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Prawdziwą wartością wielkich gali, uroczystości rozdania nagród
wybitnym przedsiębiorcom, czy samorządowcom, nie jest podniosła
atmosfera, znamienici goście, ale to, czy przy okazji takich wydarzeń
potrafimy sobie zadawać trudne pytania i próbować szukać na nie
odpowiedzi. Pod tym względem, IX Kongres Regionów we Wrocławiu
(26-27 czerwca) był bez zarzutu.
Trudnych pytań było bardzo wiele. Jak samorządy poradzą sobie
z tym, że budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 zmniejszy się aż
o 20 miliardów euro? Konsekwencje mogą być przykre zwłaszcza dla
województwa dolnośląskiego, który jako jedyny region w Polsce ma
być uznany za przejściowy. Oznacza to, jak powiedział Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, że jeśli teraz poziom
dofinansowania wynosi 85 proc. to w najbliższej przyszłości spadnie do
55 proc. Innymi słowy, bogatszy region będzie musiał sobie w o wiele
większym stopniu radzić sam.
Czym uzupełnić kurczące się źródło funduszów unijnych? Na
Kongresie dyskutowano, w tym kontekście, o partnerstwie-publiczno prywatnym i wykorzystywaniu w ten sposób, nieograniczonego
wydawałoby się kapitału prywatnego do finansowania samorządowych
inwestycji. Ale tu pojawiają się kolejne pytania o to, jak w praktyce
wykorzystywać to ciągle mało popularne w Polsce rozwiązanie.
Podobnie jest z problemem „rozlewania się miast”. Ludzie widzą, że
osiedlanie się w pobliżu aglomeracji, na początku wydaje się ekonomicznym rozwiązaniem, jednak w praktyce okazuje się, że konieczność
ciągłych dojazdów, gorsza infrastruktura społeczna, zmieniają ten
rachunek i powodują …powroty do miast. A to rodzi kolejne problemy
dla samorządowców, czyli np. konieczność rewitalizacji centrów
aglomeracji.
Przyjemne pytania to: który prezydent jest najlepszy, najbardziej
przyjazny dla biznesu, gdzie przodują w innowacjach? To co zawsze
chętnie oglądamy, czyli wręczanie nagród. Najlepszym prezydentem okazał się Jacek Karnowski, włodarz Sopotu (w tym rankingu
głosowali sami samorządowcy), a za najbardziej innowacyjne miasta
uznano: Częstochowę, Warszawę i Kraków. Ciekawy też był ranking
samorządów najbardziej przyjaznych dla biznesu. W kategorii miast
powyżej 300 tys. mieszkańców czołowe miejsca zajęły: Warszawa,
Poznań i Wrocław.
Ambitne cele postawili sobie organizatorzy Wielkiej Gali Polska
Przedsiębiorczość 2018 (22 czerwca, Warszawa). Poznaliśmy laureatów konkursów i plebiscytów: „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”
(X edycja), „Orły Polskiego Samorządu” (X edycja), Orły Polskiego
Budownictwa” (XI edycja), „Perły Medycyny” (XI edycja) oraz „Polskie Perły” (I edycja). Wydarzenie to promuje i docenia samorządy
i przedsiębiorstwa z różnych branż za innowacyjność, ponadprzeciętne
wyniki, nowoczesne produkty, zarządzanie oparte o najwyższe standardy organizacji pracy i normy etyki biznesowej. Uroczystość zgromadziła ponad 600 osób: przedstawicieli firm, samorządów, placówek
medycznych, jak również osobistości ze świata polityki i nauki.
Gospodarz Wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Federacji
Przedsiębiorcy.pl, zwrócił uwagę na znaczenie przenikania się trzech
środowisk: przedsiębiorców, samorządowców i naukowców dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Właśnie dzięki współdziałaniu tych
trzech wielkich grup powstają innowacyjne przedsięwzięcia nie tylko
w zakresie wysokich technologii, ale też i finansowe, jak np. rozwój
partnerstwa publiczno-prywatnego, o którym też mówiono na Kongresie Regionów we Wrocławiu.
W „Kapitale Polskim” pokazujemy tych najlepszych przedsiębiorców i samorządowców, ich pomysły na dalszy rozwój. Warto się z nimi
zapoznać, mogą być one inspiracją dla naszych działań.
Zapraszam do lektury „Kapitału Polskiego”!
Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński

dodatek informacyjno reklamowy
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Doradca podatkowy jest idealnym
uzupełnieniem dla przedsiębiorcy
Wywiad z dr. Jackiem A. Zielińskim – Przewodniczącym dolnośląskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
(DO KIDP)

Doradca podatkowy jest zawodem
zaufania publicznego. Co to oznacza
i kim jest obecnie doradca podatkowy, co go odróżnia od innych
zawodów finansowych np. księgowego, czy biegłego rewidenta?
Zawód zaufania publicznego to profesja polegająca na wykonywaniu zadań
o szczególnym charakterze z punktu
widzenia zadań publicznych i z troski
o realizację interesu publicznego. Każdy
taki zawód oraz jego samorząd jest regulowany ustawą, o czym stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zawód
doradcy podatkowego, jego powstanie
oraz funkcjonowanie uregulowała Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym i właśnie w myśl wspomnianej
ustawy ta profesja jest prawnie chroniona
i polega na łączeniu w sobie elementów
zawodu prawnika, księgowego i doradcy
finansowego. Praca doradcy podatkowego polega na udzielaniu porad i opinii
z zakresu szeroko rozumianego prawa
podatkowego, stałej obsłudze podatkowej
podmiotów gospodarczych i reprezentowaniu podatników w sporach z fiskusem.
Różnic pomiędzy zawodem doradcy

podatkowego i wymienionymi profesjami jest sporo i są one subtelne, często
niedostrzegane lub niedoceniane przez
podatników. Moim zdaniem najważniejsza z nich to obowiązek przestrzegania
przez doradcę podatkowego tajemnicy
zawodowej, również po zakończeniu
świadczenia usług. Zwolnić z niej może
tylko sąd.Inną, równie ważną kwestią jest
fakt, że doradca jest zobowiązany postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in.,
że doradca podatkowy ma wykonywać
czynności zawodowe według najlepszej
woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na
uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.
Inne różnice wynikają z cech jakimi się
charakteryzuje profesja doradcy podatkowego, między innymi: posiada wysokie
kwalifikacje potwierdzone egzaminem
państwowym, może występować jako
pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i kontrolnych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
gdzie może wnosić kasację. Doradca jest
członkiem K.I.D.P. która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu. Ma
on obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość
aktualnie obowiązującego prawa podatkowego. Czynności doradztwa podatkowego
obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu
OC, a doradca może potwierdzać dokumenty za zgodność z ich oryginałem (co
jest ewenementem na skalę europejską).

INFORMACJA O ZAWODZIE
Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą w 1996
roku. Obecnie w całej Polsce jest blisko 8900 osób, które wykonują ten zawód.
Aby zostać doradcą podatkowym, należy zdać dwa państwowe egzaminy,
odbyć praktykę i zostać wpisanym na listę doradców.
Doradca podatkowy świadczy usługi zarówno w zakresie doradztwa związanego z szeroko rozumianymi podatkami, jak również pomaga w obszarach
finansów i rachunkowości przedsiębiorcom i podatnikom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej (konsumentom).
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nami w systemie podatkowym, m.in.:
powszechnie obowiązujący JPK, „split
payment” - na razie fakultatywny, „cała
Polska jedną wielką strefą” itd. Mając
na uwadze te wszystkie zmiany - jak
przedsiębiorca ma się w ty wszystkim
odnaleźć? Doradca podatkowy jest więc
idealnym uzupełnieniem dla przedsiębiorcy, gdyż doskonale łączy on wiedzę
teoretyczną z rzeczywistością gospodarczą. Przytoczę tu słowa J.W. Goetego,
„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba
umieć ją stosować”.
Proszę przedstawić działanie samorządu doradców podatkowych na
Dolnym Śląsku. Jak wielu członków
zrzesza DO KIDP? Jakie są podejmowane działania samorządu
w obszarze szkoleń, popularyzacji
zawodu doradcy podatkowego,
zwiększania świadomości wśród
społeczeństwa, że jest to zawód
zaufania publicznego?
Dolnośląski Oddział KIDP, obecnie zrzesza około 780 doradców podatkowych
i liczba ta utrzymuje się na stałym poziomie od kilku lat. Młodych ludzi chętnych
na profesję doradcy nie brakuje, ale stan
taki jest wynikiem trudnych egzaminów,
które charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym utrzymywanym
przez Państwową Komisję Egzaminacyj-

Jakie są najważniejsze plany działań
DO KIDP w tym roku?
Tych działań jest wiele. Na szczególną
uwagę zasługuje VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu ,,Podatki bez

granic”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 12-13.10.2018r.a tematem
przewodnim są „Oszustwa podatkowe
– fakty i mity”. Konferencje te w latach
ubiegłych zyskały uznanie i prestiż na
arenie międzynarodowej . Tegoroczna
jest organizowana we współpracy z Izbą
Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Uniwersytetem Ekonomicznym
we Wrocławiu. Zakładamy udział 150
uczestników – w tym doradców podatkowych i przedsiębiorców z Polski i Czech,
przedstawicieli Sądów Administracyjnych, a także Uniwersytetów, Ambasad
oraz służb podatkowych Polski i Czech.
Wydarzenie to zostało objęte patronatem
Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
Konsula Honorowego Republiki Czeskiej
we Wrocławiu i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Wszystkich
chętnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu już teraz zapraszamy a szczegółów
uczestnictwa proszę szukać na http://
www.dolnoslaski.kidp.pl/ lub pytać w naszej siedzibie:
Biuro Krajowej Izby Doradców
Podatkowych, Oddział Dolnośląski,
ul. Plac Solny 16/407,
50-062 Wrocław,
tel.: +48 71 342 15 13,
e-mail: sekretariat@kidp.wroclaw.pl

Muszynianka to naturalna woda mineralna rozlewana w Uzdrowisku
Muszyna z odwiertów zlokalizowanych na terenie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego. Jest wodą alkaliczną, wysokozmineralizowaną,
magnezowo- wapniową. Jej orzeźwiający smak oraz składniki
mineralne, takie jak: magnez, wapń, potas, sód, żelazo, powodują, że
Muszynianka ma właściwości odżywcze. W swoim składzie posiada
także wodorowęglany i siarczany, które alkalizują kwasy żołądkowe
i są korzystne dla osób cierpiących na nadkwasotę. Przyczyniają
się również do obniżenia zawartości cukru we krwi i regulują jej
pH. Systematyczne picie Muszynianki nie tylko uzupełnia braki
wody w naszym organizmie, ale też pozwala na korygowanie
nieprawidłowości wynikających z niedoborów mineralnych
i wadliwej przemiany materii.

Jakie jest zapotrzebowanie na usługi
doradców podatkowych ze strony
przedsiębiorstw?
Jednym słowem, to zapotrzebowanie jest
ogromne, mając na uwadze, że system
podatkowy w Polsce oraz w UE jest coraz
bardziej skomplikowany. Państwo to
nie jest przedsiębiorstwo, nie generuje
zysku. Zatem, aby komuś dać, to musi
komuś zabrać. Sytuacja taka powoduje,
że rząd nakłada coraz więcej podatków
albo zmienia zasady obliczania obecnie
funkcjonujących. Już nikt nie pamięta,
że obecne stawki VAT miały być tymczasowe, a ile lat już minęło? Takich
przypadków jest więcej, a brak stabilności systemu podatkowego jest największą
bolączką przedsiębiorców. Obecny rok
charakteryzuje się znacznymi zmia-
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ną oraz warunków naturalnych, gdzie
doradcy odchodzą na zasłużoną emeryturę. Wracając do pytania, to działania
zarządu DO KIDP wynikają z uchwały
programowej uchwalonej przez V Zjazd
KIDP, gdzie określono priorytety:
wzmocnienie zawodu doradcy podatkowego oraz umocnienie wizerunku tego
zawodu jako zawodu zaufania publicznego, a także jego promocja. Do takich
działań można zaliczyć: organizowanie
cyklicznych szkoleń dla doradców o różnorodnej tematyce podatkowej i ogólnogospodarczej,czynne współdziałanie
z uczelniami oraz organizacjami studenckimi, współorganizowanie konkursu
„wiedzy o podatkach” dla uczniów szkół
średnich,współfinansowanie doradców
chętnych na poszerzanie swej wiedzy na
studiach podyplomowych Uniwersytetu
Ekonomicznego pod patronatem DO
KIDP - ,,Finanse i Prawo w doradztwie
podatkowym, itd. To też organizowanie
Konferencji Międzynarodowych z cyklu
„Podatki bez granic” przy współpracy
z Izbami Doradców Podatkowych z Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy.

33-380 Krynica Zdrój, ul. Kościuszki 58, tel./fax: +48 18 471 21 34
e-mail: biuro@muszynianka.pl, www.muszynianka.pl
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Alerty BIKU ochronią przed
finansowymi oszustami
Poznajcie Jacka. Ma 39 lat, żonę Kasię i dwie córki. Jacek
jest przedsiębiorcą i prowadzi firmę świadczącą usługi
remontowo-budowlane. Kilka lat temu kupił mieszkanie
na kredyt. Zdarzało mu się kupić coś na raty. W banku ma
otwartą linię kredytową dla swojej firmy, korzysta z kart
kredytowych jako Jacek i jako przedsiębiorca. Czy BIK coś
wie na jego temat?
Oczywiście, bo Biuro Informacji Kredytowej to największy w kraju zbiór
danych kredytowych i pożyczkowych.
Skoro więc Jacek ma kredyty jako klient
indywidualny i jako przedsiębiorca, to
wszystkie informacje na temat jego zobowiązań i tego, czy terminowo je spłaca
są w BIK. Bo Jacek jest jednym z ponad
24 mln Polaków, których historia kredytowa jest w BIK. Jak to możliwe, że jedna
instytucja zgromadziła tyle informacji?
Łatwo to wytłumaczyć. Cały sektor
bankowy przekazuje do BIK regularnie
informacje o udzielonych kredytach,
pożyczkach, kartach kredytowych czy
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poręczeniach. BIK jest więc centralnym elementem systemu wymiany
informacji kredytowej i gospodarczej w
Polsce. Systemu, który tworzy ponad 700
instytucji. Jeśli więc Jacek będzie chciał
wziąć kolejny kredyt, czy pożyczkę, na
pewno bank sprawdzi jego dotychczasową historię kredytową w BIK ponieważ
jest zobowiązany do rzetelnej oceny
zdolności kredytowej. Po co? Żeby zminimalizować ryzyko udzielenia kredytu,
który nie zostanie spłacony. Ta analiza
chroni bank, ale również chroni Jacka
przed nadmiernym zadłużeniem.

Nie ukradną mu tożsamości

Zostawmy na chwilę instytucje finansowe i skupmy się na Jacku, głowie
rodziny, dla którego bezpieczeństwo,
w tym finansowe, zawsze było najważniejsze. Jest odważny, ale nie ryzykuje.
Lubi nowości, ale lubi też mieć też kilka
opcji do wyboru. Wie, że wszystko
co robi buduje jego dobrą reputację
i wiarygodność. Oczywiście niewłaściwe
decyzje, kontakty, biznesy, mogą ten
idealny wizerunek nadszarpnąć. A o to
nie jest trudno w dzisiejszych czasach.
Ponosimy odpowiedzialność za decyzje
które podejmujemy, ale coraz częściej
zdarza się, że ktoś podszywa się pod
nas niszcząc to na co pracuje się latami.
Internet każdego dnia przynosi informacje takie jak „Ukradli mi tożsamość,
co zrobić…”, „Ukradł dowód osobisty
i wziął na niego kredyt”, „Przestępcy
ukradli mu tożsamość i założyli firmę”.
Zjawisko kradzieży danych osobowych
i wyłudzeń staje się codziennością. Jacek
jest rozsądny, ale większość z nas dzieli
się swoimi danymi na prawo i lewo.
Gdy trafią w niepowołane ręce stają się
kluczem do wyłudzenia pieniędzy, które
ktoś musi spłacać. Złodziej chce aby była
to osoba, której tożsamość ukradł.
I tu wróćmy do BIK-u, który w prosty sposób może ochronić każdego z nas przed
wyłudzeniem kredytu, zrobieniem na
nasze konto zakupów na raty czy podpisaniem jakiejkolwiek umowy. Dzięki temu,
że BIK – jak wspomnieliśmy wcześniej
– współpracuje ze wszystkimi bankami,
z największymi firmami pożyczkowymi
i Biurem Informacji Gospodarczej Info-
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Monitor, może informować nas każdorazowo kiedy ktoś pyta o naszą historię
kredytową w BIK, w związku z próbą
zaciągnięcia zobowiązania na nasze dane.
Wystarczy skorzystać z Alertów BIK.

zowana ochrona działająca 24/h, 7 dni
w tygodniu.

Jak działa Alert?

Jak jeszcze BIK może wesprzeć Jacka jeśli
zaginie jego dowód? Konto w serwisie BIK
umożliwia natychmiastowe zastrzeżenie
dokumentu tożsamości. Wystarczy jedno
kliknięcie. Nie musi nawet pamiętać jego
numeru i może to zrobić z dowolnego
miejsca na świecie - bez nerwów i zbędnych formalności. Informacja o zastrzeżeniu trafi natychmiast do Systemu
Dokumenty Zastrzeżone prowadzonego
przez Związek Banków Polskich. Jest
to najważniejszy ogólnopolski system
przeciwdziałający wyłudzeniom z użyciem
cudzej tożsamości. To dla Jacka ważne bo
biznes jego rozwija się prężnie i właśnie
dlatego dużo podróżuje. Osobista historia
kredytowa Jacka będzie też ważna dla
banku, kiedy Jacek złoży wniosek o kredyt
jako firma

Jacek uruchomił Alert. Co stałoby się
gdyby ktoś np. ukradł jego dowód osobisty i chciał wyłudzić kredyt czy pożyczkę
na jego konto. Jak zadziała Alert? Jacek
otrzyma powiadomienie sms lub e-mail
od razu kiedy bank bądź firma pożyczkowa wyśle zapytanie o niego do BIK.
Z Alertu dowie się jaka instytucja pyta
o niego, czyli gdzie najprawdopodobniej
dochodzi do wyłudzenia i pod jaki numer
powinien zadzwonić. BIK natychmiast
przekaże informację do tejże instytucji
o kwestionowaniu zapytania. Ktoś może
zapytać czy ten system rzeczywiście ma
szansę zadziałać. Tak, bo cały sektor
bankowy składa zapytania do BIK i 90%
sektora firm pożyczkowych weryfikuje
wiarygodność swoich klientów. Do tego
dochodzą wszystkie zapytania o Jacka
jakie trafią do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Tak więc Alert
BIK może ochronić go nie tylko przed
wyłudzeniem kredytu czy pożyczki, ale
też wyłudzeniem abonamentu komórkowego czy zawarciem umowy chociażby
na dostawę gazu. To w pełni zautomaty-

Kapitał POLSKI

Jedno klikniecie i zaginiony dokument jest zastrzeżony

Firma uniknie odpowiedzialności za
czyjeś przekręty
I w tym momencie powinniśmy popatrzeć
na naszego bohatera jako na przedsiębiorcę,
dlatego że wyłudzenie może dotyczyć nie
tylko osób prywatnych, ale również firm.
Alert BIK Moja Firma działa identycznie.

Jacek dostanie sms i e-mail, gdy pojawią się
informacje o próbie uzyskania kredytu na
jego firmę. Jeśli to nie on stara się o kredyt,
nie jest klientem instytucji, która zapytała
o jego dane w BIK, może to oznaczać, że
ktoś podszywa się pod niego i próbuje
zaciągnąć kredyt na dane jego firmy. BIK
pomoże mu wyjaśnić sytuację. Uniknie
odpowiedzialności finansowej za czyjeś
przekręty.
Tylko imię, nazwisko i numer PESEL wystarczają oszustom, by wyłudzić kredyty na
znaczne kwoty. Niestety w wielu sytuacjach
niefrasobliwie pozostawiamy nasze dane
w cudzych, zupełnie nieznanych nam
rękach. O jakich najdziwniejszych miejsca, w których proszono o pozostawienie
dowodu w zastaw informowali nas słuchacze
Radiowej Trójki? W punkcie skupu złomu,
u psiego fryzjera, na oddziale położniczym.
Ile razy podajemy nasze dane w urzędzie,
hotelu, czy wypożyczalni kajaków nie myśląc o tym jaki może być tego finał. Analiza
BIK, przeprowadzona dla ponad 10 mln
uruchomionych kredytów detalicznych pozwala szacować, iż liczba przypadków w sektorze bankowym, w których mogło dojść
do wyłudzenia, to około 67 tys. rocznie, na
kwotę sięgającą nawet 600 mln zł. A pomysłowość złodziei danych nie zna granic…
Małgorzata Bielińska
Ekspert BIK
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Hotel Moxy odpowiada na potrzeby
„cyfrowego pokolenia” gości

Sprawdzone rozwiązania dla bezpieczeństwa

EMKAA Architekci

- Jako pierwsza polska firma zdecydowaliśmy się podpisać umowę na markę Moxy
i wprowadzić ją do Polski. Kolejny raz
jesteśmy pionierami na polskim rynku.
Wcześniej jako pierwsi wprowadzaliśmy
takie marki jak Renaissance czy Courtyard – mówi Gheorghe Marian Cristescu,
prezes Chopin Airport Development. –
Cieszymy się, że tą inwestycją umacniamy
naszą obecność na polskich lotniskach,
a w tym konkretnym przypadku w Katowicach, które są bardzo atrakcyjnym miastem
zarówno z inwestycyjnego, jak i biznesowego punktu widzenia.
Jak podkreśla prezes Cristescu, inwestycja
Chopin Airport Development na Śląsku
to przede wszystkim wyjście naprzeciw
oczekiwaniom tzw. millenialsów, czyli
osób urodzonych pomiędzy 1980 a 2000
rokiem. Liczba osób urodzonych w tych
latach przekracza 2,3 mld i pokolenie to
staje się dominującym wśród wszystkich
podróżujących w celach biznesowych.
Nowe trendy jakie nakreślają millenialsi
to m.in. podróże typu bleisure, czyli połączenie wyjazdu służbowego z wyjazdem
w celach turystycznych. Wiąże się to m.in.
z preferowaniem wyjazdów biznesowych
na koniec lub początek tygodnia, aby móc
połączyć je z weekendem.
– Widzimy, że oczekiwania pokolenia Y
różnią się od oczekiwań osób starszych
generacji i dostrzegamy też, że to właśnie
millenialsi w znacznym stopniu kształtują
kierunek podróży służbowych. Dlatego
też postawiliśmy na markę, która jest
odpowiedzią na bieżące i przyszłe potrzeby
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potencjalnych gości hotelowych – wyjaśnia
prezes CAD.
– Moxy Katowice to obiekt bardzo nowoczesny i nieszablonowy. Nasza załoga, czyli
pracownicy, to ludzie w różnym wieku
i z różnym doświadczeniem, ale to, co ich
łączy to otwartość na nowe doświadczenia,
a także swobodny i nieskrępowany styl,
dokładnie taki, jak styl hoteli Moxy – mówi
Monika Michałek, Kapitan Moxy Katowice Airport Hotel. Jak podkreśla hotel
będzie jednocześnie bardzo funkcjonalny
i zarazem atrakcyjny wizualnie. Jest budowany i wyposażany z myślą o ludziach,
którzy nie znają świata bez internetu.
Dlatego też w hotelach marki Moxy jest
bardzo szybkie Wifi, bar otwarty 24/7,
gry planszowe, przekąski, energetyczna
muzyka i duże ekrany TV w pokojach
– przystosowane do podłączenia treści
online i gier.
Moxy charakteryzuje się niestandardowym wystrojem, a zwłaszcza dużymi,
atrakcyjnymi przestrzeniami wspólnymi.
Warto pamiętać, że koncepcja architektoniczna hotelu Moxy w Pyrzowicach została z entuzjazmem przyjęta przez Marriott
International. Spełnia wszystkie wytyczne
marki, a jednocześnie jest prawdziwie
śląska. Obiekt należący do Chopin Airport
Development doskonale wpisuje się w charakter Śląska i lokalizację naprzeciwko
lotniska. Do dyspozycji gości oddane
zostanie 100 pokoi, rozmieszczonych na
5 kondygnacjach. W lobby hotelu gości
będzie witać górniczy wagonik, a także
duży stół – modny aktualnie „Communal
table”. Centralnym punktem parterowej
części hotelu będzie wyspa barowa. – To
miejsce będzie przyciągało chcących popracować, odpocząć, porozmawiać, a także załatwić hotelowe formalności czy wypocząć przy drinku – zaznacza Michałek.
Duży nacisk projektanci wnętrz położyli
na funkcjonalność i design wyposażenia:
sofy, fotele, siedziska, krzesła i stoliki mają
być wygodne i ciekawe dla oka. Całości
dopełnią pojawiające się tu i tam motywy
graficzne szybów kopalnianych.
Hotel Moxy w Katowicach będzie szóstym

EMKAA Architekci

Chopin Airport Development (CAD) ma obecnie pięć hoteli, ale to dopiero początek rozwoju. Pod koniec wakacji spółka planuje uruchomi trzygwiazdkowy, nowoczesny hotel marki
Moxy, należącej do największej sieci hotelarskiej na świecie – Marriott International i obecnie bardzo popularnej wśród pokolenia Y. Obiekt powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie
terminalu lotniska w Katowicach Pyrzowicach.

hotelem w portfelu Chopin Airport
Development i piątym przylotniskowym.
Następne projekty, których otwarcie zaplanowano na przyszły rok, to 120-pokojowy obiekt w Rzeszowie oraz hotel Moxy
w Poznaniu. Hotel w Rzeszowie, który
ma przyjąć pierwszych gości w pierwszej
połowie przyszłego roku ma służyć nie
tylko pasażerom portu lotniczego, ale
także klientom pobliskiej G2A Areny
oraz firmom ulokowanym w sąsiedztwie podrzeszowskiego lotniska. Z kolei
w drugiej połowie 2019 r. spółka odda do
użytku kolejny hotel Moxy, powstający
w Poznaniu, w bezpośrednim sąsiedztwie
Międzynarodowego Portu Lotniczego
Poznań-Ławica.
W portfelu Chopin Airport Development
są już trzy hotele zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina
– Renaissance Warsaw Airport Hotel,
Courtyard by Marriott oraz Hampton by
Hilton Warsaw Airport. Spółka posiada
także hotel Hampton by Hilton Gdańsk
Airport, a także znajdujący się na półwyspie Helskim, wypoczynkowo-konferencyjny Best Western Hotel Jurata. CAD jest
najprężniej rozwijającą się polską firmą
hotelarską. Jest jednocześnie inwestorem,
operatorem oraz administratorem istniejących obiektów i inwestycji hotelowych
realizowanych od podstaw. Jako franczyzobiorca światowych sieci hotelowych
Marriott International, Hilton, Best
Western, InterContinental Hotels Group,
świadczy również usługi hotelowo-konferencyjne oraz rekreacyjne.
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Każde silne państwo ma swój własny przemysł
zbrojeniowy, własną myśl techniczną i własne
zdolności produkcyjne. Doskonale rozumieli to
polityczni i wojskowi liderzy II Rzeczypospolitej
i właśnie z tej świadomości, wielką determinacją
i olbrzymimi nakładami powstał Centralny Okręg
Przemysłowy. Przyczyniło się to do wielu zmian
gospodarczych i społecznych w okresie międzywojennym. Powstawały nowe zakłady a nawet
nowe miasta, np. Stalowa Wola. Dzisiaj zasadniczym celem Polskiej Grupy Zbrojeniowej i całego
polskiego przemysłu zbrojeniowego jest dostarczanie nowoczesnych produktów służących
obronności i bezpieczeństwu państwa.
Nie można przy tym zapominać,
że przemysł obronny ma też potężne znaczenie jako czynnik rozwoju
ekonomicznego kraju. Sektor zbrojeniowy tworzy miejsca pracy, kreuje
impulsy technologiczne i przyczynia
się do rozwoju kooperacji przemysłowej i wymiany handlowej z partnerami
zagranicznymi.
Większość kolejnych rządów po 1989 r. nie
przykładała zbyt dużej wagi do przemysłu
zbrojeniowego, naiwnie wierząc w paradygmat o końcu historii i rozbrojeniu
w Europie. Sytuacja nie zmieniła się po
przystąpieniu Polski do struktur NATO
i UE. Polska zbrojeniówka przeznaczona
była do wygaszenia lub sprzedaży podmiotom zagranicznym.
Likwidacja potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego szła w parze z systematycznym osłabianiem zdolności Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Wynikało to z błędnego założenia, że niepodległość i suwerenność Polski nie będą
już nigdy bezpośrednio zagrożone. Po
rosyjskiej agresji na Ukrainę, a wcześniej
na Gruzję, stało się jasne, że taka polityka
zbankrutowała.
Dzisiejsza Polska Grupa Zbrojeniowa
to kilkadziesiąt najważniejszych dla
polskiego przemysłu obronnego zakładów
produkcyjnych. Tak jak w okresie międzywojennym, także w XXI wieku sektor
zbrojeniowy powinien być awangardą
polskiej gospodarki i jednym z najważniejszych stymulatorów technologicznego
rozwoju kraju.
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Na szczęście nie musimy budować od zera.
Wśród wiodących kompetencji polskiego
przemysłu obronnego są np. bardzo interesujące rozwiązania z zakresu technologii radarowych, systemów łączności czy
wyposażenia indywidualnego żołnierza.
Mamy kilka dobrych ośrodków badawczych: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach czy Centrum Techniki Morskiej
(CTM) w Gdyni. Powstają tam rozwiązania przyciągające uwagę wielu naszych
partnerów.
Polska Grupa Zbrojeniowa oferuje dziś
szereg nowoczesnych i sprawdzonych produktów – karabinki MSBS Grot, kołowy
transporter opancerzony Rosomak, armatohaubice Krab, samobieżne moździerze
Rak czy wreszcie systemy radarowe to wyroby, z których z powodzeniem korzystają
już Siły Zbrojne RP i o które coraz częściej
pytają nasi sojusznicy i kontrahenci z różnych rejonów świata.
Jesteśmy partnerem wiodących w świecie
koncernów zbrojeniowych w programie
budowy systemu obrony powietrznej
i przeciwrakietowej średniego zasięgu WISŁA. Dzięki inwestycjom oraz transferowi
kompetencji PGZ dostarczy komponenty
do realizacji pierwszej fazy systemu. Pozyskamy technologie i know-how, wskutek
czego będziemy mieć 90% udziału w produkcji wyrzutni rakiet M903 (fundamentu systemu Patriot) i jej komponentów.
Wszystkie dostarczone Polsce baterie będą
wyposażone w wyrzutnie, których znaczna część powstanie w kraju.

System WISŁA zawierać będzie również
wiele innych elementów wytwarzanych
przez Polską Grupę Zbrojeniową: wyrzutnie operować będą na polskich pojazdach,
wdrożone zostaną również elementy systemu łączności i podsystemu dowodzenia,
a w przyszłości także radary wczesnego
wykrywania i systemy radiolokacji pasywnej. Produkty te znajdą zastosowanie
w kolejnej warstwie systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej - systemie
krótkiego zasięgu NAREW. Za pomyślną
realizacje tego programu odpowiadać będzie Konsorcjum PGZ, w oparciu o wiedzę
i doświadczenie wyciągnięte z realizacji
programu WISŁA.
Systemy WISŁA i NAREW mają się uzupełniać, a zaangażowanie w nie polskiego
przemysłu pozwoli na uzyskanie i wykorzystanie efektu synergii. Celem obu
programów jest rozciągnięcie nad Polską
wielowarstwowego parasola chroniącego przed wszelkimi środkami napadu
powietrznego i zagrożeniami z powietrza
takimi jak samoloty czy rakiety balistyczne krótkiego zasięgu.
Przez wiele lat przemysł zbrojeniowy był
synonimem rozwoju i nowoczesności.
Był branżą, która wyznaczała kierunki
technologicznego rozwoju kraju. Chcemy
przywrócić ten trend. Chcemy znów stać
się kołem napędowym polskiej gospodarki. Mamy też świadomość, że pełna odbudowa polskiej zbrojeniówki to zadanie nie
na rok czy dwa, ale zadanie na lata. Ale to
zadanie konsekwentnie i z determinacją
realizujemy.
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Jastrzębska Spółka Węglowa
szuka nowych złóż
Aktualnie zasoby operatywne, czyli możliwe do wydobycia, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, szacowane są na blisko miliard ton, natomiast zasoby bilansowe na 6 mld ton. Jastrzębska Spółka Węglowa
jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej i znaczącym producentem koksu. Wkrótce będzie jedynym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej, gdyż Czesi kończą
wydobycie. JSW jednak wciąż szuka nowych możliwości poszerzenia
bazy zasobowej. Na rynku węgla energetycznego oferta spółki jest
tylko uzupełnieniem, a zatem zamierza ona skoncentrować się na
wydobyciu węgla koksowego. Pozwala on bowiem osiągać wyższe
marże.

– Dla przyszłości każdej spółki surowcowej
najważniejsze są zasoby, dlatego naszym priorytetem jest ich ciągłe powiększanie. Dostęp do
złóż to podstawa naszego bytu. O pozyskiwaniu
koncesji na nowe złoża musimy myśleć z wieloletnim wyprzedzeniem, ponieważ jest to proces
długotrwały. Pół roku temu przyjęliśmy Strategię
2018-2030 z uwzględnieniem spółek zależnych
GK JSW, jednak niedawne wydarzenia skłaniają
nas do podejmowania alternatywnych działań
celem rozpoznania możliwości zabezpieczenia
zasobów w nowych obszarach – powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.

Coraz lepiej wykorzystywane
możliwości produkcyjne

Trwają przymiarki do zwiększania możliwości
produkcyjnych, które już teraz są coraz lepiej
wykorzystywane. W 2017 roku, kopalnie JSW
wyprodukowały 14,8 mln ton węgla, w tym 10,7
mln ton węgla koksowego i 4,1 mln ton węgla
do celów energetycznych, natomiast produkcja
koksu wyniosła 3,5 mln ton.
W ujęciu jednostkowym, gotówkowy koszt
wydobycia węgla, w 2017 roku, ukształtował
się na poziomie 312,54 zł za tonę. Przychody
ze sprzedaży węgla osiągnęły w ubiegłym roku
poziom 4,9 mld zł i były wyższe o 38 procent
niż uzyskane w 2016 roku. Wzrosły również
przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych. W analizowanym okresie osiągnęły
poziom 3,7 mld zł i były wyższe o 30 procent
niż w 2016 roku.

Przemyślane inwestycje

W 2018 roku spółka chce drążyć nowe wyrobiska, rozbudować istniejące poziomy oraz
pogłębić szyby (Kopalnia Pniówek), a więc dokonywać dalszych inwestycji dołowych, które
mają pozwolić na wzrost wydobycia. Główne
inwestycje będą prowadzone w kopalniach
Pniówek, Budryk, Borynia – Zofiówka- Jastrzę-
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bie, Knurów – Szczygłowice. Spółka podejmuje
zatem działania mające na celu odbudowanie
potencjału technologicznego i przygotowanie
ich na okres dekoniunktury. Liczba robót
korytarzowych – ruchowych i inwestycyjnych
wykonanych w 2017 była wyższa o 9, 3 procent
niż w 2016 roku.
Inwestycje były prowadzone również w sektorze koksowniczym. W 2017 roku wyniosły one
ponad 45 mln zł. Chodziło głównie o modernizację benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi w Koksowni „Radlin”. Inne strategiczne
inwestycje spółki, które są kontynuowane
także w 2018 roku, to: modernizacja baterii
koksowniczych nr 4 i 3 w koksowni „Przyjaźń”,
budowa bloku energetycznego w koksowni
Radlin modernizacja i hermetyzacja układów
węglopochodnych.

Ambitne plany rozwoju

Ze wstępnych szacunków wynika, że w związku
z tragicznym wypadkiem w kopalni Zofiówka
produkcja węgla w tej kopalni będzie mniejsza
w 2018 roku o 380 tys. ton. Ile ostatecznie zasobów zostanie wyłączonych z eksploatacji będzie
możliwe do oszacowania dopiero po zakończeniu prac komisji powołanej przez Wyższy
Urząd Górniczy, co nastąpi prawdopodobnie
w trzecim kwartale tego roku.
– W tej sytuacji Jastrzębska Spółka Węglowa
zamierza zintensyfikować prace zmierzające
do zabezpieczenia dostępu do zasobów węgla
koksowego w innych rejonach. Działania rozpoznawcze prowadzone są w kilku obszarach:
Bzie-Dębina i Warszowice - Suszec. Wstępnie
badana jest również wykonalność projektów
kopalni Dębieńsko i Jan Karski prowadzonych
przez Prairie Mining Ltd. – mówi Daniel Ozon,
prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Jastrzębska Spółka Węglowa rozważa także
wyodrębnienie w swoich strukturach nowej kopalni, która mogłaby objąć złoża Bzie Dębina 1
- Zachód oraz Bzie Dębina 2-Zachód znajdujące
się aktualnie w obszarze górniczym kopalni
Borynia - Zofiówka - Jastrzębie. Szacowane za-
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LUDZI PRZEDSIĘBIORCZYCH

Trzeba rozmawiać, ale jeszcze uważniej słuchać. To właśnie
bezpośrednie spotkania i rozmowy z polskimi przedsiębiorcami były zalążkiem do powołania Ogólnopolskiej Federacji
Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl.

Daniel Ozon,
prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej
soby operatywne w tych złożach wynoszą 185,2
mln ton, przy czym węgiel typu 35 stanowi
około 95 procent zasobów.
Ważnym obszarem badań są również Warszowice - Suszec. Na początku tego roku Jastrzębska Spółka Węglowa uzyskała koncesję i zaplanowała wykonanie powierzchniowych otworów
badawczych. W celu dodatkowego rozpoznania
złoża zamierza wykonać w najbliższym czasie 5
kolejnych otworów badawczych. Obszar badań
obejmuje nierozpoznane dotąd złoża zalegające
na północ od kopalni Pniówek, gdzie występuje
węgiel koksowy typu 35.
Jastrzębska Spółka Węglowa podjęła też rozmowy w sprawie dwóch projektów Prairie Mining
Limited. Jeden z nich to kopalnia Dębieńsko,
a drugi kopalnia Jan Karski. Teoretycznie po
złoże Dębieńsko-1 JSW może sięgnąć z kopalni
Szczygłowice. Czy jest to możliwe w ramach
uwarunkowań formalnych projektu jest aktualnie przedmiotem analiz. Zasoby całkowitego
złoża szacowane są na 301 mln ton, a zasoby
wykazane do pozyskania na 93 mln ton. Planowany okres eksploatacji wynosi około 50 lat.
W przypadku projektu kopalni Jan Karski
zasoby całkowite szacowane są na 728 mln ton
węgla, a zasoby wykazane do pozyskania na
352 mln ton. Należy jednak podkreślić, że na
tym etapie rozmów nie ma pewności, że wyniki
analiz i rozmów doprowadzą do zawarcia jakiejkolwiek umowy, nie ma też pewności co do
formy ani warunków ewentualnej transakcji.
– Jastrzębska Spółka Węglowa jest spółką surowcową i właściwa baza zasobowa stanowi dla
niej wartość. Dlatego spółka ciągle pracuje nad
rozpoznawaniem bazy zasobowej pod względem
wielkości i jakości oraz nad dopasowaniem tej
bazy do technicznych i ekonomicznych możliwości eksploatacji. Poszerzanie bazy zasobowej
zostało również uwzględnione w nowej strategii
JSW do roku 2030. Tylko konsekwentna realizacja rozpoznawania złóż zapewni spółce długoterminowe bezpieczeństwo wydobycia i dobrą
kondycję finansową na przyszłość – podsumowuje Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
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Podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji polskiej przedsiębiorczości to jedno z zadań, które stoi przed Federacją. Wiele
pracy i zaangażowania wkładamy w zbudowanie spośród
zrzeszonych członków silnej reprezentacji sektora MŚP.
Nasze działania mają przyczynić się do rozwoju i propagowania samorządu gospodarczego w Polsce z uwzględnieniem
gospodarczego i społecznego znaczenia sektora mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw.
W naszej codziennej pracy duży nacisk kładziemy na budowanie relacji pomiędzy zrzeszonymi podmiotami, dlatego też
inicjujemy wiele spotkań, gdzie członkowie mogą poznać
się, bezpośrednio wymienić swoimi doświadczeniami,
jak również wyartykułować swoje potrzeby w kontekście
prowadzonej działalności. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oferujemy takie działania, dzięki którym członkowie
mogą właśnie z nami budować strategię swojego rozwoju.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców
ul. Wilcza 72/8, 00-670 Warszawa
tel. 22 609 17 95
e-mail: sekretariat@przedsiebiorcy.pl
www.przedsiebiorcy.pl
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Wielka gala „Polska przedsiębiorczość 2018”
W czerwcu w Sangate Hotel Airport
w Warszawie odbyła się WIELKA GALA
„POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”,
podczas której poznaliśmy Laureatów: jubileuszowej XV edycji Plebiscytu „Orły
Polskiej Przedsiębiorczości”, jubileuszowej X edycji Plebiscytu „Orły Polskiego
Samorządu”, XI edycji konkursu „Orły
Polskiego Budownictwa”, XI edycji
konkursu „Perły Medycyny”, I edycji
konkursu „Polskie Perły”.
Organizatorem tych wydarzeń była Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie
Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz
Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wielką Galę otworzył Gospodarz Wieczoru
Pan Robert Składowski – Prezes Federacji
Przedsiębiorcy.pl. Słowa uznania i gratulacje
Laureatom przekazali również Pan Janusz
Piechociński – Wicepremier, Minister
Gospodarki w latach 2012 - 2015, a obecnie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej
Polska-Azja oraz Pan Profesor Jacek Męcina
z Konfederacji Lewiatan – reformator polskiego rynku pracy i prawa pracy.
Uroczystość wręczenia nagród rozpoczęła
się od uhonorowania Laureatów Plebiscytu
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„Orły Polskiego Samorządu”. Zaszczytne
statuetki wręczyli: Pan Tomasz Waźbiński
– Dyrektor Narodowego Instytutu Rozwoju
Przedsiębiorczości oraz Lesław Wiatrowski –
Wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl.
Samorządy oraz włodarzy uhonorowano
za innowacyjne i prorozwojowe działania
inwestycyjne oraz pozyskiwanie środków
zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska, działań proekologicznych, infrastruktury technicznej a także edukacji, kultury
i sportu, polityki prorodzinnej.
Kolejnymi nagrodzonymi byli Laureaci Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”,
których doceniono za nowoczesne produkty,
usługi, technologie i zarządzanie w oparciu
o najwyższe standardy organizacji pracy
oraz przy pełnym poszanowaniu norm etyki
biznesowej.
Do grona Laureatów dołączyły również
firmy biorące udział w konkursie „Orły Polskiego Budownictwa” – projekcie z 11-letnią
tradycją, w ramach którego nagradzane
są przedsiębiorstwa tworzące nowoczesne
budownictwo, oferujące produkty i usługi na
wysokim poziomie.
Po krótkiej przerwie o wręczenie nagród
w konkursie „Polskie Perły” poproszono
Pana Profesora Jacka Męcinę z Konfederacji
Lewiatan oraz Pana Witolda Buczyńskiego –
Członka Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia

Handlu, Przemysłu i Usług.
Statuetki wręczono tym podmiotom, które
poprzez swoje osiągnięcia w zarządzaniu
oraz wiarygodność w prowadzeniu działalności reprezentują ponadprzeciętny i godny
naśladowania poziom. Wśród Laureatów
znaleźli się nagrodzeni prestiżową statuetką
”Perła Medycyny”, która jest nagrodą znaną
i cenioną w środowisku medycznym.
W ramach Plebiscytu „Orły Polskiego
Samorządu” przyznano tytuły: Powiat Dziesięciolecia, Gmina Dziesięciolecia, a także
Najlepszy Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta Dziesięciolecia, natomiast w Plebiscycie
„Orły Polskiej Przedsiębiorczości” przyznano nagrody „Firma 15-lecia” oraz „Menedżer
15-lecia”.
Podczas wieczoru przeprowadzona została również licytacja na rzecz Fundacji
LATAWIEC, której celem jest utworzenie
Specjalnej Szkoły Podstawowej dla dzieci
z autyzmem. Do wylicytowania była piłka
z podpisami naszych piłkarzy oraz koszulki
również przez nich podpisane. Dzięki licytacji udało się zebrać kwotę, która choć w niewielkim stopniu uczyni szkołę miejscem,
w którym każde dziecko poczuje się kimś
ważnym i wyjątkowym, a rodzice znajdą
zrozumienie, pomoc i wsparcie.
Informacja na temat Laureatów dostępna na
strone: www.kapitalpolski.pl
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ZUT „REMTRAK” – rozwój dzięki
jakości usług i innowacjom
„Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Spółka z o.o. to solidny partner wyznaczający standardy współczesnych usług w zakresie napraw i remontów pasażerskiego taboru kolejowego. Od 2014 r. spółka wykonała łączenie ponad 1000 napraw okresowych wagonów pasażerskich. Codzienna praca sprawia, że każda kolejna naprawa wagonu to synonim najwyższej
jakości i bezpieczeństwa podróży na torach …”
Już 18 lat na rynku

Zakład Usług Taborowych „REMTRAK”
Spółka z o.o. funkcjonuje od 1999 roku.
Firma świadczy usługi w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontów taboru
kolejowego, sprzętu transportowego
i urządzeń do pojazdów kolejowych.
W początkowych latach, podstawowym
zakresem działalności spółki były naprawy okresowe elektrycznych zespołów trakcyjnych, od 2004 roku również naprawy
główne elektrycznych zespołów trakcyjnych. Rok później firma poszerzyła swoją
działalność o naprawy rewizyjne wagonów
osobowych. Kluczowymi udziałowcami
„REMTRAK” pozostawały PKP S.A, PKP
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Holding S.A.
Współpraca z firmą PKP Intercity S.A., zacieśniona w 2010 roku, w zakresie napraw
wagonów pasażerskich wyznaczyła nowy
kierunek działalności. Uwzględniając
potencjał naprawczy ZUT „REMTRAK”,
z dniem 1 lipca 2012 roku, uruchomiono
nowy oddział produkcyjny na warszawskim Grochowie. Efektem współpracy
z PKP Intercity okazało się zwiększenie
wolumenu naprawianych wagonów.
Od 2015 roku spółka zwiększyła ilość
napraw i poprawiła jakość świadczonych
usług. W konsekwencji już w 2016 roku
przyczyniło się to do znacznego rozwoju
ZUT „REMTRAK”. Spółka skupiła się
także na montażu fabrycznie nowych
amerykańskich ramp wjazdowych typu
Roll-a-ramp. Montażem objęte zostały
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44 wagony osobowe dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, poruszających się na
wózkach oraz innych urządzeń i podzespołów wpływających na jakość i komfort
podróży.
Obecnie Zakład Usług Taborowych
„REMTRAK” Spółka z o.o. działa
w strukturze regionalnych oddziałów
produkcyjnych zlokalizowanych w Idzikowicach i Warszawie. Spółka rozwija się
i rozbudowuje zaplecze techniczne.

Najważniejsza jest dla nich jakość

Na każdym etapie nad jakością świadczonych usług czuwa wykfalifikowana kadra
pracownicza oraz wewnętrzne służby kontrolne. Kontroli funkcjonalnej materiałów
dokonują zarówno pracownicy odpowiedzialni bezpośrednio za wykonanie
poszczególnych procesów naprawczych,
jak i ich zwierzchnicy służbowi. Kontrolę
instytucjonalną zapewniają natomiast wewnętrzni kontrolerzy jakości, nadzorujący
czynności naprawcze oraz wykonujący odbiór prac. Dzięki tak szczegółowej analizie
procesu naprawczego, spółka narzuciła
surowe wymogi jakości w zakresie wykorzystywanych materiałów, narzędzi oraz
współpracujących kooperantów.
W maju 2016 roku ZUT „REMTRAK”
rozpoczął inwestycję polegającą na rozbudowie istniejącej hali napraw, warsztatów produkcyjnych, budowie malarni
oraz wyposażeniu w nowoczesny park
maszynowy. Aktualnie spółka przygotowuje kolejny etap inwestycji rozbudowy
zaplecza technicznego w Idzikowicach

i jest w trakcie pozyskiwania stosownych
dokumentów inwestorskich, którego
realizacja spowoduje dalszy rozwój spółki.
Po zakończeniu inwestycji, ZUT „REMTRAK” będzie posiadał zaplecze techniczne i park maszynowy posiadające miano
jednego z nowocześniejszych na polskim
i europejskim rynku zakładów, w zakresie
wszystkich napraw okresowych wagonów
pasażerskich i przeglądów lokomotyw.

Innowacyjne rozwiązania

Spółka dysponuje infrastrukturą torową
zapewniającą możliwość przemieszczania
się pojazdów kolejowych w ciągu technologicznym oraz w bliskim sąsiedztwie hal
oddziałów produkcyjnych. Stosowanie
sprawdzonych technologii, wydajnych
maszyn i urządzeń, gwarantują wysoką
jakość oraz terminową realizacje usług.
Podczas wykonywania usług spółka
wykorzystuje sprawdzone i niezawodne
rozwiązania. Od początku 2018 roku
„REMTRAK” uruchomił najnowocześniejsze w Polsce, na terenie jednego
warsztatu produkcyjnego, stanowisko do
diagnostyki toalet próżniowych wszystkich wiodących producentów. Otworzył
także nowoczesny warsztat do diagnostyki
i naprawy elementów pneumatycznego
hamulca kolejowego, stanowisko do prac
diagnostycznych związanych z kontrolą
i regulacją równomierności rozkładu
nacisków kół wagonów i lokomotyw oraz
warsztaty specjalistyczne. Dzięki temu,
ZUT „REMTRAK” stosuje najbardziej
innowacyjne procesy naprawcze.
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Rola Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o. o.
w kreowaniu postępu biologicznego
Poznańska Hodowla Roślin
Sp. z o.o. to Strategiczna
Spółka Skarbu Państwa należąca do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
która specjalizuje się w hodowli i produkcji nasiennej
zbóż, roślin strączkowych
i traw.
Misja Spółki

Misją Spółki jest wdrażanie postępu genetycznego w produkcji roślinnej i dostarczanie rolnikom wysokiej jakości kwalifikowanych nasion. Wyhodowane w Spółce
odmiany są do dnia dzisiejszego źródłem
postępu biologicznego w rolnictwie,
najnowsze odmiany – jak pszenica ozima
FORMACJA – wyznaczają nowe standardy
plonu i zdrowotności.
Prace hodowlane zapoczątkowano w latach
20-tych ubiegłego wieku w Antoninach
koło Leszna,
gdzie obecnie
mieści się jedna
ze stacji hodowli
roślin Spółki. Od
1994 roku istniejemy
jako Spółka strategiczna
Agencji Nieruchomości
Rolnej, a obecnie Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Podstawowym celem wynikającym
z misji jest zaopatrzenie polskiego rolnictwa w nowe, wartościowe odmiany
i w gwarantowanej jakości kwalifikowany materiał siewny. „Polska hodowla dla
polskiego rolnictwa” jest myślą przewodnią wszystkich prowadzonych w Spółce
prac hodowlanych. Odmiany PHR,
zwłaszcza zbóż, są idealnie przystosowane
do polskich warunków klimatycznych
(między innymi mają bardzo dużą zimotrwałość oraz dość dobrze znoszą suszę).
Swoją działalność prowadzimy na terenie
trzech województw (wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego). Hodowla roślin prowadzona jest w trzech
stacjach hodowli roślin: Antoniny
k. Leszna, Nagradowice k.
Poznania oraz Wiatrowo
k. Wągrowca. Produkcja
nasienna realizowana
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ją do grupy A, odmiana ta charakteryzuje
się najwyższym potencjałem plonowania
spośród pszenic z najczęściej wybieranej
grupy jakościowej w kraju. Odmiana ta jest
przystosowana do uprawy na terenie całego
kraju, między innymi dlatego, że ze względu na średnią wysokość i sztywną słomę
jest odporna na wyleganie. Zimotrwałość
oraz siła krzewienia tej odmiany są na
bardzo wysokich poziomach. Rok 2018
to pierwszy rok kiedy odmiana pszenicy
ozimej FORMACJA trafia do powszechnej sprzedaży, a dzięki współpracy będzie
dostępna dla rolników w całym kraju!

ELDORADO na horyzoncie

jest w czterech nowoczesnych oddziałach
produkcyjno – nasiennych, tj. Kobylniki,
Krzemlin, Nagradowice, Szprotawa. Nasiennictwo i hodowla roślin są prowadzone
łącznie na powierzchni około 7500 ha.

Gatunki w hodowli roślin

Obecnie jesteśmy właścicielem 74 odmian
roślin rolniczych, w tym 15 odmian zbóż
(pszenica ozima, żyto ozime, jara i ozima
forma jęczmienia), 27 odmian roślin bobowatych (groch siewny, łubin wąskolistny,
łubin żółty, wyka ozima i koniczyna biała),
30 odmian
traw
(kostrzewa
czerwona,
kostrzewa łąkowa, kupkówka
pospolita, życica mieszańcowa, życica trwała) oraz dwie
odmiany facelii. Wiele z tych odmian
było „kamieniami milowymi” w postępie
biologicznym i na lata weszły do produkcji roślinnej jako standard dobrej odmiany. Warto wyróżnić pierwszą polską
odmianę żyta hybrydowego GRADAN
F1, najbardziej zimotrwałą odmianę
pszenicy ozimej Legenda, jęczmień
jary o najwyższej wartości browarnej – GRANAL. Odmiany łubinów takie jak MISTER, BARYT,
SONET, TANGO, a teraz również
BOLERO (najwyżej plonujący
łubin wąskolistny na rynku)
pozwoliły zbudować i utrzymać
pozycję lidera w hodowli roślin
strączkowych z 90% udziałem
w produkcji nasiennej łubinu
żółtego oraz 40% udziale
w produkcji nasiennej łubinu wąskolistnego.

Nasze zboża

Proponujemy rolnikom materiał siewny
zbóż jarych oraz zbóż ozimych. W naszej
ofercie znajdują się odmiany Spółki, ale też
odmiany pochodzące z innych hodowli.
Nasza oferta zbóż ozimych to odmiany
populacyjne żyta
• PIASTOWSKIE – o najwyższej zawartości białka w ziarnie, lider plonowania
wśród odmian populacyjnych w 2016
roku,
• ANTONIŃSKIE – idealne na wszystkie
stanowiska, przede wszystkim dobrze
plonujące na stanowiskach słabych,
• POZNAŃSKIE – lider plonowania w północno-zachodniej części kraju.
Sprawdzone i nowe odmiany pszenicy
• ASTORIA – lider jakości wypiekowej,
jedyna polska pszenica z grupy jakościowej E,
• LEGENDA – wysokoplonująca i ekstremalnie zimotrwała,
• TULECKA– jakościowa pszenica, tolerancyjna na suszę,
• GIMANTIS – nowa pszenica paszowa
– grupa C, lider plonowania i zimotrwałości,
• FORMACJA – najnowsza odmiana
jakościowa, najwyżej plonująca pszenica
z grupy jakościowej A, wyróżniająca się
połączeniem bardzo dobrej zimotrwałości
i zdrowotności.
W tym sezonie nasza odmiana pretendująca do powszechnie uprawianej w Polsce
to najnowsza pszenica ozima FORMACJA,
zarejestrowana w 2017 roku. Ze względu na
bardzo wysoki plon w badaniach rejestrowych Centralnego Ośrodka Badania
Odmian Roślin Uprawnych w latach 2015
-2017 została wybrana jako odmiana
wzorcowa wyznaczająca nowy standard potencjału plonowania dla swojego gatunku.
Oprócz jakości wypiekowej kwalifikującej
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Pszenica ozima FORMACJA to nie jedyne
wielkie osiągniecie hodowlane Poznańskiej
Hodowli Roślin Sp. z o. o., którym możemy
się pochwalić w bieżącym roku. W 2018
zarejestrowano nowy jęczmień jary ELDORADO. Ta nowa, wysokoplenna odmiana
pastewna wyróżnia się bardzo wysoką
odpornością na choroby oraz wyrównanym
i grubym ziarnem o dużej zawartości białka. Dzięki połączeniu w drodze hodowli
tych cech już w 2019 roku polscy rolnicy
będą mogli wysiać ELDORADO również
na swoich polach oraz uzyskać wysoki
i stabilny plon.

Co dalej?

Tradycja, doświadczenie, profesjonalna
kadra i ciągłe unowocześnianie bazy hodowlanej i technicznej oraz dystrybucja na
terenie całego kraju stanowią o znaczącej
pozycji Spółki na rynku hodowlano-nasiennym.
Nadrzędny cel hodowli, jakim jest wnoszenie postępu biologicznego do praktyki
rolniczej poprzez coroczną rejestrację
nowych odmian, jest strategicznym dla
Zarządu Spółki. W celu lepszej realizacji
powyższych zadań w 2012 roku oddano do
użytku Laboratorium Kultur Tkankowych
w Wiatrowie. W odpowiedzi na oczekiwania rynku, celem zwiększenia produkcji
i jakości materiału siewnego, w Oddziale
Produkcyjno Nasiennym Krzemlin i Oddziale Produkcyjno Nasiennym Nagradowice zainwestowano w latach 2012 i 2015
w nowoczesne linie technologiczne.

W kreowaniu postępu biologicznego ściśle
współpracujemy z wieloma jednostkami
naukowymi i badawczymi. Polega to na realizowaniu wspólnych projektów dających
możliwość wykorzystania późniejszych
wyników w praktyce hodowlanej. Bieżące
wyniki pracy naszych hodowców wyrażają
się także aktualną liczbą odmian biorących
udział w badaniach rejestrowych COBORU. Obecnie w badaniach mamy następujące ilości odmian w poszczególnych
programach hodowlanych:
• Pszenica ozima – 6 odmian,
• Jęczmień ozimy – 1 odmiana,
• Jęczmień jary – 3 odmiany,
• Pszenżyto ozime – 2 odmiany,
• Rzepak ozimy – 2 odmiany,
• Groch siewny – 2 odmiany,
• Łubin żółty – 2 odmiany,
• Łubin wąskolistny – 4 odmiany,
• Gorczyca biała – 1 odmiana.
Liczymy na to, że duża część z tych odmian
wpisana zostanie do Krajowego Rejestru
Odmian i przyczyni się do praktycznego
wykorzystania w rolnictwie.

Firma Roku 2018

W dniu 22 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się WIELKA GALA PLEBISCYTU ORŁY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, na której zostaliśmy
wyróżnieni nagrodą FIRMA ROKU
2018 w kategorii Działalność Na Rzecz
Rolnictwa. Poznańska Hodowla Roślin
Sp. z o.o. ma zaszczyt być pierwszą hodowlą roślin wyróżnioną w tym prestiżowym plebiscycie. W imieniu Spółki
nagrodę odebrali: Prezes Zarządu Pan
Czesław Janikowski oraz Wiceprezes
Zarządu Pani Aneta Burghardt.
To wyjątkowe wyróżnienie jest docenieniem działalności Spółki na rzecz
rolnictwa oraz ogromną motywacją
do kontynuowania misji, którą jest
kreowanie postępu biologicznego.
Zobowiązuje nas to do dumnego reprezentowania polskiego rolnictwa i bycia
liderem innowacyjności oraz postępu
zarówno hodowlanego jak i produkcyjnego.

www.phr.pl

www.facebook.com/phr.tulce
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Pierwsza spółka zajmująca się hodowlą roślin
wyróżniona nagrodą Firma Roku 2018
W Warszawie, 22 czerwca, odbyła się WIELKA
GALA PLEBISCYTU ORŁY POLSKIEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, na której zostaliśmy wyróżnieni nagrodą FIRMA ROKU 2018
w kategorii Działalność Na Rzecz Rolnictwa.
Tym samym, Poznańska Hodowla Roślin ma
zaszczyt być pierwszą Spółką zajmującą się hodowlą roślin wyróżnioną w tym prestiżowym
plebiscycie.
Aby podkreślić czym dla nas jest to wyróżnienie, konieczne jest wyjaśnienie czym się
zajmujemy i jakie ma to znaczenie dla całego
rolnictwa. Naszą misją jako Strategicznej
Spółki Skarbu Państwa jest hodowla roślin
i produkcja nasienna zbóż, roślin strączkowych oraz traw, a tym samym kreowanie
i wdrażanie postępu biologicznego w rolnictwie. Cel ten realizujemy już od lat 20-stych
ubiegłego wieku.
Odmiany Poznańskiej Hodowli Roślin Sp.
z o. o. były już wielokrotnie wyróżniane na
branżowych targach takich jak POLAGRA
PREMIERY oraz AGRO TECH KIELCE. Za
swoje dokonania Spółka otrzymała wiele nagród i wyróżnień, które są dowodem rzetelności i konsekwencji firmy w działaniu na rzecz
rolnictwa we współpracy z polskim środowiskiem naukowym. Otrzymanie tytułu FIRMY
ROKU 2018 jest ukoronowaniem naszej pracy
w obszarze rolnictwa.

To wyjątkowe wyróżnienie otrzymaliśmy za
działalność na rzecz rolnictwa, a więc realizację
naszej misji. To podkreślenie i udokumentowanie tego, że nasza praca jest doceniana
nie tylko lokalnie, ale również na poziomie
ogólnokrajowym. Czujemy się zaszczyceni,
ponieważ jesteśmy pierwszą krajową hodowlą
roślin, która została wyróżniona tą nagrodą.
To ogromna motywacja i motor napędowy do
kontynuowania misji, którą jest kreowanie
postępu biologicznego oraz dalszego kontynuowania prac badawczych i rozwojowych na
rzecz rolnictwa. To szczególne wyróżnienie
dopinguje nas i zobowiązuje do dumnego
reprezentowania polskiego rolnictwa i bycia
liderem innowacyjności oraz postępu zarówno
hodowlanego jak i produkcyjnego.
Uzyskane wyróżnienie wpisuje się w strategię
rozwoju firmy oraz umacnia naszą pozycję biznesową. W kolejnych latach zamierzamy w dalszym
ciągu skupiać się na hodowli twórczej odmian
roślin rolniczych gwarantując jakość oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju szeroko rozumianego
sektora rolniczego i producentów rolnych.
W XXI wieku, gdy przyszłość zależy od innowacji i postępu, wyróżnienie hodowli roślin
jako FIRMY ROKU 2018 to wyraźny sygnał, że
za sprawą firm takich jak Poznańska Hodowla
Roślin Sp. z o. o., polskie rolnictwo jest na
właściwej drodze rozwoju.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o.
w Żninie
ul. Mickiewicza 22 a,, 88-400 Żnin, tel. /fax 52 30 20 913, sekretariat@wikznin.pl, www.wikznin.pl
Trochę o przeszłości…

Historia Żnińskich Wodociągów ma swój początek na przełomie XIX i XX wieku,
kiedy to Żnin otrzymał podstawowe urządzenia komunalne, a w nich studnię
głębinową. Wykonawcą pierwszych wodociągów miejskich w 1901 r. była firma
Krich Marten i Knauff z Berlina. Ujęcie wody odbywało się wówczas z dwóch
studni artezyjskich o głębokości 103 m o wydajności 30 m3/h i 50 m3/h, a proces uzdatniania oparty był na pracy jednego odżelaziacza.

Teraźniejszość…

Obecnie funkcjonujący Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” sp. z o. o. w Żninie kontynuuje ponad 110-letnią tradycję Żnińskich Wodociągów eksploatując
łącznie sześć stacji uzdatniania wody w Gorzycach, Wilczkowie, Jadownikach
Rycerskich, Białożewinie oraz w mieście Żnin przy ulicy Mickiewicza i Klemensa
Janickiego.
Spółka zaopatruje w wodę miasto Żnin oraz 38 miejscowości gminy Żnin. Woda
dostarczana jest siecią wodociągową o łącznej długości około 297 km, która
ciągle jest rozbudowywana z uwagi na potrzeby mieszkańców i trwający rozwój
budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy.
Równorzędnym przedmiotem działalności Spółki jest odbiór i oczyszczanie
ścieków. Zakład eksploatuje system kanalizacyjny w mieście Żnin oraz w skanalizowanych miejscowościach gminy Żnin o łącznej długości sieci sanitarnej
i ogólnospławnej 131 km. Oczyszczalnia ścieków położona jest w miejscowości
Jaroszewo, do której ścieki doprowadzane są systemem kanalizacyjnym poprzez 36 pompowni ścieków z gminy Żnin i gminy Gąsawa.
Oczyszczalnia ścieków została oddana do użytkowania w 1985 r. Podczas ponad
30-letnej pracy, obiekt był modernizowany i rozbudowywany, z czego ostatnie
działania podejmowane były w latach 2010-2011.

Czesław Janikowski, prezes Zarządu
Poznańskiej Hodowli Roślin;
Aneta Burghardt, Wiceprezes Zarządu
Poznańskiej Hodowli Roślin

Przyszłość…

Kolejna nagroda do naszej kolekcji – PERŁY RYNKU SPOŻYWCZEGO
świadczy o tym, że firma nadal utrzymuje
wysokie standardy jakości produkcji i jej
rozwój.
Zdrowie naszych klientów i nasze jest dla
nas priorytetem dlatego proces produkcji
jest długi i kosztowny, ale końcowy efekt
jest prozdrowotny. Pieczywo pszenne
wytwarzamy na rozczynach szczepionych
bakteriami mlekowymi (są to probiotyki

dla naszego przewodu pokarmowego).
Rozczyn dojrzewa 3 godz., potem ciasto
pól godz.. Natomiast pieczywo żytnie produkowane jest na naturalnych
24 godzinnych fermentacjach zakwasów.
Tu w sposób spontaniczny namnażają
się bakterie mlekowe (probiotyki) oraz
drożdże kwasowe.
Na bazie takich zakwasów wytwarzane są

rożne gatunki ciast żytnich, aby sprostać
gustom zapotrzebowaniu klientów, mamy
ich kilkanaście gatunków, natomiast chleby zwykłe przenno-żytnie produkowane
są na bazie rozczyn i zakwasów razem
poddanych fermentacji.
Otrzymane w ten sposób pieczywa są
smaczne same w sobie, z niepowtarzalnym
naturalnym zapachem i smakiem.

W związku z ciągle rosnącymi wymaganiami jakościowymi dla parametrów
ścieków oczyszczonych oraz w trosce o ochronę otaczającego nas środowiska,
a w szczególności miasta Żnin położonego pomiędzy Jeziorem Żnińskim Dużym
i Jeziorem Żnińskim Małym, które znajdują się w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Jezior Żnińskich" oraz rosnącą potrzebą budowy nowych sieci kanalizacji
sanitarnych oraz sieci wodociągowych Spółka przygotowała projekt inwestycyjny dla rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Żnin.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
pn. „MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ
I MODERNIZACJĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W AGLOMERACJI
ŻNIN” umożliwi realizację strategicznych celów Gminy i Spółki. Ochrona środowiska przyrodniczego, kształtowanie ładu przestrzennego, podniesienie jakości
życia mieszkańców oraz poprawa walorów turystycznych regionu to tylko niektóre z nich. Priorytetem będzie uzyskanie ograniczeń zrzutu nieoczyszczonych
ścieków do odbiornika, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód podziem-

nych i atmosfery oraz skuteczne oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego oraz osiągnięcie wymaganego dyrektywami Unii Europejskiej stanu
środowiska naturalnego i jego ochrona w pełni pozwolą zrealizować postawione przez władze gminy i Spółce cele.

Głównymi zadaniami przedsięwzięcia jest:

 Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie,
 Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 12,18 km w aglomeracji Żnin,
 Budowa sieci wodociągowej o długości 4,6 km w aglomeracji Żnin,
 Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej o długości 1,1 km w mieście Żnin.
 Dodatkowo zakres rzeczowy projektu został rozszerzony o zakup samochodu
do czyszczenia kanalizacji.
 Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 36 327 400,0 zł netto. Unia europejska za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje inwestycję kwotą 22 792 537,50 zł netto.

Przewidywane efekty przedsięwzięcia:

 Skuteczne usuwanie substancji biogennych ze ścieków odprowadzanych do
odbiornika.
 Odzysk biogazu i produkcja „zielonej” energii.
 Ograniczenie dopływu wód opadowych do oczyszczalni ścieków.
 Podłączenie do 2021 roku około 1280 mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.
 Podłączenie do 2021 roku około 250 mieszkańców do sieci wodociągowej.
 Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Żnin z własnych ujęć wody eksploatowanych przez Spółkę ZWiK „WiK” Sp. z o. o., którzy na chwilę obecną
zasilani są z prywatnej stacji wodociągowej.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę stanu środowiska
naturalnego poprzez:

 Zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków.
 Uszczelnienie przewodów kanalizacyjnych.
 Zminimalizowanie ryzyka powstawania awarii sieci kanalizacyjnych.
 Poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
 Realizację postanowień i wymagań dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Realizację wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie osiągnięcia minimalnego stopnia skanalizowania aglomeracji 95%.
 Przeciwdziałanie i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji oprócz dbałości o stan infrastruktury technicznej, przykłada dużą wagę do edukacji ekologicznej, skierowanej do mieszkańców aglomeracji Żnin. Piękno otaczającego krajobrazu wzbudza naturalną
potrzebę troski o dobra naturalne, tak by mogły z nich w pełni korzystać kolejne
pokolenia.

Piekarnia WACYN

Wacyn, ul. Szafirowa 55, 26-600 Radom , tel. 369 92 85
e-mail: piekarnia@wacyn.com.pl
www.wacyn.com.pl
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Korporacja Radex S.A. – dywersyfikacja
zapewnia rozwój i stabilność
Obecny rynek wymaga od przedsiębiorców dużej elastyczności i odejścia nie tylko od
sztywnych metod planowania, ale także od opierania się wyłącznie na jednej działalności.
wymaga ciągłej aktywności w postaci dostosowywania się do zmian, zarządzania nimi oraz
poszukiwania nowych możliwości rozwojowych.

Specjaliści od zarządzania
procesami inwestycyjnymi
Stąd też wśród przełomowych decyzji biznesowych Korporacji Radex S.A. pojawiła się próba
dywersyfikacji kierunków działalności firmy,
w wyniku której stara się ona bazować na dysponowanym przez nią potencjale, jednocześnie
różnicując maksymalnie branże, w których
rozwija aktywność.

Główny filar – wynajem
powierzchni komercyjnych

Działalnością, która daje poczucie stabilności Korporacji Radex, jest obecnie wynajem
powierzchni komercyjnych, biurowych, magazynowych, produkcyjnych - zlokalizowanych
w obrębie Korporacja Radex Business Park
w Warszawie przy ul. Marywilskiej, którego
spółka jest właścicielem.
Na terenie Korporacja Radex Business Park swoje biura i magazyny ulokowało ponad 30 firm
polskich i zagranicznych o ustalonej renomie,
działających w różnych branżach, będących
nierzadko ich liderami. Zlokalizowano tutaj
również dwa obiekty dedykowane dla pralni
przemysłowych. Jedna z nich uzyskała tytuł i nagrodę jako siódma pralnia na świecie.
Dywersyfikacja działalności Korporacji Radex
S.A.nie jest wymogiem rynku, ale logicznym
działaniem, którego celem jest dążenie do stabilności i bezpieczeństwa, które może zagwarantować firmie spokojny byt przez wiele następnych
lat. Powyższa uniwersalność, stanowiąca w pewnym sensie wyróżnik Korporacji Radex S.A. ,

Wśród aktualnych trzech podstawowych filarów
działalności firmy można wyróżnić m.in.
zarządzanie procesami inwestycyjnymi, które
bazuje nie tylko na wieloletnim doświadczeniu
i zgromadzonej wiedzy, ale także na stworzonym modelu zarządzania, gwarantującym
maksymalną efektywność podczas kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych oraz
elastyczność niezbędną do zdobywania nowej
wiedzy i nowych umiejętności.
Wskazany model zarządzania omawiany jest na
wykładach na wydziale Inżynierii Lądowej Warszawskiej Politechniki. Tymczasem zarządzanie
nieruchomościami i kompleksowa obsługa
Korporacja Radex Business Park w Warszawie,
którego firma jest właścicielem, pełni rolę stabilnego filaru jej działalności, tworząc zaplecze, na
którym można oprzeć przedsiębiorstwo z wieloletnią perspektywą przewidywalności.
Klaster Centralnego Okręgu Przemysłowego,
stanowiący trzeci filar, pomimo dopiero 5-letniej
historii, może pochwalić się już działalnością
polegającą na kreowaniu projektów biznesowych
w kilkunastu branżach, siecią swoich przedstawicieli w dwunastu krajach świata i zaangażowaniem
w wiele poważnych i jednocześnie odważnych
przedsięwzięć zarówno w Polsce jak i za granicą.

Zdobywcy Polskiego Godła
Promocyjnego

Warto podkreślić, że w poprzednich latach już
dwukrotnie Korporacja Radex S.A. otrzymała no-

minacje, które w tym roku zaowocowały przyznaniem Polskiego Godła Promocyjnego aż w dwóch
kategoriach, tj. za zarządzanie procesem inwestycyjnym oraz za najlepszy produkt i usługi oferowane najemcom podczas wynajmu powierzchni
użytkowych w Korporacja Radex Business Park
przy ul. Marywilskiej 34 w Warszawie.
Obiekty wzniesione przez spółkę wielokrotnie
uzyskiwały nagrody: ,,Budowa Roku" oraz
"Proces Inwestycyjny Roku" przyznawane przez
PZITB, Medal Europejski przyznawany przez
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business
Centre Club i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, nagrody Ministra Infrastruktury,
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz tytuły: ,,Projekt Inżynierski Roku" przyznawany przez PZITB, ,,Outstanding Development
of the Year" przyznawany przez CEE Real Estate
Quality Awards, a sama spółka oraz Prezes Zarządu - dr inż. Janusz Sobieraj osobiście - między
innymi Medal im. T. Kotarbińskiego PAN jak
również tytuły: ,,Pracodawca Roku w Budownictwie", "Ambasador Polskiej Gospodarki" "Gazeli
Biznesu" "Lidera zrównoważonego rozwoju", "Gepardy Biznesu", "Przedsiębiorca 25-lecia Wolności
RP oraz "Osobowość Roku 2016/2017" w różnych
ogólnopolskich konkursach.

Strategia szybkiego rozwoju

W najbliższej przyszłości firma planuje skoncentrować się na podstawowym filarze działalności, czyli utrzymaniu i rozwoju centrum
biznesowego Korporacja Radex Business Park
przy ul. Marywilskiej 34 w Warszawie, a co za
tym idzie - budowaniu stabilności firmy.
W długoterminowych planach uwzględniono
również kolejne inwestycje na terenie firmy
oraz powiększenie oferty powierzchni na
wynajem o kolejne kilkanaście tysięcy metrów
kwadratowych. Oczywiście, zarządzający
firmą nie przestaną się rozwijać w dziedzinie
zarządzania procesami inwestycyjnymi, ponieważ obecnie przygotowują się do podjęcia
funkcji koordynatora inwestycji zaproponowanej przez dużego inwestora międzynarodowego, obejmującej budowę centrów logistycznych w ramach korytarza gospodarczego
Bałtyk-Adriatyk.
Niezależnie od obu kierunków rozwoju,
uwaga Korporacji Radex S.A. jest skupiona
również na dynamicznym rozwoju Klastra
COP im. Premiera E. Kwiatkowskiego, który
obecnie koncentruje swoje wysiłki na organizacji konkretnych projektów biznesowych
w kilku krajach Europy, Afryki, opierając swój
potencjał na polskich przedsiębiorstwach,
które chcą wydatnie przyśpieszyć swój rozwój.

DEWELOPER
DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Wszystko zaczęło się w 1993 roku. Andrzej Piliszek wrócił do
Polski po 2- letnim pobycie we Francji. Pracował tam jako
inżynier budowy przy budowie Noga Hilton Hotel w Cannes
oraz w Annecy przy budowie kolektora wodnego. Po powrocie
narodziło się pytanie: co robić dalej? Jak sam mówi pomysły na
życie miał różne: może rozlewnia wody mineralnej, może nauka
gry w brydża, w którym osiągał wiele sukcesów i dzięki któremu
zwiedził świat?
Ostatecznie jednak do głosu doszło wykształcenia zdobyte na
Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i w ten
sposób powstała firma wykonawczo- budowlana AGA BUD. Spółka realizowała nieduże budynku apartamentowe w Wilanowie
oraz budowy domów jednorodzinnych w Konstancinie Jeziornie,
Komorowie czy Zalesiu. W 2005 roku przekształciła się w spółkę
deweloperską MYONI Group.
W chwili obecnej jest to jeden z wiodących podmiotów na
warszawskim rynku nieruchomości luksusowych. Projekty są
kameralne, prestiżowo zlokalizowane i spełniają najwyższe
standardy architektoniczne.
W portfolio firmy znajdują się następujące inwestycje: Rezydencja Narbutta, Słoneczna Rezydencja, Apartamenty Chocimska
14, Apartamenty Morskie Oko, Kamienica Wiejska 11. Na ukończeniu jest nowatorski projekt zagospodarowania zabytkowego

rosyjskiego Fortu Cze Czerniaków. Powstała tutaj nowoczesna
zabudowa aparthotelowo- pensjonatowa, idealnie wkomponowana w historyczne tło.
Spółka właśnie rozpoczęła kolejne przedsięwzięcie deweloperskie- znowu będzie to urokliwy park Morskie Oko, projekt
powstanie u zbiegu ulic Zajączkowskiej i Pogodnej (w miejscu
restauracji Blue Cactus). Będzie kameralnie i intymnie, planowana ilość apartamentów to jedynie 41, z większość z nich będzie
się rozciągał wspaniały widok na parkową zieleń, będzie to
prawdziwa oaza spokoju w centrum miasta.
Ambicją MYONI Group jest realizowanie ciekawych architektonicznie, niedużych projektów w najlepszych miejscach Warszawy, głównie na Mokotowie oraz w Śródmieściu, w otoczeniu
zabytkowej zabudowy oraz terenów zielonych. Wszystkie inwestycje realizowane są z najlepszych materiałów, przyjaznych
zarówno ludziom, jak i środowisku.
Z reguły są to miejsca architektonicznie trudne, na przykład na
Skarpie Warszawskiej (Słoneczna Rezydencja) czy zabudowa
istniejącej wyspy wraz z kompleksowym remontem zabytkowych koszar (Fort Cze Czerniaków). Jednak są to wyzwania,
które dają dużo radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Satysfakcja przyszłych mieszkańców jest najważniejszym
priorytetem.

Oprac. na podstawie danych Polish Market
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Perła Medycyny 2018 dla Szpitala Grochowskiego
Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. został uhonorowany Perłą Medycyny 2018 w kategorii: Szpitale publiczne (Spółki)
- poniżej 400 łóżek. Szpital działa od 1 października 2013 roku w formule spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Jego właścicielem jest
Miasto Stołeczne Warszawa. W zastępstwie Witolda Bromboszcza, Prezesa Zarządu, nagrodę
odebrała Ewa Szkiela, Prokurent, Dyrektor ds.
Pielęgniarstwa Szpitala Grochowskiego.

Wszystkie procedury w Szpitalu realizowane są w oparciu o kontrakt z NFZ.
Spółka prowadzi działalność leczniczą za
pomocą 2 przedsiębiorstw:
1) Szpital – ok. 250 łóżek z pełnym zapleczem diagnostycznym;
2) Przychodnia Specjalistyczna wraz
z Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną.
Działalność komercyjna Spółki prowadzona jest w ramach Grochowskiego Centrum
Medycznego(GCM).
Szpital Grochowski jest wieloprofilowym
szpitalem miejskim. Do jego podstawowych zadań należy udzielanie świadczeń
zdrowotnych stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie reprezentowanych
w Szpitalu specjalności medycznych. Ilość
świadczeń za 2017 rok: hospitalizacje ok.
9800 osób; świadczenia ambulatoryjne
ponad 38 000 osób, w tym Izba Przyjęć
ponad 12 000 osób.
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Szpital Grochowski zatrudnia wysokospecjalistyczny zespół medyczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
i naukowym. Liczba zatrudnionych
pracowników wynosi ok. 630, oraz ok.
140 pracowników na umowy cywilno-prawne. Kapitałem Szpitala jest wysoce
profesjonalny zespól medyczny oraz
zabezpieczający.
Szpital sprawuje całodobową opiekę
zdrowotną nad pacjentami w następujących dziedzinach medycyny: chirurgia
ogólna i onkologiczna, choroby wewnętrzne, kardiologia w pełnym zakresie wraz
z kardiologią inwazyjną, terapia i rehabilitacja neurologiczna oraz anestezjologia
i intensywna terapia.
W Szpitalu udzielane są także świadczenia
zdrowotne w warunkach ambulatoryjnych
w zakresie: alergologii, chirurgii ogólnej,
chorób piersi, diabetologii, kardiologii,
leczenia bólu oraz chirurgii onkologicznej.
Obecnie działalność w ramach lecznictwa
zamkniętego prowadzona jest
w 6 oddziałach szpitalnych, dysponujących łącznie liczbą ok. 250 łóżek. Liczba
łóżek jest nieznacznie mniejsza w stosunku do lat poprzednich. Ulegać będzie
dalszej zmianie w związku z systematyczną modernizacją placówki.
Szpital wyposażony jest w nowoczesną
aparaturę i sprzęt medyczny m.in.: Tomograf Komputerowy (TK), Angiograf do
zabiegów koronarografii oraz nowy Kardioangiograf do zabiegów elektrofizjologii,
nowoczesne cyfrowe aparaty RTG i USG
oraz mammografii, wykonuje się także
badania: bronchoskopii, gastroskopii oraz
sigmo i kolonoskopii.
W ramach rozbudowy Szpitala w październiku 2012 roku został wybudowany, wyposażony i oddany do użytku
wielofunkcyjny Pawilon VIII, w którym
zostały zlokalizowane:
- I zba Przyjęć, która spełnia wymagania
dla SOR -posiada 6 łóżek obserwacyj-

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach
– Perłą Medycyny 2018
W konkursie promującym Strategię Polskich Marek – Polskie Perły, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II otrzymał nagrodę „Perły Medycyny
2018” wraz ze statuetką przyznaną decyzją Rady Programowej i Organizatorów konkursu.
Konkurs zorganizowała Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców –
przedsiębiorcy.pl. Uroczysta Gala wręczenia nagrody odbyła się 22 czerwca w Warszawie.

nych, 2 stanowiska reanimacyjne, 2 sale
zabiegowe;
-S
 terylizatornia,
-B
 lok Operacyjny wyposażony jest w 4
sale operacyjne, który jest przystosowany
do przeprowadzania wszystkich procedur chirurgicznych. 2 sale operacyjne
wyposażone są w sprzęt pozwalający
wykonywać procedury laparoskopowe.
Zespół chirurgów i anestezjologów ma
możliwość bezpośredniego dostępu do
badań obrazowych wykonywanych u pacjenta. Sale operacyjne mają możliwość
przeprowadzania telekonferencji z zabiegów, jak również możliwość archiwizacji
procedur chirurgicznych na nośnikach
cyfrowych.
-S
 ala Wybudzeń posiada 7 stanowisk
w pełni wyposażonych.
-P
 ododdział Intensywnej Terapii
Kardiologicznej w której znajduje się
14 łóżek intensywnego nadzoru oraz
sala zabiegowa, z pełnym nowoczesnym
monitoringiem kardiologicznym inwazyjnym i nieinwazyjnym, z centralą oraz
z możliwością monitorowania telemetrycznego. Istnieje możliwość respiratoroterapii, kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, czasowej stymulacji. Oddział
specjalizuje się w leczeniu „zawałów” tj.
ostrych zespołów wieńcowych z bezpośrednim zagrożeniem życia, po interwencjach kardiologicznych. Przyjmowani są też pacjenci ze świeżym zawałem
serca, niestabilną chorobą wieńcową,
zaawansowaną niewydolnością serca
oraz groźnymi arytmiami.
-p
 racownie diagnostyki kardiologicznej:
Echokardiografii, Testów Wysiłkowych
i Spiroergometrii, Zaburzeń Rytmu
(Holtery, EKG, ciśnienia, elektrofizjologia nieinwazyjna), Kontroli Stymulatorów i ICD, Testów pochylniowych
i badań układu autonomicznego oraz
część Zakładu Rehabilitacji a także Sala
Seminaryjna.
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Nowe aparaty rentgenowskie, 180 nowych
łóżek rehabilitacyjnych, nowoczesny
wideobronchoskop ultrasonograficzny
z procesorem o skanowaniu sektorowym,
bronchoskopy, to tylko część sprzętu,
który od niedawna znajduje się na wyposażeniu Szpitala. Tylko na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego z dotacji Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szpital w ostatnich 5 latach
pozyskał około 800 tys. zł.
- Z własnych i unijnych pieniędzy udało
się doposażyć Dział Usprawniania Leczniczego w nowoczesny sprzęt fizjoterapeutyczny. Od lipca 2018 wykonywana jest
spirometria przy użyciu nowego zestawu
pletyzmograficznego wysokiej klasy
Vyntus Body, a Pracownia Ultrasonograficzna została doposażona w nowoczesny
aparat USG - mówi Mariusz Grochowski,
Dyrektor Szpitala. - Rok 2018 będzie
również rokiem inwestycji w szpitalu pozyskaliśmy dofinansowanie z Programu
Operacyjnego IiŚ z EFRR w kwocie
8,7 mln zł na przebudowę Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy wraz z wyposażeniem.
Po II wojnie światowej, placówka
funkcjonowała jako sanatorium, które
włączyło się w walkę z epidemią gruźlicy. Aktualnie prowadzi ona działalność
leczniczą, organizuje i realizuje działania
dydaktyczne i badawcze w powiązaniu
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
Świadczy usługi w ramach umowy
z NFZ. Posiadanie akredytacji i wdrożony system zarządzania jakością, zgodny
z normami ISO, wyróżniają go na rynku
usług zdrowotnych.
- Dla pacjentów szczególnie istotny jest
fakt, że Szpital jest bezpieczniejszy, lepiej
zorganizowany i zarządzany oraz, że
świadczy usługi wysokiej jakości - mówi
Mariusz Grochowski, Dyrektor Szpitala.
- Również walory klimatyczne Głuchołaz, położonych w otoczeniu żywicznych
lasów sosnowych i świerkowych, sprzyjają skutecznemu leczeniu, rehabilitacji
i profilaktyce chorób układu oddechowego,
krążenia, narządu ruchu.
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W Szpitalu prowadzona jest diagnostyka
i leczenie schorzeń układu oddechowego,
w tym gruźlicy i nowotworów, chemioterapia w trybie stacjonarnym, kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna, a także
wczesna rehabilitacja kardiologiczna.
Ponadto, prowadzona jest ogólnoustrojowa rehabilitacja dorosłych i dzieci w trybie
ambulatoryjnym. Mariusz Grochowski
podkreśla, że Szpital w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej jest jedyną jednostką
w województwie opolskim wyspecjalizowaną w tym obszarze.
W Szpitalu opracowany został własny
program rehabilitacji, istotne jest też
to, że program dotyczący rehabilitacji
pulmonologicznej i kardiologicznej, stanowi standard postępowania i w odróżnieniu od innych placówek opiera się na
założeniu wychowania prozdrowotnego
i wyrabianiu czynnej postawy pacjenta
wobec choroby.
31 marca 2017r. w Szpitalu podpisane zostało porozumienie o współpracy z Politechniką Opolską. Zawarte porozumienie
i fakt utworzenia w placówce Instytutu
naukowo - dydaktycznego zaowocowały
utworzeniem pracowni, jednej z pierwszych, umożliwiającej badania oraz prak-

tyczne wdrożenie innowacyjnej metody
usprawnienia, wykorzystującej nowoczesne technologie komputerowe w zakresie
wirtualnej rzeczywistości. Jest to nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi.
Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia,
pacjent otrzymuje natychmiastową informację zwrotną, a wykonywane zadania
mają interaktywną i ciekawą formę,
motywującą go do systematycznej pracy.
Studenci uzyskają pełne przygotowanie
zawodowe do przyszłej pracy w zawodzie
fizjoterapeuty, a pracownicy placówki
oraz uczelni zyskają dostęp do nowoczesnej aparatury umożliwiającej prowadzenie badań naukowych.
Korzyści odniosą przede wszystkim
pacjenci Szpitala, gdyż wykorzystanie nowoczesnych technologii daje możliwość
głębszego zaangażowania się w wykonywane ćwiczenia oraz doprecyzowania
parametrów zadań ruchowych.
W chwili obecnej prowadzone są
działania rekrutacyjne do Programu
Rehabilitacji Kardiologicznej - projektu miękkiego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego
2014-2020.

23

Gospodarka

Samorządy

Rzeszowski Inteligentny System Transportowy
Szpital w Ostródzie jako Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został
powołany decyzją wojewody olsztyńskiego
z dnia 30.07.1997 roku. Wraz z wprowadzeniem w 1999 roku reformy ochrony zdrowia
rolę organu założycielskiego oraz uprawnienia właścicielskie w SPZOZ w Ostródzie przejął powiat ostródzki. Mimo wielu
działań i starań kierownictwa oraz organów
założycielskich, szpital miał ogromne problemy z utrzymaniem płynności finansowej.
Rozpoczęcie procesu komercjalizacji miało
doprowadzić do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz rentowności
szpitala.
Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ostródzie S.A., utworzony na bazie zlikwidowanego SPZOZ, od kilkunastu lat funkcjonuje jako spółka prawa handlowego i jest
jednym z pierwszych nowatorskich eksperymentów przeprowadzonej komercjalizacji
SPZOZ w województwie warmińsko-mazurskim. Spółka została wpisana do KRS w dniu
17.08.2001 r., a rozpoczęła swą działalność
medyczną 01.11.2001 roku.
Obecnie szpital posiada 10 oddziałów,
7 poradni specjalistycznych oraz pracownie
diagnostyczne. Celem Spółki jest udzielanie
świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia
w zakresie działań służących ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia oraz
innych działań medycznych, wynikających
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych,
regulujących zasady ich wykonywania.
Wysokość kapitału zakładowego wynosi
obecnie 8 194 300,00 zł, akcjonariuszem
spółki jest w całości powiat ostródzki. Warto
podkreślić, że po komercjalizacji majątek
trwały szpitala wzrósł kilkukrotnie. Przeprowadzono informatyzację placówki (wartość
1,8 mln zł), rozbudowano i zmodernizowano
oddział chorób zakaźnych (8,5 mln zł), wybudowano centralną sterylizatornię (2,18 mln
zł), zmodernizowano i doposażono oddziały
szpitalne (2,2 mln zł), zbudowano instalację
solarną ciepłej wody użytkowej (0,5 mln zł),
zakupiono urządzenia i sprzęt medyczny na
ogólną kwotę ponad 5,5 mln zł. Zakupiono
nowy tomograf komputerowy z własnych
środków. W miejscu dawnej kuchni szpitala
powstał blok operacyjny z trzema salami
oraz oddział intensywnej terapii z czterema
łóżkami i izolatką, który zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. Koszt
inwestycji to ponad 8 mln zł.

Ponadto realizowane są działania znacznie
poprawiające komfort pacjentów . Ceniona firma cateringowa tuż przed podaniem
dostarcza do szpitala zdrowe, zróżnicowane
i odpowiednio zbilansowane posiłki. Przywożone w chroniących przed wystygnięciem
pojemnikach termoizolacyjnych, termosach
i tzw. menuboxach, podpisane są skrótem
oznaczającym poszczególną dietę, dzięki
czemu mogą szybko trafić do odpowiednich
osób.
Utworzono nową stronę internetową szpitala (www.szpitalostroda. pl), dostosowaną
do potrzeb wszystkich użytkowników:
pacjentów, ich rodzin, pracowników oraz
praktykantów PZOZ, a także firm współpracujących z placówką. Przejrzysta witryna
zawiera istotne kontakty i dokumenty,
porady czy ankietę satysfakcji pacjenta do
wypełnienia online, a także w przystępny,
estetyczny sposób na bieżąco informuje
o ważnych, ciekawych przedsięwzięciach
i sukcesach pracowników. Na stronie uruchomiono cieszący się wielką popularnością
album dzieci narodzonych w Ostródzie, cykl
wywiadów z personelem czy Internetową
Szkołę Rodzenia – regularnie publikowane
porady dotyczące przebiegu ciąży, porodu,
połogu i funkcjonowania PZOZ. Zagadnienia opracowywane są przez nasze położne,
a zainteresowani mają możliwość przesyłania własnych pytań.
Szybka, atrakcyjna dla pacjentów komunikacja jest również możliwa dzięki żywo
rozwijającemu się profilowi szpitala na Facebooku (Fb/Szpital Ostróda), który przekazuje
informacje zawarte na stronie internetowej
placówki, integruje lokalną społeczność
i obrazuje jej potrzeby. Odpowiedzią na nie
jest np. zorganizowanie serii zajęć z ratownikami medycznymi dla dzieci i młodzieży czy
świętowanie na oddziałach szpitalnych Dnia
Babci i Dziadka.
Ostatnio zakupiliśmy dwa nowe aparaty USG
na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz do Poradni „K”. Zinformatyzowaliśmy i włączyliśmy do sieci online
laboratorium szpitala. W ramach sieci szpital
został zakwalifikowany do zabezpieczenia
zdrowotnego jako szpital II stopnia. Szpital
zwiększa ilość wykonywanych świadczeń
zdrowotnych. Umowy zawierane na kolejne
okresy rozliczeniowe z NFZ są coraz większe.
Poprawia się dostępność pacjentów do wykonywanych przez szpital usług.

Geneza

Rzeszów jako największy ośrodek wzrostu
w regionie ma znaczny zasięg oddziaływania
społeczno-gospodarczego. Od kilkunastu lat zauważalny jest intensywny rozwój miasta wynikający z migracji ludności i wzmożonej mobilności
społeczeństwa.
Głównym środkiem zbiorowego transportu
publicznego na terenie Rzeszowa i w miejscowościach ościennych jest autobus, a istotą
problemów obecnego systemu transportowego
jest jego uzależnienie od warunków sprawnego
poruszania się w ramach istniejących rozwiązań
komunikacyjnych.
Z przeprowadzonych analiz jednoznacznie
wynikało, że dla osiągniecia zakładanych rezultatów i zapewnienia ich utrzymania niezbędne
są interwencje dotyczące taboru (zakupiono
80 sztuk taboru autobusowego, z czego 30 szt.
zasilanego sprężonym gazem ziemnym CNG)
i infrastruktury transportowej (przebudowano
17 skrzyżowań; wydzielono buspasy na 6 km
dróg w centrum miasta; rozbudowano ponad
11 km ciągów komunikacyjnych: ul. Podkarpacką, ul. Lubelską, al. Rejtana, węzeł drogowy
al. Wyzwolenia / ul. Warszawska, połączono
ul. Załęską z ul. Lubelską nową przeprawą
o wysokości ponad 108 m i długości ponad 480 m
– most im. Tadeusza Mazowieckiego), ale również
wprowadzenie nowoczesnych inteligentnych
systemów transportowych. Tak powstała idea
wieloetapowego utworzenia i rozwoju Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego
(RIST), realizowanego jako jeden z najistotniejszych komponentów Rzeszowskiego Programu
Transportowego (RPT) implementującego ideę
zrównoważonej mobilności miejskiej. Co istotne
przyjęte w RPT rozwiązania przyjazne są również
dla osób o ograniczonej mobilności.

Prezes Zarządu Janusz Boniecki

Finasowanie

RPT (w tym RIST) został wdrożony w latach
2011-2015 w ramach 3 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej perspektywy 2007-2013 (w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - łączna
wartość projektów ponad 500 mln PLN, w tym
dofinansowanie ponad 417 mln PLN – w tym
RIST ponad 113 mln PLN z dofinansowaniem
ponad 89 mln PLN.

POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A.

Zakres rzeczowy

ul. Wł. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda | woj. warmińsko-mazurskie | REGON 511398725 | NIP 741-18-87-468
Centrala tel. 89 646-06-00 | Sekretariat tel. 89 646-06-40 | faks 89 646-92-50
E-mail: sekretariat@szpital-ostroda.pl | www.szpital-ostroda.pl
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RIST składa się z następujących komponentów:
Z
 arządzania Transportem Publicznym - zarządzanie flotą autobusów (bieżąca identyfika-
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cja i lokalizacja pojazdów, kontrola standardów
jakości świadczonych usług i obsługi podróżnych), pomiar i statystyka potoków pasażerskich, optymalizacja układu linii autobusowych
i ich rozkładów jazdy, monitoring wizyjny,
D
 ynamicznej Informacji Pasażerskiej - użyteczne dla podróżnych informacje dostępne
za pomocą: ponad 160 tablic przystankowych,
i 38 biletomatów stacjonarnych, kilkuset tablic
i ekranów informacyjnych oraz kasowników
(w 150 autobusach), a także 80 biletomatach
mobilnych (w 80 autobusach). Dostęp z dowolnego miejsca (tablet lub smartfon i serwis
internetowy www.rtm.erzeszow.pl) do planera
podróży i bieżących informacji na temat czasu
odjazdu autobusów poszczególnych linii z każdego przystanku – (wirtualna tablica informacji
pasażerskiej). Planer i informacje dostępne
są również w darmowej aplikacji myBUS na
systemy: Android, Windows, iOS, wprowadzono również ułatwienia dla osób o ograniczonej
mobilności (systemy wyzwalanych zapowiedzi
głosowych),
B
 iletu Elektronicznego Komunikacji Miejskiej
- nowa, elektroniczna forma zapłaty za przejazd
autobusami komunikacji miejskiej (Rzeszowska Karta Miejska) - możliwość zarządzania
e-biletem/elektroniczną portmonetką za
pośrednictwem 38 biletomatów stacjonarnych i 80 biletomatów mobilnych, kilkuset
kasowników i serwisu internetowego – www.
rtm.erzeszow.pl) oraz w kilkunastu Punktach
Obsługi Podróżnego (tu również wydawanie
RKM). Dodatkowo bez ograniczeń czasowych
w biletomatach można nabyć tradycyjne bilety
papierowe – płacąc za nie zarówno gotówką, jak
i kartami bankowymi (w tym zbliżeniowymi).
 Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym
- wspomaga zarządzanie ruchem w zależności od jego natężenia, poprzez dynamiczną
optymalizację działania sygnalizacji świetlnych i nadając priorytet dla komunikacji
miejskiej: ponad 50 sygnalizacji świetlnych na
całym obszarze Rzeszowa, 22 tablice zmiennej
treści, 9 stacji meteo, serwis internetowy dla
kierowców www.rtm.erzeszow.pl, monitoring
wizyjny i usprawnienia dla osób o ograniczonej
mobilności.,
D
 ynamicznego Ważenia Pojazdów - wykrywanie pojazdów przeciążonych lub przeładowanych oraz rejestracja informacji o wykrytych
wykroczeniach – 5 stacji pomiarowych na
drogach wlotowych do miasta,
Z
 arządzania Strefą Płatnego Parkowania - obsługa ponad 2000 miejsc postojowych – system
współpracuje z: 130 parkometrami (zasilanymi
z ogniw słonecznych i z obsługa płatności elektronicznych), 12 tablicami zmiennej treści (naprowadzającymi na wolne miejsca postojowe).

W ramach wdrożenia utworzono 3 wzajemnie się
uzupełniające i jednocześnie redundantne centra
sterowania i zarządzania ruchem i transportem
publicznym, a komunikacja komponentów RIST
odbywa się poprzez dedykowaną platformę
łączności radiowej i to w odniesieniu zarówno
do elementów statycznych (centra sterowania,
przestanki, sygnalizacje świetlne), jak i będących
w ruchu (autobusy).
RIST pozwolił zrealizować zakładane cele (w tym:
skrócenie czasu przejazdów i zwiększenie
liczby pasażerów transportu zbiorowego, a także
usprawnienie poruszania się po mieście i wzrost
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu)
i planowany jest jego dalszy rozwój jako urzeczywistnienia materializacji idei zrównoważonej
mobilności miejskiej i inteligentnego miasta.
Zarówno RIST jak i RPT oraz realizacja idei im
przyświecających została doceniona wieloma
krajowymi i międzynarodowymi nagrodami
przyznawanymi przez eksperckie gremia.
Perspektywa UE 2014-2020 w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia, to kolejny etap
realizacji RPT – realizowane są kolejne 3 projekty
(o łącznej wartości ponad 474 mln zł, z dofinansowaniem UE ponad 344 mln zł), które są
kontynuacją inwestycji realizowanych ze środków
PO RPW w perspektywie 2007-2013, w szczególności w zakresie rozbudowy RIST oraz dalszej
modernizacji taboru (elektryczny, CNG, napęd
hybrydowy) i infrastruktury komunikacyjnej,
a także intermodalności (Rzeszowskie Centrum
Komunikacyjne). Prowadzone są również prace
koncepcyjne nad wdrożeniem alternatywnych
środków transportu: kolei monorail i pojazdów
autonomicznych.
Rzeszowski Program Transportowy jest przedsięwzięciem innowacyjnym zarówno pod względem
skali, kompleksowości, jak i nowoczesności
rozwiązań problemów transportu publicznego
realizowanych w obrębie całego miasta, realizującym ideę zrównoważonej mobilności miejskiej.
Prezydent Miasta Rzeszowa
Tadeusz Ferenc
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Samorządy

Samorządy

Wołów atrakcyjny także dla rowerzystów

Samorządy coraz chętniej
kupują elektryczne autobusy
Rozmowa z Markiem
Gawrońskim Wiceprezesem
ds. Relacji z Sektorem
Publicznym i Rządowym,
Volvo Group Poland
Podczas IX Kongresu Regionów we Wrocławiu, brał udział w sesji plenarnej „Czy polskie
miasta są gotowe na rewolucję w mobilności?”.
Jak brzmi odpowiedź na to pytanie?
Można powiedzieć, że polskie miasta są już w trakcie
tej rewolucji i wprowadzają nowe rozwiązania i nowe pojazdy. Mamy przykłady miast, gdzie transport publiczny
jest lub za chwilę będzie w 100% zelektryfikowany.
Bardzo często jest tak, że miasto swoją przygodę z elektromobilnością zaczyna od autobusów hybrydowych
i uczy się jak te pojazdy optymalnie wykorzystać w ruchu miejskim. Następnie testuje elektryczne hybrydy
i ostatecznie przechodzi do autobusów elektrycznych.
Takim miastem jest Inowrocław, który 3 lata temu kupił
pierwsze autobusy hybrydowe, a następnie zdecydował
się na zakup elektrycznych hybryd i pełnych elektryków,
które dostarczymy do Inowrocławia pod koniec tego
roku. To podejście jest bardzo korzystne, ponieważ
miasto czy organizator transportu publicznego w danym
mieście krok po kroku uczy się jak użytkować niskoemisyjny tabor, jak optymalizować jego wykorzystanie
na konkretnych trasach, organizować infrastrukturę
i system zarządzania dookoła niego.
Rynek autobusów zelektryfikowanych w Polsce
rozwija się bardzo dynamicznie. Zwiększa się liczba
ogłaszanych postępowań przetargowych na zelektryfikowane autobusy: elektryczne, elektryczne hybrydy
typu plug-in oraz hybrydy. W poprzednim roku około
20% postępowań na zakup autobusów miejskich to te
z napędem alternatywnym.
Mobilne miasto to nie tylko ekologiczne autobusy, ale
również inne rozwiązania w mieście, dzięki którym
miasto jest bardziej przyjazne mieszkańcom. Przykładowo na liniach z udziałem autobusów elektrycznych
możemy umiejscowić przystanki tam, gdzie do tej
pory było to niemożliwe np. pod przysłowiowym
oknem lub wewnątrz galerii handlowych czy budynkach użyteczności publicznej. Takie rozwiązania
funkcjonują np. w Goteborgu w Szwecji i jesteśmy
pewni, że w niedalekiej przyszłości będą się na nie
decydować również polskie miasta.
Czy istnieje zapotrzebowanie na autobusy
hybrydowe ze strony polskich samorządów?
Od 2016 roku stale rośnie liczba samorządów
w Polsce, które decydują się na zakup autobusów
zelektryfikowanych lub deklarują taki zakup w najbliższej przyszłości. Porównując tylko ostatnie dwa
lata – w 2016 roku samorządy kupiły 17 autobusów
z napędem hybrydowym, w 2017 roku już 85 takich
pojazdów, a w tym roku tylko w ciągu pierwszych
pięciu miesięcy zarejestrowano 73 hybrydy. Dzieje się
tak, ponieważ samorządy dostrzegają one korzyści
płynące z zelektryfikowanego transportu. Takie autobusy mogą docierać w miejsca dotychczas niedostępne dla pojazdów z silnikiem spalinowym, zwiększa
się komfort i wygoda podróżnych, zmniejsza poziom
hałasu w miastach.
Fabryka autobusów Volvo we Wrocławiu już od
wielu lat produkuje pojazdy hybrydowe. Proszę
ocenić zalety takiego miejskiego autobusu.
We Wrocławiu produkujemy trzy typy autobusów
miejskich: hybrydowe, elektryczne hybrydy oraz
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autobusy w pełni elektryczne. Każdy z tych trzech
rodzajów napędu odpowiada na inne potrzeby nie
tylko miast, ale również konkretnych tras w miastach.
Nasze hybrydy, elektryczne hybrydy oraz modele
w pełni elektryczne są efektem wieloletnich działań
w obszarze badań i rozwoju oraz testów tych modeli
w zróżnicowanych warunkach. W tradycyjnym autobusie hybrydowym silnik elektryczny wykorzystywany jest podczas postoju i przy ruszaniu, co pozwala
osiągnąć wydajność energetyczną o 40% większą
w porównaniu z autobusem z silnikiem diesla. Kolejny typ autobusu to elektryczna hybryda różni się od
tradycyjnych hybryd tym, że na większości trasy jest
zasilany wyłącznie energią elektryczną – niewielki
silnik spalinowy pełni tu funkcję pomocniczą. Taki
autobus przejechać może w trybie elektrycznym
ok. 70% trasy (w zależności od warunków, w jakich
porusza się autobus), a doładowanie baterii odbywa
się na przystankach końcowych i trwa jedynie trzy do
sześciu minut – po tak krótkim czasie autobus może
ruszać w trasę. Z kolei w przypadku autobusów elektrycznych oszczędność energii jest ogromna - można
bowiem zredukować zapotrzebowanie na energię
nawet o 95%.
Napęd hybrydowy to połączenie silnika spalinowego
i elektrycznego. Oba silniki mogą pracować osobno
lub jednocześnie, w zależności od potrzeb, co w efekcie daje oszczędności. Na przykład podczas postoju
i przy niskich prędkościach – pracuje silnik elektryczny, a przy szybszej jeździe - spalinowy.Czystość
powietrza oraz obniżenie poziomu hałasu to kwestie,
które coraz częściej są brane pod uwagę przy projektowaniu systemów komunikacji miejskiej. W wielu
polskich miastach problem jest szczególnie istotny ze
względu na smog, który z roku na rok staje się coraz
większym zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców.
Odpowiedzią na eko-potrzeby miast w zakresie transportu publicznego są autobusy wykorzystujące napęd
elektryczny – np. hybrydy. Technologia hybrydowa
to korzystne rozwiązanie dla komunikacji miejskiej
-napęd hybrydowydoskonale spisuje się w pojazdach
zmuszonychdo nieustannego zatrzymywania się
i ruszania, poruszających się w intensywnymruchu
miejskim, często przy niskich prędkościach (wtedy
wykorzystywany jest silnik elektryczny). Pojazdy hybrydowe są cichsze od tradycyjnych diesli czy pojazdów o napędzie gazowym. Ruszają z przystanków na
bezgłośnym napędzie elektrycznym, emitują znacznie
mniej szkodliwych substancji, pozwalają oszczędzać
energię, są też tańsze w eksploatacji.

Rozmowa z Dariuszem
Chmurą, burmistrzem Wołowa
Megatrendy w miastach i regionach - to główny
temat IX Kongresu Regionów, który odbył się we
Wrocławiu. W Narodowym Forum Muzyki przez
dwa dni debatowali europosłowie, liderzy samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych i eksperci
z całej Polski.
W trakcie paneli dyskusyjnych rozmawiano m.in.
o zrównoważonym planowaniu przestrzeni miejskiej,
nowych trendach w rozwoju miast łączących funkcje
biurowe, handlowe, mieszkalne i rekreacyjne, wyludnianiu się centrów, rewitalizacji, ale także o cyfrowym zarządzaniu miastem, partnerstwie publiczno-prywatnym, strefach niskiej emisji w centrach czy
o walce ze smogiem. Sesja plenarna pierwszego dnia
obrad dotyczyła Nowej Perspektywy Finansowej Unii
Europejskiej po 2020 roku. Jednym z prelegentów
obok m.in. Europosła Jerzego Buzka i Jana Olbrychta
- Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, był marszałek
województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.
Zgodnie z propozycją przedstawioną przez Komisję
Europejską, w latach 2021-2027 Polska może otrzymać aż o 23 % mniej funduszy niż wynosi aktualne
wsparcie unijne. Mimo, że dziś nasze województwo
jest jednym z najlepiej rozwijających się regionów
w Polsce i w Europie, a według danych Eurostatu na
300 regionów unii - jest na pierwszym miejscu w tworzeniu nowych miejsc pracy, to niestety w dalszym
ciągu Polska pozostaje jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów UE.
Dolny Śląsk, dzięki racjonalnie i skutecznie prowadzonej polityce rozwoju, a także ogromnemu
wsparciu unijnych funduszy, przekroczył próg
dochodu wynoszący 75% średniej unijnej PKB na
mieszkańca. Dzięki temu, jako jedyne województwo
w Polsce, z kategorii regionu słabiej rozwiniętego
zostanie zakwalifikowany do kategorii regionu
w okresie przejściowym. Nie oznacza to jednak, że
Dolny Śląsk nie potrzebuje już wsparcia. Strategia
rozwoju regionalnego to inwestycyjna mapa drogowa,
planująca inwestycje na wiele lat wprzód. Jeśli zabraknie pieniędzy na ich sfinansowanie wiele z nich nie
zostanie zrealizowanych.
Wprawdzie w ocenie wielu ekspertów Dolny Śląsk to
marka, która przyciąga inwestorów, przedsiębiorców,
studentów i turystów z całego świata. Mieszkańcy
regionu również doceniają coraz lepszy komfort życia.
Szybki w ostatnich latach rozwój infrastruktury,
budowa i modernizacja dróg, rozwój komunikacji
zbiorowej (nowy tabor Kolei Dolnośląskich) znacząco
poprawił dostępność komunikacyjną regionu.
Przyczyniło się to do rozwoju gospodarczego i spadku
bezrobocia (obecnie na poziomie 5,6%). Również
rozbudowa i modernizacja infrastruktury medycznej
czy zakup nowego sprzętu medycznego oraz walka
ze smogiem − to wszystko odbywa przy ogromnym
wsparciu środków unijnych.
Nadal jednak priorytetem w polityce spójności
realizowanej przez władze Dolnego Śląska jest dalsze
wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na południu województwa. To m.in. tam są
gminy, których tempo rozwoju jest niższe, a odpływ
ludzi związany ze starzeniem się społeczeństwa oraz
migracjami dodatkowo utrudnia podejmowanie
działań naprawczych.
− W stosunku do aktualnych kwot funduszy unijnych,
z których korzystamy, prawdopodobnie czeka nas ich
obniżenie aż o 25%. Dlatego konieczne są zgodne, partnerskie i twarde negocjacje z KE. Muszą brać w nich
udział samorządy - ze względu na własny potencjał,
doświadczenie oraz wiedzę na temat konkretnych
potrzeb w poszczególnych regionach – podsumował
marszałek Cezary Przybylski.
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Podczas naszej ostatniej rozmowy wspominał Pan, że w tym roku
samorząd będzie mocno inwestował
w infrastrukturę drogową. Czy udało
się już rozpocząć jakieś projekty?
Inwestycje drogowe to jeden z priorytetów 2018 roku w gminie Wołów. Ruszamy
z przebudową drogi wojewódzkiej nr 338,
która stanowi główny szlak komunikacyjny przebiegający przez miasto. Udało się
rozstrzygnąć postępowanie na realizację przebudowy pierwszych dwóch etapów inwestycji,
których wartość sięgnęła ponad 9 milionów
złotych. Całość inwestycji będzie realizowana
do 2020 roku, a kosztorys zadania to blisko 40
milionów złotych. Za tę kwotę przebudujemy
nawierzchnię dróg, zbudujemy kanalizację
deszczową, która była jedną z bolączek 338,
wybudujemy sieć kanalizacji sanitarnej,
przebudujemy wszystkie ciągi piesze na ciągi
pieszo – rowerowe, wymienimy oświetlenie
uliczne i przebudujemy skrzyżowania. Dzięki
dobrej współpracy z samorządem województwa udało się nam dołączyć do dużego
programu przebudowy dróg wojewódzkich
w północnej części Dolnego Śląska. Tylko
w tym roku wyremontowanych zostanie 10
km dróg wojewódzkich na terenie naszej
gminy, w tym wyczekiwanego przez mieszkańców odcinka drogi 340, która stanowi
jedną z alternatyw dojazdu do Wrocławia.
Inwestujemy również w infrastrukturę na
osiedlach mieszkaniowych. Po remoncie ul.
Zofii Chrzanowskiej, Braci Korczyńskich,
Glinianej, czy Sikorskiego, które ukończyliśmy w tym roku przyszedł czas na kolejne
cztery ulice – Poziomkową, Jagodową, Akacjową i Jesionową, których remont pochłonie
blisko 3,5 mln złotych. Jedną z inwestycji,
która cieszy się największą popularnością jest
budowa ścieżki rowerowej, będącej częścią
Dolnośląskiej Krainy Rowerowej. Ukończyliśmy budowę pierwszego 4 kilometrowego
odcinka łączącego Wołów z drugą największą
wsią gminy – Mojęcicami, a kolejne 9 kilometrów ścieżki turystycznej dokończymy do
końca bieżącego roku. Zapraszam wszystkich
miłośników jednośladów do wypróbowania
naszej trasy, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej
atrakcyjność ze względu na piękno otaczającej gminę przyrody, fantastyczne zabytki,
ale i szerokość trasy, sięgającą 3,5 m, która
pozwala na bezpieczne podróżowanie, z dala
od głównych tras.
Dolny Śląsk zmaga się z problemem
smogu. W jaki sposób samorząd
Wołowa stara się minimalizować ilość
zanieczyszczeń w powietrzu?
W gminie Wołów od tego roku funkcjonuje
program dopłat do wymiany źródeł ciepła. Na
ten cel przeznaczyliśmy 500 000 zł i liczyli-
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śmy na współfinansowanie części zadania ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Niestety program WFOŚ został
zamknięty przed zakończeniem naboru, co
zamknęło nam tę drogę. Biorąc pod uwagę
złożoność problemu powstawania smogu,
skutki wdychania niebezpiecznych substancji dla organizmu i rosnącą świadomość
mieszkańców w tym temacie zamierzamy
kontynuować gminny program finansując go
w całości ze środków budżetu. Czekamy również na założenia nowego programu ogólnopolskiego, które wkrótce mają zostać przedstawione. Jako przewodniczący Konwentu
Wójtów i Burmistrzów Gmin Subregionu
Wrocławskiego wraz z zarządem zamierzamy
lobbować za poszerzeniem założeń projektów
o wymianę źródeł ciepła nie tylko w domach
jednorodzinnych, ale i w budownictwie wielomieszkaniowym.
Piastuje Pan urząd burmistrza Wołowa
od 2010 roku. Jak ocenia Pan ten okres?
Czuje Pan, że wywiązał się z obietnic,
złożonych mieszkańcom gminy?
Jestem zadowolony z tego co wraz z moim
zespołem ludzi udało się nam osiągnąć przez
8 ostatnich lat, jednakże wciąż pozostaje wiele do zrobienia i wiele do poprawy.
W ciągu dwóch kadencji zrealizowaliśmy
inwestycje warte blisko 80 milionów zło-

tych, a w tym roku ta wartość powiększy
się o rekordowe 45 milionów. To zasługa
współpracy zarówno z radnymi gminy,
jak i władzami powiatu i województwa.
Udało się wyremontować wszystkie obiekty
użyteczności publicznej, takie jak Wołowski
Ośrodek Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Targowisko Miejskie czy halę
Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także Stadion
Miejski. W ramach partnerstwa publiczno
– prywatnego z firmą Siemens, dokonaliśmy modernizacji energetycznej wszystkich
budynków oświatowych. Powstały kilometry nowych dróg na terenach wiejskich,
zarówno w ramach projektów związanych
z przebudową dróg dojazdowych do gruntów
rolnych, jak i dróg powstałych w ramach
procesu scaleniowego, które zostały w 100 %
dofinansowana ze środków PROW. Dobrze
układała się współpraca z stowarzyszeniami,
klubami sportowymi, co pozwoliło na aktywizację mieszkańców. Jedną z obietnic była
również realizacja Wołowskiego Budżetu
Obywatelskiego, którego czwarta edycja
ruszy w okresie wakacyjnym. Skala potrzeb,
problemów mieszkańców wciąż jest bardzo
duża i wiem, że wciąż wiele pracy przed
nami. Jestem gotowy, aby kontynuować
pracę na rzecz mieszkańców i gminy Wołów,
wciąż mam wiele pomysłów i energii, aby
realizować swój program wyborczy.
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Ambitna strategia termalna

Tarnowo Podgórne jest często nazywane mekką przedsiębiorczości, o czym świadczą liczby: ponad 5 tys.
firm (z czego 250 z kapitałem zagranicznym) i 50 tys. miejsc pracy (drugi, po Poznaniu, w Wielkopolsce
rynek pracy dla dojeżdżających).
Jaki jest samorządowy klucz
do utrzymywania tak dobrego
klimat dla
rozwoju przedsiębiorczości?

Tadeusz Czajka,
Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne: Genezą
sukcesu jest partnerska współpraca z biznesem.
My – lokalny samorząd – stale jesteśmy otwarci
na potrzeby i oczekiwania naszych przedsiębiorców. Od lat ściśle współpracujemy z Tarnowskim
Stowarzyszeniem Przedsiębiorców, reprezentującym tutejsze środowisko biznesu.
Naszym największym wspólnym projektem jest
coroczna ogólnopolska konferencja Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd. Jej
strategicznym celem jest łamanie stereotypów
i pokonywanie barier między administracją
a przedsiębiorcami. Gośćmi naszych konferencji
są przedsiębiorcy i samorządowcy z całej Polski,
a także przedstawiciele instytucji doradczych,
wspierających i eksperci. W tym roku odbyła
się piąta edycja tego wydarzenia, poświęcona
innowacjom w biznesie i samorządzie.
Ponadto dla utrzymywania stałych kontaktów
na linii biznes – samorząd przy Urzędzie Gminy
działa Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Służy ono w pierwszej kolejności
osobom, prowadzącym mikro- i małe firmy,
ale i kadra większych firm chętnie uczestniczy
w organizowanych przez Centrum szkoleniach
i warsztatach. Zapraszamy na bezpłatne dyżury
specjalistów z zakresu prawa, podatków czy

księgowości. Pokazujemy także możliwości
uzyskania finansowego wsparcia istniejących
bądź planowanych przedsięwzięć biznesowych.
Przygotowujemy oferty inwestycyjne i ściśle
współpracujemy z inwestorami podczas całego
procesu inwestycyjnego.
Chcemy nadal budować klimat sprzyjający
przedsiębiorczości – zdajemy sobie bowiem sprawę, że dzięki partnerskim kontaktom z biznesem
możemy rozwijać naszą Gminę.

Największą inwestycją zrealizowaną
przez Gminę Tarnowo Podgórne
w ostatnim ćwierćwieczu są Tarnowskie Termy.

Rzeczywiście Aquapark Tarnowskie Termy to
najważniejszy projekt samorządowy ostatnich
lat, a zarazem ogromny wysiłek inwestycyjny.
Pierwszym etapem inwestycji było poszukiwanie
wód termalnych na terenie Gminy. Potem, kiedy
potwierdzone zostały parametry techniczne
wody (temperatura 45,7oC, wydajność źródła
225 m3/h), rozpoczęliśmy budowę Parku Wodnego.
Woda geotermalna to nasz ogromny naturalny
kapitał, który powinniśmy wykorzystywać. Dlatego w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnowskich
Term zaplanowaliśmy powstanie Termalnego
Parku Zdrowia. Zapraszamy do współpracy
inwestorów, działających w obszarze nowoczesnej medycyny, kosmetologii czy rehabilitacji.
Pierwsze przedsięwzięcia już nabierają realnych
kształtów – wkrótce ruszy budowa Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego, obiektu o powierzchni użytkowej ok. 4 tys. m2. Na kolejne propozycje jesteśmy otwarci – chcemy, by powstał tu

kompleks obiektów, oferujących innowacyjne
wykorzystanie właściwości wód termalnych.
Natomiast efektem naszej współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego są wyniki
badań przydatności naszej wody termalnej do
celów leczniczych. Eksperci orzekli jasno, że
tarnowska solanka, dzięki wysokiej zawartości
minerałów i związków chemicznych, może być
pomocna przy leczeniu chorób reumatycznych,
kobiecych, układu oddechowego, nerwowego
czy krążenia, chorób skóry. Dobroczynnego
oddziaływania można doświadczyć zarówno
poprzez kąpiele, jak i inhalacje. Mam nadzieję,
że zdrowotne parametry naszej wody zostaną
docenione przez biznes. My z kolei rozważamy
budowę tężni.

Tężni?

Tak, wyniki ekspertyz Instytutu Zdrowia jasno
wskazują, że tarnowska woda termalna świetnie
się nadaje do tego celu, wręcz jest najlepszą do
tego solanką Wielkopolsce. Przed nami rysuje się
zatem kolejne wyzwanie.
Inwestorzy, którzy związali się z naszą Gminą
rozumieją, że komfort życia mieszkańców jest
dla nas równie ważny jak wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości. Dzisiaj, kiedy tak ważna jest
społeczna odpowiedzialność biznesu, utrzymanie tej równowagi jest dla naszego samorządu
priorytetem.
Stale szukamy kolejnych płaszczyzn współpracy
między samorządem a przedsiębiorcami. I jestem
przekonany, że Tężnie i Termalny Park Zdrowia
to inicjatywy, które sprzyjają realizowaniu innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Takich
ambitnych inwestorów do Gminy Tarnowo
Podgórne serdecznie zapraszam.

Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje
w ramach obsługi prawnej firm
Ostatnie lata przyniosły wręcz niebywałą aktywność w dziedzinie fuzji
i przejęć na rynku europejskim i światowym. Jak podaje serwis finsnse.
wnp.pl, od początku roku firmy wydały na fuzje i przejęcia 2 biliony dolarów– więcej niż w rekordowym 2007 roku. Jeśli to tempo się utrzyma,
to do końca roku wartość tego rynku może sięgnąć 4,7 bln dolarów.
Osoby zarządzające firmą, starając się o poprawę lub utrzymanie pozycji przedsiębiorstwa,
coraz częściej decydują się na rozwój zewnętrzny. Duża konkurencja w skali globalnej
wymusza na nich podejmowanie nowych
działań konsolidaacyjnych. Jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań jest poszukiwanie
odpowiedniego partnera biznesowego i zdecydowanie się na fuzję firm. Obniżenie kosztów,
pełniejsze wykorzystanie mocy produkcyjnych,
uzyskanie dostępu do nowych technologii, rozbudowa sieci dystrybucji, powiększenie udziału
w rynku krajowym i zagranicznym, połączenie
wysiłków w badaniach i tworzeniu nowych
produktów, czy dywersyfikacja działalności
to tylko niektóre z elementów nierozerwalnie
związanych z tego rodzaju aktywnością.
Fuzje i przejęcia to wielopłaszczyznowy
i wieloetapowy proces, który jeżeli zostanie
źle przygotowany niestety w wielu przypadkach kończy się porażką wyrażoną spadkiem
wartości akcji. By go uniknąć, należy przede
wszystkim rozważyć strategiczną sensowność
konsolidacji, a następnie odpowiednio zarządzać całym procesem, poczynając od wyboru
odpowiedniego partnera biznesowego, przez
sprawne przeprowadzenie transakcji, aż do
efektywnego połączenia operacyjnego niezależnych dotąd organizacji. Dlatego fuzja z inną
firmą musi zostać dokładnie przemyślana,
a każde przedsiębiorstwo powinno się do niego
odpowiednio przygotować. Badanie sytuacji finansowej, prawnej i gospodarczej spółki z jaką
zamierzamy się związać da nam obraz potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających
z naszej decyzji. Audyt przeprowadzony przez
specjalistów z zakresu prawa, księgowości czy
podatków pomoże wykryć ukryte wady firmy,
takie jak zadłużenia, spory czy niekorzystne
umowy. Dzięki temu możemy ustrzec się przed
fuzją z nieodpowiednim partnerem.

Korzyści wynikające z fuzji
oraz przejęć firm
Gmina Tarnowo Podgórne
Ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89 59 200,
ug@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl
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Fuzje i przejęcia bardzo często traktuje się jako
kluczową strategię rozwoju przedsiębiorstwa.
Są stosowane przez wiele przedsiębiorstw, jeżeli
zarządzający chcą zrealizować cele strategiczne
lub finansowe. W przypadku fuzji można mówić o zbieżności niektórych celów, do których
można zaliczyć: uzyskanie przewagi nad pozostałymi konkurentami istniejącymi na rynku,
poszerzenie asortymentu, chęć zdobycia nowych klientów i utrzymanie tych lojalnych oraz
obniżenie ryzyka działalności, które występuje
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przed dokonaniem fuzji. W przypadku przejęcia może nie wystąpić wspomniana zbieżność
celów, lecz przejęcie jednego przedsiębiorstwa
przez drugie zgodnie z regułą dominacji.
Bardzo ważne jest dokładne określenie motywów fuzji i przejęć. Pozwala to bowiem na
odpowiednie dobranie partnera biznesowego,
tak by zbyt szybko nie pojawiły się skutki
„niedopatrzeń” (np. brak znajomości systemu
prawnego jeżeli partner transakcyjny pochodzi
z innego kraju). Dodatkowo jasne określenie
motywów pozwoli przekształcić pierwotny
pomysł w precyzyjnie sformułowaną strategię, która w przyszłości przyniesie konkretne
korzyści.
Mówiąc o motywach łączenia się firm, chciałbym przeanalizować czynniki, które spowodują
wzrost wartości obu firm po połączeniu. Łącznie się przedsiębiorstw może być stymulowane
rozwiązaniami systemu podatkowego. W tym
przypadku celem połączenia się dwóch firm
jest minimalizowanie faktycznie zapłaconego
podatku. Jeżeli, przykładowo, mamy dwie
firmy, z których jedna ponosi straty lub osiągane przez nią zyski są zbyt małe, aby mogła
wykorzystać wszystkie odliczenia od podstawy
opodatkowania (np. amortyzacja lub ulgi inwestycyjne), to połączenie tej firmy z firmą osiągającą wysokie zyski i płacącą wysokie podatki
spowoduje zmniejszenie łącznych obciążeń
podatkowych przy jednoczesnym rozszerzeniu
prowadzonej działalności.
Fuzje i przejęcia powstają również z powodów
ofensywnych i defensywnych. W pierwszym
przypadku chodzi o dokonywanie przejęć
znacznej liczby przedsiębiorstw, które działają
w różnych segmentach rynku, w jak najkrótszym czasie. Głównym celem jest tutaj powiększanie rynków sprzedaży i dotarcie do jeszcze
większej liczby odbiorców oraz zmniejszenie
kosztów produkcji. Z kolei motywy defensywne
polegają na swoistej obronie przedsiębiorstwa
przed zbyt licznymi konkurentami (z tego
samego sektora), ochronie rynku eksportowego
oraz uzyskaniu możliwości transferu technologii produkcji, a także pozwalają omijać bariery
handlowe.

Restrukturyzacja firmy

Reagowanie na zmieniające się warunki
otoczenia jest kluczem w prowadzeniu biznesu.
Co prawda przejściowe kłopoty w prowadzeniu
firmy to nic nadzwyczajnego i mogą się przydarzyć każdemu. Jednak zdarzają się sytuacje, że
banalne na pozór kłopoty wymykają się spod
kontroli Szczególnie jeżeli firma dużo inwestuje

nie zachowując odpowiednich rezerw. Wahnienie cen sprzedaży lub poziomu zamówień
prowadzić może do spirali kłopotów z której
wyjście staje się wręcz niemożliwe.
Co jednak zrobić, gdy taka sytuacja będzie
miała miejsce w naszej firmie? W wielu
przypadkach może okazać się, że konieczne
będzie przeprowadzenie działań związanych
z restrukturyzacją firmy. Bardzo często kłopoty
firmy wynikają z deficytu trzech elementów:
czasu, zaufania i pieniędzy. Otwarcie i przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego
pozwala rozwiązać powyższe problemy.
Wspomniany deficyt czasu sprowadza się do
tego, że wierzyciele rozpoczęli już windykację
swoich należności. Otwarcie postepowania
restrukturyzacyjnego powoduje, że wszelkie egzekucje długów zostają wstrzymane,
a nowe nie mogą zostać rozpoczęte. Specjaliści
zajmujący się restrukturyzacją zajmą się oceną
przedsiębiorstwa, analizą jego potencjału oraz
możliwości spłaty wierzytelności. Zaproponują także sposób wyjścia firmy z problemów.
Dzięki temu wierzyciele otrzymują gwarancję,
że zaproponowane warunki spłaty zadłużenia
mają swoje uzasadnienie w sytuacji finansowej firmy i są realne do wykonania. Dobrze
przeprowadzona restrukturyzacja może być
kluczem do sukcesu – firma otrzymuje drugą
szansę na odbudowanie biznesu. Mogą na tym
zyskać obie strony: przedsiębiorca i wierzyciel,
który w przypadku upadłości nie dostałby nic.
Każde z powyższych działań, zarówno fuzje
i przejęcia, jak i procesy restrukturyzacyjne
firmy wymagają odpowiedniego podejścia
i przede wszystkim doskonałej znajomości
obowiązującego prawa. Odpowiednia analiza
sytuacji i audyt działań firmy może sprawić,
że kłopoty i problemy w jakie wpadła firma
zostaną przekute w sukces.
Mariusz Tywoniuk
Partner Zarządzający/Prezes Kancelarii
Tywoniuk&Partners
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Ile tracą właściciele nieruchomości
komercyjnych na najmie i podatkach?
Polish Geodetic Group dzieli się know how

Wielu właścicieli galerii handlowych, biurowców, magazynów,
kamienic na własne życzenie rezygnuje ze swoich zysków z tytułu najmu. Na jednym tylko biurowcu o powierzchni 80 tys. m2
w centrum Warszawy po zmianie normy i wprowadzeniu modyfikacji wygenerowaliśmy dodatkowe 2,3 mln zł więcej zysku
corocznie z tytułu najmu i nie jest to jednorazowy precedens.
Ile traci rynek najmu?

Polish Geodetic Group w ciągu 11-letniego doświadczenia pomierzyła 4 mln m2 powierzchni.
W podanym wyżej przykładzie po ustaleniach z zarządcą wygenerowaliśmy 3% zysku.
Wiedząc, że w Polsce jest ponad 30 mln m2
biur, magazynów i handlu można uogólnić, że
ponad 300 mln zł leży corocznie na chodniku
jeśli chodzi o najem. 3% to niewiele, bo średnio
generujemy dodatkowe powierzchnie rzędu 7%
a w kamienicach nawet 13%. Gdzie zatem leży
przyczyna tego, że właściciele nieruchomości
nie sięgają po pieniądze?

Gdzie uciekają metry?

Zapraszamy na prawdziwą włoską ucztę

Wiele osób inwestujących w nieruchomości nie
ma świadomości ile można zyskać na zastosowaniu odpowiedniej normy pomiaru powierzchni
i wprowadzeniu modyfikacji normy do celów najmu. Zarządcy z kolei, często takie sprawy pomijają, żeby nie mieć dodatkowych obowiązków. A ci
zarządcy, którzy są świadomi - często nie mają
siły przebicia u właścicieli, co skutkuje brakiem
budżetu na cele zlecenia. W efekcie pomiar, który
zwykle zwraca się do roku i zarabia w kolejnych
latach odlatuje w niepamięć. Szczęśliwcy, którzy
zrozumieli, że porządek w powierzchniach to
czysty zysk muszą przedrzeć się przez skrajnie
różne oferty firm. To w interesie inwestora jest
decyzja, czy skorzysta z najtańszej firmy, która
nie umie doradzić, często nie wykona pomiaru
w terenie a jedynie obrysuje linie ze skanu piętra,
albo co gorsze pomierzy jedno piętro biurowca
i skopiuje na kolejne 13 pięter. Takie sytuacje
zdarzają się bardzo często i przy takim podejściu
można być pewnym, że na powierzchniach nie da
się nic ugrać. Nasze pomiary z natury są zawsze
odzwierciedleniem stanu faktycznego co potwierdzamy certyfikatem i gwarancją. Znaczy to tyle,
że bronimy naszych opracowań przy kontrolach
najemców i urzędów.

Normy do najmu i do podatku

Warto zaznaczyć, że innymi prawami rządzą
się pomiary do celów podatkowych a innymi te
do celów najmu. W Polsce uregulowane przepisami są jedynie te pierwsze, mimo to zwykle
spotykamy się ze znacznym przepłacaniem podatków. Dlaczego? Do deklaracji podatkowych
wpisywane są bardzo często większe o kilka-
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naście procent powierzchnie z opracowań do
celów najmu. Do celów najmu mamy ponad 10
norm pomiaru powierzchni. Dodatkowo w celu
zwiększania powierzchni najmu prawie zawsze
stosujemy u klientów modyfikacje norm. Polegają one na włączeniu lub wyłączeniu pewnych
powierzchni do najmu. Przeanalizujmy przykład kamienic, które tracą najwięcej. W pomierzonych przez nas blisko 60 kamienicach w różnych miastach straty w powierzchniach sięgały
7 – 13%. Często podczas pierwszych spotkań
na obiektach, które zlecano nam do pomiaru
zarządcy narzucali normę pomiaru. Po zasugerowaniu im, że zastosowanie modyfikacji
i wliczenie wnęk okiennych dałoby im większą
powierzchnię, często słyszeliśmy śmiech towarzyszący wypowiedzi: „A co ja tu uzyskam, na
tej małej wnęce okiennej?” Szybko przeliczając
tego typu wnękę okienną o głębokości 0,5m
i 1m szerokości mamy te „śmiesznie małe
0,5 m2 dodatkowej powierzchni”. Rozglądając
się po pokoju widzimy takich okien 3, szybko
więc przeliczamy, że tylko w tym pomieszczeniu mamy 1,5 m2 powierzchni, z której
najemca korzysta a za którą nie płaci. W takim
momencie magicznie znika uśmiech rozmówcy.
Dalej, pytamy ile takich okien jest na piętrze.
Słyszymy liczbę 15, co daje 7,5 m2 na piętrze.
Stwierdzając, że budynek ma 6 kondygnacji
a cena z najmu w tym akurat mieście wynosi
ok. 80 zł/m2 wychodzi nam dodatkowe 45 m2
powierzchni i 3600 zł comiesięcznej straty
tylko na wnękach okiennych. Czy to nie jest
porównywalnie powierzchnia małego biura?
Chcę zwrócić jednak uwagę, że wnęki okienne
w kamienicach mają często powierzchnię 0,5
– 1,5 m2. Dodając do tego wnęki w ścianach,
przejścia drzwiowe, powierzchnię po ścianami
„rozbieralnymi” możemy wygenerować kolejne
tysiące złotych. Dorzućmy do tego oszczędności z prawidłowo wyliczanych powierzchni do
celów podatku i odejmijmy kwoty, które trzeba
będzie oddać najemcom w przypadku gdy wykażą źle naliczone powierzchni i okazuje się, że
ma to duży sens. Wielokrotnie byliśmy mediatorem w rozwiązywaniu konfliktów wynikających z błędów w powierzchniach. Każdorazowo
w takich sytuacjach wynajmujący zwracali
najemcom niesłusznie naliczone powierzchnie
najmu (szczególnie za części wspólne). Kwoty
te zwykle sięgały kilkuset złotych za kilka
ostatnich lat najmu.

Świadomy inwestor nie traci

Świadomy właściciel nieruchomości komercyjnej powinien poznać ogólne zasady pomiaru
powierzchni do celów podatkowych i do celów
najmu oraz przeszkolić w tym zakresie zespół,
który zarządza nieruchomością. To sztab
zarządców, architektów i prawników robi błędy
w projektach, rentrollach i umowach najmu
mieszając normy, pojęcia i ujmując niewłaściwie informacje o powierzchniach na załącznikach graficznych do umów. Świadomość
najemców bardzo się w tym zakresie podnosi
i coraz częściej kontrolują oni wynajmujących,
stąd bardzo ważna jest świadomość inwestora,
który sam w swoim interesie powinien zadbać
o to ile zarabia na swoim biznesie.

Sprzedaż lokali – wliczać ścianki
działowe czy nie?

Są dwa podejścia deweloperów, jedno mówiące
o wliczaniu ścianek działowych a drugie z ich
pominięciem. Która opcja jest zgodna z prawem polskim? Jak się odnaleźć w rozprawach
sądowych? My w tym zakresie odbieramy średnio 2 telefony tygodniowo. Zapoznaj się z naszą
ekspertyzą, która powołuje się na podejście
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Zajrzyj
na www.resources.geodetic.co. albo przyjdź
na Ogólnopolski Kongres Geodetic 18.10.2018
(www.academy.geodetic.co).
Monika Hołub
Co-owner / CEO Polish Geodetic Group
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