kwotę 800 mln zł. Oczywiście w całej in-
westycji, której budżet skalkulowano
na kwotę 1,2 mld zł, pozostaje 400 mln
zł do zagwarantowania ze środków
uczelni oraz Szpitala Uniwersyteckiego,
jednak spośród tych środków spora
część, bo prawie 300 mln zł, została za-
bezpieczona w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Pozostałą
kwotę Szpital Uniwersytecki zamierza
pozyskać z komercyjnego zagospoda-
rowania swoich nieruchomości.
Jakie inne inwestycje, których efekty
można już dziś obserwować, napawa-
ją zarząd szpital dumą?

– Nadchodząca przeprowadzka
sprawiła, że od kilku lat szpital znacz-
nie ograniczył inwestycje infrastruktu-
ralne, natomiast główny nacisk kła-
dzie na inwestycje dotyczące rozbudo-
wy parku maszynowego i sprzętu, któ-
ry może być wykorzystany w nowej sie-
dzibie. Niemniej jednak stale czujemy
się w obowiązku stałego podnoszenia
jakości naszej pracy i usług świadczo-
nych pacjentom. Szczególnie dumni
jesteśmy z modernizacji Banku Komó-
rek i Pracowni Separacji Krwinek, co po-
zwoli na dalszy rozwój transplantologii.
Na początku bieżącego roku wyre-
montowaliśmy i unowocześniliśmy Po-
radnię dla Chorych na Stwardnienie
Rozsiane, tworząc jedno z nielicznych
miejsc w Polsce dedykowanych tylko
tym chorym. Kolejne plany dotyczą roz-
woju projektu związanego z leczeniem
niepłodności, w czym pomaga nam
podpisana w grudniu ubiegłego roku
umowa z NFZ na realizację programu

To będzie szpital na miarę XXI wieku
Jesteśmy jednym z największych szpitali w Polsce, a także posiadamy najwyższy 
stopień referencyjności. Z jednej strony sprawia to, że z powodzeniem zajmujemy się
najtrudniejszymi przypadkami medycznymi w kraju, z drugiej jednak – borykamy się 
z poważnymi problemami, zwłaszcza w sferze finansowej – mówi Marcin Jędrychowski, 
p.o. dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Fot. Foto Studio Konaszewska-Pyla



Kompleksowej Ochrony Zdrowia Pro-
kreacyjnego. Nie sposób pominąć fi-
nansowania pozyskanego w ramach
projektów unijnych. Dzięki niemu uda-
ło nam się doposażyć dwa laboratoria
do badań genetycznych, co otwiera
drogę do rozwoju w szpitalu medycyny
spersonalizowanej.
Oddziały kliniczne: Urologii i Urologii
Onkologicznej oraz Ginekologii i On-
kologii po raz kolejny zapewniły w tym
roku szpitalowi miejsce na podium
w rankingu szpitali „Wprost”. To zasługa
odpowiedniej kadry specjalistów, wy-
posażenia czy może osiągnięć me-
dycznych?

– Myślę, że sukces to wynik współ-
pracy i współdziałania. Jest sumą skła-
dowych, o których pani wspomniała.
Z pewnością możemy poszczycić się
wybitną, wysoce wyspecjalizowaną i za-
angażowaną kadrą, ze swojej strony na-
tomiast staramy się zapewnić im jak naj-
lepsze warunki pracy, a także najwyż-
szej jakości sprzęt, dzięki któremu mogą
w pełni rozwijać swoje umiejętności.
W jakich dziedzinach medycyny Szpi-
tal Uniwersytecki w Krakowie odnosi
największe sukcesy, wpisuje się
w światowe trendy i może konkurować
jednostkami ochrony zdrowia w skali
międzynarodowej?

– Chciałbym podkreślić, że konku-
rowanie z innymi jednostkami nie jest na-
szą intencją. Ideą naszego działania,
zgodną również z motto szpitala, jest:
„połączenie doświadczenia i tradycji
z najnowszymi trendami w medycynie na
rzecz poprawy zdrowia i komfortu życia
pacjenta”. Szpital podejmuje wszelkie
możliwe starania, aby zapewnić pa-
cjentom możliwość jak najlepszej opie-
ki, a czyni to poprzez pozyskiwanie naj-
lepszych specjalistów i pozwalanie im na
rozwijanie swoich umiejętności. Jako
szpital o najwyższym stopniu referen-
cyjności jesteśmy jednym z najwięk-
szych szpitali w Polsce. Z jednej strony
sprawia to, że z powodzeniem zajmu-
jemy się najtrudniejszymi przypadkami
chorobowymi w kraju, z drugiej jednak
– borykamy się z poważnymi proble-
mami, zwłaszcza w sferze finansowej.
Jakim problemom napotykanym na
stanowisku menedżera ochrony zdro-
wia najtrudniej stawić czoła? Czy bra-
ki budżetowe, na które uskarża się
większość osób zarządzających pla-
cówkami medycznymi, to również bo-
lączka szpitala, którym pan kieruje?

– W przypadku tak dużego szpitala,
jak Szpital Uniwersytecki, braki finan-
sowe są szczególnie dotkliwe, jednak

równie istotnym problemem są kwestie
dotyczące zmieniających się przepi-
sów. Szpital jest wręcz bombardowany
nowymi przepisami i zarządzeniami,
które w trybie rzeczywistym musi wdra-
żać do swojej działalności. Wystarczy
spojrzeć chociażby na wydarzenia
ostatnich kilkunastu tygodni i koniecz-
ność dostosowania wszystkich proce-
sów realizowanych w szpitalu do wy-
mogów RODO, co stanowiło dla szpitala
istotne wyzwanie. Nie sposób nie wspo-
mnieć o ostatnich, tak istotnych z punk-
tu widzenia budżetu szpitala, regula-
cjach, jak zmiany wynagrodzeń. W przy-
padku Szpitala Uniwersyteckiego, któ-
rego poszczególne zasoby personelu
białego są liczone w setkach, a nawet
tysiącach osób (samych pielęgniarek
pracuje prawie 1800 – przyp. red.), na-
wet drobne kwoty jednostkowe przy-
bierają skalę milionów.

Kolejnym bardzo problematycz-
nym obszarem jest kwestia niedoborów
personelu. Mówimy tu o problemach
dwojakiego rodzaju. Pierwszym jest
brak odpowiednio wykwalifikowanych
specjalistów na rynku pracy. Brakuje
zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek.
Drugim jest niestety kwestia podkupy-
wania specjalistów przez inne jed-
nostki. Jako szpital kliniczny musimy
szczególnie dbać o to, by pracować
z najlepszymi, a zatem obszar kadro-
wy to stały punkt moich zainteresowań
menadżerskich.
Jakie zmiany w organizacji systemu
ochrony zdrowia usprawniłyby funk-

cjonowanie szpitala i przełożyłyby się
na poprawę wyników i komfort pa-
cjentów?

– Myślę, że byłaby to przede wszyst-
kim zmiana sposobu finansowania.
W dzisiejszych czasach szpital coraz
częściej zaczyna być traktowany jak
przedsiębiorstwo. Ma maksymalizo-
wać efekty działania, a przy tym opty-
malizować koszty. Ma ograniczać róż-
nego rodzaju błędy medyczne, zda-
rzenia niepożądane, a jednocześnie
wprowadzać nowe rozwiązania. By
sprostać oczekiwaniom, a zarazem
cały czas podnosić jakość świadczo-
nych usług, potrzebuje środków finan-
sowych, których w systemie służby
zdrowia w Polsce wciąż brakuje. Tym, co
od dawna postuluje większość szpitali
jako pewnego rodzaju sposób rozwią-
zania problemu, jest wprowadzenia
możliwości częściowej odpłatności
usług lub umożliwienie szpitalowi
o wyższym stopniu referencyjności re-
alizacji części usług w systemie ko-
mercyjnym. W chwili obecnej więk-
szość szpitali, które realizują szerokie
spektrum usług medycznych, ma prak-
tycznie zablokowaną taką opcję, co
w sposób znaczący uszczupla ich przy-
chody. Rozwiązanie takie byłoby ko-
rzystne również z punktu widzenia pa-
cjentów, wśród których wielu wolałoby
zapłacić za usługę, niż np. czekać kil-
ka miesięcy na termin przyznany
z NFZ.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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W przypadku tak dużego szpitala, jak Szpital
Uniwersytecki, braki finansowe są szczególnie
dotkliwe, jednak równie istotnym problemem są
kwestie dotyczące zmieniających się przepisów

Fot. Archiwum UJCM
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Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to
dynamicznie rozwijające się placówka
medyczna.

– Tak, nowoczesność to nasz chleb
powszedni. Obecnie w strukturze Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego
posiadamy budynek Centrum Medy-
cyny Inwazyjnej. Pod koniec tego roku
do użytku pacjentów zostanie oddany
nowy obiekt – Centrum Medycyny Nie-
inwazyjnej. CMN, wraz z działającym już
CMI, utworzy jedną z najnowocze-
śniejszych placówek medycznych nie
tylko w Polsce, lecz również w Europie.
Łączny koszt tych inwestycji oscyluje
w okolicy 1 miliarda złotych, to  więcej
niż wartość budowy stadionu piłkar-
skiego w Gdańsku.
Jakie kliniki trafią jako pierwsze do no-
wego budynku?

– W pierwszej kolejności zostaną
przeniesione Centralne Laboratorium
oraz kliniki: położnictwo, neonatologia,
ginekologia, dermatologia, a następnie
hematologia, kardiochirurgia, kardio-
logia oraz psychiatria. W 2020 roku, kie-
dy planowane jest zakończenie budo-
wy, do CMN przeprowadzą się wszyst-
kie kliniki internistyczne.
Co stanie się z opuszczonymi przez Kli-
niki budynkami?

– Część zostanie wyburzona – bez
tego nie moglibyśmy zakończyć dru-
giego etapu budowy CMN. Koncepcji
zagospodarowania terenu po opusz-

czonych klinikach jest kilka. Która zo-
stanie zrealizowana, jeszcze ostatecz-
nie nie wiemy.  Natomiast pewne jest, iż
powstanie Centrum Medycyny Pedia-
trycznej, w którym już dziś w pełni zmo-
dernizowanej infrastrukturze funkcjo-
nują: pediatria onkologiczna, endokry-
nologiczna, diabetologia, neurologia
rozwojowa. Są to doskonale wyposa-
żone kliniki o wysokim standardzie.
W październiku br. otworzymy OIOM
dziecięcy. Zakończenie całej inwestycji
planowane jest na 2020 rok. 

Powstanie najnowocześniejszej
w Polsce placówki medycznej to niewąt-
pliwa korzyść dla regionu, lecz przede
wszystkim dla pacjentów, dla których nie-
ustająco udoskonalamy nasz szpital.
Jednak nowoczesna infrastruktura to
nie wszystko…

– Zdecydowanie. Największym ka-
pitałem Uniwersyteckiego Centrum Kli-
nicznego jest jego zespół. Pracują tutaj
wybitni specjaliści, dzięki którym nasi
pacjenci mogą być leczeni komplek-
sowo. Posiadamy większość specjali-
zacji medycznych. Dzięki temu, że je-
steśmy szpitalem przynależącym do
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
mamy zagwarantowany dostęp do naj-
nowszych osiągnięć współczesnej me-
dycyny oraz kapitału intelektualnego.
Z moich obserwacji wynika, że pewne
rozwiązania, które jeszcze 15 lat temu
były w sferze science-fiction, dziś są po-
wszechnie stosowanymi metodami
w naszym szpitalu.

Możemy pochwalić się osiągnię-
ciami w zakresie nowoczesnych i sku-

tecznych metod leczenia. Przykładowo
w Centrum Udarowym wykonujemy
trombektomię mechaniczną – rewolu-
cyjny zabieg pozwalający na powrót do
sprawności pacjentom po najcięższych
udarach. Mimo że to kosztowna meto-
da, nierefundowana przez NFZ, bardzo
szybka usprawnia pacjenta, skraca-
jąc hospitalizację. Realizujemy ten spo-
sób leczenia, ponieważ to pacjent jest
dla nas najważniejszy. System, nieste-
ty, nie docenia takich innowacyjnych
metod i każe nam rozliczać świadcze-
nia według standardowej procedury. Li-
czymy na bardziej korzystny algorytm,
który będzie brał pod uwagę realny czas
powrotu pacjenta do zdrowia. Nasze
Centrum Udarowe działa 24 godziny,
7 dni w tygodniu.
Właściwie każdy z nas ma w swoim oto-
czeniu kogoś, kto choruje bądź cho-
rował na nowotwór. Jak wygląda le-
czenie onkologiczne w Uniwersyteckim
Centrum Klinicznym?

– Pacjent znajduje się w centrum na-
szej uwagi. W myśl tej idei uruchomili-
śmy już kilka tzw. unitów, które oferują
pacjentom kompleksową diagnostykę
i leczenie. W naszym szpitalu działa
Centrum Raka Piersi, Centrum Lecze-
nia Raka Prostaty, Centrum Leczenia
Nowotworów Wątroby, mamy świetne
wyniki w zakresie leczenia raka płuca.
Każdy z unitów realizuje opiekę na naj-
wyższym światowym poziomie, opartym
na najnowszych zdobyczach nauki.
Chcemy tworzyć więcej tego typu jed-
nostek. Jesteśmy dużym ośrodkiem kli-
nicznym, wiodącym w kraju centrum on-
kologicznym. W naszych strukturach
działa większość specjalności – rozwi-
jamy nasze usługi w kierunku pełnej
kompleksowości, aby w coraz więk-

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
– najnowocześniejszy szpital w Polsce

Pacjent jest w centrum naszej uwagi – mówi Jakub Kra-
szewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego w Gdańsku. Opowiada o nowych inwesty-
cjach i kompleksowych działaniach w zakresie świadczeń
medycznych, które mają jeden nadrzędny cel – efektywny
proces leczenia chorego.



szym stopniu wykorzystać nasz poten-
cjał i dążyć do osiągnięcia efektu sy-
nergii.
W to działanie wpisuje się rozwój
świadczeń z zakresu  transplantologii. 

– Trzeba przyznać, że jesteśmy je-
dynym w kraju tak wieloprofilowym
ośrodkiem transplantacyjnym. Prze-
szczepiamy nerki (w zeszłym roku naj-
więcej w Polsce), serce, szpik i rogów-
ki, a także wątrobę i płuca. Niebawem
– jako aktualnie jedyny ośrodek w Pol-
sce – rozpoczniemy transplantacje
wysp trzustkowych. W tym roku, po raz
pierwszy od 16 lat w Polsce, wykonali-
śmy z sukcesem jednoczasowy prze-
szczep serca i nerki. 
Jakimi innymi wyjątkowymi działania-
mi może pochwalić się Uniwersyteckie
Centrum Kliniczne?

– Jest ich wiele i dotyczą różnych ga-
łęzi medycyny. Mamy w swoich struk-
turach jedyną w Polsce Poradnię Hi-
percholesterolemii Rodzinnej, jedyne
Centrum Leczenia Otyłości i Chorób
Metabolicznych. Wykonaliśmy szereg
pionierskich operacji z wykorzystaniem
druku 3D, tych kardiochirurgicznych i re-
konstrukcyjnych. Jesteśmy wiodącym
ośrodkiem kardiochirurgicznym, w 2017
roku wszczepiliśmy najwięcej w Pol-
sce  zastawek TAVI.

Konsultujemy choroby rzadkie, nie-
które z nich jako jedyni w Polsce, głów-
nie o podłożu genetycznym. Tutaj war-
to wspomnieć, że w Uniwersyteckim
Centrum Klinicznym, na bazie dotych-
czasowych doświadczeń, powstaje Cen-
trum Chorób Rzadkich. W planach
mamy również stworzenie banku ko-
biecego mleka. Po przeniesieniu do
budynku CMN zaprosimy rodzące do
najnowocześniejszych sal porodowych
w Polsce. Warto dodać również, że jako
jeden z niewielu dużych klinicznych
szpitali w Polsce możemy pochwalić się
dodatnim wynikiem finansowym. 

Ponadto jesteśmy wiodącym ośrod-
kiem, w którym prowadzimy kilkaset róż-
nych badań klinicznych i naukowych.
Dzięki temu nasi pacjenci mają do-
stęp do najnowocześniejszych i nie-
standardowych metod leczenia niefi-
nansowanych przez NFZ. 

Nieustannie dostosowujemy się do
wymagań stawianych nam przez pa-
cjentów, dlatego ulepszyliśmy również
zasady rejestracji, punkt przyjęć pla-
nowych oraz call center. Dzięki uspraw-
nieniom logistycznym szpital w ciągu
roku przyjmuje kilkanaście procent
pacjentów więcej niż w latach ubie-
głych.

Ponadto w trosce o pacjentów prze-
bywających na naszych oddziałach,
przygotowaliśmy możliwość wyboru
posiłku obiadowego z trzech propono-
wanych zestawów każdego dnia, co nie
jest powszechnie stosowane w innych
szpitalach.
To na pewno ułatwia realizowanie mi-
sji szpitala, proszę nam ją przypo-
mnieć.

– Nasza misja obejmuje trzy aspek-
ty: efektywnie leczyć, dobrze uczyć i słu-
żyć nauce. Misja wynika z przynależ-
ności do Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Budujemy najnowocześniej-
szy szpital w Polsce, ta świadomość
wymaga od nas odpowiedzialności,
a także dumy z osiągnięć, które towa-
rzyszą rozbudowie szpitala i tworzenia
nowej jakości w dostarczaniu świadczeń
medycznych pacjentowi. Nasze kliniki
i pracujący w nich specjaliści należą do

europejskich i światowych organiza-
cji, skupiających swoje działania na po-
szukiwaniu nowych rozwiązań w za-
kresie diagnostyki i terapii, w związku
z tym nasi specjaliści mają realny wpływ
na tworzenie nowych praktyk medycz-
nych. Koncentrujemy się na optymali-
zacji i efektywności terapii w ramach po-
wierzonych nam środków, co nie ozna-
cza wybierania wyłącznie rozwiązań
o najwyższym stopniu rentowności.
Skuteczny proces leczenia jest naszym
priorytetem. Wybitni eksperci, dostęp do
najnowszych osiągnięć medycznych,
nowoczesna infrastruktura i zaplecze
medyczne to narzędzia prowadzące do
osiągnięcia tego celu, bo – jak już
wspomniałem – to pacjent znajduje się
w centrum naszej uwagi.

Rozmawiała 
Barbara Michorowska
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NAUKA I BADANIA NA ŚWIATOWYM POZIOMIE
Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) jest nowoczesnym ośrodkiem akademic-
kim, rozpoznawalnym w kraju i na świecie. Od ponad 70 lat Uczelnia zapewnia wysoką
jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań na-
ukowych na najwyższym, światowym poziomie. Potwierdzeniem wiodącej roli w za-
kresie działalności naukowo-badawczej jest wysoka pozycja GUMed w różnego
rodzaju rankingach. Uczelnia znajduje się w gronie jednostek, w których tworzy się
wartościowe publikacje na najwyższym poziomie. Obok wypełniania zadań dydak-
tycznych i badawczych, GUMed pełni również rolę organu założycielskiego dla czte-
rech zakładów opieki zdrowotnej, w tym największego w północnej Polsce szpitala
klinicznego – Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

– Bezpośrednie sąsiedztwo Uczelni i Szpitala sprzyja wzajemnej współpracy i realizacji
innowacyjnych projektów o charakterze naukowym, badawczym i wdrożeniowym
– mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Wysoko wykwalifikowana kadra, stale
modernizowana infrastruktura oraz narzędzia diagnostyczne najnowszej generacji ofe-
rowane przez uniwersyteckie kliniki stwarzają doskonałe możliwości do tego, by
w perspektywie najbliższych lat GUMed wzmocnił swoją pozycję uczelni badawczej,
w oparciu o cztery zasadnicze wartości – nowoczesność, umiędzynarodowienie, ja-
kość i współpracę.

Kształcenie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym stwarza solidne podstawy do dal-
szej pracy zawodowej. Nasi absolwenci mają wysokie kwalifikacje, poparte rzetelną
wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi, co sprawia, że są pożądanymi
pracownikami na rynku pracy.
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Jaka wiedza bardziej przydaje się na
stanowisku dyrektora zespołu placó-
wek medycznych: kompetencje lekarza
czy umiejętności menedżerskie?

– Dotychczasowe efekty naszego
działania na rzecz rozwoju SPZZLO
Warszawa-Żoliborz udowadniają, że
integracja funkcji lekarza i menadżera
stanowi znakomite dopełnienie. Jako le-
karz dwóch specjalizacji, pediatrii i aler-
gologii, dysponuję sporą wiedzą, nie tyl-
ko stricte medyczną, lecz także zwią-
zaną z potrzebami pacjentów, w tym
tych najbardziej wymagających, czyli
dzieci. Z autopsji dobrze wiem, jakie wa-
runki należy zagwarantować lekarzowi
w gabinecie, aby mógł on jak najlepiej
pełnić swoje obowiązki. W zawodach
medycznych niezmiernie ważne jest
stałe podnoszenie kompetencji zawo-
dowych oraz dostęp do wiedzy doty-
czącej najnowszych trendów medycz-
nych, dlatego regularnie dofinansowu-
ję szkolenia oraz studia podyplomowe
dla lekarzy, pielęgniarek, techników
oraz psychologów. Z drugiej strony,
jako menadżer specjalizujący się
w ochronie zdrowia dysponuję szeroką

wiedzą z zakresu zarządzania tak spe-
cyficznym przedsiębiorstwem, jakim
jest publiczny podmiot leczniczy. Wy-
magania branży oraz indywidualne za-
interesowanie rozwojem zawodowym
wpłynęły na moją potrzebę stałego do-
kształcania w formie licznych szkoleń,
kursów oraz studiów w zakresie zarzą-
dzania podmiotami leczniczymi.
Ma pani w dorobku tytuł „Znakomitego
Przywódcy” i wiele nagród gospodar-
czych potwierdzających przemiany, ja-
kich dokonuje pani w zarządzanych pla-
cówkach. Jak udało się pani sprawić,
by tak „niebiznesowa” dziedzina jak
ochrona zdrowia była ekonomicznie
opłacalna?

– Najpierw trzeba mieć wizję tego,
co się chce osiągnąć. Ja wyznaczyłam
sobie bardzo ambitny, ale jak się oka-
zało, osiągalny cel, czyli stworzenie
nowoczesnego zakładu opieki zdro-
wotnej świadczącego kompleksowe
usługi medyczne na poziomie euro-
pejskim. W innowacyjnym podejściu
do świadczeń zdrowotnych kluczowe są
trzy aspekty, będące filarami wysokiej
jakości usług, czyli przyjazna dla pa-

cjentów i pracowników infrastruktura,
aparatura medyczna najnowszej ge-
neracji oraz profesjonalna kadra. Za-
inwestowałam w trzy zasadnicze pa-
rametry, co przyniosło wymierne efek-
ty, również w postaci wielu nagród i wy-
różnień. Ważnym czynnikiem zarzą-
dzania jest odwaga w podejmowaniu
trudnych, nieraz niepopularnych decy-
zji oraz zdobycie zaufania i poparcia dla
działań ze strony pracowników. Zna-
komity przykład to nasza Pracownia To-
mografii Komputerowej i Rezonansu
Magnetycznego przy ul. Żeromskiego
13, którą wybudowałam całkowicie ze
środków własnych. Minęło 6 lat, zmie-
niły się wytyczne odnośnie ambulato-
ryjnej ochrony zdrowia i narodził się po-
mył, aby diagnostykę specjalistyczną
przenosić do otwartych zakładów opie-
ki zdrowotnej, czego dokonaliśmy daw-
no temu. Teraz słyszę gratulacje i po-
chwały za tak odważną i trafną decyzję.
Co jest kluczem do skutecznego za-
rządzania publicznymi placówkami
ochrony zdrowia?

– Do zarządzania publiczną pla-
cówką należy podchodzić tak, jak do za-

Ambitne cele są osiągalne

W efekcie działań jakościowych SPZZLO Warszawa-Żoliborz zbudował pozycję lidera
na rynku medycznych usług ambulatoryjnych, stając się podmiotem konkurencyjnym
dla innych placówek, w tym niepublicznych – mówi Małgorzata Zaława-Dąbrowska,
dyrektor Zakładu.



rządzania każdym innym przedsię-
biorstwem, bez względu na strukturę
własności. Każda jednostka gospo-
darcza, w tym publiczny zakład opieki
zdrowotnej, powinna być rentowna oraz
przynosić zyski, przeznaczane na roz-
wój. Jednak rozmawiamy o bardzo spe-
cyficznej branży, niezbyt wymiernej,
w której jednym z podstawowych kry-
teriów jest zadowolenie pacjenta, zwy-
kle względne i subiektywne. Dlatego rok-
rocznie przeprowadzamy badanie sa-
tysfakcji klienta zewnętrznego, które
stanowi bardzo dobre narzędzie do
poznania potrzeb i oczekiwań pacjen-
tów. Bardzo ważna jest też analiza za-
potrzebowania społecznego dzielnicy,
przeprowadzona w oparciu o badania
demograficzne. Ze względu na duży od-
setek seniorów wśród mieszkańców
Żoliborza oraz Bielan kilka lat temu uru-
chomiliśmy specjalny ośrodek dla se-
niorów w przychodni przy ul. Elbląskiej
35, obejmujący Poradnię Geriatryczną,
Dzienny Ośrodek Psychogeriatryczny
oraz finansowany ze środków własnych
Klub Seniora. I znowu wyprzedziliśmy
ogólną tendencję w branży, która za na-
szym przykładem zainteresowała się lo-
sem osób w podeszłym wieku. Na dru-
gim biegunie znajduje się obserwowa-
ny od jakiegoś czasu wzrost przyrostu
naturalnego, który skłonił nas do uru-
chomienia Poradni Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży
w przychodni przy ul. Elbląskiej, miesz-
czącej się w okolicy nowych osiedli
mieszkaniowych, popularnych wśród ro-
dzin z dziećmi.
Ochrona zdrowia rządzi się swoimi
prawami, czy zastosowanie mają tu uni-
wersalne zasady sprawdzające się
w każdej branży?

– Uniwersalne zasady, takie jak za-
rządzanie procesowe, zarządzanie
przez kompetencje, benchmarking,
controlling, lean management czy out-
sourcing, obowiązują w każdym przed-
siębiorstwie, niezależnie od branży.
Jednakże system ochrony zdrowia to
sektor wyjątkowy, ponieważ w wyniku
naszych działań zabezpieczamy zdro-
wie pacjentów. Podstawowym warun-
kiem właściwie zrealizowanej wizyty
u lekarza jest atmosfera bezpieczeń-
stwa i zaufania, a sama wizyta nie po-
winna ograniczać się do rozwiązania
problemów zdrowotnych. W jej wyniku
powinno następować zacieśnianie wię-
zi między pacjentem a lekarzem, skut-
kujące zmianą postaw i świadomości.
W celu poprawy jakości życia należy ob-
jąć wszystkich pacjentów edukacją

prozdrowotną, poświęconą aktywne-
mu trybowi życia, właściwemu odży-
wianiu oraz eliminacji zachowań szko-
dliwych, w tym palenia papierosów
i nadużywania alkoholu. W tym celu
w naszym Zakładzie organizujemy róż-
ne działania profilaktyczne, uczestni-
cząc w programach prozdrowotnych,
piknikach gminnych oraz wydając bez-
płatny kwartalnik „Zdrowie Pacjenta”.
Ze względu na specyfikę usług zdro-
wotnych nasz personel przechodzi licz-
ne szkolenia i warsztaty psychologicz-
ne, aby zespół był optymalnie przygo-
towany do kontaktu z klientem, często
starszym i schorowanym, z którym po-
rozumienie może być ograniczone.
Jak udaje się pani wypracowywać zy-
ski pozwalające na wielomilionowe in-
westycje, do których miasto dokłada się
w marginalnym zakresie? Czy komer-
cyjne usługi pomagają podreperować
budżet?

– Nasze wysokie przychody są wy-
nikiem dobrego gospodarowania
w oparciu o kontrolę wydatków oraz pla-
nowane i weryfikowalne administro-
wanie. Właściwe zarządzanie, zgodne
m.in. z zasadami Total Quality Mana-
gement, gwarantuje zintegrowanie ta-
kich zasad kompleksowego zarządza-
nia jakością, jak orientacja na pacjen-
ta, przywództwo, zaangażowanie pra-
cowników, podejście procesowe, sys-
temowe podejście do zarządzania, cią-
głe doskonalenie, podejmowanie de-
cyzji w oparciu o fakty oraz obustron-
ne korzystne relacje z dostawcami.
W efekcie działań jakościowych, pole-
gających m.in. na termomodernizacji in-
frastruktury, zakupie nowoczesnego

sprzętu medycznego oraz zatrudnieniu
profesjonalnego personelu, SPZZLO
Warszawa-Żoliborz zbudował pozycję
lidera na rynku medycznych usług am-
bulatoryjnych, stając się podmiotem
konkurencyjnym dla innych placówek,
w tym niepublicznych. Spełnienie naj-
wyższych wymogów dotyczących wa-
runków świadczenia usług oraz za-
trudnienia profesjonalnego personelu
gwarantuje pozyskiwanie kontraktów na
finansowane przez NFZ świadczenia
zdrowotne dla pacjentów ubezpieczo-
nych, co w przypadku publicznego
podmiotu leczniczego stanowi podsta-
wowe źródło finansowania. Uruchomi-
liśmy też komercyjne usługi, szczegól-
nie w zakresie diagnostyki wysokospe-
cjalistycznej – tomografii komputerowej
i rezonansu magnetycznego – w przy-
chodni przy ul. Żeromskiego 13, reha-
bilitacji w przychodni przy ul. Szajnochy
8 oraz wybranych usług specjalistycz-
nych w nowej przychodni przy ul. Klau-
dyny 26 B. Usługi komercyjne to na ra-
zie w naszym Zakładzie usługi margi-
nalne, ale musimy podążać w tym kie-
runku, ponieważ NFZ nie zabezpiecza
wielu potrzebnych świadczeń dla pa-
cjentów.
Najnowsza inwestycja – przychodnia
przy ul. Klaudyny – obejmuje przebu-
dowę i modernizację zakupionego bu-
dynku mieszkalno-usługowego i do-
stosowanie go do potrzeb przychodni.
Czy nowo powstała placówka może
być dumą dzielnicy, a nawet miasta?

– Przychodnia przy ul. Klaudyny 26 B
to z pewnością jeden z najnowocze-
śniejszych tego typu obiektów w War-
szawie, a może i w Polsce. Podkreśliła
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Nowa inwestycja. Przychodnia przy ul. Klaudyny 26 B �



to nawet prezydent Hanna Gronkiewicz-
Waltz podczas uroczystości otwarcia
placówki, stwierdzając, że jest to inwe-
stycja z XXII wieku. Mamy też dużo sy-
gnałów od pacjentów, że nowa pla-
cówka robi ogromne wrażenie. Bardzo
nas to cieszy, szczególnie że inwestycja
pochłonęła prawie 14 mln. zł, z czego
większość to środki własne Zakładu. Za-
leżało nam, żeby było to miejsce no-
woczesne, przyjazne dla pacjentów,
komfortowe dla pracowników, wypo-
sażone w aparaturę medyczną naj-
nowszej generacji. Po uzyskaniu kon-
traktów NFZ planujemy uruchomić
w placówce usługi specjalistyczne w za-
kresie stomatologii, okulistyki, gineko-
logii, kardiologii oraz dostępnej z reguły
wyłącznie w szpitalach diagnostyki en-
doskopowej. Przychodnia zostanie wy-
posażona w nowoczesną aparaturę,
umożliwiającą wykonywanie precyzyj-
nych badań, w tym aparat OCT z funk-
cją angiografii, perymetr, tonometr im-
presyjny, lampę szczelinową z soczew-
kami, keratometr ręczny, laser okuli-
styczny, aparat USG z opcją UBM, de-
tektor tętna płodu, unit stomatologiczny,
elektrokardiograf oraz endoskop.
Jakie projekty uważa pani za swój naj-
większy dotychczasowy sukces na
obecnym stanowisku?

– Mamy na koncie kilka bardzo
ważnych inwestycji. Z pewnością nale-
ży do nich nowa przychodnia przy ul.
Klaudyny. W 2015 r. przeprowadziliśmy

także kompleksową termomoderniza-
cję przychodni przy ul. Felińskiego,
a w 2014 r. oddaliśmy do użytku wyre-
montowaną placówkę przy ul. Szpital-
nej w Łomiankach wraz z dobudowaną
częścią budynku. W 2012 r. uruchomi-
liśmy Pracownię Tomografii Kompute-
rowej oraz Rezonansu Magnetycznego
przy ul. Żeromskiego, a w 2009 r. prze-
budowaliśmy budynek z przeznacze-
niem na przychodnię przy ul. Siecie-
chowskiej. Wszystkie te inwestycje
zwiększyły dostępność usług medycz-
nych, w tym specjalistycznych i dia-
gnostycznych. Ważną inwestycją,
zwłaszcza w związku z postępującą
technologizacją społeczeństwa, było
skomputeryzowanie wszystkich przy-
chodni, pracowni oraz poradni, a tak-
że połączenie ich siecią LAN. Uspraw-
niło to przepływ informacji pomiędzy po-
szczególnymi poradniami i pracow-
niami i wpłynęło na przyspieszenie ob-
sługi pacjentów, tym samym zwiększa-
jąc ich komfort. Ze względu na politykę
SPZZLO Warszawa-Żoliborz ograni-
czającą zbędne wydatki przeprowa-
dziliśmy migrację telefonii stacjonarnej
PSTN/ISDN do technologii VoIP, co po-
zwoliło uzyskać oszczędności w kwocie
około 40 tys. zł rocznie.
Czego najbardziej potrzebuje dziś kra-
jowy system ochrony zdrowia?

– Niestety ochrona zdrowia od wie-
lu lat boryka się z brakami finansowy-
mi, również system rozliczeń lekarskich
usług kontraktowych nie jest do końca
wymierny. Bez większych nakładów fi-
nansowych nie da się realizować wy-
sokiej jakości usług zdrowotnych oraz
wprowadzać nowych technologii me-
dycznych na europejskim poziomie.
Młodzi lekarze, gorzej opłacani niż
w krajach zachodnich, dość często
emigrują. Ograniczone fundusze wpły-
wają na wydłużenie kolejek i zmniej-
szenie dostępności świadczeń. Popra-
wę sytuacji można uzyskać jedynie po-
przez głębokie zmiany systemowe, moż-
liwe na przestrzeni dłuższego czasu. My-
ślę wręcz o wymianie pokoleń, ponie-
waż nowoczesnego podejścia do bran-
ży medycznej trzeba uczyć się już na po-
ziomie studiów zarządzania w opiece
zdrowotnej.
Jakie projekty, w które angażuje się
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, pomaga-
ją obalać mit, że publiczne usługi me-
dyczne są gorsze i nie mają porówna-
nia do prywatnej opieki zdrowotnej?

– Kilka lat temu opublikowano wyniki
badania satysfakcji klienta zewnętrz-
nego porównującego niepubliczne i pu-

bliczne zakłady opieki zdrowotnej, z któ-
rego wynikało, że pacjenci tych pierw-
szych wcale nie są bardziej zadowole-
ni ze świadczonych usług. Standard no-
wocześnie zarządzanych publicznych
pomiotów leczniczych, takich jak nasz,
dysponujących zmodernizowanymi po-
radniami oraz wyposażonymi pracow-
niami, wcale nie odbiega od tego w pla-
cówkach prywatnych. Może być nawet
odwrotnie, ponieważ w niektórych pry-
watnych placówkach czeka się na wi-
zytę dłużej niż w naszych poradniach.
Niepubliczne placówki często dyspo-
nują gorszym sprzętem diagnostycz-
nym. Większość przychodni należą-
cych do SPZZLO Warszawa-Żoliborz to
nowoczesne obiekty, które świadczą
kompleksowe usługi, obejmujące pod-
stawową opiekę zdrowotną, specjali-
stykę, diagnostykę, stomatologię i or-
todoncję, zdrowie psychiczne i uzależ-
nienia, rehabilitację i fizjoterapię, me-
dycynę szkolną, medycynę pracy oraz
transport sanitarny. Tak szeroką gamą
świadczeń zdrowotnych mogą się po-
szczycić tylko niektóre niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej. Regularnie
zbieramy nowe deklaracje – szczegól-
nie dużym zainteresowaniem wśród
pacjentów cieszy się nowa przychodnia
przy ul. Klaudyny. Nie mamy powodów
do kompleksów, czego potwierdzeniem
są zarówno liczne wyróżnienia, jak i oce-
na wystawiana przez pacjentów.
W ostatnim badaniu satysfakcji klienta
92 proc. ankietowanych stwierdziło, że
poleciłoby nasze placówki bliskiej oso-
bie. Warto podkreślić, że jako jeden
z dwóch podmiotów leczniczych w War-
szawie wygraliśmy konkurs na pilotaż
modelu opieki koordynowanej w pod-
stawowej opiece zdrowotnej. Program
POZ Plus, opracowany przez NFZ oraz
Ministerstwo Zdrowia, jest współfinan-
sowany ze środków UE, w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.
Zasadniczym jego celem jest prowa-
dzenie aktywnej opieki nad pacjentem
poprzez skoncentrowanie działań ze-
społu profesjonalistów medycznych na
rzeczywistych potrzebach zdrowotnych
pacjentów objętych opieką lekarza ro-
dzinnego oraz ich realizację w sposób
kompleksowy, planowany, ciągły i zin-
tegrowany. Program stanowi kolejny
krok do stworzenia modelu indywidu-
alnej opieki zdrowotnej, skoncentro-
wanej na pacjencie oraz jego potrze-
bach.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Położony z dala od miejskiego pośpiechu i zgiełku mazowiecki kompleks hotelowy Manor
House SPA to najlepszy polski hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom oraz nie-
zwykłe energetyczne SPA i Polskie Centrum Biowitalności.

www.manorhouse.pl

Pałac Odrowążów dzięki historii sięgającej XII wieku jest jedną z najstarszych szlacheckich posiadłości na ziemiach pol-
skich, a dziś luksusowym, 5-ciogwiazdkowym hotelem. Zabytkowa Stajnia Platera utrzymana w dworskim stylu mieści
hotel o standardzie 4 gwiazdek i restaurację serwującą tradycyjną polską kuchnię, menu wegańskie i potrawy wg autor-
skiej Diety Życia. Termy Zamkowe obok stylowych pokoi skrywają Biowitalne SPA z oryginalnymi terapiami, które re-
witalizują zmęczony organizm i wzmacniają jego siły witalne. Unikatowy program odmładzający bazuje na naturalnej
zdolności organizmu do autoregeneracji, skutecznie oczyszcza i odblokowuje przepływ energii.

Malowniczy krajobraz z 300-letnim starodrzewem i pomnikami przyrody, kojący śpiew ptaków, świeże powietrze, przy-
pałacowe stawy, romantyczne zakątki – to skarby rozległego parku Manor House SPA. Do tego energetyczny Ogród Me-
dytacji z Kamiennym Kręgiem Mocy, spiralą energetyczną, Piramidą Horusa i Ogrodem Zen oraz wyróżniające kompleks
atrakcje: koncerty na gongi i misy tybetańskie, kąpiele ofuro, również w wersji dla dwojga, bezchlorowy basen,
seanse w płótnach i nocne saunowanie w Łaźniach Rzymskich, rytuały zdrowia w Witalnej Wiosce® SPA, własna stajnia
koni – to wszystko sprawia, że łatwo tu o błogi relaks i odpoczynek. Nawet w kilka dni w Manor House SPA można zre-
generować siły, przywrócić witalność organizmu i dobre samopoczucie. Ta przepełniona dobrą energią enklawa ciszy i
spokoju jest idealna na urlop dla zdrowia i urody, romantyczny weekend, wypad z przyjaciółmi, ale też firmowy wyjazd
lub spotkanie biznesowe.

urlop w SPA
Biowitalny 
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Jaka jest specjalizacja CRR w Jedlcu
i kto kwalifikuje się na zabiegi?

– CRR w Jedlcu jest jednym z sześciu
podobnych ośrodków w Polsce, które re-
alizują zadania prezesa KRUS w za-
kresie rehabilitacji rolniczej, wynikają-
ce z Ustawy o ubezpieczeniu społecz-

nym rolników. Prowadzimy głównie re-
habilitację narządu ruchu dla ubez-
pieczonych w KRUS, ale od ponad 10 lat
rozwijamy równolegle kontraktowanie
świadczeń z NFZ w zakresie rehabilitacji
leczniczej, więc naszym pacjentem
może być każdy płatnik składki zdro-
wotnej. Dodatkowo można skorzystać ze
świadczeń ambulatoryjnych o posze-

rzonym zakresie zabiegów. Posiadamy
też kontrakt na oddział szpitalny w za-
kresie rehabilitacji ogólnoustrojowej.
Łącznie na turnusach i stacjonarnie
mamy pod opieką około 200 osób.
Co pozwala wyróżnić się na tle kon-
kurencyjnych ośrodków medycznych
i zagwarantować pacjentom odpo-
wiednią jakość?

– Zawsze stawiałam na zarządzanie
przez jakość. Szukając wyróżnika, od po-
czątku analizowaliśmy mocne strony
ośrodka. Ankiety przeprowadzone wśród
pacjentów wykazały, że bardzo cenią oni
profesjonalizm i życzliwość personelu
CRR. Okazuje się, że nie zawsze jest to
standardem. Świadomie staramy się
kształtować jakość w każdym aspekcie.
I chociaż w wymiarze infrastruktury cią-
gle są jakieś potrzeby, to aspekt kadro-
wy i sposób dostarczenia usługi me-
dycznej jest naszym niewątpliwym atu-
tem. Szukając odniesień w naszych
działaniach projakościowych, postano-
wiliśmy zmierzyć się ze standardami dla
lecznictwa szpitalnego opracowanymi
przez CMJ. Aby zarządzać jakością,
najpierw trzeba tę jakość określić,
a temu doskonale służą kryteria CMJ.
W 2009 r. po raz pierwszy pomyślnie

przeszliśmy proces akredytacji i uzy-
skaliśmy certyfikat potwierdzający zgod-
ność ze standardami. Regularnie pod-
dajemy się audytom, aby mieć pewność,
że jakość jest naszą mocną stroną.
W międzyczasie wdrożyliśmy Zintegro-
wany System Zarządzania Jakością
zgodny z normami ISO: 9001, 27001 oraz
22000. Opłacalność tych systemów moż-

na rozważać w aspekcie finansowym
i jakościowym. Cały czas mam nadzie-
ję, że resort zdrowia zacznie premiować
działania i inwestycje o charakterze
projakościowym. Jednocześnie obser-
wuję, jak bardzo wdrożone systemy in-
tegrują zespół CRR w dążeniach jako-
ściowych i wpływają na funkcjonowanie
ośrodka, a to przekłada się na to, jak od-
bierają nas pacjenci.
Jaki wpływ na ocenę ośrodka – obok
zarządzania i polityki kadrowej – ma in-
frastruktura?

– Inwestycje w infrastrukturę są
równie ważne, ponieważ pacjenci oce-
niają nas m.in. przez funkcjonalność
i estetykę obiektu. W ostatnich latach
podjęliśmy prace, które wpłynęły na po-
prawę warunków bytowych pacjentów,
oraz doposażyliśmy bazę zabiegową.
Poza ofertą kinezyterapii, fizykoterapii,
termoterapii, uzupełniliśmy ofertę o ba-
sen rehabilitacyjny i kriokomorę, a tak-
że sprowadzoną z Finlandii modułową
ścieżkę terapeutyczną, która pozwala
obiektywnie ocenić narząd ruchu na po-
czątku terapii i po jej ukończeniu. Od
2016 r. prowadzimy też autorski pilota-
żowy program terapeutyczno-eduka-
cyjny, skierowany w pierwszej kolejno-
ści do rolników ubezpieczonych
w KRUS, powstał we współpracy z eks-
pertami z Hamburga. Mimo że CRR jest
własnością Skarbu Państwa w zarzą-
dzie prezesa KRUS, raz udało nam się
sięgnąć po dotacje z funduszy euro-
pejskich. Dzięki zagospodarowaniu po-
zyskanych środków mogliśmy doko-
nać rozbudowy ośrodka i poprawić
warunki pobytu pacjentów. Inwestycje
zrealizowane dzięki wsparciu unijnemu
dały nam zielone światło dla kolejnych
projektów, tym razem finansowanych ze
środków własnych. Wszystko dosko-
nale się uzupełnia.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

Warto inwestować w jakość
Cały czas mam nadzieję, że resort zdrowia zacznie premiować działania i inwestycje 
o charakterze projakościowym. Jednocześnie obserwuję, jak bardzo wdrożone systemy
integrują zespół CRR w dążeniach jakościowych i wpływają na funkcjonowanie
ośrodka, a to przekłada się na to, jak odbierają nas pacjenci – mówi Ewa Wojtyła, 
dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu.

Ankiety przeprowadzone wśród pacjentów wyka-
zały, że bardzo cenią oni profesjonalizm i życzli-
wość personelu CRR. Okazuje się, że nie zawsze
jest to standardem.



Zespół Promocji Zdrowia pod kierownictwem 
doktora Waldemara Pawłowskiego

zaprasza do położonego na Mazurach 
ośrodka wypoczynkowo-zdrowotnego

EXPRESS DO ZDROWIA 

Weekendowy benefit firmowy  

WELSKI CANNABIS WELLNESS

Czy ktoś zaprzeczy, 
że konopie leczą?

CHOROBY PRZEWLEKŁE 
i ONKOLOGICZNE 

Diagnostyka i leczenie 
boreliozy – wspomaganie 
procesów zdrowienia

LECZENIE OTYŁOŚCI 

Radykalna poprawa 
samopoczucia i zmiana 
wyglądu

REHABILITACJA i PRFILAKTYKA 
KARDIOLOGICZNA 

pod kierownictwem prof. 
Ryszarda Krzyminiewskiego 
– specjalisty fizyki medycznej 
i radiospektroskopii

1
GŁÓWNYCH PROGRAMÓW

Z każdym pacjentem wiąże nas wiara w końcowy sukces!
5

2

3

4

5

KROKÓW DO DOSKONAŁEGO 
ZDROWIA!

Zaczynamy od …
1 ANALIZY STANU ZDROWIA,
2 OCZYSZCZENIA ORGANIZMU,
3 POZNANIA TECHNIK REDUKCJI STRESU,
4 UZUPEŁNIENIA  NIEDOBORÓW 

(witaminy i mikroelementy), 
5 DOTLENIENIA i ODŻYWIENIA 

na poziomie komórkowym.

GŁÓWNYCH KORZYŚCI DLA CIEBIE 

1 WZROST SIŁ WITALNYCH
wzmocnienie systemu odpornościowego 

2 ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA
podniesienie świadomości i sprawności 
intelektualnej 

3 WZROST ODPORNOŚCI NA STRES
poprawa pamięci i koncentracji 

4 LEPSZE SAMOPOCZUCIE
podniesienie poziomu energii, dynamiki 
i entuzjazmu,

5 WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ ZDROWOTNA
zdrowy styl życia jako stan umysłu, 
a nie moda czy chwilowa potrzeba.

Welski Health & Happiness Center; 
Cibórz 1C, 13-230 Lidzbark

PROGRAMY ZDROWOTNE
zpz@welski.pl

+48 23 654 11 17, +48 602 314 659,
+48 692 400 924

REZERWACJE NOCLEGÓW
recepcja@welski.pl

+48 23 696 30 13, +48 503 015 686

WYNAJEM OŚRODKA
info@welski.pl

+48 23 654 10 87, +48 503 015 686
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Płockie Pogotowie to podmiot leczni-
czy z 20-letnią tradycją udzielania me-
dycznych świadczeń ratunkowych. Po-
wodów do dumy na pewno nie braku-
je.

– Tak. Ten piękny jubileusz podkre-
śliła uroczystość nadania i poświęcenia
sztandaru w 2017 r. – elementu tożsa-
mości Zakładu jako jednostki godnej za-
ufania i z najwyższą troską wykonującej
swoje obowiązki na rzecz społeczeń-
stwa. To kolejny, swoisty „znak firmowy”,
tak jak nasza niezawodność oraz
sprawne i profesjonalne działanie. W ten
sposób zostało podkreślone również za-
angażowanie pracowników płockiego
pogotowia w pełnienie powierzonej im
misji ratowania życia i zdrowia ludzi.
W tym Zakładzie pracuję od 30 lat, peł-
niąc funkcję dyrektora od 2009 roku.
Jaka jest główna działalność Zakładu?

Do podstawowych zadań należy
udzielanie świadczeń zdrowotnych w

zakresie ratownictwa medycznego,
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
oraz transportu sanitarnego.

Działania ratownictwa medycznego
obejmują obszar 9 powiatów: płocki
ziemski, gostyniński, sierpecki, grodzki
– miasta Płock, ciechanowski, płoński,
mławski, nowodworski, żuromiński. Zaś
dyspozytornia medyczna – 11 powiatów.
Obecnie w wymienionym rejonie ope-
racyjnym funkcjonuje 29 zespołów ra-
townictwa medycznego oraz dodatko-
wy zespół transportu sanitarnego typu
„N”, przeznaczony do transportu no-
worodków, który jest jednym z 5 zespo-
łów neonatologicznych na Mazowszu.
Bezpieczeństwo najmłodszych jest dla
nas bardzo ważne, dlatego z pomocą
sponsorów 13 października 2017 r.,
podczas „Dnia Ratownictwa Medycz-
nego”, przekazano do użytku nowo-
czesny ambulans typu „N” wraz z wy-
posażeniem. Świadczenia medyczne
udzielane w ramach nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej realizujemy
dla mieszkańców miasta Płocka oraz
powiatu płockiego i sierpeckiego. 
Jaki jest przepis na silną pozycję ryn-
kową i dobre wyniki finansowe Pogo-
towia? 

– Takiego przepisu chyba nie ma.
W mojej ocenie dobrze jest, gdy zarzą-
dzającym placówką medyczną, gdzie za-
wsze jest niedosyt środków finanso-
wych, jest osoba z wykształceniem eko-
nomicznym. Ważne jest przestrzeganie
obowiązujących planów rzeczowo-fi-
nansowych, dokonywanie przesunięć
posiadanych środków finansowych mię-
dzy rodzajami świadczeń, dostrzeganie
codzienności życia zawodowego, ana-
lizowanie zaistniałych zdarzeń. Jest to
trudne, ale możliwe. Na uwadze za-
wsze trzeba mieć dobro pacjenta. Dla-
tego tak istotna jest baza sprzętowa, lo-
kalowa i potencjał ludzki. Menedżer

ochrony zdrowia musi trzymać rękę
na pulsie i działać tak, by nie stracić
z oczu najważniejszego – pacjenta.
Jak ważne w bieżących działaniach pla-
cówki są dobre relacje z samorzą-
dem?

– Ze współpracy z samorządem, or-
ganem założycielskim i innymi kompa-
tybilnymi jednostkami ochrony zdro-
wia, pozostającymi w bezpośrednich re-
lacjach z ratownictwem medycznym, je-
stem bardzo zadowolona. Takich do-
brych relacji biznesowych życzę sobie
na przyszłość. 
Jakie znaczenie dla kondycji zarzą-
dzanej przez Panią placówki mają usłu-
gi świadczone komercyjnie?

– Przychody komercyjne stanowią
około 2% ogółu naszych przychodów.
Należą do nich usługi transportu sani-
tarnego na zlecenie podmiotów, np.
szpitali, pacjentów, a także zabezpie-
czenia medyczne imprez masowych,
sportowych, koncertów, wydawanie opi-
nii do uzyskania zezwolenia na prze-
prowadzenie imprezy masowej, szko-
lenia z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy (szkoły, przedszkola, zakłady pra-
cy, osoby indywidualne), wynajem no-
wocześnie wyposażonej sali konferen-
cyjno-szkoleniowej, usługi posiadanej
Stacji Obsługi Pojazdów – m. in. bada-
nia techniczne i naprawy pojazdów
osobowych i dostawczych do 3,5 t, wy-
miana opon, serwis klimatyzacji sa-
mochodowych.
Czy jakość usług Płockiego Pogotowia
jest porównywalna z prywatnymi prze-
woźnikami medycznymi, takimi jak
Falck?

– Trudno tu mówić o konkurencji.
Prywatny sektor stawia na zysk. Ja każ-
dą przysłowiową złotówkę inwestuję
w rozwój Zakładu – zakup sprzętu me-
dycznego, ambulansów, szkolenia ra-
towników medycznych.

Nie stracić z oczu pacjenta
Wszystkie uzyskane środki finansowe inwestujemy w Zakład, zakup 
nowoczesnego sprzętu, ambulansów itp. Rozsądne zarządzanie finansami pozwala na
inwestowanie w kapitał ludzki i sprzęt medyczny. Jestem przekonana, że nie mamy się
czego wstydzić, a wręcz przeciwnie – sądzę, że jesteśmy w gronie profesjonalistów 
obszaru ratownictwa medycznego – mówi Lucyna Kęsicka, Dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku.



Jak ocenia Pani liczbę i jakość środków
transportu, jakimi dysponuje Pogotowie?

– Co roku odnawiamy tabor, w 2018 r.
również przeznaczyliśmy środki na zakup no-
wych ambulansów. Wysłużone karetki, któ-
re w naszej ocenie nie nadają się już na po-
trzeby ratownictwa, zastępujemy sukce-
sywnie nowoczesnymi specjalistycznymi po-
jazdami. Życzyłabym sobie, żeby było mnie
stać co roku na zakup chociaż dwóch no-
wych ambulansów. 
Co jest dziś największym problemem
w branży?

– Zdecydowanie wspomniany deficyt
ratowników medycznych, z którym to pro-
blemem zderza się cały kraj. Jak większość
placówek zmagamy się również z brakami
w obsadzie lekarzy w zespołach specjali-
stycznych. Lekarzy w systemie ubywa, a jak
wiadomo, to ciężka i trudna praca. Jako Dy-
rektor jestem dumna z naszych ratowników
medycznych. Mają wysokie kwalifikacje, są
świetnymi fachowcami, oddanymi swojej
pracy.
Jakie są plany Pogotowia w Płocku na ten
i na przyszły rok?

– Trudno jest cokolwiek planować
w dobie zmian, które mają nastąpić w ra-
townictwie medycznym. Mam tutaj na myśli
upaństwowienie ratownictwa medycznego,
które zaplanowano w 2019 roku. Jest
w związku z tym jeszcze wiele niewiado-
mych. Zadaniami, które chciałabym jednak
zrealizować w najbliższym czasie, są: zakup
nowych ambulansów, specjalistycznej apa-
ratury medycznej oraz remonty budynków,
w których świadczymy usługi medyczne. Na
pewno będę dążyć do utrzymania wysokiego
standardu Płockiego Pogotowia, kontynu-
ować różne projekty, realizować nowe po-
mysły. 
Co jest dla Pani szczególnie ważne na
obecnym etapie pracy zawodowej?

– Bardzo ważnym aspektem mojego ży-
cia zawodowego jest samorozwój. Pomimo
wielu lat doświadczenia nie spoczywam na
laurach, inwestuję w siebie, podnoszę swo-
je kwalifikacje. Obecnie jestem słuchaczem
studiów Executive MBA. To dla mnie dwa lata
dynamicznego rozwoju w każdej dziedzinie.
To również dwa lata doskonalenia posiada-
nych przeze mnie umiejętności. To czas po-
znania nowych narzędzi, dzięki którym moje
działania staną się bardziej efektywne. 
A czego Pani życzyć?

Chciałabym zapewnić pacjentom jak
największe bezpieczeństwo i wysoką ja-
kość usług medycznych. Stworzyć dobre śro-
dowisko pracy dla całej załogi. Życzyć?
Z pewnością dalszej ogromnej satysfakcji
z pracy każdego dnia.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Mimo tego w Polsce można
zauważyć zupełny brak po-
mysłu na to, jak usprawnić

system ochrony zdrowia. Od 1999 r.,
– czyli wprowadzenia quasi-ubez-
pieczeniowego modelu systemu
opartego na powołaniu Regional-
nych Kas Chorych, który zresztą po
niewiele ponad 3 latach został roz-
montowany i silnie scentralizowany
– tak naprawdę żaden rząd nie miał
spójnej wizji funkcjonowania syste-
mu. Wszystkie wprowadzane zmia-
ny miały charakter mniejszych lub
większych korekt, a silniejsze zmia-
ny zwykle powodowane były bra-
kiem środków finansowych jak np.
zmiana systemu refundacji, próba
przekształcania szpitali publicznych
w spółki kapitałowe itd. 

Sieć szpitali 
nie zdaje egzaminu

Wydawało się, że ostatnie już
prawie trzy lata będą inne. Partia,
która wygrała wybory, miała dość ja-

sny program polityczny w obszarze
ochrony zdrowia. Być może nie za-
wierał on kompleksowych rozwiązań
największych bolączek systemu, ale
nadawał zmianom silny kierunek
w stronę zwiększania roli mienia
państwowego w tym obszarze. W Mi-
nisterstwie Zdrowia pojawiła się
mocna grupa, która jak się wyda-
wało wtedy, miały jasno określony
cel: utworzenie tzw. sieci szpitali w
oparciu przede wszystkim o jed-
nostki publiczne. 

Pracodawcy RP byli tej koncep-
cji przeciwni i wielokrotnie przed-
stawialiśmy nasze założenia budo-
wy zdrowego systemu! Przez krótki
czas koncepcja ta była jednak kon-
sekwentnie i czasem bez refleksji re-
alizowana. Skutkiem tego jest m.in.
wykluczenie możliwości funkcjono-
wania prywatnych firm w ramach
państwowego systemu ratownictwa
medycznego, a także utworzenie
właśnie sieci szpitali, której kon-
strukcja spowodowała, że nie zna-

Tylko 6 procent PKB
na zdrowie 
– czy to wystarczy?
System ochrony zdrowia to jeden z najistotniejszych
obszarów działania państwa. W końcu każdy z nas był,
jest lub będzie pacjentem. Oczywiście będzie szczę-
śliwy, jeśli spotka na swojej drodze nowy szpital
z łatwą dostępnością do świadczeń opieki zdrowotnej
i zadowolonym personelem medycznym. Znacznie go-
rzej, jeśli zobaczy stare mury, zdesperowany personel
traktujący pacjenta jak niechcianego intruza, a do tego
ogromne kolejki oczekujących na pomoc medyczną.
Mimo że inwestycje publiczne i prywatne w ochronę
zdrowia znacząco rosną, nadal daleko nam zarówno
do średniej nakładów na ten obszar wśród państw
OECD, jak i do zaspokojenia oczekiwań Polaków.
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lazły się w niej mniejsze jedno- lub kil-
kuprofilowe szpitale prywatne. Nieste-
ty, ta sieć w połączeniu z rosnącymi
oczekiwaniami płacowymi pracowni-
ków medycznych, konsumuje więk-
szość budżetu, mimo wcześniejszych
deklaracji politycznych. Jednocześnie fi-
nansowanie prywatnych szpitali przez
Narodowy Fundusz Zdrowia znacznie
spadło. Pacjenci oczekujący na zabie-
gi w tych ośrodkach zderzają się z od-
sunięciem terminów operacji nawet
o kilka lat. Powoduje to niestety ogrom-
ne zamieszanie na rynku usług zdro-
wotnych, choć niektórzy dyrektorzy od-
działów Narodowego Funduszu Zdro-
wia tego nie dostrzegają. 

Rządowe zmiany miały także do-
prowadzić do przeformułowania rynku
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
poprzez przesunięcie środków z ob-
szaru prywatnego do publicznych szpi-
tali. Na szczęście nie zostało to zreali-
zowane. Wiadomo przecież, że nale-
żałoby przeprowadzić kilkadziesiąt
tysięcy postępowań konkursowych
w NFZ, czego bał się każdy Minister

Zdrowia przez ostatnie prawie 20 lat.
W tym przypadku zdecydowano się na
wielokrotne prolongowanie umów, wraz
z decyzją o przedłużeniu obecnej sytu-
acji do końca 2019 r. Oczywistym jest, że
aneksowanie umów zawsze wiązało
się z negocjacjami, w wyniku których
prywatni przedsiębiorcy otrzymywali
zwykle propozycje niższych kontrak-
tów niż dotychczas. W skrajnych przy-
padkach wydłuża to czas oczekiwania
pacjentów o kilka lat. 

Sieć szpitali czeka na pierwsze
podsumowania, jednak można się spo-
dziewać, że nie jest ona efektywna
kosztowo. Przy większych nakładach
i blisko 50 proc. udziale szpitalnictwa
w budżecie NFZ, kolejki do większości
procedur wydłużyły się, przy jednocze-
snym pogorszeniu się sytuacji finanso-
wej wielu podmiotów leczniczych, szcze-
gólnie tych mniejszych, szpitali powia-
towych. 

Spóźniona debata
Po pierwszych dwóch latach w wy-

niku wielu kontrowersji i wątpliwości na-

stąpiła zmiana ministra zdrowia, a no-
wy minister zapowiedział Narodową
Debatę o Zdrowiu „Wspólnie dla Zdro-
wia”. Wydaje się to o tyle dziwne, że naj-
pierw wprowadzono reformę, a obecnie
będziemy szukać najlepszych wzorów
w innych krajach europejskich, które za-
notowały znaczące sukcesy systemu
zdrowotnego. Tutaj pozostaje przed-
stawić kilka retorycznych hipotez. Czy
to oznacza próbę weryfikacji programu
po pierwszych dwóch latach niepowo-
dzeń zmian, czy to może ucieczka do
przodu i szukanie pomysłów wśród
ekspertów? Czy też nieudana próba od-
wrócenia uwagi od rzeczywistych pro-
blemów systemu ochrony zdrowia? Jed-
no jest pewne: immanentną cechą rze-
telnie prowadzonej debaty do czasu jej
zakończenia i przygotowania jej pod-
sumowania, jest odłożenie decyzji
o jakichkolwiek istotnych zmianach.
Mamy więc jeszcze 14 miesięcy „trwa-
nia” w zastanej rzeczywistości. Pozostaje
mieć nadzieję, że ten czas zostanie spo-
żytkowany na rzeczywiste przygotowa-
nie propozycji spójnych i komplekso-
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wych zmian w systemie ochrony zdro-
wia i co najważniejsze, że ten, kto wygra
kolejne wybory parlamentarne, wdroży
wypracowaną koncepcję i będzie ją
konsekwentnie realizował, niezależnie
od popularności przyjętych w niej roz-
wiązań.

Środowisko Pracodawców Rzeczy-
pospolitej Polskiej, które reprezentuję, już
od kilku lat identyfikuje obszary ochro-
ny zdrowia, w których istnieje potrzeba
wypracowania nowych rozwiązań. Wi-
dzimy potrzebę kompleksowej refor-
my, która umożliwi efektywniejsze wy-
datkowanie środków zarówno publicz-
nych jak i prywatnych. W 2013 r., wierząc
w skuteczność apolitycznych i oddol-
nych inicjatyw, przygotowaliśmy doku-
ment „Akademia zdrowia 2013-∞”, któ-
ry zawierał propozycje rozwiązań wska-
zanych problemów. Niestety, ministrowie
zdrowia tylko w nieznacznym stopniu
skorzystali z naszych propozycji.

Wyzwania 
dla ochrony zdrowia

Polski system ochrony zdrowia
w najbliższych latach będzie się zmagał
z wieloma trudnościami i koniecznością
podejmowania niepopularnych decyzji.
Jesteśmy przekonani, że zakładane
6 proc PKB nakładów na ochronę zdro-
wia w 2024 r. będzie zdecydowanie
niewystarczające. Już teraz państwa
OECD przeznaczają na zapewnienie
dobrego stanu zdrowia obywateli śred-
nio 9 proc. PKB i nakłady te rosną w tem-
pie powyżej 5 proc. r.r. Nie ma wątpli-
wości, że zakładany wzrost finanso-
wania nadal będzie powodował ciągłe
funkcjonowanie systemu w ramach nie-
doboru środków. 

Jeszcze poważniejszy problem
mamy z niedoborem kadr medycznych
– lekarzy, pielęgniarek, laborantów i wie-
lu innych grup pracowników. Niskie fi-
nansowanie systemu powodowało, że
przez lata trzeba było oszczędzać na
wszystkim i wszystkich – a więc ich kosz-
ty płacili także pracownicy. Jednak to
spowodowało, że młode osoby nie
chciały się kształcić w tych obszarach
(przykład pielęgniarek i położnych),
bądź też, jak w przypadku lekarzy, pro-
ponowana liczba miejsc na uczelniach
medycznych nie była wystarczająca,
aby zapewnić zastępowalność pokoleń
starzejących się medyków. Skutek jest
jeden – bez pracowników z zagranicy
system sobie nie poradzi, a będą oni
konsumowali każdy pojawiający się
w systemie pieniądz. Trudno to kryty-
kować, jednak konsekwencje będą nie-

bagatelne dla systemu i oznaczają, że
potencjał zwiększania dostępności do
usług medycznych jest bardzo ograni-
czony. Stowarzyszenia pacjentów zda-
ją się jeszcze tego nie dostrzegać.

Kolejnym ważnym obszarem jest
infrastruktura szpitalna. Do końca
2017 r. szpitale miały czas, aby dosto-
sować budynki do wymogów określo-
nych w rozporządzeniu ministra zdrowia
z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szcze-
gółowych wymagań, jakim powinny od-
powiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność
leczniczą. W związku z tym, że koszty do-
stosowania były wysokie, ten obowiązek
był konsekwentnie prolongowany przez
kolejne lata. Szacuje się, że nawet kil-
kaset szpitali, głównie w starych pu-
blicznych budynkach, norm nie spełnia.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi
przepisami, jeśli zdaniem Inspekcji Sa-
nitarnej nie są groźne dla pacjenta,
mogą dalej funkcjonować, co nie zna-
czy, że co do zasady nie muszą dosto-
sować się do norm.. Z politycznego
punktu widzenia, nikt nie ma wątpliwo-
ści, że pacjenci w Polsce nadal będą le-
czeni w przestarzałych budynkach, a ża-
den szpital nie zostanie zamknięty. 

Na szczególne zainteresowanie za-
sługuje również efektywność usług me-
dycznych. Dziś NFZ i MZ szukają jej
w obniżaniu za wszelką cen kupowa-
nych towarów i usług (niska wycena
świadczeń). Cieszy, że decydenci widzą
potencjał oszczędności wynikający
z lepszego nadzoru nad systemem po-
przez jego informatyzację (np. e-re-
cepty), jednak szkoda, że nie szuka się
systemowych rozwiązań w tych obsza-
rach, gdzie skuteczność byłaby naj-
większa – jak np. prawie 25 % wizyt, któ-
re nie dochodzą do skutku z powodu ab-
sencji pacjentów. To marnowanie za-
sobów rzadkich, jakimi są lekarze i in-
frastruktura medyczna. Martwi też, że
system jest powolny w dostosowywaniu
taryf do rzeczywistych kosztów świad-
czeń, co prowadzi multiplikowania wi-
zyt i dodatkowo obniża efektywność. 

Dobrym przykładem braku efek-
tywności jest sztywne określanie
w przepisach prawa normy zatrudnie-
nia. Jeśli uzależnimy liczbę pielęgniarek
od liczby łóżek, ten proces się pogłębi.
Nie zapominajmy, że w Polsce mamy
bardzo wysoki odsetek wolnych łóżek.
Czy ta zmian spowoduje dostosowanie
zasobów do rzeczywistych potrzeb?
Wątpię, a jeśli tak, to w sposób nie-
kontrolowany i nieoczekiwany przez re-
sort zdrowia. 

Wreszcie, warto zauważyć konflikt
między NFZ i MZ, który jest wpisany
w Polski system ochrony zdrowia. Celem
NFZ jest kupowanie świadczeń przy za-
chowaniu dodatniego bilansu finanso-
wego, a celem MZ – szeroko rozumia-
ny dobrostan zdrowotny społeczeń-
stwa.  W sytuacji niedoboru środków jest
to trudne do pogodzenia. Przykładów
mamy wiele – obniżanie wartości umów
ze świadczeniodawcami przez NFZ,
negowanie zakwalifikowania pacjentów
do programów lekowych z powodu
przekroczenia budżetu itd. 

Konkludując, przed nami wiele wy-
zwań i jestem przekonany, że bez istot-
nej roli sektora prywatnego w ochronie
zdrowia, Polska nie rozwiąże wielu spo-
śród wyżej wymienionych problemów.
Niezbędne jest, więc skierowanie więk-
szego strumienia środków do prywat-
nych podmiotów. Po drugie, w tym
wszystkim coraz częściej zaczynamy gu-
bić sens istnienia systemu ochrony zdro-
wia i mam wrażenie, że żadna reforma
nie odpowiadała na potrzeby pacjenta.
Tylko odważne decyzje mogą zmienić
system ochrony zdrowia. Wierzę, że Po-
lacy wreszcie to zrozumieją, a ochrona
zdrowia stanie się obszarem istotnym
politycznie, dzięki czemu wybory będzie
przegrywała ta partia, która nie podej-
mie próby prawdziwych reform, a nie ta,
która je przeprowadzi. �

Andrzej Mądrala 
Wiceprezydent Pracodawców
RP od 2006 r., Prezes Zarządu
Centrum Medycznego MAVIT
Sp. z o.o., Wiceprezes Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Szpi-
tali Prywatnych, przewodniczący
Platformy „Zdrowe Zdrowie”
Pracodawców RP.
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LEK-AM to marka sama w sobie.
Przedsiębiorstwo farmaceutycz-
ne LEK-AM to firma z całkowicie

polskim kapitałem. Kluczem do sukce-
su okazało się bardzo precyzyjne
i umiejętne wyszukiwanie luk w obsza-
rze portfolio produktowego oraz odpo-
wiednie wyczucie rynku i potrzeb pa-
cjenta.

Firma specjalizuje się w produkcji
leków generycznych, ale nie są one cał-
kowitym ich odwzorowaniem. Posia-
dając identyczną substancję czynną,
niejednokrotnie stanowią udoskona-
lenie oryginału dzięki nowej formie po-
dania, poprawieniu smaku, wyglądu,
ułatwieniu dawkowania czy zmianie
wielkości opakowania. Ich kolejną, nie-
podważalną zaletą jest cena – znacz-
nie niższa niż leków oryginalnych.
W efekcie LEK-AM regularnie wpro-
wadza na rynek kolejne preparaty me-
dyczne cieszące się dużym uznaniem
pacjentów. 

Ubiegły rok zaowocował wprowa-
dzeniem dwóch leków Rx – jednego
z obszaru pulmonologii oraz prepara-
tu witaminy D do podawania raz w ty-
godniu(7 tys. j.m.) i jeden raz w miesią-
cu (30 tys. j.m.)  Chociaż firma LEK-AM
posiada w portfolio kilka preparatów
z zakresu alergologii i pulmonologii,
w czerwcu 2017 r. wprowadziła na pol-
ski rynek preparat, który stanowi połą-
czenie dwóch istotnych w leczeniu cho-
rób płuc substancji czynnych: salmete-
rolu i flutikazonu. Innowacyjny licznik
umieszczony na inhalatorze ułatwia
pacjentom przyjmowanie właściwych

dawek. Zastosowanie inhalatora ci-
śnieniowego pozwala z kolei na bardzo
precyzyjne dotarcie leku bezpośrednio
do płuc w większej dawce – to znaczą-
ca przewaga nad szeroko dostępnymi
w kraju produktami w inhalatorach
proszkowych. We wrześniu ubiegłego
roku firma wprowadziła na rynek lek RX
z witaminą D3, do stosowania raz w mie-
siącu, co powinno zapewnić wygodę za-
równo użytkownikom, jak i lekarzom. To
kolejny przykład wyjścia naprzeciw po-
trzebom pacjentów, którym zdarza się
regularne pomijanie dziennych dawek.

LEK-AM rozszerza także ofertę su-
plementów diety, wprowadzając na ry-
nek: Nefrocalm – dla osób dbających
o zachowanie zdrowego układu moczo-
wego, Orton Flex Cartistruct – opraco-
wany z myślą o tych, którzy  chcą w kom-
pleksowy sposób zadbać o swoje stawy
oraz AdCort Plus – witaminowy preparat
wspierający m.in. prawidłowe funkcjo-
nowanie układu odpornościowego.

W kolejnych latach spółka chce
wprowadzić na rynek kilka wyjątko-
wych produktów leczniczych. Uzupełnią
one listę oferowanych już leków bądź
będą początkiem obecności LEK-AM-u
w nowych obszarach terapeutycznych.
Część z nich podlega obecnie proce-
durze rejestracji, dla części prowadzo-
ne są jeszcze badania kliniczne, a kil-
ka z nich znajduje się jeszcze w fazie
rozwoju. Szczególnie jeden z prepara-
tów budzi duże nadzieje, ponieważ
przy zachowanej skuteczności tera-
peutycznej udało się o połowę obniżyć
dawkę substancji czynnej, co przełoży
się na wzrost jego bezpieczeństwa i niż-
sze koszty wytwarzania. W pozosta-
łych przypadkach wprowadzone mo-
dyfikacje w technologii lub składzie le-
ków znacząco poprawiają ich para-
metry jakościowe, co pozwala zakwa-
lifikować je do kategorii tzw. super ge-
neryków. 

DHJ

Zawsze najważniejszy jest pacjent!

LEK-AM zawdzięcza swój sukces przyjętej 18 lat temu i konsekwentnie realizowanej
strategii intensywnego rozwoju. Obecnie firma posiada blisko 80 produktów: leków 
dostępnych bez recepty, suplementów diety oraz leków RX – to one stanowią ponad 
60 proc. całkowitej sprzedaży firmy. Chcąc jeszcze bardziej wyjść naprzeciw potrzebom
pacjentów, firma jednocześnie udoskonala obecne preparaty i wprowadza nowe.

Przedsiębiorstwo farmaceutyczne LEK-AM
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BetaMed S.A. jest jedną z największych firm medycznych
w Polsce działających w zakresie długoterminowej opieki do-
mowej i stacjonarnej. Jaka jest historia firmy i co leży u pod-
staw jej powołania?

– BetaMed S.A. jest moim dzieckiem, które właśnie osią-
gnęło pełnoletniość. Aktualnie mamy 91 filii w 11 wojewódz-
twach, w których zatrudniam ok. 3 tys. osób, a pod opieką
mamy ok. 6 tys. pacjentów. W swojej firmie chciałam zmienić
powszechne podejście do pacjenta i pokazać, że chorych moż-
na traktować w sposób ludzki, podchodząc do nich z sercem
i troską, jednocześnie oferując najwyższą jakość opieki me-
dycznej. Osobiście przyjmuję do pracy pracowników wszyst-
kich szczebli, bo zależy mi, żeby wiedzieli, gdzie będą pra-
cować i jakie wartości mają pielęgnować. Chcę mieć w ze-
spole ludzi, którym empatia nie jest obca. Od początku sta-
rałam się stworzyć miejsce, gdzie panuje rodzinna atmosfe-
ra, tworzona przez ludzi z pasją, którzy wstają z radością, że
idą do pracy, i którzy czują się częścią BetaMedu. Sama sta-

ram się przekazywać swoją pozytywną energię zarówno pra-
cownikom, jak i pacjentom, żeby wszystkim było w naszych
placówkach dobrze. Jestem dumna, że udało mi się stworzyć
taką firmę, gdzie aż 90 proc. pacjentów korzysta z bezpłatnych
świadczeń finansowanych w ramach NFZ. 
Proszę przybliżyć specjalizację firmy.

– W pierwszych latach działalności przystępowałam do
konkursów w obszarze opieki domowej, skierowanej do pa-
cjentów, których stan nie pozwala o własnych siłach przyjść
do przychodni. W gronie naszych podopiecznych są też dzie-
ci i osoby dorosłe unieruchomione pod respiratorami. Te oso-
by są stabilne i nie muszą przebywać na OIOMIE, a w domu
czują się znacznie lepiej. Dla pacjentów, którzy nie muszą po-
zostawać na oddziałach intensywnej terapii, ale jednocześnie
nie mogą być w domu ze względu na zbyt ciężki stan zdro-
wia, zbudowałam klinikę wyspecjalizowaną w opiece nad oso-
bami wentylowanymi mechanicznie. Dodatkowo spełniłam
swoje marzenie o budowie domu opiekuńczego dla seniorów,
w którym odnajdują komfortowe, godne warunki życia. Mają
na miejscu nie tylko specjalistyczną opiekę, lecz także kościół,
kawiarnię, ogródek z krzewami owocowymi, dancingi
– wszystko, czego potrzebują, by ich codzienność w ostatnim
okresie życia była radosna i dobrze przeżyta. Zależało mi, żeby
w budynku było dużo wspólnych przestrzeni, świetlic, żeby nasi
podopieczni nie byli skazani na swój pokój, lecz mogli spę-
dzać jak najwięcej czasu razem i w kontakcie z otoczeniem.
Duży nacisk kładę na rehabilitację i terapię zajęciową, bo je-
stem zwolennikiem aktywnej opieki medycznej, która może
zdziałać więcej niż również istotne siedzenie przy łóżku pa-
cjenta i trzymanie go za rękę. Głęboko wierzę, że daję tym lu-
dziom miłość i szczęście, a oni stale mnie w tym utwierdza-
ją swoimi słowami, gestami i uśmiechami. To wielka satys-
fakcja i dowód, że warto było podjąć ten trud i wysiłek.
Czy ma pani plan stworzenia kolejnych takich domów?

– Marzę o tym i wiem, że jest zapotrzebowanie na takie
domy opieki, ale nigdy nie robiłam dalekosiężnych planów.
Na tę chwilę skupiam się na bieżących sprawach i dopiesz-
czaniu funkcjonujących placówek.
Jakie są kluczowe aspekty nowoczesnego zarządzania, aby
odnaleźć się na rynku i przez lata prowadzić biznes, który
pozwala na ciągły rozwój firmy?

– Przy tylu filiach nie można być wszędzie, ale mam wspa-
niałych, sprawdzonych pracowników, na których mogę po-
legać. Koordynatorzy w poszczególnych placówkach powielają

Uśmiech pacjenta dodaje mi energii
W naszym środowisku nie brakuje przedsiębiorczych menedżerów, przekonanych, że
można zaoferować pacjentom usługi refinansowane z NFZ o wysokiej jakości, niezależ-
nie od tego, kto jest podmiotem zarządzającym. Chętnie podpowiemy, co warto zmienić
i gdzie szukać rozwiązań – mówi Beata Drzazga, właściciel i prezes BetaMed S.A.



moje wzorce prowadzenia filii me-
dycznych, więc moje założenia są w peł-
ni realizowane. Na sukces składa się też
dobrze prowadzona, uporządkowana
dokumentacja. Ubolewam, że nie mogę
sobie pozwolić na takie wypłaty, jakie
chciałabym zapewnić swoim pracow-
nikom, bo naprawdę na nie zasługują.
Skończyłam kilka kierunków studiów :
zarządzanie i marketing, integrację eu-
ropejską, dwuletnią specjalizację z ge-
riatrii, studia MBA, kończę doktorat
z ekonomii i wiem, że wspaniale jest się
rozwijać, ale nie dziwię się i ubole-
wam nad tym, że jest mało chętnych, by
podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki,
bo zarobki są absolutnie nieadekwatne
do wykonywanych zadań. Chętnie przy-
jęłabym więcej pracowników do opieki
nad naszymi podopiecznymi.
Co oprócz braku dostatecznego fi-
nansowania jest najbardziej odczu-
walnym problemem w ochronie zdro-
wia?

– Niewątpliwie służbie zdrowia do-
skwiera brak personelu. Proszę mi wie-
rzyć, że prowadzenie kliniki, szpitala,
domu opieki to bardzo trudne zadanie
i duże wyzwanie, zarówno menedżer-
skie, jak i finansowe. Brakuje rąk
do pracy, bo nikt nie chce pra-
cować za grosze. Każdy chce
żyć godnie, a menedżer z próż-
nego nie naleje. Z zewnątrz
może się wydawać, że wszyst-
ko jest kolorowe i łatwe, ale
codzienność w tej branży jest
naprawdę trudna. Trzeba cały
czas kontrolować budżet i mieć
coś w zanadrzu na nieplano-
wane wydatki, np. na naprawę
respiratorów, a na sprzęcie me-
dycznym nie można oszczę-
dzać – musi być profesjonalny
i nowoczesny.
Gdyby miała pani szansę zadać
podczas Forum Ekonomicznego pyta-
nie ministrowi zdrowia, co najbardziej
by panią interesowało?

– Nie tyle bym zapytała, co zapro-
ponowałabym powrót do początko-
wych lat istnienia NFZ, gdzie rozma-
wiano, słuchano ekspertów z branży,
praktyków, którzy najlepiej znają co-
dzienne problemy rynku ochrony zdro-
wia i realne możliwości wprowadzania
proponowanych rozwiązań. Jestem
przekonana, że nie tylko ja chętnie po-
dzieliłabym się z decydentami swoimi
uwagami i  doświadczeniami. Wymia-
na zdań między środowiskiem me-
dycznym a przedstawicielami resortu
oraz publicznych instytucji, takich jak

NFZ, jest bardzo potrzebna. Menedże-
rowie ochrony zdrowia mają wiele mą-
drych, racjonalnych pomysłów, ale za
nimi musi iść finansowanie. Opieka
długoterminowa jest dobrze zorgani-
zowana i nie wymaga rewolucji. Wy-
starczy podnieść stawki za osobodzień
– to by wiele rozwiązało. Wtedy byłoby
więcej chętnych do pracy, a liczniejszy
personel to wyższa jakość obsługi dla
pacjentów. W naszym środowisku nie
brakuje menedżerów, przekonanych, że
można zaoferować pacjentom za dar-
mo wysoką jakość, niezależnie od tego,
kto jest podmiotem zarządzającym – czy
jest to osoba prywatna, czy też pla-
cówka państwowa. Chętnie podpowie-
my, co warto zmienić i gdzie szukać roz-
wiązań.
Czy zauważa pani, że polskie społe-
czeństwo się bogaci i coraz częściej
szuka usług komercyjnych?

– Pewnie mała cząstka tak, ale cały
czas jesteśmy przyzwyczajeni do  bez-
płatnej opieki medycznej. Wcale się
temu nie dziwię – w końcu płacimy
składki i chcielibyśmy widzieć tego
efekty,  a my pokazujemy, że ta nieko-
mercyjna opieka też może być z naj-

wyższej półki. Rolą państwa jest dbać
o obywateli, zwłaszcza w tak szczegól-
nym obszarze jak służba zdrowia.
Co jest dla pani największą nagrodą za
wykonywaną pracę: wyróżnienia biz-
nesowe czy wspomniane ciepłe słowa
podziękowań od pacjentów?

– Najbardziej spełniona czuję się
przy uśmiechniętych pacjentach, ale nie
ukrywam, że czuję satysfakcję, odbie-
rając liczące się nagrody, choćby tytuł
„Najlepszy Manager” wśród placówek
prywatnych, otrzymany z rąk ministra.
W ciągu 2,5 roku zdobyłam ponad sto
nagród i odznaczeń. To dla mnie czy-
telny sygnał, że moja praca ma sens, ale
uważam też, że wyróżnienia, które od-
bieram, są również zasługą całego
mojego personelu. Dużym zaszczytem
była dla mnie propozycja stworzenia
w mojej klinice pomieszczeń dla Klini-
ki Budzik, jaka wyszła od Ewy Błaszczyk,
nasza współpraca będzie na pewno
kontynuowana. Jest bardzo wiele chwil
i sytuacji, w których czuję się docenio-
na, i czuję, że moja dobra energia wraca.
Jak wyobraża pani sobie kolejne 18 lat
BetaMedu?

– Marzy mi się przede wszystkim
więcej spokoju i więcej środków,
które pozwolą stworzyć miejsca
dla pacjentów i wpłyną na płace
dla moich pracowników, aby mo-
gli wieść godziwe życie. Praca jest
jednocześnie moją pasją, wiec
chcę dalej rozwijać firmę i cieszyć
się efektami podejmowanych de-
cyzji. To mnie uskrzydla i dodaje
energii.

Rozmawiał 
Mariusz Gryżewski
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Co stanowi specjalizację ORPEA
Polska?

– Od ponad 17 lat opiekujemy się se-
niorami. Oferujemy blisko 1000 miejsc
w dziewięciu nowoczesnych ośrodkach
– domach opieki i klinikach rehabilita-
cyjnych na Mazowszu (siedem w War-
szawie i okolicach) oraz w Chorzowie
i we Wrocławiu, gdzie poza domem
opieki w formule assisted living funk-
cjonują mieszkania dla seniorów. Są to
komfortowo wyposażone apartamenty,
których mieszkańcy – w razie potrzeby
– korzystają ze wsparcia medycznego
oraz pomocy w czynnościach dnia co-
dziennego (np. zakupy, usługi pralnicze,
itd.). Nasze domy i kliniki specjalizują się
w usługach opiekuńczo-leczniczych
oraz rehabilitacji neurologicznej, ogól-
noustrojowej i kardiologicznej. 
Kim są państwa podopieczni?

– W naszych domach mieszkają
seniorzy, którzy ze względu na wiek
i stan zdrowia wymagają codziennego
wsparcia i całodobowej opieki lub za-
kończyli pobyt w szpitalu, ale nie są jesz-
cze gotowi, by funkcjonować samo-
dzielnie. Mamy również podopiecz-

nych z chorobami otępiennymi, w tym
osoby z chorobą Alzheimera czy Par-
kinsona. W klinikach rehabilitujemy pa-
cjentów po zawałach, udarze, wypad-
kach komunikacyjnych, operacjach.
Ile kosztuje wybudowanie jednego
domu opieki?

– Nakłady inwestycyjne na poje-
dynczy projekt – domu opieki lub klini-
ki – to średnio 8–10 mln EUR, wliczając
zakup nieruchomości, budowę lub ad-
aptację obiektu oraz jego wyposażenie.
Do tego trzeba doliczyć koszt wyna-
grodzeń dla personelu. Obecnie reali-
zujemy kilka projektów. W przyszłym
roku nasze inwestycje przyspieszą. 
Czyli planujecie rozwój sieci pod szyl-
dem ORPEA?

– Tak. Na warszawskim Tarchominie
powstanie wkrótce Dom Opieki na 130
nowych miejsc. Wybraliśmy już gene-
ralnego wykonawcę nowego domu
w Piasecznie – budowa rozpocznie się
wkrótce i potrwa nieco ponad rok. Ru-
szamy też z budową nowoczesnej kliniki
rehabilitacyjnej w Warszawie i przebu-
dową naszego Domu Opieki w Kon-
stancinie. Dodatkowo, szukamy w sto-
licy nowych lokalizacji. W planach
mamy również modernizację i rozbu-
dowę obecnych placówek, m.in. Domu
Opieki OSTOYA w Starych Babicach.
We Wrocławiu prowadzimy Rezydencję
Na Dyrekcyjnej (zdjęcie z lewej), dawniej
Angel-Care przejęte przez MEDI-system

w 2018 r., gdzie w jednym kompleksie
funkcjonują dom opieki i mieszkania dla
seniorów ze wsparciem medycznym.
Wkrótce rozpoczniemy budowę kolej-
nego wrocławskiego Domu Opieki o na-
zwie „Święta Jadwiga” (zdjęcie z pra-
wej), który powstanie w dawnym kom-
pleksie szpitalnym przy ul. Traugutta
i będzie wykończony w standardzie
premium. W perspektywie sześciu lat
chcemy mieć we Wrocławiu co najmniej
cztery domy opieki i jedną klinikę re-
habilitacyjną. Realizujemy duże pro-
jekty w Poznaniu i Gdańsku, szukamy
odpowiednich nieruchomości w Kra-
kowie i Katowicach. Zamierzamy też in-
westować w mniejszych miastach: Byd-
goszczy, Białymstoku, Lublinie, Kiel-
cach, Łodzi, Rzeszowie czy Szczecinie. 
Czy NFZ jakoś wspomaga państwa
działania?  

– Od 15 lat oferujemy opiekę na od-
działach rehabilitacyjnych oraz w ośrod-
kach opiekuńczo-leczniczych w ra-
mach Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Większość przychodów Grupy
ORPEA w Polsce (około 65 proc.) po-
chodzi właśnie z kontraktu z NFZ. Co
ciekawe, stawki Funduszu są coraz
wyższe – w drugiej połowie tego roku
wzrosły o 4 proc. Zapowiadane są pod-
wyżki, dzięki czemu za trzy lata ich po-
ziom będzie zadowalający. Niestety nie
oznacza to większej dostępności, gdyż
Fundusz nadal będzie płacił za tę samą
liczbę łóżek. Nasze nowe inwestycje
będą się opierać na usługach komer-
cyjnych, zatem powyższe proporcje się
odwrócą – dwie trzecie przychodów
Grupy ORPEA w Polsce będzie gene-
rowanych na rynku prywatnym.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Opieka na najwyższym poziomie
Rozmowa z Beatą Leszczyńską, 
prezes ORPEA Polska – firmy zajmującej się 
stacjonarną opieką długoterminową od 2001 roku.



Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, tel. 18 20 120 21, tel./fax 18 20 153 51, e-mail: sekretariat@szpital-zakopane.pl

www.szpital-zakopane.pl

Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem to nowoczesna pla-
cówka medyczna posiadająca znakomitą kadrę zarządzającą, jak i pełen poświęce-
nia wykwalifikowany personel medyczny. Dyrektorem Szpitala od 2003 roku jest Pani
Regina Tokarz.

Placówka dysponuje 243 łóżkami w oddziałach o charakterze zachowawczym i za-
biegowym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (łącznie 12 oddziałów).

W celu zapewnienia maksymalnie komfortowych warunków leczenia wszystkie od-
działy zostały zmodernizowane – np. dla poprawy warunków leczenia pacjentów z
chorobami układu krążenia, po operacjach kardiochirurgicznych, jak i zabiegach kar-
diologicznych w ubiegłym roku przeniesiono Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej do
nowej części Szpitala oraz utworzono Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej.

Również w roku ubiegłym, ze względu na potrzeby naszych pacjentów, otwarty został Oddział Medycyny Paliatywnej. W lipcu b.r. zakończono na-
tomiast prace modernizacyjne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lądowiska śmigłowca.

W pracowniach diagnostycznych Szpitala wykonywane są badania w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej, endoskopii, USG, RTG, TK, kardiologii.
Placówka zabezpiecza również świadczenia z zakresu kardiologii inwazyjnej w pracowniach: hemodynamiki i elektrofizjologii.  

Ponadto udziela świadczeń w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (13 poradni), podstawowej opieki zdrowotnej (w tym poradnia leka-
rza POZ oraz ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), fizjoterapii ambulatoryjnej, a także ratownictwa medycznego (zespoły ratow-
nictwa medycznego). 

Świadczenia udzielane są w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szpital dysponuje nowoczesnym sprzętem i aparaturą medyczną. W planach placówki jest dalsza modernizacja zarówno wyposażenia, jak i po-
mieszczeń. Planuje się także rozszerzenie działalności w celu dostosowania oferty medycznej Szpitala do potrzeb pacjentów. 

Szpital posiada Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a także Certyfikat Sys-
temu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. 

Zapraszamy do współpracy lekarzy specjalistów, którym Szpital zapewnia lokale mieszkalne.
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Poddębickie Centrum Zdrowia od lat
plasuje się w czołówce rankingów me-
dycznych. Jak udało się wypracować
tak silną, stabilną pozycję?

– Za sukcesem każdej  instytucji sto-
ją ludzie. Rola menedżera w dużej
mierze sprowadza się do pozyskania
fachowców, którzy stworzą zespół. Do-
bry szpital to przede wszystkim zespół
zdolnych, szanujących się wzajemnie
ludzi, którzy zbudowali miedzy sobą do-
bre relacje. Dobry personel do sukce-
su potrzebuje dostępu do nowoczesnej
aparatury medycznej i odpowiedniej
wielkości kontraktu. Istotne  jest, żeby
te elementy ze sobą współgrały. To
składowe sukcesu szpitala z punktu wi-
dzenia menedżera, ale tak naprawdę
miernikiem sukcesu jest zadowolony
pacjent. W naszym przypadku widoczny
jest pacjent, czego potwierdzeniem są
rankingi oceny jakości udzielanych
świadczeń medycznych. Na naszą po-
zycję wpływa wiele czynników, ale naj-
bardziej cieszy mnie stabilna sytuacja
kadrowa. Nasi pracownicy ciężko pra-
cują, ale jednocześnie całkiem przy-
zwoicie zarabiają, co przeczy po-
wszechnej opinii, że w służbie zdrowia
mamy do czynienia z bardzo niskimi za-
robkami. Myślę, że etaty w szpitalach
są niewłaściwie rozdzielone, ale przy
obecnej liczbie uczelni medycznych
wystarczy skupić się na lepszej orga-
nizacji systemu ochrony zdrowia, bo za-
sób kadr jest wystarczający. U mnie
w szpitalu zgodnie z zasadą decen-
tralizacji każdy ordynator rządzi od-
działem i sam dobiera sobie personel,
odpowiada za realizację kontraktu.
Moje zadanie w tak funkcjonującym
,,państwie’’ to koordynacja  pracą sa-
modzielnych oddziałów. Bezpośrednia
odpowiedzialność ordynatora i perso-
nelu za ewentualne  niepożądane  zda-
rzenia  medyczne skutkuje  eliminacją
takich zdarzeń do minimum.
Poddębickie Centrum Zdrowia jest do-
ceniane zarówno za osiągnięcia me-

Nie bójmy się zdrowej konkurencji
Chciałbym, żeby pacjenci w całej Polsce zawsze mogli liczyć na pomoc, gdy znajdą się
w potrzebie. Do tego niezbędny jest sprawnie działający system ochrony zdrowia, 
a ten, jak wiadomo, opiera się na ludziach. Wierzę, że zawód lekarza nie jest zagrożony
– mówi Jan Krakowiak, prezes zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia.



dyczne, jak i wyniki biznesowe, a po-
godzenie tych sfer to nie lada wyzwa-
nie.

– To prawda. 7 lat temu przejąłem
szpital,  który  do 2011 r. wygenerował
50 mln zł zobowiązań i posiadał 15-mi-
lionowy kontrakt. Przekształcony przez
starostę w spółkę prawa handlowego
szpital  posiada na chwilę obecną
40-milionowy kontrakt. Szpital w Pod-
dębicach świadczy dla zachodniej czę-
ści województwa łódzkiego usługi me-
dyczne w zakresie pełnej chemiotera-
pii, onkologii chirurgicznej, onkologii
urologicznej, onkologii ginekologicz-
nej. Niestety wkrótce co trzeci Polak bę-
dzie zmagał się z nowotworem, dlate-
go potrzeba funkcjonowania dobrych
ośrodków, które pozwolą jak najwcze-
śniej wykryć chorobę i podjąć sku-
teczne leczenie, jest jednym z najważ-
niejszych priorytetów państwa. Świa-
domi tego, rozwijamy profil onkolo-
giczny i czynimy starania o utworzenie
w naszym szpitalu oddziału radiotera-
pii, uzyskując w ten sposób możliwość
świadczenia kompleksowego lecze-
nia chorób nowotworowych. W 2018
roku planujemy uruchomić tak po-
trzebny dla pacjentek centralnej Polski
oddział rehabilitacji po mastektomii.
Szpital w Poddębicach jest ponadto
szpitalem sieciowym, który zabezpiecza
bieżące potrzeby lokalnej społeczności
czterech oddziałów podstawowych,
a dodatkowo posiada oddział ortope-

dii, urologii i rehabilitacji ogólnoustro-
jowej, wykorzystując miejscowe wody
geotermalne. Pełna decentralizacja
i umożliwienie ordynatorom samo-
dzielnego tworzenia zespołów jest we-
dług mnie najlepszym rozwiązaniem
przy realizacji tak szerokiego zakresu
świadczeń medycznych. Najbardziej
korzysta na tym pacjent – funkcjonują-
cy model zarządzania powoduje, że
każdy  pracownik ponosi odpowie-
dzialność za jak najlepszą opiekę nad
chorym. Zależność jest prosta – zado-
woleni pacjenci to zrealizowany kon-

trakt, a na tym z oczywistych względów
zależy całemu personelowi. 
Rywalizacja na rynku medycznym
sprzyja jakości?

– Oczywiście. To takie same usługi
jak w każdej innej branży, dlatego trze-
ba dbać o konkurencyjność, żeby pa-
cjent polecił szpital innym. Przyjmujemy
pacjentów z różnych miast, również
spoza regionu. Oferujemy m.in. nowa-
torską rehabilitację opartą na wodach
geotermalnych, która przynosi nad wy-
raz pozytywne efekty. W rezultacie od-
bieramy wiele podziękowań od pa-
cjentów z całej Polski, a w rankingach
wyników leczenia zajmujemy wysokie
miejsca. W tym roku w ramach posze-
rzenia bazy planujemy stworzyć 20 do-
datkowych łóżek dla kobiet po ma-
stektomii, tych oddziałów w Polsce bra-
kuje. Nie obawiajmy  się zdrowej kon-
kurencji, która ma najlepszy wpływ na
jakość świadczonych usług medycz-
nych. Tworząc monopol usług medycz-
nych, likwidujemy samoczynnie jakość
świadczeń medycznych.
Walka o pacjenta jest warunkiem ren-
towności?

– Oczywiście. Dziś menedżer powi-
nien myśleć w tych kategoriach i za-
biegać o pacjenta. Kolejki w szpitalach
wkrótce będą mitem. Wartość kontrak-
tów jest coraz większa, pieniądze w sys-
temie są – trzeba posiadać  umiejętność
mądrego wydatkowania  pozyskanych
środków.

Zmieniający się system ochrony zdro-
wia wymaga dużej elastyczności
i umiejętności dostosowania się do no-
wych warunków. Jakie inne „talenty”
przydają się w zarządzaniu szpitalem?
Co by pan doradził decydentom, któ-
rzy kształtują system opieki zdrowotnej
w Polsce?

– Dobre zarządzanie to przede
wszystkim profesjonalna realizacja usłu-
gi dla pacjenta. To zadanie dla osoby
zarządzającej szpitalem i zespołu, ale
także dla NFZ-u, który powinien wyko-
nać żmudną pracę w zakresie ustalenia

progów rentowności poszczególnych
oddziałów. Nie można pozwolić na to,
ażeby funkcjonowały oddziały, których
koszty utrzymania przewyższają przy-
chód. Oddziały muszą się bilansować,
żeby można było oferować wysoką ja-
kość świadczeń – wtedy są pieniądze na
leki, środki czystości, na wszystko, cze-
go potrzebuje pacjent, żeby zapewnić
szybki powrót do zdrowia i komfortowe
warunki pobytu w szpitalu. Jest to moż-
liwe wyłącznie wtedy, gdy szpital ma
płynność finansową. Łatwo wyliczyć, jaki
przychód zapewnia opłacalność utrzy-
mywania oddziału. Jeśli koszty są zbyt
wysokie, dokładamy do utrzymania od-
działu, a to zadłuża pozostałe jednost-
ki, generuje zobowiązania i – co nie-
dopuszczalne – oszczędności na pa-
cjencie. Kolejna sprawa dotyczy real-
nego przypisania liczby etatów do po-
szczególnych oddziałów. Nie można
mnożyć etatów i generować zbędnych
kosztów. Uważam, że dobrze opłacany
lekarz będzie zmotywowany i zaanga-
żowany w wykonywaną pracę, której po-
święci się w stu procentach, i nie będzie
spieszył się do innej pracy. Minister zdro-
wia powinien też dogłębnie rozważyć
faktyczne potrzeby w zakresie istnienia
szpitali w poszczególnych lokaliza-
cjach. Na niektórych terenach kon-
kretne oddziały są zbędne, np. gineko-
logiczno-położnicze, które mimo pro-
gramu 500+ przerastają realne zapo-
trzebowanie. Na Śląsku jest większe za-
potrzebowanie na ośrodki leczenia
chorób układu oddechowego, na Po-
morzu – chorób reumatycznych. To wy-
maga  indywidualnej analizy i podjęcia
konkretnych kroków. Warto pomyśleć
o jednolitym nadzorze właścicielskim.
Ktoś powinien kreować politykę zdro-
wotną w województwie. Ktoś, czyli oso-
ba, a nie sztab ludzi. Wreszcie większa
część środków z budżetowej puli na
ochronę zdrowia powinna być prze-
znaczana na profilaktykę – programy
edukacyjne, badania przesiewowe itp.
Nie ma bowiem nic lepszego niż świa-
dome społeczeństwo, które samo bę-
dzie dbało o swoje zdrowe. Wtedy kosz-
ty leczenia będą znacznie niższe, a oby-
watel – szczęśliwszy ze zdrowego prze-
biegu życia.
Jest pan nazywany lekarzem szpitali,
bo wyciąga pan placówki z kryzysu.
Lubi pan trudne wyzwania?

– Rzeczywiście to już trzeci szpital,
który wyprowadziłem na prostą. Obję-
cie jednostki, która jest w dobrej kondycji
i święci triumfy, nie jest zbyt wymaga-
jące, o wiele bardziej satysfakcjonują-
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Zbliżają się wybory samorządowe, a te będą
miały wpływ na dalsze losy szpitala. Mam na-
dzieję, że władza znajdzie się w rękach kompe-
tentnych ludzi, którzy będą rozumieli, że
największą wartością jest życie. Życzyłbym
sobie, żebyśmy się wzajemnie szanowali i współ-
pracowali, mając wspólny cel: dobro człowieka.

�



ce jest zrobić coś z niczego. Kiedy
przejąłem Poddębickie Centrum Zdro-
wia, wszyscy kładli na nim krzyżyk, a ob-
łożenie ograniczało się do około 3000
pacjentów rocznie. Dziś leczy się u nas
ok. 13000 pacjentów. Kontrakt wzrósł
z 15 do 40 mln zł. Liczby mówią same za
siebie. 
Które działania zespołu PCZ zapew-
niają placówce przewagę konkuren-
cyjną?

– Staramy się budować strategię
tak, aby zabezpieczać potrzeby pa-
cjenta kompleksowo, zapewniając do-
stęp do świadczeń i wysoką jakość, nie-
mniej naszym największym atutem jest
kadra, niezależnie od dziedziny. Nie
ukrywam, że wiele zawdzięczamy przy-
chylności samorządu, który umożliwił
nam realizację podejmowanych dzia-
łań. Głęboko wierzę w moc powiedze-
nia, że zgoda buduje.
25 maja weszło w życie RODO, czyli
nowa Ustawa o ochronie danych oso-
bowych. Są państwo na to przygoto-
wani?

– Oczywiście, mamy specjalistę
w szpitalu i zewnętrznego opiekuna. Je-
dyne, co budzi mój sprzeciw, to nie-
równość wobec podmiotów publicz-
nych i prywatnych w przypadku pocią-
gnięcia do odpowiedzialności w razie
wykrytych nieprawidłowości. 20 mln
euro a 100 tys. euro to kolosalna roz-
bieżność, która powinna być niedo-
puszczalna w świetle równości wobec
prawa.

Co jeszcze przeszkadza w prowadze-
niu działalności i hamuje rozwój szpi-
tala?

– Na pewno niektóre zakresy świad-
czeń powinny być kontraktowane nieli-
mitowo. Szpital powinien być rozlicza-
ny po wykonaniu świadczenia, a nie po
realizacji limitów. Ponadto rząd powinien
rozważyć możliwość finansowania
w szpitalach sieciowych  za tak zwaną
gotowość. Fundusz płaci nam bowiem
za wykonane świadczenia, nie płaci za
dyżury, które wchodzą w koszty wyko-
nywanych świadczeń.
Czy istnieje na świecie idealny system
ochrony zdrowia?

– Nie, ponieważ każdy obywatel
każdego państwa ma  zupełnie inne
oczekiwania i niezależnie od tego, ile
pieniędzy przeznaczymy na ochronę
zdrowia, zawsze będzie deficyt. Pola-
cy mają szczególnie wysokie oczeki-
wania co do jakości i dostępności
świadczeń medycznych i trudno będzie
w pełni spełnić oczekiwania społe-
czeństwa w tym zakresie. Każdy Polak,
jak powszechnie  wiadomo, posiada
wiedzę  jak należy się leczyć. Z prze-
prowadzonych badań wynika, że nie
każdy Polak wie, kiedy zasadne jest we-
zwanie pogotowia a kiedy korzystać
z nocnej pomocy lekarskiej. Jeszcze raz
powtórzę: potrzebna jest szeroko za-
krojona promocja zdrowia i edukacja
społeczna w zakresie profilaktyki
i funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia.

Stoi pan na czele szpitala, zarządza
jego budżetem, kształci pan studentów.
Która z tych ról jest panu najbliższa?

– Jestem też absolwentem prawa i to
wykształcenie bardzo pomaga mi funk-
cjonować w systemie ochrony zdro-
wia. Wiedza medyczna i znajomość
interpretacji  prawa  znacznie ułatwia-
ją zarządzanie szpitalem. Mimo wielo-
kierunkowego wykształcenia i do-
świadczenia cały czas się uczę i do-
kształcam. Jednocześnie lubię prowa-
dzić zajęcia dla młodych ludzi. Mam na-
dzieję, że będzie coraz więcej mło-
dych, doskonale wykształconych me-
nedżerów, gotowych do przejęcia wła-
dzy w zakresie zarzadzania w systemie
ochrony zdrowia. W zarządzaniu istotą
jest rentowność, dlatego wiedza me-
dyczna nie jest warunkiem koniecz-
nym, ale niewątpliwie dobrze jest łączyć
na stanowisku prezesa wiedzę mene-
dżera i lekarza.
Jak widzi pan rozwój szpitala w kon-
tekście sytuacji w branży medycznej?

– Zbliżają się wybory samorządowe,
a te będą miały wpływ na dalsze losy
szpitala. Mam nadzieję, że władza
znajdzie się w rękach kompetentnych
ludzi, którzy będą rozumieli, że naj-
większą wartością jest życie. Życzyłbym
sobie, żebyśmy się wzajemnie szano-
wali i współpracowali, mając wspólny
cel: dobro człowieka. Chciałbym, żeby
pacjenci – nie tylko w PCZ, ale w całej
Polsce – zawsze mogli liczyć na pomoc,
gdy znajdą się w potrzebie. Do tego po-
trzebny jest sprawnie działający system
ochrony zdrowia, a ten, jak wiadomo,
opiera się na ludziach. Wierzę, że za-
wód lekarza nie jest zagrożony – falę
wyjazdów za granicę mamy już za
sobą, a zarobki w Polsce znacznie się
poprawiły. Wynagrodzenie lekarzy za
ich ciężką pracę jest teraz zupełnie
przyzwoite. Stawka godzinowa dla pie-
lęgniarek też stopniowo rośnie. W struk-
turze zatrudnienia w placówkach me-
dycznych brakuje odrębnych stano-
wisk dla osób, które zajmowałyby się
dokumentacją i w ten sposób odciąży-
łyby pracowników medycznych. Jeśli
chodzi o plany dotyczące Poddębic-
kiego Centrum Zdrowia, tak jak wspo-
minałem, jeszcze w tym roku chciałbym
zapewnić dodatkowe łóżka dla kobiet
po mastektomii oraz otworzyć trzeci
w województwie łódzkim ośrodek ra-
dioterapii, co będzie istotnym krokiem
w zakresie zabezpieczenia potrzeb te-
rytorialnych. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
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tel.: 43 828 82 50
fax: 43 828 82 55

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
jest nowoczesnym ośrodkiem świadczą-
cym usługi medyczne na wysokim spec-
jalistycznym poziomie.

Szpital posiada w swojej strukturze
następujące oddziały: 
• Oddział Chorób Wewnętrznych,
• Oddział Onkologii Klinicznej 

i Chemioterapii, 
• Oddział Chirurgii Ogólnej 

i Onkologicznej,
• Oddział Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii,
• Oddział Ortopedii,
• Oddział Urologii,
• Oddział Położniczo-Ginekologiczny 

z Pododdziałem Neonatologii,
• Oddział Pediatrii,
• Oddział Rehabilitacji, 
• Oddział Rehabilitacji Dziennej 

dla Dzieci,
• Oddział Rehabilitacji Prewencji ZUS,
• Szpitalny Oddział Ratunkowy 

z Izbą Przyjęć,
• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Uzupełnieniem leczenia w Poddębickim
Centrum Zdrowia jest szeroka oferta re-
habilitacyjna z rozwiniętą balneologią
i fizykoterapią. W procesie leczenia i reha-
bilitacji wykorzystywane są wody geoter-
malne znajdujące się na terenie Poddębic.
Placówka posiada także nowoczesną
kriokomorę, dzięki czemu stosuje zabiegi
krioterapii jako doskonałe uzupełnienie
programów rehabilitacyjnych.

Na terenie Szpitala znajdują się również
basen, siłownia oraz sauna.

Szpital posiada certyfikat jakości ISO
9001:2008 oraz ISO 14001:2004.


