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Słowo od redakcji

dodatek informacyjno reklamowy

Baltic Business Forum 2017 w Świnoujściu już za nami. W dniach 20-22 
września ludzie biznesu, nauki, polityki i samorządu  ze Szwecji, Polski, 
Ukrainy, Niemiec i Turcji dyskutowali, m.in., o tym, jak Polska i Szwecja 
mogą wspierać Ukrainę w ramach Partnerstwa Wschodniego Unii Euro-
pejskiej. Gościem honorowym tegorocznej edycji BBF była Szwecja. 
Dużo mówiono o listopadowym, V Szczycie Partnerstwa Wschodniego 
w Brukseli. Partnerstwo to przewiduje zacieśnienie współpracy Unii 
Europejskiej z  Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem 
i Armenią. Twórcą inicjatywy jest Polska, która uzyskała poparcie Szwecji. 
Projekt ma polegać na tworzeniu preferencji handlowych, ułatwień 
wizowych i programów pomocowych. Ma to, w dłuższej perspektywie, 
przygotować wspomniane państwa do akcesji. W ślad jednak za tymi 
działaniami muszą iść wielkie pieniądze wydawane przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Planu Inwestycji Zewnętrznych. Chodzi o 44 
mld euro, które miałyby być przeznaczone na budowę nowych połączeń 
drogowych i infrastrukturalnych UE z krajami partnerskimi. 
W 2008 roku, inicjatywa cieszyła się poparciem Komisji Europejskiej 
i Rady Europejskiej. Od tego czasu sytuacja w Europie bardzo się zmieniła. 
Kryzys migracyjny, zamachy terrorystyczne, groźba kryzysu finansowego 
spowodowały, że rozwój Unii Europejskiej na wschód i południe może już 
nie być taki atrakcyjny. Czy Partnerstwo Wschodnie okaże się światłem 
w tunelu dla Unii – już wkrótce się przekonamy.
Na razie jednak uczestnicy Baltic Business Forum mogli mówić nie 
o świetle w tunelu lecz o samym tunelu w dosłownym sensie. Orga-
nizatorzy Forum cieszyli się, że w programie spotkania mogli wpisać  
realny, a nie postulowany temat: „ Tunel dla Świnoujścia- decyzja rządu 
RP, finansowanie ze środków UE, siła lokalnego patriotyzmu”. Prezydent 
Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz  mówił o planach budowy podwodnego 
tunelu, który wreszcie połączy miasto i będzie ważną częścią korytarza 
transportowego Północ- Południe. Organizatorzy mieli świadomość, że 
Forum pomogło w podjęciu tej oczekiwanej decyzji.
Na Forum pojawili się przedstawiciele firm, które w swoich modelach 
biznesowych również zakładają przekraczanie granic, internacjonali-
zację. 
Reprezentowane więc były: Leonardo Helicopters ( PZL Świdnik), Kulczyk 
Investments, Kapsch, ASSECO D.S., PSE Inwestycje, PESA  S.A.,  URSUS 
BUS S.A., TK Telecom, Tian Yu Development, CWCC, a także Lactalis,  
PORR , Robyg,  IDS Bud, Intop Warszawa oraz  Linetech. 
Coraz więcej firm z polskim kapitałem właśnie w opanowywaniu 
zagranicznych rynków widzi swoją przyszłość. Takim firmom będzie-
my się przyglądać bardzo uważnie i pisać o ich osiągnięciach na łamach 
„Kapitału Polskiego”. 
Bardzo aktywnymi uczestnikami spotkania byli samorządowcy. 
Dyskutowano o nowoczesnym, dobrze zarządzanym mieście, które 
potrafi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. W kilku panelach 
samorządowych uczestniczyli, m.in., Robert Biedroń- Prezydent Słupska, 
prof. Witold Orłowski- rektor Akademii VISTULA, Tadeusz Krzakowski- 
Prezydent Legnicy, Beata Klimek- Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego 
i wielu, wielu innych  samorządowców, m.in., z Krakowa, Łodzi, Płocka, 
Lublina, powiatu kartuskiego, Torunia. 
Dzięki współpracy z polskimi samorządami, współorganizator BBF – 
Polsko- Ukraińska Izba Gospodarcza zainicjowała platformę współpracy 
samorządowej o nazwie Polsko- Ukraińska Akademia Miast. Ma ona 
wspomagać polskimi doświadczeniami proces decentralizacji władzy na 
Ukrainie. Właśnie w Świnoujściu, podpisano Memorandum inicjujące 
działalność Akademii.
W „Kapitale Polskim” piszemy również o największym w Europie 
Centrum Kompetencji Technologii Druku 3D, które powstało pod 
Wrocławiem. Pokazujemy unikatowy model biznesowy polskiej firmy 
PGF Urtica, wartości rodzinnej firmy ZPC Śnieżka w Świebodzicach i wie-
le innych interesujących dokonań polskiego biznesu i samorządu. One 
również  są światłem (nie światełkiem) w tunelu dla naszej gospodarki. 

Redaktor Naczelny 
Ryszard Żabiński

Światło w tunelu 
dla Europy

Eldisy Polska Sp. z o.o.
Komorniki, ul. Polna 27, 55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 397 64 02, fax +48 71 317 31 60
biuro@eldisy.pl, www.vds-polska.pl

Eldisy Polska Sp. z o.o. to polski oddział globalnej 
grupy, której celem jest dostarczanie nowoczesnych 
uszczelek dla przemysłu samochodowego, 
branży AGD oraz budowlanej. Firma rozpoczęła 
działalność w Polsce w 2005 roku jako Vorwerk 
Dichtungssysteme Polska, lokalizując swoją 
fabrykę na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (LSSE). 
Vorwerk Dichtungssysteme jest przedsiębiorstwem 
o ponad 185-letniej tradycji. Działalność 
koncernu rozpoczęła się w 1827 roku pod 
nazwą J.C. Vorwerk. Lata dynamicznego rozwoju 
zaoowocowały wzrostem konkurencyjności firmy, 
dzięki któremu stała się ona częścią grupy Eldisy, 
rozpoczynającej działalność w ramach koncernu 
Vorwerk. 

Wśród klientów firmy znajdują się takie marki 
jak Mercedes, Audi, Porsche, Rolls-Royce, Miele 
czy BSH. Strategia jej działalności zakłada 
innowacyjność poprzez ciągły rozwój oraz 
doskonalenie na każdej płaszczyźnie produkcji. 

Dzięki zachowaniu najwyższych standardów, firma 
może dostarczać uszczelki światowym koncernom, 
a jakość oferowanych przez nią materiałów 
potwierdzają liczne certyfikaty, takie 
jak ISO TS169449:2009.
Misja firmy
•  Silna i trwała pozycja 

wśród światowych 
liderów w branży

•  Bezpieczne 
produkty, 
spełniające 
najwyższe 
standardy 
technologiczne

•  Skuteczna 
odpowiedzialność 
biznesu w trosce 
o kontrahenta 
i pracownika

•  Innowacyjność i kreatywność
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Silverboard, czyli patent na skuteczną reklamę
Przykład polskiej firmy All Promote pokazuje, że nawet w tak 
trudnej branży jak reklama outdoorowa, zdarzają się pereł-
ki. O innowacyjnym pomyśle zrodzonym z obserwacji oraz 
o pasji rozmawiamy z Marcinem Czubakiem, prezesem All 
Promote

Innowacje na - zdawało by się – 
zamkniętym polu wielkopowierzch-
niowej reklamy zewnętrznej są 
niezwykle trudne do wdrożenia?

Tak, to prawda. Ale nie, gdy ma się 
pomysł.

To znaczy?
Proszę sobie przypomnieć ostatnią drogę 
przez średniej wielkości miasto. Wszędzie 
billboardy opisane „do wynajęcia”, „wy-
najmę”. Takie miejsca reklamowe jedynie 
szpecą i nie zachęcają do umieszczenia 
reklamy.
Pomysł na nośnik opatentowałem i 
produkt znany na rynku jako Silverboard 
włączyłem w ofertę All Promote. 

Jaki był odzew rynku?  
Bardzo pozytywny. Zaczęliśmy otrzymy-
wać zapytania zarówno od dużych domów 
mediowych jak i bezpośrednio od klientów. 
Dla jednych i drugich najważniejsza była 
możliwość dostosowania dedykowanych 
kampanii poszczególnym typom nabyw-
ców. Przykładowo: dla ogólnopolskiej 
szkoły językowej ważne będzie umieszcze-
nie swojej reklamy w miejscach, gdzie prze-
bywa młodzież, z kolei miejskim klubom 
sportowym zależy na informowaniu o me-
czu na terenie miasta. W takich przypad-
kach Silverboard jest niezastąpiony. 

Co ważne dla naszych kontrahentów, 
pracujemy na terenie całego kraju. Jeste-
śmy obecni w miastach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, ale nie boimy 
się również zleceń w miejscowościach, 
które mają kilkuset mieszkańców. Coraz 
większa grupa reklamodawców dostrze-
ga fakt, że z reklamą outdoorową warto 
wychodzić poza duże miasta i to jest, 
z naszego punktu widzenia, niezwykle 
interesujące. 

Idealnie dopasowane do potrzeb 
klienta…

Tak. A po zakończonej kampanii całość 
demontujemy. Nie zostaje pusta rama jak 
w przypadkach standardowych bilboar-
dów. 386 obsługiwanych miast, 10 000 
pozyskanych miejsc reklamowych, 2000 
przenośnych Silverboardów. Kilkudzie-
sięciu zadowolonych klientów oraz wiele 
zrealizowanych kampanii – zarówno 
lokalnych jak i ogólnopolskich. A to 
wszystko od 2014 roku, kiedy swój po-
mysł zacząłem wprowadzać w życie.  

Nie sposób nie zapytać o piłkę w 
pańskim życiu. Widzę na ścianie 
pańskiego biura mnóstwo koszulek 
piłkarskich. 

(Śmiech) To moja pasja. Kiedyś grałem 
amatorsko. Jeszcze kilka lat temu grałem 

w reprezentacji TVP. Niestety, przez kon-
tuzję musiałem bezpowrotnie zejść z bo-
iska, ale chętnie zasiadam na trybunach 
– najchętniej warszawskiej Legii. Nie 
są mi obce również emocje przeżywane 
podczas spotkań naszej reprezentacji.
Bardzo się cieszę, że moja praca pozwala 
mi również na wspieranie tych, którzy 
jeszcze mogą aktywnie uprawiać sport. 
Trzeci sezon z rzędu jesteśmy oficjalnym 
sponsorem I ligowej drużyny futsalo-
wej AZS Uniwersytet Warszawski. Od 
obecnego sezonu All Promote jest też 
oficjalnym partnerem Futsal Ekstraklasy, 
organizatora najwyższej ligi halowej piłki 
nożnej w Polsce. 

Wspieranie Futsal Ekstraklasy i AZS  
UW, to nie jedyna forma pańskiej 
działalności na rzecz innych... 

Większość wiszących tu koszulek 
wylicytowałem podczas różnych aukcji 
charytatywnych. Cieszę się, że odnosząc 
sukces zawodowy mogę wesprzeć kogoś 
w potrzebie. Dla niektórych te pieniądze 
to szansa na lepsze życie, dojście do pełni 
sił. 

Jakie są pańskie plany na najbliższe 
lata?

Świadomość, że firma ma jedynie polski 
kapitał jest dla mnie najistotniejsza, więc 
nie planuję wprowadzania udziałowców. 
Zrównoważony rozwój firmy oraz dalsze 
wsparcie potrzebujących oraz sportow-
ców, studentów są dla mnie priorytetem. 
W 2018 roku planujemy stworzenie 
ośrodków regionalnej sprzedaży oraz 
organizację działu New businessu, na 
miejscu, w Warszawie.

Marcin Czubak, szef All Promote –prywatnie zagorzały fan Legii Warszawa  i reprezentacji Polski pokazuje, 
że reklama outdoorowa może być innowacyjna, że odnosząc sukces warto pomagać innym.

W połowie roku JSW zanotowała zysk się-
gający 1,4 miliarda złotych, a jeszcze przed 
rokiem firma była na skraju bankructwa. 
Spodziewał się Pan takiego scenariusza? 

Oczywiście, że nie. Nikt się nie spodziewał. Naj-
ważniejsze jednak, że największy kryzys w histo-
rii Spółki mamy już za sobą. Zaledwie rok temu 
podpisaliśmy umowę restrukturyzacyjną z obli-
gatariuszami, która ustabilizowała  perspektywę 
funkcjonowania JSW. Zaraz po tym ceny węgla 
wystrzeliły w górę i to całkowicie zmieniło sytu-
ację Jastrzębskiej Spółki Węglowej i całej Grupy 
Kapitałowej JSW. Po tym zdarzeniu widać, jak 
nieprzewidywalny bywa rynek. 

Historia nieraz pokazała, że ceny węgla 
koksowego mogą być spektakularnie 
niskie,  a za chwilę  - spektakularnie 
wysokie. 

To prawda, JSW w swojej historii miała do 
czynienia z huśtawką cen, co przekładało  się 
na jej  wyniki finansowe. Od końca zeszłego 
roku rynek nam sprzyja i w połowie roku udało 
się zanotować zysk w wysokości 1,4 miliarda 
złotych. Dzięki temu odbudowaliśmy finanse 
Spółki i możemy inaczej spojrzeć na powstającą 
strategię JSW. Teraz jesteśmy w  zupełnie innej 
sytuacji  niż rok temu w momencie podpisy-
wania umowy restrukturyzacyjnej z obligata-
riuszami i dlatego w nowej strategii skupiamy 
się na inwestycjach, dzięki którym JSW będzie 
się rozwijać i stabilnie funkcjonować. JSW 
chce się skoncentrować na węglu koksowym. 
Po zakończeniu inwestycji  Jastrzębska Spółka 
Węglowa będzie produkować 85 procent węgla 
koksowego. To dla nas bardzo ważne, ponieważ 
węgiel koksowy jest znacznie droższy od węgla 
energetycznego i tę różnicę zauważymy po 
stronie przychodowej.

Jeśli chodzi o inne inwestycje, to w dość 
znacznym stopniu ogranicza nas obecnie 
wspomniana umowa restrukturyzacyjna. 
Wszytko musimy uzgadniać z obligatariu-
szami i uzys kiwać ich zgodę.

To prawda, dzisiaj obowiązują nas pewne ogra-
niczenia w wydatkach operacyjnych i inwesty-
cyjnych. Trzymamy się wyznaczonych limitów, 

ale chcemy to zmienić. Po prezentacji naszej 
strategii będziemy przekonywać obligatariuszy, 
że JSW ustabilizowała swoją sytuację i jest w zu-
pełnie innym miejscu niż w dniu podpisania 
umowy restrukturyzacyjnej. Będziemy chcieli 
przekonać naszych partnerów, że funkcjonowa-
nie JSW w pewnego rodzaju gorsecie ograniczeń 
nie jest i w naszym, i w ich interesie. Kondycja 
Firmy w znaczny sposób poprawiła się i to nie 
tylko efektem wzrostu cen, ale przede wszystkim 
wdrożenia działań restrukturyzacyjnych. To 
wzmocniło fundamenty JSW na przyszłość.

O funduszu stabilizacyjnym, na konto 
którego ma trafić miliard złotych, zarząd 
mówi od kliku miesięcy. Na jakim etapie 
jest jego tworzenie. 

Jesteśmy na etapie przygotowań formalnych. 
Przygotowujemy dokumentację związaną 
z jego funkcjonowaniem. Budujemy politykę 
inwestycyjną, czyli ustalamy, w jakie instru-
menty będziemy inwestować. Zapewniam, że to 
będą instrumenty bezpieczne - papiery rządowe, 
obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, 
które da się szybko upłynnić, gdy Spółka będzie 
potrzebowała pieniędzy.

Czy JSW tworzy instytucję finansową?
Nie. To będzie instytucja zarządzana przez wy-
brane przez zarząd JSW  polskie Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych (TFI). My jesteśmy 
firmą, która wydobywa węgiel, produkuje koks 
i to nam najlepiej wychodzi, dlatego potrzebuje-
my wsparcia ze strony specjalistów. JSW nie ma 
kompetencji do prowadzenia i tworzenia własne-
go TFI. Ale to my ustalimy politykę i warunki, 
na jakich nasze pieniądze będą inwestowane. 

Takie rozwiązanie jest bezpieczne dla 
naszych pieniędzy? 

Oczywiście, że jest to bezpieczne. Fundusz bę-
dzie pod naszym pełnym nadzorem, będziemy 
mieli wgląd we wszystkie operacje.

Możemy na tym dodatkowo zarobić? 
Oczywiście, że tak. Już teraz w ramach polityki 
zarządzania środkami pieniężnymi zarabiamy na 
lokatach. Jest to symboliczny zarobek, bo wszy-
scy wiemy, na jak niskim poziomie jest dzisiaj 
oprocentowanie lokat. Z drugiej strony, fundusz 

na pewno nie będzie działał na rynku w sposób 
agresywny.  Stawiamy na bezpieczny zysk.

Wiele osób zastanawia się, dlaczego za-
rząd nie wykupi obligacji i JSW nie zacznie 
z czystą kartą , bez długów.

Jesteśmy oczywiście na tyle w dobrej sytuacji, 
że możemy wykupić obligacje od razu, ale to 
oznacza konieczność wydania na ten cel ok. 1 
mld zł. A gdyby w tym czasie spadły ceny na 
węgiel to mamy podwójny problem: nie mamy 
już tych pieniędzy, które przeznaczyliśmy na  
wcześniejszy wykup obligacji, a jednocześnie 
pogarszają się nasza płynność i  bieżące wyniki. 
Mamy wtedy powtórkę sytuacji z lat 2015/2016. 
Ponadto musimy sobie także zdawać sprawę 
z tego, że inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW 
w tym roku sięgną miliarda złotych, a w ko-
lejnych latach będą jeszcze wyższe. Musimy 
nadrobić zaległości z lat kryzysu. To są ogromne 
pieniądze i żeby te środki zabezpieczyć, musimy 
zbudować odpowiednią strukturę finasowania 
inwestycji. Żadna duża firma, która ma tak duże 
aktywa rzeczowe takie  jak kopalnie, nie bierze 
całego ryzyka finansowego na siebie.

Czy wynik 1,4 miliarda zł w połowie roku 
przełoży się na 3 miliardy na koniec roku? 
To byłby najlepszy wynik w historii JSW.

Pierwszy kwartał był bardzo dobry, drugi 
kwartał był niezły. Wszyscy zainteresowani 
wiedzą jednak, że  teraz ceny węgla nie są  już  
tak wysokie.

Dziękuję za rozmowę. Marcin Prynda

Rozmowa z Robertem Ostrowskim, zastępcą prezesa zarzą-
du ds. ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Nadrabiamy zaległości z lat kryzysu
GospodarkaGospodarka
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Największe w Europie Centrum Kompetencji Technologii 
Druku 3D powstało w Bielanach Wrocławskich

Był Pan odpowiedzialny za realizację 
tej inwestycji w Polsce. Czy wszystko 
przebiegło zgodnie z planem?

Mieliśmy ściśle określony czas budowy, wy-
nosił on 40 tygodni i terminu tego udało się 
dotrzymać. Odpowiadałem między innymi 
za cały proces przetargowy, koncepcyjny, 
realizację budowy. Obok siebie miałem inży-
niera kontraktu, generalnego wykonawcę, 
mogłem też liczyć na wsparcie pracowników 
Materialise. W czasie budowy trzeba było 
pokonać wiele przeszkód, dotyczących m.in. 
rozbudowy infrastruktury, ale na szczęście 
udało się dotrzymać harmonogramu. Liczą-
cy 10 tysięcy metrów kwadratowych obiekt 
zwiększy nasze możliwości produkcyjne, jest 
w nim miejsce dla kolejnych maszyn produ-
kujących w technologii SLS, czyli selektyw-
nego spiekania proszków poliamidowych. 
Zakład był projektowany i realizowany 
właśnie pod kątem tego, że branża będzie 
się bardzo szybko rozwijać, a co za tym idzie 
założono konieczność szybkiej rozbudowy 
możliwości wytwórczych fabryki. 

Dlaczego wybrano właśnie Bielany 
Wrocławskie?

Materialise jest liderem branży oprogramo-
wania i technologii przyrostowych,global-
nym koncernem działającym na wszystkich 
kontynentach. 
W Europie, poza Polską, ma zakłady pro-
dukcyjne w Niemczech, Czechach i Belgii, 
gdzie pracuje w sumie 150 maszyn. Każde 
centrum specjalizuje się w stosowaniu okre-
ślonych technologii. Centrum w Bielanach 
ma potencjał rozbudowy parku maszynowe-
go do 80 urządzeń produkujących w tech-
nologii SLS, czyli selektywnego spiekania 
laserowego proszków poliamidowych. W ten 
sposób drukuje się głównie detale prototy-
powe dla przemysłu motoryzacyjnego, lotni-
czego, tworzyw sztucznych i innych branż.
Realizujemy zlecenia Materialise, powstające 
u nas wyroby są sprzedawane w całej Euro-
pie. Zlokalizowanie Centrum Kompetencyj-
nego i fabryki w Polsce zwiększa możliwości 
wytwórcze Materialise i jest też szansą na 
zdobywanie kolejnych rynków. 
W 2014 roku Materialise połączył się 
z polskim start-upem, E-prototypy, który 
miał już dobrą pozycję na polskim rynku. 
Ponadto, lokalizacja pod Wrocławiem 

umożliwia łatwy dostęp do uczelni, wyso-
kokwalifikowanych pracowników. Wro-
cław jest dużym ośrodkiem akademickim, 
a Meterialisetworzy swoje fabryki właśnie 
w takich ośrodkach. Sama firma Materialise 
powstała właśnie na uczelni. O lokalizacji 
zdecydowały też atuty komunikacyjne, 
bliskość autostrady. 

Fabryka Druku 3D i Centrum Kom-
petencji w Bielanach Wrocławskich 
reprezentuje tzw. przemysł 4.0. Jakie 
znaczenie dla Wrocławia i Dolnego 
Śląska ma powstanie i rozwój takiej 
fabryki?

Rzeczywiście, uczestniczymy całkowicie 
w czwartej rewolucji przemysłowej. Możemy 
realizować produkcję seryjną, a jednocze-
śnie zapewnić w pełni zindywidualizowanie 
produktu. Zatrudniamy ponad 60 osób, ale 
będziemy potrzebowali ich więcej, bo też 
i nasze możliwości produkcyjne będą się 
zwiększały.Obecnie produkujemy średnio 
5.000 detali tygodniowo. Pomieszczenia 
produkcyjne są na razie wykorzystywa-
ne w około 50 procentach, ale specjalnie 
zbudowano je w taki sposób, aby w najbliż-
szych latach można było znacznie zwiększać 
potencjał produkcyjny, bez konieczności 
rozbudowy zakładu. Będziemy więc 
potrzebowali coraz więcej bardzo kreatyw-
nych pracowników. Uczestniczymy też 
w wielu projektach, wspólnie z uczelniami, 
zaangażowanych jest w nich wielu młodych 
ludzi. Dzięki temu m.in. technologie druku 
3D będą się mogły szybciej upowszechniać, 
mają one przecież zastosowanie we wszyst-
kich branżach. A korzyści z jej stosowania są 
ogromne.

Jak Pan sadzi, w których branżach 
technologie druku 3D będą mogły się 
najszybciej rozwijać?

Trudno powiedzieć. Druk 3D jest częścią 
prototypowania, które stosuje się przecież 
we wszystkich branżach. Bardzo bym chciał 
rozwijać tę technologię w polskiej medy-
cynie. Firma ma w tej dziedzinie ogrom-
ne osiągnięcia. Niedawno w Materialise 
świętowaliśmy ważne wydarzenie – już 
300 tysięcy pacjentów na całym świecie 
miało kontakt z naszą technologią. Firma 
wyprodukowała około 300 tysięcy implan-
tów, które wykorzystano do operacji. Były to 
zindywidualizowane, pojedyncze implanty, 
zastosowane w operacjach konkretnego 
pacjenta. Współpracujemy też ze wszystkimi 
największymi producentami sprzętu ortope-
dycznego na świecie.
Możliwości wykorzystania tej technolo-
gii w medycynie jest znacznie więcej. Na 
podstawie danych z tomografu możemy-
na przykład wydrukować model serca 
ze wszystkimi jego wadami, które trzeba 
usunąć. Chirurdzy mając takie wydruki 
mogą doskonale przygotować się do opera-
cji, ryzyko znacznie się zmniejsza, a oprócz 
tego można wykonać, na przykład, jedną 
operację,a nie kilka, aby całkowicie wyleczyć 
pacjenta. 
Korzyści z wykorzystania tej technologii 
w medycynie są ogromne: dla samych pa-
cjentów, lekarzy, szpitali, jak też i państwo-
wych finansów.
Moim zamiarem jest więc rozwój tej techno-
logii w polskiej medycynie najpierw poprzez 
rozwój współpracy z lokalnymi instytucja-
mi medycznymi, uczelniami, a potem już 
w skali całego kraju.

Rozmowa z Piotrem Adam-
czewskim, dyrektorem 
zarządzającym Materialise 
w Polsce

Czy polskie firmy wykorzystują w pełni możliwości Druku 3D?
Druk 3D dawno już został zaklasyfikowany jako jedna z najbardziej nowoczesnych technologii, 
jednak prawdziwa siła leży w potencjale, jaki niesie wprowadzanie innowacji przy jego wykorzy-
staniu. Niewłaściwe postrzeganie Druku 3D jako czynnika psującego branżę produkcyjną, może 
niekiedy przyćmić praktyczne zalety jako aktywatora produkcji i biznesu.
Podczas otwarcia Centrum Kompetencji Tech-
nologii Druku 3D w Bielanach Wrocławskich 
pod Wrocławiem, czołowy dostawca oprogra-
mowania Additive Manufacturing i unikalnych 
rozwiązań do Druku 3D Materialise (NASDAQ: 
MTLS) wyjaśnił i zaprezentował w jaki sposób 
liczne branże, od przemysłu samochodowego 
i lotniczego, poprzez odlewnie, do przemysłu 
związanego z modą, mogą wykorzystać jego 
aktualne możliwości.  
Korzyści, dzięki którym Druk 3D przeniósł 
prototypowanie w nowy wymiar, przeniknęły 
już cały cykl rozwoju produktu, poprzez skróce-
nie czasu realizacji modelu, obniżenie kosztów 
i szybką modyfikację oraz ewolucję projektu. In-
nowacyjny „punkt wyjścia” stał się ostatecznym 
rozwiązaniem, które pozwala zrozumieć wiele 
rzeczywistych problemów biznesowych.
- Czy polskie przedsiębiorstwa korzystają w peł-
ni z możliwości Druku 3D? Nie sądzę – twierdzi 
Piotr Adamczewski, dyrektor zarządzający 
nowo powstałego Centrum Kompetencji Druku 
3D.  – Wynika to, być może z braku zaufania do 
tej innowacyjnej technologii, która jest przecież 
w stanie usprawnić wiele branż przemysłu, 
a także z przeświadczenia, że jeżeli wcześniejsza 
metoda przynosiła oczekiwane rezultaty, nie 
należy niepotrzebnie modyfikować procesu. 
Uważam, że Centrum Kompetencji, które po-
wstało w Bielanach Wrocławskich, będzie szansą 
na zmianę postrzegania technologii przyro-
stowych w przemyśle i wspólne wypracowanie 
wielu nowych rozwiązań. 

Przejście od prototypu 
do cyklu rozwoju produktu
Zatem co jest możliwe teraz? Ciągły rozwój części 
i produktów końcowych, bez ponoszenia kosztów, 
umożliwia nowym firmom szybsze wkroczenie 
na rynek, a przedsiębiorstwom już działającym, 
szybszą reakcję na jego uwarunkowania.

Addytywny proces produkcji, w przeciwieństwie 
do subtraktywnego, oferuje szerokie spektrum 
materiałów, technik projektowania i pozwala na 
innowacyjne funkcje produktu, które wcześniej 
nie były możliwe. Produkty mogą być lżejsze, 
co nie wpływa na wytrzymałość; kształty, 
faktury i struktury wewnętrzne, niemożliwe lub 
kosztowne do uzyskania metodami konwencjo-
nalnymi, mogą przyczynić się do zwiększenia 
wydajności produktu i dodać estetyczny wygląd. 
- Są to główne zalety rozwoju produktów, które 
przedsiębiorcy mogą wykorzystać do zbudo-
wania swojej marki, wyróżnienia się wśród 
innych, a przede wszystkim usprawnienia pro-
cesu produkcji – dodaje Piotr Adamczewski.
Przykładowo,  jedna z firm, w kooperacji 
z Materialise, stworzyła uchwyt do montażu 
i kalibracji różnego rodzaju logo producenta 
z branży motoryzacyjnej, numerów modeli 
oraz innych informacji do bagażnika każdego 
nowego pojazdu. Nie tylko usprawniono proces 
wykorzystując technologie Materialise, ale 
zwiększona została tolerancja z +/- 2 mm do 
+/- 0,2 mm, połączono wszystkie podzespoły 
w jeden uchwyt, niwelując wagę o 64%, reduku-
jąc przy tym koszt o połowę. 
Menedżerowie innej firmy odkryli, że elementy 
drukowane doskonale odnajdują się w śro-
dowisku produkcyjnym.  Dwa opracowane 
komponenty: uchwyt na lampę, chwytak ssący, 
po przeprojektowaniu i zastosowaniu aplikacji 
Materialise, razem przynoszą oszczędności 
w wysokości około 89 000 euro rocznie dzięki 
osiąganym przez nie korzyściom operacyjnym.

Uwolnić się od ograniczeń  
łańcucha dostaw 
Analitycy szacują, że inwestycje w rozwój 
cyfryzacji oraz systemowe rozwiązania w ob-
szarze zarządzania przedsiębiorstwem, w celu 
wsparcia przemysłu 4.0 wzrosną do 2020 roku 

aż o 118 procent. Dane te nie będą zaskocze-
niem dla branż, które już wprowadziły cyfrowe 
systemy produkcji. W tym samym badaniu 
ujawniono, iż jedna trzecia producentów ocenia 
swój aktualny poziom cyfryzacji jako wysoki.
Digitalizacja łańcucha dostaw z wykorzysta-
niem drukowania 3D znacznie otwiera nowe 
możliwości przed firmami.  
- Szybkość i brak konieczności używania 
narzędzi w druku 3D, poprzez eliminację kosz-
townych i czasochłonnych procesów oraz barier 
w rozwoju produktu, oznacza, że firmy nie 
muszą już ograniczać się do dużych produkcji 
lub masowego przechowywania w magazy-
nach- mówi Piotr Adamczewski. 
-  Łańcuchy dostaw mogą być bardziej oszczęd-
ne, szybsze, bardziej reaktywne i bardziej 
efektywne pod względem kosztów. W rzeczy-
wistości, integracja systemów online, narzędzi 
do projektowania automatyki, platformy 
obsługi zamówień oraz przemysłowych druka-
rek 3D, tworzy cyfrowy łańcuch dostaw, który 
przełamuje schemat pod każdym względem. 
Nasza współpraca z pionierem w zakresie opty-
ki HOYA Vision Care jest doskonałym tego 
przykładem. Proces polegający na skanowaniu 
twarzy 3D, pozycjonowaniu obiektywów i wy-
korzystaniu oprogramowania do projektowania 
3D przy użyciu cyfrowej platformy zamó-
wieniowej (Materialise OnSite), umożliwiają 
dostarczenie produktu ‘szytego na miarę’.

Wykorzystać możliwości  
personalizacji
Personalizacja  –  jaką oferuje HOYA – jest 
zwycięstwem.  W świecie, w którym potrzeba 
różnicowania i osiągnięcia przewagi konkuren-
cyjnej nigdy nie była większa, rozwój modeli 
biznesowych ułatwiających masową persona-
lizację jest rozwiązaniem najbardziej poszu-
kiwanym przez organizacje, ale też jednym 
z najtrudniejszych do osiągnięcia. Równoważe-
nie zasad lean ze strategią Na Zamówienie (NZ) 
nie jest łatwe. A przynajmniej nie było.
O personalizacji mówi się, że nie jest ani 
wydajna, ani korzystna. Rzecz w tym, że 
staje się teraz istotną kwestią. Wysoki stopień 
indywidualizacji oferowany przez drukowanie 
3D w połączeniu z zaawansowanymi technolo-
giami produkcji oznacza, że na przykład marka 
obuwia może zaoferować unikatowe, dopaso-
wane wkładki, czy też jak, wyżej wspomniana 
HOYA, personalizowane oprawki okularowe, 
dostosowane do rysów twarzy. 
Od ponad 25 lat firma Materialise rozwija 
oprogramowanie i usługi związane z drukiem 
3D, które oferują firmom możliwość wdrażania 
innowacji na każdym etapie ich działalności. 
Jako producent, firma programistyczna i part-
ner strategiczny – obsługujący jedną z najwięk-
szych fabryk druku 3D na świecie – firma ma 
wyjątkowo holistyczne podejście i zrozumienie 
możliwości transformacji druku 3D. 

Temat wydania Temat wydania
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Innowacyjność 
w każdym obszarze działalności
Z Jackiem Drobnym, prezesem 
KGHM TFI S.A., rozmawiamy o 
planowanych projektach roz-
wojowych spółki oraz o rynko-
wym potencjale marki Staropo-
lanka.

Jakie inwestycje są planowane 
w obszarze spółek, należących do 
portfela KGHM TFI S.A.?

Procesy inwestycyjne w spółkach 
naszej grupy są prowadzone w sposób 
ciągły. W naszej dyspozycji znajduje 
się ponad 50 obiektów o charak-
terze hotelowym, leczniczym czy 
rekreacyjnym. W wielu z nich były 
stosunkowo niedawno prowadzone 
prace inwestycyjne, zaś w większości 
pozostałych planujemy przeprowa-
dzić takie projekty na przestrzeni kil-
ku kolejnych lat. Za przykład mogą tu 
posłużyć najbardziej charakterystycz-
ne ośrodki, należące do naszej grupy, 
takie jak Dom Zdrojowy w Świera-
dowie Zdrój, gdzie zmodernizowa-
liśmy znaczącą część zabytkowego 
budynku, poszerzając bazę hotelową 
o wysokiej jakości pokoje, oferowane 
przez uzdrowisko. Podobną moder-
nizację przejdzie również pijalnia 
Domu Zdrojowego w Polanicy Zdrój. 
Szereg tego typu inwestycji odbędzie 
się we wszystkich naszych uzdrowi-
skach, należących do Polskiej Grupy 
Uzdrowisk, której właścicielem jest 

KGHM TFI. Poza poprawą jakości 
oferowanych usług i modernizacją 
posiadanych już obiektów, realizo-
wane będą również nowe projekty 
inwestycyjne, które są zaplanowane 
w każdej z naszych spółek. W Ciepli-
cach powstanie na przykład nowocze-
sny hotel z zapleczem spa i wellness, 
opartym na wodach termalnych, 
z jakich słynie ta miejscowość. 

Jakie projekty rozwojowe ma 
w najbliższych planach KGHM 
TFI S.A.?

Na bieżąco analizujemy projekty, 
które mogą okazać się kluczowe dla 
rozwoju naszej spółki. Ze szczególnym 
zainteresowaniem przyglądamy się 
oczywiście branży hotelarskiej, w któ-
rej mamy największe kompetencje. 
Łącznie nasze spółki hotelowe i uzdro-
wiskowe oferują bowiem ponad 5000 
miejsc noclegowych. Chcemy też, aby 
nasza działalność była nieco bardziej 
związana z podstawową aktywnością 
naszego właściciela, czyli KGHM 
Polska Miedź.

Biorąc pod uwagę obserwowaną 
w ostatnim czasie aktywność ryn-
kową Staropolanki, czy są plany 
dalszego rozwoju tej marki?

Oczywiście, Staropolanka jest dla TFI 
jednym z najważniejszych aktywów. To 
marka, która znajduje się wśród najbar-
dziej rozpoznawalnych wód mineral-
nych w Polsce, posiadająca ponadto 
olbrzymi potencjał, który wymaga 
wyprowadzenia na właściwe tory roz-
woju. Chcemy skupić się na podniesie-
niu zdolności produkcyjnych naszych 
rozlewni, co wiąże się z optymalizacją 
procesów około-produkcyjnych. Chce-
my, aby nasza woda mineralna mogła 
osiągnąć taki poziom produkcji i orga-
nizacji sprzedaży, aby na stałe zagościć 
na sklepowych półkach w całej Polsce. 
Trzeba jednak pamiętać, że mówimy tu 
o niezwykle konkurencyjnym rynku, 
na którym musimy stawiać czoła wiel-
kim, międzynarodowym koncernom 
z olbrzymimi budżetami. Dlatego poza 
inwestycjami w procesy produkcyjne, 
Staropolanka musi stawiać na innowa-
cyjność w każdym z obszarów swojej 
działalności.

XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju
Niedokończona integracja, a aspiracje krajów europejskich
W Krynicy-Zdroju od 5 do 7 
września 2017 roku trwało 
XXVII Forum Ekonomiczne. 
Prawie 4 tys. gości dysku-
towało o najbardziej aktual-
nych problemach gospodar-
ki światowej oraz sprawach 
politycznych i społecznych.
Hasło przewodnie tegorocznej edycji najwięk-
szej konferencji międzynarodowej w Europie 
Środkowo-Wschodniej brzmiało: „Projekt 
Europa. Jaki przepis na następne dekady?”. 
Odpowiedzi na to pytanie szukali goście inau-
guracyjnej sesji plenarnej Forum „Niedokoń-
czona integracja, a aspiracje krajów europej-
skich”. Prezydenci Polski, Macedonii i Gruzji 
doszli do wniosku, że integracja europejska 
musi być utrzymana, jednak nie może ona 
zostać podzielona na różne etapy, ponieważ 
ojcowie wspólnot europejskich widzieli UE 
jako związek równych państw. 
- My Polacy jesteśmy obywatelami państwa, 
które przez lata aspirowało do bycia człon-
kiem Unii Europejskiej. To zakończyło się 
sukcesem, a zdecydowana większość Pola-
ków uważa to za ogromną wartość – oświad-
czył prezydent Polski Andrzej Duda. 

Skuteczna pani premier
Pierwszy dzień XXVII Forum Ekonomicz-
nego tradycyjnie zwieńczyła Uroczysta Gala 
Wręczenia Nagród. Premier Beata Szydło zo-
stała uhonorowana Nagrodą Człowiek Roku 
Forum Ekonomicznego. Wśród głównych 
sukcesów pani premier podkreślono m.in. 
Program 500+ oraz organizację Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie.
Laureatka nagrody na początku podzięko-
wała swojemu rządowi, a w szczególności wi-

cepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu 
i Elżbiecie Rafalskiej. I dodała: – Ale to ten 
człowiek nam powiedział: „jedźcie do ludzi 
i rozmawiajcie z nimi”. To przede wszystkim 
właśnie wizja Jarosława Kaczyńskiego i jego 
determinacja zaowocowała później tymi 
zwycięstwami.
Rada Programowa Forum Ekonomicznego 
uznała, że nagroda Firma Roku zostanie przy-
znana Alior Bankowi SA. Odebrał ją Michał 
Jan Chyczewski, p.o. prezesa Zarządu.

Co może pchnąć Unię do przodu
Minister rozwoju i finansów, Mateusz Mora-
wiecki podczas sesji plenarnej XXVII Forum 
Ekonomicznego tłumaczył stanowisko 
Polski w sprawie protekcjonizmu gospo-
darczego. Podkreślił, że w ostatnich latach 
w Polsce rozwinęły działalność zagraniczne 
korporacje, które nie płacą u nas podatków. 
Tymczasem polscy gracze są w Europie dys-
kryminowani. Tym, co ma szanse popchnąć 
gospodarczo UE do przodu, jest wspólny 
rynek usług: ludzie będą płacili podatki od 
usług w kraju goszczącym, a zarobki repa-
triowali do kraju zamieszkania

Mądre inwestycje w samorządach
W Krynicy ogłoszono również zwycięzców 
Rankingu Gospodarny Samorząd. Jest wiele 
czynników, które świadczą o gospodarno-
ści samorządów. Najważniejszym z nich są 

mądre inwestycje.  I miejsce w Rankingu 
Gospodarny Samorząd w kategorii miasta na 
prawach powiatu zdobył Gdańsk, a w ka-
tegorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
– Stalowa Wola. Samorząd Stalowej Woli 
podejmuje się nowych przedsięwzięć, które 
mają się przyczynić do dalszego rozwoju 
miasta.  Pod roboczą nazwą Technopolis 
kryje się np. nowa dzielnica innowacji i roz-
woju. I miejsce w kategorii gmin wiejskich 
trafiło do Przasnysza. Gmina wiejska, poło-
żona w powiecie przasnyskim, na północy 
Mazowsza, łączy w sobie walory przyrodni-
cze, kulturowe i biznesowe. 
Nagroda specjalna Kapituły Rankingu przy-
padła Częstochowie. Działania Częstochowy 
wyjątkowo aktywnie i skutecznie skoncentro-
wane są na dwóch kierunkach, tj.: tworzeniu 
dogodnych warunków przestrzennych i fi-
nansowych dla inwestorów, oraz skutecznym 
pozyskiwaniu środków unijnych na ważne 
inwestycje miejskie.  Wyróżnienie – Obywa-
telski Samorząd – Miasta na prawach powiatu 
otrzymały Katowice, miasto od co najmniej 
dekady intensywnie pracuje nad zmianą 
swojego wizerunku. Jednym z ważniejszych 
aspektów tych działań jest przebudowa 
miejskiej przestrzeni, m.in. tej sąsiadującej 
ze Spodkiem, nazywanej dziś Strefą Kultury, 
będącej prawdziwą wizytówką miasta. 
Wyróżnienie – Obywatelski Samorząd – 
gminy miejskie i miejsko-wiejskie – przy-
padło Karpaczowi, a w kategorii gminy 
wiejskie – wyróżnienie otrzymało Mielno.

Jesteśmy obywatelami państwa, które przez lata aspirowało do bycia członkiem Unii Europejskiej – powie-
dział Prezydent RP Andrzej Duda

Premier Beata Szydło została uhonorowana 
Nagrodą Człowiek Roku Forum Ekonomicznego.

GospodarkaGospodarka
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Wchodzimy w okres ewolucji i zmian
Rozmowa z Januszem Mi-
chałkiem, prezesem Kato-
wickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej

Obejmując stanowisko prezesa KSSE 
zapowiedział Pan konieczność opra-
cowania nowej strategii rozwoju. Jakie 
powinny być jej podstawowe założenia? 
Z jakimi wyzwaniami zmierzy się KSSE 
w najbliższych Latach?

O marce i pozycji Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej świadczą przede wszystkim nasi 
inwestorzy i jesteśmy silni siłą ich inwestycji. 
Z drugiej strony jestem świadomy, że wchodzi-
my w okres ewolucji i zmian, które natu-
ralnie „wymuszą” zmierzenie się z nowymi 
wyzwaniami. Jednym z nich będzie sprostanie 
zadaniu, jakie stawia przed nami - wszyst-
kimi specjalnymi strefami ekonomicznymi 
w Polsce - koncepcja wicepremiera Mateusza 
Morawieckiego. „Polska Strefa Inwestycji” na 
pewno postawi spółkom zarządzającym nowe 
zadania. Odejście od myślenia terytorialnego, 
traktowania instrumentu wsparcia ograniczo-
nego wyłącznie do ściśle określonych granic 
strefy, spowoduje, że każda ze specjalnych 
stref  ekonomicznych będzie musiała wyjść 
poza dotychczasowe ramy działania. Z tych, 
między innymi, powodów Zarząd strefy, którą 
kieruję, pracuje nad nową strategią rozwoju. 
W dalszym ciągu będziemy rozwijali m.in. 
projekt Silesia Automotive (i inne inicjatywy 
klastrowe) oraz program studiów dualnych 
na Politechnice Śląskiej i we współpracy z jej 
władzami, ale równocześnie nowa strategia 
będzie przewidywała współpracę z samorząda-
mi lokalnymi, spółkami Skarbu Państwa przy 
restrukturyzacji terenów zdegradowanych. 
Na pewno będę namawiał KSSE również na 
otwarcie się na rynek energetyczny prosu-
mencki czy też rynek usług medycznych, nie 
zapominając o nowych technologiach czy 
elektromobilności.

Czy powstanie górnośląsko-zagłębiow-
skiej metropolii zwiększy Pana zdaniem 
możliwości pozyskiwania nowych inwe-
storów do strefy?

Nie widziałbym takiej prostej korelacji. Przede 
wszystkim, jesteśmy, jako Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, obecni w większości 
Miast i Gmin Metropolii i mamy z nimi bar-
dzo dobre relacje. Samo utworzenie Metropolii 
na tym etapie nie wpłynie na pozyskanie 
większej liczby nowych inwestycji. Zresztą nie 
o samą liczbę chodzi, ale raczej o ich jakość. 
Mam nadzieję i jestem tego pewny, że utworze-
nie Metropolii pozwoli przede wszystkim na 
strategiczne planowane - przyjęcie i realizację 
ponadgminnych programów, chociażby w ra-
mach reindustrializacji i rewitalizacji. Dzięki 
temu mogą powstać warunki do pozyskiwania 

kolejnych inwestycji szczególnie w lokaliza-
cjach, które obecnie nie są dla inwestorów 
pierwszym wyborem. Czy tak się stanie, 
zależeć będzie od władz Metropolii i ich relacji 
z Miastami oraz Gminami.

Jaką cześć inwestorów w strefie stanowią 
mali i średni przedsiębiorcy z polskim 
kapitałem? Czy ich udział będzie się 
Pana zdaniem zwiększał? Na jakie 
udogodnienia mogą liczyć inwestując 
w strefie?

Strefa jest dla wszystkich. Staramy się przy 
różnych okazjach zwalczać stereotyp, że strefy 
ekonomiczne są wyłącznie dla dużych, zagra-
nicznych firm. Tak nie jest i KSSE to najlepszy 
tego dowód. Na terenach inwestycyjnych KSSE 
np. w Częstochowie czy Żorach dostrzegamy 
trend lokowania się m.in. tam polskich, małych 
i średnich przedsiębiorców, dla których Strefa, 
ulgi podatkowe, dogodne ceny nieruchomości 
są szansą, z której chętnie korzystają. I to jest 
dla nas - jako Zarządu Strefy - ważne, że każdy 
może starać się o rozwijanie swoich biznesów 
z pomocą publiczną. Dla tej małych i średnich 
przedsiębiorców (MŚP) udogodnieniem jest 
mapa pomocy publicznej - podwyższenie 
limitu maksymalnej pomocy publicznej (25 
%) o  odpowiednio o 10 pkt (firmy średnie) 
oraz 20 pkt (firmy małe). Pracujemy też nad 
udogodnieniami innego typu - od stworzenia 
odpowiedniej infrastruktury do możliwości 
kooperacji MŚP z dużymi firmami w formie 
np. toolingu czy kooperacji w ramach klastów.

Czy w KSSE działają klastry technolo-
giczne? Jakie są możliwości ich rozwoju?

Chciałbym, żebyśmy w strefie mieli nie tylko 
klastry technologiczne, ale klastry w ogóle. 
Od kilku lat rozwijamy, znacznym nakładem 
sił i środków, klaster motoryzacyjny, i dopiero 
teraz dostrzegamy pierwsze jaskółki i poten-
cjalnie pierwsze zbiory z jego działalności. 
Klaster Silesia Automotive & Advanced 
Manufacturing (SA&AM) zrzesza dziś 57 firm 
motoryzacyjnych, 11 jednostek naukowych 
działających w ramach Centrum Technik 

SA&AM i 3 instytucje otoczenia biznesu. 
Wydatki członków klastra na prace badawczo-
-rozwojowe, w tym na inwestycje w centrach 
badawczych to ponad 700 mln zł a liczba 
umów na transfer wiedzy podpisanych między 
jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami 
przekracza 335 porozumień. Uczestnicy naszej 
klastrowej inicjatywy to inwestorzy ze świato-
wej czołówki, także technologicznej.

Jak Pan ocenia pomysł utworzenia jednej 
wielkiej strefy ekonomicznej na terenie 
polski?

Poszczególne samorządy są zainteresowane 
pozyskiwaniem lokalizacji strefowych na 
swoim terenie. Do tej pory kolejne tereny 
inwestycyjne pojawiały się przy okazji zmiany 
granic - odpowiednio sformatowane grunty, 
uzbrojone, miały szansę na objęcie granicami 
strefy, ale procedura była długotrwała i nie-
pewna. Zapowiedziana przez wicepremiera 
Mateusza Morawieckiego koncepcja „cała Pol-
ska strefą” zmieni istotnie system przygotowy-
wania nieruchomości inwestycyjnych. Odejście 
od terytorialnego wyznaczania terenów dla 
działalności w ramach ulg podatkowych 
(granice strefy) zwiększy konkurencję terenów, 
zobliguje ich właścicieli do dostosowania tere-
nów do oczekiwań potencjalnych inwestorów. 
W pierwszej kolejności decydować będzie 
jakość gruntu (jego przygotowanie), a nie fakt 
położenia w granicach SSE. To będzie sprawa 
wtórna i do tej nowej koncepcji będą musiały 
przygotować się zarówno spółki zarządzające, 
samorządy i Ministerstwo Rozwoju. Oczy-
wiście praktyka pokaże skuteczność nowych 
rozwiązań, ale byłbym spokojny - pozwoli 
nam to uniknąć z jednej strony długotrwałej 
procedury zmiany granic, a także włączania 
do SSE terenów na tzw. „zapas”. Nie brakuje lo-
kalizacji obejmowanych terenami strefy, które 
pomimo tego pozostają niezagospodarowane. 
I to z różnych względów. W nowej koncepcji, 
jak się wydaje, większe znaczenie będzie miał 
wybór inwestora, choć liczymy, że dotychczas 
położone w sse tereny inwestycyjne będą w ja-
kiś sposób preferowane.

Polskie rozwiązanie, wypracowane w Dolinie Krzemowej 
zostało nagrodzone na Forum Ekonomicznym w Krynicy
Sekret najlepszej innowacji to użyteczność 
i prostota - podkreślała Rada, która przyzna-
ła nagrodę dla polskiego startupu Karma 
Clutch, który stanowi odpowiedź na od-
wieczny problem gubienia dla nas cennych 
rzeczy, które niełatwo odnaleźć. To pierwsze 
globalne biuro rzeczy znalezionych może 
zostać także Innowatorem roku 2017 - naj-
bardziej innowacyjnego startupu w Dolnie 
Krzemowej.

Posiadając Karmę Clutch w formie naklejki lub breloczka, może-
my nią opatrzyć każdą cenną dla nas rzecz, a ten kto ją znajdzie 
i zwróci, otrzyma za swe działanie nagrodę.
Rozwiązanie pozwoli nam zabezpieczyć wszystko, co dla nas 
cenne. Specjalna kolekcja będzie dedykowana dzieciom. System 
przewiduje zarówno spotkania z tym, kto odnalazł zgubę jak 
również pełną anonimowość, gdy właściciel sobie tego życzy. Od 
dziś pozostawione na lotniskach dokumenty, zgubione organizery 
czy też kłopotliwie pozostawione telefony, będą szybko w zasięgu 
ich właściciela.
O personalizowaniu przedmiotów, aby można je było łatwo od-
zyskać lub przekazać myślało już wiele firm na świecie. Źródłem 
sukcesu Karmy Clutch jest zaawansowana aplikacja, rozpatrująca 
wszystkie warianty sytuacji.
Ponad rok zespół stworzony przez Polaka, Grzegorza Misiąga, 
udoskonalał wraz z programistami narzędzie, które pomoże 
milionom ludzi na całym świecie znajdować zgubione rzeczy. 
Aplikacja powstała dzięki wspólnej pracy polsko-amerykańskiego 
zespołu, który wcześniej stworzył m.in skuteczną aplikację do wy-
łapywania w sieci pedofilii. Do końca roku będą zakończone testy 
i produkt zostanie już w pełni wdrożony w rynek, z orientacją na 
Stany Zjednoczone, gdzie powstawało jego serce - zaawansowana 
aplikacja.
Wicepremier Mateusz Morawiecki pogratulował twórcy Karmy 
Clutch i zaznaczył, że przewagą Polski mogą być takie rozwiąza-
nia, oraz że wspiera politykę wdrażania najlepszych pomysłów 
przez spółki Skarbu Państwa.
Karma Clutch jest pożytecznym gadżetem nie tylko dla osób 
indywidualnych. Rozwiązanie można wdrażać z powodzeniem 
i korzyścią dla pracownika w firmach, biurach i zakładach pracy.
Dziś wygrywają takie rozwiązania jak Karma Clutch - które 
można skalować międzynarodowo - podkreślano w głównej de-
bacie Young Leaders Forum, „Startup Europa”, w ramach Forum 
Ekonomicznego.
 
Źródło informacji: Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przed-
siębiorstw
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Rozwój gospodarczy kraju pociąga 
za sobą wzrost zapotrzebowania na 
energię elektryczną 
u dotychczasowych konsumentów, 
a także konieczność przyłączania 
nowych odbiorców i źródeł wytwór-
czych do sieci. 
PSE, jako operator systemu przesy-
łowego, są zobowiązane zapewnić 
adekwatny do rynkowych wyzwań 
rozwój infrastruktury przesyłowej, 
który zagwarantuje stabilność 
dostaw energii oraz możliwość ela-
stycznego reagowania w przypadku 
awarii. Działalność spółki ma więc 
istotne znaczenie dla porządku i bez-
pieczeństwa publicznego, a wszyst-
kie realizowane przez PSE inwestycje 
w tym zakresie są inwestycjami celu 
publicznego.
Projekty budowy i modernizacji 
stacji i sieci elektroenergetycznych to 
przedsięwzięcia złożone, wymaga-
jące zaangażowania i współpracy 
wielu różnych podmiotów. Dlatego 
tak ważne przy ich realizacji jest 
kierowanie się zasadami zrównowa-
żonego rozwoju. W PSE dokładamy 
wszelkich starań, aby w maksymal-
nym stopniu godzić interesy bezpie-
czeństwa energetycznego i rozwoju 

gospodarczego państwa z ochroną 
środowiska i zachowaniem intere-
sów lokalnych społeczności. 
Szczególną wagę przywiązujemy do 
utrzymywania partnerskich relacji 
z lokalnymi władzami 
i mieszkańcami, na których terenie 
są planowane i realizowane inwesty-
cje. Proces konsultacji społecznych 
gwarantuje transparentność, a dia-
log z interesariuszami poszczegól-
nych projektów stwarza podstawy 
do wypracowanie optymalnych 
dla stron rozwiązań. Dotyczy to 
zwłaszcza kluczowego etapu każde-
go projektu inwestycyjnego jakim 
jest wytyczenie trasy linii i uzyska-
nie akceptacji społecznej mającej 
formalne potwierdzenie w prawie do 
dysponowania gruntem. 
Takie podejście ma fundamentalne 
znaczenie dla spółki, rynku wyko-
nawców budownictwa energetycz-
nego oraz lokalnych społeczności. 
Stwarza realne możliwości ciągłej 
poprawy efektywności realizo-
wanych przez PSE inwestycji oraz 
standardu współpracy z lokalnymi 
społecznościami. Leży to w interesie 
wszystkich bez wyjątku odbiorców 
energii elektrycznej w naszym kraju.

Marek Łygan, Dyrektor ds. Operacji, PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna

Dialog podstawą sukcesu 
inwestycji infrastrukturalnych
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Europejski Kongres Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw odbędzie się już po 
raz siódmy. Jak w Katowicach wygląda 
współpraca z tym sektorem?

Marcin Krupa: Zeszłoroczny VI Kongres 
odwiedziło ok. 6 tysięcy gości, a to doskonale 
wpisuje się w naszą politykę. Dotarliśmy 
do takiego miejsca, kiedy możemy mówić, 
że jesteśmy miastem przemysłu spotkań. 
Nie bez znaczenia pozostaje także tematyka 
kongresu skupiona wokół małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wspieranie sektora MŚP to 
jeden z podstawowych filarów, na których 
opieramy rozwój lokalnej przedsiębior-
czości. Aby miasto rozwijało się w sposób 
zrównoważony, powinno być magnesem 
nie tylko dla dużych inwestycji, ale także 
dla mniejszych firm lokalnych, często 
rodzinnych, doceniając ich wkład w rozwój 
miasta i w tworzenie marek będących ikoną 
regionu. W Katowicach kładziemy duży na-
cisk na współpracę właśnie z tym sektorem, 
stąd w Urzędzie Miasta w Wydziale Obsługi 
Inwestorów działa specjalny Referat dla 
małych i średnich przedsiębiorców.

Wielu przedsiębiorców widzi potencjał 
Katowic i chętnie tu rozpoczyna swoją 
działalność. Jakie działania musieli 
Państwo podjąć, aby stać się ośrodkiem 
zarówno dla dużego biznesu, jak rów-
nież doskonałym miejscem dla równie 

ważnych małych i średnich przedsię-
biorców?

MK: Katowice to silna marka w oczach 
przedsiębiorców, na którą składa się szereg 
czynników, takich jak np.: dostęp do wy-
kwalifikowanej kadry, doskonała lokalizacja 
i rozbudowany system wsparcia. Jako stolica 
ponad 2 milionowej metropolii, Katowice są 
doskonałym ośrodkiem dla przedsiębiorców. 
To miasto prawdziwie europejskie, w którym 
nowoczesność twórczo nawiązuje i przenika 
się z tradycją. Dziś mówimy o potencjale 
naukowym, gospodarczym i infrastruktural-
nym całej metropolii. Wybór naszego miasta 
na lokalizację swojej siedziby jest potwierdze-
niem faktu, że Katowice to miasto przyjazne 
dla biznesu. Katowice dysponują ponad 400 
tys. metrów kwadratowych powierzchni 
biurowej, która wciąż się powiększa. Według 
raportu Colliers International Poland na te-
mat nieruchomości komercyjnych, Katowice 
zajmują 5. miejsce (m. in. przed Poznaniem). 
Działania te stwarzają naturalny klimat dla 
przedsiębiorców, którzy chętnie otwierają 
swoje biura w Katowicach – tym samym 
tworząc nowe miejsca pracy.

Co Katowice zyskują dzięki EKMŚP?
MK: Chcemy rozwijać turystykę biznesową 
w Katowicach. Bez wątpienia takie wydarze-
nie, jak Europejski Kongres Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw pomaga nam promować 

nasz region i miasto. Turystyka biznesowa 
stała się istotną dźwignią rozwoju miasta, 
oddziałuje na różne sfery życia gospodarczego 
i społecznego oraz jest istotnym elementem 
promocji Katowic zarówno na rynkach 
krajowych, jak i międzynarodowych. Według 
raportu „Rynek turystyki biznesowej w Kato-
wicach w 2016 r.” w ubiegłym roku przyje-
chało do nas aż 762 tys. gości na wydarzenia 
konferencyjne i targowe. To aż o 180 tys. osób 
więcej niż w 2015 r., co oznacza 31% wzrost. 
Katowice są areną zmagań sportowców, 
w tym także największej imprezy w Polsce – 
Intel Extreme Master, w której w tym roku 
wzięło udział ponad 170 tys. gości. Katowice 
są także miejscem wielu kulturalnych wyda-
rzeń, a także kongresów i konferencji. Cieszę 
się, że wśród nich jest EKMŚP.

Katowice miastem przemysłu spotkań
Rozmowa z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic

W październiku (18-20) po raz siódmy przedstawiciele nauki, biznesu 
i samorządu spotkają się w Katowicach podczas największego w Europie 
wydarzenia poświęconego firmom sektora MŚP. Trzydniowy cykl debat, 
spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyszących to stały scenariusz 
Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w tym 
roku będzie prowadzony pod hasłem przewodnim „Uwolnić biznes!”. Ten 
wielopłaszczyznowy postulat przedsiębiorców wyraża m.in. gotowość do 
zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technolo-
gie oraz ekspansję zagraniczną. 

Sesje panelowe i warsztaty obejmą 10 bloków tematycznych, w tym innowa-
cyjność w zarządzaniu, prawo i podatki, rynek pracy i edukację oraz finan-
sowanie MŚP. W programie nie zabraknie zagadnień z zakresu marketingu, 
firm rodzinnych, czasu wolnego i automotive. Tematyka Kongresu dodatko-
wo zwróci uwagę na kwestie ważne dla samorządów i przedstawicieli nauki.

Ważnym punktem programu są spotkania dotyczące współpracy 
międzynarodowej. W tym roku uczestnicy i zaproszeni goście będą 
rozmawiać o roli Polski w budowaniu Nowego Jedwabnego Szlaku, 
a także o tym, jak europejskie MŚP będą mogły wykorzystać ten projekt. 
Uczelnie wyższe, instytuty naukowe i technoparki będą mogły porozma-
wiać o możliwości współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a w ramach 
business mixera odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami Stanu Nevada. 
Kongres będzie także okazją do nawiązania relacji biznesowych z firmami 
z Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Belgii.
EKMŚP odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach, a udział w nim jest bezpłatny – wystarczy zarejestrować 
się poprzez stronę www.ekmsp.eu. Program Kongresu dostępny jest pod 
adresem http://ekmsp.eu/pl/program/program-kongresu/

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Współgospodarze: Miasto Katowice, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego, Górnośląski Związek Metropolitalny, Wojewoda Śląski
Główny Współorganizator: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Współorganizatorzy: Politechnika Śląska, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego, Krajowa Izba Gospodarcza
Główny Partner Merytoryczny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości
Patronat Honorowy: Ministerstwo Rozwoju, Wojewoda Śląski, Wojewo-
da Małopolski

Wydarzenie odbywa się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Euro-
pejskiego

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Data: 18 – 20 października 2017  |  Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Energia w dobrych rękach
Według różnych prognoz, rozwijająca się krajowa gospodarka w 2025 r. może potrzebować 
nawet o 10 GW więcej mocy niż obecnie. Oznacza to nie tylko konieczność budowy nowych 
bloków wytwórczych, ale także nowoczesnej sieci przesyłowej, dzięki której energia trafi 
do odbiorców w całym kraju. Aby zagwarantować bezpieczeństwo jej dostaw, Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne przeznaczą w latach 2017-2021 blisko 6 mld zł na rozbudowę i moderni-
zację stacji i linii przesyłowych.
Dostarczanie energii elektrycznej od wy-
twórcy do odbiorcy końcowego wymaga 
funkcjonowania systemu zapewniającego 
zdolność przesyłu energii na znaczne 
odległości, z uwzględnieniem możliwości 
szybkich zmian kierunków i ilości prze-
syłanej energii. Sieć przesyłowa najwyż-
szych napięć obejmuje obszar całego kraju 
i zapewnia transport energii na znaczne 
odległości przy zminimalizowanych 
stratach. PSE, jako właściciel i krajowy 
Operator Sieci Przesyłowej, zarządzają tą 
niezmiernie skomplikowaną strukturą 
i realizują strategiczne inwestycje. 
Rozwój i modernizacja infrastruktury, 
to najlepsza metoda na zagwarantowa-
nie niezawodności dostaw i zachowanie 
stabilnej pracy systemu nawet w przypad-
ku awarii. Budowa nowych linii i stacji 
umożliwia tworzenie pierścieni wokół naj-
większych aglomeracji, zapewniając w ten 
sposób możliwość dostarczania energii 
z różnych kierunków. PSE prowadzą 
obecnie ponad 110 różnych przedsięwzięć 
tego typu.
W ciągu najbliższych 4 lat spółka wybu-
duje około 2700 km torów linii 400 kV, 80 
km torów linii 220 kV 
i 6 nowych stacji elektroenergetycznych. 
Inwestycje te umożliwią m.in. wyprowa-
dzenie blisko 5 tys. MW mocy z nowych 
bloków energetycznych, które zostaną 
oddane do eksploatacji do 2019 r. 

Nowy Model Realizacji Inwestycji
Aby sprostać rosnącym wymaganiom, 
krajowa sieć przesyłowa wymaga w per-
spektywie 2025 r. inwestycji rzędu 13 
mld zł. PSE opracowały w związku z tym 
rozwiązania, które usprawniają proces in-
westycyjny i poprawiają jego efektywność. 
Zmiany dotyczą przede wszystkim zasad 
zarządzania projektami i portfelem 
inwestycyjnym. Spółka realizuje projekty 
budowy i modernizacji infrastruktu-
ry przesyłowej tzw. metodą zwinną. 
Wdrożony został jasny cykl życia projektu 

inwestycyjnego, dzięki czemu możliwa jest 
efektywna współpraca kadry zarządzającej 
inwestora i wykonawcy, łatwiejsze stało się 
również monitorowanie ryzyk projekto-
wych i ich adresowanie na każdym etapie 
prac.  
Spółka doprecyzowała poszczególne role 
uczestników procesu inwestycyjnego, 
jasno wskazując odpowiedzialność za 
realizację konkretnych zadań w ramach 
cyklu życia poszczególnych projektów. 
Dzięki takiemu podejściu zapewniony jest 
pełny przegląd sytuacji w projekcie oraz 
możliwość skutecznej koordynacji działań 
poszczególnych wykonawców.

Centralna Jednostka Inwestycyjna
Strategiczne wsparcie w zakresie przygo-
towania i zarządzania procesem inwesty-
cyjnym zapewnia wykonawcom utwo-
rzona w ramach struktury PSE Centralna 
Jednostka Inwestycyjna. Przejęła ona 
zadania i obowiązki spółki PSE Inwesty-
cje, w części także kilku departamentów 
PSE. Jednostka została wyposażona 

w kompetencje projektowe, prawne, tech-
niczne i finansowe niezbędne do wsparcia 
procesu realizacji  inwestycji.

Portfel inwestycyjny
PSE przygotowuje cały szereg postępowań 
przetargowych dla zadań inwestycyjnych, 
które systematycznie będą wprowadzane 
na rynek. Dla zapewnienie spójności i ko-
ordynacji realizacji zadań ujętych w Planie 
Zamierzeń Inwestycyjnych 2017-2021, 
zostały one powiązane w funkcjonalne 
grupy. W ten sposób powstały programy 
inwestycyjne mające określoną rolę i zna-
czenie dla krajowego systemu elektroener-
getycznego.
Nowy Model Realizacji Inwestycji 
wprowadza zmiany o fundamentalnym 
charakterze dla spółki oraz dla rynku 
wykonawców budownictwa energetycz-
nego. Stwarza realne możliwości poprawy 
efektywności realizowanych przez PSE 
inwestycji, co leży w interesie wszystkich 
bez wyjątku odbiorców energii elektrycz-
nej w naszym kraju.
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Dewiza lidera: troska o zdrowie 
i wrażliwość na potrzeby innych  

W jaki sposób udało się osiągnąć kierowanej przez Pana firmie 
pozycję rynkowego lidera? 

PGF Urtica jest największym dystrybutorem leków na rynku szpi-
talnym w Polsce. Posiadamy nie tylko 26-letnie doświadczenie, 
ale i ogromną wiedzę ekspercką na temat funkcjonowania rynku 
farmaceutycznego. Przewagę nad konkurencją budujemy dzięki 
koncentracji na kluczowych procesach biznesowych. Współpracu-
jemy z największymi producentami leków na świecie, dzięki czemu 
możemy oferować polskim pacjentom ogromny zakres farmakoterapii. 
Obsługując lecznictwo zamknięte, wysyłamy z centralnego magazynu 
w Łodzi 5500 leków do szpitali w całym kraju. Co decyduje o sukcesie 
firmy? Niewątpliwie profesjonalizm w działaniu na każdym etapie 
dystrybucji leków. Ważna jest także polityka wewnętrzna firmy, 
której podstawą jest nawiązywanie trwałych relacji z pracownikami, 
opartych o wspólne wartości, takie jak troska o zdrowie i wrażliwość 
na potrzeby innych. Oczywiście to efekt długotrwałej pracy wszystkich 
pracowników Urtiki. 

Czy budowa największego w Polsce centrum dystrybucyjnego 
leków w Łodzi okazała się trafioną inwestycją? 

Nasz centralny magazyn, przypomnę, otwarty w 2016 roku w Łodzi, 
jest jednym z najnowocześniejszych centrów dystrybucyjnych leków 
szpitalnych w Europie. Magazyn spełnia najwyższe standardy przecho-
wywania i dystrybucji leków. Dużym atutem jest jego położenie. Dzięki 
temu, zamówienia w każdym miejscu Polski mogą być szybko i bez-
piecznie zrealizowane w warunkach kontrolowanych, w 24 godziny od 
złożenia zamówienia, a w nagłych wypadkach (tryb CITO), nawet do 6 
godzin. Nowy magazyn pozwala również na integrację procesów dys-
trybucyjnych w sektorze zaopatrzenia szpitali i usług logistycznych dla 
producentów. Stawia to Urtikę na pozycji lidera w dystrybucji leków na 
polskim rynku farmaceutycznym.

Jak bardzo rozwinięta jest w przedsiębiorstwie działalność w za-
kresie społecznej odpowiedzialności biznesu?

Miarą sukcesu jest odpowiedzialność – to nasze motto, które najlepiej 
oddaje postawę firmy i naszych pracowników. My po prostu chcemy 
być odpowiedzialni społecznie, bo to jest dla nas ważne, a nie dlatego, 
że jest to modne. Od lat pomagamy dzieciom dotkniętym chorobami 
nowotworowymi. Urtica Dzieciom to obecnie ogólnopolska akcja 
wspomagająca małych pacjentów i ich rodziców poprzez organizację 
warsztatów plastycznych, obozów rehabilitacyjnych i znaczące wspar-
cie finansowe dla wszystkich dziecięcych oddziałów onkologicznych 
i hematologicznych. A zaczynaliśmy skromnie od aukcji charytatywnej 
w 1997 roku. Dzięki środkom z aukcji, dzieci dotknięte chorobami 
nowotworowymi mogą walczyć o powrót do zdrowia w lepszych 
warunkach, ponieważ szpital często staje się dla nich drugim domem 
podczas długich miesięcy leczenia.

Urtica już od 20 lat pomaga dzieciom
PGF Urtica jest przykładem firmy, która łączy działalność 
biznesową z realizowaniem inicjatyw z zakresu Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu (CSR). 

Jednym z najważniejszych realizowanych projektów jest Urtica Dzieciom. 
Akcja prowadzona jest od 20 lat i doskonale wpisuje się w społeczną od-
powiedzialność biznesu firmy. Urtica Dzieciom to inicjatywa skierowana 
do dzieci zmagających się z chorobą nowotworową. Obejmuje organizację 
warsztatów plastycznych „Słoneczna Galeria”, turnusów rehabilitacyjnych 
Urtica Dzieciom Camp i wsparcie finansowe dla wszystkich dziecięcych 
oddziałów onkologicznych i hematologicznych w Polsce.
Pracownicy spółki utożsamiają się z celami projektu, poświęcają swój czas 
i energię, licznie uczestnicząc w wolontariacie podczas turnusów rehabi-
litacyjnych. Pomagają także w realizacji innych projektów np. w przy-
gotowaniach do aukcji charytatywnej, przekazują prezenty w ramach 
Szlachetnej Paczki, pomagają pakować upominki dla dzieci przebywają-
cych w szpitalach. 
Władze spółki od kilku lat obserwują bardzo pozytywny wpływ działań 
społecznych na Employer Branding, czyli budowanie marki Urtica jako 
odpowiedzialnego pracodawcy, nie tylko wśród obecnych, ale i potencjal-
nych pracowników. 
PGF Urtica realizując idee społecznej odpowiedzialności biznesu, prowa-
dzi inicjatywy ukierunkowane na propagowanie zdrowego stylu życia, 
zarówno wśród pracowników firmy, jak i swoich partnerów biznesowych. 
Do najważniejszych działań należą: wyjazdy na narty biegowe, wycieczki 
w góry, w tym cykliczne wyprawy mające na celu zdobycie Korony Gór 
Polski, treningi biegowe oraz zajęcia nordic walking. Istotnym aspektem 
prowadzonych projektów jest poszerzanie świadomości prozdrowotnej 
uczestników, nabycie nowych umiejętności czy rozwijanie pasji poprzez 
wykłady oraz warsztaty merytoryczne. Najnowszym pomysłem firmy 
jest projekt Urtica Cafe. Jego celem jest integracja kobiet zatrudnionych 
w firmie PGF Urtica oraz w zaprzyjaźnionych spółkach. 
Działania prowadzone przez PGF Urtica mają realny wpływ na otoczenie. 
Spółka stawia silny zespół na pierwszym miejscu wśród budowanych 
wartości i aktywnie wzmacnia tworzone więzi poprzez wspólne działanie.
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Rozmowa  
z Tomisławem Bensari,  
Prezesem Zarządu  
PGF Urtica Sp. z o.o.

Warsztaty plastyczne „Słoneczna Galeria” prowadzone na dziecięcych oddzia-
łach onkologicznych i hematologicznych w Polsce

Pracownicy PGF Urtica w Tatrach - Zdobywanie Korony Gór Polski
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Kształcimy tak, by przygotować
studentów do wymagań rynku pracy
Z dr Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, rektorem Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej rozmawiamy o sukcesach 
uczelni, oferowanych przez nią kierunkach oraz zaletach 
kształcenia studentów w środowisku wielokulturowym

W tym roku WSB w Dąbrowie Górni-
czej nie tylko podniosła się w rankingu 
magazynu Perspektywy, ale też otrzy-
mała nagrodę Awans 2017. W czym tkwi 
tajemnica sukcesu, co jest największym 
atutem szkoły? 

To prawda, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej odnotowała w tym roku rekordowy 
awans 
w rankingu magazynu Perspektywy. Zajęłliśmy 
5. miejsce w Polsce wśród uczelni niepu-
blicznych i jesteśmy jedyną uczelnią spoza 
Warszawy, która znalazła się w ścisłej czołówce, 
obok takich uczelni jak Akademia Leona 
Koźmińskiego w Warszawie czy Polsko-Ja-
pońska Akademia Technik Komputerowych. 
W 18-letniej historii Rankingu żadna z uczelni 
z województwa śląskiego nie uzyskała tak 
wysokiego wyniku. Jest to efekt wspólnej pracy 
ludzi tworzących społeczność akademicką 
naszej Alma Mater. Jesteśmy jedną z nielicz-
nych uczelni w Polsce, które w naszym sektorze 
posiadają pełne prawa akademickie, dają prawo 
do habilitowania w dyscyplinie nauk o zarzą-
dzaniu, prowadzenia studiów III stopnia (dok-
toranckich), a także prawo do przeprowadzania 
postępowań 
o nadanie tytułu profesora, jak i nadawania 
stopnia doktora honoris causa. Należy również 
dodać, że w Rankingu Uczelni Akademickich 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
zajęła 5. miejsce pod względem umiędzynaro-
dowienia, zarówno wśród uczelni publicznych, 
jak i niepublicznych. O awansie w Rankingu 
Perspekytw zadecydowały natomiast przede 
wszystkim wysokie oceny, przyznane przez 
kapitułę w kategoriach konkursowych: „Prestiż”, 
„Absolwenci na rynku pracy”, „Siła naukowa”, 
„Warunki kształcenia”, „Innowacyjność” oraz 
„Umiędzynarodowienie”. To, co wyróżnia WSB 
w Dąbrowie Górniczej na tle innych uczelni 
wyższych, to – oprócz działalności naukowo-ba-
dawczej – przede wszystkim aktywna współpra-
ca ze środowiskiem gospodarczym w zakresie 
tworzenia programów studiów, kształcenia, 
a następnie wspierania absolwentów na rynku 
pracy. Uczelnia dba o praktyczną edukację 
studentów oraz przygotowuje ich, by mogli 
w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przy-
szłości sukcesy zawodowe, podejmuje działania 
w kierunku rozwijania wśród studentów postaw 
pro-przedsiębiorczych i pro-rynkowych.

Co jest priorytetem w działalności WSB 
w Dąbrowie Górniczej?

Priorytetem uczelni jest wysokiej jakości 
kształcenie w ścisłej współpracy z praktyką 
gospodarczą, 
a także wyposażenie studentów w takie narzę-

dzia, które pozwolą na swobodne poruszanie się 
po rynku pracy. To sprawia, że w efekcie 92 proc. 
naszych studentów to osoby pracujące. Co więcej 
– badania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pokazują, że średni czas, jaki nasi stu-
denci poświęcają na zdobycie pracy po uzyskaniu 
dyplomu, waha się w granicach jednego miesiąca. 

Ile kierunków otworzyła uczelnia w mi-
nionym roku akademickim – z rozdzia-
łem na studia dzienne i zaoczne/studia 
I stopnia i II stopnia oraz podyplomowe? 

W minionym roku akademickim realizowane 
było kształcenie na 14 kierunkach studiów 
(inżynierskich, licencjackich oraz magister-
skich), zarówno w trybie stacjonarnym, jak 
i niestacjonarnym. Co niezwykle istotne, dla 
studentów opracowanych zostało ponad 60 
specjalizacji, których program był tworzony 
w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami oraz 
instytucjami rynku pracy. 
W ofercie studiów podyplomowych zostało 
zrealizowanych ponad 30 nowych kierunków 
kształcenia.

Ile zamierzacie otworzyć teraz? Sza-
cunkowo, oczywiście, bo jak rozumiem, 
rekrutacja jeszcze trwa... Czy co roku 
wprowadzają Państwo nowości w ofero-
wanych kierunkach kształcenia? 

W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 
prowadzimy nabór na 15 kierunków, w skład 
których wejdzie około 70 specjalności, a także 
ponad 100 kierunków studiów podyplomo-
wych. Nabór odbywa się w Wydziale w Dąbro-
wie Górniczej oraz Wydziałach Zamiejscowych 
w Krakowie, Cieszynie, Olkuszu i Żywcu, 
a także w Centrum Studiów Podyplomowych 
w Częstochowie. Od października studenci 
rozpoczną kształcenie na nowych kierunkach 
studiów: Ratownictwo medyczne a także jed-
nolitych studiach magisterskich na kierunku 
Fizjoterapia. Prowadzimy również nabór na 
prestiżowe, bezpłatne studia stacjonarne w ję-
zyku angielskim, które są w 100% dofinanso-
wane z Unii Europejskiej – na trzech kierun-
kach: Informatyka, Stosunki międzynarodowe 
i Zarządzanie. Co istotne: ponad 70% studen-
tów w grupach to obcokrajowcy (z 30 krajów na 
całym świecie). Wszystkie zajęcia prowadzone 
będą w języku angielskim przez wykładowców 
i praktyków biznesu z renomowanych uczelni 
i firm zagranicznych, a uczestnicy projektu 
wezmą udział w cyklu certyfikowanych szkoleń 
i kursów. Nowością w ofercie edukacyjnej są 
m.in. specjalności: Bezpieczeństwo antyterro-
rystyczne, Zarządzanie w korporacjach mię-
dzynarodowych czy też Infobrokering i analiza 
informacji.

Ilu nowych studentów przyjmuje uczelnia 
w skali roku? Czy ta liczba rośnie, czy też 
utrzymuje się na stałym poziomie?

Obecnie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej kształci się ponad 8,5 tys. studentów 
i słuchaczy studiów podyplomowych. Cieszy 
nas fakt, że z roku na rok zainteresowanie 
naszą Uczelnią jest coraz większe – to skutek 
dynamicznego rozwoju, który charakteryzuje 
naszą uczelnię, a także systematycznej dywer-
syfikacji oferty kształcenia. Według danych 
zawartych w systemie Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego – POLon jesteśmy jed-
ną z największych uczelni wyższych w Polsce, 
a w województwie śląskim uplasowaliśmy się 
na pierwszym miejscu pod względem ilości 
studentów. 

Uczelnie państwowe coraz częściej sięgają 
po studentów z zagranicy. Jak to wygląda 
w państwa przypadku? 

Od momentu powstania w 1995 roku Uczelni 
naturalnym kierunkiem rozwoju stało się kształ-
cenie w środowisku wielokulturowym. Obecnie 
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
kształci się ponad 500 studentów obcokrajowców 
z 28 krajów. Od nowego roku akademickiego 
liczba ta jeszcze wzrośnie, ze względu na realizo-
wane nowe projekty studiów w języku angiel-
skim. Z analiz, prowadzonych przez Fundację 
„Perspektywy” wynika, że w Wyższa Szkoła 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej znajduje się wśród 
10 uczelni w Polsce, które kształcą najliczniejszą 
grupę obcokrajowców (wśród wszystkich uczelni 
– państwowych i niepaństwowych). Na uczelni 
realizowany jest szereg międzynarodowych pro-
gramów m.in. Erasmus+, Fundusz Stypendialny 
i Szkoleniowy, Niemiecka Centrala Wymiany 
Akademickiej DAAD, Polsko-Litewski Fundusz 
Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Wymia-
na Młodzieży czy Fundusz Grupy Wyszehradz-
kiej. Studiując w środowisku międzykulturowym, 
nasi studenci nabywają kompetencji, które są 
oczekiwane przez pracodawców od przyszłych 
absolwentów. Poza tym, aktywność międzynaro-
dowa to również liczne wydarzenia, międzyna-
rodowe konferencje, projekty, letnie uniwersytety 
i letnie szkoły języka polskiego i angielskiego. 
Studenci z zagranicy to również świetni pracow-
nicy, którzy są polecani polskim firmom przez 
Akademicki Biuro Karier WSB. Współpraca 
z ponad 250 uczelniami partnerskimi z 43 krajów 
na całym świecie niesie za sobą również wielką 
wartość w postaci realizacji wspólnych progra-
mów badawczych, organizacji międzynarodo-
wych konferencji naukowych, a także wymiany 
kadry akademickiej, co zasadniczo wpływa na 
podniesienie jakości prowadzonego kształcenia 
oraz realizowanych badań naukowych.

GospodarkaGospodarka

Nie chciałbym pokusić się o podsumo-
wanie, chociażby dlatego, że zamysłem 
organizatorów było, by BBF tworzył 
inspiracje do dalszych inicjatyw. Jednak 
wszystkim wiodącym tematom towarzy-
szy jeden wspólny mianownik – inwe-
stycje. Korzystając z możliwości warto 
powiedzieć kilka słów o błędach, jakie 
przedsiębiorcy popełniają, myśląc 
o rozszerzeniu swojej działalności na 
zewnętrzne rynki. Od lat specjalizuje-
my się w obsłudze rynków wschodnich. 
Wspieramy zarówno inwestorów ze 
wschodu, chcących inwestować w Pol-
sce, którzy często  traktują inwestycje 
w naszym kraju jako wejście na rynek 
UE, jak i polskich inwestorów, którzy 
decydują się na ekspansję w krajach na 
wschód od  Polskiej granicy, szczególnie 
na Ukrainie. Często podczas budowania 
rozwiązań prawnych i podatkowych 
w przygotowywanej strategii wejścia na 
polski  rynek lub strategii wejścia np. na 
rynek ukraiński widzę, jak opracowa-
nia wskazują pozycję firmy na danym 
rynku, plasowanie produktu wskazując, 
czy dany produkt ma być lokalny czy 
globalny. Zarządzający w swych  dzia-
łaniach koncentrują się na aspektach 
ekonomicznych, podatkowych i praw-

nych, a pomijają wpływ uwarunkowań 
kulturowych lub po prostu mentalności 
mieszkańców danego kraju. Różnice 
w kulturze, organizacji pracy, obsłudze 
klienta, czy kontaktach z klientami, part-
nerami lub urzędami mogą być znaczą-
co inne od tych, do których jesteśmy 
przyzwyczajeni w rodzimym kraju, co dla 
dużej części przedsiębiorców jest blokadą 
w ekspansji, a często prowadzi do jej nie-
powodzenia. Nietrudno sobie wyobrazić 
reakcję jednego z dyrektorów w Urzę-
dzie Wojewódzkim, który otrzymał 
zapytanie od dyrektora zarządzającego 
firmą produkcyjną, ile będzie kosztowa-
ło ekspresowe rozpatrzenie jego sprawy. 
Potem pytający tłumaczył, iż w jego kraju 
są dwie opłaty tzw. standard i ekspres. 
Niestety, po tym zdarzeniu wytworzyła 
się wokół firmy taka psychoza, że trudno 
było wrócić do normalnych relacji z urzę-
dem. Dlatego swoim klientom na  
początku współpracy w zakresie inwe-
stycji zagranicznych często powtarzamy 
jedną scenę:  kiedy wyjeżdżamy z Polski 
na Ukrainę, na każdym dużym przejściu 
granicznym mijamy odprawę Polską, na-
stępnie przejeżdżamy odcinek nazywany 
przez nas „pasem ziemi niczyjej", by do-
konać odprawy na granicy ukraińskiej. 

I „pas ziemi niczyjej" jest miejscem, gdzie 
należy pozostawić swoją mentalność 
i podporządkować się jednej, ogólnej 
zasadzie: „Na obcym rynku zachowujemy 
się i działamy tak, jak wymaga tego ten 
rynek, a nie tak, jak działa się u nas". 

Najnowsze regulacje uzupełniające do 
zmian w przepisach o cenach transfero-
wych od 1 stycznia 2017 roku

W dniu 18 września br. w Dzienniku 
Ustaw zostało opublikowane Rozporzą-
dzenie Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 12 września 2017 roku w sprawie 
informacji zawartych w dokumentacji 
podatkowej w zakresie podatku dochodo-
wego od osób prawnych, a także osób
fizycznych.
Powyższe rozporządzenie reguluje kwestie 
zakresu dokumentacji podatkowych, 
według rozszerzonego od 1 stycznia br. 
obowiązku.
Istotne rozszerzenia w stosunku do regu-
lacji obowiązujących do ubiegłego roku 
w zakresie dokumentowanej transakcji 
kontrolowanej stanowią:
-  analiza funkcjonalna w zakresie angażo-

wanego kapitału ludzkiego, ponoszonych 
ryzyk w zakresie sprawowania nad nimi 
kontroli oraz posiadania finansowej 
zdolności do ich ponoszenia, a także 
angażowane aktywa w odniesieniu do 
posiadanego tytułu prawnego wraz 

z określeniem jego rodzaju, angażujących 
kapitał ludzki w zarządzanie lub kontrolę 
nad wartościami niematerialnymi i fi-
nansujących opracowanie lub ulepszenie 
tych wartości niematerialnych;

-  łańcuch wartości dodanej, przez który 
należy rozumieć, identyfikowany od-
rębnie dla każdego rodzaju działalności, 
łańcuch transakcji lub innych zdarzeń 
między podmiotami powiązanymi kreu-
jących wartość dodaną w ramach grupy 
podmiotów powiązanych;

-  istotny łańcuch wartości dodanej tj. taki 
łańcuch, z którego uzyskany przychód 
stanowi co najmniej 5% przychodów 
grupy podmiotów powiązanych;

-  profil funkcjonalny jako opis w sposób 
zwięzły identyfikujący rolę strony trans-
akcji lub innego zdarzenia, wynikającą 
z analizy funkcjonalnej, uwzględniającą 
transakcje lub inne zdarzenia realizowa-
ne przez ten podmiot w ramach łańcucha 
wartości dodanej.

Wytyczne zawierają także szereg uzupeł-
nień w zakresie dokumentacji na poziomie 
podmiotu, takich jak na przykład dane 
finansowe podatnika.

Powyższe zmiany w regulacjach dotyczą 
podatników, którzy zrealizowali obrót za 
rok poprzedni (2016) powyżej 2 mln euro.

Należy zatem zwrócić uwagę, że zakres 
dokumentacji podatkowej uległ znaczą-
cemu rozszerzeniu i w związku z tym jej 
przygotowanie będzie procesem bardziej 
pracochłonnym niż dotychczas. Ponadto, 
dane prezentowane w dokumentacjach 
sporządzanych na poziomie spółki winny 
być zgodne z wytycznymi grupy i infor-
macją o grupie podmiotów powiązanych 
obowiązującą podatników o obrocie 
pow. 20 mln euro zrealizowanego za rok 
poprzedni.

Grupa SWGK
www.swgk.pl

(…) o Baltic Business Forum 2017:

Przygotowanie dokumentacji podatkowej bardziej 
czasochłonne niż dotychczas

Mariusz Tywoniuk – Partner zarządzający  
Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners
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Jakie ryzyka musi uwzględnić przedsiębior-
ca chcąc rozwijać swoją firmę w polsce?

Często działalność biznesową rozpoczynamy 
od prowadzenia jednoosobowej działalności 
gospodarczej. Prosta i bez kosztowna rejestracja, 
możliwe łatwiejsze formy opodatkowania. Ale to, 
co pomaga na początku może być zagrożeniem 
rosnącym wraz z rozwojem firmy. W jednoosobo-
wej działalności gospodarczej lub spółce cywilnej, 
przedsiębiorca za niepowodzenia firmy odpo-
wiada własnym majątkiem. I odwrotnie, w razie 
prywatnych kłopotów finansowych egzekucja 
może być prowadzona z majątku przedsiębior-
stwa. Pamiętam konieczność wstąpienia w prawa 
i obowiązki spółki cywilnej przez spółkę z o.o. 
gdy okazało się, że jeden ze wspólników spółki 
cywilnej inwestował na giełdzie. Kiedy przyszły 
gwałtowne spadki okazało się, że spółce cywilnej 
grozi licytacja majątku za prywatne długi jednego 
ze wspólników.
Kolejnym ryzykiem jest brak ciągłości firmy 
w przypadku śmierci przedsiębiorcy. Często 
pytam klientów czy są przygotowani na taką sy-
tuację, kiedy wychodząc  do pracy już nie wrócą 
do domu? Czy firma jest na to przygotowana? 
Oczywiście wszystkiego nie da się przewidzieć ale 
na niektóre zdarzenia można się przygotować.

W jakich obszarach szczególnie warto 
rozważyć współpracę z prawnikiem?

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Często problemy 
finansowe lub bankructwo spowodowane są nie-
zrozumieniem lub lekceważeniem postanowień 
umowy. Przedsiębiorcy negocjując kontrakt wie-
lokrotnie skupiają swoją uwagę na korzyściach, 
ignorując zagrożenia jakie jemu towarzyszą. 
Dlatego ważne jest, by do negocjacji włączyć do-
świadczonego prawnika, który rozumie specyfikę 
danej działalności. Będzie on wsparciem w anali-
zie dokumentów, jak i w negocjacjach, co pozwoli 
na bezpieczny rozwój biznesu. Jeśli klient prosi 
o wsparcie prawne gdy druga strona wyciąga kon-
sekwencje wynikające z niedotrzymania warun-
ków umowy, pozostaje nam już z tylko dążenie 
do zmniejszenia sankcji. Tutaj przychodzi mi na 
myśl spółka kapitałowa, która podpisała z dużym 

potentatem z poza Europy oraz firmą hiszpańską 
umowę konsorcjum jako najmniejszy konsor-
cjant. Konsorcjum wykonywało inwestycję wartą 
ok. 39 mln, zaś zakres prac klienta, który zwrócił 
się o pomoc opiewał na ok. 640 000 zł. W umowie 
konsorcjum nie zabezpieczono odpowiedzialno-
ści konsorcjantów do zakresu ich własnych robót, 
dlatego odpowiedzialność nastąpiła na zasadach 
solidarnych. Gdy firma hiszpańska w trakcie re-
alizacji inwestycji ogłosiła upadłość, a kontrahent 
z poza Europy wycofał się z inwestycji-organowi 
egzekucyjnemu najłatwiej było egzekwować 
należności wynikające z niedotrzymania umowy 
od firmy polskiej. Klient zgłosił się tak późno, że 
niewiele dało się już zrobić.
Podobnie przy umowach międzynarodowych, 
gdzie zastanowić się trzeba nie tylko nad naj-
prostszymi elementami, które wykraczają poza 
jurysdykcję jednego kraju, jak np. język umowy 
obowiązujący dla potrzeb rozstrzygania sporu, 
kraj jego rozstrzygania i sąd właściwy.
Przemyśleć trzeba też jak skutecznie zabezpieczyć 
należności wynikające z umowy- warunkiem 
podpisania umowy może być np. gwarancja lub 
akredytywa.
Kolejnym problemem jest świadome zarządzanie 
należnościami. Kontrahenci zapominają o tym, 
że transakcja nie kończy się na wykonaniu usługi 
czy sprzedaży towaru- ale na zapłacie, a z tym 
bywa różnie. Najlepiej prowadzona windyka-
cja nie da efektów jeżeli dokonamy sprzedaży 
podmiotowi niewypłacalnemu. Dlatego należy 
określać warunki udzielania przelewu i analizo-
wać terminowość płatności. Często zapowiedź 
konieczności zwiększenia przez klienta zabez-
pieczenia uzdrawia terminowość regulowania 
należności.
Jeżeli nie pomagają wewnętrzne działania 
windykacyjne, ważne by te sprawy kierować do 
kancelarii w celu uzyskania nakazu zapłaty i prze-
kazania sprawy komornikowi. Czas jest kluczowy 
gdyż uzyskanie nakazu zapłaty i wyegzekwo-
wanie należności to dwie odrębne kwestie. Tak 
więc, jeżeli w krótkim czasie skierujemy sprawę 
na drogę egzekucyjną istnieje duża szansa, że 
odzyskamy swoje należności. Zwlekając ustawimy 

się na końcu kolejki do majątku dłużnika co może 
spowodować, że na nasze należności zabraknie 
środków.

W jaki sposób Kancelaria Prawna Tywo-
niuk & Partners wspiera swoich klientów 
w rozwijaniu działalności gospodarczej?

Idąc za słowami Prof. Bronisława Sitka z Uni-
wersytetu SWPS, gdzie realizuję pracę naukową- 
dzisiaj by być dobrym prawnikiem nie wystarczy 
ukończyć prawo- należy studiować wiedzę z wielu 
dyscyplin. Każdy z naszych prawników rozwija 
się w takich dziedzinach jak ekonomia, zarządza-
nie czy handel międzynarodowy. Dodatkowo na-
leży wspomnieć, że Kancelaria Prawna Tywoniuk 
& Partners jest jednym z kilku podmiotów wcho-
dzących w skład Optimum Consulting Group 
(OGC). Dlatego klient może skorzystać z oferty 
indywidualnej jak i oferty wspólnej. Najczęściej 
wspierając planowanie inwestycji zespoły robocze 
składające się z prawników kancelarii i doświad-
czonych księgowych lub doradców podatkowych 
OPTIMUM Tax Experts – drugiej ze spółek 
wchodzących w skład OCG przygotowują wstęp-
ną analizę. Tylko połączenie tych dwóch dziedzin 
daje pełny obraz sytuacji. Duża część naszych 
klientów to inwestorzy zagraniczni lokujący swoje 
interesy w Polsce. W tych przypadkach mamy 
do czynienia ze specyficzną obsługą, ponieważ 
transakcje handlowe wykonywane są głównie 
ponadnarodowo. Dla klienta budującego zespół 
wielonarodowy niezbędne jest doświadczenie 
w obsłudze w zakresie legalizacji wykonywania 
przez cudzoziemca pracy czy zezwoleń na naby-
wanie nieruchomości.

Studia nie wystarczą, by być dobrym prawnikiem
Rozmowa z Mariuszem Tywoniukiem, partnerem  
zarządzającym Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners.
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Gmina Żelazków wśród najlepszych 
samorządów w Polsce
Rozmowa z Sylwiuszem Jakubowskim, wójtem Gminy Żelazków

Jak ocenia Pan mijający powoli, 2017 
rok? Jakie inwestycje udało się zrealizo-
wać w tym czasie ?

Rok 2017 jest bardzo owocnym okresem, ale 
jednocześnie bardzo pracowitym. Zbudo-
waliśmy m.in. boisko wielofunkcyjne przy 
Szkole Podstawowej w miejscowości Kokanin, 
a obecnie trwa przebudowa OSP Żelazków 
z dobudową świetlicy środowiskowo-te-
rapeutycznej w Żelazkowie oraz budowa 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Zborów 
z przeznaczeniem na Dom Kultury. Zagospo-
darowywany jest teren w centrum Żelazkowa, 
gdzie chcemy urządzić plac zabaw i siłownię 
zewnętrzą oraz ciągi piesze, wyposażone 
w ławki oraz oświetlenie. W trakcie realiza-
cji jest również przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Złotniki Małe, droga gminna 
Witoldów-Russów, droga w mieście Kokanin 
oraz w Skarszeweku. Na dzień dzisiejszy 
łączny koszt tych inwestycji to około 3 mln 
zł. Od dwóch lat dofinansowujemy miesz-
kańcom budowę indywidualnych, przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. W 2017 roku 
przeznaczyliśmy na ten cel 260 000 zł. Na 
terenie Gminy powstały dwa nowe publiczne 
Przedszkola Samorządowe: w Dębem i w Rus-
sowie. Utworzono także Szkołę Podstawową 
w Kokaninie. Poprzez fundusz sołecki wyko-
nano szereg działań, stanowiących odpowiedź 
na potrzeby mieszkańców poszczególnych 
sołectw: doposażano świetlice wiejskie, kluby, 
place zabaw itp. 

W 2015 roku Żelazków otrzymał na-
grodę ,,Gmina roku 2015” w kategorii 
,,Gmina Wiejska „. Niedawno Urząd 
Gminy został  wyróżniony  Laurem 
Społecznego Zaufania. Jakie znaczenie 
mają dla Pana te nagrody? Którą uważa 
Pan za największy sukces? 

Gmina Żelazków została w 2017 roku po-
nownie nagrodzona tytułem „Gmina Roku 
2017”, ponadto  otrzymała Znak jakości 

,,Przyjazny Urząd ” oraz miano ,,Gminy Fair 
Play”. Wszystkie te odznaczenia przyznawa-
ne są przez zewnętrzne, niezależne kapituły 
i komisje konkursowe. Przyznane nagrody 
świadczą o tym, że należymy do najlepszych 
samorządów w Polsce, a nasza promocja 
i wspieranie sprawdzonych rozwiązań oraz 
nowych projektów w zakresie gospodarczym, 
społecznym iekologicznym jest na bardzo 
wysokim poziomie. Sprzyjamy inwestorom 
i dbamy o potrzeby mieszkańców. Osobiście 
dużą wagę  przywiązuję do certyfikatu ,,Laur 
Społecznego Zaufania”, z uwagi na wyjątkowy 
sposób jego przyznawania. To nagroda, którą 
nadaje się wyłącznie na wniosek klientów 
i konsumentów. Stanowi ona zatem swoiste 
podziękowanie za rzetelność, uczciwość 
i otwartość w stosunku do potrzeb klientów 
danej instytucji. Jednak wyróżnienia to także 
bodziec do dalszej pracy i rozwoju.

Jakimi sukcesami może pochwalić się 
samorząd gminy na polu pozyskiwania 
inwestorów?

Cały czas podejmujemy działania, mające na 
celu utrzymanie i pozyskiwanie inwestorów. 
Na terenie Gminy znajdują się grunty, które 
zostały wydzielone wyłącznie pod aktywiza-
cję gospodarczą. Uważam, że największym 
sukcesem jest pozyskanie 14 inwestorów, któ-
rzy na dzień dzisiejszy wykupili  ponad 30 ha 
gruntów przeznaczonych pod przemysł. Jakie 
to ma znaczenie w kontekście przyszłości 
Gminy, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. 
Podobnie jak wartości planów ewentualnej 
budowy przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
nowego Zakładu Penitencjarnego na terenie 
Gminy.

Jak wygląda oferta Gminy jeśli chodzi 
o wydarzenia kulturalno-społeczne?

Największym kulturalnym wydarzeniem 
i świętem są zawsze Dożynki Gminne, w któ-
rych organizację angażuje się społeczność 

lokalna, rolnicy i przedsiębiorcy. Ukoronowa-
niem tej imprezy są gwiazdy muzyki, w tym 
roku na scenie gościliśmy m.in. Margaret 
i Pawła Kukiza. Ponadto na terenie gminy 
organizowany jest szereg lokalnych festynów: 
w Goliszewie, Dębem, Russowie, Kokaninie, 
Biernatkach, Żelazkowie i Skarszewie. Mamy 
także wydarzenia dedykowane najmłodszym, 
jak chociażby Gminny Dzień Dziecka czy 
dwutygodniowy wypoczynek letni, którego 
50% kosztów pokrywa Gmina. Organizujemy 
też półkolonie, zarówno letnie, jak i zimowe. 
W tym roku Gmina wzięła natomiast udział 
w Narodowym Czytaniu „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego.

Jakie są inwestycyjne plany gminy na 
2018 rok?

Priorytetem w 2018 roku będzie zakończenie 
przebudowy OSP Żelazków, z dobudową 
świetlicy  środowiskowo –terapeutycznej 
w Żelazkowie oraz ich doposażenie. Dodat-
kowo chcemy, we współpracy z samorządem 
powiatowym, przebudować drogę powiatową 
w relacji Morawin-Pamięcin, której 70% leży 
na terenie Gminy Żelazków. Koszt projektu 
wynosić będzie około 9 mln. Do tego docho-
dzi renowacja drogi gminnej Russów-Borków 
Stary oraz rewitalizacja i adaptacja budynku 
zabytkowej oficyny w zespole dworskim na 
siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury i Biblio-
teki Publicznej Gminy Żelazków. Jak zatem 
widać, przez najbliższe miesiące będziemy 
mieli co robić.

W Ostrowie Wielkopolskim dbają o seniorów
Miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na przygotowanie 
czternastu mieszkań komunalnych dla seniorów. Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielko-
polskiego podpisała też umowę na modernizację budynku przy ulicy Piłsudskiego 65.  
Jeszcze w tym roku powstanie tam Klub Seniora.
Mieszkania dla seniorów powstaną przy 
ul. Wiosny Ludów 29. Koszt tej inwestycji 
wyniesie ponad 2 mln zł, a otrzymane 
dofinansowanie to blisko 700 tys. złotych.
Kończy się budowa kolejnego bloku 
w ramach Ostrowskiego Przyjaznego 
Programu dla Systematycznych. Jest to 
program adresowany dla osób do 40. roku 
życia. Mieszkańcy sygnalizują jednak, że 
w Ostrowie Wielkopolskim brakuje tzw. 
budownictwa senioralnego.

Mieszkania w centrum miasta
- Kiedy jesteśmy młodzi, bariery takie jak 
schody nie stanowią dla nas problemu - 
mówi prezydent Beata Klimek. - Jednak 
wiele osób w starszym wieku staje się 
więźniami czwartego piętra. Mieszka-
nia komunalne, które powstaną przy ul. 
Wiosny Ludów będą specjalnie przysto-
sowane dla osób starszych, aby zmini-
malizować wszelkie bariery, stanowiące 
ogromną trudność przy problemach 
w poruszaniu się. Nieprzypadkowo 
także wybraliśmy lokalizację budynku 
dla seniorów. To miejsce znajdujące się 
w ścisłym centrum miasta, w pobliżu 
kościoła, przystanku MZK, parku. Myślę, 
że to doskonała lokalizacja dla naszych 
seniorów.
Mieszkania komunalne dla starszych 
mieszkańców powstaną przy ul. Wiosny 
Ludów 29 i ul. Kościelnej 14. Projekt 
będzie realizowany w ramach rządowe-
go Programu wsparcia finansowego na 
tworzenie lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych i lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy niesta-
nowiących lokali socjalnych, ze środków 
Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa 
Krajowego.
W kamienicy powstanie 14 mieszkań 
o średniej powierzchni użytkowej 35m2. 
Prace modernizacyjne ruszą we wrześniu 
tego roku, aby pierwsi lokatorzy będą mo-
gli się wprowadzić do nowych mieszkań 
w drugiej połowie przyszłego roku.

Ruszają prace przy Klubie Seniora
Prezydent Miasta Beata Klimek podpisała 
też umowę na realizację inwestycji doty-
czącej modernizacji budynku przy ulicy 
Piłsudskiego 65. Teren budowy został już 
także przekazany wykonawcy. Jeszcze 

w tym roku powstanie tu Klub Seniora.
Przez długi czas budynek był opuszczony. 
Wcześniej znajdowały się tu punkty han-
dlowo – usługowe. Teraz pomieszczenia 
zostaną wyremontowane.
- Pierwszy pozytywny aspekt tej inwestycji 
to powstanie Klubu dla osób starszych, 
którzy będą tu mogli wspólnie spędzić 
czas – napić się kawy, porozmawiać. 
Alternatywa dla tych, którzy są samotni, 
nie mają się do kogo odezwać. By ułatwić 
dostęp do Klubu osobom niepełnospraw-
nym zamontowana zostanie tu także 
winda. Drugi aspekt, to fakt, że  dzięki 
temu projektowi wyremontowany zostanie 
niszczejący już od jakiegoś czasu budy-
nek. Nie można czekać i liczyć na to, że 
sytuacja rozwiąże się sama. Należy wyjść 
z pomysłem i problem rozwiązać – za-
pewnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa 
Wielkopolskiego.   
Podczas spotkań prezydent miasta z senio-
rami, starsi mieszkańcy Ostrowa wielo-
krotnie sygnalizowali potrzebę powstania 
takiego miejsca.
Prezydent Ostrowa podpisała już umowę 
na realizację inwestycji. Plac budowy 
przekazany już został wykonawcy. Prace 

wykona Zakład Ogólno – Budowlany 
MAL-BUD z Ostrzeszowa, który wygrał 
ogłoszony przez miasto przetarg. Koszt 
inwestycji to nieco ponad 352 tysiące 
złotych.
- Miasto ze swojego budżetu wyda jednak 
tylko 200 tysięcy, ponieważ na to zadanie 
pozyskaliśmy blisko 150 tysięcy złotych 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu Wielolet-
niego „Senior+”. Pozwoli to na moderni-
zację, ale także wyposażenie tego miejsca 
– informuje prezydent Ostrowa.
Prace budowlane mają zakończyć się 
w grudniu tego roku.
- Wykonawca obiecał ostro ruszyć z pra-
cami, ponieważ chcemy, by zakończyły 
się one w grudniu tego roku. Liczę, że 
już podczas świąt bożonarodzeniowych 
mieszkańcy będą mogli z niego sko-
rzystać – oczywiście nie tylko seniorzy 
- chciałabym, by było to również miejsce 
międzypokoleniowych spotkań. Możemy 
się przecież wiele od siebie nauczyć – 
przekonuje prezydent Klimek. – Ważne 
też, że opuszczony i niszczejący budynek, 
zamiast straszyć, znów zacznie tętnić 
życiem.

Mieszkania komunalne, które powstaną przy ul. Wiosny Ludów będą specjalnie przystosowane dla osób 
starszych

Samorządy Samorządy
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Krzyżowice - Wierzbica TEREN AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” Sp. z o.o.
MIEJSCOWOŚĆ:   Krzyżowice – Wierzbica/Małuszów , gm. Kobierzyce - teren objęty grani-

cami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

DZIAŁKI/ POWIERZCHNIA  Obręb Krzyżowice-Wierzbica; dz. nr:
KLASA GRUNTÓW:  1.  85/4 R-RII (1,3038ha), R-RI (10,8204ha) 

2.  85/5 R-RI (11,8085ha), R-RIVa (0,3264ha), 
3.  85/6 R-RII (0,1904ha), R-RI (14,2995ha), 
4.  85/1 R-RI (3,4181ha), 
5.  85/7 R-RII (0,4145ha), R-RI (3,0088ha), 
6.  85/8 R-RII (1,9635ha), R-RI (7,2871ha), R-RIVa (0,2201ha), R-RIIIa 
(0,7148ha), 
7.  88/1 R-RII (3,4420ha), R-RI (5,6797ha), R-RIVa (0,0367ha), R-RIVb 
(0,2251ha), R-RIIIa (0,3709ha), 
8.  84/11 R-RII (1,5154ha), R-RI (7,7725ha) 
9.  84/12 R-RII (0,9703ha), R-RI (0,4364ha), R-RIIIa (0,0393ha), 
Obręb Małuszów; dz. nr 64/12 R-RII (6,6869ha), R-RIIIa (0,7261ha)

WŁAŚCICIEL:  Powiat Wrocławski – teren objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej  „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

FORMA SPRZEDAŻY: przetarg nieograniczony 

KONTAKT:  Ze strony „INVEST – PARK”  Sp. z o.o.  
DEPARTAMENT OBSŁUGI INWESTORA - KONTAKT 
Osoba do kontaktu Maciej Tyszka 
Telefon osoby kontaktowej +48 74 664 91 79 
Adres email osoby kontaktowej m.tyszka@invest-park.com.pl; 
Linki do strony WSSE obrazujące w/w nieruchomości:  
http://invest-park.com.pl  – dla działek w Krzyżowicach-Wierzbicy 
i dla działki w Małuszowie – podstrefa Kobierzyce

  Ze strony Powiatu Wrocławskiego:  
Małgorzata Przybylska 
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu;  
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 
e-mail: geodezja@powiatwroclawski.pl 
malgorzata.przybylska@powiatwroclawski.pl,  
tel. 71 722 17 54

PLAN MIEJSCOWY:  Uchwała Nr III/14/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. Rady Gminy Kobierzyce 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obrębów Krzyżowice, Małuszów i Żerniki Małe 

PRZEZNACZENIE TERENU:  AG - tereny aktywności gospodarczej, z urządzeniami towarzyszącymi 
1.Przeznaczenie podstawowe: 
1) Produkcja, usługi. 
2) Bazy obsługi transportu i logistyki, w tym składy, magazyny i stacje 
paliw. 

2.Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Obiekty małej architektury. 
2) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym zbiorniki wód 
opadowych oraz drogi wewnętrzne. 
3) Telekomunikacyjne obiekty budowlane, nośniki reklamowe w tym 
reklamy wielkopowierzchniowe

KOMUNIKACJA:  Od Autostrady A4 – węzeł autostradowy Nowa Wieś Wrocławska, 
poprzez drogę krajową nr 35, dalej poprzez drogę powiatową nr 1950D do 
Głównego Punktu Zasilania na działce Nr 84/4 (nawierzchnia asfaltowa 
bez określonej klasy – ul. Energetyczna); 
w celu zapewnienia bezpośredniego dojazdu do terenu pojazdom 
wielkogabarytowym (samochody ciężarowe) należy od ronda istniejącego 
w ciągu drogi krajowej nr 35 (obwodnica Tyńca Małego)  wprowadzić 
włączenie komunikacyjne (o długości ok. 500m) obszaru inwestycyjnego; 
na ten moment (16.02.3017 r.) została wykonana koncepcja włączenia 
komunikacyjnego w/w terenu  - GDDKiA we Wrocławiu ową koncepcję 
zaakceptowała. 

INFRASTRUKTURA nieruchomości nie są uzbrojone w sieci infrastruktury technicznej;
TECHNICZNA:  energia, woda (Ø 160, Ø 225 ), gaz w zasięgu

Powiat Wrocławski na spotkaniu re-
prezentowali: starosta Roman Potocki, 
członek Zarządu Michał Trębacz oraz 
skarbnik Małgorzata Dreiseitel-Cieślik. 
Ze strony Województwa Dolnośląskie-
go w spotkaniu uczestniczył natomiast 
marszałek Cezary Przybylski. Podczas 
uroczystości podpisania umów nie zabra-
kło również osób bezpośrednio zaanga-
żowanych w realizację obydwu projektów: 
przedstawicieli Starostwa Powiatowego 
oraz Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. W spotkaniu uczestniczył także 
Jan Bronś, sekretarz Powiatu Wrocław-
skiego, który przybliżył uczestnikom 
spotkania główne cele i zadania obydwu 
projektów.
Pierwszy z projektów pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2000D na odcin-
ku od zjazdu z autostrady A4 przez 
miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do 
Mietkowa, która stanowi bezpośrednie 
połączenie z siecią TEN-T obszarów ak-
tywności gospodarczej powiatu wrocław-
skiego i powiatu świdnickiego” otrzymał 
dofinansowane w wysokości 15,9 mln zł 
w ramach RPO WD 2014-2020 (pod-
działanie 5.1.1). Łączna wartość projektu 
wynosi ponad 18 mln zł.
Inwestycja przewiduje wykonanie robót 
budowlanych na odcinku o łącznej dłu-
gości 11,25 km, na drodze  powiatowej 
2000D, która  pełni kluczową rolę w regio-
nalnym układzie komunikacyjnym, jako 
łącznik obszarów działalności gospodar-
czej w powiecie wrocławskim z autostradą 
A4 (sieć TEN-T). Prace obejmą m.in. 
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni 
drogi, budowę chodników, zatok auto-
busowych, przejść dla pieszych, zjazdów 
do posesji i na pola. Zaplanowano także 
poszerzenie jezdni oraz wykonanie prac 
związanych z odwodnieniem i zadrzewie-
niem pasa drogowego. 

Inwestycja usprawni ruch samochodowy 
w rejonie terenów zabudowanych, a także 
umożliwi bezpieczny i dogodny dostęp 
do autostrady A4., co pozwoli na dalszy, 
dynamiczny rozwój inwestycji wokół 
drogi 2000D. 
Drugi projekt pn. „Zwiększenie dostępu 
do usług społecznych poprzez przebudo-
wę, remont i wyposażenie Domu Dziecka 
w Kątach Wrocławskich”,  pozyskał 
dofinansowanie w wysokości ponad 
2,6 mln zł ze środków EFRR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
(RPO WD); Poddziałanie  6.1.2. Wartość 
projektu wynosi ponad 3,3 mln zł.
W ramach projektu zostanie wykonany 
remont i przebudowa infrastruktury 
dwóch obiektów Domu Dziecka w Kątach 
Wrocławskich oraz łącznika. Zakupione 
zostanie również wyposażenie placówki 
(m.in. wyposażenie sali komputerowej, 
doposażenie placówki w meble, urządzenia 
AGD, materiały do zajęć socjotechnicz-
nych i psychoedukacyjnych, wyposażenie 
łazienek i kuchni). W ramach projektu 
przeprowadzone zostaną także  prace zwią-

zane z zagospodarowaniem  terenu (m.in. 
ogrodzenie, plac rekreacyjny, wiata na zaję-
cia integracyjne, tereny zielone wraz z małą 
architekturą, ścieżki). Powstanie również 
wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej, siat-
kówki, koszykówki, piłki ręcznej. W efekcie 
wykonanych prac zostaną zrealizowane 
kluczowe cele projektu:    poprawa dostępu 
oraz jakości świadczenia usług społecz-
nych, a także warunków opieki i pracy 
z wychowankami Domu Dziecka w Kątach 
Wrocławskich.
Obydwa projekty wpisują się w długofa-
lową strategię rozwoju Powiatu Wrocław-
skiego, konsekwentnie realizowaną przez 
władze Powiatu Wrocławskiego również 
w innych obszarach działania samorządu.   
Jak podkreślił podczas spotkania starosta 
Roman Potocki – w obecnej perspektywie 
finansowej Powiat Wrocławski otrzymał 
już dofinansowanie unijne dla 11 projek-
tów o łącznej wartości ponad 33 mln zł! 
Wśród nich są projekty z zakresu edukacji, 
polityki społecznej, ochrony środowiska, 
infrastruktury drogowej  i nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyj-
nych.

Ponad 18 mln zł dotacji na rozwój infrastruktury 
drogowej i społecznej w powiecie wrocławskim
W dniu 27 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu władze Po-
wiatu Wrocławskiego i Województwa Dolnośląskiego  podpisały umowy o dofinansowanie 
kolejnych dwóch projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020. 
Tym razem wsparciem zostaną  objęte inwestycje w obszarze infrastruktury drogowej oraz 
społecznej w powiecie wrocławskim.  

Samorządy Samorządy



2726 Kapitał POLSKI0 9 / 1 0  2 0 1 7   

Handel fenomenem Zakliczyna
Z Dawidem Chrobakiem, Burmistrzem Miasta i Gminy  
Zakliczyn rozmawia Ryszard Żabiński

Burmistrzem Zakliczyna został Pan 
w grudniu 2014 roku. Czy nie obawiał 
się Pan obejmować gminy, w której do-
chód na mieszkańca był dość niski? Jak 
Pan sobie poradził z tym wyzwaniem?

Gmina jest bardzo aktywna jeśli chodzi 
o pozyskiwanie środków zewnętrznych i to 
już poczynając od lat 90. ubiegłego stulecia. 
Tę aktywność i skuteczność wykazywano 
w pozyskiwaniu środków przedakcesyjnych, 
później funduszy z Unii Europejskiej, oraz 
wsparcia ze środków rządowych (Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej). W sumie, jako 
samorząd radziliśmy sobie na tyle dobrze 
stwarzając odpowiednią infrastrukturę , że 
w ciągu kilkunastu lat liczba mieszkańców 
gminy się zwiększyła. Obecnie Gminę Zakli-
czyn zamieszkuje 12 500 osób. Oczywiście, 
występuje problem osób młodych, które 
zakładają rodziny, szukają sobie dobrej pra-
cy, potrzebują mieszkań i często emigrują do 
większych miast. Ale i ten problem staramy 
się rozwiązywać miedzy innymi poprzez 
budowę odpowiedniej infrastruktury, w tym 
mieszkań przy wykorzystaniu rządowego 
programu Mieszkanie Plus, czy przedszkola.
Sprawami gminy żyję już od wielu lat, 
mój ociec przez dwie kadencje był wójtem 
Gminy Zakliczyn i on też zaczął budowę 
kanalizacji w gminie (1994 r.), w tym czasie 
gminę zgazyfikowano i wykonano sieć 
telekomunikacyjną, wybudowano także 
kilka szkół. W 2006 roku gmina odzyskała 
prawa miejskie, od tego czasu jesteśmy już 
gmina miejsko-wiejską. Jednym z głównych 
celów jaki sobie założyłem, obejmując urząd 
burmistrza, była odbudowa infrastruktury 
drogowej, na ten cel wydaliśmy znaczne 
środki.

Z jakim efektem? 
W ciągu ostatnich trzech lat na inwestycje 
drogowe wydaliśmy około 10 milionów zło-
tych, za co udało się wybudować i zmoder-
nizować 40 kilometrów dróg. Prowadziliśmy 
prace drogowe praktycznie we wszystkich 24 
miejscowościach naszej gminy. Trwają też 
prace związane z budową nowych chodni-
ków, ścieżek rowerowych. Uzyskujemy tu 
dofinansowanie z budżetu województwa 
małopolskiego, powiatu tarnowskiego oraz 
MRPO WM na lata 2014 - 20.

Jak wygląda sytuacja finansowa gminy?
Największym wyzwaniem było ograniczenie 
zadłużenia. W szczytowym okresie w grud-
niu 2014 r. a więc na początku kadencji, 
wynosiło ono ponad 13 milionów złotych, 
w ciągu dwóch lat udało się je ograniczyć 
do około 8,7 milionów złotych, teraz trochę 
wzrosło. W tym roku, po stronie dochodów, 
mamy zapisane ponad 50 milionów złotych. 

Pierwszą pozycję stanowią subwencje budże-
tu państwa, w tym oświatowa i subwencja 
wyrównawcza, drugą – dotacja państwa 
na zadania dedykowane rodzinie. Trzecią 
pozycję, wynoszącą ponad 7,6 mln złotych 
stanowią podatki, odpisy od podatków 
i opłaty lokalne. 
Na inwestycje zaplanowano wydatki na 
poziomie ponad 10 milionów złotych, w tym 
na inwestycje drogowe, głównie asfaltowanie 
dróg gminnych oraz budowa chodników 
i ścieżek rowerowych ok. 4,5 mln zł. Prawie 
2,4 mln złotych wydamy na budowę przed-
szkola i żłobka w Zakliczynie (łącznie 5,5 
mln zł. w latach 2017 –18), z czego blisko 1 
mln zł otrzymaliśmy w ramach rządowego 
wsparcia z rezerwy ogólnej budżetu Pań-
stwa. 560 tys. zł wydamy na przebudowę Sali 
im. W. S. Jordana w ratuszu.

Jednak zakres działań inwestycyjnych 
w gminie jest znacznie większy. 

Oczywiście i tu wyraźnie widać jak istotne 
jest umiejętne pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, rządowych, czy z Unii Eu-
ropejskiej. Bardzo ważny jest udział Gminy 
w rządowym programie Mieszkanie Plus. 
W jego efekcie powstaną dwa budynki: 
w Lusławicach, w którym będzie 40 miesz-
kań i w Paleśnicy – 30 mieszkań. Łączna 
kwota inwestycji wynosi ponad 8 mln zł. 
Młodzi ludzie starają się szybko usamodziel-
nić, założyć rodzinę. Te mieszkania będą dla 
nich dostępne i będą mieli opcję dojścia do 
własności po 25 – 30 latach opłacania czyn-
szu. Budowane są na gruntach gminnych, 
a więc ich cena będzie znacznie niższa niż na 
wolnym rynku (ok. 2,3 tys. zł za m2).
Przygotowujemy się również do rewitalizacji 
Rynku, który jest wpisany do rejestru zabyt-
ków. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany 
jest na około 10 milionów złotych. Staramy 
się o dofinansowanie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla naszego 
województwa. Nasz wniosek jest bardzo 
dobrze przygotowany, opiewa na ponad 7,3 
mln złotych. Jednak uzyskanie tego dofi-
nansowania nie będzie łatwe. W skali całego 
województwa zostało złożonych prawie 200 
projektów wartych ponad 600 milionów 
złotych. To 508% alokacji przewidzianej 
w ramach niniejszego konkursu. Natomiast 
w naszym województwie przeznaczonych 
do rozdysponowania na to działanie jest 
zaledwie 118 milionów złotych.

Rynek w Zakliczynie, to jednak nie 
tylko cenny zabytek, ale miejsce rów-
nież ważne z gospodarczego punktu 
widzenia?

Proszę sobie wyobrazić, że w Rynku i przyle-
głych ulicach działa prawie 100 podmiotów 

gospodarczych, przede wszystkim z branży 
handlowej i usługowej. W całej gminie 
mamy 650 przedsiębiorstw różnej wielkości, 
np. firm transportowych zatrudniających 
po kilkadziesiąt osób, ale też i małych, jed-
noosobowych firm. W 2015 r. stworzyliśmy 
Forum Przedsiębiorców Gminy Zakliczyn 
w ramach, którego odbywamy cykliczne 
spotkania z przedsiębiorcami. Zakliczyn jest 
handlową stolicą Pogórza. Miasto zostało za-
łożone w 1557 roku i już w tamtych czasach 
wyznaczono mu przede wszystkim funkcję 
handlową, a nie na przykład obronną. I ta 
funkcja przetrwała przez ponad 4 wieki 
aż do dnia dzisiejszego. To jest fenomen 
tego miasta.  Rynek jest naszym centrum 
handlowym, odbywają się tu targi, na które 
licznie przyjeżdżają również mieszkańcy 
z sąsiednich gmin. Po rewitalizacji Ry-
nek uzyska nową jakość, będzie to nowe 
oblicze Zakliczyna. Uzyskamy więcej wolnej 
przestrzeni, dzięki czemu przybędzie miejsc 
parkingowych i miejsca dla handlu, którego 
brakowało, zwłaszcza w dni targowe. 
Ale Zakliczyn, to nie tylko handel. Mamy 
Strefę Aktywności Gospodarczej, w której 
działa już dwóch inwestorów. Zakliczyńska 
strefa włączona jest od kwietnia 2016 r. do 
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Strefa leży w bezpośrednim sąsiedztwie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Dostęp 
do kadry naukowej a także możliwość 
współpracy z młodzieżą są jednym z atutów 
Strefy. W przyszłości współpraca Inwestor 
– Zespół Szkół może obejmować kształcenie 
młodzieży zgodnie z profilem działalności 
przedsiębiorstwa. Cała Strefa jest bardzo 
dobrze skomunikowana i wyposażona 
w niezbędną infrastrukturę do prowadzenia 
działalności gospodarczej.  Staramy się uzy-
skać kolejne działki, aby je następnie uzbroić 
w niezbędną infrastrukturę i włączyć do 
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Po włączeniu będą to kolejne dostępne 
dla przedsiębiorców tereny inwestycyjne.

H&M planuje otwarcie centrum na przeło-
mie 2018 i 2019 r. W nowoczesnym obiekcie 
pracę znajdzie ponad 1000 osób. - To bardzo 
ważny projekt dla regionu. Mamy nadzieję, 
że dzięki tak dużej inwestycji zatrudnienie 
znajdą setki osób, które do tej pory bez skut-
ku szukały pracy, co praktycznie wyeliminuje 
bezrobocie w Gminie Chojnów. Ważne jest 
dla nas każde nowe miejsce pracy. Tym 
bardziej jeśli, zgodnie z zapewnieniami 
inwestora, będzie ono nowoczesne, przyjazne 
i bezpieczne dla samego pracownika. – infor-
muje Witold Lech Idczak Prezes LSSE. 
Nowoczesne Centrum Dystrybucji będzie 
przyjazny dla środowiska. Zostanie zbudo-
wany zgodnie z wymogami międzynaro-
dowego systemu certyfikacji ekologicznej 
budynków LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) na poziomie 
Silver. 
Już na etapie projektowania H&M planuje 
zastosowanie proekologicznych rozwiązań, 
które będą wykorzystane podczas budowy, 
użytkowania i konserwacji. 
Realizacja projektu możliwa była dzięki 
współpracy z Legnicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną, Ministerstwem Rozwoju 
oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu. 

Szwajcarska precyzja w LSSE
Symbolicznym wbiciem łopaty 20 września 
rozpoczęła się budowa zakładu szwajcar-
skiej firmy OETIKER w Gniewomierzu 
(gmina Legnickie Pole) na terenie LSSE. 
- Firma zainwestuje w LSSE co najmniej 16 
mln euro i stworzy minimum 70 nowych 
miejsca pracy – mówi Witold Lech Idczak. 
Kompleks produkcyjny nowego inwestora 
będzie miał powierzchnię 7500 m² i zosta-
nie wybudowany na działce o wielkości 5,4 
hektara. 
Szwajcarski inwestor będzie zaopatrywał 
branżę motoryzacyjną i produkcyjną w naj-
wyższej jakości opaski zaciskowe. Rozpo-
częcie produkcji jest planowane w połowie 
2018 roku. Jest to pierwsza fabryka koncer-
nu w Polsce.

Dolny Śląsk nową doliną lotniczą? 
27 września 2017 roku zapisze się w historii 
regionu jako  symboliczny dzień rozpoczę-
cia największej inwestycji  branży lotniczej 
w regionie - wmurowania kamienia węgiel-
nego pod budowę centrum serwisowania 
i naprawy silników samolotowych XEOS 
w Środzie Śląskiej.

XEOS, joint venture Lufthansa Technik 
AG i GE Aviation, to inwestycja warta 1 
mld PLN. Jedno z najnowocześniejszych na 
świecie centrów serwisowania i naprawy sil-
ników samolotowych stworzy 600 nowych 
miejsc pracy dla wysokiej klasy specjalistów, 
a w szkolenie kadry zainwestuje 60 mln 
PLN. Otwarcie centrum planowane jest na 
wiosnę 2019 roku. 
- Zyska nie tylko Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, ale przede wszystkim cały re-
gion i jego mieszkańcy. Na czym najbardziej 
nam zależy. XEOS to przełomowa inwestycja, 
która może wywołać efekt domina w postaci 
kolejnych, supernowoczesnych, innowacyj-
nych projektów i zarazem najlepsza droga by 
Dolny Śląsk stał się nową doliną lotniczą. Je-
steśmy zaszczyceni, że możemy brać aktywny 
udział w tak imponującym przedsięwzięciu, 
jakim jest XEOS oraz tym, że światowi gigan-
ci Lufthansa i General Electric wybrali wła-
śnie Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną 
na jedną ze swoich kluczowych inwestycji 
-  Centrum Serwisowania Silników Lotniczy 
XEOS. – twierdzi Witold Lech Idczak.  
To właśnie możliwość pracy z zastosowa-
niem zaawansowanych technologii z branży 
lotniczej, atrakcyjne, długofalowe szkolenia 
zawodowe oraz międzynarodowe środo-
wisko pracy, stworzone z udziałem dwóch 
globalnych marek – Lufthansa Technik 
i General Electric Aviation, przyciągają 
wysokiej klasy specjalistów, inżynierów czy 
studentów kierunków technicznych z całej 
Polski. Już dziś w centrum zostało zatrud-
nionych 86 osób, a do końca roku liczba ta 
wzrośnie do 100. W momencie uruchomie-
nia zakładu, wiosna 2019 roku, pracować 
w nim będzie ok 140 osób. Docelowo XEOS 
utworzy 600 nowych miejsc pracy. 
XEOS w szkolenia kadry zainwestuje 60 
mln PLN, a środki te zostaną przeznaczone 
m.in. na funkcjonowanie Specjalistycznego 
Centrum Szkoleniowego we Wrocławiu 
oraz wielomiesięczne szkolenia pracowni-
ków zakładu.

Kolejne inwestycje w LSSE
H&M zainwestuje w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
(LSSE) ponad 280 mln zł i stworzy co najmniej tysiąc nowych miejsc. 
W podstrefie Krzywa inwestor wybuduje nowoczesne centrum logi-
styczne. Będzie to już trzecie centrum dystrybucji H&M w Polsce. Ale 
to nie jedyny nowy projekt w LSSE. Symbolicznym wbiciem łopaty 20 
września rozpoczęła się budowa zakładu szwajcarskiej firmy OETI-
KER w Gniewomierzu - potentata branży automotive. Ruszyła także 
budowa centrum serwisowania i naprawy silników lotniczych spółki 
XEOS -  joint venture gigantów branży lotniczej Lufthansa Technik 
i GE Aviation. 

Rozpoczęcie budowy zakładu szwajcarskiej firmy OETIKER w Gniewomierzu;

Samorządy Samorządy
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Dolny Śląsk bez smogu!
Samorząd w ciągu najbliższych lat zainwestuje ponad miliard złotych w programy likwidacji 
niskiej emisji. W walce o czystsze powietrze największym wyzwaniem pozostaje wymiana 
starych pieców w naszych domach. Czy Dolnoślązacy będą mogli liczyć na pomoc rządu?

Polskie miasta należą do najbardziej 
zanieczyszczonych w Europie. Smog 
i zanieczyszczenie powietrza powodują 
poważne konsekwencje zdrowotne - 
zwiększoną zachorowalność na choroby 
układu oddechowego, zawały, nadciśnie-
nie tętnicze oraz nowotwory. Walka ze 
smogiem przestała być naszym wyborem, 
stała się koniecznością. 
Także na Dolnym Śląsku regularnie 
notujemy znaczne przekroczenia emisji 
pyłów i szkodliwych substancji. Według 
naukowców źródłem ponad 80% zanie-
czyszczeń powietrza jest spalania węgla, 
drewna i odpadów w gospodarstwach 
domowych. Zmniejszenie emisji z tych 
właśnie źródeł jest kluczem do skutecznej 
walki ze smogiem. 

Walka ze smogiem trwa 
Samorząd województwa od lat realizu-
je projekty ograniczające niską emisję 

i smog. − Poprzez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska finansowaliśmy 
wymianę starych kotłów, termomo-
dernizację budynków czy instalację 
niskoemisyjnych źródeł energii. Dofi-
nansowywaliśmy zakupy nowoczesnych 
autobusów i pociągów. Wspieraliśmy 
też rozwój niskoemisyjnych technologii 
w naszych przedsiębiorstwach. W naj-
bliższych latach na walkę ze smogiem 
i niską emisją wydamy ponad miliard 
złotych – podkreśla marszałek Cezary 
Przybylski.
Rząd zdecydował jednak o wstrzymaniu 
wcześniej realizowanych programów 
wspierających między innymi wymianę 
starych pieców na nowe. - W miejsce 
zlikwidowanego programu KAWKA pre-
mier Szydło obiecała stworzenie nowych 
instrumentów finansowych. Dolnoślązacy 
czekają na takie wsparcie. Wielu ludzi 
chciałoby wymienić stare piece, ale ich 

na to nie stać. Liczymy na to, że rząd 
wywiąże się ze swojej obietnicy – dodaje 
Przybylski.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska, na który samorząd ma jeszcze 
częściowy wpływ, opracował tymczaso-
wy program wsparcia wymiany pieców. 
Budżet programu ma wynosić 50 mln 
zł i ma pomóc w likwidacji około 10 
tysięcy kotłów węglowych. O środki 
będą mogły wnioskować samorządy, 
które później będą oferować pieniądze 
osobom fizycznym i wspólnotom miesz-
kaniowym. 

Trzy projekty uchwał  
antysmogowych 
Parlament zobowiązał władze regional-
ne do stworzenia tzw. uchwał antysmo-
gowych, a więc wprowadzenia ograni-
czeń w korzystaniu z paliw i instalacji 

Rozkład stężeń średniorocznych rakotwórczego benzo(a)pirenu w 2016 roku

Ostateczny kształt uchwały zależy od Państwa głosu – mówił w czasie konsultacji społecznych Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa

grzewczych powodujących emisję zanie-
czyszczeń. Prace nad takimi uchwałami 
samorząd podjął kilka miesięcy temu. 
Efektem prac zespołu ekspertów ds. ja-
kości powietrza są trzy projekty uchwał: 
dla miasta Wrocław, dla miejscowości 
uzdrowiskowych oraz dla pozostałych 
miejscowości województwa dolnoślą-
skiego. Główne założenia wszystkich 
projektów dotyczą wyeliminowaniu 
spalania paliw złej jakości i wyłączenia 
z obiegu instalacji i pieców grzewczych 
powodujących trującą emisję gazów oraz 
pyłów do atmosfery, wymianę pieców na 
niskoemisyjne oraz zakaz palenia pali-
wami stałymi we Wrocławiu i w uzdro-
wiskach. Eksperci uznali, ze jedynie 
całkowite wyłączenie paliw stałych, 
w tym węgla, może poprawić stan po-
wietrza w uzdrowiskach i we Wrocławiu 
na tyle, żeby jakość powietrza mieściła 
się w dopuszczalnych normach. Problem 
jest szczególnie ważny w przypadku 
miejscowości uzdrowiskowych, które 
już w 2019 roku będą musiały udowod-
nić, że na ich terenie nie rejestruje się 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
zanieczyszczenia powietrza. W innym 
przypadku grozi im utrata statutu 
uzdrowiska. Samorządowcy od lat wnio-
skują o powstanie rozsądnej polityki 
państwa w zakresie wspierania uzdro-
wisk. Niestety dotychczas bez efektów.

Konsultacje społeczne  
do końca miesiąca
Trwają konsultacje społeczne dotyczące 
uchwał antysmogowych. Projekty eksperc-
kie budzą wiele emocji. Z jednej strony 
podnoszone są argumenty dotyczące zdro-
wia mieszkańców, z drugiej – ubóstwa, 
które uniemożliwi wielu osobom dostoso-
wanie się do nowych wymogów. 
 – Mamy świadomość powagi problemu, 
zdajemy sobie także sprawę z tego, że 
nie wszyscy są gotowi na podwyższo-
ne koszty wytwarzania ciepła. Zależy 
nam na tym, aby możliwie jak najwięcej 
osób wypowiedziało się w tej sprawie. 
Ostateczny kształt uchwały zależy od 
Państwa głosu – mówi Jerzy Michalak, 
Członek Zarządu Województwa. − Od 
początku mówimy też o tym, że sama 
uchwała nie rozwiąże problemu smogu. 
Wymiana starych pieców dla wielu osób  
będzie dużym wyzwaniem finansowym. 
Do niedawna mieszkańcy mogli składać 
wnioski do programu Kawka na wymia-
nę pieców, do Prosumenta na instalo-
wanie alternatywnych źródeł energii, 
czy też do Rysia na termomodernizację. 
Niestety wszystkie zostały zlikwidowa-
ne. Apelujemy do rządu o zapewnienie 
finansowego wsparcia dla osób wy-
mieniających stare piece na nowe oraz 
uruchomienie systemu specjalnych taryf 

cenowych gazu i oleju opałowego wyko-
rzystywanych do ogrzewania domów. 
Czyste powietrza kosztuje. Państwo 
musi stworzyć sensowny system zachęt – 
dodaje Michalak. 
Uchwała, która zostanie przyjęta pod 
koniec tego roku, nie wejdzie w życie od 
razu. Ze względu na wysokie koszty wy-
maganych nakładów, konieczny będzie 
czas na przygotowanie się do wymiany 
pieców, czy zmiany paliwa. Oczekiwane 
efekty będą zatem rozłożone w czasie. 
Pierwsze ograniczenia mają być wpraw-
dzie wprowadzone od 1 stycznia 2018 
roku, ale będą dotyczyć jedynie nowych 
inwestycji, tak aby wyeliminować dalsze 
powstawanie źródeł szkodliwych emisji. 
Według założeń ekspertów, mieszkań-
cy powinni mieć przynajmniej 7 lat na 
dostosowanie się do nowych regulacji. To 
również czas na stworzenie i wdrożenie 
odpowiedniej polityki wsparcia ze strony 
państwa. Ostateczny kształt uchwały 
i długość okresów przejściowych zależy 
od wyników konsultacji. Już dzisiaj widać 
jednak, że najprawdopodobniej radni 
sejmiku wojewódzkiego nie będą chcieli 
wprowadzenia całkowitego wyklucze-
nia węgla, zapewne dopuszczą do jego 
spalania w nowoczesnych piecach. Wiele 
wskazuje także na to, że ostateczny czas 
na wprowadzenie zakazów zostanie prze-
sunięty z roku 2024 na rok 2027.

Samorządy Samorządy



3130 Kapitał POLSKI0 9 / 1 0  2 0 1 7   

ZPC Śnieżka jest firmą rodzinną z kapita-
łem polskim. Jakie są atuty takiej struk-
tury właścicielskiej? Czy firmie rodzinnej 
łatwiej jest konkurować na trudnym 
rynku cukierniczym?  Jak wygląda pro-
blem doboru menedżerów na kluczowe 
stanowiska i kontroli ich działania?

Głównym atutem struktury firmy rodzinnej 
jest ścieżka komunikacji, która w mojej ocenie 
jest łatwiejsza i bardziej bezpośrednia, co przy-
czynia się do krótszej drogi w podejmowaniu 
decyzji – zwłaszcza tych kluczowych. Ogromne 
znaczenie ma również zaufanie jakim siebie 
obdarzamy, a przede wszystkim wspólne prio-
rytety, obrane cele i mocne zaangażowanie. Nie 
twierdzę, że w innych spółkach takie wartości 
nie występują jednak sądzę, że to wyróżnia 
firmy rodzinne na tle innych.  
Branża cukiernicza wymaga włożenia mnóstwa 
pracy i energii, aby nadążyć za nowymi trenda-
mi i zmieniającymi się preferencjami klientów, 
więc być może codzienne obowiązki i zaanga-
żowanie ma tutaj większe znaczenie.
Muszę zaznaczyć, że dobrych specjalistów na 
rynku pracy nie brakuje, natomiast istot-
ną kwestią jest, aby te osoby mocno weszły 
w struktury firmy, przyświecały im te same 

wartości. Najważniejsze, aby kierunek rozwo-
ju firmy był tożsamy dla wszystkich. Obecnie, 
część kadry menadżerskiej to członkowie 
rodziny, zapewne nie zawsze gwarantuje to 
pełne zaangażowanie i odniesienie sukcesu, 
ale w naszej firmie zdecydowanie tak. 

Jakie są największe wyzwania stojące 
przed firmą, zwłaszcza w zakresie inno-
wacji i internacjonalizacji?

Do kluczowych wyzwań jakie stoją przed nami 
zaliczyć trzeba odpowiednie wyczucie rynku 
i odpowiedź na jego potrzeby. Wprowadzenie 
do sprzedaży produktu innowacyjnego, nie 
powielonego. Konkurencja jest duża, dobre po-
mysły wymagają szybkiej realizacji i wcielenia 
w życie. ZPC Śnieżka S.A.  bardzo dynamicz-
nie rozwija się w ostatnich latach, mówiąc 
o rozwoju mam na myśli nie tylko zwiększenie 
produkcji, sprzedaży, zatrudnienia, ale także 
poszerzanie asortymentu i unowocześnie-
nie parku maszynowego. Obecnie cały czas 
rozbudowujemy linie produkcyjne do naszych 
flagowych produktów jakimi są „michałki®” 
i „michałki z HANKI®” - jedne z najbardziej 
popularnych słodyczy w Polsce. Ostatnia inwe-
stycja to wprowadzenie do sprzedaży batonów 

pod tymi brandami, jak również kilka nowych 
projektów które niebawem zostaną zakończone.
Proces internacjonalizacji w Śnieżce rozpoczął 
się, na dużą skalę, kilka lat temu. Działania 
eksportowe, chęć zaistnienia na obcych rynkach 
wymagają dużego zaangażowania oraz nakładów 
finansowych, a co ważniejsze potrzeby świa-
domości pracy od podstaw. Jesteśmy obecni na 
wszystkich znaczących międzynarodowych tar-
gach, oraz bierzemy udział w misjach handlowych 
w kierunkach jakie obraliśmy jako cel. Pomimo 
tak krótkiego czasu, już teraz nasze produkty 
są mocno ulokowane na rynkach min. w Niem-
czech, Rumunii, Słowacji, USA, Chinach.

Zaufanie i zaangażowanie, czyli atuty rodzinnej firmy
Z Maciejem Wójcikiem, Wiceprezesem Zarządu ZPC Śnieżka 
S.A. w Świebodzicach, Dyrektorem ds. Kanału Tradycyjnego 
rozmawia Ryszard Żabiński

Gospodarka
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Na rynku kryptowalut najważniejsza jest informacja
Rozmowa z Bartłomiejem Kaweckim, pasjonatem krypto-
walut, inwestorem i współtwórcą projektu “Automatyczne 
oprogramowanie do transakcji arbitrażowych”

Czym właściwie jest kryptowaluta?
Trudno o jedną, konkretną definicję tego terminu. To 
nie tylko „wirtualne pieniądze”, za kryptowalutami 
stoi bowiem rewolucyjna technologia, a korzystanie 
z nich jako środka płatniczego to zaledwie jedno z wie-
lu zastosowań. Jednak najprościej można zdefiniować 
je jako cyfrowy środek płatniczy, oparty o rozproszony 
system księgowy, bazujący na kryptografii, który 
przechowuje informacje.

Na czym polega przewaga kryptowalut nad 
tradycyjnym pieniądzem?

Kryptowaluty działają w systemie, który bazuje na sieci 
peer-to-peer, a więc jest pozbawiony pośredników. Nie 
posiada centralnej jednostki, miejsca ani organizacji, 
która by go odgórnie kontrolowała. Co jednak najważ-
niejsze, kryptowaluty pozwalają dokonywać płatności 
błyskawicznie i niezależnie od banków czy naszego 
położenia geograficznego. Koszt takich transakcji 
jest niewielki – od 0,2 do 0,4% , sam transfer trwa 
natomiast ok. 10 min. Jednak największą korzyścią, 
wynikającą z obracania kryptowalutą, jest pełna kon-
trola nad naszym portfelem. Dostęp do niego posiada 
bowiem wyłącznie właściciel przypisanego mu klucza 
prywatnego. To bardzo wygodne rozwiązanie, które 
sprawia, że nikt – ani komornik, ani żona, ani nawet 
teściowa – nie jest w stanie sprawdzić ile mamy pienię-
dzy, ani nam ich odebrać. Nikt też nigdy nie zablokuje 
naszego konta. Kolejnym atutem jest anonimowość. 
Płacąc kryptowalutą nie dokonujemy standardowego 
przelewu, nie da się zatem rozszyfrować, kto komu 
wysłał pieniądze i za co. Nasz podpis zawarty jest w ko-
dzie monety i możemy go swobodnie zmieniać przy 
każdej transakcji. Najważniejsze, by trzymać swoje 
hasło w bezpiecznym miejscu i nie zgubić go.

Czy kryptowaluta podlega inflacji?
Świetne pytanie! Jednak doprecyzujmy. Nie wszystkie 
kryptowaluty posiadają te same funkcje. Żeby odpo-
wiedź na to pytanie miała sens, powinniśmy wziąć 
pod uwagę tylko te, które służą jako środek płatniczy. 
Spójrzmy więc na najpopularniejszą z nich, czyli Bitco-
in (BTC), która nie podlega inflacji, ale deflacji.W prze-
ciwieństwie do „tradycyjnego” pieniądza, który 
można w każdej chwili dodrukować, ilość Bitcoinów 
na rynku jest z góry ustalona. Będzie ich 21 mln sztuk 
i możemy być pewni, że to nigdy nie ulegnie zmianie. 
Lecz spokojnie – starczy dla wszystkich, 1 BTC dzieli 
się bowiem do 8 miejsc po przecinku (0.00000001). 
Dodam jeszcze, że obecnie wydobyte jest ok. 17 mln 
Bitcoinów, z czego blisko 21% jest „zagubionych”. Co 
to oznacza? Powiedzmy, że Jan Kowalski zgromadził 
1000 BTC i przechowuje je na własnym, cyfrowym 
portfelu, do którego jednak zgubił hasło. System jest 
anonimowy - nie ma pani, do której można zadzwonić, 
by przypomniała lub zresetowała mu hasło. Kapitał 
jest na jego portfelu, ale bez hasła nikt nie ma do niego 
dostępu. Popyt rośnie, a podaż maleje, co oznacza, że 
cena idzie cały czas do góry.

Szukając informacji o giełdzie kryptowalut, 
często można natknąć się na termin: „system 
Blockchain”. Co to takiego i jak funkcjonuje?

To system, na którym został stworzony m.in. Bitcoin. 
Jest to sposób księgowania i przechowywania danych, 
który nie działa trafnie w 99,9%. Działa trafnie w 
100%! Stworzony jest z bloków, zawierających informa-
cje, dotyczące przeprowadzonych transakcji. Każdy 
kolejny blok zawiera skrót poprzedniego, tworząc 
łańcuch, co sprawia, że danymi nie sposób manipu-
lować. Nawet najmniejsza ingerencja w bloku była by 
widoczna przez system. Wszystkie transakcje zapisują 
się w nim na zawsze. Nie da się także dwa razy wydać 
tej samej jednostki pieniężnej. Żadnego Bitcoina nie 
udało się podrobić. To bardzo bezpieczny system, 

dlatego firmy chętnie z niego korzystają. Serwery są 
zdecentralizowane, co uniemożliwia atak hakerski. 
Gdy nastąpi włamanie do jednego komputera, sieć jest 
w stanie automatycznie go odciąć i haker nie może 
nic zrobić. Obecnie tworzone systemy są jak Android 
dla aplikacji. Najbardziej zaawansowanym tego typu 
systemem na rynku jest Blockchain Infinity Econo-
mics, który pozwala na zawieranie smart-kontaktów, 
prowadzenie crowdfundingu czy tworzenie własnych 
kryptowalut.

Omówiliśmy wcześniej korzyści, wynikające ze 
stosowania kryptowalut. Co z zagrożeniami?

Rynkiem kryptowalut można dość łatwo mani-
pulować. Jeśli jesteśmy zarzucani pozytywnymi 
informacjami, tematem zaczyna interesować się coraz 
więcej osób i rynek się rozkręca – czyli cena jednostki 
rośnie. Z koleji jeśli sytuacja jest odwrotna – ludzie 
ulegają pesymistycznej atmosferze, nakręcanej przez 
różnego rodzaju artykuły, komentarze, wypowiedzi 
„specjalistów” i ich ulubiony zwrot: „bańka pęka”. 
Tłum, w panice i strachu przed utratą części kapitału, 
zaczyna masowo sprzedawać na giełdzie własne kryp-
towaluty, przez co kurs drastycznie spada. Można tu 
zaobserwować pewną zależność - gdy waluta osiągnie 
odpowiednio niską wartość, kurs zaczyna rosnąć 
w bardzo szybkim tempie. 

Dlaczego tak się dzieje?
Zabieg ten nazywa się korektą. Ludzie obracający 
ogromnymi kapitałami, nie chcą kupować “na górce”, 
dlatego opłacają wszelkie możliwe mass media, by 
wywołać panikę, obniżyć kurs, a następnie kupić 
w promocyjnych cenach. Trzeba jednak pamiętać, że 
na handlu kryptowalutami tracimy dopiero wtedy, 
kiedy sprzedajemy je za niższą wartość niż ta, za którą 
dokonaliśmy zakupu. Zawsze możemy po prostu „za-
mrozić” swoje środki, przeczekać niższy kurs i sprze-
dać z zyskiem. Innym ryzykiem, związanym z obrotem 
kryptowalutami, jest wspomniana przeze mnie utrata 
hasła do konta. W praktyce oznacza to utratę wszyst-
kich dostępnych na nim środków, bowiem hasła nie da 
się w żaden sposób odzyskać lub zresetować. Dzisiejsze 
zabezpieczenia ograniczają jednak i to ryzyko. Kolejne 
zagrożenie to tak zwany „Scam”, czyli oszustwo po-
legające na wzbudzeniu u kogoś zaufania, a następnie 
wykorzystanie tego zaufania do wyłudzenia pieniędzy 
lub innych składników majątku. Są to najczęściej 
powstające projekty nowych kryptowalut, za którymi 
nie stoi żadna realna wartość. Nie ma fizycznego 
produktu, a projekt wymaga sporych inwestycji 
z obietnicą dużego zysku. Należy się ich wystrzegać. 
Mam w tej kwestii pewne doświadczenie i mogę pomóc 
w przeanalizowaniu danego projektu.

Patrząc przez pryzmat swojego doświadczenia, 
mógłbyś podpowiedzieć, w jaki sposób zacząć 
działać na rynku kryptowalut, by ograniczyć 
ryzyko straty?

Jasne, że tak! Jeśli ktoś inwestuje swoje środki bez wie-
dzy lub czyjejś pomocy, bazując na szczęściu, jest duże 
prawdopodobieństwo, że utraci część kapitału. Pole-
cam w pierwszej kolejności nabycie kompetencji oraz 
przynajmniej podstawowej wiedzy. Najlepiej poprosić 
o pomoc osobę doświadczoną, która nie będzie rzucała 
definicjami, lecz przekaże praktyczną 
wiedzę i będzie nadzo-
rowała 

nasze inwestycje. Pamiętajmy jednak, że trading 
zawsze niesie za sobą ryzyko straty. Jednym z najbar-
dziej lukratywnych biznesów jest założenie giełdy 
kryptowalut (np. polska giełda Bitbay). Jest to miejsce, 
gdzie wymieniamy waluty fiducjarne na krypto oraz 
cyfrowe waluty na inne cyfrowe waluty. Giełda pobiera 
prowizje za każdą wykonaną transakcje (0.2-0.5%), 
więc zarabia niezależnie od zmian kursu czy od tego, 
czy ktoś zyskał lub stracił – zarabia zawsze. Jednak to, 
co zwróciło moją największą uwagę to fakt, że ta sama 
kryptowaluta, w tym samym momencie, lecz w innych 
miejscach, może mieć inną cenę. Wykorzystując ten 
uwolniony i odgórnie nieuregulowany rynek możemy 
spodziewać się sporych zysków, ponieważ różnice cen 
między giełdami sięgają nawet do 20%. Jedyne, co trze-
ba zrobić, to kupić na jednej giełdzie taniej, przenieść 
kapitał i sprzedać drożej na innej. 

Łatwiej powiedzieć niż zrobić. 
Tak, jeśli nie ma się ku temu odpowiednich narzędzi, 
to z całą pewnością trudno na tym polu odnieść 
sukces. Dla przykładu: można robić te transakcje 
ręcznie, jednak by wykorzystać w pełni potencjał 
arbitrażu, ważny jest czas oraz informacja, gdzie 
jest opłacalna różnica. „Ręczny” przesył środków 
i dokonanie transakcji może trwać do 30 min, a to już 
zbyt długo. Potrzeba było czegoś znacznie szybszego. 
Na szczęście, istnieje rozwiązanie tego problemu. Wraz 
z moim zespołem pracujemy obecnie w tym kierunku. 
Jesteśmy zafascynowani możliwościami automatycz-
nego oprogramowania do transakcji arbitrażowych, 
wykorzystującego także rynek walut fiducjarnych, lecz 
to nie czas i miejsce, żeby mówić o szczegółach tego 
projektu. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał ochotę, aby 
otrzymać więcej informacji i wkrótce je przetestować, 
to serdecznie zapraszam do kontaktu. 

Jakim zainteresowaniem cieszy się giełda wśród 
inwestorów?

Jak donosi CNBC, inwestorzy z całego świata wycofują 
się z giełdy papierów wartościowych. Od 15.06.2017 do 
25.08.2017 (10 tyg) wycofano ponad 30 miliardów do-
larów i jest to największy pullback od 2004 r. W ciągu 
13 lat nigdy nie było tak dużego wycofania środków 
z giełdy, nawet w 2008 r., kiedy nastąpił światowy kry-
zys finansowy. To daje do myślenia. Dokładnie w tym 
czasie, CoinMarketCap kryptowalut odnotował wzrost 
o 70 miliardów dolarów! Wnioskować możemy oraz 
wszystko na to wskazuje, że wielu inwestorów z giełdy 
przenosi część środków na rynek kryptowalut. Jeżeli to 

prawda, to jest to dla nas świetna informacja.

Kawecki.Bartek@icloud.com
tel. 726 657 858

GospodarkaGospodarka

METALE SP. Z O.O.
ul. Wagonowa 14-18
53-609 Wrocław
www.metale.pl
dh@metale.pl



3534 Kapitał POLSKI0 9 / 1 0  2 0 1 7   

Canary Expedition:
Żegluj, zwiedzaj i wypoczywaj!
Canary Expedition to wyda-
rzenie kierowane do wszyst-
kich miłośników żeglarstwa, 
biznesu oraz osób, które 
chcą zakosztować morskiej 
przygody. Podzielona na 6 
etapów wyprawa rozpocznie 
się w Kołobrzegu, a zakoń-
czy na słonecznej Teneryfie. 

Uczestnicy będą mieli okazję 
odwiedzić aż 14 krajów, ode-
rwać się od codziennych trosk, 
zasmakować innych kultur, 
zrelaksować się oraz poznać 
wielu ciekawych ludzi, któ-
rych łączy jedno – miłość do 
przygody. Do wyprawy można 
dołączyć na pojedynczy 
etap, dłuższy odcinek lub na 
całą trasę. Wśród partnerów 
inicjatywy znajduje się m.in. 
Brand24, Henri Lloyd oraz 
Kapitał Polski.
Uwaga! Zapisując się do new-
slettera na stronie  
www. kapitalpolski.pl/newsletter, 
uzyskasz 50 euro rabatu na 
udział w rejsach organizowa-
nych przez Canary Expe-
dition.

www.canaryexpedition.com

Informacje które Cię interesują z podziałem na :
POLSKI KAPITAŁ • SAMORZĄDY • BIZNES • IT • IWESTYCJE 

• NAUKA • KULTURA • PRACA • CANARY EXPEDITION
GRATIS

dla 500 pierwszych osób voucher na bezpłatny mailing
 1000 wiadomości od SendWheel

dla wszystkich 50 euro rabatu na dowolną wyprawę od Canary Expedition

Newsletter
www.kapitalpolski.pl

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
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