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Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na dwa ważne wydarzenia
gospodarcze, nad którymi redakcja Kapitału Polskiego objęła patronat
medialny: XI Forum Polska Ukraina (13 i 14 marca, podrzeszowska Jasionka) oraz XXV już edycja Welconomy Forum (12 i 13 marca, Toruń).
Stowarzyszenie z Unią Europejską i co dalej? Pod takim trwać będzie
XI Forum Europa – Ukraina. Do podrzeszowskiej Jasionki przyjadą
przedstawiciele rządów i parlamentów oraz instytucji europejskich,
polityki, dyplomacji, biznesu i nauki z Europy i Stanów Zjednoczonych.
Bez względu na kryzys, jaki Ukraina przeżywa w ciągu ostatnich lat
z powodu wojny oraz rosyjskiej okupacji Krymu i części terytoriów
ukraińskiego Donbasu, można dostrzec wyraźne sygnały poprawy
sytuacji gospodarczej w tym kraju. Ożywiła się także współpraca
gospodarcza i polityczna z krajami zachodu.
Tylko, czy to wystarczy do tego, aby w przynajmniej przewidywalnej
perspektywie określić kiedy Ukraina stanie się faktycznie częścią
Unii Europejskiej? Niestety, bardzo wiele wskazuje na to, że droga
Ukrainy do Europy znowu się wydłuży. Problemy dotyczą granic tego
państwa, bardzo niskiego poziomu PKB, trudności we wprowadzaniu
reform, polityki historycznej. Dla polityków są to ogromne bariery,
znacznie opóźniające proces integracji Ukrainy z Unią Europejską,
a przy okazji stwarzające groźbę ponownej radykalizacji społeczeństwa.
Na szczęście, przedsiębiorcy podchodzą pragmatycznie do sprawy.
Starają się podnosić współpracę gospodarczą z Ukrainą na coraz wyższy
poziom. W tym numerze „Kapitału Polskiego” piszemy m.in. o działaniach Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej, która już od 1992 roku
działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych
i oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes po obu stronach granicy.
W ostatnich latach obserwujemy szybki wzrost obrotów handlowych
między Polska a Ukrainą. Według prognoz ekspertów, powinien on
się jeszcze zwiększać. Przyczyniła się do tego umowa o pogłębionej
i całościowej strefie wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą
(DCFTA), która zniosła wiele barier we wzajemnej wymianie handlowej. Duże znaczenie ma też imigracja zarobkowa Ukraińców do Polski,
która powoduje m.in. zwiększone zainteresowanie rynkiem ukraińskim
ze strony polskich firm.
Uczestnicy XXV Welconomy Forum będą się z kolei zastanawiać
nad „Sytuacją gospodarczą Polski na tle Unii Europejskiej i Świata”.
Takie jest bowiem hasło przewodnie tej konferencji. Będzie to kolejna
okazja do spotkań przedstawicieli świata polityki, biznesu i nauki, by
wspólnie podsumować najważniejsze wydarzenia 2017 roku, a także
w przypadku tegorocznej konferencji, spojrzeć na wszystko szerzej
w kontekście stulecia polskiej niepodległości – powiedział Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, organizatora wydarzenia.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na miasta, w których organizowane
są wspomniane wydarzenia. Rzeszów i Toruń, to gminy z sukcesem
walczące o miejsce wśród najlepszych samorządów w Polsce. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z miastami rozwijającymi się
znacznie szybciej od miast o podobnej wielkości, z samorządami bardzo
przyjaznymi dla przedsiębiorców. Pozytywne nastawienie do biznesu,
skutkuje poszerzaniem tzw. bazy podatkowej, a w konsekwencji
coraz większymi wpływami do miejskiego budżetu. A jak mówi jeden
z dolnośląskich samorządowców, jeśli pieniędzy w budżecie więcej, to
coraz więcej pomysłów, również na to jak szybko podnosić jakość życia
mieszkańców. Wspomniane miasta uniknęły również pułapki, w którą
wpadło wiele innych samorządów – nadmiernego zadłużenia uniemożliwiającego teraz pełne wykorzystywanie funduszów zewnętrznych,
w tym unijnych.
Zapraszamy Państwa do Lektury „Kapitału Polskiego”.
Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński

dodatek informacyjno reklamowy
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Przedsiębiorcy doceniają dobry klimat inwestycyjny
i dobre wyniki gospodarcze Polski
Po pozytywnych danych dotyczących wzrostu
PKB i inwestycyjnym odbiciu w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja
budowlano-montażowa była w styczniu br.
wyższa o 34,7% niż przed rokiem.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników
sezonowych kształtowała się na poziomie
wyższym o 30,7% w porównaniu ze styczniem
2017 r i była największa w skali roku od 2007
r. Wszystkie działy budownictwa odnotowały
w styczniu 2018 r. wzrost produkcji:
- podmioty specjalizujące się we wznoszeniu
budynków o 38,0%,
- jednostki zajmujące się głównie robotami
budowlanymi specjalistycznymi o 36,9%,
- jednostki, których podstawowym rodzajem
działalności jest budowa obiektów inżynierii
lądowej i wodnej - o 27,6%.
- Do wzrostu produkcji budowlano-montażowej najbardziej dołożyły się przedsiębiorstwa
zajmujące się budownictwem mieszkaniowym
- powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy
Kwieciński. - Te dane korespondują z tym, co
wiemy o rynku mieszkaniowym. W zeszłym
roku oddano do użytkowania prawie 180 tys.
mieszkań, czyli 4,6 na 1000 mieszkańców. To
najwyższy wynik po 1990 roku. Dobrą koniunkturę potwierdzają dane o liczbie pozwoleń na
budowę wydanych w ciągu ostatniego roku.
Liczba ta wzrosła o 18,5% - wydano ich przez
12 miesięcy aż 256,5 tys. – powiedział Jerzy
Kwieciński.

Dodał, że duży udział we wzroście produkcji
budowlano-montażowej mają inwestycje realizowane z pomocą środków unijnych.
- W ramach tylko jednego, największego w UE
programu operacyjnego – Infrastruktura
i Środowisko – realizowanych jest ponad 1,5 tys.
inwestycji o wartości 130 mld zł. To drogi, koleje,
kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, czyli wszystko
to, co decyduje o wyniku produkcji budowlano-montażowej – ocenił Kwieciński. - Oczekujemy,
że dane dotyczące kolejnych miesięcy powinny
podtrzymać ten pozytywny trend. Jest to tym
bardziej prawdopodobne, że przyspieszenie ma
bardzo szeroki zakres i obejmuje wszystkie działy
budownictwa– zapowiedział minister.
Zwrócił także uwagę, że wiele inwestycji drogowych i kolejowych w tej perspektywie unijnej
realizowanych jest w systemie projektuj i buduj.
- A to oznacza, że wiele robót jest w toku
lub jeszcze w przed nami. W naszej ocenie
dynamika produkcji budowlano-montażowej
w pierwszym kwartale 2018 r. będzie na zbliżonym poziomie - skomentował.
W ocenie Kwiecińskiego przedsiębiorcy doceniają dobry klimat inwestycyjny i dobre wyniki
gospodarcze Polski. Według badań PAIH
klimat inwestycyjny zagraniczne firmy oceniły
najwyżej od ponad dekady.
- Zmieniamy też prawo. W styczniu zeszłego
roku weszła w życie tzw. ustawa deregulacyjna, która uprościła wiele kwestii związanych
z procesem budowlanym. Realizujemy kolejne

W ramach tylko jednego, największego w UE
programu operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko – realizowanych jest ponad 1,5 tys. inwestycji
o wartości 130 mld zł – mówi Jerzy Kwieciński.
ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Konstytucji biznesu. Coraz
bliżej jest też do zakończenia prac nad reformą
specjalnych stref ekonomicznych - powiedział
Kwieciński.
Źródło: Biuro Prasowe Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju

Kod LEI – ważny identyfikator na rynku finansowym
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest jedyną instytucją na rynku polskim oraz jedną z niewielu w Europie oferujących tak szeroki wachlarz usług nadawania numerów i kodów dla podmiotów oraz
instrumentów z rynku finansowego. KDPW nadaje następujące kody: ISIN, CFI, FISN oraz LEI.

Z punktu widzenia funkcjonowania globalnych rynków finansowych niezwykle
istotny jest kod LEI - Legal Entity Identifier.
To specjalny numer jednoznacznie identyfikujący w skali globalnej podmioty z rynku
finansowego, nadawany zgodnie z normą
ISO. KDPW nadaje kody LEI od 2013 roku.
Do przyznawania kodów LEI uprawnione są
jedynie podmioty, które uzyskały certyfikację przez międzynarodową organizację
GLEIF. W Polsce posiada ją jedynie Krajowy Depozyt.
Kod LEI jest niezbędny do prawidłowego
wypełnienia obowiązków raportowych
wynikających z licznych europejskich regulacji, jak: EMIR, REMIT, MiFID II / MiFIR,
CSDR, SFTR.
Na przykład każdy podmiot zobowiązany
do raportowania informacji o zawieranych
kontraktach pochodnych do repozytorium
transakcji, niezelżenie od tego czy robi to
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samodzielnie, czy przez pośrednika, musi
posiadać numer LEI, za pośrednictwem
którego jest identyfikowany jako kontrahent (obowiązek raportowy nakłada unijne
rozporządzenie EMIR).
Z początkiem 2018 r. wszyscy inwestorzy (za wyjątkiem osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej),
aby móc dokonywać transakcji na rynku
zorganizowanym, muszą posiadać kod LEI.
Wymóg ten z kolei wynika z rozporządzenia MiFIR.
A jak uzyskać kod LEI? W KDPW. W prosty i wygodny sposób za pośrednictwem
aplikacji internetowej lei.kdpw.pl.
Zabezpieczona aplikacja internetowa
KDPW prowadzona jest w języku polskim
i angielskim. Prosty i intuicyjny Interfejs
zapewnia posiadaczom kodu LEI dostęp
do usług związanych z zarządzaniem
kodem LEI, takich jak: składanie wniosków
o nadanie kodu lub transfer kodu LEI do
KDPW; przegląd i obsługę zarejestrowanych kodów LEI, w tym obsługę aktualizacji
danych i zdarzeń korporacyjnych, przegląd

historii zleceń, w tym szczegółów dotyczących płatności, czy pobieranie faktur.
Aktualnie Krajowy Depozyt zarządza bazą
ponad 12,5 tys. kodów LEI.

KTO POTRZEBUJE KODU LEI ?
Wszystkie podmioty, które na podstawie
poniższych Rozporządzeń są lub będą zobowiązane do raportowania:
• EMIR: podmioty zawierające transakcje
pochodne na rynkach regulowanych i OTC
(opcje, kontrakty, itp.)
• MIFID II / MIFIR: podmioty zawierające
transakcje na rynkach regulowanych.
• CSDR: uczestnicy Centralnych Depozytów
Papierów Wartościowych (CSD), w tym
emitenci.
• SFTR: podmioty zawierające transakcje
repo, sell buy back, buy sell back, pożyczki
papierów wartościowych oraz transakcje
związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.
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Wyznaczamy trendy w hotelarstwie
Chopin Airport Development chce przełamać stereotyp, jaki ciążył na spółkach należących
do Skarbu Państwa w ostatnich dekadach. Dzisiaj spółka otwiera obiekty pod markami,
o których na rynku mówiło się od dawna. Pięciogwiazdkowy Renaissance przy lotnisku
Chopina w Warszawie i Moxy przy lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach to dopiero początek
rozwoju.
Strategia Chopin Airport Development
koncentruje się na zarządzaniu hotelami
i inwestycjach deweloperskich, zlokalizowanych w strefach okołolotniskowych.
Spółka korzystając z modelu franczyzy,
współpracuje z czołowymi sieciami
hotelowymi – między innymi Marriott,
Hilton, Best Western oraz International
Hotels Group. Dzięki własnemu know-how, doświadczeniu kadry menadżerskiej
oraz współpracy z markami partnerów,
CAD dostosowuje standard obiektów do
specyfiki lokalizacji i potencjału klientów.
Ambicją Spółki jest wypracowanie pozycji
lidera inwestycji oraz kluczowego operatora na rynku hotelowym w Polsce pod
względem jakości, rentowności i udziału
w rynku.
- Udało mi się włączyć piąty bieg i zacząć
wykorzystywać potencjał Spółki, która
z pewnością odegra istotną rolę w polskiej
gospodarce – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Chopin Airport Development. – CAD jest dzisiaj firmą, która nadaje trendy na rynku hotelarskim w Polsce
i pokazuje innym jak można się rozwijać.
Jesteśmy postrzegani jako jedna z najważniejszych spółek hotelarskich w Polsce
i nie mówię tylko o spółkach z udziałem
Skarbu Państwa. Współpracujemy z największymi sieciami hotelarskimi. Mamy
umowy franczyzowe z Marriottem, z Best
Western, z Hiltonem. W Rzeszowie , podczas niedawnego Kongresu 590, podpisaliśmy umowę z Intercontinentalem. Podczas
tego kongresu, Pan Mateusz Morawiecki,
ówczesny wicepremier, chciał uczestniczyć
w podpisywaniu tej umowy, co bardzo nas
cieszy, bo pokazuje, że nasza spółka jest
doceniana i zauważana. Państwo dostrzega, że hotelarstwo i turystyka to bardzo
ważny sektor, odpowiadający za około 6
proc. PKB, którego dodatkowym atutem
jest szybki zwrot z inwestycji.
Przykładem takiej inwestycji jest Renaissance Warsaw Airport Hotel, pierwszy
pięciogwiazdkowy hotel przy lotnisku
pasażerskim.
- Nasz Renaissance nie jest klasycznym
hotelem pięciogwiazdkowym – zaznacza
Gheorghe Marian Cristescu i dodaje: - Ani
styl, ani kolorystyka i wystrój wnętrz nie
pozwalają porównać go z innymi hotelami
tej klasy. Naszym celem było stworzenie
hotelu dla ludzi mających odwagę wyjść
poza ustaloną konwencję, otwartych na
nowe doznania i stale szukających inspira-
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cji, także podczas podróży służbowych.
W hotelu znajduje się nowocześnie zaprojektowana przestrzeń konferencyjna, która
umożliwia dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta - 8 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 844 m
kw., a także wysoka na 5,5 m sala balowa.
Za pomocą aplikacji mobilnej możliwy
jest kontakt z personelem w każdym
miejscu i momencie wydarzenia. Przestrzeń konferencyjną dopełnia specjalnie
przygotowane menu bazujące na organicznych produktach oraz elementy relaksacyjne i pobudzające kreatywność takie jak
łamigłówki, czy gry sprawnościowe.
Spółka w tym roku otwiera również nowy
hotel przy lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach.
- To będzie marka Moxy należąca do sieci
Marriott – mówi prezes Chopin Airport
Development. - Jako pierwsza polska firma
zdecydowaliśmy się podpisać umowę
na tę markę i wprowadzić ją do Polski.
Kolejny raz jesteśmy pionierem na rynku
polskim. Wcześniej jako pierwsi wprowadzaliśmy na nasz rynek takie marki jak
Renaissance czy Courtyard. Gheorghe
Marian Cristescu zaznacza, że spółka jest
doskonale przygotowana na największą
polską inwestycję po wojnie, czyli budowę
Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Choć początkowo miał obawy związane
z zamknięciem Lotniska Chopina w Warszawie, po analizie inwestycji przyznaje, że
CPK nie oznacza problemów dla obecnych
hoteli przy warszawskim lotnisku.
- Jestem przekonany, że w przeciągu 8-10
lat, które nas dzieli od uruchomienia
Centralnego Portu Komunikacyjnego,
będziemy mieli możliwość przeformatowania priorytetów w naszej działalności
w taki sposób, aby czerpać z tej potrzebnej zmiany jak najwięcej korzyści. Przede
wszystkim dlatego, że swoje szanse rozwoju będzie miał segment kongresowy,
który może wzmocnić pozycję naszego
kraju na rynku na przykład turystyki
biznesowej - opowiada. - Z perspektywy
rozwoju naszych hoteli widać wyraźnie,
że nie jesteśmy aż tak bardzo uzależnieni
od ruchu lotniczego, skupiamy się także
na innych korzyściach, jakie dają nam
szczególne położenie Polski i jej największych miast, a także znaczenie naszego
kraju w europejskiej gospodarce. Stąd
mamy tak dynamiczny rozwój właśnie
segmentu kongresowego – proszę zwrócić

uwagę, jak wiele imprez i konferencji
o międzynarodowej randze odbywa się
w Polsce. Korzystają z tego nasze obecne
hotele i będą korzystać te, które właśnie
budujemy. Doskonale wiemy również, że
gdy ruch na Okęciu będzie wygaszany,
pojawią się zupełnie nowe możliwości
inwestowania właśnie w bezpośrednim
sąsiedztwie warszawskiego lotniska.
Już wstępnie rozmawialiśmy z naszym
partnerem, Polskim Holdingiem Nieruchomości, oraz naszym właścicielem,
Polskimi Portami Lotniczymi, o dużej
inwestycji – budowie centrum kongresowego, które mogłoby powstać na zapleczu
naszych hoteli, gdzie jest dużo terenów
do zagospodarowania. To dla nas, ale
przecież także dla całej stolicy, w tym pozostałych warszawskich hoteli, ogromna
szansa na rozwój i pozyskanie nowego
segmentu gości.
Zdaniem prezesa CAD w przyszłości teren
obecnego lotniska będzie dobrym miejscem dla powstania nowych biurowców
i miejsc biznesowych. Centrum biznesowe
Warszawy będzie więc siłą rzeczy przesuwało się na południe, a skoro Warszawa
doczeka się centrum kongresowego,
hotele w jego otoczeniu będą koniecznością. Przy czym hotele CAD wciąż będą
zarabiać na ruchu lotniczym. W końcu
CPK będzie połączone z Warszawą szybką
koleją. - CPK jest bezspornie inwestycją,
która przyniesie korzyści Polsce i naszej
gospodarce - mówi.
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Polska fabryka Bombardiera uczestniczy
w produkcji pociągów dużej prędkości

Rozmowa z Marcinem Kowalczykiem, szefem Ekosystemu Polska, Europa
Wschodnia i Kraje WNP
w Bombardier Transportation Polska

8

Zdobył Pan międzynarodowe
doświadczenie zarządzając firmami
produkcyjnymi w Polsce, Czechach,
Chinach, Niemczech, Rosji oraz
Nigerii. Jak dużym wyzwaniem dla
Pana jest objęcie funkcji Szefa Ekosystemu Europa Wschodnia i WNP
w Bombardier Transportation?
Każda funkcja, w której ma się do czynienia z odpowiedzialnością za rynek, realizację potrzeb Klienta, za ludzi, jest wyzwaniem. W przypadku tej konkretnej funkcji
mamy dodatkowo do czynienia z nowym
podejściem firmy do rynków naszego
regionu, a co za tym idzie z tworzeniem
nowych procesów, powiązań, struktur itp.

Bombardier Transportation jest od
wielu lat obecny w Polsce, w tym we
Wrocławiu. Jak Pan ocenia ostatnie lata, czy były one pomyślne dla
firmy?
Wrocławski zakład jest wyjątkowy – z jednej strony jest jedną z najnowocześniejszych fabryk taboru kolejowego na całym
świecie, a z drugiej – najstarszą, stale działającą fabryką taboru w naszym kraju oraz
jednym z najstarszych tego typu zakładów
produkcyjnych w Europie.
Ostatnie lata były przełomowe nie tylko
dla Bombardier Transportation w Polsce,
ale i dla polskiego przemysłu kolejowego.
Do tej pory wrocławska fabryka – dawny

03 2018

PAFAWAG - znana była przede wszystkim
z produkcji nadwozi lokomotyw. Obecnie
produkujemy tu także kluczowe komponenty dla pociągów pasażerskich. Co
zaś niezmiernie istotne, po raz pierwszy
w historii naszej branży polska fabryka
uczestniczy w produkcji pociągów dużych
prędkości. Dziś, w naszej nowo wybudowanej hali produkcyjnej na terenie wrocławskiego zakładu, powstają nadwozia
do pociągów dużych prędkości ICE4 dla
kolei niemieckich. Jednocześnie wdrożyliśmy zupełnie nowe, często unikatowe
technologie, jak np. wielkogabarytowe
spawanie laserowe 3d, niestosowane do
tej pory w Polsce przy produkcji taboru
kolejowego. Jest to bez wątpienia wielki
sukces naszej wrocławskiej załogi. Przy
okazji tej inwestycji, wartej ok. ćwierć miliarda złotych, utworzyliśmy wiele nowych
miejsc pracy i tworzymy kolejne. O dużym
znaczeniu inwestycji dla polskiej gospodarki i polskiego przemysłu świadczy fakt,
iż w uroczystym otwarciu nowej hali produkcyjnej uczestniczył ówczesny Minister
Rozwoju i Finansów, a dziś Prezes Rady
Ministrów, Pan Mateusz Morawiecki.
Jaki jest obecnie zakres działalności
produkcyjnej pozostałych zakładów
Bombardiera w Polsce?
Polskie zakłady Bombardier Transportation zlokalizowane są we Wrocławiu,
w Katowicach, Łodzi i Warszawie. Poza
produkcją nadwozi lokomotyw i pociągów
pasażerskich oraz szeregu kluczowych
komponentów dla taboru szynowego,
Bombardier zajmuje się również projektowaniem i produkcją systemów sterowania,
kierowania i nadzoru ruchu kolejowego
oraz produkcją aparatury elektrycznej
dla różnego typu pojazdów szynowych.
Świadczymy także usługi utrzymania
urządzeń sterowania ruchem kolejowym
oraz serwis utrzymania pojazdów szynowych, który realizujemy na bazie sieci
placówek serwisowych. Zwłaszcza szeroko
pojęta działalność serwisowa jest naszym
oczkiem w głowie ze względu na rolę, jaką
odgrywa niezawodna eksploatacja naszych
produktów. Jest to niewątpliwy wyróżnik
Bombardiera w relacjach z Klientami.
Zwracamy przy tym szczególną uwagę
na najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa i najwyższą jakość wszystkich
naszych wyrobów. Bazujemy na tradycji znanych polskich fabryk, nie tylko
poprzez wrocławski zakład, o którym
wspominałem wcześniej, ale także poprzez
łódzką fabrykę (znaną wcześniej jako
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Zakład Aparatury Trakcyjnej ELTA) oraz
katowickie Zakłady Wytwórcze Urządzeń
Sygnalizacyjnych (ZWUS), które w 2016
roku obchodził 90-lecie istnienia.
Od swoich początków w roku 1926,
katowicki zakład jest prekursorem wielu
rozwiązań w zakresie sterowania ruchem
kolejowym w Polsce, mających fundamentalne znaczenie dla rozwoju transportu
szynowego. Jednocześnie nasi inżynierowie pracują w Katowicach nad jeszcze
nowszymi technologiami, które w istotny
sposób mają szansę, przyczynić się do
unowocześniania systemu transportu
szynowego nie tylko w naszym kraju,
ale i krajach całego kontynentu. Mam tu
szczególnie na myśli przełomowe wdrożenia europejskiego systemu ERTMS/ETCS
poziomu 2 na liniach E65 i E30. Równolegle zakład prowadzi produkcję szeregu
urządzeń przytorowych na potrzeby kilku
projektów krajowych i europejskich.
Jakie produkty Bombardiera są obecnie wykorzystywane w Polsce?
Nasze pociągi piętrowe BOMBARDIER
TWINDEXX eksploatowane są w Polsce
przez Koleje Mazowieckie. Lokomotywy z rodziny TRAXX użytkuje szereg
operatorów towarowych, m.in. LOTOS
Kolej, Pol-Miedź Trans Orlen Koltrans,
Captrain, PCC oraz Koleje Mazowieckie.
Nowoczesne niskopodłogowe tramwaje
FLEXITY usprawniają transport miejski
w Krakowie, Gdańsku i Łodzi. Systemy
sterowania i kierowania ruchem kolejowym Bombardiera wykorzystywane są
na większości głównych linii kolejowych
w Polsce, a także na 1. oraz 2. linii Metra
Warszawskiego. Także jest tego sporo,
przy czym przez cały czas aktywnie poszukujemy nowych możliwości oferowania naszych innowacyjnych produktów,
które przyczyniają się do unowocześniania i usprawniania systemu transportu
szynowego w kraju, znacząco przy tym
wpływając na poprawę bezpieczeństwa
i komfortu podróży.
Jakimi zamówieniami interesuje się
Bombardier w Polsce?
Bombardier jest nieustannie zainteresowany polskim rynkiem. Od wielu lat
osiągamy duże sukcesy na krajowym
rynku systemów sterowania i kierowania
ruchem kolejowym, zarówno w zakresie
infrastruktury torowej, jak i urządzeń
pokładowych. Bombardier dysponuje
szeroką ofertą produktów i usług dla
kolei. Jesteśmy w stanie dostarczyć prawie

wszystkie produkty w tym zakresie, począwszy od nowoczesnych, niezawodnych
lokomotyw, poprzez pociągi pasażerskie
i zespoły trakcyjne, tabor tramwajowy
i wagony metra, skończywszy na bardziej
zaawansowanych systemach transportowych, takich np. kolej jednoszynowa
czy pojazdy autonomiczne do obsługi
transportu zbiorowego. Każdorazowo
nasza decyzja o udziale w postepowaniu
jest poprzedzona szczegółową analizą
wymagań specyfikacji przetargowej.
W jakim kierunku, według Pana,
będzie się w najbliższym czasie rozwijać transport kolejowy w Polsce?
W mojej ocenie wybór drogi rozwoju
transportu kolejowego w Polsce częściowo uzależniony będzie od odpowiedzi na
pytanie, w jakiej sytuacji znajdzie się on
po 2022 roku, kiedy skończy się obecna
perspektywa unijna, wspierająca polskich
przewoźników w zakresie finansowania
zakupów nowego taboru, modernizacji
starego lub budowaniu nowej infrastruktury. Inwestycje w transport szynowy
nie mogą się skończyć po zakończeniu
obecnej perspektywy. Kluczowe więc
będą konkretne działania zmierzające do
zapewnienia odpowiedniego poziomu
finansowania kolejnych inwestycji. Jedną
z nich jest uruchomienie w naszym kraju
zapowiadanego przez Rząd RP systemu
kolei dużych prędkości. Polska, w odróżnieniu do innych państw, z różnych
powodów historycznych, jest na początku
drogi prowadzącej do KDP. To szansa, by
nie tylko gonić świat, ale wyznaczać nowe
trendy w tej dziedzinie. Obserwujemy również działania zmierzające do otwierania
się na nowe, bardziej innowacyjne systemy
transportowe, czego przykładem jest
uchwalona niedawno przez Sejm ustawa
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, rozszerzająca zakres dopuszczonych
rodzajów transportu zbiorowego również
o „środki transportu poruszające się po
jednej szynie”. Nie bez znaczenia jest też
projekt CPK, który dotyczy przecież nie
tylko transportu lotniczego, ale jest ściśle
powiązany z zagadnieniami szynowego
transportu pasażerskiego i towarowego.
I znowu dotykamy tu kwestii zarówno
KDP, jak i systemów transportowych
w obrębie samego lotniska. We wszystkich
tych dziedzinach mamy zamiar odgrywać
aktywną rolę jako dostawca i kompetentny partner techniczny, zorientowany na
rozwiązywanie zadań transportowych
stojących przed naszymi Klientami.
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Toruń łączy historyczne dziedzictwo z nowoczesnością
Rozmowa z prezydentem
Torunia Michałem Zaleskim

Rozmowa z Jackiem Janiszewskim. przewodniczącym Rady Programowej
Welconomy Forum In Toruń

fot. M.Litiwn/UMT

Urząd Prezydenta Torunia sprawuje Pan
nieprzerwanie od 2002 roku, czterokrotnie wygrał Pan bezpośrednie wybory
prezydenckie. Co leży u podstaw tego
sukcesu, udane inwestycje, poprawa
jakości życia mieszkańców, czy też
umiejętność współpracy z różnymi siłami
politycznymi?
- W swojej pracy przede wszystkim kieruję
się oczekiwaniami stawianymi przez mieszkańców. Ponad podziały i konflikty stawiam
możliwość współpracy i konsensusu, który
udaje się wypracowywać we współdziałaniu
z Radą Miasta Torunia, a wszystko to dla dobra
mieszkańców i całego miasta. Torunianie
śmiało i jasno przekazują nam, czego oczekują
od kierujących miastem. Pomysły trzeba oczywiście zawsze pogodzić ze stanem prawnym,
możliwościami finansowymi i realizacyjnymi,
ale prowadząc działania budżetowe zawsze
staramy się uwzględniać wnioski mieszkańców,
zarówno tych zrzeszonych w organizacjach
i stowarzyszeniach, jak i mieszkańców, tych,
którzy przekazują swoje uwagi w codziennych
rozmowach i spotkaniach.

zespołu staromiejskiego na prestiżowej Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bycie
w tym gronie to nie tylko przywilej, ale i odpowiedzialność, na podstawie której nieustannie
dbamy o renowację zabytków i jak najlepszy ich
stan. Obecnie realizujemy projekt „Toruńska
Starówka – Ochrona i Konserwacja Światowego
Dziedzictwa UNESCO – etap II”, w ramach
którego wydamy ponad 71 milionów złotych na
renowację kolejnych 13 obiektów zabytkowych,
z czego 54 miliony złotych to dofinansowanie
unijne. Rocznie w Toruniu odbywa się około 6
tysięcy wydarzeń o różnorodnym charakterze:
kulturalnych, sportowych, czy rekreacyjnych,
w których uczestniczy ponad 1,5 miliona osób.
Wiele z nich zyskało międzynarodową rangę,
jak sierpniowy Bella Skyway Festival, Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST, czy
październikowa Speedway Grand Prix. Również pielęgnowanie tradycji toruńskiego piernika sprawia, że ten przysmak jest w czołówce
symboli kojarzących się z naszym miastem,
o którym na swoich łamach pisał chociażby
New York Times. Powyższe to nasza podstawa
do działań promocyjnych w kraju i za granicą.

Mieszkańcy zatrudniają mnie po to, żeby
zadania w Toruniu były zrealizowane dobrze,
do końca, aby w Toruniu żyło się komfortowo,
bezpiecznie i spokojnie – a tak dzieje się dzięki
chociażby ciągłym inwestycjom w komunikację
miejską, układ drogowy miasta, politykę społeczną i ochronę zdrowia, czy edukację.

fot. W. Szabelski/UMT

Toruń jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych i najchętniej odwiedzanych
przez turystów miast w Polsce. Znany jest
również za granicą. Jako jedyne polskie
miasto Toruń został wyróżniony przez
prestiżowy portal turystyczny lonelyplanet.com. Dzięki jakim działaniom udało
się osiągnąć taką pozycję miasta?
Toruń umiejętnie łączy swoje historyczne
dziedzictwo z nowoczesnością. Miasto stale
się rozwija, a równocześnie jego historyczna
tkanka jest atrakcyjna zarówno dla gości jak
i mieszkańców. W ubiegłym roku świętowaliśmy jubileusz 20-lecia obecności toruńskiego

Tegoroczna edycja Bella Skyway Festival odbędzie
się w Toruniu w dniach 21-26 sierpnia.

10

Żenimy biznes z nauką
i uczymy te strony dialogu z politykami

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano wydatki na poziomie przekraczającym 1,2 mld złotych. Jak Pan ocenia ten
budżet? Czy umożliwi realizację ważnych
dla mieszkańców inwestycji, czy zapewni
właściwe wykorzystanie funduszy zewnętrznych, w tym unijnych?
Budżet roku 2018 zapewnia wysoką jakość
funkcjonowania miasta w każdej dziedzinie
i realizuje wiele potrzeb mieszkańców. Znalazły
się w nim pieniądze nie tylko na sfinansowanie
bieżących zadań obligatoryjnych, czy na kontynuację rozpoczętych inwestycji, ale także na
finansowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi, poprawę jakości powietrza, nowe tereny zielni. Nie zapominamy o poprawie bezpieczeństwa
w dzielnicach i na drogach, nowych kamerach
monitoringu miejskiego, programach profilaktyki zdrowotnej oraz dla rodzin wielodzietnych,
działaniach aktywizujących seniorów. Inwestujemy w poprawę jakości komunikacji miejskiej
m.in. poprzez wymianę 1/4 taboru autobusowe-

go. Budujemy kolejne mieszkania komunalne,
rozpoczęliśmy budowę nowego przedszkola,
żłobka oraz basenu rehabilitacyjnego dla dzieci
uczących się w szkole specjalnej.
W budżecie roku 2018 wyraźnie widać, że po
dwuletnim okresie zastoju w pozyskiwaniu
środków europejskich, spowodowanym opracowywaniem zasad i procedur przez instytucje
zarządzające tymi środkami, pojawiły się
dotacje z funduszy unijnych. Zarówno dla
zadań inwestycyjnych, jak i dla tzw. projektów "miękkich"- finansowanych w ramach
wydatków bieżących. Realizować będziemy aż
34 inwestycje współfinansowane pieniędzmi
europejskimi, w tym drogi poprawiające układ
komunikacyjny miasta, ale także parkingi Park
&Ride, tereny zieleni, rozbudowę żłobków,
termomodernizację budynków użyteczności
publicznej i bazę szkolnictwa zawodowego.
W marcu zaplanowano w Toruniu XXV
jubileuszową edycję Welconomy Forum
in Toruń. Jakie znaczenie dla miasta ma
to wydarzenie? Czy Toruń jest miejscem
przyjaznym dla biznesu, na czym polega
jego atrakcyjność dla inwestorów?
Welconomy Forum to dla naszego miasta jedno
z ważniejszych wydarzeń kreujących dobry
klimat dla biznesu. Dzięki obecności w Toruniu
osób zarządzających największymi polskimi
przedsiębiorstwami, ekspertów, dyplomatów,
przedstawicieli świata nauki, miasto zyskuje
kapitał, który daje lokalnemu biznesowi możliwości nawiązania cennych kontaktów.
To także okazja do tego, by zaprezentować nasze
atuty inwestycyjne: bezpośrednie połączenie
z autostradą A1, sąsiedztwo portów lotniczych,
bogatą ofertę terenów pod inwestycje i powierzchni biurowych. Naszym największym kapitałem
są torunianie, młodzi, dynamiczni i dobrze
wykształceni. Toruński Park Technologiczny,
inkubatory przedsiębiorczości, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, czy Podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
powodują, że coraz więcej firm decyduje się na inwestowanie w naszym mieście. Kadra wyższych
uczelni zapewnia też możliwość prowadzenia
zaawansowanych projektów w sektorze B+R.
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XXV jubileuszowa edycja Welconomy Forum In Toruń jest organizowana przez Stowarzyszenie Integracja
i Współpraca. Jakie są
oczekiwania związane z tym wydarzeniem?
Nie ukrywam, że to chyba najważniejsza edycja Forum w historii. Minęło już
ćwierć wieku od kiedy rozpoczęliśmy
ten projekt i z roku na rok staramy się by
był coraz lepszy, większy oraz przynosił
wymierne korzyści dla regionu i kraju.
W tym roku, po raz pierwszy, postaramy
się podsumować te wszystkie lata. Nie
zapominamy oczywiście o debatach na
temat sytuacji gospodarczej kraju i jego
miejscem w Europie oraz świecie. Nie
samymi wspomnieniami żyje człowiek.
Jestem pewien, że wszyscy goście Welconomy, tak jak co roku, także w tym znajdą
na konferencji to z czego słyniemy, czyli:
najlepszych ekspertów, największych
przedsiębiorców i swobodną atmosferę.
Jaka jest tradycja konferencji gospodarczych w Toruniu? Co się zmieniło, na przestrzeni ostatnich lat,
jeśli chodzi o organizację tego typu
wydarzeń?
Pierwsze Forum odbyło się w Toruniu
w 2008 r., czyli to już prawie dziesięć
lat. Toruń ma świetną lokalizacje, leży
w centrum kraju i w zasadzie każdy ma tu
blisko. Szczególnie teraz, gdy mamy drogi
szybkiego ruchu, autostrady, czy lotnisko
pod Bydgoszczą. Miasto Kopernika przez
ten czas rozwinęło się w tempie niewyobrażalnym. Świadczy o tym najdobitniej
fakt, że już po raz czwarty zmieniamy lokalizację Welconomy. Wcześniej był tylko
jeden obiekt o standardzie pozwalającym
na przeprowadzenie takiego wydarzenia.
Dziś mamy ich już więcej. To niewątpliwa
zasługa włodarzy miasta z Prezydentem Zaleskim na czele. Jedyne co wciąż
pozostaje niezmienne, to bierność lokalnego biznesu. Niepojętnym jest dla mnie
fakt, że prezes z Lublina, Warszawy, czy
Rzeszowa nie ma problemu z przyjazdem
na dwa dni marcowych debat, za to lokalni
przedsiębiorcy nie potrafią się zmobilizować.

Kapitał POLSKI

Jak duże jest zainteresowanie najbliższą edycją Welconomy Forum
In Toruń ze strony przedstawicieli
władz, samorządowców, przedsiębiorców?
Mówiąc całkowicie nieskromnie:
ogromne. Spodziewamy się ponad 2 tys.
gości i są to dość zachowawcze rachunki.
Przyjedzie co najmniej dwóch ministrów
konstytucyjnych, liczni wiceministrowie,
nie wspominając już o podsekretarzach
stanu. O zainteresowaniu samorządowców
najdobitniej świadczy fakt, że podczas
drugiego dnia debat odbędzie się konwent wójtów, na który już dziś zgłosiło
się ponad stu przedstawicieli gmin, miast
i powiatów.
Zawsze powtarzałem, że biznes jest na
naszej konferencji najważniejszy i dalej
podtrzymuję te słowa. Proszę zapoznać się
z programem dostępnym na naszej stornie
internetowej (www.welconomy.pl), 12 – 13
marca w Toruniu gościmy elitę polskich
i zagranicznych przedsiębiorców, mam
tu na myśli prezesów np. Kapsch, Plan
Marine, Biedronki, Attis Broker, Kulczyk
Holding, Mlekovita, a to dopiero początek
długiej listy.

Jaki jest dorobek Stowarzyszenia
dotyczący organizacji konferencji
gospodarczych? Jakie są najbliższe
plany jeśli chodzi o Welconomy Forum In Toruń? Co się może zmienić
w sposobie organizacji tego przedsięwzięcia w najbliższych latach?
Tak jak wspomnieliśmy na samym początku rozmowy, to już XXV lat organizacji
konferencji gospodarczych. Od lat żenimy
biznes z nauką i uczymy te strony dialogu
z politykami oraz odwrotnie. W tamtym
roku rozpoczęliśmy pilotażowo projekt
swoistego przewodnictwa danych państw
podczas Welconomy. W tamtym roku była
to Białoruś, w tym Indonezja. Staramy się
umiędzynarodawiać konferencję, po to by
zapoznać przedsiębiorców polskich z zagranicznymi i pokazywać mechanizmy
pozwalające na ich współpracę gospodarczą. Jeśli zaś chodzi o zmiany, trudno to
określić. Welconomy żyje i dostosowuje
się do realiów świata. Staramy się nadążać
za tą dynamiką. Wierzę w swój zespół
i jestem pewien, że tak jak co roku będziemy zaskakiwać naszych gośćmi coraz to
lepszymi rozwiązaniami ułatwiającymi
wymianę myśli i networking.
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Jastrzębska Spółka Węglowa liderem w Europie

Kongres Firm Rodzinnych we Wrocławiu
Zmiana pokoleniowa, innowacyjność
i wyzwania współczesnego rynku
pracy to jedne z najważniejszych
zagadnień poruszonych na Kongresie
Firm Rodzinnych „Nowe horyzonty
rozwoju”, który odbył się 6 marca
we Wrocławiu. W wydarzeniu wzięli
udział dolnośląscy przedsiębiorcy
oraz osoby związane z biznesem
rodzinnym. Nie zabrakło gości
specjalnych z firm rozpoznawalnych
w całej Polsce.
Kongres Firm Rodzinnych „Nowe
horyzonty rozwoju” zorganizowany
został przez Centrum Biznesu Rodzinnego Wyższej Szkoły Bankowej we
Wrocławiu we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego, Zachodnią Izbą
Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Dolnośląską Izbą Gospodarczą,
Regionalną Polsko-Niemiecką Izbą
Przemysłowo-Handlową oraz Związkiem Pracodawców Polska Miedź.
Sponsorem strategicznym wydarzenia
był PKO Bank Polski, panel poświęcony sukcesji sponsorowała firma
Deloitte, patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa
Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
Wydarzenie zostało podzielone na
cztery panele dyskusyjne poświęcone
m.in. sukcesji i zmianie pokoleniowej,
wyzwaniom współczesnego rynku
pracy oraz wdrażaniu innowacji.
W gronie gości występujących w panelach znaleźli się członkowie zarządów,
właściciele i przedstawiciele m.in.
Grupy Wróbel, Duda Holding, Doti
Sp. J. Manufaktura D.M Mroczkowscy,

Osadkowski SA, Maciejowy Sad, IMPEL S.A., WOOP Automotive, EMEA
Deloitte Family Business Network,
Work Service SA, Instytutu Talentów
Flashpoint, BIW Isolierstoffe GmbH,
Zupbadura Sp. z o.o., Buena Cloud Sp
z o.o. Poznań, PKO Bank Polski SA,
Sygma Sp. z o.o. Podczas Kongresu
odbyła się również sesja networkingowa i warsztaty poprowadzone przez
radcę prawnego z Kancelarii Prawnej
Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy
sp. k. oraz specjalistów Deloitte.
- Celem Kongresu było podzielenie
się z dolnośląskimi przedsiębiorcami
wiedzą, zdefiniowanie problemów,
z którymi wielu z nich się mierzy oraz
promocja przedsiębiorczości rodzinnej.
Kongres spotkał się z bardzo dużym
zainteresowaniem co pokazuje, że
tematyka biznesu rodzinnego jest
istotna a właściciele firm z tego segmentu poszukują praktycznej wiedzy
i możliwości wymiany doświadczeń.
Już dziś możemy zapowiedzieć, że
w przyszłym roku zorganizujemy
kolejny kongres i mamy nadzieję, że
będzie on wydarzeniem, które na stałe
wpisze się w życie gospodarcze regionu
– mówi prof. Krzysztof Safin, dyrektor
Centrum Biznesu Rodzinnego w WSB
we Wrocławiu.
Więcej informacji o przedsiębiorczości
rodzinnej można znaleźć w rozmowie
prof. Krzysztofa Safina z Ryszardem
Żabińskim, redaktorem serwisu Kapitałpolski.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia strony kongresu www.wsb.
pl/wroclaw/kongres-firm-rodzinnych.

Na początku lutego Jastrzębska Spółka Węglowa
przedstawiła na GPW długofalową strategię rozwoju
na lata 2018 – 2030. Najważniejszym celem jest umocnienie pozycji wiodącego
producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu
w Europie i wzrost wartości
całej grupy.
Najcenniejszy węgiel i koks

Firma z polskim kapitałem na globalnym rynku motoryzacyjnym
Rozmowa z Joanną Szwajkowską, prezesem firmy WUZETEM

Mimo rocznych przychodów na poziomie
30-40 mln złotych, WUZETEM działa
na globalnych rynkach i z powodzeniem
konkuruje ze światowymi liderami w swojej
branży. Jak to jest możliwe?
Produkujemy części do układów wtryskowych do silników Diesla, głównie rozpylacze.
Stanowią one około 80 procent naszej produkcji,
reszta to inne komponenty do tych silników. Jest
to produkcja wymagająca ogromnej precyzji,
knowhow, doświadczenia i dużego kapitału.
Produkowane elementy muszą być wykonywane
z dokładnością do pół mikrometra. Stosujemy
procesy obróbki skrawaniem, elektro i hydroerozji, obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną.
Korzystamy z doświadczeń liderów rynku
w zakresie specjalistycznych maszyn i urządzeń.
Tak jak inni w tej branży, tworzymy unikalne,
własne rozwiązania technologiczne, które są pilnie strzeżone. Mamy pełne zaplecze pomiarowe,
laboratoryjne i diagnostyczne. Współpracujemy
z ośrodkami naukowymi.
Działamy pod własną, rozpoznawalną marką na
światowym rynku części zamiennych (Automotive
Aftermarket).Wytwarzamy produkty ekwiwalentne
z produkowanymi przez światowe koncerny działające na rynku OryginalEquipment Market.
Na świecie, oprócz obszaru Chin i Indii, jest
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tylko około sześciu firm, z tego trzy w Europie,
które potrafią wytwarzać takie zamienniki. Polska jest jednym z wielu rynków światowych, na
który dostarczamy nasze produkty, co stanowi
ok. jednej czwartej naszej sprzedaży, natomiast
65 proc. sprzedajemy na rynek amerykański,
a resztę do innych krajów. Mimo więc relatywnie
niewielkiej skali produkcji, działamy na rynku
globalnym.
Od kilku lat firma dużo inwestuje, głównie w unowocześnianie parku maszynowego. Dzięki jakim działaniom możliwe było
uruchomienie tak dużych inwestycji?
Bez gruntownej odnowy parku maszynowego nie
bylibyśmy w stanie dogonić szybko rozwijającego
się rynku, sprostać wyzwaniom jakim było np.
pojawienie się na początku lat dwutysięcznych,
nowych silników commonrail. Sprzedaliśmy
nasze nieruchomości w centrum Warszawy
i wynajęliśmy halę produkcyjną na peryferiach
miasta. Do sfinalizowania transakcji potrzebne było jednak uruchomienie finansowania
pomostowego. Zmiany właścicielskie, polegające
na przejęciu 85 proc. udziałów WUZETEM przez
Agencję Rozwoju Przemysłu, ułatwiły uzyskanie
takiego finansowania od tej instytucji. Od 2015
roku, na inwestycje przeznaczyliśmy ok. 40 mln
złotych. Gruntowna zmiana parku maszynowego
umożliwiła nam wytwarzanie komponentów do
silników najnowszej generacji i wzrost wydajności.

WUZETEM najwięcej sprzedaje na rynku
amerykańskim, gdzie przecież dominują
silniki benzynowe, a nie Diesla?
W USA nasza marka jest znana od dziesięcioleci
i bardzo ceniona. Dostarczamy komponenty do
silników Diesla pracujących w lokomotywach,
maszynach rolniczych i pojazdach ciężarowych
gdzie montowane są silniki Diesl’a o dużych
mocach i długiej żywotności. W samochodach
osobowych rzeczywiście siniki Diesel’a prawie
nie występują. Chcemy dalej rozwijać ofertę
na ten rynek, nie zapominając jednak o rynku
europejskim, który strategicznie pozostaje do
spenetrowania z nową ofertą rozpylaczy do
silników commonrail.
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Nowa strategia zakłada stopniowy wzrost
produkcji węgla z 14,9 mln ton w 2017
roku do 18,2 mln ton w 2030 roku.
Poziom produkcji i sprzedaży koksu
zaplanowano na poziomie powyżej 3,4
mln ton. Docelowo, koks wielkopiecowy
o wysokich parametrach ma stanowić
aż 78% produkcji grupy. Z kolei łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe
w całej grupie w okresie obowiązywania strategii będą kształtować się na
poziomie około 18,9 mld zł. Dla firmy
surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka
Węglowa, najistotniejsze jest zapewnienie
dostępu do zasobów węgla koksowego.
JSW zamierza to robić nie tylko poprzez
inwestowanie w dostępne już złoża, ale
również w udostępnianie nowych złóż
i nowych poziomów wydobywczych.
Baza zasobowa będzie stale powiększana,
zwłaszcza w przypadku węgla koksowego
typu 35. Poczynając od 2020 roku udział
produkcji węgla koksowego w produkcji
ogółem zostanie zwiększony z obecnych
72 do 85 %.
– Śmiało patrzymy w przyszłość, posiadamy 952 miliony ton potwierdzonych
zasobów operatywnych, co gwarantuje
nam stabilne wydobycie na co najmniej
60 lat. Unia Europejska importuje rocznie ponad 30 milionów ton węgla koksowego i JSW zamierza być kluczowym
producentem tego strategicznego oraz
niezbędnego dla europejskiego przemysłu
stalowego surowca - mówi Daniel Ozon,
prezes JSW. - Nowa strategia zapewni
spółce systematyczny rozwój oraz funkcjonowanie na niestabilnym i dynamicznie zmieniającym się rynku węgla i koksu. JSW do 2030 roku zwiększy produkcję
węgla o 20%. Jeśli chodzi o produkcję
koksu to planujemy odtworzenie i utrzy-

Kapitał POLSKI

manie mocy produkcyjnych na zbliżonym
do obecnego poziomie. Naszym priorytetem jest osiąganie jak najwyższej marży
poprzez zmianę poziomu oraz struktury
produkcji.

Efektywność, innowacje
oraz fundusz stabilizacyjny

Strategia rozwoju JSW zakłada poprawę
efektywności produkcji poprzez inwestycje i wprowadzanie nowoczesnych
rozwiązań techniczno-technologicznych.
Od 2025 roku na jednego pracownika
przypadać ma około 1 tys. ton wydobytego węgla rocznie. W spółce zaplanowano ambitne działania optymalizujące
i zwiększające potencjał wydobycia węgla, w tym „Program Jakość” i „Program
Efektywność. Ograniczenie kosztów,
zwiększenie produktywności, a także
zastosowanie innowacyjnych rozwiązań
m.in. nowoczesnej techniki kotwienia czy
zmniejszania ilości wydobywanego wraz
z węglem kamienia, gwarantują optymalne funkcjonowanie JSW na trudnym
runku surowcowym.
W strategii podkreślono wagę projektów
badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu środków pomocowych z funduszy zewnętrznych. Prowadzić je będzie
utworzona w ubiegłym roku spółka JSW
Innowacje, pełniąca rolę naturalnego
kompleksowego zaplecza badawczo-rozwojowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Do 2019 roku JSW zamierza spłacić
zadłużenie z tytułu obligacji. Powołany
zostanie fundusz stabilizacyjny o wartość
1,5 mld zł, którego głównym celem będzie
utrzymanie płynności finansowej i zachowanie ciągłości operacyjnej w czasach
dekoniunktury na rynku węgla.

Zielone JSW

Grupa Kapitałowa JSW będzie się rozwijać
w oparciu o nowoczesne technologie, tak
by jak najefektywniej wykorzystywać złoża
węgla i jak najmniej szkodzić środowisku naturalnemu. Strategia zakłada m.in. wdrożenie
carbon footprint, programu pomiaru i ograniczenia emisji dwutlenku węgla, gospodarkę
obiegu zamkniętego oraz zastosowanie
proekologicznych rozwiązań w codziennym funkcjonowaniu JSW (np. elektryczne
samochody czy fotowoltaika). Dbałość o środowisko stanowi integralną część trwałego
rozwoju firmy. Jastrzębska Spółka Węglowa
stawia na odnawialne źródła energii i ekologię, dlatego strategia zakłada aż pięciokrotne
zwiększenie produkcji energii elektrycznej
z metanu wydobywanego w kopalniach.
Warto zaznaczyć, że ujęcie metanu z systemu
wentylacji nie tylko zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń w kopalniach, ale
również poprawia efektywność energetyczną
oraz wpływa na zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych do środowiska.

Zatrudnienie wykwalifikowanych
pracowników

Do 2030 r. JSW planuje zwiększyć zatrudnienia o około 1000 osób do niemal 28
tysięcy. Strategia zakłada zastępowanie
odchodzących pracowników (z tytułu nabywanych uprawnień emerytalnych) młodą, wykwalifikowaną kadrą. W tym celu
spółka zawarła porozumienia z Akademią
Górniczo- Hutniczą oraz Politechniką
Śląską w sprawie organizacji praktyk i stypendiów. Ponadto JSW ściśle współpracuje
z samorządami miast i gmin, na terenach
których prowadzi działalność wydobywczą, w zakresie kształcenia w zawodach
górniczych (szkoły zawodowe i technika).
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Mlekovita liderem branży mleczarskiej

Cyfrowa transformacja – diabeł tkwi w szczegółach

Rozmowa z Prezesem Zarządu Grupy MLEKOVITA
Dariuszem Sapińskim

Jak znaleźć partnera biznesowego przygotowanego na ekonomiczne wyzwania rynku?

Mlekovita jest liderem w branży mleczarskiej.
Co legło u podstaw tego sukcesu – innowacyjność produktowa, trafione inwestycje,
umiejętność przejmowania innych podmiotów
gospodarczych?
Wszystko zawdzięczamy dobrze obranej strategii działania opartej na dwóch filarach: jakości i innowacyjności. W związku z regularnym zwiększaniem zdolności
produkcyjnych w sposób odpowiedzialny oraz przemyślany realizujemy kolejne inwestycje, starając się, aby
utrzymywać wydatki na nie na zbliżonym poziomie,
z możliwością zwiększania ich w zależności od sytuacji
na rynku. W 2017 r. na inwestycje wydanych zostało
170 mln złotych. Związane one były przede wszystkim
z budową Fabryki Proszków Mlecznych oraz zakupem
nowych linii produkcyjnych, np. do wyrobu paluszków
serowych - jedynej takiej w Polsce i jednej z 2-3
podobnych w całej Europie. Zainwestowaliśmy też
w unikatowe rozwiązania technologiczne do produkcji
serów kanapkowych do smarowania, twarogowych
i topionych, jak również w linię do wytwarzania napojów serwatkowych czy do produkcji mleka w butelce
z wygodną rączką. Nie ma dziś rozwoju bez inwestycji,
a MLEKOVITA – jako lider branży w Europie Środkowo-Wschodniej i kreator modelu nowoczesnego
biznesu mleczarskiego – musi nieustannie ewaluować
i stawiać sobie najważniejsze cele. A celem nadrzędnym jest bycie firmą globalną.
Co roku Mlekovita otrzymuje wiele prestiżowych nagród, wyróżniane są również
poszczególne produkty firmy. Chciałbym jednak
o zapytać o nagrodę, która Pan został osobiście
wyróżniony jako szef Mlekovity. Chodzi
o Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit" –
„Praca Zwycięża Wszystko" przyznawany przez
Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu. Czym jest dla Pana ta nagroda,
dzięki jakim osiągnięciom Pan ją zdobył?
Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” – „Praca
Wszystko Zwycięża” jest o tyle cenny, że został pr
zyznany jako wyraz profesjonalizmu działań zarówno
moich typowo menedżerskich, jak i podejmowanych
w wyniku określonej przeze mnie strategii, dzięki
której MLEKOVITA stała się liderem branży w całej
Europie Środkowo-Wschodniej. Równie ważne są
jednak wyróżnienia dla marki i firmy, ponieważ to
one są wyrazem uznania dla codziennej ciężkiej pracy
wkładanej w rozwój zarówno MLEKOVITY, jak
i branży oraz całej polskiej gospodarki, potwierdzając
dobrze obraną drogę rozwoju w różnych aspektach.
Jak np. odebrany przez mnie 28 lutego tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii „Motywacja” za
programy motywacyjne skierowane do pracowników,
dzięki którym mają możliwość rozwoju. Doceniona tu
została dbałość o podnoszenie pracowniczych kwalifikacji na wszystkich poziomach zarządzania w firmie
MLEKOVITA. Co ważne, MLEKOVITA była jedyną
firmą w branży rolno-spożywczej uhonorowaną tym
tytułem. Olbrzymią wartość ma też Ranking Najcenniejszych Polskich Marek, w którym MLEKOVITA od
lat dzierży palmę pierwszeństwa wśród przedsiębiorstw
z produkcyjnego sektora polskiej gospodarki, a w tym
roku szczególnie, gdyż triumfowała w kategorii „Produkty żywnościowe”.
Mlekovita z powodzeniem wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania. Na czym on polega
i w jaki sposób przyczynia się do sukcesów
firmy?
MLEKOVITA w trosce o konsumentów od ponad 20
lat pracuje zgodnie z międzynarodowymi systemami.
Procesy produkcyjne (od pozyskiwania surowców
poprzez ich przetwórstwo aż po dystrybucję i sprzedaż)
odbywają się według Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który obejmuje:
• FSSC 22000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem
Żywności (równoważny ze standardami BRC oraz
IFS) – międzynarodowy standard kontroli żywności
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oparty na zapobieganiu występowania zagrożeń
zdrowotnych w żywności. Zawiera m.in. dobrą
praktykę produkcyjną, standardy higieniczne oraz
komunikację z klientem, a także obejmuje ochronę
żywności przed celowym skażeniem oraz identyfikowalność w przypadku konieczności wycofania
produktu z rynku;
• ISO 9001 – System Zarządzania Jakością, który potwierdza wdrożenie procedur zapewniających wysoką
jakość produktów poprzez sprawne funkcjonowanie
i współpracę wszystkich działów firmy, począwszy od
skupu mleka, poprzez produkcję, sprzedaż, kontrolę
jakości, po zaangażowanie wszystkich pracowników.
Jest to system oparty na zapobieganiu występowania
błędów, wymaga systematycznych pomiarów i oceny
wskaźników, odpowiedzialności każdego pracownika
za jakość oraz ciągłego doskonalenia;
• ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego
potwierdzający, że produkujemy przyjaźnie dla
środowiska, tzn. przy minimalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, optymalizacji zużycia
czynników energetycznych oraz surowców, dodatków
i opakowań, zachowując przy tym wysoką jakość.
Polityka jakości prowadzona przez MLEKOVITĘ zorientowana jest zarówno na procesy biznesowe, jak i na
zaspokajanie potrzeb klienta. Polityka Zintegrowanego
Systemu Zarządzania dotrzymuje kroku rozwojowi
firmy, uwzględnia całościowe potrzeby zakładu oraz
gwarantuje jednolitą i powtarzalną jakość produktów.
Najważniejszym celem jest utrzymanie najwyższego
standardu produkcji poprzez zachowanie reżimu higieniczno-sanitarnego, spełnienie wymagań klientów,
ochronę środowiska oraz Kompleksowe Zarządzanie
Jakością. Posiadając certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania MLEKOVITA jest pewnym i wiarygodnym partnerem na unijnym i światowym rynku.
Firma odnosi również sukcesy na rynkach
zagranicznych, w tym również na bardzo
trudnym, chińskim rynku. Dzięki jakim
rozwiązaniom, jakiemu modelowi biznesowemu
Mlekovita szybko rozwija się poprzez internacjonalizację?
Początki działalności eksportowej MLEKOVITY
sięgają 30 lat wstecz. Wtedy to MLEKOVITA była
dumna z faktu realizacji zapotrzebowania ze strony
zagranicznych kontrahentów na tzw. „półprodukty”.
Obecnie ustawiliśmy sobie poprzeczkę jeszcze wyżej
i z powodzeniem podbijamy rynki całego świata, zaopatrując je w produkty w liczbie ponad 1000 dostępne
w jej ofercie detalicznej. To zasługa wypracowanej
pozycji – MLEKOVITA już od wielu lat jest numerem
1: największym eksporterem produktów mleczarskich
w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest liderem nie
tylko w wartości eksportowanych produktów, ale
także pod względem liczby obsługiwanych krajów oraz
asortymentów wysyłanych na rynki zewnętrzne. Eksportując nasze produkty do 144 krajów na wszystkich
kontynentach: w Europie, Azji, Afryce, Australii oraz
obu Amerykach: Północnej i Południowej (28 państw
Unii Europejskiej i 116 poza UE), w 2017 r. osiągnęliśmy rekordową wartość eksportu na poziomie ok. 1,2
mld zł.
Pomimo trudności wynikających z licznych barier,
tj. przede wszystkim wpływu kursów euro i dolara
na koniunkturę na świecie, ograniczeń w dostępie
do rynków zewnętrznych (np. embargo rosyjskie),
utrudnień wynikających z międzynarodowych przepisów prawych oraz braku gwarancji bezpieczeństwa
handlowego zawieranych transakcji (istnieją rynki,
na których transakcje nie są ubezpieczane nawet
przez największe światowe firmy ubezpieczeniowe
czy banki), MLEKOVITA doskonale radzi sobie na
wymagających rynkach międzynarodowych. Na
szczególną uwagę zasługuje tu sukces, jaki odnieśliśmy na rynku niemieckim. Wartość eksportu na ten
rynek stanowi obecnie ponad 20% całego eksportu.
Jest to największy oraz najdynamiczniej rozwijający się
obsługiwany rynek zewnętrzny. MLEKOVITA w 2017

roku sprzedała na rynku niemieckim, m.in.: ok. 2 905
ton serów twardych dojrzewających, 20 615 658 l mleka
UHT, 2 620 ton proszków mlecznych, 175 ton masła.
Jako jedyna firma na rynku polskim MLEKOVITA
prowadzi bezpośrednią obsługę detalicznych klientów
niemieckich przez własne oddziały zlokalizowane
w Kościanie, Wolsztynie i Pyrzycach.
Jednym z niezbędnych elementów obranej strategii
rozwoju eksportu, która pozwala nam uzyskiwać takie
wyniki, jest zatrudnianie najwyższej klasy specjalistów nie tylko z Polski, ale też z Europy i świata,
pracowników o narodowości zgodnej z obsługiwanymi
rynkami.
Produkty MLEKOVITY cenione są przez zagranicznych odbiorców za unikatowe wartości odżywcze i
bezpieczeństwo pod względem zdrowotnym. Eksport
produktów mleczarskich oraz wszelkie działania
w tym zakresie podejmowane przez MLEKOVITĘ są
polską dumą narodową, gdyż prezentują i promują
Polskę na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego
partnera gospodarczego, wspierają dobry wizerunek
polskiego przedsiębiorcy, przyczyniają się do rozwoju
gospodarczego kraju oraz przyciągają inwestorów,
a także budują kapitał zaufania wobec Polski i Polaków.
W marcu przedstawiciele Mlekovity będą
uczestniczyć w XXV jubileuszowej edycji
Welconomy Forum In Toruń organizowanej
przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.
Jakie są Pana oczekiwania związane z tym wydarzeniem?
Welconomy Forum in Toruń, którego tematem
przewodnim jest „Sytuacja gospodarcza kraju na tle
Unii Europejskiej i Świata”, to jedna z największych
imprez ekonomiczno-gospodarczych w Polsce, a więc
nie może zabraknąć na niej MLEKOVITY – lidera
branży mleczarskiej w Europie środkowo-Wschodniej, największego producenta i eksportera na tym
terenie. Nasza wiedza i doświadczenie przyczyniają
się nie tylko do rozwoju naszej firmy i oferowania
produktów najwyższej jakości, ale i kształtują postęp
całej polskiej gospodarki – sektor rolno-spożywczy
jest bowiem niezwykle ważną jej gałęzią. Obecność
na takim forum jest znakomitą okazją do omówienia
kwestii związanych zarówno z branżą, jak i całym
systemem gospodarczym kraju, a także dzielenia się
wiedzą i doświadczeniami z innymi jej uczestnikami. Po obecności na Welconomy Forum in Toruń
oczekujemy więc przede wszystkim wymiany wiedzy
i doświadczeń, ale możemy również poszukać nowych
partnerów do współpracy – dzięki obecności gości
z zagranicy także eksportowej. Mamy tu też możliwość
spotkania nie tylko swoich dotychczasowych klientów,
ale także nowych, którym możemy zaprezentować
swoje produkty oraz przedstawić korzyści płynące
z wyboru naszej oferty.
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Nowoczesne technologie cyfrowe spowodowały, że w każdym momencie życia czy
funkcjonowania organizacji ocieramy się
o digital transformation. Niemalże na każdym kroku musimy sprostać zinformatyzowanym wymaganiom urzędów czy pracodawców, analogicznie przedsiębiorstwa
coraz więcej aspektów swojej działalności
muszą wykazywać w postaci cyfrowej.
Jedną z największych księgowych zmian
w połowie 2016 roku było wprowadzenie
przez Ministerstwo Finansów Jednolitego
Pliku Kontrolnego dla dużych przedsiębiorstw (od 250 pracowników). Ogromnym
zaskoczeniem okazało się także przyspieszenie obowiązku rozliczenia JPK przez małe
i średnie firmy z roku 2018 na początek 2017.
W sytuacji, w której zmiany związane z biznesem następują tak szybko warto zapewnić
sobie współpracę z odpowiednim partnerem
biznesowo-informatycznym, który śledzi
i potrafi przewidywać zmiany zachodzące
wokół szeroko rozumianej ekonomii. Jakie
zagrożenia ekonomiczne czyhają na firmy
i jak znaleźć odpowiednio przygotowanego
do nich partnera biznesowego?

Kim jest partner biznesowy?

To nie tylko podwykonawca, który
przychodzi aby odhaczyć kolejne punkty z listy. Partner biznesowy jest gotów
świadczyć usługi związane z audytem,
konsultacją – w zakresie swojej specjalizacji, ale przede wszystkim jest to podmiot,
któremu zależy na rozwoju twojego biznesu tak samo jak tobie.
Jest odpowiednio elastyczny i potrafi
szybko reagować na zmiany nie tylko w lokalnej, ale i światowej gospodarce. Zadba
o to, aby przedsiębiorstwo, którego rozwój
wspiera było na najwyższym poziomie
technologicznym. Śledzi aktualne regula-

cje ekonomiczno-prawne dbając o to, by
twoja firma była z nimi na bieżąco.

Jak znaleźć dobrego partnera biznesowego?

Przede wszystkim należy pamiętać o kilku
aspektach:
1. D
 oświadczenie i rekomendacje
Doświadczenie partnera w pracy w bardzo
złożonym środowisku systemowym ma
ogromne znaczenie. Oprócz aspektów
technologicznych, przy realizacji projektu
należy pamiętać również o aspekcie funkcjonalnym systemu. Warto spytać potencjalnego partnera o podejście do przygotowania scenariuszy testowych, poprzednie
wdrożenia, poznać listę referencyjną,
liczebność zespołu, poznać zakres prac
i szczegółowo go opisać, ustalić kolejność
poszczególnych etapów działania.
2. U
 miejętności doradcze
Przed podjęciem decyzji o wyborze partnera warto więc sprawdzić, które z miękkich kompetencji oferuje nam dostawca
usług. Niezależnie od stopnia złożoności
systemu SAP do projektu warto wybrać
taką firmę, której lista referencyjna
poświadczy doświadczenie w realizacji
projektów typowo doradczych, wymagających analizy systemów SAP.
3. S
 prawdź zespół
Niezależnie od tego, jak obszerne są
CV i referencje zespołu projektowego oddelegowanego do projektu, nie
mają one znaczenia, jeśli na stanowisko kierownika projektu nie zostanie
wybrana odpowiednio przygotowana
do tego osoba. Ile projektów związanych z wprowadzeniem nowej wersji
wybrany kierownik przeprowadził? Czy
ma wypracowany sposób prowadzenia
projektów, uwzględniający estymację
zagrożeń, analizę ryzyk i koncepcje
ich minimalizacji? Czy ma w zwyczaju
opracowywać plany awaryjne wdrożenia? Dobry kierownik projektu nie

dopuści do sytuacji, w których niedopracowanie jednego z tych elementów
zagrozi realizacji projektu.

Partner biznesowy a zarządzanie zmianą
w zakresie norm ekonomiczno-prawnych

Hicron, wprowadzając na rynek swoje rozwiązanie dedykowane rozliczeniom Jednolitego Pliku Kontrolnego zaprojektował je
tak, aby było ono w pełni otwartą aplikacją,
której wdrożenie i integracja przebiegają
błyskawicznie, nie generując w zasadzie
wydatków na implementację. Po stronie
klienta pozostają jedynie koszty samego
rozwiązania. Pozostawiona funkcja do
szybkiej rozbudowy rozwiązania pozwolą
firmom na dodawanie kolejnych komponentów powiązanych ze strukturami raportowania do Ministerstwa Finansów.
Warto podkreślić, że dobry partner wdrożeniowy to nie tylko taki, który potrafi
bezproblemowo sprzedać czy wdrożyć
rozwiązanie, ale taki, który posiada także
koncepcję na jego rozwój, potrafi wysłuchać klienta i zna wszystkie możliwości
rozwojowe pod kątem stale zmieniających
się regulacji prawnych. Wspiera klienta
w zarządzaniu cyfrową transformacją
biznesu i stara się być zawsze o krok do
przodu względem ustawodawcy.

Bezproblemowa cyfrowa transformacja
biznesu…

… Nie istnieje. W trakcie każdego projektu, większego i mniejszego, zdarzają
się różne trudności i wyzwania, którym
zarówno firma, u której wdrażane jest
nowe rozwiązanie jak i partner biznesowy
muszą sprostać. W roku 2019 na biznes
czeka kolejny sprawdzian, czyli wdrożenie
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing (IFRS16).
Jest to następne ekonomiczne zagrożenie czyhające na przedsiębiorców. Tutaj
podobnie jak w przypadku Jednolitego
Pliku Kontrolnego warto zadbać o partnera
wdrożeniowego, który posiada już gotowe
rozwiązanie, a także właściwą wiedzę z zakresu prawno-ekonomicznego pozwalające
na szybką i bezpieczną implementację.

Zespół partnerski – każdy wygrywa

Prawdziwy sukces polega jednak nie tylko
na dopasowaniu się partnera biznesowego
do oczekiwań twojej firmy, ale także na
komplementarności zadań i wymianie informacji. Dlatego bardzo ważnym aspektem współpracy z firmą wdrożeniową jest
postawienie na szczerość relacji i otwartość na propozycje. Dzięki transparencji
współpracujące podmioty osiągną o wiele
więcej korzyści ze wspólnego projektu.
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Nowe regulacje antykorupcyjne dla JST – jak uniknąć ryzyka i odpowiedzialności?
Rada Ministrów pracuje nad projektem
ustawy o jawności życia publicznego.
Wprowadzi ona szereg nowych obowiązków dla jednostek samorządu terytorialnego i ich kierowników.
W jednostkach będzie musiał zostać
wdrożony system antykorupcyjny składający się m.in. z kodeksu antykorupcyjnego, procedury otrzymywania prezentów
i innych korzyści oraz tzw. systemu
whistleblowingowego. Za niewdrożenie
obowiązkowych rozwiązań ustawa przewiduje grzywnę. Będzie ona nakładana na
kierowników jednostek (np. dyrektorów
szpitali), którzy będą odpowiadać osobiście za brak wdrożonego systemu lub za
jego pozorność.
Ustawa wprowadza również regulacje
ograniczające zatrudnianie osób pełniących funkcje publiczne (w tym kierowników jednostek samorządu terytorialnego)
– nie będą oni mogli m.in. być członkami
zarządu w spółkach czy rady nadzorczej.
Ustawa poszerza katalog podmiotów
zobowiązanych do składania oświadczeń
majątkowych o ponad 30 podmiotów,
a także uprawnia Szefa CBA do wzywania
ich do ponownego złożenia oświadczenia w toku prowadzonego śledztwa. Co
więcej, może on również zażądać złożenia

oświadczenia majątkowego od każdego
pracownika spółki zobowiązanej.
Ustawa wymaga od jednostek sektora
finansów publicznych, przedsiębiorstw
państwowych oraz spółek zobowiązanych
prowadzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych zawartych na piśmie oraz
takich, które obciążają budżet na kwotę
co najmniej 2 tys. PLN. Jednakże, spółki,
w których udziały posiada Skarb Państwa
będą zobowiązane nie do publikowania,

a do przesyłania takiego rejestru do Szefa
CBA do końca każdego miesiąca.
Nowe obowiązki będą przedmiotem dyskusji w panelu pt. „Nowe regulacje antykorupcyjne dla JST - jak uniknąć ryzyka i odpowiedzialności?” w trakcie Europejskiego
Kongresu Samorządów, na który jako jego
moderator serdecznie Państwa zapraszam.
dr Anna Partyka-Opiela,
Senior Associate,
Szef Zespołu Compliance

Nowoczesne systemy IT w ochronie zdrowia.
Rola samorządu we wspieraniu transformacji technologicznej

Do zadań władz samorządowych należy
m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia.
W świetle zachodzących procesów, takich
jak starzenie się społeczeństwa czy spadek
liczebności osób wykonujących zawody
medyczne, wywiązanie się z obowiązku zapewnienia dostępności świadczeń
zdrowotnych staje się coraz trudniejsze.
Z pomocą przychodzą na szczęście nowe
technologie i rozwiązania zaliczane do
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e-zdrowia, takie jak elektroniczna dokumentacja medyczna i telemedycyna.
E-zdrowie w Polsce to w dalszym ciągu domena prywatnych świadczeniodawców. Nie
ma jednak przeszkód, by także podmioty
lecznicze tworzone przez samorządy mogły
udzielać świadczeń telemedycznych, tzn.
świadczeń dokonywanych na odległość (np.
przy wykorzystaniu komunikatora internetowego) lub prowadzić systemy obiegu
danych w formie cyfrowej. Co więcej, nowe

regulacje prawne związane z informatyzacją ochrony zdrowia zakładają obowiązek
prowadzenia od 1 stycznia 2019 r. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym
wystawiania e-recept (od 2020 r.) oraz
e-skierowań (od 2021 r.). Już obecnie w części województw funkcjonują regionalne
platformy wymiany danych medycznych,
ale ostania kontrola NIK wykazała, że
wciąż ich potencjał nie jest przez samorządy w pełni wykorzystywany. Problematyczna jest także kwestia zapewnienia bezpieczeństwa danych pacjentów, tymczasem od
25 maja zacznie obowiązywać RODO, które
wymagać będzie wprowadzenia wyższego
standardu ochrony danych osobowych, jednocześnie wprowadzając dotkliwe sensacje
za nieprawidłowości w tym zakresie.
Zapewnienie odpowiedniego wsparcia,
w tym finansowego, ze strony samorządów, będzie ważnym czynnikiem dla
rozwoju e-zdrowia nie tylko na poziomie
regionalnym, ale umożliwi także łatwiejsze wdrożenie rozwiązań e-zdrowotnych
obejmujących cały kraj.
lek. med. Piotr Najbuk,
Senior Associate w Praktyce Life Sciences,
kancelaria DZP, moderator panelu
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Opolskie – region przyjazny inwestorom
Atrakcyjne, dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne; dobrze kształcona kadra; samorządy i uczelnie otwarte na współpracę z firmami oraz doceniana w kraju i na świecie obsługa inwestora – to wielkie atuty województwa opolskiego. Doceniają je przedsiębiorcy.
Najlepszym na to dowodem jest wzrastająca z roku na rok liczba zapytań o możliwość zainwestowania na Opolszczyźnie. –
W 2014 roku mięliśmy 88 takich zapytań,
w 2016 roku już 127, a w roku ubiegłym
140 – mówi dr Iwona Święch-Olender,
kierownik Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działającego w ramach
podlegającego samorządowi województwa
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG). - To znaczy, że zainteresowanie naszym regionem z roku na rok rośnie.
Z jednej strony dlatego, że nasyciły się
już inwestorami sąsiednie województwa.
Z drugiej – dzięki naszym atutom takim,
jak położenie blisko granicy z Czechami
i Niemcami; przecinająca region autostrada A4; duża grupa osób niemieckojęzycznych czy to, że jesteśmy województwem
kompaktowym, w którym wiele instytucji
ze sobą współpracuje.
Efekt to kolejne firmy, które powstają
w regionie. W ubiegłym roku „tak” Opolszczyźnie powiedziało sześciu inwestorów, rok wcześniej dziesięciu, a w roku
2015 – trzynastu. Wśród ubiegłorocznych
nowych inwestorów w opolskim była m.in.
włoska firma UFI Filters, która buduje
już swoją fabrykę w Opolu. Będą w niej
produkowane filtry oleju napędowego,
paliwa i powietrza dla montowni samochodów wykorzystywane we wszystkich
markach samochodów, jakie poruszają
się po naszych drogach. – To był inwestor wyjątkowy, bo decyzję o wyborze
naszego regionu podjął w… dziesięć dni.
To absolutny rekord! Najczęściej firmy
potrzebują na podjęcie takiej decyzji kilka
czy kilkanaście miesięcy, ale były i takie,
które potrzebowały na to trzy lata – mówi
Iwona Święch-Olender.

Ogółem w minionych dziesięciu latach
w woj. opolskim ulokowało się 65 obsługiwanych przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera przy OCRG nowych
inwestorów. - Zadeklarowali oni utworzenie minimum 9 tysięcy nowych miejsc
pracy i nakłady inwestycyjne wynoszące
ponad 1,6 mld euro. W tym roku do tej
listy z pewnością będziemy mogli dopisać
kolejne firmy – podaje dyrektor OCRG
Roland Wrzeciono.
Potencjał regionu jest duży. Ogółem na
Opolszczyźnie jest ok. 5 tys. hektarów
wolnych terenów inwestycyjnych. Z tego
ponad 1300 hektarów to obszary mające
status Specjalnych Stref Ekonomicznych.
830 hektarów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i Katowickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Opolskim jest jeszcze wolnych. - Dotychczas
nowi inwestorzy chętnie wybierali u nas
na lokalizację swoich nowych fabryk i zakładów takie miejsca jak na Skarbimierz,
Opole, Ujazd czy Kluczbork. Perspektywiczne są natomiast Olesno, Nysa,
Prudnik czy Kędzierzyn-Koźle – informuje Piotr Regeńczuk z opolskiego Centrum
Obsługi Inwestora i Eksportera.
Szczególnie chętnie w ostatnich latach na
Opolszczyźnie lokują się podwykonawcy
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branży motoryzacyjnej. W ub. roku w gm.
Ujazd otwarto zakład firmy IFA Powertrain Polska, należący do niemieckiego
przedsiębiorstwa z branży automotive
IFA Rotorion. Inwestycja kosztowała 100
mln euro. Zakład, produkujący półosie
napędowe, powstał na blisko 13-hektarowym terenie objętym Katowicką Specjalną
Strefą Ekonomiczną (KSSE). Będzie w nim
pracować ponad 500 osób. IFA buduje
też w opolskim swoje centrum badań
i rozwoju. W Ujeździe produkowane są
półosie w szczególności dla samochodów
Mercedes Benz klasy C, E i S. Teren opolskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej wybrała z kolei firma
International Automotive Components
(IAC) Group, która także w ubiegłym
roku świętowała otwarcie. To międzynarodowy koncern branży motoryzacyjnej,
który ma swoje przedstawicielstwa na
całym świecie. Docelowo ma tu pracować ponad 500 osób. W Opolu koncern
produkuje elementy wykończenia wnętrz
samochodowych, np. elementy tapicerki
czy podłokietniki dla Volvo. Zdaniem
Piotra Regeńczuka duże zainteresowanie
branży motoryzacyjnej woj. opolskim to
m.in. efekt inwestycji tego sektora, których stopniowo przybywało w tym rejonie
Europy w ostatnich latach. – Chodzi zarówno o istniejące od lat montownie, które
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funkcjonują, rozbudowują się, takie jak
Opel czy Skoda, ale też te które pojawiły
się w ostatnich latach, jak Hyundai, Kia
czy PSA – tłumaczy Regeńczuk. – To powoduje, że kolejne firmy tej branży szukają
sobie miejsca w północnych Czechach czy
Słowacji albo południowej Polsce, w tym
na Opolszczyźnie, tak, by mieć blisko do
już działających firm motoryzacyjnych.
Dyrektor OCRG Roland Wrzeciono dodaje, że zarówno działające już w regionie
firmy, jak i nowi inwestorzy, zwracają
uwagę nie tylko na dobrą lokalizację
terenów, ale też na dobry klimat, jaki
samorządy i władze regionalne tworzą dla
przedsiębiorców. – By go budować nasza
jednostka daje firmom nie tylko możliwość ubiegania się o unijne dotacje, ale też
proponuje szereg szkoleń, warsztatów czy
spotkań, które dają możliwość wymiany
doświadczeń czy bieżącego sygnalizowania władzom regionu problemów. I pewnie
właśnie dlatego często słyszymy, że atutem
Opolszczyzny jest to, iż jest to region kompaktowy, w którym różne sprawy udaje się
rozstrzygnąć szybciej – dodaje Wrzeciono.
Takie otwarcie na inwestora i jego profesjonalną obsługę – nie tylko na etapie podejmowania przez firmę decyzji o wyborze
miejsca inwestycji, ale też na etapie jej
realizacji i później – doceniają niezależne
gremia oceniające. Podczas ostatniej oceny
działających w Polsce Centrów Obsługi
Inwestora opolskie zajęło (ex aequo z COI
z woj. zachodniopomorskiego) pierwsze
miejsce w kraju. Przeprowadzana co trzy
lata ocena trwała wiele miesięcy, wykonywała ją Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (obecnie Polska
Agencja Inwestycji i Handlu), a jej celem
było sprawdzenie poziomu przygotowania
regionalnych Centrów Obsługi Inwestora
do pozyskiwania i obsługi inwestorów
zagranicznych.
W ostatnich tygodniach woj. opolskie
odniosło jeszcze większy sukces na niwie

obsługi inwestorów - znalazło się na 8
miejscu w rankingu Małych Europejskich
Regionów Przyszłości 2018/2019 przygotowanym i opublikowanym przez prestiżowy, należący do Financial Times fDi
Magazine. Opolszczyzna została w nim
doceniona w kategorii Strategii BIZ, czyli
strategii promowania bezpośrednich
inwestycji zagranicznych (fDi's Small
European Regions of the Future 2018/19 FDI Strategy). - To duże wyróżnienie nie
tylko dla sposobu promowania oferty naszego regionu, ale też proponowanej przez
nas obsługi inwestorów – mówi marszałek
woj. opolskiego Andrzej Buła.
W kategorii Strategia BIZ w rankingu
złożonych zostało i ocenionych 146 wniosków. Uwzględniono w nich szczegółowe

informacje nt. strategii promowania
bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
które następnie zostały ocenione przez
zespół oceniający fDi. - Punktowana
w tym zestawieniu była m.in. oferta woj.
opolskiego dotycząca wsparcia dla biznesu
i oferta regionu dla firm planujących
inwestycje i rozwój. W tym paleta oferowanych spotkań i szkoleń. Pochwaliliśmy
się m.in. istnieniem zrzeszającego duże
firmy Klubu 150; realizowaną przez nas
od lat inicjatywą zakupów grupowych dla
firm oraz kilkoma cyklami tematycznych
spotkań integrujących biznes – wylicza
Piotr Regeńczuk.
- Cieszymy się z takich wyróżnień.
Dopingują nas, mobilizują do jeszcze
intensywniejszej pracy – zaznacza Iwona
Święch-Olender.

KONTAKT DLA INWESTORA
Opolskie Centrum
Rozwoju Gospodarki
www.ocrg.opolskie.pl

Centrum Obsługi
Inwestora i Eksportera
www.coi.opolskie.pl
ul. Krakowska 38
45-075 Opole
tel. +48 77 40 33 645 – 648
invest@ocrg.opolskie.pl
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Zainwestuj w Rzeszowie!
Rzeszów jest coraz bardziej atrakcyjną
lokalizacją dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. W roku 2016 na
otwarcie Centrum Usług Wspólnych dla
Europy Środkowej zdecydował się globalny potentat, firma Deloitte. Centrum
świadczy usługi związane z księgowością,
audytem, zarządzaniem ryzykiem, administracją oraz obsługą IT dla oddziałów
Deloitte z 18 krajów. Rzeszowski shared
service firmy Deloitte zatrudnia już ponad
300 pracowników. Pod koniec stycznia
2018 r. na uruchomienie oddziału w Rzeszowie zdecydowała się znana i ceniona
firma informatyczna Sii Polska – wiodący dostawca zaawansowanych usług
inżynieryjnych i IT. Do końca bieżącego
roku zatrudnienie w rzeszowskim biurze
znajdzie kilkudziesięciu informatyków
oraz specjalistów ds. automatyzacji i robotyzacji procesów.
Jednym z głównych czynników świadczących o innowacyjności stolicy Podkarpacia jest obecność wielu firm prowadzących
zaawansowaną technologicznie działalność badawczo-rozwojową. Potencjał
Rzeszowa pod tym względem prezentuje
się niezwykle okazale. Działalność R&D
skupiona jest w ultranowoczesnych
obiektach takich firm, jak Pratt&Whitney
Rzeszów, MTU Aero Engines Polska,
Borg Warner Poland, Pratt&Whitney
AeroPower, ML-System, D.A. Glass,
Fibrain, czy Nestle (NQAC). Pod koniec
listopada 2017 r. firma Asseco Poland
podjęła decyzję o utworzeniu w Rzeszo-

Weimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka
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Tematy gospodarcze
na XI Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie

Jak złamać dominację rosyjskich dostawców gazu? Czy jest na Europejskim rynku produktów rolnych miejsce dla Ukrainy? Jak pokonać progi i bariery dla handlu i międzynarodowej
współpracy inwestycyjnej? Są to jedne z najważniejszych tematów gospodarczych XI Forum Europa – Ukraina, które odbędzie się w Rzeszowie 13 i 14 marca 2018 roku.

Skyres
wie Asseco Innovation Hub – nowatorskiego centrum badawczo-rozwojowego,
w którym prowadzone będą badania nad
rozwojem sztucznej inteligencji, elektromobilności, telemedycyny oraz systemów
sterowania do bezzałogowych systemów
latających. W rzeszowskim centrum R&D

firmy Asseco zatrudnienie znajdzie ponad
400 specjalistów.
Warto w tym miejscu podkreślić, że rzeszowskie uczelnie na bieżąco dostosowują
swoje profile kształcenia do aktualnego
zapotrzebowania przedsiębiorców. Innowacyjna oferta dydaktyczna Politechniki
Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
została dostrzeżona przez Polską Agencję
Kosmiczną, która podjęła decyzję o ulokowaniu swojego II oddziału terenowego
właśnie w stolicy województwa podkarpackiego.
Prawdziwy rozkwit w Rzeszowie i najbliższych okolicach miasta przeżywa branża
TSL (transport-spedycja-logistyka). Przyczynia się do tego systematyczna rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej miasta,
dynamiczny rozwój firm produkcyjnych,
jak również konsekwentny wzrost znaczenia Międzynarodowego Portu Lotniczego
„Rzeszów-Jasionka”. Cushman & Wakefield, jedna z wiodących międzynarodowych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych szacuje zasoby
nowoczesnej powierzchni magazynowej
Rzeszowa na 325 000 m². Najważniejsze
obiekty oddane do użytku w ostatnim czasie to centrum dystrybucyjne Panattoni
Park Rzeszów oraz nowoczesny multimodalny obiekt Weimea Cargo Terminal
Rzeszów-Jasionka.
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Obecnie bezpieczeństwo energetyczne
państw Europy Środkowo-Wschodniej
nabiera nowego znaczenia. Kraje te stoją
w obliczu wyzwania, wynikającego z planowanej modyfikacji zasad dostarczania
gazu z Rosji do Europy Zachodniej. Dodatkową kwestią są nowe reguły współpracy po reformie rynku gazowego na Ukrainie. Właśnie te kwestie będą omawiane
podczas panelu dyskusyjnego „Jak złamać
dominację rosyjskich dostawców? Zmiany na rynku gazu w Europie Środkowej
i Wschodniej”.
Międzynarodowej współpracy gospodarczej będzie dotyczyła dyskusja „Progi
i bariery dla handlu i międzynarodowej współpracy inwestycyjnej”. Dzięki
wejściu w życie umowy o wolnym handlu
między Ukrainą a Unią Europejską,

obroty handlowe pomiędzy nimi szybko
wzrastają. Kto na tym korzysta? Jakie wyzwania czekają europejskich przedsiębiorców na ukraińskim rynku, a ukraińskich
w krajach UE?
Efektem podpisania umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a UE jest też
stopniowe otwieranie rynków. Produkcja
rolna jest również objęta tym procesem,
chociaż tylko w ograniczonym stopniu.
Jednak ekspansji eksportowej sprzyja
słaba miejscowa waluta oraz postępująca

modernizacja rolnictwa i przetwórstwa.
Jak wielki jest obecnie potencjał ukraińskiego rolnictwa? Czy europejscy producenci rolni mają się go obawiać? Na te
pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy
dyskusji „Europejski rynek produktów
rolnych. Czy jest na nim miejsce dla
Ukrainy?”.
W programie XI Forum Europa – Ukraina
jest około 40 paneli dyskusyjnych poświęconych gospodarce, polityce i tematom
społecznym. Forum będą towarzyszyły
II Targi Wschodnie, w których wezmą
udział firmy reprezentujące m.in. branże
spożywczą, budowlaną, motoryzacyjną,
transportową, logistyczną, produkcyjną, farmaceutyczną, ubezpieczeniową,
rekreacyjną, finansową oraz nieruchomości. Targi będą miały otwarty charakter,
a wstęp do części wystawienniczej dla
odwiedzających gości będzie wolny od
opłat.
Forum Europa – Ukraina jest organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich,
organizatora Forum Ekonomicznego
w Krynicy-Zdroju. Współorganizatorem
jest Województwo Podkarpackie. Patronat
honorowy nad Forum objął Marszałek
Sejmu RP.
Więcej szczegółów dot. Forum na stronie
www.forum-ekonomiczne.pl
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Jeszcze większe wsparcie
dla polskich i ukraińskich przedsiębiorców
Zarząd Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej podjął decyzję o powołaniu Centrum Analiz Rynkowych.
Stanowisko dyrektora powierzono Mariuszowi Tywoniukowi, partnerowi zarządzającemu Kancelarii
Prawnej Tywoniuk & Partners oraz prokurentowi w grupie OCG. Mariusz Tywoniuk od niespełna dziesięciu lat, z sukcesem, zajmuje się obsługą inwestycji wschodnich w Polsce i polskich za naszymi wschodnimi granicami. Powołanie Centrum Analiz Rynkowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie.

Ułatwić wymianę handlową
ze wschodnim sąsiadem

Centrum Analiz Rynkowych pełni rolę
ośrodka monitorującego problemy występujące we współpracy gospodarczej pomiędzy
Polską i Ukrainą. Ma za zadanie analizować
przyczyny i opracowywać rekomendacje dla
ich usuwania. Centrum pełni rolę doradczą
w zakresie zmian legislacyjnych, mających
na celu usuwanie barier we współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Ukrainą.
Mariusz Tywoniuk, Dyrektor Centrum,
uczestniczy w imieniu Izby w posiedzeniach
Zespołu do Spraw Doskonalenia Regulacji Analiz Rynkowych w Ministerstwie
Rozwoju. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą
zgłaszać opinie i problemy z jakimi borykają
się na co dzień w czasie wymiany handlowej
i działalności inwestycyjnej między naszymi
krajami.
W 2015 roku Mariusz Tywoniuk został uhonorowany przez Bank Światowy wyróżnieniem za wkład w rozwój przedsiębiorczości
w Polsce. Od trzech lat jest członkiem Polsko
- Ukraińskiej Izby Gospodarczej, a od dwóch
lat pełni funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Rzeszowie, angażując się w inicjatywy
regionalne, a także centralnie reprezentując
stanowisko przedsiębiorców po stronie
polskiej i ukraińskiej.
- Należy zwrócić uwagę że Zarząd Izby,
po raz pierwszy w dwudziestopięcioletniej
historii Izby, zdecydował o lokalizacji organu
podległego bezpośrednio zarządowi Izby poza
Warszawą, tj. lokalizując ją w Rzeszowie,
co nobilituje ale i nakłada większą odpowiedzialność – mówi Mariusz Tywoniuk. –
Obejmując tę funkcję postawiłem sobie za cel
by organ ten pełnił rolę faktycznego wsparcia
przedsiębiorców, gdzie będą mogli uzyskać
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potrzebną wiedzę lub bezpośrednie wsparcie
w prowadzonych działaniach biznesowych.
Po stronie polskiej zbudowano zespół
prawników, ekonomistów i specjalistów od
kampanii marketingowych. Do współpracy
zaproszono ekspertów z wieloletnim praktycznym doświadczeniem. Prowadzone są
również bezpośrednie spotkania w Regionalnych Izbach Przemysłowo-Handlowych
Ukrainy. Przedstawiciele Centrum w najbliższych miesiącach odwiedzą kolejne zarządy
organizacji przedsiębiorców ukraińskich
by rozszerzać z nimi bezpośrednie relacje.
Spotkania te będą miały na celu zwiększenie kontaktów z samymi przedsiębiorcami,
a tym samym zwiększenie potencjału sieciowania firm z Polski i Ukrainy. Prowadzone
są również rozmowy weryfikujące specjalistów, którzy aplikują do zespołu Centrum
Analiz Rynkowych ze strony ukraińskiej.
Zaakceptowane zostaną te osoby, które mają
doświadczenie potwierdzone osobiście przez
ich klientów. Zapewni to najwyższą jakość
działań Centrum.

Spotkania przedsiębiorców
z urzędnikami

Przedsiębiorcy, którzy już aktywnie włączyli
się w działania Centrum zwracają uwagę
na to, że powinna być stworzona możliwość bezpośredniego przedstawiania ich
stanowiska formacjom, urzędom i organom
państwa.
W odpowiedzi na te oczekiwania, Centrum
planuje cykliczną organizację spotkań
członków Izby z przedstawicielami Straży
Granicznej, Izby Celnej i innych urzędów.
Przedsiębiorcy będą mieli więc możliwość
prezentowania tam swoich stanowisk i podejmowania prób rozwiązania inicjowanych
problemów.
Centrum Analiz Rynkowych ma również
spełniać rolę doradczo-opiniującą w zakresie
zmian regulacji prawnych, mających na celu
usuwanie barier we współpracy gospodarczej
pomiędzy Polską i Ukrainą. Centrum opracowuje opinie prawne i inicjatywy legislacyjne zmian przepisów zarówno po stronie
polskiej jak i ukraińskiej. W tym zakresie
współpracuje z Chmielnickim Uniwersytetem Zarządzania i Prawa w Chmielnickim

Rozmowa z Piotrem Maciaszkiem, dyrektorem Biura Produktów Długo- i Średnioterminowych Gwarantowanych
przez Skarb Państwa w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych

Postawiłem sobie za cel by Centrum Analiz
Rynkowych pełniło rolę faktycznego wsparcia
przedsiębiorców, gdzie będą mogli uzyskać
potrzebną wiedzę lub bezpośrednie wsparcie
w prowadzonych działaniach biznesowych – mówi
Mariusz Tywoniuk.

Co wyróżnia Korporację Ubezpieczeń
Kredytów Eksportowych na rynku?
KUKE jako jedyny podmiot na rynku ubezpieczeniowym ma ustawowy mandat do prowadzenia działalności w zakresie gwarantowanych
przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych,
które są ważnym instrumentem wspierania
i rozwoju polskiego eksportu. Oprócz produktów
gwarantowanych przez Skarb Państwa, KUKE
ma również w swojej ofercie produkty, które są
zbieżne z ofertą wszystkich pozostałych graczy na
rynku. Przewagą KUKE jest jednak efekt synergii
uzyskany dzięki prowadzeniu obu działalności
ubezpieczeniowych, tj. działalności na podstawie
ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach eksportowych (ustawa GSP)
oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (ustawa UiR). Dzięki temu
jesteśmy w stanie zaoferować klientom najbardziej kompleksową ofertę na rynku, obejmującą
swoim zakresem produkty gwarancyjne oraz
ubezpieczeniowe i to zarówno krótkoterminowe,
jak i długoterminowe, z okresem spłaty kredytu
nawet do 14 lat. Zasięg terytorialny naszej oferty
dotyczy praktycznie wszystkich zakątków świata.
Jesteśmy więc w stanie wesprzeć niemalże każde
przedsięwzięcie eksportowe.

(Ukraina), gdzie przedstawiane są problemy zgłaszane przez ukraińskich i polskich
przedsiębiorców.
- Dzielimy się polskimi rozwiązaniami prawnymi, a w wyniku tego powstają inicjatywy
ustawodawcze kierowane do Parlamentu
Ukraińskiego - mówi Mariusz Tywoniuk. Po stronie polskiej zaś osobiście uczestniczę
w posiedzeniach Zespołu do Spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie
Rozwoju. Tym samym, by usprawnić wymianę
handlową pomiędzy Polską i Ukrainą chętnie
przyjmujemy wszystkie opinie przedsiębiorców
którzy na co dzień borykają się z problemami
wymiany handlowej między naszymi krajami.
W ubiegłym roku Polsko – Ukraińska Izba
Gospodarcza obchodziła dwudziestopięciolecie działalności. Obecnie skupia ponad
dwieście polskich i ukraińskich firm. Jest
najaktywniejszą organizacją przedsiębiorców, wspierającą ich działania na obu
rynkach.

Kiedy firma może skorzystać z ubezpieczeń
eksportowych gwarantowanych przez
Skarb Państwa? Jakie są warunki udzielania takich ubezpieczeń? Ile firm skorzystało
z takich ubezpieczeń w 2017 roku?
Kluczowe warunki skorzystania z gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych zostały określone w ustawie GSP. Pierwszy
z warunków, który jest wspólny prawie dla
wszystkich produktów gwarantowanych przez
Skarb Państwa, dotyczy polskości eksportowanych towarów i usług. Drugi warunek dotyczy natomiast siedziby eksportera – z gwarantowanych
przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych
mogą skorzystać wyłącznie polscy eksporterzy,
czyli eksporterzy mający swoją siedzibę w Polsce
oraz instytucje finansowe, przy czym w przypadku instytucji finansowych ich miejsce siedziby
jest nieistotne, istotne jest to, żeby finansowanie
zostało udzielone na realizację kontraktu eksportowego zawartego przez polskiego eksportera na
dostawę towarów lub świadczenie usług, które
są polskie. Pozostałe warunki mogą wynikać

fot. M. Tywoniuk

Zadaniem Centrum jest kompleksowe
wsparcie wszystkich przedsiębiorców, którzy
chcą rozwijać swój biznes po obu stronach
granicy. Szczegółowe analizy i konsultacje
świadczone przez ekspertów z różnych
dziedzin zapewniają im wsparcie w sferze
prawnej, ekonomicznej i podatkowej, marketingowej, a także sieciowanie biznesów po
obu stronach granicy.

Pomogą polskim eksporterom
nawet na trudnych rynkach
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zarówno z przepisów prawa międzynarodowego,
rozporządzeń wykonawczych do ustawy GSP, jak
również z uchwał Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych. Warunki te są różne dla
poszczególnych produktów ubezpieczeniowych.
Przykładowo, w przypadku ubezpieczeń długoterminowych warunkiem udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej jest zapłata przez importera
15% zaliczki na rzecz polskiego eksportera.
W 2017 r. w ramach wszystkich produktów
gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczyliśmy 165 polskich eksporterów, zawarliśmy
113 umów ubezpieczenia oraz udzieliliśmy 418
gwarancji ubezpieczeniowych, obejmując ochroną ubezpieczeniową łączny obrót przekraczający
4,2 mld złotych.
Jak wygląda ubezpieczanie długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym? Ile przedsiębiorstw,
z jakich branż w największym stopniu
skorzystało z takich ubezpieczeń w 2017
roku?
W przypadku gwarantowanych przez Skarb
Państwa ubezpieczeń długoterminowych
z okresem spłaty kredytu dwa i więcej lat w ofercie KUKE są produkty dedykowane zarówno
dla polskich eksporterów, jak i dla jednostek
finansujących kontrakty eksportowe przez nich
realizowane. W 2017 r., KUKE zawarło 14 długoterminowych umów ubezpieczenia, z czego
aż 11 to umowy ubezpieczenia kredytu dla
nabywcy, którego struktura pozwala polskiemu
eksporterowi otrzymać natychmiastową zapłatę
po wykonaniu przez niego kontraktu eksportowego. W ramach tych 14 umów ubezpieczenia
objęliśmy ochroną ubezpieczeniową łączny
obrót przekraczający 1,5 mld złotych, związany
z następującymi branżami: usługi budowlane,
maszyny dla przemysłu spożywczego, maszyny
i urządzenia energetyczne, maszyny i urządzenia górnicze oraz środki transportu (samoloty
cywilne). Przechodząc do naszej kuchni ubezpieczeniowej, możemy pochwalić się zespołem
wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy
zajmują się projektami inwestycyjnymi równolegle z zespołami z jednostek finansujących,
najczęściej banków, co pozwala przyspieszyć
i usprawnić cały proces związany z realizacją
przedsięwzięcia eksportowego o charakterze
inwestycyjnym. Przez proces ten należy rozumieć zawarcie kontraktu eksportowego, umowy
kredytowej, wraz z ustanowieniem pakietu
zabezpieczeń oraz umowy ubezpieczenia. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej (www.kuke.com.pl), na której znajduje się
wiele przydatnych informacji, w tym schematy
ubezpieczeniowe, wnioski ubezpieczeniowe,

ogólne warunki ubezpieczeń, kalkulatory stawek
ubezpieczeniowych i wiele innych.
W jaki sposób przedsiębiorca rozpoczynający ekspansję na rynki zagraniczne może,
dzięki współpracy z KUKE, zabezpieczyć
się przed ryzykiem braku płatności kontrahenta?
Jeżeli polski eksporter planuje rozpocząć ekspansję zagraniczną i zamierza prowadzić wymianę
handlową z odroczonym terminem płatności,
czyli udzielać swoim kontrahentom kredytu
kupieckiego, to zdecydowanie zapraszam do
skorzystania z naszych usług ubezpieczeniowych,
ponieważ nasza ochrona ubezpieczeniowa zabezpiecza właśnie przed ryzykiem braku płatności
ze strony kontrahenta. Dodatkowo, dzięki naszej
umowie ubezpieczenia, polski eksporter będzie
mógł w łatwiejszy sposób zrefinansować swój
kontrakt eksportowy, nawet taki, który został
zawarty z kontrahentem z kraju podwyższonego
ryzyka. Najprostszym sposobem zrefinansowania
takiego kontraktu eksportowego jest skorzystanie z usług faktoringowych, które są również
dostępne w ramach grupy kapitałowej KUKE,
mam tutaj oczywiście na myśli KUKE Finance.
Jest to łatwiejsze, ponieważ po zawarciu umowy
ubezpieczenia ryzyko wypłacalności kontrahenta zostaje przeniesione na KUKE i z punktu
widzenia firmy faktoringowej to właśnie KUKE
staje się główną ekspozycją na ryzyko w tego typu
transakcjach.
W jaki sposób KUKE może pomóc przedsiębiorcom, wchodzącym na tzw. trudne
rynki np. ukraiński, czy rosyjski w zakresie ubezpieczenia należności, gwarancji
ubezpieczeniowych, czy finansowania
przedsięwzięć?
KUKE, oprócz wsparcia polegającego na możliwości skorzystania przez polskich eksporterów
z całej gamy produktów ubezpieczeniowych,
stawia również na współpracę z polskimi
eksporterami w szerszym tego słowa znaczeniu,
tzn. chętnie dzieli się wiedzą i swoim doświadczeniem zdobytym na tzw. trudnych rynkach,
prowadząc szereg tematycznych seminariów
i szkoleń. Jesteśmy otwarci na wspieranie naszych
przedsiębiorców i serdecznie zapraszamy ich do
kontaktu z nami, podczas którego pomożemy
dopasować nasze rozwiązania ubezpieczeniowe
do ich potrzeb i oczekiwań.
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Więcej pieniędzy, to więcej dobrych
dla mieszkańców pomysłów
Z Romanem Potockim,
starostą powiatu wrocławskiego rozmawia Ryszard
Żabiński
Tegoroczny budżet powiatu wrocławskiego jest rekordowy, osiągnął już
poziom 161 milionów złotych. Jest on
już na tyle duży, że w tym roku trzeba też będzie zapłacić janosikowe…
Rzeczywiście, budżet powiatu wrocławskiego na rok 2018 jest największy
w historii. Kiedy objąłem urząd starosty
w 2013 roku, wynosił on 97 mln złotych
i moim marzeniem zawsze było, aby do
końca kadencji go podwoić. Chciałbym to
jednak osiągnąć poprzez poszerzanie bazy
podatkowej, a nie, na przykład, sprzedając
grunty. Budżet powiatu rośnie w skokowym tempie, bo na terenie powiatu lokuje
się coraz więcej firm, jesteśmy również
atrakcyjnym miejscem do osiedlania się.
To również przekłada się na wyjątkowo
niski poziom bezrobocia w powiecie, które
wynosi 1,9 procenta. Można powiedzieć,
że działa efekt śnieżnej kuli, duzi inwestorzy na terenie strefy ekonomicznej
przyciągają kolejnych. Na szczęście, na
terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej mamy jeszcze 120 hektarów gruntów, tak więc proces ten może
się jeszcze dalej rozwijać. Jak wiadomo,
miejsc do pracy jest tak dużo, że ludzie dowożeni są do zakładów zlokalizowanych
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
z całego Dolnego Śląska.
Procesy inwestowania i rozwoju
mogą być jednak wyhamowane jeśli
samorząd jest zbyt zadłużony, a tym
samym nie ma możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków. Jaka
jest sytuacja powiatu wrocławskiego
pod tym względem?
Wśród polskich samorządów, pod względem zdolności kredytowej plasujemy się
na 6 miejscu. Mamy więc bardzo duże
możliwości partycypacji w różnego rodzaju przedsięwzięciach inwestycyjnych,
w tym unijnych, gdzie przecież też wymagany jest wkład własny. To jest bardzo
ważne zagadnienie, wiele samorządów
jest nadmiernie zadłużonych i przez to nie
może wykorzystywać środków unijnych.
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wić bezpieczeństwo pieszych w małych
miejscowościach. W ciągu roku starostwo
przeznaczało dla danej gminy 3 miliony
złotych. Tyle samo dawała gmina. Jeśli pomnożymy to przez 9 gmin powiatu, razy
trzy lata trwania programu, to otrzymamy
skalę wydatków na ten, jakże ważny dla
mieszkańców, program.
Ale inwestycje w infrastrukturę, to nie tylko wydatki na drogi. Wspólnie z ośmioma
gminami, (gmina Sobótka nie partycypuje
w tym programie), realizujemy program
e-urząd. Łączna wartość projektu wynosi
ponad 11,4 mln złotych, z tego wartość
dofinansowania przekracza 9,7 mln zł. Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji
powiatowej i gminnej. Projekt obejmuje m.in. modernizację elektronicznego
obiegu dokumentów, wykonanie i umieszczenie na platformach cyfrowych interaktywnych formularzy, za pomocą których
będzie można załatwić sprawy w urzędzie
bez wychodzenia z domu, stworzenie
mechanizmów umożliwiających dokonywanie płatności online, modernizację
i zakup infrastruktury informatycznej
oraz szkolenia personelu.
Jako jedyny polski starosta jest Pan
członkiem Rada Gmin i Regionów
Europy (CEMR). Co Panu daje
uczestnictwo w tej organizacji?

CEMR jest obecnie jedną z największych organizacji zrzeszającą lokalne
i regionalne władze w Europie. Jej
członkami jest ponad 50 krajowych
stowarzyszeń miast, gmin i regionów
z 39 krajów. Łącznie jest to około 100
tysięcy przedstawicieli władz lokalnych
i regionalnych. Ostatnio uczestniczyłem w obradach CEMR, które odbyły
się w styczniu, w Sorii w Hiszpanii.
Wcześniej CEMR obradował w Grecji,
gdzie dyskutowano m.in. o problemach
związanych z uchodźcami i imigrantami
napływającymi do Europy. CEMR jest
instytucją powszechnie znaną wśród
europejskich samorządowców. Uczestnictwo w tej organizacji daje mi możliwość łatwego nawiązywania kontaktów
zarówno z samorządowcami w Polsce,
jak i w całej Europie.
Powiat wrocławski znany jest z licznych przedsięwzięć podnoszących
jakość życia mieszkańców. Jakie
działania w tym obszarze zaplanowano na 2018 rok?
Jednym z moich priorytetów w tej dziedzinie jest większa integracja mieszkańców
powiatu wrocławskiego. Jeżeli ma się trochę więcej pieniędzy w budżecie, to w ślad
za tym powstaje coraz więcej pomysłów na
tego typu działania. Działania integracyjne chcemy rozwijać na wielu poziomach.

Weźmy choćby przedsiębiorców. Asortyment produkowanych wyrobów w naszym
powiecie jest ogromny, mamy kilka stowarzyszeń przedsiębiorców, chcemy doprowadzić do tego, aby te stowarzyszenia
się zintegrowały i powstał samorząd gospodarczy na poziomie powiatu. W marcu planujemy wielkie spotkanie w Sali
Kongresowej Hali Stulecia we Wrocławiu,
dla kobiet sukcesu. To doskonała okazja
do wymiany doświadczeń, nawiązywania
nowych relacji biznesowych.
Postanowiliśmy też zorganizować „białe
niedziele”, czyli bezpłatne konsultacje medyczne dla mieszkańców wsi na
terenie powiatu. Będę się starał, aby
uczestniczyło w tym przedsięwzięciu jak najwięcej lekarzy specjalistów.
W miejscowościach powstaną namiotowe
miasteczka medyczne, w świetlicach prowadzone będą wykłady na temat zasad
zdrowego odżywiania itp.
Planujemy również przeznaczyć dodatkowe środki na współfinansowanie zakupu
radiowozów dla policji, sprzętu dla
ochotniczych straży pożarnych. Przewidujemy także wiele imprez sportowych
i rekreacyjnych min. cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych
dyscyplinach sportowych dla dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych
i gimnazjów ze wszystkich gmin Powiatu
Wrocławskiego.

Nie ma chorób nieuleczalnych
Medycyna dokonała oszałamiających postępów w ostatnich
kilkudziesięciu latach. Potrafimy
korygować wzrok, przeszczepiać
włosy, wstawiać implanty, przeprowadzamy coraz bardziej skomplikowane operacje itp.

Nas to jednak nie dotyczy, mamy tylko
dwa kredyty: jeden został zaciągnięty na
budowę siedziby starostwa, drugi na tzw.
nakładki, czyli na szybką renowację dróg.
Dzięki temu projektowi, w ostatnich latach
wykonaliśmy ok. 60 kilometrów nakładek
na drogach powiatu. Zresztą, inwestycje
drogowe, to nasza główna pozycja w wydatkach budżetowych. W tym roku, na te
przedsięwzięcia mamy przeznaczonych
54 miliony złotych, ale zwiększymy ten

poziom do ponad 60 milionów złotych.
Niedawno rozmawiałem z samorządowcami z województwa opolskiego, oni na
drogi wojewódzkie, w całym województwie, mają 120 mln złotych. To pokazuje
jak intensywne są inwestycje w drogi na
terenie naszego powiatu. Warto przy tej
okazji również wspomnieć o programie
budowy chodników, co zawsze uważałem
za niezwykle ważne przedsięwzięcie, bo
dzięki niemu można radykalnie popra-
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Są też dziedziny gdzie medycyna nie zrobiła postępu. Mam na myśli tutaj leczenie
chorób przewlekłych min. jak cukrzyce,
choroby związane z sercem lub układem
krążenia, astma itp. Jeżeli ktoś zachoruje
na jedna z tych chorób nie może liczyć na
to, że lekarz go wyleczy. Lekarz utrzyma
go przy życiu.
Pytanie jak to sie dzieje, że mimo postępy
w medycynie nadal nie potrafimy wyleczyć tych chorób?
Pytanie bardziej kontrowersyjne - czy
komuś zależy na tym aby skutecznie wyleczyć pacjentów skoro co miesiąc pacjenci
kupują zestaw leków i sa zdani na te leki
do końca życia?
Pojawiło się pojęcie - zarządzanie chorobą. Polega ono na długotrwałym leczeniu
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pacjenta w taki sposób aby nie wyleczyć
ostatecznie choroby. Dlaczego ? Ponieważ
pacjent wyleczony nie kupi leków i nie
zgłosi sie ponownie do lekarza. Czyli
zmniejszy przychody firmy farmaceutycznej.

Czas i zdrowie
to dwa cenne skarby,

których nie rozpoznajemy
i nie doceniamy,
dopóki się nie wyczerpią.

Denis Waitley

Przy obecnej technologi większość chorób
jest uleczalnych tyko trzeba mieć wiedzę
gdzie i jak się wyleczyć.

Ważny jest zdrowy rozsądek.

W przypadku choroby ważną rzeczą jest
aby czerpać z doświadczeń zarówno z medycyny konwencjonalnej jak i naturalnej.
Obie mają wiele do zaoferowania szczególnie w połączeniu ze sobą. Grzechem by
było zamknąć oczy na jeden ze sposobów
leczenia.

Leczyć się w Polsce czy na świecie?
Mamy w Polsce wieku bardzo dobrych
lekarzy. Mamy też świetne placówki medyczne i okolomedyczne. Czasem zdarza
się, że ktoś za granicą może robić to dużo
lepiej. Dlatego warto rozważyć oferty
zagraniczne. Szczególnie jeżeli chodzi
o nasze zdrowie.

Do kogo sie zwrócić ?

Zadajmy sobie pytanie. Do kogo byśmy się
zgłosili po pomoc w przypadku ciężkiej
choroby? Zarówno u siebie jak i u kogoś
bliskiego.
Jest to trudne pytanie. Zazwyczaj będziemy
chodzić od lekarza do lekarza i liczyć na to, że
w końcu ktoś nam pomoże. Niestety nie każdy wie gdzie się zwrócić po pomoc. Nie kazdy
zna metody leczenia. Kazdy jest specjalistom
w swojej dziedzinie. Dlatego powstała usługa
concierga medycznego. Polega ona na tym, że
zgłaszamy problem zdrowotny conciergowi,
a on wyszukuje dla nas najlepsze rozwiazanie
organizując całą logistykę leczenia.
Wiecej o conciergu medycznym znajdziesz
na www.s7concierge.pl
Daniel Kubach
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Aktualne efekty prac resortu finansów w obszarze cen transferowych
dotyczą wyjaśnienia wątpliwości podatników, wynikających głównie ze
zmienionych i obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku nowych regulacji podatkowych w tym zakresie, a także wprowadzają uproszczenia
w zakresie terminów sporządzenia dokumentacji podatkowych i zawierania uprzednich porozumień cenowych.
Projekt rozporządzania o przedłużeniu terminów
na przygotowanie dokumentacji cen transferowych, złożenia oświadczenia o ich sporządzeniu
i przekazania do właściwego urzędu skarbowego
formularzy CIT TP i PIT TP.
Problemy podatników związane z realizacją
nowych obowiązków nałożonych na nich od 1
stycznia 2017 roku zostały dostrzeżone przez
Ministerstwo Finansów, które przygotowało rozporządzenie przedłużające terminy na
przygotowanie dokumentacji cen transferowych
oraz formularzy CIT TP i PIT TP. Ze względu na
ważny interes podatników, kierując się zasadą
uproszczenia systemu podatkowego, resort podjął
opisywane prace legislacyjne.
Pierwotny termin zakładał przygotowanie dokumentacji cen transferowych i formularzy CIT TP/
PIT TP do końca marca 2018 roku, co zbiegało się
w czasie z szeregiem innych obowiązków podatników, w tym m.in. z obowiązkiem sporządzenia
sprawozdania finansowego oraz rocznego zeznania
podatkowego. Nowy termin ma ułatwić podatnikom rzetelne przygotowanie powyższych dokumentów. Termin na sporządzenie dokumentacji
podatkowych oraz na złożenie formularzy CIT TP/
PIT TP zostanie według projektu rozporządzenia
wydłużony do końca września 2018 roku.
Nowy, wydłużony termin ma wynieść 9 miesięcy
od zakończenia roku podatkowego (obecnie jest to
termin do złożenia zeznania rocznego) i dotyczyć
będzie również obowiązku za rok podatkowy 2017.
Uproszczona procedura APA dla usług niematerialnych objętych limitem w zakresie kosztów
uzyskania przychodów
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów, resort planuje
modyfikacje przepisów Ordynacji podatkowej
w związku z pracami nad wprowadzeniem nowej
procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych. Przedmiotowa procedura miałaby dotyczyć
usług niematerialnych, objętych limitem wskazanym
w obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku art. 15e
ustawy o CIT. Procedura ta miałaby być tańsza dla
przedsiębiorcy oraz mieć mniej sformalizowany charakter niż standardowa procedura w zakresie APA.
Celem APA jest uproszczenie zasad rozliczeń
pomiędzy podmiotami powiązanymi. W Polsce
uprzednie porozumienia cenowe nie są jeszcze popularne. W związku z uproszczeniem procedury
można spodziewać się wzrostu zainteresowania
podatników takim rozwiązaniem.
Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia
dokumentacji podatkowej cen transferowych
24 stycznia 2018 roku Minister
Finansów wydał interpretację ogólną
(nr DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018) dotyczącą
interpretacji przepisów o cenach transferowych,
obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku. W interpretacji odniesiono się do kwestii dotyczących:
1) s posobu ustalenia progów dokumentacyjnych
dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń
jednego rodzaju;
2) sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych
dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi;
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3) o
 bowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej;
4) ustalenia transakcji jednego rodzaju.
Przedmiotowa interpretacja porusza kilka istotnych w aspekcie praktycznym zagadnień, w tym
m.in. kwestię dotyczącą grupowania transakcji
i określania, jakie czynniki wpływają na ustalenie,
iż dane transakcje powinny być kwalifikowane
jako transakcje jednego rodzaju.
Interpretacja ogólna nie określa jednak precyzyjnie sposobu grupowania transakcji i zakresu
transakcji jednego rodzaju.
Okres właściwy dla ustalenia obowiązku dokumentacyjnego w spółce osobowej – Odpowiedź
Ministra Finansów na interpelację poselską nr
18591
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Paweł Gruza w dniu 7 lutego 2018 roku udzielił
odpowiedzi na interpelację poselską nr 18591,
odnoszącą się do kwestii, jaki okres powinny
przyjąć spółki osobowe dla ustalenia obowiązku
dokumentacyjnego.
Zgodnie z art. 9a 1f ustawy o CIT, obowiązek
sporządzania dokumentacji dotyczącej cen transferowych obciąża m.in. spółki niebędące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
Wątpliwości autora interpelacji wzbudził okres,
do którego należałoby odnosić limity kwotowe
przychodów i kosztów oraz transakcji mających
istotny wpływ, po których przekroczeniu spółki
takie obowiązane są sporządzać dokumentację
podatkową w przypadku, gdyby wspólnikami
wspomnianych spółek byli podatnicy, których
lata podatkowe byłyby różne. Zdaniem pytającego, punktem odniesienia powinien być tu rok
obrotowy spółki niebędącej podatnikiem, której
transakcji miałaby dotyczyć dokumentacja.
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów w odniesieniu do przedmiotowej kwestii wskazał, że
zgodnie z art. 9a ust. 1f ustawy o CIT, w przypadku podatników uzyskujących przychody z udziału
w spółce niebędącej osobą prawną, jeżeli spółka
niebędąca osobą prawną dokonuje transakcji lub
innych zdarzeń, o których mowa w art. 9a ust.
1 pkt 1, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg
rachunkowych i limit przychodów lub kosztów,
o których mowa w przywołanym przepisie, ustala
się dla tej spółki. Zdaniem Resortu, z literalnego
brzmienia tego przepisu wprost wynika, że limit
przychodów lub kosztów spółki niebędącej osoba
prawną „ustala się dla tej spółki”, a zatem nie dla
podatników uzyskujących przychody z udziału
w spółce niebędącej osobą prawną. Konsekwentnie przepis ten odnosi się także do wymiaru
czasowego ustalania przychodów lub kosztów, tj.
w przypadku spółki niebędącej osobą prawną –
roku obrotowego.
W ocenie Ministerstwa Finansów, ze względu na to,
że spółka niebędąca osobą prawną nie ma roku podatkowego, odpowiednim punktem odniesienia
w tym przypadku powinien być rok obrotowy
w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Potwierdza to także wykładnia systemowa, gdyż
zarówno przepisy odnoszące się do obowiązku sporządzenia analizy porównawczej, jak i dokumentacji grupowej, w przypadku spółek niebędących
osobą prawną, odnoszą się do roku obrotowego
w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Ministerstwo Finansów słusznie uznało, iż punktem odniesienia w przedmiotowym przypadku
powinien być rok obrotowy spółki niebędącej podatnikiem. Omawiana odpowiedź na interpelacja,
pomimo, iż nie ma mocy wiążącej dla organów
podatkowych, na pewno będzie stanowić istotną
wskazówkę interpretacyjną zarówno dla przedstawicieli aparatu skarbowego jak i dla podatników, którzy mogli mieć wątpliwości w zakresie
ustalenia, jaki okres powinien zostać uwzględniony dla określenia obowiązku dokumentacyjnego.
Co do zasady bowiem, pojęcie roku podatkowego
funkcjonuje jedynie w odniesieniu do podatników, zaś spółki osobowe takimi podatnikami nie
są. Mają one bowiem charakter transparentny
(opodatkowanie następuje nie na poziomie spółki
lecz jej wspólników). Komentowana odpowiedź na
interpelację poselską potwierdza, iż zastosowanie
znajdzie w takim przypadku rok obrotowy spółki
osobowej.
Najnowsze efekty prac resortu finansów w obszarze cen transferowych znajdą swoje praktyczne
zastosowanie przez podatników. Szczególnie
interesująca dla polskich przedsiębiorców może
okazać się uproszczona procedura zawierania
uprzednich porozumień cenowych dla istotnych
transakcji niematerialnych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Należy zwrócić uwagę, że na rynku dostępne są
narzędzia informatyczne, wpierające proces dokumentacyjny. Transfer Pricing Manager (TPM)
to zaawansowany program do kompleksowego
zarządzania procesem sporządzania dokumentacji
podatkowych.
Program jest innowacyjnym i unikatowym
rozwiązaniem informatycznym, które powstało
z myślą o grupach kapitałowych oraz o podmiotach, które corocznie dokonują wielu transakcji
z podmiotami powiązanymi.
Program Transfer Pricing Manager:
• u łatwia zarządzanie przygotowaniem dokumentacji cen transferowych: od identyfikacji
transakcji, przez zebranie i analizę danych, aż po
sporządzenie dokumentacji podatkowych
• pozwala na znaczną automatyzację przygotowania dokumentacji dzięki opcjom tworzenia dokumentacji „czasowych” (dla kolejnych lat) oraz
„lustrzanych” (dla drugiej strony transakcji);
• f unkcja tworzenia wersji „lustrzanych” dodatkowo zapewnia spójność dokumentacji sporządzanych w ramach grupy,
• u możliwia koordynację pracy zespołu odpowiedzialnego za sporządzanie dokumentacji –
poprzez moduł zarządzania zadaniami
• pozwala na przechowywanie w bazie danych
gotowych dokumentacji oraz wszystkich załączników (umów, porozumień, analiz i danych
rynkowych) w dowolnym formacie (pliki PDF,
JPG, pliki pakietu Microsoft Office)
• posiada opcję integracji z systemami F-K i ERP
Klienta, co pozwala na zautomatyzowanie identyfikacji transakcji, do których należy sporządzić
dokumentacje
• dostępny jest także z interfejsem w języku angielskim, niemieckim i włoskim
• dostosowany jest do aktualnych wymogów polskiego ustawodawstwa i zgodny z wytycznymi
OECD w zakresie cen transferowych
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Jaworzno może stać się tym miejscem na mapie Polski,
które zyska tor do testowania pojazdów autonomicznych.
Rozmowa z Pawłem Silbertem, prezydentem Jaworzna
W kraju, szerokim echem odbiła się Pana
zapowiedź, nowej taryfy biletowej na
komunikację miejską w Jaworznie, co
miasto chce przez to osiągnąć?
Proponujemy nowe ceny biletów – można to
nazwać abonamentem – 180 zł za cały rok na
wszystkie linie bez ograniczeń, półroczny w cenie 120 zł, a bilet kwartalny będzie kosztował 90
zł. Oczywiście obowiązują ulgi i wtedy np. młodzież za bilet roczny zapłaci 90 zł. Zaproponowaliśmy dodatkowe, nowe opcje biletowe, które
mają dać powód do zastanowienia kierowcom,
czy aby na pewno warto wyciągać samochód
z garażu? Czy warto jechać nim parę kilometrów do pracy i wydawać pieniądze na paliwo?
A może lepiej jednak zostawić auto w domu
i wsiąść w autobus? Będzie przecież dużo, dużo
taniej. Ludzie lubią naszą komunikację miejską
i te działania mają spowodować, że będą lubili ją
jeszcze bardziej. Potwierdzają to badania opinii,
które są przeprowadzane w mieście. Komunikację miejską trzeba stale ulepszać, dlatego ciągle
szukamy pomysłów, co zrobić by była jeszcze
atrakcyjniejsza. Nadszedł czas na rozwiązanie,
które pokaże że komunikacja może być bardzo
sprawna, ekologiczna i naprawdę tania.
Druga informacja, która obiegła media
to przygotowania Jaworzna do testów autonomicznych pojazdów, skąd ta śmiała
wizja.
Rok temu podczas dużej konferencji w mieście,
powiedziałem, że samochody elektryczne to
świetna rzecz, ale byłoby wspaniale, gdyby
obok nich w mieście pojawiły się też samochody autonomiczne. Hasło o tym, że jesteśmy
gotowi na to, by testować je u nas poszło mocno
w świat.
Jaki efekt przyniosła ta śmiała zapowiedź?
Minęło kilka dni i rozdzwoniły się w tej
sprawie telefony. Zaproszono nas do Ministerstwa Rozwoju na rozmowy. Bardzo szybko
ustaliliśmy, że powinno się zmienić prawo, tak
by takie pojazdy mogły się pojawić nie tylko
w Jaworznie, ale też w całej Polsce. Zaczęliśmy
pracować nad odpowiednimi przepisami,
i dziś mogę z dumą powiedzieć, że część
zapisów w ustawie o elektromobilności, które
zapowiadają pojazdy autonomiczne, powstało
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w naszym mieście. To praca zespołu moich
współpracowników, którzy szybko zrozumieli
jak wielka szansa otwiera się dla Jaworzna.
A samo skanowanie miasta, jaka technologia została zaangażowana, na czym ma
polegać ten projekt?
Po mojej zapowiedzi, zaczęły pojawiać się
propozycje firm, które zajmują się pojazdami
autonomicznymi. Spotkaliśmy się i postanowiliśmy razem zmierzyć się z takim zagadnieniem pierwsi w Polsce. Eksperci z ITS, Comtegry, FEV,
3M i uczelni wyższych na potrzeby stworzenia
interaktywnej mapy 3D wybrali do skanowania
miasta, na początek trzy miejsca. To droga dojazdowa do autostrady A4, trasa autobusu nr 321
oraz okolice rynku. Takie miejsca są niemałym
wyzwaniem dla pojazdu autonomicznego. Trzeba sprawdzić jak taki pojazd zachowa się w mieście, gdzie są wąskie uliczki, dużo domów, wiele
się dzieje w każdym momencie. Nie wykluczam,
że aby się zmierzyć z tym zadaniem konieczne
będzie zbudowanie testowego fragmentu ulicy,
czy też toru. Trzeba się przecież liczyć z tym, że
te pojazdy wyjadą na ulice dopiero, gdy będą
dawały rękojmię bezpieczeństwa. Rozmawiamy
o tym z poważnymi partnerami, oni również nie
rzucają słów na wiatr i jeśli tylko model biznesowy będzie atrakcyjny to Jaworzno może stać się
tym miejscem na mapie Polski, które zyska tor
do testowania takich pojazdów.
Jaki ma Pan pomysł na to, aby ta technologia zafunkcjonowała w Jaworznie?
Wymarzyliśmy sobie, żeby w ciągu pięciu lat
doprowadzić do tego, aby na ulice naszego miasta wyjechał autonomiczny autobus. Współpracujemy z jedną firm, która jest gotowa, aby
przygotować dla nas niewielki autobus elektryczny. Zaproponowaliśmy, żeby przygotowali
go pod adaptację sprzętu, aparatury, tak by
się stał pojazdem autonomicznym. Już nawet
mamy pomysł, gdzie taki autobus mógłby się
pojawić.
Na czym będzie polegała przebudowa
ścisłego centrum Jaworzna?
To co obecnie realizujemy jest dużą koncepcją
Miejskiego Centrum Integracji Transportu.
Powstaje nowe centrum przesiadkowe – już
dziś przystanek autobusowy przed Halą jest

trzecim największym przystankiem komunikacji
publicznej w regionie. Poprzez budowę parkingu
dla rowerów chcemy, by mieszkańcy mogli dokonywać podróży kombinowanych – z domu do
centrum na rowerze, gdzie będą mogli zostawić
swoje jednoślady na krytym, monitorowanym
parkingu, a dalej podróżować elektrycznymi
autobusami. Nowe oblicze zyska również Hala
Widowiskowo-Sportowa - będzie architektoniczną perełką w ścisłym centrum, przed nią powstaje
parkingo-kładka z krytym parkingiem na ponad
90 aut, a nad nim zielony skwer z alejkami.
Jakie terminy zakończenia prac i jakie
inne przedsięwzięcia inwestycyjne w tym
roku zasługują na szczególną uwagę?
Większość prac powinna zakończyć się do końca
września tego roku. Budowa nowego parkingu
podziemnego i skweru przy Hali potrwa trochę
dłużej, bo do końca kwietnia 2019 roku. Z niecierpliwością czekam na Velostradę – to pierwsza
taka droga dla pieszych i rowerów w kraju. Zapewni bezkolizyjny przejazd między największymi dzielnicami w mieście – termin zakończenia
budowy planowany jest na koniec września 2018
roku. Dzięki niej miasto odetchnie, liczę, że po
jej wybudowaniu spadnie ruch samochodowy,
a mieszkańcy w codziennych podróżach chętnie
wsiądą na rowery lub wybiorą się na spacer.
Ile stacji roweru publicznego przewidujecie w mieście i jak będą rozlokowane?
Czy planuje Pan również udział rowerów
elektrycznych w tym przedsięwzięciu?
Mamy zaplanowane 20 stacji roweru publicznego. We wszystkich osiedlach, choć zauważalna jest potrzeba, by docelowo takich stacji
było 40. W Jaworznie to nie będzie gadżet, ale
jedna z równoprawnych form podróżowania
po mieście. Rower publiczny nie będzie służył
do rekreacji, lecz do odbywania tak zwanych
podróży obligatoryjnych – dom-praca, dom-szkoła. Pierwsze badania opinii społecznej
wskazują, że rower publiczny przy dobrej
promocji może okazać się sukcesem. Planujemy
wyposażyć stacje w 120 rowerów elektrycznych
i 80 zwykłych. Jaworzno jest miastem położonym na wzgórzach i rowery bez wspomagania
mogłyby nie mieć oczekiwanej przez nas popularności. Jazda rowerem ze wspomaganiem jest
zupełnie innym rodzajem mobilności. To widać
było wyraźnie podczas testów rowerów elektrycznych, mieszkańcy mieli okazję się nimi
przejechać i opinie były bardzo pozytywne.
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Złoty Laur zobowiązaniem
do jeszcze lepszej pracy
Z Edytą Przybyłek, właścicielką Kancelarii Prawnej IURISCO,
rozmawia Marcin Prynda

www.iurisco.pl
Jak przyjęła Pani wiadomość o otrzymaniu Złotego Lauru Umiejętności
i Kompetencji w kategorii „Kobieta
przedsiębiorcza”?
Powiem szczerze, nie mogłam w to uwierzyć. Zadzwoniłam nawet do Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, aby
potwierdzić tę wiadomość. Kobiet przedsiębiorczych mamy na Śląsku setki, świetnie
się sprawdzają w biznesie, potrafią sobie
doskonale radzić. Dlaczego wybrano akurat
moją Kancelarię? Zaczęłam się nad tym
zastanawiać i doszłam do wniosku, że coś
w tym jednak musiało być, dostrzeżono
i doceniono naszą działalność. To było dla
mnie ogromne wyróżnienie, znaleźć się
w gronie ludzi wybitnych, często z pierwszych stron gazet, polityków, działaczy
społecznych, przedstawicieli świata nauki.
Każdy z nich osiągnął bardzo wiele w życiu,
realizował z powodzeniem swoją misję.
W uzasadnieniu przyznania Pani
Złotego Lauru wskazano między innymi na umiejętność połączenia pracy
zawodowej z wrażliwością społeczną.
Czy to właśnie jest Pani misja?
Zawsze starałam się pomagać ludziom. Kilka lat temu prowadziłam wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Po wykładach zawsze zostawało wielu uczestników
z pytaniami do mnie, z prośbą o pomoc.
Widziałam, że jest ogromne zapotrzebowanie na taką, profesjonalną pomoc prawną.
Mamy bardzo dużo różnych klientów, są
to indywidualne osoby, przedstawiciele
małych i dużych firm, mniej lub bardziej
zamożni. Ale my nigdy nie dzielimy klientów, każdemu staramy się pomóc najlepiej
jak potrafimy.
Czy właśnie w takim podejściu do
klienta należy zawdzięczać sukces jaki
odniosła Kancelaria? Po pięciu latach
działalności IURISCO ma już osiem
oddziałów w całej Polsce, rozwija
również oddziały za granicą?
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Można powiedzieć, że na początku zadziałał marketing szeptany. Klienci byli
zadowoleni z naszych usług i polecali naszą
Kancelarię innym. Ich liczba szybko się
zwiększała, my natomiast staraliśmy się
cały czas powiększać swoje kompetencje,
nawiązywać współpracę z wybitnymi
specjalistami, z tytułami profesorskimi
i doktorskimi, praktycznie ze wszystkich
dziedzin prawa. Dzięki temu mamy bardzo
szeroki zakres świadczonych usług. Kancelaria IURISCO chlubi się również certyfikatem ISO. Zdobycie i utrzymanie tego
certyfikatu świadczy o profesjonalizmie
i wysokiej jakości świadczonych przez nas
usług.
Złoty Laur jest więc ukoronowaniem
Pani dotychczasowej działalności…
Podczas Gali, w kuluarach, pewien bardzo
zacny uczestnik tego wydarzenia powiedział mi, że powinnam przyzwyczaić się do
tego, że od tej chwili już nic nie będzie takie
samo. Chodziło o to, że Złoty Laur jest dla
mnie dalszym zobowiązaniem do jeszcze
większego zwiększania i poszerzania swoich
kompetencji. I tak rozumiem to wyróżnienie – jako zobowiązanie do jeszcze lepszej
pracy i jako jeszcze większą odpowiedzialność. Wyznaję w życiu taką zasadę, którą
zresztą kiedyś opublikowałam w mediach
społecznościowych: „Kiedy wstajesz rano
masz dwie możliwości: albo położysz się
z powrotem do łóżka i będziesz spał, albo
zaczniesz realizować swoje marzenia”. Zawsze starałam się realizować swoje marzenia. Rozwijam się jako prawnik, naukowiec
choć nie pochodzę z prawniczej rodziny,
pochodzę z rodziny, która bardzo ciężko
pracowała i tą ciężką pracą zbudowała dom,
podobnie jak ja zbudowałam Kancelarię.
To budowanie przenosi się teraz na
rynki zagraniczne. W jakich krajach
IURISCO będzie się rozwijać?
Już w 2015 roku stawialiśmy pierwsze
kroki na rynkach zagranicznych. Współpracujemy z kancelariami w Niemczech
i we Włoszech, zainteresowani też jesteśmy
rynkami: francuskim i brytyjskim. Za
granicą, kancelarie IURISCO nastawione
są głównie na obsługę mieszkających tam
Polaków.
Wspomniała Pani również o swojej
działalności naukowej…

Jestem absolwentką prawa Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a także wieloletnią praktykantką
i stażystką w wyższych urzędach państwowych, m.in. Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Finansów, w sądach
i prokuraturach. W 2017 roku ukończyłam
studia podyplomowe w Uczelni Łazarskiego
w Warszawie na kierunku Prawo lotnicze. Jest
to dziedzina, w której dalej chcę się rozwijać.
Zresztą, zawsze było to moim marzeniem
połączyć wiedzę z zakresu prawa transportowego drogowego (którym nawiasem
mówiąc zajmuję się od kilkunastu lat), prawa
dotyczącego transportu wodnego i właśnie
lotniczego. Zawsze fascynowało mnie przemieszczanie się i związane z tym zagadnienia
prawne. Prawo lotnicze jest bardzo rozległe
i zarazem niezwykle dla mnie interesujące: obejmuje ono między innymi wypadki
i incydenty w powietrzu , na lotnisku, obsługę
pasażerów itp. Prawnik, który obsługuje tego
rodzaju sprawy, musi posiadać dość obszerną
wiedzę z zakresu prawa lotniczego. Aby
dobrze obsługiwać tak rozległe i skomplikowane dziedziny współpracujemy z wybitnymi
specjalistami w tym zakresie. Zawsze jednak
staram się mieć ogólny ogląd całości danego
obszaru, stąd też chęć do zgłębiania tak wielu
dziedzin prawa. Fascynuje mnie również
prawo kosmiczne.
Można więc powiedzieć, że dla Pani
Kancelarii nie ma trudnych spraw?
Nigdy nie dzielimy spraw na trudne, czy
łatwe. Kiedyś jeden z moich studentów
zapytał, czy egzamin, będzie trudny, czy
łatwy? Nie mogłam mu na to odpowiedzieć,
bo to zależało od tego jak on był do niego
przygotowany. Podobnie jest ze sprawami,
z którymi przychodzą do nas klienci. Te
sprawy są tylko mniej lub bardziej skomplikowane. Ale jeśli mamy dobrego specjalistę,
to może on zaproponować dobre rozwiązanie nawet jeśli sprawa wydawała się bardzo
skomplikowana.
Dziękuję za rozmowę.
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Przejęcie Spółki PKP Budownictwo przez PKP Utrzymanie
to krok w kierunku integracji Grupy Polskich Kolei Państwowych, co dało nową jakość – PKP TELKOL. Pod tą nazwą
zawierają się najlepsze tradycje polskiej telekomunikacji
kolejowej i rozwój telekomunikacyjnych kompetencji.
Nasza firma chce skupić się na budowie
i utrzymaniu światłowodów. Już teraz
realizujemy budowę 300 km światłowodu
przy linii LHS. Przyszłościowym projektem jest także dostarczanie światłowodów
do domów, obiektów administracji publicznej i szkół. Projekty są już realizowane w okolicach Legnicy i w woj. kujawsko
– pomorskim.
Niebawem rusza pilotażowy projekt
kompleksowej obsługi dworca kolejowego
przez spółkę PKP TELKOL. Wiemy, że
będzie to średniej wielkości dworzec, zlokalizowany prawdopodobnie w województwie mazowieckim, a pilotażowy program
rozpocznie się na wiosnę i potrwa minimum pół roku.
PKP TELKOL pretenduje do miana lidera
w zakresie zapewnienia dostępu do Internetu na dworcach i w pociągach. W długo-

falową strategię działania spółki wpisany
jest temat obsługi sieci bezprzewodowej,
a już teraz spółka będzie odpowiedzialna za
obsługę infrastruktury WiFi w wagonach.
W naszej gestii leży System Dynamicznej
Informacji Pasażerskiej – SDIP, w ramach
którego 400 operatorów zapowiedzi głosowych wygłasza komunikaty megafonowe
na 300 dworcach, oraz tzw. mały SDIP,
który zakłada instalację i uruchomienie
systemów informacji pasażerskiej na 65
dworcach.
W sierpniu PKP TELKOL zmienia lokalizację i przenosi się bliżej głównej siedziby
PKP S.A. zlokalizowanej przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – do West Station
II. Tam zaplanowaliśmy zorganizowanie
laboratorium, w którym będą prezentowane nowe rozwiązania technologiczne dla
spółek kolejowych.

Mistrz zaprasza do Kudowy
PIOTR HERCOG, od niedawna kudowianin, jeden z najbardziej utytułowanych biegaczy górskich maratonów i ultramaratonów, ironman, organizator górskich biegów długodystansowych, w tym nowej Sztafety Górskiej w Kudowie
Zdroju.
Skąd fenomen biegów górskich
i survivalowych w dzisiejszych
czasach? Czy można porównać biegi
w naturalnym otoczeniu do aranżowanych w miastach biegów typu
runmageddon?
Moda na zdrowy tryb życia, chęć sprawdzenia swoich limitów, przesunięcia granic własnych możliwości, okazja do wręcz
organoleptycznego obcowania z dziką
przyrodą to walory trialów, którym biegi
organizowane na sztucznych parcourach
nigdy nie dorównają.
Biegi górskie wymagają odpowiednich „okoliczności przyrody”? Jakie
warunki muszą być spełnione, aby
móc zaprosić fanów biegów trialowych na dużą imprezę?
Zawody trialowe można zorganizować
wszędzie, ale wyjątkowe tylko gdzieniegdzie. Wspomniane wymagające i przede
wszystkim zapierające dech w piersiach
trasy, baza noclegowa zapewniająca wysoką
jakość i odpowiednią ilość noclegów oraz
klimat do współpracy to warunki konieczne do sukcesu. Okolice Kudowy po obydwu
stronach granicy to unikalne w swej urodzie miejsca, wspomnę rozległy Park Narodowy Gór Stołowych i Brounowskie Steny.
Mamy zgodę na przeprowadzenie trasy
poprzez najpiękniejsze labirynty Parku Gór

Stołowych , trasa będzie trudna technicznie
i wymagająca kondycyjnie, niektóre małe
fragmenty na codzień nie są odwiedzane
przez człowieka. To z pewnością podniesie
prestiż kudowskiej Sztafety w międzynarodowym środowisku.
To druga w ostatnich dwóch latach
obok festiwalu PL/CZ Pawła Królikowskiego duża impreza „transgraniczna” która pojawia się w kalendarzu imprez w Kudowie. Skąd pomysł
na imprezę i jaki jest klimat do
współpracy?
Podczas pierwszych rozmów z Burmistrzem Kudowy ponad rok temu określiliśmy nasz cel jako stworzenie przed tzw.
wysokim sezonem turystycznym kolejnej
imprezy, która zagwarantuje branży turystycznej duży ruch zapraszając do Kudowy
nową grupę odwiedzających. To może być
w przyszłości kolejny bodziec do rozwoju
infrastruktury w pierwszych miesiącach
roku, już po zimowych feriach. Dodatkowo w przypadku maratonów trialowych
jest to o tyle atrakcyjne, że wielu z uczestników odwiedza miejsca zawodów kilka
razy w ciągu roku, aby potrenować właśnie na tych trasach. Chęć treningu oraz
poprawienia swojego wyniku sprzed roku
determinuje ich plany weekendowe. Dotyczy to często całych rodzin. Mamy więc
przyrodę, infrastrukturę, logistyka dopięta, a start i meta w centrum przepięknego
uzdrowiska. Czego chcieć więcej?
Czy formuła sztafety górskiej to
nowość w kalendarzu w Polsce?
W Europie? Wierzysz w taką formułę
i w sukces imprezy?
Wymyśliłem coś czego jeszcze nie było.
Pierwsza edycja sztafety to 70 km trasy,
którą można przebiec w trzech 23 km
zmianach. Wiem jednak, że są zawodnicy, którzy szykują się, aby zmierzyć się
z nią w pojedynkę. Start i meta w centrum Kudowy, zgłosiło się już ponad 500
uczestników między innymi Tom Owens
z Wielkiej Brytanii. To legenda w naszym
świecie, trialowy Roger Federer.
Od lat jesteś znany w świecie biegów
górskich, dla wielu jesteś niekwestio-
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nowanym guru, zdobywając tytuły
w wielu ultramaratonach na świecie.
Jaki był Twój największy sukces
sportowy ? Czy zależał od wysokości
na jakiej rozgrywano bieg, czy może
od stawki rywali których pokonałeś?
Czy jest na świecie odpowiednik
Wimbledonu w biegach górskich ?
Z pewnością taka impreza to Ultra-trial
du Mont Blanc w Chamonix, trasa to 170
km przebiegająca po masywie Mont Blanc
i terytoriach trzech krajów. Jednym z moich największych sukcesów było 10 miejsce
w tej imprezie na ponad 2300 zakwalifikowanych do udziału. Uczestnicy starają
się o udział w UtMB zdobywając przez rok
punkty w wielu imprezach Grand Prix, a na
koniec przechodząc przez sito losowania.
Czy chęć zorganizowania dużej imprezy oznacza przejście na sportową
emeryturę?
Absolutnie nie.Mam swoje wyjazdy w ramach Hercog Mountain Challenge, zamierzam jeszce pobiegać w wielu imprezach
przez wiele sezonów, ale tutaj w Kudowie
osiadłem ,zbudowałem dom i znalazłem
ludzi, z którymi mogę rozwijać nowy,
duży projekt.
We wrześniu, w Polsce, w niedalekim
Lądku gala „Złotych Czekanów”
czyli wysokogórskich Oskarów.
Czy zwycięzcy kudowskiej Sztafety
mogą liczyć na uznanie podczas gali
„Czekanów”?
Złote czekany (Piolets d'Or) to wielkie wydarzenie, pierwszy raz w Polsce. Ponieważ
himalaiści wiele biegają podczas cyklów
przygotowawczych, a biegacze górscy wspinają się podczas ultramaratonów bardzo
wysoko, te środowiska przenikają się i są
zaprzyjaźnione. Dlatego z pewnością Zwycięzcy I Sztafety Górskiej w Kudowie Zdroju
będą tam mile widziani i uhonorowani.
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