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Potencjał uwolniony, 
wyzwania przed nami

Po raz pierwszy przedstawiamy Państwu albumowe wydanie „Kapitału Polskiego” w ujęciu ogól-

nopolskim. Przez cały rok uczestniczyliśmy jako dziennikarze, a także jako patroni medialni w naj-

ważniejszych konferencjach gospodarczych.  Rozmawialiśmy z  przedstawicielami najlepszych 

przedsiębiorstw, samorządów. Staraliśmy się przedstawiać najciekawsze osiągnięcia w polskiej go-

spodarce.

Przesłaniem Kongresu 590 była teza o uwalnianiu potencjału naszej gospodarki. Rzeczywiście 

wiele jest przykładów dowodzących, że tak rzeczywiście jest. Rozmach w modernizacji infrastruk-

tury transportowej, ale też śmiałe wkraczanie w świat nowoczesnych technologii, rozwój elektro-

mobilności. Z drugiej strony, mamy widmo spowolnienia gospodarczego, potwierdzone listopa-

dowym wskaźnikiem PMI pokazującym nastroje wśród przedsiębiorców. Jednak odpowiedzią na 

spodziewane problemy jest jeszcze bardziej wytężona praca, co w wypadku przedsiębiorców może 

oznaczać np. większą innowacyjność, kreatywność. I  takich właśnie przedsiębiorców i  ich firmy 

prezentujemy w naszym wydawnictwie.

Ważną część albumu „Kapitał Polski 2018” stanowią samorządy. Samorząd pozostaje najlepiej 

ocenianą częścią administracji publicznej. Działa w sposób bardzo efektywny i to właśnie sposób 

przeprowadzania wielu inwestycji w regionach, gminach, czy powiatach decyduje o tempie wzrostu 

PKB całego kraju. Mieliśmy okazję poznać wielu wyjątkowych samorządowców, którzy od wielu lat 

potrafią uzyskiwać stabilne, stale powiększające się wpływy do budżetu i co istotne rozsądnie je 

wydawać. Zaznacza się coraz większa różnica pomiędzy dobrze i źle zarządzanymi samorządami. 

Bogatsi bogacą się coraz szybciej, bo mają nieporównanie większe możliwości pozyskiwania ze-

wnętrznych funduszy. Ale, podobnie jak u przedsiębiorców, mogą pojawić się kłopoty w postaci 

spowolnienia, ograniczania zewnętrznych funduszy, w tym unijnych. Recepta też jest podobna, – 

innowacyjność, nieszablonowe działania, jak choćby większe wykorzystanie formuły partnerstwa 

publiczno-prywatnego w obszarze inwestycji.

I  właśnie takich przedsiębiorców i  samorządowców działających nieszablonowo pokazujemy 

w wydawnictwie „Kapitał Polski 2018”.

Zapraszamy do lektury!

Redakcja „Kapitału Polskiego” 
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„Kapitał Polski” na najważniejszych
konferencjach gospodarczych 2018 roku
Rok 2018 był wyjątkowo pracowity dla zespołu 
„Kapitału Polskiego”. Uczestniczyliśmy we wszyst-
kich ważnych konferencjach gospodarczych, po-
czynając od Międzynarodowego Forum Ekono-
micznego w Krynicy i Kongresu 590, a kończąc na 
wielu branżowych wydarzeniach, galach wręcza-
nia nagród gospodarczych itp.

Będąc na tych wydarzeniach, poznajemy wielu wybitnych 
przedsiębiorców, samorządowców, ludzi nauki, których pre-
zentujemy na naszych łamach. Rok 2018 zapisał się jako szcze-
gólny okres czasu, również z tego względu, że był on wyjątko-
wo pomyślny dla naszej gospodarki.

XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy (4-6 września 2018 r.) 
szczyci się mianem największej konferencji Europy Środkowo 
Wschodniej. Renoma uczestników stawia to wydarzenie na 
światowym poziomie. Krynicę w  tym roku odwiedziło niemal 
4,5 tys. gości i ponad 600 dziennikarzy z 60 krajów. 

Forum tradycyjnie od niemal 30 lat tworzy przestrzeń dyskusji 
o sposobach radzenia sobie z zagrożeniami, które w dużej mie-
rze są uniwersalne dla świata. 

W  2018 roku hasło przewodnie :Europa wspólnych warto-
ści czy Europa wspólnych interesów” dotykało kwestii integra-
cji, która – dopóki toczyła się wokół gospodarki – przebiegała 
szybko. Odkąd na początku XXI wieku coraz częściej i głośniej 
zaczęto mówić o  wartościach, na fundamencie europejskiej 
wizji Wspólnoty zaczęły się pojawiać coraz poważniejsze pęk-
nięcia, których najbardziej spektakularnym wyrazem był Brexit.

W czasie wizyty na Forum premier Mateusz Morawiecki wziął 
udział w dyskusji dotyczącej wyzwań w tworzeniu nowych ga-
łęzi gospodarki. Rozmawiano także o niezbędnych warunkach, 
które powinny być spełnione, by wesprzeć polskie firmy w od-
noszeniu globalnych sukcesów. 

–  Branża gier komputerowych to  nasza perełka eksporto-
wa – powiedział szef rządu. Zwrócił uwagę, że „ważne jest to, 
abyśmy mieli jak najwięcej branż, w których nasze umiejętno-

ści, nasza kreatywność będą sprzęgnięte z  rozwojem gospo-
darczym, ponieważ gry mogą być wirtualne, ale zyski i miejsca 
pracy realne”. 

Kongres 590 w  Jasionce koło Rzeszowa, (15-16 listopada 
2018 roku) odbył się dopiero po raz trzeci, a już zdobył sobie 
wielką renomę, jako miejsce promowania polskiej gospodarki.  
Kongres 590 upłynął pod znakiem debat na temat uwolnienia 
potencjału polskiego gospodarki.

Prezydent RP, Andrzej Duda pytał również rozmówców o opi-
nię na temat ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. 

– Usłyszałem, że ta ustawa jest potrzebna. Że oczywiście, 
państwo prezesi, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że 
ona będzie wywoływała dla pracodawców pewne obciążenie. 
Ale z drugiej strony wierzą również w to, że dzięki korzystnym 
rozwiązaniom, jakie są tam dla pracowników będzie możliwość 
stworzenia silnych instrumentów kapitałowych i  w  związku 
z  tym stworzenia swoistego koła zamachowego dla polskiej 
gospodarki, co pozytywnie wpłynie w przyszłości na jej funk-
cjonowanie.

Premier Mateusz Morawiecki mówił, że zaproponowany 
przez rząd model wzrostu gospodarczego jest modelem zrów-
noważonego wzrostu. 

– A przecież o to nam w szczególności chodziło, żeby go-
spodarka i społeczeństwo jechały, jak to się mówi, na jednym 
koniu – dodał. Szef rządu podkreślił także, że "gospodarka idzie 
w dobrym kierunku".

VI Polski Kongres Przedsiębiorczości (Poznań, 24-25 wrześ-
nia) zgromadził ponad 1200 przedstawicieli świata biznesu, 
polityki, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju. Zor-
ganizowano około trzydziestu paneli dyskusyjnych, na których 
debatowano m.in. o  digitalizacji, innowacjach, samorządzie 
rynku pracy, ochronie zdrowia. 

Na 8. Europejskim Kongresie Małych i  Średnich Przedsię-
biorstw (17-19 października) zarejestrowało się ponad 7500 
uczestników, 115 wystawców na Targach Biznes Expo. W  ra-
mach 12 ścieżek tematycznych odbyło się 110 paneli dyskusyj-
nych i warsztatów. W tym roku zadebiutowała również Strefa 
Innowacji i Wiedzy – autorski projekt warsztatów i prezentacji 
najnowszych rozwiązań cyfrowych. Goście Kongresu nie tylko 
nawiązali kontakty biznesowe i zdobyli praktyczną wiedzą, ale 
i nabrali zapału do prowadzenia i rozwoju firm.

Ważne jest to, abyśmy mieli jak najwięcej branż, w których nasze
umiejętności, nasza kreatywność będą sprzęgnięte z rozwojem
gospodarczym – powiedział Premier Mateusz Morawiecki,
o branży gier komputerowych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Wierzę, że dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym będzie możliwość
stworzenia silnych instrumentów kapitałowych i w związku z tym
powstania swoistego koła zamachowego dla polskiej gospodarki
– powiedział Prezydent RP Andrzej Duda podczas Kongresu 590
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Specjalnie dla „Kapitału Polskiego”

Jaki będzie 2019 rok?

Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Sytuacja na rynku pracy jest coraz lepsza. Mamy rekordowo niskie bezro-
bocie.  Jednocześnie ogromnym wyzwaniem dla pracodawców są i będą w 
najbliższym czasie niedobory kadrowe i trudności w pozyskiwaniu pracow-
ników.  Jednym ze sposobów zwiększenia liczby pracujących jest aktywiza-
cja osób biernych zawodowo, m.in. młodych kobiet ale także zachęcanie 
osób, które osiągnęły wiek emerytalny do dłuższej obecności na rynku pracy.   
Stąd konieczne jest podejmowanie dalszych działań ułatwiających po-
wrót na rynek pracy. Należy do nich m.in. rozbudowa sieci żłobków, czy 
klubów dziecięcych w ramach programu Maluch+, który pozwala rodzi-
com wrócić na rynek pracy i   łatwiej godzić życie zawodowe z rodzinnym.   
Nie jest prawdą, że przejście na emeryturę oznaczać musi koniec aktywności 
zawodowej, podobnie jak nie jest prawdą, że świadczenie emerytalne jest jedy-
nym źródłem dochodu w gospodarstwach emerytów.  Rolą polityki rządu jest 
stworzenie odpowiednich warunków, wprowadzenie zachęt do wydłużania ak-
tywności zawodowej, a nie – odsuwania w czasie momentu, w którym można 
ubiegać się o świadczenie. Polacy są coraz bardziej świadomi związków między 
długością aktywności zawodowej a wysokością świadczenia, na które mogą li-
czyć po przejściu na emeryturę.

Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju

Przyszły rok będzie stał pod znakiem inwestycji. Już teraz GUS odnotowuje 
znaczący ich wzrost o 12,4% po trzech kwartałach 2018 r. więcej, niż w roku 
2017. Cieszą coraz śmielsze decyzje inwestycyjne w sektorze prywatnym. Po-
tencjał rozwojowy naszych firm powinien wciąż rosnąć, choć nastroje tono-
wać może słabnące otoczenie zewnętrzne. Rozpędu w inwestycjach nabrały 
już samorządy, a rząd też nie zamierza zwalniać tempa. W 2019 r. zakontraktu-
jemy co najmniej 46 mld zł z funduszy UE, będziemy kontynuować programy 
finansowane z naszego budżetu – rozbudowę dróg lokalnych czy Mosty dla 
regionów. Do tego planujemy pozyskać wsparcie z Planu Junckera dla kolejnych 
projektów i sukcesywnie nakręcać inwestycje w formule partnerstwa publiczno-
-prywatnego.

Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednym z największych wyzwań stojących przed naszym rolnictwem jest 
brak zorganizowania się samych rolników. Działając w pojedynkę mają nie tylko 
najsłabszą pozycję w łańcuchu żywnościowym, ale też nikłą szansę na wzrost 
konkurencyjności na rynku.

Przełamanie niechęci do wspólnej pracy to najtrudniejsze zadanie. Nowa 
ustawa o spółdzielczości rolniczej daje szereg zachęt do podejmowania takich 
form działania w przyszłym roku i w latach następnych. To niższe koszty i wyższe 
dochody z efektu skali. 
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Gospodarka

Śrubowanie wyniku 
i wzrost niepewności

Faktem jest, że mamy najszybciej rozwijającą się gospodarkę w Europie (5 procentowy przyrost 
PKB). Ale faktem też jest, że entuzjazm z tego powodu trochę jakby słabnie. Coraz bardziej bowiem 
zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, które niekoniecznie od nas zależą. 

Europejski Bank Centralny właśnie zakończył program skupu aktywów, zwany luzowaniem iloś-
ciowym,  w skrócie QE (quantitative easing). Mówiąc bardziej obrazowo, pacjent zwany eurolandem 
został odłączony od kroplówki i chcąc nie chcąc musi teraz chodzić samodzielnie. A że może to 
być chód trochę chwiejny, świadczą dość niekorzystne informacje napływające z gospodarek nie-
mieckiej i francuskiej, zaatakowanej ostatnio przez żółte kamizelki. 

Przedsiębiorcy z  tych krajów są o wiele mniej optymistycznie nastawieni do przyszłości, niż 
oczekiwali analitycy. Ten niepokój przejawia się w obniżających się wskaźnikach PMI obrazujących 
skłonność do inwestowania. 

Ten sam problem pojawia się w Polsce. Gospodarka w tym roku rosła bardzo szybko, ale głów-
nie w oparciu o konsumpcję, podczas gdy poziom inwestycji prywatnych był poniżej oczekiwań.

Trudno się temu dziwić skoro otoczenie, w którym poruszają się polscy przedsiębiorcy ciągle 
jest zbyt mało przejrzyste i przewidywalne.  W tym kontekście mówi się o wchodzącym w 2019 roku 
exit Tax, czyli podatku od wyjścia z Polski. W lipcu 2019 wchodzą też Pracownicze Plany Kapitałowe, 
które oznaczają wyższe koszty dla pracodawców.  

Każdy ma tu swoje racje. Exit Tax ma nas chronić przed ucieczką kapitału z Polski, ale też choć 
trochę przyhamować emigrację. PPK to próba reformowania i  ratowania systemu emerytalnego. 
Niezależnie jednak od tego dla przedsiębiorców są to większe wydatki i mniejsza przejrzystość.   

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że prawie 60 proc. badanych przedsię-
biorstw przemysłowych deklaruje inwestycje w 2019 roku. Jednak w wypadku firm budowlanych 
wskaźnik ten wynosi zaledwie 39,4 proc.

 Warto obserwować te wskaźniki w 2019 roku. Warto też obserwować przedsiębiorstwa, które 
prezentujemy w „Kapitale Polskim”. Bo są to firmy, które nawet w najtrudniejszych warunkach po-
trafią sobie radzić i tym samym inwestować w dalszy rozwój.

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję za możliwość podsumowania roku 

2018 oraz na krótkie spojrzenie w  przyszłość. Za nami rok 
jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 
i szereg wydarzeń związanych z tą datą. Dolny Śląsk świętował 
Niepodległość dumnie i  godnie. Za wszystkie inicjatywy 
chciałbym mieszkańcom regionu bardzo podziękować. Byliśmy 
w tym roku razem a ta wspólnota to ogromna wartość i musimy 
ją nadal pielęgnować, tak jak kiedyś Ojcowie Niepodległości 
budowali i  tworzyli naszą Ojczyznę. Nie zawsze się ze sobą 
zgadzali, ale zawsze łączyła ich miłość do Polski. Dlatego 
patrzymy w  przyszłość z  dumą i  powagą – wspominając 
bohaterów i ich walkę o wolną Polskę. Tutaj na Dolnym Śląsku 
patrzymy też w  przyszłość na młode pokolenia, które za 
kilkanaście lat przejmą odpowiedzialność za nasz kraj. Jestem 
pewien, że będą pamiętać o  poświęceniu bohaterów i  będą 
dalej budować silną, wolną i suwerenną Ojczyznę, Co ważne, 
również w 2019 roku planujemy świętować Niepodległość, więc 
mówię wszystkim do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach.

Jako Wojewoda Dolnośląski jestem niezwykle zadowolony, 
że przyjęta przeze mnie strategia dotycząca zrównoważonego 
rozwoju naszego regionu jest skutecznie realizowana. Dolny 
Śląsk to nie tylko zyski ekonomiczne, to przede wszystkim 
zyski społeczne. Temu właśnie służą realizowane przez rząd, 
który mam zaszczyt reprezentować, programy społeczne. Na 
Dolnym Śląsku z powodzeniem otwieramy kolejne przedszkola 
w  ramach programu Maluch Plus, dzienne domy pobytu dla 
seniorów, czy wypłacamy świadczenia 500 plus.

To był dobry rok dla regionu również w  kontekście 
inwestycji w  infrastrukturę drogową. Na Dolnym Śląsku 
powstają kolejne odcinki drogi ekspresowej S3, która włączy 
nas w  międzynarodową sieć szlaków komunikacyjnych. 
Ogłosiliśmy przetarg na koncepcje budowy lub rozbudowy 
dolnośląskiego odcinka autostrady A4. To niezwykle ważny 
krok w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników ruchu na tej 
trasie. Wspólnie z  samorządem województwa opracowujemy 
m.in. plan rozbudowy sieci dróg ekspresowych w  kierunku 
Międzylesia. Kolejny ważny projekt dla Dolnego Śląska to 
wpisanie do rządowych planów drogi S8 Kobierzyce – Kłodzko 
– Boboszów z przebiegiem i węzłem w okolicach Sobótki.

Oprócz wsparcia dla dużych inwestycji drogowych na 
Dolnym Śląsku ważne są również projekty związane z  lokalną 
infrastrukturą drogową. Jako Wojewoda Dolnośląski będę 
dysponował pieniędzmi dla gmin i powiatów z Funduszu Dróg 
Lokalnych. Cele rządowego programu to m.in. podniesienie 
poziomu i  jakości życia społeczności lokalnych, zwiększenie 
efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój 
bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i  efektywnej infrastruktury 
drogowej, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. 
Od 2016 roku wsparcie na budowę i  remonty dróg lokalnych 
i powiatowych na Dolnym Śląsku wyniosło ponad 200 mln zł. 
Szacujemy, że od 2019 roku będzie to ponad 300 mln zł.

Jak już wspomniałem – najważniejsze są zyski społeczne 
i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska. Stąd 
również moje inwestycje w system ratownictwa medycznego 

w regionie. Od 2016 roku z budżetu Wojewody Dolnośląskiego 
zakupionych zostało 28 karetek i sprzęt ratujący życie. Kilkana-
ście milionów złotych trafiło do jednostek medycznych. Udało 
się też przekazać z rezerwy w budżecie wojewody 1 mln zł na 
zakup nowoczesnego tomografu dla Milicza. Dodam do tego 
rządowe wsparcie dla szpitalnych oddziałów ratunkowych 
m.in. w Legnicy, Jeleniej Górze, Oławie i Głogowie. Jak widać 
z tego podsumowania, wsparcie dla służby zdrowia na Dolnym 
Śląsku, to dla mnie zawsze sprawy najwyższej wagi.

Paweł Hreniak 
Wojewoda Dolnośląski
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Bieżąca praca nad rozwojem przedsiębiorstw, rozwój włas-
ny, szkolenia i mentoring pracowniczy, działalność społeczna 
i  charytatywna, a  nierzadko naukowa lub akademicka szybko 
wypełniały czas przedsiębiorcom w mijającym roku. Instytucje 
BCC, elitarnego klubu przedsiębiorców oraz reprezentatyw-
nego związku pracodawców wspierały członków Organizacji 
w tych działaniach.

Jedyną instytucją umożliwiającą formalne relacje z rządzący-
mi jest Rada Dialogu Społecznego. Wzorem mijającego roku 
i  lat wcześniejszych BCC będzie aktywnym partnerem w  tym 
ważnym gremium, którego regionalnym odpowiednikiem jest 
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolno-
śląskiego.  

 Za ważne uważamy wspieranie kontaktów osób z  mene-
dżerskimi kompetencjami i  naukowców. Nastawiamy się na 
pogłębienie współpracy w  imię budowania rosnących w  siłę 
uczelni, stwarzając zapiecze dla innowacyjnych firm i świato-
wej rangi produktów. 

Tworzyliśmy, w ramach sieci Dolnośląskiej Rady Przedsiębior-
czości i Nauki (DRPiN), której działania koordynuje Loża Dolno-
śląska BCC, warunki do nawiązywania kontaktów i wspierania 
kapitałem i wiedzą młode firmy. 

 Byliśmy aktywni poprzez udział w Radzie Dialogu Społecz-
nego, komisjach sejmowych, ministerstwach oraz Europejskim 
Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w  Brukseli przy wielu 
działaniach np.: 
•  zatrzymanie prac nad niekorzystną dla przedsiębiorców usta-

wą o jawności życia publicznego,
•  wprowadzenie postulowanych zmian w  projekcie ustawy 

o PPK dot. gwarancji własności środków, złagodzenia kar dla 
przedsiębiorców, możliwości zróżnicowania wysokości skła-
dek dla różnych grup pracowników, 

•  obniżenie CIT z 19% do 15% a od 2019 r. do 9%,
•  doprowadzenie do nowelizacji ustaw o podatkach i opłatach 

lokalnych,
•  utrzymanie limitu 30-krotności składek do ZUS – Trybunał 

Konstytucyjny uznał w  listopadzie, że nowelizacja wprowa-
dzająca zniesienie limitu jest niezgodna z  art. 7 Konstytucji; 
likwidacja limitu zwiększyłaby znacznie koszty pracodawców 
zatrudniających wysokowykwalifikowanych pracowników,

•  znowelizowanie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 
•  ułatwienie firmom dostępu do informacji o postępowaniach 

upadłościowych, postępowaniach restrukturyzacyjnych 
i bezskutecznych egzekucjach komorniczych, co pozwala na 
obniżenie kosztów świadczonych usług i dostarczanych to-
warów,

•  obniżenie wysokości opłaty interchange, najpierw z 1,6% do 
0,5% wartości transakcji, a  następnie do 0,2%, wyższy próg 
powiązań kapitałowych na poziomie 25%, co eliminuje nie-
pewność w zakresie ustalenia powiązań poprzez inwestorów 
portfelowych oraz zmniejszenie obciążeń dla podatników 
w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powią-
zanymi.

Obecnie pracujemy nad:
•  Kodeksem karnym skarbowym – m.in. kara grzywny za po-

pełnienie przestępstwa skarbowego wynieść może aktualnie 
20 160 000 zł,

Przedsiębiorca – spełniony obywatel

•  RODO - kara grzywny za naruszenie przepisów rozporządze-
nia wynieść może do 20 000 000 euro,

•  o  podatku od towarów i  usług - m.in. 30% i  100% sankcje 
w VAT, 

•  o podatku od towarów i usług - m.in. wprowadzenie kolej-
nych, obok już istniejących, ograniczeń prawa do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (pra-
wo do odliczenia) oraz wprowadzenie kolejnych przepisów 
ułatwiających „niekontrolowane” i „bezdecyzyjne” wykreślanie 
przedsiębiorców z rejestru podatników VAT,

•  Kodeksem karnym - m.in. kiedy pojawi się podejrzenie popeł-
nienia przestępstwa, prokurator może zarządzić wprowadze-
nie do firmy zarządu komisarycznego (przymusowego),

•  Ordynacją podatkową - m.in. „odsetki karne” w  wysokości 
150% stawki podstawowej w odniesieniu do zaległości w po-
datku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przy-
padku wykrycia nieprawidłowości przez organ.

Zamierzamy kontynuować promowanie przedsiębiorczo-
ści i przedsiębiorców od młodych począwszy – m.in. poprzez 
organizację młodzieżową Studenckie Forum Business Cen-
tre Club. Będziemy też pokazywali dobre praktyki najlepszych 
w konkursach: Lider Biznesu, Ambasador Polskiej Gospodarki, 
Medal Europejski, Firma Dobrze Widziana, Medal Solidarności 
Społecznej, Filar Gospodarki Dolnego Śląska, Iglica – nagroda 
za innowacyjność.

Marek Woron, 
Kanclerz Loży Dolnośląskiej, 

Wiceprezes Business Centre Club

www.horyzonty.zig.pl
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Mediacje – skuteczny sposób 
na biznesowe spory 
Przedsiębiorca, który jest w sporze z inną firmą lub instytucją 
może wnieść sprawę do sądu. Jednak zanim to zrobi - może 
skorzystać z  mediacji i  to  na każdym etapie postępowania 
sądowego. 

Dlaczego warto skorzystać z mediacji? 
�� Cechą mediacji jest poufność oraz bezpośredni wpływ na 

rezultat, co zmniejsza prawdopodobieństwo konieczności 
prowadzenia egzekucji. 
�� Rozwiązywanie konfliktów na drodze sądowej często 

wiąże się z dużym ryzykiem. Proces może być długotrwały 
i kosztowny. 
�� Nawet pozytywne rozwiązanie sądowe może okazać się 

trudne do wyegzekwowania. 
�� Mediacja nie wymaga powoływania świadków ani biegłych. 
�� Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu 

przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. 

Ważne jest doświadczenie
Przez ostatnie kilkanaście lat, jako stały mediator przy 

Sądach Okręgowych, przeprowadziłam kilkaset mediacji 
gospodarczych, cywilnych oraz z  zakresu prawa pracy, które 
w przeważającej mierze kończyły się ugodą. 

Większość prowadzonych przeze mnie mediacji odbywała 
się na zlecenie sądów, podmiotów gospodarczych, instytucji 
publicznych i  osób fizycznych. Dotyczyły one wielu dziedzin 
gospodarki: branży budowlanej, transportowej, medycznej, czy 
energetycznej. 

Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach 
kierowniczych zdecydowanie ułatwia prowadzenie mediacji 
w  sprawach gospodarczych oraz z  udziałem podmiotów 
publicznych. 

W wykonywanej pracy, zwłaszcza w sprawach prowadzonych 
na zlecenie klientów spoza Polski, niezwykle pomocna okazała 
się także wymiana doświadczeń z  profesjonalistami z  całego 
świata podczas kilkumiesięcznego, międzynarodowego 
projektu dotyczącego pokojowego rozwiązywania konfliktów 
na Chulalongkorn University w Bangkoku. 

Kancelaria Mediacyjna Jolanta Maślikowska jest laureatem 
wielu wyróżnień, w  tym Dolnośląskiego Certyfikatu 
Gospodarczego będącego znakiem wiarygodności i  jakości 
gospodarczej, przyznawanego przedsiębiorcom przez 
Województwo Dolnośląskie. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu:  
kancelaria@mediacje-maslikowska.pl, tel. 0048 603 138 491

Jolanta Maślikowska 
stały mediator na listach Sądów Okręgowych 

właścicielka "Kancelarii Mediacyjnej Jolanta Maślikowska”

www.mediacje-maslikowska.pl
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Z Piotrem Adamczewskim, dyrektorem zarządzającym Materialise w Polsce i  z  Piotrem Banackim, dyrektorem sprzedaży 
rozmawia Ryszard Żabiński

Największe w  Europie Centrum Kompetencji Technolo-
gii Druku 3D w  Bielanach Wrocławskich cały czas szybko 
się rozwija. Jak wygląda upowszechnianie tej innowacyjnej 
technologii?

Piotr Banacki: Rzeczywi-
ście, fabryka bardzo dyna-
micznie się rozwija, cały czas 
zwiększamy swoje możli-
wości produkcyjne. Obecnie 
mamy dwadzieścia jeden naj-
nowocześniejszych maszyn 
przeznaczonych do produk-
cji w technologii addytywnej, 
wkrótce dojdą kolejne czte-
ry. Realizujemy zamówienia 
z  całego świata płynące do 
koncernu Materialise. 

Piotr Adamczewski: Ma-
terialise, z  siedzibą w  Belgii, 
od 1990 roku jest dostawcą 
oprogramowania do wytwa-
rzania przyrostowego (AM) 
i  zaawansowanych usług 
druku 3D w  różnych bran-
żach. Świadczone usługi pro-
dukcyjne wykorzystują takie 
technologie addytywne jak: 
stereolitografia, selektywne 
spiekanie laserowe, modelo-
wanie ciekłym termoplastem, 
czy odlewanie próżniowe 

wykorzysujące zalety stereolitografii. Jest to jedna z najwięk-
szych fabryk druku 3D na świecie. Materialise już od 2014 roku 
prowadził rozwój polskiego oddziału. W  tym czasie zwięk-
szyliśmy park maszynowy. Budowa nowej siedziby i Centrum 
Kompetencji Druku 3D dla technologii SLS w 2017 były kolej-
nym, bardzo ważnym etapem rozwoju. Zainwestowano oko-
ło 10 milionów euro w budynek i  technologię, aby stworzyć 
komfortowe warunki do dalszego rozwoju technologii przy-
rostowej w Polsce.

Czy możemy mówić też o rozwoju samej technologii druku 
3D?  

Piotr Adamczewski: Oczywiście, bardzo mocno rozwija-
my technologię druku 3D w metalu. Możemy drukować w tej 
technologii stosując nie tylko takie materiały konstrukcyjne 
jak: aluminium, tytan, stal nierdzewną, ale też złoto, platynę, 
kompozyty. To ogromnie poszerza rynek. Z  takich produk-
tów korzysta głównie lotnictwo, motoryzacja, branża AGD 
czy medyczna. Ogromną częścią całego biznesu Materialise, 
w skali globalnej, jest właśnie branża medyczna. Już 300 ty-
sięcy pacjentów na całym świecie skorzystało z dobrodziej-
stwa tej technologii. Druk 3D w medycynie usprawnia proces 
przedoperacyjnej wizualizacji, która jest nowym niezbędnym 
etapem w  planowaniu najlepszej strategii chirurgicznej. Po-
siadanie trójwymiarowego modelu patologii zapewnia szcze-
gółową perspektywę anatomii pacjenta, wspomagając ocenę 
zależności między strukturami anatomicznymi.

A jak technologia druku 3D w metalu sprzedaje się na polskim 
rynku?

Piotr Banacki: Technologia ewolucyjnie i stabilnie toruje so-
bie drogę na masowy rynek. Druk 3D w metalu nie ustępuje 
wytrzymałościowo odlewom czy elementom produkowanym 
w technologiach substraktywnych, a funkcjonalnie często jest 
przewyższa. Borykamy się z  małą świadomością technolo-
gii potencjalnych odbiorców na naszym rynku. Dla znacznej 
części kadry inżynierskiej jest to rozwiązanie zbyt mało zna-
ne, budzące nieufność, co nas motywuje do ciągłej pracy nad 
podniesieniem świadomości społecznej o technologiach ad-
dytywnych. Niemniej, posiadamy także portfele klientów cha-
rakteryzujących się nawet trzycyfrową skalą wzrostu sprzeda-
ży.

W  Polsce technologia addytywna nierzadko postrzegana 
jest przez pryzmat małych start-upów, które dysponują poje-
dynczymi, amatorskimi drukarkami 3D i wykorzystują je głów-
nie do prototypowania. My natomiast oferujemy zupełnie inną 
skalę produkcji. W całym Materialise powstaje około 60 tysię-
cy różnych detali, i to w ciągu tygodnia. Mamy zatem do czy-
nienia z masową produkcją, którą można w dowolny sposób 
personalizować.

Nie ma natomiast barier w  upowszechnianiu druku 3D 
w  przypadku np. centrów badawczych zlokalizowanych 
w Polsce, a pracujących w skali globalnej. Dla nich ta techno-
logia jest jedną z wielu, która w określonych sytuacjach przy-
nosi ogromne korzyści.
Na czym one polegają?

Piotr Adamczewski: Przede wszystkim na tym, że jakość po-
wstałego elementu w druku 3D w metalu niczym nie różni się 
od wytworzonego w  tradycyjnej technologii. A  samo zasto-

W Polsce technologia druku 3D 
dynamicznie wchodzi na masowy rynek

sowanie technologii 3D ogromnie skraca i uelastycznia oraz 
obniża koszty projektowania produktu.

W których branżach w Polsce technologia 3D ma najszersze 
zastosowanie?

Piotr Banacki: Na pewno w  branży motoryzacyjnej, dla 
której można wytwarzać nie tylko elementy oprzyrządowa-
nia, ale też części zamienne. Dużym odbiorcą jest przemysł 
elektroniczny, który kupuje m.in. obudowy modułów, zabu-
dowy kontrolerów, osłony komputerów. Niezwykle ważna jest 
wspomniana już wcześniej branża medyczna, gdzie używa-
ny jest nie tylko tytan, ale również różnego rodzaju materiały 
biokompatybilne. W 2018 roku wdrożyliśmy do oferty materiał 
będący stopem niklu – Inconel, który charakteryzuje się wy-
soką odpornością na ciepło oraz ma ogromne zastosowanie 
w przemyśle lotniczym. 

Firma Materialise jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. 
Przypomnijmy niektóre z nich…

Piotr Adamczewski: Materialise znalazła się w gronie ubie-
głorocznych laureatów III Forum Przemysłowego w Karpaczu.  
Doceniono nas m.in. za sukcesywny rozwój polskiego oddzia-
łu. Do naszych sukcesów można także zaliczyć wsparcie Cen-
trum Zdrowia Dziecka i uruchomienie laboratorium Druku 3D 
z  wykorzystaniem naszego oprogramowania Materialise Mi-
mics. Oddział Kardiologii Pediatrycznej wykorzystuje Druk 3D 
w  medycynie i  drukowane modele anatomiczne w  leczeniu 
pacjentów. Stało się to możliwe dzięki wcześniejszej wizycie 
Materialise w Polsce, której celem były organizacja i ustawie-
nie procesu drukowania 3D, jak i profesjonalne szkolenie ca-
łego zespołu pracującego na miejscu. Otrzymaliśmy również 
nagrody branżowe CD3D 2017 – I  miejsce za „Wydarzenie 
roku 2017" – otwarcie fabryki SLS na Bielanach Wrocławskich 
oraz I miejsce w kategorii „Najlepsza Polska Firma Usługowa 
Roku 2017”.

W 2018 roku zostaliśmy odznaczeni przez Monitor Rynkowy 
nagrodą Symbolu Technologii Przyszłości 2018 – firmy-sym-
bolu, którego działania są nie tylko dostrzegane, ale są prze-
de wszystkim postrzegane jako tworzące trendy w branży, co 
bez wątpienia stanowi wyraz uznania i docenienia działalności 
Materialise w Polsce.
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Wielka dyskusja o przyszłości    polskiej gospodarki

Już po raz trzeci odbył się 
Kongres 590. W wydarzeniu 
udział wzięło wielu przedsta-
wicieli świata polityki, bizne-
su, kultury, sztuki, nauki oraz 
organizacji pozarządowych. 
Kongres 590 upłynął pod zna-
kiem debat na temat uwolnie-
nia potencjału polskiego go-
spodarki.

Trzecią edycję Kongresu 590 przemówieniem otworzył Wła-
dysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, który 
wyraził swoje zadowolenie, że G2A Arena ponownie stała się 
miejsce najważniejszej imprezy gospodarczej w kraju. – Mogę 
zapewnić, że to dobry wybór. Miejsce, w którym jesteśmy, jest 
potwierdzeniem dobrego rozwoju regionu Podkarpacia.

Głos zabrał również prezydent RP Andrzej Duda, który 
podkreślił szczególny wymiar Kongresu, odbywającego się 
w 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

– Mamy naszą Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. – po-
wiedział Andrzej Duda, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. - 
Mamy w związku z tym realizowanych w tej chwili wiele pro-
gramów. Jak można ten rozwój do tej pory ocenić? Myślę, że 
dobrze. A dzisiaj miałem możliwość usłyszeć, że nawet bardzo 
dobrze. Spotkałem się przed chwilą z  przedstawicielami pol-
skich przedsiębiorców, tzw. aniołami biznesu. I zapytałem o tą 
ocenę w stosunkowo wąskim gronie, więc każdy mógł się wy-
powiedzieć i każdy mógł szczerze powiedzieć, co sądzi na te-
mat obecnej sytuacji – podkreślił prezydent.

Poparcie dla Pracowniczych Planów Kapitałowych
Andrzej Duda pytał również  rozmówców o opinię na temat 

ustawy o  Pracowniczych Planach Kapitałowych. – Usłysza-
łem, że ta ustawa jest potrzebna. Że oczywiście, państwo pre-
zesi, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że ona będzie 
wywoływała dla pracodawców pewne obciążenie. Ale z dru-
giej strony wierzą również w  to, że dzięki korzystnym roz-
wiązaniom, jakie są tam dla pracowników będzie możliwość 
stworzenia silnych instrumentów kapitałowych i  w  związku 
z  tym stworzenia swoistego koła zamachowego dla polskiej 
gospodarki, co pozytywnie wpłynie w przyszłości na jej funk-
cjonowanie.

W inauguracji wziął udział również prezes Narodowego Ban-
ku Polskiego Adam Glapiński, który oświadczył, że od pewnego 

czasu Polska "pędzi jak lokomotywa", budząc zdumienie świata 
i  analityków. Powołał się na dane GUS za trzeci kwartał tego 
roku, z których wynika, że wzrost gospodarczy w naszym kraju 
przekracza 5 proc. 

Zdjęcie ze sztabką złota
Podczas wydarzenia dużym zainteresowaniem cieszyły się 

stanowiska największych firm państwowych takich jak Orlen 
czy też KGHM, na którym można było zrobić sobie zdjęcie ze 
sztabką złota wartą 800 tys. zł. Ponownie w ramach przestrzeni 
kongresowej dostępny był sklep z bardzo niskimi cenami sieci 
Lewiatan. Uczestniczy tłoczyli się również przed stanowiskiem 
VR (wirtualna rzeczywistość). Dużą ciekawość wzbudzał tak-
że wrocławski projekt o nazwie Bistrobot, który w specjalnym 
urządzeniu wyglądającym jak automat do kawy przygotowy-
wał wcześniej zamrożone dania. Można było tam spróbować 
pierogów ruskich, burrito czy też lasagne, które jak zapewniają 
twórcy, mają w sobie wszystkie wartości odżywcze i są po pro-
stu zdrowe.

Pierwszy dzień Kongresu 590 obfitował w dyskusje na wiele 
tematów. O cyfryzacji administracji i planach udostępnienia dla 
obywateli kolejnych e-usług rozmawiali m.in. minister cyfryza-
cji Marek Zagórski oraz minister przedsiębiorczości i technolo-
gii Jadwiga Emilewicz. Poruszano również kwestię aktualnego 
stanu oraz perspektyw rozwoju polskiego futbolu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem rodzimej ekstraklasy. W gronie ekspertów 
tego panelu znaleźli się przedstawiciele różnych branż związa-
nych z  krajową piłką nożną, m.in. Zbigniew Jagiełło, prezesa 
PKO Bank Polski, sponsora strategicznego polskiej ekstraklasy, 
Dariusz Mioduski, właściciel i prezes klubu Legia Warszawa czy 
Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.

Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP
Zwieńczeniem pierwszego dnia było przyznanie przez An-

drzeja Dudę Nagród Gospodarczych Prezydenta RP. Nagrodą 
zostały uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kra-
ju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, pro-
mują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór 
dla innych firm. 

W  kategorii Lider Małych i  Średnich Przedsiębiorstw Prezy-
dent RP nagrodził firmę Ultratech, którą zgłosił Urząd Marszał-
kowski Województwa Podkarpackiego. Przedsiębiorstwo roz-
poczęło działalność w  2000 roku w  Rzeszowie i  zajmuje się 
produkcją części oraz podzespołów dla światowych firm lotni-
czych i energetycznych. 

W  kategorii Narodowy Sukces wyróżniono firmę Ceramika 
Paradyż zgłoszoną przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Łódzkiego. W kategorii Międzynarodowy Sukces nagrodę 
zdobyła firma Vigo System zgłoszona przez Agencję Rozwoju 
Przemysłu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowie-
ckiego, zaś PKO Bank Polski został laureatem w kategorii Od-
powiedzialny Biznes. W kategorii Firma Rodzinna nagrodzono 
MB – Pneumatyka zgłoszoną przez Związek Przedsiębiorców 
i Pracodawców. 

W  kategorii STARTUP_PL wygrała firma Photon Entertain-
ment zgłoszona przez Fundację "Technotalenty". Startup jest 
twórcą i producentem pierwszego na świecie interaktywnego 
robota edukacyjnego dla dzieci, który rozwija się wraz z dzie-
ckiem. W  kategorii specjalnej Badania i  Rozwój zwyciężyła 
firma Astronika, zgłoszona przez Polską Agencję Inwestycji 
i Handlu.

Laureatem Indywidualnej Nagrody Gospodarczej Prezydenta 
RP został Pan Zbigniew Grycan. W latach 1980-2000 właściciel 
Zielonej Budki. Lody Grycan dostępne są w 11 krajach w Euro-
pie i Azji, a firma zatrudnia około 1200 pracowników. Ponadto 
przyznano Nagrodę z  okazji 100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości, którą otrzymała Warszawska Fabryka Platerów HEFRA. 
Nagroda specjalna przyznawana jest dla polskiej firmy, która 
działa na rynku od co najmniej 100 lat.

Uwolniliśmy potencjał polskiej gospodarki
Drugi dzień odbywającego się w Centrum Wystawienniczo-

-Kongresowym G2A Arena w Jasionce trzeciej edycji Kongresu 
590 zaczął się prezentacją innowacyjnego pojazdu miejskiego 
Triggo, którego elektryczny silnik zapewnia mu zasięg 100 kilo-
metrów i maksymalną prędkość 90 km/h. Nad jego projektem 
pracowali polscy inżynierowie z Warszawy i to w tym mieście 
samochód po raz pierwszy pojawi się na drogach. Testy za-
planowano już w przyszłym roku. Projekt i wdrożenie Triggo, 
finansuje podlegające Ministerstwu Nauki i  Szkolnictwa Wyż-

szego, Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju (NCBR), a  także 
prywatni inwestorzy. – Jesteśmy o  krok od tego, by na pol-
skich ulicach pojawiły się nieemisyjne samochody. Mam na-
dzieję, że pojawią się one w miejscach, w których są szczegól-
nie potrzebne np. na ulicach Krakowa – powiedział w trakcie 
premiery pojazdu Jarosław Gowin, wicepremier, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 

Jednym z kluczowych wydarzeń drugiego dnia Kongresu 590 
było wystąpienie premiera Mateusza Morawickiego. – Uwolni-
liśmy potencjał polskiej gospodarki. Najszybszy wzrost gospo-
darczy w Unii Europejskiej w tym kolejnym kwartale, który po-
dał Eurostat. Jest się z czego cieszyć – powiedział Prezes Rady 
Ministrów. Mateusz Morawiecki mówił, że zaproponowany 
przez rząd model wzrostu gospodarczego jest modelem zrów-
noważonego wzrostu. – A przecież o to nam w szczególności 
chodziło, żeby gospodarka i społeczeństwo jechały, jak to się 
mówi, na jednym koniu – dodał. Szef rządu podkreślił także, że 
"gospodarka idzie w dobrym kierunku". – Chcemy, żeby szyb-
ko rosły wynagrodzenia naszych pracowników. Wierzymy, że 
wtedy pracodawcy, przedsiębiorcy, państwo będziecie jeszcze 
bardziej ich doceniać.

Po raz kolejny w Jasionce pod Rzeszowem podkreślano rolę 
innowacji w rozwoju polskiej gospodarki. Drugiego dnia Kon-
gresu 590 spółka H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych 
przystąpiła do porozumienia z  PKP Cargo S.A. i  Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej (JSW) w sprawie budowy lokomotyw wodo-
rowych. – Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy 
mogli zaprezentować efekt pracy naszych podmiotów. Chce-
my korzystać z tego rozwiązania, gdy już trafi na rynek – po-
wiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Podziękowanie dla wszystkich uczestników wyraził także 
Prezes Kongresu 590, Łukasz Oprawski: Tegoroczna, trzecia 
już edycja Kongresu 590 okazała się być największą i  wedle 
przekazów medialnych, najbardziej udaną odsłoną naszego 
wydarzenia. Dziękuję za przybycie blisko 6  tysiącom gości, 
w tym 4 gościom honorowym z Panem Prezydentem RP An-
drzejem Dudą na czele oraz 6 gościom specjalnym. Dziękuję 
również 170 partnerom za udział w Kongresie i współtworzenie 
unikatowej atmosfery wydarzenia na ponad 100 stoiskach wy-
stawienniczych. Obsługę medialną Kongresu prowadziło 600 
dziennikarzy, którzy relacjonowali ponad 100 paneli zebranych 
w 17 blokach tematycznych. Merytoryczną zaś część Kongresu, 
tworzyło blisko 500 panelistów i moderatorów. 

Kongres 590 w liczbach
�  6 tysięcy uczestników
�  4 gości honorowych
�  6 gości specjalnych
�  170 partnerów
�  110 stoisk wystawienniczych-w tym 18 MŚP
�  600 dziennikarzy
�  17 bloków tematycznych
�  500 panelistów

Kongres 590 upłynął pod znakiem debat na temat uwolnienia potencjału polskiego gospodarki

Uwolniliśmy potencjał polskiej gospodarki
– powiedział premier Mateusz Morawiecki

Prezydent RP Andrzej Duda, podkreślił szczególny wymiar Kongresu,
odbywającego się w 100-lecie Odzyskania Niepodległości.
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Przewiduję najtrudniejszą   kadencję 
Parlamentu Europejskiego  w jego historii
Z Bogdanem Zdrojewskim, eurodeputowanym z Dolnego   Śląska i Opolszczyzny rozmawia Marcin Prynda

Dobiega ostatni, pełny rok obecnej kadencji Parlamentu 
Europejskiego (PE). Najważniejsze hasła mijającego roku to 
dla Pana…

…Brexit, Krym i Polska. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Eu-
ropejskiej (UE) staje się faktem, zajęcie Krymu przez Rosjan 
zbudowało cały ciąg kryzysowych zdarzeń na Wschodzie, 
a Polska niestety stała się tak częstym tematem obrad PE, jak 
Węgry czy Białoruś. Najbardziej przykra jest dla mnie kom-
pletna zmiana naszej roli w Unii – z sojusznika i poważnego 
partnera trafiliśmy do „koszyka” państw dezintegrujących 
Unię. 

A  co z  Europą dwóch prędkości? Czy już jesteśmy w  tej 
drugiej?

Tak źle jeszcze nie jest. Nie ma też już scenariusza Europy 
dwóch prędkości. Teraz to raczej kilka prędkości. Są oczy-
wiście liderzy, przede wszystkim ze strefy euro i właśnie – 
maruderzy. Z jednej strony posiadanie wspólnej waluty daje 
prestiż i pewnego rodzaju bezpieczeństwo, ale z drugiej dla 
najsłabszych państw to źródło różnych zagrożeń. 

Po którym torze porusza się nasz kraj?
Po najwęższym. Obrazowo mówiąc, stajemy się kolejką 

wąskotorową, chybotliwą, wolniejszą, dość anachroniczną. 
A poważnie: rządzący negują kompetencje instytucji euro-
pejskich, podważają wartość procesu integracji w wielu ob-
szarach, a przez ich własne aktywności jesteśmy uznawani 
za państwo mające kłopoty z praworządnością. 

A  gdyby Pan miał wymienić siedem grzechów głównych, 
które rządzący popełnili w ciągu ostatnich trzech lat swo-
ich rządów, jaka byłaby ich kolejność? 

Wszystkie pasują do oceny rządów PIS. 
Po pierwsze więc: arogancja, czyli pierwszy grzech, py-

chy. Wyczuwamy ją w niemalże każdym wystąpieniu, każdej 
zapowiedzi, aktywności. Nawet sposób informowania razi 
butą, arogancją i nonszalancją.

Po drugie – nepotyzm (faworyzowanie krewnych i zna-
jomych przy obsadzaniu stanowisk). W  Nowym Testa-
mencie to grzech chciwości. Wśród członków PiS chyba 
najbardziej powszechny. Dotyczy i  instytucji publicznych, 

administracji, i  wymiaru sprawiedliwości, ale też spółek 
skarbu państwa. 

Po trzecie – fałsz i  obłuda, czyli grzech nieczystości. 
Ileż mamy przykładów zapowiedzi, które nic nie miały 
wspólnego z  czynami. Albo też przekonywanie o  chęci 
pozostania w  UE, a  budowanie fantastycznego klimatu 
dla Polexitu. 

Po czwarte – pazerność (w grzechach głównych to – 
o ile pamiętam – łakomstwo. Beata Szydło nie mówi, lecz 
wręcz krzyczy: „te nagrody nam się po prostu należały”. 
To także brak umiaru, poczucia niestosowności. 

Po piąte – nieufność wobec innych (zazdrość), budowa-
nie formacji zamkniętych, zazdrośnie strzegących włas-
nych tajemnic. Sposób traktowania dziennikarzy, rugowa-
nia ich nawet z miejsc publicznych, z korytarzy sejmowych. 

Kolejny grzech to mściwość (czyli gniew, domina-
cja uczuć zemsty), działanie z niskich pobudek (np. atak 
min. Ziobry na lekarzy czy ostatnio sposób potraktowania 
p. Kwaśniaka).

Ostatni grzech – lenistwa, najmniej istotny. Zawsze naj-
bardziej obawiam się głupich i pracowitych – bardziej niż 
leniwych głupców. W rządzie niestety są i tacy, i tacy. 

Jak dziś ocenia Pan zagrożenie wyjścia Polski z UE?
Brexit staje się faktem, pomimo że David Cameron, był 

mu przeciwny. Już dwa lata temu przestrzegałem, że PiS 
choć deklaruje przywiązanie do UE, buduje autostradę dla 
Polexitu. Sam fakt kwestionowania kompetencji, podwa-
żania decyzji, niestosowania się do zaleceń jest kluczo-
wym dowodem w sprawie.

 
Na portalach społecznościowych jest Pan niezwykle ak-
tywny w  kwestiach związanych z  ewentualnym Polexi-
tem (@niedlapolexit), ale okazuje się Pan także ostrym 
proekologiem... 

Proekologiczny byłem zawsze. Ostrym czy też orto-
doksyjnym chyba nigdy. Nie lubię skrajności. Mam w PE 
wystąpienia w  obronie przed zanieczyszczeniami ziemi 
i powietrza. Mówię „nie” mordowaniu słoni i nosorożców 
w  Afryce. Co do Polski, oczekiwałem w  sprawach emi-
sji CO2 pewnej powściągliwości, sprawiedliwości, cierp-
liwości i  pozytywnych zachęt. Jednak wypowiedzi, np. 
prezydenta Dudy na szczycie klimatycznym w  Katowi-
cach, powalają… Głowa państwa neguje naukę, możliwo-
ści technologiczne, osiągnięcia cywilizacyjne i wspiera ją 
w  tym rząd, zapowiadający proces złomowania elektro-
wni wiatrowych. Dla mnie to powrót do czasów Galileu-
sza i zaprzeczanie temu, że Ziemia krąży wokół Słońca! 

Kto wygra przyszłoroczne wybory do PE?
Nie wiem. W Polsce, Niemczech, Hiszpanii z pewnoś-

cią partie należące do Europejskiej Partii Ludowej (EPL). 
Zamieszki w  Paryżu są sporym kłopotem dla prezyden-
ta Macrona i  francuskich liberałów. Może to być, ale nie 
musi, szansa także dla EPL. Lewica w Europie jest bardzo 
podzielona, ale też pozbawiona silnego, wspólnego mia-
nownika. We Włoszech natomiast szansę na największy 

sukces ma skrajna prawica. Z  tego powodu przewiduję 
najtrudniejszą kadencję PE w jego historii.

W Polsce to walka o  jedynie 52 mandaty, najistotniejsi są 
liderzy. Trzeba ich poszukać wśród „celebrytów”?

Nie sądzę. Nie będę też zastępować w tej roli Grzegorza 
Schetyny. W moim przekonaniu, w każdym okręgu liderem 
powinna być postać z  PO (zgodnie z  sugestią wyrażoną 
przez marszałka Borowskiego). Powinna być to jednak kan-
dydatura zaakceptowana przez pozostałych koalicjantów. 
Chodzi przede wszystkim o  zbudowanie synergii, a  także 
optymalizację finalnego wyniku. Konkretne nazwiska to jed-
nak precyzyjne określenie siły wyborczej poszczególnych 
kandydatów. Powrócę tu do prerogatywy lidera PO, ale tak-
że jego odpowiedzialności za finalny wynik wyborów. Nie 
sądzę, by zawiódł. 

Które ze swoich aktywności jako eurodeputowanego 
uznałby Pan za najważniejsze?

Troszkę się tego uzbierało. Przekonałem np. dwie komi-
sje, w  których pracuję, do zaakceptowania moich rapor-
tów, przygotowanych z  inicjatywy własnej. Są one zazwy-
czaj trudniejsze, wymagają liczniejszych konsultacji i starań. 
Pierwszy dotyczył znaczenia systemów satelitarnych dla 
bezpieczeństwa Europy. Drugi był pierwszym raportem 
w  historii PE na temat barier finansowych i  strukturalnych 
w uczestnictwie w kulturze. Oba wymagały prawie dwóch 
lat pracy. To, co mnie jednak najbardziej cieszy, to spore 
zapotrzebowanie na moje opinie na rzecz innych komisji. 
Tu wręcz stałem się liderem wśród polskich eurodeputowa-
nych. Dodam, że mam także dobre statystki, potwierdzające 
niezwykle poważne traktowanie podstawowych obowiąz-
ków, obecności, głosowania, a także branie na siebie zda-
rzających się zastępstw. Tu, o ile pamiętam, jestem w pierw-
szej dziesiątce wśród wszystkich eurodeputowanych.

Czasami wraca Pan na uczelnie i prowadzi wykłady dla stu-
dentów. Ostatnio dla Uniwersytetu Ekonomicznego. Co 
w Pana przekazach wzbudza największe zainteresowanie, 
jakie pytania pojawiają się najczęściej?

Wiedza o Europie i naszych w niej problemach jest spora. 
Także poczucie, jak wiele daje nam przynależność do UE. 
Niestety propaganda rządowych, czy też precyzyjniej mó-
wiąc – partyjnych mediów stała się źródłem sporego męt-
liku, zwłaszcza w  głowach najmłodszej grupy wyborców. 
Czasami dostrzegam jedynie nonszalancję. Innym razem 
– efekt pracy trolli. Portale społecznościowe pełne są dziś 
przekazów niszczących nie tylko fundament naszej obec-
ności w UE, ale i naszego bezpieczeństwa. Niestety media 
rządowe mają w tym swój udział i często nieświadomie in-
spirują pewne aktywności.  

Pańskie życzenia na Nowy Rok?
Każdemu z osobna – zdrowia, pomyślności, rodzinnego 

szczęścia. Wszystkim nam razem – aby zwolennicy przy-
należności do UE, jej wzmacniania, ale i niezbędnego refor-
mowania, wygrali w Europie i w Polsce.

fo
t.
 P

. F
iu

k



16 17Kapitał POLSKI Kapitał POLSKI

Dla Integracji Gospodarczej
Dolnośląska Izba Gospodarcza jest jedną z najstarszych tego 

typu organizacji w Polsce. Od 1990 roku dzięki zaangażowaniu 
i pracy wielu osób, firm, podmiotów DIG wypracowała pozy-
cję jednej z najprężniejszych i  liczących się izb w Polsce. Od 
1991 roku członek Krajowej Izby Gospodarczej, w której przez 
wiele lat przedstawiciele z Wrocławia pełnili kluczowe funkcje. 
W  regionie Izba zrzesza podmioty gospodarcze, zarówno fir-
my globalne, banki, korporacje, uczelnie, ale także średni i mały 
biznes.  Jak większość organizacji tego typu reprezentuje in-
teresy przedsiębiorców wobec administracji centralnej i  lokal-
nej. Współpracuje między innymi z Urzędem Marszałkowskim, 
Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Wrocławia, dolno-
śląskimi urzędami miast i  gmin, starostwami w  celu ochrony 
i  reprezentowania środowisk biznesowych. Szkoli, informuje, 
integruje. Od lat jest liderem pozyskiwania środków Unii Euro-
pejskiej. Dzięki realizacji projektów,  za pośrednictwem DIG do 
przedsiębiorców trafiło już ponad 9 milinów złotych. Wsparciu 
osób prowadzących działalność gospodarczą służy także Sąd 
Arbitrażowy DIG, który rozstrzyga spory między podmiotami 
i stanowi alternatywę dla sądów powszechnych. Jako jednany 
we Wrocławiu podmiot DIG legalizuje dokumenty w  obrocie 
międzynarodowym, co często jest czynnością niezbędną dla 
firm eksportowych, które na Dolnym Śląsku generują 12 %  pol-
skiego eksportu.   DIG była także inicjatorem powołania przy 
Marszałku Województwa Dolnośląskiego rady ds. współpracy 
z zagranicą, której celem jest rozwój eksportu i wsparcie eks-
pansji międzynarodowej dolnośląskich przedsiębiorstw

Kolejnym wyróżnikiem DIG są działające sekcje branżowe. 
Firmy o podobnym profilu działalności, regularnie spotykają się 
i podejmują działania na korzyść ogółu. Sekcja Motoryzacyjna 
skupia głównie kluczowe regionalne firmy dilerów samocho-
dowych i  jest reprezentatywnym podmiotem dla tego środo-
wiska. Sekcja Firm Doradczych to szerokie spektrum firm, które 
wspierają pozostałych w zakresie: prawa, finansów, inwestycji, 
zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń, rozwoju i pozyskiwa-
nia środków unijnych. Sekcja organizuje śniadania programo-
we, na których poruszane są aktualności ważne z punktu wi-
dzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Z  kolei Sekcja 
ds. biznesu, energetyki i edukacji, poprzez ogólnopolski zespół 
ekspertów działa na rzecz środowiska podmiotów zaintereso-
wanych tą tematyką. Organizuje także międzynarodowe konfe-
rencje, które stanowią przestrzeń dla dyskusji o szeroko pojętej 
ochronie środowiska. 

Na najbliższy rok zaplanowaliśmy jak zwykle intensywny cykl 
szkoleń. Wśród nich znajdują się zarówno te, które cieszą się 
dużą frekwencją: tzw. miękkie, ale również odnoszące się do 
nowych regulacji, które wkrótce zaczną obowiązywać. Przede 
wszystkim dotyczących Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego w zakresie zaostrzania przepisów ochrony danych oso-
bowych jak również nowych uregulowań prawno – finanso-
wych oraz wprowadzania procedur antykorupcyjnych.

DIG patronuje także wydarzeniom i konferencjom organizo-
wanym przez inne podmioty, ale również zaprasza na cieszące 
się dużą popularnością Kluby Biznesu, spotkania o charakterze 
mniej formalnym służące integracji i budowaniu relacji. To prze-
strzeń do poznawania ludzi i nawiązywania nowych kontaktów. 

Wszystkie wydarzenia relacjonujemy na stronie internetowej 
www.dig.wroc.pl. Tam także znajdują się zaproszenia oraz za-
powiedzi nadchodzących.

DIG zaprasza do partnerstwa wszystkie podmioty zaintereso-
wane w wymianą i współpracą na rzecz tworzenia społeczno-
ści przedsiębiorców na Dolnym Śląsku.

Zbigniew Sebastian
prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
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Już 70 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
sfederowane we Wrocławskiej Radzie FSNT NOT 
służą nie tylko Dolnemu Śląskowi 
Obchody Jubileuszu 70-lecia WRFSNT NOT po-
przedziła uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu 
Wrocławskiej Rady FSNT NOT „Za wybitne osiąg-
nięcia w  dziedzinie techniki”, które przyznaje się 
corocznie za osiągnięcia wdrożone w  roku po-
przednim i zgłoszone do Wrocławskiej Rady FSNT 
NOT do 30 kwietnia danego roku. 

Wrocławska Rada, z przewodniczącym Komitetu Organiza-
cyjnego Dolnośląskiej Nagrody Jakości prof. dr hab. inż. To-
maszem Kochem w  ostatnich latach nagrodziła wiele mikro- 
małych i dużych organizacji produkcyjnych i usługowych. I tak, 
przykładowo w  ostatniej XI edycji DNJ, nagrody przyznano: 
Sp.z.o.o. ROBERT BOSCH Oddział w Mirkowie, organizacji CDA 
Polska SP.z o.o. we Wrocławiu, przedsiębiorstwu „Wójcik” Sto-
larka drewniana i mikroorganizacji GOOD LOCK& DOORS SP 
z o.o. we Wrocławiu. 

Wrocławski Dom Technika 3 grudnia 2018 r. zapraszał na uro-
czystą Galę Jubileuszu 70-lecia Wrocławskiej Rady FSNT NOT 
oraz okolicznościowe wystawy. Wystawa poświęcona 100 le-
ciu odzyskania niepodległości Polski na znaczkach pocztowych 
związanych z  działalnością Józefa Piłsudskiego towarzyszyła 
wystawie opracowanej przez SITPF o dziejach inżynierów pol-
skich we Francji oraz wystawie prezentującej gmach Domu 
Technika na starych fotografiach. Sala kominkowa Domu Tech-
nika biła blaskiem pucharów i medali, proporczyków i publikacji 
SNT sfederowanych we WR.

Jubileusz WRFSNT NOT wzbogacił wykład Ewy Mańkiewicz-
-Cudny, Prezesa NOT-u o inżynierskich dokonaniach na drodze 
do odzyskania niepodległości Ojczyzny. 

Tegoroczne spotkania na XLIV Wrocławskich Dniach Nauki 
i  Techniki, które odbyły się pod hasłem NAUKA OSIĄGNIĘCIA 
I TECHNIKA W ROKU ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 
oraz dotychczasowy, jubileuszowy, dorobek Stowarzyszeń Na-
ukowo- Technicznych Wrocławskiej Rady stanowić mogą wkład 
w kreowanie Inżyniera Przyszłości i przygotowanie do przyszło-
rocznego XXVI Kongresu Techników Polskich oraz IV Światowe-
go Zjazdu Inżynierów Polskich.

 Bieżące informacje o działalności Wrocławskiej Rady FSNT 
NOT, o wydarzeniach we Wrocławskim Domu Technika uzyskać 
można na stronie www.not.pl, obejmującej linki do Facebooka 
i formularze zgłoszeń do konkursów.

Wiceprzewodniczący Komisji Konkursu "Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki"
Marek Sikora, gratuluje I nagrody "Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki"
Zespołowi z Politechniki Wrocławskiej

Tomasz Koch, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego DNJ,
współorganizowanej przez TUV NORD Polska, WRFSNT NOT i Terenowe
Jednostki w Jeleniej Górze, Legnicy, Świdnicy i Wałbrzychu 

Na pierwszym planie Prezes WRFSNT NOT Tadeusz Nawracaj
i Pani Prezes ZG NOT Ewa Mańkiewicz - Cudny, oraz w środku,
odznaczeni z okazji 70-lecia WR, Diamentową Odznakę Honorową NOT:
Cezary Madryas Rektor PWr, BożenaTabisz – prezes WO SGP
i Jerzy Jędrzejewski z SIMP

BIZNES | NAUKA | SAMORZĄDY |
INWESTYCJE | FINANSE | INNOWACJE | 
GOSPODARKA | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I 

TECHNOLOGIE | FUNDUSZE UE | 
SPOTKANIA B2B

ORGANIZATOR

/PolskiKongresPrzedsiebiorczosci

www.polskikongres.pl

WWW.POLSKIKONGRES.PL
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Wschodnioeuropejskie
Biznes Forum, czyli jak robić
interesy w Polsce?

EWIGOL wspólnie z  polskimi i  zagranicznymi firmami, zor-
ganizował w  tym roku we Wrocławiu Wschodnioeuropejskie 
Biznes Forum 2018. Proszę podsumować to wydarzenie, czy 
było udane?

Nasza firma EWIGOL miała zaszczyt zostać głównym orga-
nizatorem Wschodnioeuropejskiego Biznes Forum 2018. Ale 
chciałabym podkreślić, że WBF 2018 równie jak każde inne 
wydarzenie organizowane bez wsparcia władz państwowych 
i  samorządowych, jedynie przez grupę zainteresowanych 
przedsiębiorców  może być udane tylko pod warunkiem spój-
nej współpracy i dużego zaangażowania  biznesmenów - or-
ganizatorów. Wschodnioeuropejskie Biznes Forum 2018 się 
udało, gościliśmy w naszym ukochanym Wrocławiu przez 3 dni 
przedsiębiorców z różnych zakątków Europy Wschodniej, mię-
dzy innymi z Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni wszystkim tym, którzy wspierali projekt oraz ekipie 
organizatorów. To dzięki owocnej współpracy z  partnerami 
WBF 2018 i znakomitej koordynacji działań udało się na wyso-
kim poziomie przeprowadzić wydarzenie .

Jakie jest zainteresowanie przedsiębiorców, którzy byli 
uczestnikami Wschodnioeuropejskiego Biznes Forum 2018, 
prowadzeniem interesów w Polsce?

W  trakcie organizowania oraz przeprowadzania WBF 2018, 
wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie Polską, Dolnym 
Śląskiem i Wrocławiem wśród mieszkańców państw za naszą 
wschodnią granicą. Wielu z nich wcześniej nie słyszało o Wroc-
ławiu i  jego potencjale gospodarczym. Byli mile zaskoczeni 
możliwościami, które odkrywają się przed nimi w  przypad-
ku prowadzenia działalności gospodarczej w  naszym mieście 
i województwie. Już 17  zagranicznych gości zdecydowało się 
na prowadzenie biznesu na Dolnym Śląsku pod czas WBF 2018.

Na polskim rynku pracy już od dłuższego czasu brakuje po-
trzebnych firmom pracowników. Jak Pani sądzi, czy nastąpi 
jeszcze większy napływ obywateli Ukrainy i innych państwa ze 
Wschodu do Polski?

Moim zdaniem, napływ pracowników zagranicznych nie 
zmaleje, a nawet wzrośnie. Obecnie najczęściej do Polski przy-
jeżdżają pracownicy z Ukrainy, Białorusi, Indii i Wietnamu, ale 
jestem przekonana, że w  niedługim czasie dołączą do nich 
mieszkańcy Azji Centralnej i Rosji. Nastąpi to w ciągu kilku lat, 
co przyczyni się do dalszego intensywnego rozwoju polskiej 
gospodarki oraz zabezpieczy nas przed możliwym kryzysem 
gospodarczym.

Ewigol ma najszerszy na rynku zakres usług consultingowych 
świadczonych dla cudzoziemców. Co on obejmuje?

Nasza firma świadczy usługi doradztwa imigracyjnego dla 
cudzoziemców, którzy legalizują swój pobyt i pracują na te-
renie Polski. Świadczymy też usługi z  zakresu księgowości 
dla firm i osób fizycznych. Oprócz tego świadczymy usługi 
z  zakresu doradztwa biznesowego, głównie dla przedsię-
biorców zza granicy, którzy inwestują w polską gospodarkę, 
pomagamy im prowadzić biznes na rynku europejskim. Od 
stycznia 2019 roku, zaczynamy też zajmować się doradz-
twem franczyzowym. Oprócz tego, regularnie uczestniczy-
my w konferencjach i targach za granicą wschodnią, popu-
laryzując idee prowadzenia biznesu w  Polsce i  Wrocławiu, 
ściągając w miarę możliwości inwestorów zagranicznych na 
Dolny Śląsk. Jesteśmy przekonani, że Polska, a  zwłaszcza 
Wrocław, jest dobrym miejscem do inwestowania i rozwoju 
biznesu.

Dziękuję za rozmowę, Marcin Prynda

Rozmowa Z Olgą Zerkal, 
Consulting Director 
w EWIGOL Consulting
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Sezon na przedsiębiorczość trwa
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego od 26 lat wspiera 
rozwój sektora MŚP oraz osoby rozpoczynające 
działalność gospodarczą przez dofinansowanie 
ze środków własnych, Budżetu Państwa oraz 
Unii Europejskiej. Wałbrzyska instytucja udzieliła 
ponad 3,7 tysiąca pożyczek na łączną kwotę 
317 milionów złotych. 

Rozmowa z Robertem Jagłą, 
Prezesem Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Preferencyjne pożyczki zwrotne, oferowane w  ramach pro-
gramów rządowych oraz współfinansowane ze środków UE 
są instrumentami finansowymi z  których chętnie korzystają 
przedsiębiorcy?

Świadomość przedsiębiorców na temat preferencyjnych 
instrumentów zwrotnych rośnie. Widać to m.in. po ilości 
i wartości udzielonego wsparcia. Fundusz Regionu Wałbrzy-
skiego tylko do października 2018 roku udzielił blisko 200 
pożyczek na kwotę ponad 46 mln złotych. Fundacja reali-
zowała unijne i  rządowe programy pożyczkowe na terenie 
pięciu województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, za-
chodniopomorskiego, lubuskiego i  opolskiego. Korzystne 
finansowanie na rozwój  i założenie działalności gospodar-
czej zdobyło uznanie dominującego w polskiej gospodarce 
sektora MŚP.  

Co nowa perspektywa Funduszy Europejskich 2014-2020 
z  Regionalnych Programów Operacyjnych oferuje przedsię-
biorcom?

Można powiedzieć, że sezon na przedsiębiorczość trwa. 
Oferujemy finasowanie rozwoju istniejących już podmiotów 
gospodarczych, które zwiększają zastosowanie innowacji i  in-
westycji. Uruchomiliśmy kolejne 25 milionów złotych w  ra-
mach programu „Inwestycje, Innowacje, Energetyka”. Przedsię-
biorcy będę mogli wnioskować o pożyczki rozwojowe do 500 
tys. złotych oprocentowane od 1,85% dla mikroprzedsiębiorstw 
i od 2,85% dla pozostałych podmiotów. W dalszym ciągu re-
alizujemy granty na doradztwo dla mikro, małych i  średnich 
przedsiębiorstw. Prowadzimy rekrutację MŚP z  obszarów: 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, Legnicko-Głogowskiego Obszaru 
Interwencji, Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej oraz 
Aglomeracji Jeleniogórskiej. Poziom refundacji wynosi 85%, 
natomiast maksymalna wysokość grantu to 12 tys. złotych. 

Co jeszcze proponujecie firmom z  województwa dolnoślą-
skiego?

Instytucja rozdysponowała już blisko 30 mln złotych w  ra-
mach „Regionalnej Pożyczki Hipotecznej” Pieniądze trafiły do 
mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw na zakup nierucho-
mości i gruntów na terenie Dolnego Śląska oraz pokrycie wy-
datków inwestycyjnych na aktywa trwałe oraz wartości niema-
terialne. Dysponujemy dodatkową transzą w wysokości 10 mln 
złotych w ramach „Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej”. 
Maksymalna kwota pożyczki w obu programach wynosi 1,5 mln 
złotych z oprocentowaniem od 2,85%.

Realizujemy jeszcze „Instrument Finansowy Mikropożyczka” 
w  ramach, którego fundacja rozdysponuje blisko 6 mln zło-
tych dla osób po 30 roku życia. Zwłaszcza tych znajdujących 
się w trudnej sytuacji: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełno-
sprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifi-
kacjach. Pożyczka pokrywa wszystkie wydatki związane z roz-
poczynaniem działalności gospodarczej. Maksymalna kwota 
wsparcia wynosi 80 tys. złotych z oprocentowaniem od 0,175%, 
a maksymalny okres spłaty 7 lat.

Pożyczki na Efektywność Energetyczną w MŚP to najmłodsze 
dziecko Funduszu. Czego mogą spodziewać się przedsiębior-
cy w ramach tego programu?

MŚP z województwa dolnośląskiego mogą starać się o dofi-
nansowanie na realizację działań dotyczących zwiększenia efek-
tywności energetycznej. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego roz-
dysponuje wśród przedsiębiorców blisko 38 mln złotych. Projekt 
ma na celu wymianę lub modernizację źródła energii oraz zasto-
sowanie wysokowydajnych technologii energetycznych.

Pieniądze trafią do mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw, 
grup producentów rolnych oraz przedsiębiorstw, których 
większość udziałów lub akcji należy do Jednostek Samorządu 
Terytorialnego. Pożyczki wynoszą od 200 tys. zł do 3 mln zł. 
Maksymalny okres spłaty wynosi 15 lat z  możliwością karen-
cji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Oprocentowanie 
roczne to zaledwie 0,5%. Efektywność energetyczna stanowi 
ogromną szansę na poprawę kondycji finansowej sektora MŚP. 
Rosnące z  roku na rok koszty energii stanowią znaczące ob-
ciążenie w budżecie przedsiębiorstw. Każde obniżenie kosztów 
wpływa na poprawę ich kondycji.

Do kiedy można składać wnioski?
FRW przyjmuje wnioski do czasu wyczerpania środków. 

Wskaźnik ich wykorzystania można monitorować na stronie in-
ternetowej www.frw.pl. Zaznaczam, że każdy wniosek pożycz-
kowy traktujemy bardzo indywidualnie, dlatego zachęcam do 
kontaktu z naszymi pracownikami, którzy pomogą w wypełnie-
niu odpowiednich dokumentów.

Dziękuję za rozmowę, Anna Juszczak-Wątor

Sezon na przedsiębiorczość trwa – przekonuje Robert Jagła, Prezes Zarządu 
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15  |  58-300 Wałbrzych
tel.: +48 74 66 44 810  |  fax: +48 74 66 44 822

mail: biuro@frw.pl  |  www.frw.pl
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Grupa Górażdże:

doskonała współpraca z klientem 
źródłem rozwoju
Z Ernestem Jelito Prezesem Górażdze Cement S.A. 
rozmawia Marcin Prynda

Grupa Górażdże jest liderem krajowej produkcji cementu 
i  jednym z  największych producentów betonu towarowego. 
Na czym polega przewaga konkurencyjna Grupy Górażdże na 
polskim rynku?

Jedną z naszych kluczowych wartości jest świadomość, że 
nasz rozwój ma swoje źródło w doskonałej współpracy z klien-
tami. I w zasadzie od tego wszystko się zaczyna. Nas klienci są 
w centrum naszej organizacji,  w związku z tym chcemy im stale 
dostarczać produkty najwyższej jakości, co szczególnie w cza-
sach intensywnego wzrostu liczby realizowanych inwestycji, 
ma kluczowe znaczenie. Skoro klienci stanowią rdzeń Grupy 
Górażdże, musimy mieć znakomity, kompetentny i zmotywo-
wany zespół, który będzie swoją wiedzą i  profesjonalizmem 
dostarczał klientom prawdziwą wartość. Dlatego dbamy o stały 
rozwój kompetencji naszych pracowników. Dlatego też zatrud-
niamy dziesięciu ekspertów z tytułem doktora i dlatego w na-
szym zespole od lat działa jeden z największych autorytetów 
w dziedzinie cementu i betonu – profesor Zbigniew Giergiczny.  

Mając taki zespół oraz know-how koncernu, wdrażamy sze-
reg innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają pracę naszych 
kontrahentów, a  także wpływają korzystnie na środowisko.  
Środowisko naturalnie i nasi sąsiedzi, to kolejny z kluczowych 
filarów naszego funkcjonowania. Każdą decyzję biznesową po-
dejmujemy w oparciu o analizę jej wpływu na nasze otoczenie. 

Zatem klienci , pracownicy i sąsiedzi – to podstawowe filary 
naszego funkcjonowania i na nich opieramy nasz sukces. 

Jaka jest struktura Grupy Górażdże w Polsce?
W  skład Grupy Górażdże wchodzą trzy podstawowe linie 

biznesowe: cement, beton i  kruszywa , a  także linia produk-
tów geotechnicznych, którą bardzo dynamicznie rozwijamy od 
ubiegłego roku. Mamy dwa zakłady produkujące cement, 16 
kopalń kruszyw i około 40 węzłów betoniarskich. Zatrudniamy 
ok. 1250 osób. 

Grupa Górażdże należy do międzynarodowego koncernu 
Heilderberg Cement. Proszę przedstawić  korzyści płynące 
z działania w ramach koncernu.

To właśnie ta międzynarodowość koncernu jest jego ogrom-
ną wartością. Różne rozwiązania i kultury stanowią wyjątkową 
mieszankę, z  której bardzo mocno korzysta Grupa Górażdże.  
Wymiana dobrych praktyk i  kultura ciągłego doskonalenia, to  
osobiście najbliższe mi cechy  koncernu, z jakich korzystamy w  
naszej firmie. Wielu z naszych pracowników na co dzień działa 
w grupach roboczych na poziomie koncernu, wymieniając się 
doświadczeniami i ucząc od siebie wzajemnie. Wielu też stało 
się cenionymi ekspertami i menedżerami, którzy odnoszą suk-
cesy w międzynarodowym środowisku. 

Korzystamy też z know-how w zakresie produktów np. Tio-
-cem – innowacyjnego cementu, który oczyszcza powietrze. 

Jak Pan ocenia rok 2018 dla branży cementowej? Czy dobra 
koniunktura w budownictwie infrastrukturalnym i mieszkanio-
wym utrzyma się dłużej?

To dobry dla branży rok. Utrzymuje się dobra koniunktura 
w sektorze mieszkaniowym i komercyjnym, a także widać zde-
cydowane ożywienie w inwestycjach infrastrukturalnych. Wiele 
prognoz wskazuje na utrzymanie tego trendu przez kolejne 2-3 
lata. Do roku 2020, zapotrzebowanie na materiały budowlane 
nie powinno spadać. 

Dobra koniunktura oznacza, że na rynku pojawia się też wiele 
firm budowlanych, które mogą mieć kłopoty z płynnością fi-
nansową. Czy nie jest to zagrożenie dla branży cementowej?

Taka sytuacja często wynika z kontraktów podpisanych przed 
rokiem – dwoma. Tymczasem sytuacja mocno się zmieniła. 
Zarówno pod katem kosztów surowców np. stali, pod kątem 
kosztów transportu, a  także pod kątem rynku pracy i dostęp-
ności do wykwalifikowanej kadry. Wydaje się, że w uzasadnio-
nych przypadkach tylko indeksacja tych kontraktów może być 
rozwiązaniem. W przeciwnym przypadku może dojść do nie-
wypłacalności części podmiotów. Nie sądzę jednak, żebyśmy 
mogli bać się powtórki sprzed kilku lat. I inwestorzy są już bar-
dziej doświadczeni i największe firmy wykonawcze są gotowe 
na takie scenariusze. 

Naturalnie jesteśmy bardzo wyczuleni na ten aspekt naszej 
działalności i szczegółowo go monitorujemy.

Grupa Górażdże zdobyła prestiżowe wyróżnienie Listek CSR 
Polityki 2018. Proszę wymienić najważniejsze programy CSR 
realizowane przez Grupę.

Jak już wspominałem, przykładamy ogromną wagę do re-
dukcji naszego oddziaływania na środowisko i  bycia dobrym 
sąsiadem. Całość produkcji realizujemy w oparciu o standardy 
BAT (ang. Best availabletechnology – Najlepsze dostępne tech-
niki). Od lat prowadzimy konkurs, który promując bioróżnorod-
ność na kopalniach, jednocześnie inspiruje do realizacji projek-
tów mających na celu ochronę zagrożonych gatunków flory 
i  fauny. Prowadzimy transparentną politykę prośrodowiskową, 
współpracując z  wieloma uczelniami, organizacjami proeko-
logicznymi i z władzami lokalnymi. Nasza Fundacja Górażdże 
– Aktywni w Regionie zajmuje się wspieraniem wartościowych 
inicjatyw służących rozwojowi  lokalnej społeczności i budową 
partnerskich relacji z naszymi sąsiadami. Aktywizujemy naszych 
pracowników poprzez program wolontariatu pracowniczego. 
Co roku przeznaczamy na wspieranie wartościowych przedsię-
wzięć około miliona złotych.

Ponad 7500 zarejestrowanych uczestników 8. EKMSP, 115 wystawców na Targach Biznes Expo, 12 ście-
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8. EKMŚP odbył się pod kierownictwem nowego Prezesa Re-
gionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Tomasz Zjawiony 
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Wśród Partnerów wydarzenia był m.in. Volkswagen Group 
Polska, którego reprezentował Jens Ocksen – Członek Zarządu 
Volkswagen Samochody Użytkowe, Prezes Zarządu Volkswa-
gen Poznań.

Podsumowanie najważniejszego 
wydarzenia dla sektora MŚP
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Od czasu uruchomienia produkcji w Polsce mija już 13-ty 
rok. W tym czasie w fabryce wprowadzono innowacyjne 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz 
ochrony zdrowia zatrudnionych osób a ciągłe ulepszanie 
procesów produkcyjnych gwarantuje  utrzymanie 
najwyższej jakości oferowanych produktów oraz pomaga  
w uzyskaniu nowych zleceń choć już dziś fabryka Eldisy 
Polska Sp. z o.o. produkuje dla gigantów motoryzacji 

 . ecyoR-slloR ,iduA ,WMB ,ehcsroP ,sedecreM  kaj hcikat
Jakość oferowanych przez firmę  materiałów potwierdzają 
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światowej grupy firm Vorwerk & Sohn 
dającej pracę ponad sześciu tysiącom osób 
na całym świecie. Dywizja Eldisy specjalizuje 
się w produkcji uszczelek dla przemysłu 
samochodowego, budowlanego oraz branży 
AGD. We wszystkich zakładach zlokalizow
anych w Niemczech, Meksyku na Słowacji 
oraz w Polsce każdego dnia tworzymy 
elementy uszczelniające najwyższej jakości.

Eldisy, czyli jak radzić sobie 
z wyzwaniami
Oceniając miniony rok dyrektor Eldisy Polska 
Sp. z o.o. Eugen Kostewicz podkreśla z dumą 
wykonanie przez firmę kompletnego systemu 
uszczelnień do hiperluksusowego, pierwszego 
auta typu SUV marki Rolls Royce.

Powodem do zadowolenia jest także utrzymująca się stabilność 
załogi w tak trudnych dla pracodawców czasach - trzydzieści 
procent zatrudnionych stanowią osoby pracujące ponad 13 lat 
tj. od czasu uruchomienia przez firmę produkcji w Polsce. 
Stabilność załogi, jak mówi Eugen Kostewicz jest wynikiem 
dbałości o rozwój pracownika, programów ochrony zdrowia, 
dobrej atmosfery a także optymistycznych perspektyw firmy, 
które przenoszą się bezpośrednio na zatrudnionych.

joining the special

Silna marka w koncernie 

Grupa Vorwerk & Sohn, której częścią jest fabryka 
Eldisy w Polsce  to ponad 185 lat doświadczenia w 
produkcji elementów uszczelniających. Koncern 
rozpoczął działalność w 1827 roku jako J.C. Vorwerk a 
rosnący potencjał produkcji przyniósł ze sobą rozwój 
działalności i uruchomienie kolejnych linii produk
cyjnych. W 2001 roku powstała fabryka w Zaberfeld a 
w 2005 roku uruchomiono produkcję w Polsce. W 
naszej fabryce zlokalizowanej w Komornikach pod 
Wrocławiem produkujemy uszczelki dla krajów 
europejskich, Rosji, Meksyku oraz Chin. Aktualnie 
Eldisy Polska zatrudnia ponad 400 specjalistów a 
dzięki rozwojowi działalności badawczej tworzone 
przez nas systemy uszczelnień są stale doskonalone - 
podkreśla dyrektor zakładu Eugen Kostewicz. W naszej 
fabryce posiadamy własną narzędziownię co daje nam 
możliwość swobody i kontroli  prac nad narzędziami 
do produkowanych przez nas systemów 
uszczelniających. Dzięki tak szerokiej działalności 
Eldisy Polska może realizować wyzwanie jakim jest 
praca dla topowych światowych marek takich jak Mer
cedes Benz, Audi, Volkswagen, Porsche, BOSCH, Miele 
czy Rolls Royce.

Celem jest samochód elektryczny 

W branży motoryzacyjnej nie brakuje wyzwań - 
jednym z największych jest dostosowanie naszej oferty 
do rozwoju produkcji auta elektrycznego. Prawie 
połowa komponentów tradycyjnego auta zostanie 

zmieniona, pojawią się zupełnie nowe o nowych 
wymaganiach mówi Eugen Kostewicz. Dotyczy to 
również systemów uszczelnień. Systemy te muszą być 
lżejsze, bardziej wytrzymałe, mocnej tłumiące hałas 
ale także doskonale współpracujące z innymi 
materiałami np. metalem. Wyzwaniem jest 
zmieniający się rynek a co za tym idzie nowi klienci 
mający inne oczekiwania. Jesteśmy dostawcą kom
pletnego systemu uszczelnień do nowego hiper luksu
sowego modelu auta typu SUV marki Rolls Royce. Jest 
to dla naszej załogi ogromne wyzwanie ponieważ 
mamy do czynienia z zupełnie nowym samochodem 
do którego projektowaliśmy autorski system 
szczelności.

Wsparcie rozwoju szkolnictwa dualnego 
inwestycją w kadrę  

Firma dobrze sobie radzi na coraz trudniejszym rynku 
pracy, na którym tak trudno jest dziś pozyskać specjal
istów. Już wiele lat wstecz obserwując rynek pracy 
przewidzieliśmy, że dzisiejsze problemy mogą dotknąć 
naszą branżę dlatego nasza firma tak mocno 
zaangażowała się w rozwój szkolnictwa dualnego - 
mówi Eugen Kostewicz dyrektor Eldisy Polska Sp. z o.o. 
Jesteśmy zwolennikami tworzenia klas, w których 
młodzież mogłaby zdobyć praktyczny, potrzebny na 
rynku pracy zawód. Pracodawcy z kolei, mają większe 
szanse na zatrudnienie pracowników o pożądanych 
kwalifikacjach. Oczywiście kształcenie dualne ma sens 
tylko wtedy, gdy młodzi fachowcy zdobywają kompe
tencje i umiejętności szyte na miarę  zapotrzebowań  
konkretnego pracodawcy.
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Relacja z WallStreet 22
Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Co drugie słowo to GetBack
Tego tematu nie mogło zabraknąć na największym spotka-

niu giełdowych aktywnych inwestorów indywidualnych w Pol-
sce. Podstawowe pytanie jakie sobie stawiano to takie, jak to 
jest możliwe, że spółka publiczna, która niespełna rok wcześ-
niej zadebiutowała na giełdzie, której sprawozdania finansowe 
zatwierdzał renomowany audytor, „wywraca” się praktycznie 
w ciągu 4-5 miesięcy. Do tego wszystkiego cała „akcja” dzieje 
się na dociskanym przez kolejne regulacje rynku kapitałowym, 
ściśle nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. To 
było bardzo częste pytanie: „Po co nam ten cały MAR, MIFID 
2 i inne regulacje skoro taki GetBack wydarzył się tuż pod no-
sem KNF-u?”. Nie da się ukryć, że „afera” GetBacku będzie mia-
ła ogromny wpływ na przyszły kształt rynku kapitałowego, na 
dalszą popularność obligacji korporacyjnych i  na zaufanie do 
całego rynku.

PPK szansą dla rynku kapitałowy
Kolejny temat, który dosyć często pojawiał się w  różnego 

rodzaju dyskusjach to wpływ Pracowniczych Planów Kapita-
łowych na rynek kapitałowy. Zdania inwestorów były jednak 
podzielone. Z  jednej strony widać, że wszyscy liczą na to, że 
silne PPK zastąpią OFE w roli tych podmiotów, które generują 

stały i przewidywalny popyt na giełdzie. Z drugiej jednak strony 
wszyscy zadają sobie to samo pytanie, czy Polacy uwierzą drugi 
raz w obietnice Państwa i powierzą swoje środki w zarządza-
nie podmiotom prowadzącym PPK? Przykład OFE pokazuje, że 
na zaufanie jest bardzo trudno zapracować, a zburzyć je może 
w zasadzie jedna decyzja nieodpowiedzialnych polityków.

Obecny na konferencji Paweł Borys, Prezes Zarządu 
PFR-u próbował przekonywać, że PPK nie będą posiadały cech 
OFE, w  szczególności będą od początku do końca środkami 
prywatnymi. Po reakcjach zgromadzonych inwestorów widać 
jednak było ogromne niedowierzanie do jakiegokolwiek syste-
mu emerytalnego sygnowanego przez państwo.

Leszek Czarnecki na spowiedzi przed inwestorami
Gwiazdą konferencji był znany biznesman Leszek Czarnecki. 

Nie jest oczywiście żadną tajemnicą, że spółki Czarneckiego nie 
są ulubieńcami giełdowych inwestorów. Należy zatem podkre-
ślić ogromną odwagę wrocławskiego inwestora, który zdecy-
dował się stanąć twarzą w twarz z blisko tysiącem uczestników 
konferencji WallStreet, z których zapewne niejeden miał lub ma 
w portfelu akcje jego spółek.

Leszek Czarnecki wyszedł z tego spotkania obronną ręką. Wi-
dać było po nim, że ma świadomość popełnionych błędów. Dał 

się także poznać jak wytrawny ekonomista, sypiący z  rękawa 
mnóstwem liczb, znający odpowiedź na każde pytanie, doty-
czące jego spółek, ale nie tylko. Na jego wizerunek wpływ miał 
również fakt, że miał mnóstwo dystansu do siebie. Wykazał się 
także dużą dozą autoironii.

Można powiedzieć, że dzięki temu spotkaniu Leszek Czar-
necki zarobił wśród inwestorów małego plusika na dobry po-
czątek. To cenne, gdyż wkraść się w łaski inwestorów nie jest 
łatwą sprawą. Ale to od niego zależy, czy wykorzysta ten kredyt 
zaufania w przyszłości.

Zniechęcenie i zwrot w kierunku spółek prywatnych  
oraz kryptowalut

Ogólne wnioski? Widać wśród inwestorów indywidualnych 
duże zniechęcenie do inwestowania na giełdzie. Ale tylko 
w pewnych aspektach. Przeszkadza nam gigantyczna ingeren-
cja państwa w działalność spółek giełdowych. Tak jak przez całe 
lata inwestorzy odpowiadali na zachęty Skarbu Państwa i inwe-
stowali w prywatyzowane duże spółki, które z miejsca stawały 
się spółkami dywidendowymi, tak teraz zainteresowanie rynku 
przenosi się w kierunku takich podmiotów jak np. CD Projekt 
i  innych spółek gamingowych, CCC, LPP, czy innych w 100% 

prywatnych spółek. Widać wyraźny zwrot inwestorów w  kie-
runku spółek prywatnych, takich, w których wpływ polityki na 
działalność spółki jest minimalny lub wręcz zerowy. Inwestorzy 
alergicznie zaczęli reagować na jakiekolwiek ruchy ze strony 
rządu, które mają choćby znikomy wpływ na rynek kapitałowy. 
Stąd między innymi taka kondycja rynku kapitałowego, taka ko-
niunktura giełdowa, a nie inna.

Ci bardziej odważni inwestorzy w ogóle odwracają się od ryn-
ku kapitałowego i idą szukać zmienności i wysokich stóp zwrotu 
poza rynek giełdowy. Po raz pierwszy na konferencji WallStreet 
tak dużo mówiło się o krytpowalutach i o wykorzystaniu tech-
nologii blockchain. Dla wielu, szczególnie młodych osób, to 
całkowicie normalna rzecz. Oni chcą inwestować natychmiast, 
z użyciem aplikacji, którą mogą w ciągu kilku minut ściągnąć na 
swojego smartfona. Tradycyjny, jakże powolny rynek giełdowy, 
wydaje się z takiej perspektywy ociężały i archaiczny.

Konstatacja po 22 konferencji WallStreet jest taka, że być 
może przyszłość należy już teraz do tych młodych inwestorów, 
którzy nie chcą już dłużej pozostawać na nieatrakcyjnym rynku 
giełdowym. Z kolei ich starsi koledzy będą musieli dostosować 
się szybciej niż im się wydaje.

W dniach 5-7 czerwca w Karpaczu odbyła się 22 edycja konferencji WallStreet – największego w Polsce 
spotkania inwestorów indywidualnych. W tym roku wzięło w niej udział ponad 800 uczestników.
W  trakcie konferencji odbyło się ponad 40 wykładów, blisko 10 paneli dyskusyjnych oraz spotkania 
z zarządami kilkudziesięciu spółek giełdowych. Przez te trzy majowe dni Karpacz zamienił się w tętnią-
cą życiem giełdową stolicę Polski.
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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 na-
siennej zbóż, roślin strączko-
wych 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 odmia-
ny – jak pszenica ozima FORMACJA – wyznaczają nowe standar-
dy plonu i zdrowotności.

Prace hodowlane zapoczątkowano w  latach 20-tych ubie-
głego wieku w Antoninach koło Leszna, gdzie obecnie mieści 
się jedna ze stacji hodowli roślin Spółki. Od 1994 roku istnie-
jemy jako Spółka strategiczna Agencji Nieruchomości Rolnej, 
a  obecnie Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa. Podstawo-
wym celem wynikającym z  misji 
jest zaopatrzenie polskiego rol-
nictwa w  nowe, wartościowe od-
miany i  w  gwarantowanej jakości 
kwalifikowany materiał siewny. „Polska 
hodowla dla polskiego rolnictwa” jest 
myślą przewodnią wszystkich prowadzo-
nych w  Spółce prac hodowlanych. Odmiany 
PHR, zwłaszcza zbóż, są idealnie przystosowane 
do polskich warunków klimatycznych (między in-
nymi mają bardzo dużą zimotrwałość oraz dość dobrze 
znoszą suszę). Swoją działalność prowadzimy na terenie 
trzech województw (wielkopolskiego, lubuskiego i  za-
chodniopomorskiego). Hodowla roślin prowadzona jest 
w trzech stacjach hodowli roślin: Antoniny k. Leszna, Na-
gradowice k. Poznania oraz Wiatrowo k. Wągrowca. Pro-
dukcja nasienna realizowana jest w  czterech nowoczes-
nych oddziałach produkcyjno – nasiennych, tj. Kobylniki, 
Krzemlin, Nagradowice, Szprotawa. Nasiennictwo i hodow-
la roślin są prowadzone łącznie na powierzchni około 7500 
ha.

Gatunki w hodowli roślin
Obecnie jesteśmy właścicielem 74 odmian roślin rolni-

czych, 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 mie-
szańcowa, życica trwała) oraz dwie odmiany facelii. 
Wiele z tych odmian było „kamieniami milowy-
mi” w postępie biologicznym i na lata weszły 
do produkcji roślinnej jako standard dobrej 
odmiany. Warto wyróżnić pierwszą polską 

odmianę żyta hybrydowego GRADAN F1, najbardziej zimot-
rwałą odmianę pszenicy ozimej Legenda, jęczmień jary o naj-
wyższej wartości browarnej – GRANAL. Odmiany łubinów takie 
jak MISTER, BARYT, SONET, TANGO, a teraz również BOLERO 
(najwyżej plonujący łubin wąskolistny na rynku) pozwoliły zbu-
dować 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 in-

nych hodowli.
Nasza oferta zbóż ozimych 

to odmiany populacyjne żyta
•  PIASTOWSKIE – o  naj-

wyższej zawartości białka 
w  ziarnie, lider plonowania 
wśród odmian populacyj-
nych w 2016 roku,

•  ANTONIŃSKIE – idealne na wszystkie stano-
wiska, 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 pszeni-

ca 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, najwy-

żej plonująca pszenica z grupy jakościowej A, wyróż-
niająca 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 bada-
niach rejestrowych Centralnego Ośrodka Badania 
Odmian Roślin Uprawnych w  latach 2015 -2017 
została wybrana jako odmiana wzorcowa wy-
znaczająca nowy standard potencjału plonowa-
nia dla swojego gatunku. Oprócz jakości wy-
piekowej kwalifikującej ją do grupy A, odmiana 
ta charakteryzuje się najwyższym potencjałem 

www.phr.pl www.facebook.com/phr.tulce

plonowania spośród pszenic z najczęściej wybieranej grupy ja-
kościowej  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 wylega-
nie. 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 kra-
ju!

ELDORADO na horyzoncie
Pszenica ozima FORMACJA to nie jedyne wielkie osiągnie-

cie hodowlane Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o. o., którym 
możemy się pochwalić w bieżącym roku. W 2018 zarejestro-
wano nowy jęczmień jary ELDORADO. Ta nowa, wysokoplenna 
odmiana pastewna wyróżnia się bardzo wysoką odpornością 
na choroby oraz wyrównanym i grubym ziarnem o dużej za-
wartości 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 uno-

wocześnianie 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 bio-
logicznego 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 od-
powiedzi na oczekiwania rynku, celem zwiększenia produkcji 
i jakości materiału siewnego, w Oddziale Produkcyjno Nasien-
nym Krzemlin i Oddziale Produkcyjno Nasiennym Nagradowice 
zainwestowano w latach 2012 i 2015 w nowoczesne linie tech-
nologiczne.

W  kreowaniu postępu biologicznego ściśle współpracuje-
my 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 rejestro-
wych COBORU. Obecnie w  badaniach mamy następujące ilo-
ści 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 ka-
tegorii Działalność Na Rzecz Rolnictwa. Poznańska Hodowla 
Roślin Sp. z o.o. ma zaszczyt być pierwszą hodowlą roślin wy-
różnioną w tym prestiżowym plebiscycie. W imieniu Spółki na-
grodę 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 kon-
tynuowania 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.
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Wyróżnia nas technologia!

Witajcie w świecie firmy Solgaz – 
miejscu na mapie Polski, które śmia-
ło może być nazywane „stolicą ku-
chennych innowacji”. To tu rodzą się 
pomysły i  krystalizują rewolucyjne 
rozwiązania! 

Nikt w Solgazie nie ukrywa, że do działania 
napędza ich to, co najbardziej wyróżnia tę fir-
mę – pasja konstruktorów, pionierów w  wy-
kreowanej przez siebie dziedzinie.

– Nie mogliśmy sobie pozwolić na tworze-
nie „zwyczajnych sprzętów AGD”, bo takich 
firm jest wiele. Nas inspiruje technologia, wy-
różnia innowacyjne myślenie o, zdawałoby się, 
standardowych przedmiotach i  urządzeniach. 
To nasza siła i  przyszłość – mówi Ireneusz 
Bartnikowski, prezes Solgazu.

W  roku 2001 firma zatrudniała dosłownie 
kilka osób, ale już wtedy, wraz z wdrożeniem 
pierwszego śmiałego pomysłu, wszystkim to-
warzyszyło przeświadczenie, że mogą powal-
czyć o miejsce na rynku zdominowanym przez 
globalne marki.

Unikalność idei polegającej na skon-
struowaniu płyty gazowej bez płomieni.

Produkt miał łączyć cechy standardowych płyt 
gazowych z wygodą użytkowania płyt indukcyj-
nych, a jednocześnie wyróżniać się oszczędnoś-
cią w stosunku do obu typów płyt. Tak powstała 
opatentowana technologia GAZ POD SZKŁEM. 
Sama kuchenka potrzebuje mniej energii niż 
standardowa, co pozwala oszczędzić naprawdę 
sporo – zużywa do 50% mniej energii niż trady-

cyjna kuchenka gazowa. Dodatkowo technolo-
gia ta pozwala na lepsze spalanie gazu, przez co 
spaliny nie zostawiają tłustych osadów. 

– Nasze produkty wykorzystywane są nie 
tylko w domowych kuchniach, ale również na 
jachtach, w kamperach, gdzie gaz jest jedynym 
dostępnym rozwiązaniem – dodaje Ireneusz 
Bartnikowski.

Wyjątkowa technologia zdobywa uznanie 
również za granicą – w Madrycie, Moskwie czy 
Nowym Jorku. Opatentowana płyta gazowa 
bez płomieni to nie jedyny wynalazek, jakim 
może pochwalić się Solgaz. W  2017 r. firma 
wprowadziła do produkcji płytę gazową, która 
wyglądem przypomina standardową, ale dzię-
ki inteligentnym czujnikom sama kontroluje 
proces gotowania potrawy. Oprócz płyt gazo-
wych i indukcyjnych w ofercie Solgazu są oka-
py i piekarniki, a wśród nich budzący ogromne 
zainteresowanie 3w1, który ma też funkcje mi-
krofali i gotowania na parze. Produkty Solgazu 
zdobywają światowe rynki dzięki wyjątkowej 
estetyce i funkcjonalności oraz niespotykanym 
rozwiązaniom technologicznym.

NOWOCZESNA SIEDZIBA SOLGAZU to wizytówka firmy,
w której liczy się estetyka, funkcjonalność i innowacyjność

IRENEUSZ BARTNIKOWSKI
PREZES FIRMY SOLGAZ
– Naszą przewagę konku-
rencyjną budujemy na inno-
wacjach, oferując produkty, 
jakich inni producenci nie 
mają. Jesteśmy dla klientów, 
którzy wymagają więcej i nie 
zadowalają się standardowy-
mi, masowo produkowanymi 
urządzeniami.

Tech Awards 2016

Świdnicki Gryf 2016

Gazele Biznesu 2017

Dolnośląski Gryf 2017

NAGRODY 

I WYRÓŻNIENIA 

We Wrocławiu obradowało Forum Zawodowe 2018

Kształcenie zawodowe a potrzeby rynku pracy
Forum Zawodowe 2018, które odbyło się 21 listopada 
we Wrocławiu, zgromadziło liczne grono dyrektorów 
szkół podstawowych wraz z doradcami zawodowy-
mi, reprezentantów wyższych uczelni, przedstawicie-
li Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz pracodawców 
z Wrocławskiego Parku Przemysłowego

Organizatorami Forum Zawodowego byli: DOZAMEL Sp. z o.o., spół-

ka z sektora usług przemysłowych i jednocześnie podmiot zarządzają-

cy Wrocławskim Parkiem Przemysłowym, Zespół Szkół nr 18, którego 

uczniowie kształcą się  m.in. w zawodach mechaniczno - elektrycz-

nych, a także Centrum Kształcenia Praktycznego. Kapitał Polski był jed-

nym z patronów medialnych wydarzenia.

Skąd pomysł na forum
- Kształtując relacje z przedsiębiorcami, odbieramy sygnały o trud-

nościach w  pozyskaniu przez nich wykwalifikowanych pracowników 

– powiedział Piotr Kubiński, Dyrektor Biura Marketingu i Zarządzania 

Relacjami z Klientem DOZAMEL Sp. z o.o.,. – Dlatego postanowiliśmy, 

wspólnie z różnymi interesariuszami procesu edukacji i budowania ka-

pitału ludzkiego, zorganizować wydarzenie, na którym podejmiemy ten 

aktualny obecnie temat. 

Forum Zawodowe było adresowane do przedstawicieli wrocławskich 

szkół podstawowych, w tym w szczególności do doradców zawodowych. 

Zaproszeni zostali także reprezentanci Wydziału Edukacji Urzędu Miej-

skiego Wrocławia i  Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, a  także władze 

wydziałów: Elektrycznego i  Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, 

współpracujące z Zespołem Szkół nr 18 oraz Centrum Kształcenia Prak-

tycznego. Wśród pracodawców znaleźli się dyrektorzy i szefowie HR ta-

kich firm jak General Electric, Donako, Fortaco i DOZAMEL.

Brak specjalistów największą bolączką pracodawców
Anna Dąbrowska, HR Manager w Fortaco Sp. z o.o., przyznała, że naj-

większą bolączką firmy jest pozyskanie specjalistów w zawodach spawacz 

i lakiernik. Podczas dyskusji w panelu pracodawców Marek Chmura, dy-

rektor GE Power Wrocław, wskazał na problem zbyt małego zaintereso-

wania młodzieży technikami i szkołami zawodowymi. Z kolei Agata Woro-
niecka HR Manager GE Power Sp. z o.o.  podkreśliła, że niezwykle istotną 

kwestią jest też samo zaangażowanie w pracę. – Widziałabym tu ogromną 

rolę ze strony doradców zawodowych, szkół, by na jak najwcześniejszym 

etapie to zaangażowanie w uczniach rozbudzać - dodała. 

– Z roku na rok zmniejsza się liczba kandydatów na nasz tradycyjny 

kierunek technik-mechanik – powiedziała Danuta Matuszewska, wice-

dyrektor wrocławskiego Zespołu Szkół nr 18. – Do nowych klas, któ-

re utworzyliśmy, zgłosiło się jedynie siedmiu kandydatów na kierunek 

technik klimatyzacji chłodnictwa i ośmiu na kierunek technik systemów 

i urządzeń energetyki odnawialnej. 

Dane te skomentował dyrektor Jerzy Wójcikowski z  Donako Sp. 

z o.o.– Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, podobnie 

jak niemalże każdej innej specjalności, w której kształci „osiemnastka”, 

znalazłby u nas zatrudnienie.

Zawody przyszłości
O tym, że zmiany technologiczne pociągną za sobą powstanie no-

wych zawodów, mówił Piotr Kubiński z DOZAMEL Sp. z o.o. –W swo-

ich analizach grupa Cognizant prognozuje, że wśród nowych zawodów 

pojawią się np. detektyw ds. danych, analityk cyber-miasta, twórca po-

dróży w rozszerzonej rzeczywistości, czy manager ds. rozwoju sztucz-

nej inteligencji.

Dobre praktyki współpracy szkół z biznesem. Wsparcie 
w strategii miasta

Przedstawiając nowe programy i  proces kształcenia w  techni-

kach i  szkołach branżowych, Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurartor 

Oświaty, mówił o możliwościach finansowania kursów pozaszkolnych 

u przedsiębiorców dla najlepszych uczniów. 

Realne efekty współpracy z biznesem dla Zespołu Szkół nr 18 wy-

mieniła także Danuta Matuszewska: wycieczki zawodoznawcze, prak-

tyki uczniowskie, doposażenie pracowni, wspólna realizacja projektów 

międzynarodowych, prowadzenie i  finasowanie szkoleń, fundowa-

nie stypendiów i  nagród dla najlepszych uczniów, klasy patronackie, 

wspólne tragi pracy organizowane w szkole czy praktyki uczniowskie 

w zakładach pracy. 

Anna Chołodecka, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, 

również podkreślała, że właściwy tok kształcenia techników, inżynie-

rów w dobie innowacji, cyfryzacji i innych procesów globalnych wyma-

ga współpracy z  biznesem. Przedstawiła programy, jakie uruchomiło 

CKP we współpracy z  pracodawcami. Marcin Urban, skarbnik Miasta 

Wrocławia, przypomniał, że w strategii Wrocław 2030 znalazły się takie 

cele jak np. inspirowanie, wspieranie zmian w systemie edukacji w kie-

runku lepszego dostosowania do rynku pracy.

Ewa Szczęch, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Spe-

cjalnych Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia  zapew-

niła o  tym, że jest spory budżet – miejski oraz pochodzący z dotacji 

unijnych, na nowoczesną infrastrukturę edukacyjną.

O  tym, że wybór technicznej ścieżki kształcenia gwarantuje przy-

szłość zawodową i karierę, przekonywali prof. dr hab. inż. Waldemar 
Rebizant, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej 

oraz dr inż. Piotr Górski, prodziekan Wydziału Mechanicznego Poli-

techniki Wrocławskiej. 

Forum Zawodowe to pierwszy krok. Potrzebne  
są dalsze…

Forum Zawodowe zgromadziło blisko 130 uczestników, w tym dyrek-

torów i doradców zawodowych z 74 szkół podstawowych Wrocławia. 

Uczestnicy Forum byli zgodni co do tego, że promocja kształcenia 

zawodowego powinna pójść dalej -  objąć również rodziców i bezpo-

średnio samą młodzież. Pierwszy krok, jakim było zorganizowanie Fo-

rum Zawodowego, powinien uruchomić kolejne, konkretne działania. 

DOZAMEL będzie się z pewnością aktywnie włączać w proces promocji 

tego obszaru edukacji.
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Grupa OCG poprzez swoje spółki, połączone ale 
mocno wyspecjalizowane i  niezależne już od 10 
lat realizuje kompleksową obsługę inwestycji 
prowadzonych przez polskich przedsiębiorców 
wychodzących na rynek ukraiński  oraz ukraińskich 
przedsiębiorców lokujących biznes w  Polsce. 
Zbudowaliśmy międzynarodowy zespół specjalistów 
między innymi z  dziedziny prawa, księgowości 
i ekonomii, zapewniających obsługę na najwyższym 
poziomie.

Teraz przyszedł czas na kolejny etap działań. 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów  
zdecydowaliśmy o  utworzeniu naszej struktury na 
Ukrainie. Tak powstało OCG Ukraine, gdzie tak jak 
w Polsce w jednym miejscu klient otrzymuje doradztwo 
inwestycyjne lub bieżącą obsługę prawną i księgową. 
Struktura międzynarodowa Grupy OCG pozwala na 
realizację usług bez względu na to czy klient zgłosi 
się do siedziby w Polsce, czy na Ukrainie. W naszych 
sukcesach, szczególnie w  obszarze sieciowania 
biznesu, należy podkreślić  rolę Zagranicznego Biura 
Handlowego w  Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu bez wsparcia którego wiele inicjatyw polsko 
– ukraińskich byłoby niemożliwych.

Sukcesem rozwoju OCG w  Polsce było skupienie 
wszystkich elementów niezbędnych w  prowadzeniu 
inwestycji w  jednym miejscu. Obsługa prawna 
realizowana przez KANCELARIĘ PRAWNĄ TYWONIUK 
& LEWANDOWSKI w  połączeniu z  doradztwem 
podatkowym i prowadzeniem księgowości OPTIMUM 
TAX  stały się podwalinami działalności grupy. 
Kolejne podmioty jak SYNTRADE sieciujący biznes 
międzynarodowy, ESTRO budująca marketingowy 
plan wejścia na rynek i  wizerunek marki i  Agencja 
Doradztwa Personalnego PERSONALIS – zapewniająca 
dobór kadr w Polsce i na Ukrainie, stanowiły kolejne 
elementy uzupełniające ofertę grupy.

Obecnie tak jak w  Polsce, klienci mogą liczyć na 
kompleksowe wsparcie na Ukrainie w naszej kijowskiej 
siedzibie. Wsparcie realizowane jest przez zespół 
znający nie tylko stronę twardą jaką są np. zagadnienia 
księgowe lub prawne, ale dobierając zespół szczególną 
uwagę zwracamy również na doświadczenie miękkie, 
czyli znajomość niuansów wynikających z mentalności 
różnych uwarunkowań kierujących odbiorcami naszych 
towarów lub usług, lub partnerów biznesowych. 

W  celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących Grupy OCG Poland i  OCG Ukraine 
zapraszamy do kontaktu. 

10 LAT OBSŁUGI INWESTYCJI POLSKO-UKRAIŃSKICH
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Doradca Podatkowy – twój OBROŃCA 
w sprawach podatkowych
Wywiad z dr Jackiem A. Zieliński  
– Przewodniczącym dolnośląskiego oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych (DO KIDP)

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego. Co 
to oznacza i kim jest obecnie doradca podatkowy. 

Zawód zaufania publicznego to profesja polegająca na wyko-
nywaniu 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 podat-
kowym i właśnie w myśl wspomnianej ustawy ta profesja jest 
prawnie chroniona i polega na łączeniu w sobie elementów 
zawodu prawnika, księgowego i  doradcy finansowego. Pra-
ca doradcy podatkowego polega na udzielaniu porad i opinii 
z  zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, stałej 
obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych i reprezen-
towaniu podatników w sporach z fiskusem.

Doradca podatkowy charakteryzuje się wieloma cechami, 
niektóre są subtelne, często niedostrzegane lub niedocenia-
ne 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 kwe-
stią jest fakt, że doradca jest zobowiązany postępować zgod-
nie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stano-
wią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności 
zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetel-
nie z  zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze 
przepisy prawa oraz dobro klienta. Inne cechy to, że posiada 
wysokie kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym, 
może występować jako pełnomocnik w postępowaniach po-
datkowych i  kontrolnych, a  także w  postępowaniach przed 
sądami administracyjnymi, gdzie może wnosić kasację. Do-
radca jest członkiem K.I.D.P. która czuwa nad prawidłowym 
wykonywaniem zawodu. Ma on obowiązek ciągłego podno-
szenia 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). 

Jakie jest zapotrzebowanie na usługi doradców podatko-
wych ze strony przedsiębiorstw?

Jednym słowem, to zapotrzebowanie jest „ogromne”, ma-
jąc na uwadze, że system podatkowy w Polsce oraz w UE jest 
coraz bardziej skomplikowany. Państwo to nie jest przedsię-
biorstwo, nie generuje zysku. Zatem, aby komuś dać, to musi 
komuś zabrać. Sytuacja taka powoduje, że rząd nakłada co-
raz więcej podatków albo zmienia zasady obliczania obecnie 
funkcjonujących. Obecny rok charakteryzuje się znacznymi 
zmianami w systemie podatkowym, m.in.: powszechnie obo-
wiązujący JPK, „split payment” – na razie fakultatywny, „cała 
Polska jedna 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. Goe-
tego, „Sama wiedza nie wystarczy, trzeba umieć ją stosować”.

Proszę przedstawić działanie samorządu doradców 
podatkowych na Dolnym Śląsku. Jak wielu członków zrzesza 
DO KIDP? 

Dolnośląski Oddział KIDP, obecnie zrzesza około 800 do-
radców podatkowych. Działania zarządu DO KIDP wynikają 
z uchwały programowej uchwalonej przez V Zjazd KIDP, gdzie 
określono priorytety: wzmocnienie zawodu doradcy podatko-
wego oraz umocnieniu wizerunku tego zawodu jako zawodu 
zaufania publicznego, a także jego promocja. Do takich dzia-
łań można zaliczyć: organizowanie cyklicznych szkoleń dla 
doradców o  różnorodnej tematyce podatkowej i  ogólnogo-
spodarczej, czynne współdziałanie z uczelniami oraz organi-
zacjami studenckimi, współorganizowanie konkursu „wiedzy 
o podatkach” dla uczniów szkół średnich, współfinansowanie 
doradców chętnych na poszerzanie swej wiedzy na studiach 
podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego pod patro-
natem DO KIDP - ,,Finanse i  Prawo w  doradztwie podatko-
wym, itd. To też organizowanie Konferencji Międzynarodo-
wych z cyklu „Podatki bez granic” przy współpracy z  Izbami 
Doradców Podatkowych z Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy. 
W tym roku odbyła się już VIII edycja z tematem przewodnim  
„Oszustwa podatkowe – fakty i mity”. Konferencje te w latach 
ubiegłych zyskały uznanie i prestiż na arenie międzynarodo-
wej . Tegoroczna była organizowana również we współpracy 
z  Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i  Uniwersytetem 
Ekonomicznym we Wrocławiu. Wydarzenie to zostało objęte 
patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Konsu-
la Honorowego Republiki Czeskiej we Wrocławiu i Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Więcej informacji o Do-
radcach Podatkowych na Dolnym Śląsku proszę szukać na 
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 
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Platforma inspiracji 
i praktyk najlepszego przywództwa
Czy łatwo jest uzyskać członkostwo w Executive Club? Jakie-
go rodzaju firmy są zrzeszone w Klubie?

Zaproszenie do grona Klubowiczów otrzymują wyłącz-
nie przedstawiciele kadry zarządzającej firm, które są lidera-
mi w  zakresie zarządzania oraz wpływu na rozwój polskiego 
i zagranicznego rynku. Głównym wyróżnikiem Executive Club 
jest jego elitarność i  selektywność. Klub integruje liderów bi-
znesu oraz służy budowaniu relacji o znaczeniu strategicznym 
dla rozwoju firm. Nasza organizacja stale się rozwija i obecnie 
liczy przeszło 230 Członków. Nasi klubowicze to profesjona-
liści, których łączy chęć rozwijania swoich firm, zdobywania 
nowego doświadczenia oraz szukania nowych pomysłów i in-
spiracji. Do grona Klubowiczów należą przedstawiciele spółek 
z różnych sektorów gospodarki: firmy energetyczne, koncerny 
farmaceutyczne, instytucje finansowe, liderzy technologii czy 
też kancelarie prawne i przedsiębiorstwa przemysłowe. Dzięki 
temu tworzymy platformę wymiany doświadczeń ponad bran-
żami. W kręgach Executive Club zrzeszeni są również przed-
stawiciele świata nauki, czyli profesorowie renomowanych 
polskich uczelni, którzy czuwają nad wartością merytoryczną 
organizowanych przez nas wydarzeń.

Jakie korzyści odnosi przedsiębiorca zrzeszony w  Executive 
Club?

Nadrzędną wartością klubu jest możliwość nawiązania no-
wych kontaktów biznesowych, opartych na wzajemnym zaufa-
niu oraz więziach, będących podstawą efektywnego rozwoju 
organizacji. Klub jest również platformą służącą wymianie po-
glądów, inspiracji i praktyk najlepszego przywództwa oraz wza-
jemnemu wspieraniu elit biznesowych. Członkostwo w  Exe-
cutive Club umożliwia udział w  starannie przygotowanych 
formalnych i  nieformalnych spotkaniach klubowych i  konfe-
rencjach branżowych o zróżnicowanej tematyce. Uczestnictwo 
w nich stanowi niepowtarzalną okazję, by posłuchać ścierają-
cych się opinii ekspertów, zdobyć wiedzę na temat najnow-
szych rozwiązań w biznesie i technologii. 

Proszę ocenić mijający rok z perspektywy działalności Klubu? 
Na które wydarzenia organizowane przez Executive Club na-
leżałoby zwrócić szczególną uwagę?

Z dumą możemy powiedzieć, że zorganizowane w minionym 
roku konferencje i debaty klubowe – a odbyło się ich łącznie 
aż 10 – zakończyły się pełnym sukcesem i były bardzo pozy-
tywnie komentowane przez Uczestników. W organizowanych 
przez nas wydarzeniach udział wzięło ponad 1500 osób, a nasi 
uczestnicy mieli okazję posłuchać największych autorytetów ze 
świata biznesu, polityki i nauki. Na szczególną uwagę zasługuje 
z pewnością European Executive Forum, czyli 6 edycja naszego 
sztandarowego, dwudniowego kongresu, na którym gościliśmy 
mówców zarówno z Polski jak i zagranicy.

Podczas wydarzeń organizowanych przez EC liderzy biznesu, 
wybitni naukowcy, przedstawiciele administracji państwowej 
dyskutują m.in. o najważniejszych wyzwaniach stojących przed 

polską gospodarką w najbliższych latach. Jak postrzegają oni 
rok 2019 dla polskiej gospodarki?

Z debat naszych prelegentów można było się dowiedzieć, że 
przed nami nieco gorszy rok w światowej gospodarce niż ten 
mijający. Prognozowane jest stopniowe spowolnienie wzro-
stu gospodarczego ale będzie to zdrowy proces, pozbawiony 
gwałtownych zmian. Ważnym czynnikiem wymienianym przez 
ekspertów będą działania Fed, który odgrywa kluczową rolę 
w kształtowaniu koniunktury na giełdach. Jeśli chodzi o Polską 
gospodarkę to nie unikniemy ogólnoświatowego spowolnienia. 
Zanim ogłoszone zostaną dane za ostatni kwartał i cały 2018 r., 
już teraz mówi się o wyższym wzroście niż ten z 2017 r. kiedy 
wyniósł on 4,8%. Natomiast w  2019 r. prognozowany wzrost 
waha się pomiędzy 3 a 4%.

Proszę przedstawić najważniejsze zamierzenia Executive Club 
na 2019 rok.

Przede wszystkim zależy nam aby nasze spotkania utrzymy-
wały wysoki poziom merytoryczny na co regularnie zwracają 
uwagę nasi goście. Program każdego wydarzenia układamy 
bardzo skrupulatnie, na długi czas przed konferencją aby mieć 
też czas na zaproszenie atrakcyjnych prelegentów. Ważnym 
założeniem na przyszły rok jest też dopasowanie tematyki na-
szych wydarzeń do trendów panujących na rynku. Na bieżą-
co monitorujemy o czym się mówi, które tematy są popularne 
i aktualne gdyż to właśnie one mogą dostarczyć uczestnikom 
naszych wydarzeń unikalnej i  praktycznej wiedzy. Ostatnią 
istotną rzeczą, którą planujemy w przyszłym roku jest odświe-
żenie strony internetowej aby stała się ona w pełni interaktywna 
i intuicyjna.
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Luksusowa Marka 
Roku 2018!

Podczas Gali goście poznali laureatów ka-
tegorii: Super Luksusowa Marka Roku, Luksu-
sowa Marka Roku, Luksusowy Produkt Roku 
oraz Twórca Luksusu. Ponadto po raz pierw-
szy wyłonione zostały produkty w kategorii: 
Luksus dla Każdego oraz International Luxury 
Brand of the Year 2018. 

To jedyne takie wydarzenie w Polsce, któ-
re gromadzi liderów biznesowych sektora 
premium z  Polski i  z  całego świata, a  także 
osobistości ze świata kultury i sztuki. Luksu-
sowa Marka Roku, to jedyna nagroda tego 
typu oraz jedyna taka statuetka wręczana 
firmom, usługom i  produktom premium na 
całym świecie. Wyjątkowa okazja do wymia-
ny poglądów i nawiązania nowych kontaktów 
biznesowych. - mówi Mariusz Pujszo Prezes 
Zarządu spółki Luksusowa Marka Roku.

Pierwszą statuetkę „Super Luksusowej Mar-
ki Roku 2018” otrzymała firma rodzinna Clau-
die Design, produkująca ekskluzywne, wyso-
kiej jakości, designerskie krzesła. Statuetkę 
odebrali Kamil Pienio i  Przemysław Pienio. 
W  tym zacnym gronie znalazły się również 
takie marki jak Montblanc, Złota 44, Heron 
Live Hotel, La Vie Skin i  Łyko Jubiler. Statu-
etki „Luksusowej Marki Roku 2018” odebrały 
firmy: Stone Master, Expertoo International 
Poland, Agencja KPI Media, Parisel Palace, 
Guzikova, Dozbud Easy Drive, Restauracja 
Avangarda, Rezydencja Gubałówka, Baltha-
zar Design Hotel, AFG Interior, Kandara, Visu-
al M, GP Systems, Rubin Beef, PEJOT Deko-
racje Cukiernicze, Centrum Bezpieczeństwa 
Informatycznego, Doceń Polskie, Tichauer, 
Jurajska, Toya, Odkupienie Win, Centrum 
Wina, Akademia Przedsiębiorcy „Sukces Po 
Polsku”, Drzazga Clinic, Skoff, DuoVita Smart 
Apartments, Spółdzielnia Mleczarska Gostyń, 
JAAQOB, Eco Ride Polska, Dieta Figura, Re-
stauracja Shandaar, M-Duo, Thalgo, Podo-
land, Opax, Szpital Specjalistyczny Brzeziny, 
Agencja PR Face it!, Smily Play, Glam Project, 
ByMYNIA Fashion&Beauty, Kawai Art. Gallery, 
Hotel No Name, Luxur Holiday, Jacobs, Bury, 
Kenko Restauracja, Radio Kolor, Magazyn Ka-
pitał Polski, Magazyn Podróże, Money.pl, Elle 
Decoration, Magazyn Kaleidoscope, Polsat 
Cafe.

W  tyk roku w  nowej kategorii „Luksus dla 
Każdego” nie mieli siebie równych: Wiśniow-
ski, ChronPESEL i  City Residence Opoczno. 
Doceniono również Luksusowe Produkty 
Roku: Deska do pływania SUP model NIM-

BUS Edition, Kremówka Królewska- Pączek 
w Maśle Cukiernia Warszawska, KGH Polska, 
Champagne le Brun de Neuville, Kaminari 
Knives, BH Meble oraz Arkada’s serum TC16.

Już po raz trzeci kapituła wyłoniła „Twór-
ców Luksusu”, statuetki odebrali: Jędrzej Witt-
chen, Wiesław Bober, Marcin Paździor, Beata 
Drzazga, Ewelina i Marcin Muszyńscy. Specjal-
ną międzynarodową kategorię International 
Luxury Brand of the Year 2018 otrzymały dwie 
marki Christian Laurent i Eveline Cosmetics.  

Jak na każdej gali Fundacja Jestem Op-
tymistą nagrodziła wyjątkowe Osobowości. 
Statuetkę „Optymista Roku 2018” odebrał: 
Krzysztof K.A.S.A  Kasowski, Iwona Budziak 
i Przemysław Saleta.

Bodaj najważniejszą rzeczą są Targi Luksu-
su oraz odbywające się na nich liczne spot-
kania biznesowe, które w  bardzo znaczący 
sposób wspierają firmy uczestniczące w tym 
wydarzeniu m.in.: Drzazga Clinic, Duo Vita, 
Hotel Heron, Paździor, Nimbus, Claudie De-
sign, Col-Way, Pejot, Stone Master, Expertoo, 
Złota 44, Marcelina Nogala, Centrum Wina, 
Guzikova, Łyko Jubiler, Vistula, MontBlanc, 
Eveline Cosmetics, Browar Obywatelski, Ka-
minari, Fus, La Vie Skin, Szpital Specjalistyczny 
Brzeziny, Jacobs, Bury, Szewczyk, Prudential.

Na scenie Goście mogli podziwiać wzru-
szający występ czterech tenorów, ukraiń-
skiego zespołu Leon Voci, Natalii Opyrchał, 
Dave’a  Nilaya, Laury Godziejewskiej i  Ag-
nieszki Wiechnik

Nie zabrakło elementów kultury, którą 
zaprezentował krakowski Teatr Kwadrat ze 
spektaklem „Pan Tadeusz z M-3”. 

Równie ekscytującym elementem Gali była 
licytacja na rzecz Fundacji „Jestem Optymi-
stą”, w której goście bardzo aktywnie uczest-
niczyli licytując luksusowe produkty.

To był wieczór pełen luksusowych wrażeń 
i emocji. Jesteśmy ciekawi co organizatorzy 
zaprezentują za rok, podczas jubileuszowej 
edycji Luksusowej Marki Roku.

Galerię zdjęć znajdą Państwo na  
www.kapitalpolski.pl

Partnerem Gali było Województwo Lubel-
skie. Lubelskie Smakuj Życie, organizatorem 
firma Luksusowa Marka Roku Sp. Z o.o., a nad 
przebiegiem czuwała firma Excellent Events 
oraz magazyn „Osobowości i Sukcesy”.

24 listopada w luksusowych wnętrzach Hotelu Zamek Janów Podla-
ski w Janowie Podlaskim odbyła się IX edycja Gali „Luksusowa Mar-
ka Roku 2018”. Wspaniali goście oraz luksus w pełnym wydaniu były 
myślą przewodnią tego wyjątkowego wieczoru. Od dziewięciu lat or-
ganizacją tego przedsięwzięcia zajmuje się Mariusz Pujszo, który jest 
również pomysłodawcą.

Laureaci statuetki „Luksusowy Produkt Roku 2018”: Cukiernia Pączek w Maśle 
Cukiernia, KGH Polska, Kaminari Knives, Champagne le Brun de Neuville, 
Nimbus, AArkada, BH Meble oraz Laureaci Statuetki „International Luxury Brand 
of the Year 2018”: Eveline Cosmetics, Christian Laurent

Laureaci statuetki „Twórca Luksusu Roku 2018”: Wiesław Bober, Jędrzej Wittchen, 
Marcin Paździor, Beata Drzazga, Ewelina i Marcin Muszyńscy

Laureaci statuetki „Optymista Roku 2018”: Iwona Budziak, Przemysław Saleta, 
Krzysztof KASA Kasowski

Przemysław Pienio-Claudie Design, Mariusz Pujszo, Kamil Pienio Claudie Design Roman Szczeblewski, Mariusz Pujszo,  Władysław Grochowski Prezes Grupy Arche

Laureaci statuetki „Luksusowa Marka Roku 2018”: Dozbud Easy Drive, Centrum 
Wina, City Residence Opoczno , Doceń Polskie, Guzikova, Magazyn Kapitał 
Polski, M-Duo, Podoland, Radio Kolor, Restauracja Avangarda, Tichauer, Toya,, 
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, Visual M, Smily Play

Marcin Prynda Prezes Magazynu Kapitał Polski

Wiola Wrzesińska, Katarzyna Motloch, Mariusz Pujszo

Jedyne w swoim rodzaju wydarzenie branży płatniczej w Polsce 

już 19 i 20 marca 2019 roku w Warszawie.

Spotkajmy się wszyscy w hotelu Intercontinental

na VII edycji Cashless Congress 

– forum wymiany poglądów wszystkich najważniejszych interesariuszy rynku 
płatności bezgotówkowych - agentów rozliczeniowych, organizacji płatniczych, 

firm technologicznych, administracji publicznej i ośrodków naukowych.
Kilkanaście paneli merytorycznych,

prezentacje polskich i europejskich ekspertów, warsztaty tematyczne.
Wszystko to w gronie blisko 700 osób aktywnie zaangażowanych 

w rozwijanie usług płatniczych w Polsce. 
Nigdzie nie spotkacie w jednym miejscu i w tym samym czasie 

tylu swoich aktualnych i potencjalnych partnerów.
Tylko na Kongresie będziecie świadkami nagradzania najważniejszych liderów 

rynku branżową nagrodą eDukata.
Na VII Cashless Congress nie powinno zabraknąć nikogo, kto chce mieć aktywny 

wpływ na rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce.

Partnerami Kongresu są m.in. Visa, Mastercard, Polska Bezgotówkowa.
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Chopin Airport Development otworzył pierwszy w skali kraju
pięciogwiazdkowy hotel sąsiadujący z lotniskiem – Renaissance Warsaw
Airport Hotel. Jest to także pierwszy w Polsce obiekt marki Renaissance,
należącej do największej sieci hotelarskiej na świecie
– Marriott International.

Renaissance Warsaw Airport Hotel dysponuje 225 pokojami,
w tym 11 apartamentami, których wystrój odwołuje się do polskiego
modernizmu. Jako jedyny w okolicy lotniska, ma w swojej ofercie basen
i sauny oraz ekskluzywną strefę SPA.

W lipcu 2018 r. ruszyła budowa hotelu Holiday Inn Express w Rzeszowie.
120-pokojowy obiekt powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Portu
Lotniczego Rzeszów-Jasionka i będzie jednym z najnowocześniejszych
hoteli tej klasy w Europie. Przyjęcie pierwszych gości planowane jest
w drugiej połowie 2019 r.

Drugi obiekt marki Moxy, należący do Chopin Airport Development,
stanie w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Poznań-Ławica
i zostanie uruchomiony pod koniec 2019 roku.

Hotel o powierzchni całkowitej ponad 5,3 tys. mkw. będzie oferował
120 pokoi, dysponował zapleczem gastronomicznym, salą spotkań,
fitness clubem oraz parkingiem na 89 miejsc.

Moxy charakteryzuje się niestandardowym wystrojem,
a zwłaszcza dużymi, atrakcyjnymi przestrzeniami wspólnymi.

Chopin Airport Development otworzył pierwszy w Polsce i w Europie
Środkowo-Wschodniej lifestylowy hotel Moxy, znajdujący się
w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego Katowice-Pyrzowice.
Nowa sieć designerskich hoteli Moxy należy do grupy Marriott International.

Pięciogwiazdkowy Renaissance znajduje się tylko 67 kroków
od terminala odlotów warszawskiego Lotniska Chopina.

Jak Cię widzą, tak Ci płacą Inwestycje Chopin Airport Development
Wyobraź sobie, że prowadzisz bardzo ważną roz-
mowę negocjacyjną, Twoja prezentacja jest świet-
nie przygotowana. Tak mocno skupiłeś się na swo-
im projekcie, który masz przedstawić. Wynik tej 
rozmowy jest dla Ciebie najważniejszy.

Rano szybko założyłeś na siebie koszulę, wyciągnąłeś garni-
tur z szafy i popędziłeś na to spotkanie. Wszystko przedstawi-
łeś niemal idealnie. Ku Twojemu zdziwieniu jednak, finał roz-
mowy okazał się nie taki jak przewidywałeś. Brzmi znajomo? 

Według najnowszych badań okazuje się, że to ile widzimy, 
ile słyszymy, jest kluczowe. Pierwsze wrażenie jesteśmy w sta-
nie zrobić tylko raz.

Jako specjalistka od wizerunku biznesowego, muszę moc-
no podkreślić to, że coraz więcej Polaków cierpi na ciągły 
brak czasu. Chcemy go optymalnie wykorzystywać i bardzo 
często na często nie przykładamy należytej wagi do swojego 
wyglądu. W biznesie to może decydować o zwycięstwie lub 
porażce.

Biznesmeni z którymi współpracuję, mają świadomość tego, 
jak wielką rolę odgrywa wizerunek zewnętrzny. Tak często jak, 
decydują się na konsultacje zewnętrznych ekspertów w za-
kresie inwestycji, czy spraw fiskalnych, tak równie często się-
gają po porady właśnie stylistów od wizerunku biznesowego.

Osoby dobrze ubrane osiągają więcej
Udowodnione jest to, że osoby dobrze ubrane zarabiają 

zdecydowanie więcej, szybciej awansują i zyskują zaufanie. 
Mają większą pewność podczas negocjacji.  To wszystko jest 
mocno ze sobą połączone. Nasz wygląd zewnętrzny wpływa 
bardzo mocno na nasz stan. Dlatego też, tak ważna jest spój-
na całość i odpowiedni dobór tego co na siebie zakładamy. Z 
jednej strony, należy wyglądać odpowiednio do danej sytua-
cji, a z drugiej powinniśmy czuć się na tyle komfortowo, aby 
swoją postawą pokazywać na zewnątrz, właśnie tę pewność i 
spójność. A nie to, że jesteśmy wsadzeni w „mundurek”, który 
kompletnie do nas nie pasuje. Jeszcze do tego wszystkiego 
nas usztywnia i tracimy tę właściwą nam lekkość słowa. 

W mojej pracy dość część łamię schematy. Twardą etykie-
tę biznesową, zmieniam na korzyść człowieka, zachowując 
spójność oraz klasę, która jest wizytówką firmy, podczas spot-
kań z kontrahentami, czy to partnerami biznesowymi. Cenię 
sobie również prestiż, wszystko jednak odpowiednio dopaso-
wuję właśnie do całości wizerunku moich klientów, gdyż do 
każdego podchodzę indywidualnie. 

Jeden z moich klientów miał do po podpisania bardzo waż-
ny kontrakt. Dwa lata trwały rozmowy, a jego propozycje były 
regularnie odrzucane. Sam nie wiedział już co zmieniać, gdyż 
był pewien, że jego propozycja zawierała wszystkie niezbędne 
elementy. Zdecydował się na spotkanie i konsultację ze mną. 
Udaliśmy się na wspólne zakupy, gdzie nie tylko wybraliśmy 
odpowiedni garnitur, ale ogromną uwagę zwróciliśmy właśnie 
na dodatki. Zdecydowaliśmy się m.in na elegancki długopis, 
notes, teczkę, a na ręce pojawił się dodatkowo zegarek. Ktoś 
powie lub pomyśli „zbędny gadżet” nie mający zbyt wiele zna-
czenia. Nic bardziej błędnego. 

Szczegóły, które decydują o sukcesie
Wspólnie decydując się na te elementy, czułam, jak z każdą 

decyzją pewność siebie mojego klienta rośnie. Jednocześnie 
widziałam, jak sam zaczyna wiedzieć, dlaczego i po co, będą 
dla niego te wybrane dodatki.  Kilka dni później, kolejny raz 
miał przystąpić do rozmów. Sama z niecierpliwością czekałam 
na telefon lub wiadomość.

Pamiętając jego postawę podczas naszych zakupów, byłam 
niemal pewna, że tym razem nic, ani nikt nie będzie w stanie 
powstrzymać go przed finalizacją tej umowy. Udało się! Kiedy 

wszystkie formalności zostały dopięte, mój klient postanowił 
dopytać się prezesa firmy, z którą prowadził negocjacje, co 
spowodowało, że tym razem jego propozycja została przyję-
ta. Ku jego zdziwieniu usłyszał słowa, „teraz w końcu wyglą-
dasz!”.

Takich sytuacji w mojej pracy mam coraz więcej. Często 
spotykając się z przedsiębiorcami, czy to na żywo, czy coraz 
częściej podczas konsultacji online, są oni mocno zaskoczeni 
tym, jak w naprawdę w krótkim czasie można otrzymać ode 
mnie kilka precyzyjnych wskazówek dotyczących ich wize-
runku, które mogą niemal błyskawicznie wprowadzić do swo-
jego życia.

Szczegóły, mają ogromne znaczenie w finalnym efekcie. 
Krój kołnierzyka odpowiedni do kształtu twarzy, długość 
mankietów koszuli, który musi być proporcjonalny do Two-
jej sylwetki, klapy w marynarce, liczba guzików i wiele innych 
szczegółów, na pozór dla wielu osób nie istotne, jednak bar-
dzo ważne w efekcie końcowym. Sprzedawcy, którzy dora-
dzają w wielu sklepach, często nie posiadają takiej wiedzy, aby 
zwrócić naszą uwagę na te detale podczas zakupów. Drobne 
szczegóły, jednak jak już się przekonałeś, robią znaczącą róż-
nicę w odbiorze. 

Dlatego też, tak ważne jest, nawet mając niewiele czasu, 
mieć obok siebie kogoś, kto precyzyjnie pomoże w wyborze 
dodatków. Jednak to może nastąpić dopiero wtedy, gdy masz 
odpowiednio dobrane fundamenty Twojego stroju, czyli gar-
nitur, koszulę, buty. Na ten temat podzielę się z Tobą swoim 
doświadczeniem w kolejnym artykule.

Więc jak – gotowy na kolejne twarde negocjacje?

Regina Bukowska
WWW.STYLBUKOWSKA.PL

Daniel Kubach | multimilioner, inwestor, Anioł Biznesu
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Samorządy

Krajobraz 
po wyborach 

Najważniejszym wydarzeniem 2018 roku dla samorządów były wybory. Zmieniły one dość 
znacznie polityczny układ sił w sejmikach, radach powiatu, na stanowiskach marszałków, prezyden-
tów, burmistrzów. Nie obyło się bez głośnych transferów politycznych, długotrwałych negocjacji, 
oskarżeń o korupcję polityczną. 

Mamy więc nowy układ sił w samorządach, ale stare problemy pozostały. Jeden z najważniej-
szych, to konieczność współpracy administracji rządowej i samorządowej. Okazuje się, że nawet 
mimo dobrej woli z obydwu stron może się ona okazać trudna. Przykładem jest słynny rządowy 
program „Mosty dla regionów”. Idea słuszna, państwo dołoży samorządom 80 proc. do kosztów 
budowy mostów, lokalni włodarze dadzą 20 proc. i  jakże potrzebne mosty zaczną wyrastać jak 
grzyby po deszczu. 

Jeśli tak, to dlaczego, jak do tej pory, zainteresowanie tym programem jest znikome? Oczywi-
ście, chodzi o pieniądze. Bo nawet te 20 proc. dla bardzo wielu powiatów okazuje się być kwotą 
astronomiczną. Może więc lepiej takie przedsięwzięcia finansować z budżetów marszałków? Jak na 
razie strona rządowa jest pełna optymizmu i spodziewa się, że najwięcej wniosków do programu 
zacznie napływać pod jego koniec, czyli w marcu 2019 roku. 

  Oczekiwania mieszkańców co do jakości życia gwałtownie rosną. Chcemy mieć ekolo-
giczną komunikację miejską, uporać się ze smogiem, mieć dobrze opłacaną oświatę i służbę zdro-
wia. Potrzeby rosną, a pieniądze? Pieniądze są np. w różnego rodzaju funduszach zewnętrznych, 
tylko wielu samorządów po prostu nie stać na ich wykorzystanie, nawet przy niewielkim wkładzie 
własnym. Szybko można bowiem wpaść w pułapkę zadłużenia.  

Trudno się więc dziwić, że powstał pomysł nowelizacji ustawy o finansach publicznych, którego 
celem jest tzw. racjonalizacja możliwości zadłużania się samorządów.  Chodzi m.in. o to, aby samo-
rządy mogły spłacać istniejące zadłużenie nowym długiem o niższych kosztach obsługi. 

W „Kapitale Polskim” pokazujemy samorządy, które potrafiły utrzymać wysokie tempo rozwoju 
bez nadmiernego zadłużania się. Tym bardziej należą im się z tego powodu słowa uznania, bo jest 
to bardzo trudna sztuka. 

Warto się zapoznać się z ich dokonaniami i przy okazji podpatrzeć w jaki sposób wprowadzają 
w życie najlepsze rozwiązania.

Co uważa Pan  za 
swoje największe 
osiągnięcie jako 
samorządowca?

Uważam, że 
największym suk-
cesem jest rewi-
talizacja Pałacu 
Jankowice. Wysiłki 
na rzecz przywró-
cenia tego obiektu 

do świetności podejmowaliśmy już od 
2005 r. Początkowo miało tu powstać 
centrum hotelowo-konferencyjne, 
niestety nie znaleźliśmy poważnego 
partnera prywatnego do przeprowa-
dzenia tego przedsięwzięcia. Dlatego 
w 2015 r. podjęliśmy decyzję o zmia-
nie przeznaczenia tego obiektu (na 
cele publiczne) oraz samodzielnie 
przystąpiliśmy do rewitalizacji. 

Pałac Jankowice ma bogatą historię. 
Wybudowany został na początku XIX 
wieku przez Larsa Engeströma i  jego 
żonę Rozalię. Gościli tutaj Fryderyk 
Chopin i  przyszły generał Charles de 
Gaulle. To bardzo ważne miejsce na 
mapie naszej Gminy, świadczące rów-
nież o patriotyzmie mieszkańców. Dla-
tego przywrócenie mu świetności było 
naszym samorządowym priorytetem. 

Prace trwały 2016 – 2018 i  kosz-
towały nas 20 mln zł. Pałac otworzył 
swoje podwoje 13 maja br. i  zgodnie 
z  założeniem służy mieszkańcom. 
Znajduje się tutaj Samorządowa Szko-
ła Muzyczna I st., w której utalentowa-
ne muzycznie dzieci i młodzież mogą 
rozwijać swoje umiejętności. To także 
miejsce dedykowane seniorom – tu 
jest siedziba Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, a specjalnie powołane do życia 
Tarnowskie Centrum Senioralne orga-
nizuje szeroki wachlarz bezpłatnych 
zajęć, spotkań, warsztatów czy prelek-
cji. Dodatkową zachętą do korzystania 
z  oferty Pałacu jest system bezpłat-
nych połączeń autobusowych. Cieszę 

się, że nasze propozycje spotykają się 
z tak licznym odzewem.

W jakim stopniu udało się samorządo-
wi wykorzystywać środki zewnętrzne, 
w tym unijne, do rozwoju?

W  latach 2015 – 2018 Gmina Tar-
nowo Podgórne otrzymała 40 mln zł 
w  formie bezzwrotnych dotacji z Fun-
duszy Unijnych. To największa w naszej 
historii zewnętrzna pomoc finansowa. 
Dzięki pozyskanym środkom możemy 
lepiej, szybciej i w jeszcze szerszym za-
kresie realizować wiele zadań służących 
mieszkańcom. Śmiało mogę stwierdzić, 
że w  zasadzie każdy obszar funkcjo-
nowania naszego samorządu otrzymał 
wsparcie. Dofinansowano bowiem:
-  zadania inwestycyjne, m.in.: rozbudo-

wę oczyszczalni ścieków, przebudo-
wę bazy autobusowej, budowę dróg 
i  ścieżek rowerowych oraz moderni-
zację oświetlenia zewnętrznego,

-  edukację, w tym projekty wzmacnia-
jące kompetencje społeczne i  infor-
matyczne uczniów z  naszych szkół 
i  przedszkoli oraz zakup nowoczes-
nego wyposażenia, 

-  działania prospołeczne, np. dedyko-
wane seniorom, wsparcie dla rodzin 
czy międzynarodową konferencję 
„Młody Europejczyk zaangażowany 
społecznie”,

–  działania na rzecz poprawy dostępu 
do usług świadczonych drogą elek-
troniczną. 
Dzięki zewnętrznemu wsparciu mo-

żemy realizować więcej inicjatyw na 
rzecz podnoszenia komfortu życia 
mieszkańców. 

W  jakim kierunku Gmina Tarno-
wo Podgórne będzie się rozwijać 
w najbliższych latach?

Przede wszystkim Gmina powinna 
się rozwijać w  sposób zrównoważony. 
Z jednej strony naszym atutem jest kli-
mat sprzyjający przedsiębiorczości, op-

arty na ścisłej współpracy z  biznesem. 
Z  drugiej strony naszym samorządo-
wym priorytetem jest stałe podnoszenie 
komfortu życia mieszkańców. Zgodnie 
z ich oczekiwaniami będziemy się sku-
piać na 4 najważniejszych obszarach:
-  zdrowiu – poprzez promocję zdro-

wego stylu, rozwijanie infrastruktury 
dla aktywnego wypoczynku,  roz-
szerzanie programów badań profi-
laktycznych oraz – co jest związane 
z  wykorzystaniem naszych wód ter-
malnych – budowę tężni, 

-  bezpieczeństwie, również w  ruchu 
drogowym, gdyż planujemy budowę 
obwodnic czterech miejscowości, 
rozbudowę sieci monitoringu oraz 
wsparcie dla służb ratowniczych, 
zwłaszcza naszych OSP,

-  edukacji – najważniejszym zadaniem 
jest uruchomienie Zespołu Szkół 
Technicznych w Tarnowie, placówki, 
która będzie samodzielnie wybudo-
wana i  prowadzona przez nasz sa-
morząd, 

-  ochronie środowiska – chcemy 
wprowadzić kompleksowy gminny 
program Czyste Powietrze (od do-
finansowania do wymiany pieców 
przez badania termowizyjne do roz-
woju komunikacji publicznej), a  tak-
że podejmować dalsze działania na 
rzecz ochrony przed hałasem.
Myślę, że zwłaszcza inicjatywy na 

rzecz poprawy jakości środowiska, 
w  którym żyjemy, będą odgrywały co-
raz większą rolę wśród naszych samo-
rządowych priorytetów. Są to bowiem 
inwestycje, które podejmujemy nie tylko 
z myślą o nas, ale również dla przyszłych 
pokoleń. 

Dziękuję za rozmowę Marcin Prynda

Zrównoważony rozwój 
dzięki inwestycjom

Rozmowa Tadeuszem Czajką, wójtem gminy Tarnowo Podgórne Pałac Jankowice
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Powiat Wrocławski
– stawiamy na współpracę 

Powiat wrocławski jest miejscem niezwykłym, w  którym 
przeplątają się bogata przeszłoś historyczna, piękno natury, 
a przy tym dobrze rozwijająca się gospodarka. 

Z danych Ministerstwa Finansów za rok 2018 wynika, że po-
wiat wrocławski jest jednym z najbogatszych w kraju. Budżet 
powiatu wrocławskiego z roku na rok bije rekordy. W 2018 roku 
osiągnął już poziom ponad 170 milionów złotych i tym samym 
stał się największym budżetem w historii tego samorządu. 

Wskaźnik P, czyli podstawowych dochodów podatkowych 
na 1 mieszkańca przyjęty do obliczeń zobowiązań podatko-
wych, wyniósł dla powiatu wrocławskiego 339,2, podczas gdy 
dla Wrocławia - 375,99, a  średnia dla wszystkich powiatów 
w Polsce to 232,6.  W październiku 2018 roku, stopa bezrobo-
cia w powiecie wrocławskim wyniosła zaledwie 1,8%, tyle samo 
co we Wrocławiu. Były to najniższe wskaźniki dla całego woje-
wództwa dolnośląskiego.   

– Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Powiatu Wrocławskiego”, 
do 2020 roku wytyczyliśmy priorytety i wyzwania, podyktowa-
ne przede wszystkim dynamicznymi przemianami społeczno-
-gospodarczymi w powiecie w ostatnich latach. Strategia Roz-
woju Powiatu Wrocławskiego to dokument ukierunkowany na 
zrównoważony rozwój powiatu i  poprawę warunków życia 
jego mieszkańców, który naprawdę jest konsekwentnie przez 
nas realizowany – mówi Roman Potocki, Starosta Wrocławski. 

Władze Powiatu Wrocławskiego mają w  kończącym się 
roku 2018 naprawdę wiele powodów do zadowolenia. 

W  ostatnich trzech latach zrealizowano wiele zadań inwe-
stycyjnych w  ramach programu „Bezpieczna Droga”, za-
kładającego współpracę i  współfinansowanie przez powiat 
oraz gminy inwestycji w  zakresie budowy chodników przy 
drogach powiatowych. Realizacja programu przyczyniła się 
w  znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa na dro-
gach – w szczególności osób pieszych. Każdego roku powiat 
miał zaplanowane na realizację programu środki finansowe 
w wysokości 2,7 mln złotych (po 300 tysięcy złotych na każ-
dą z  9 gmin). Pozostałe środki zapewniały gminy. Łącznie 
w  latach 2016-2018 na realizację chodników przy drogach 
powiatowych wydatkowano ponad 13 mln złotych. Inwe-
stycje drogowe w  bieżącym roku stanowiły znaczną część 
wydatków budżetu powiatu – kształtując się na poziomie 
ponad 60 mln złotych. (DT)

W  2018 roku w  powiecie wrocławskim przeprowadzono  
także bardzo udaną akcję „Biała niedziela w  Powiecie Wroc-
ławskim”. Była ona poświęcona wstępnej diagnostyce chorób 
układu krążenia. Podczas wydarzenia pacjenci mogli zbadać 
poziom cukru i cholesterolu oraz wykonać badanie EKG i po-
miar ciśnienia tętniczego krwi, zrobić badanie kostka – ramię, 
a następnie skonsultować się z  lekarzem, który ocenił ryzyko 
wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Osoby z nadwagą 
lub zaburzeniem odżywiania mogły zasięgnąć porad dietetyka, 
który po dokonaniu profesjonalnej analizy składu ciała identyfi-
kował najważniejsze problemy żywieniowe.

Dodatkowo, przeprowadzane były bezpłatne zajęcia edu-
kacyjne z  zakresu samobadania piersi i  jąder na silikonowych 
fantomach, zawierających różnej wielkości guzki, służące moż-
liwości rozpoznawania choroby. W sumie, podczas trzech akcji 
udało się przebadać ponad 370 osób. Wydano 220 Europej-
skich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego. Fundacja DKMS zare-
jestrowała 48 potencjalnych dawców szpiku, a krew oddało 26 
osób. 

„Biała niedziela w  Powiecie Wrocławskim”  była naprawdę 
ciepło przyjęta przez mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, 
a co sugeruje frekwencja – akcją potrzebną. „Białe niedziele” są 
jednym z licznych przykładów świadczących o tym, że nie tylko 
podnoszenie jakości życia, ale również integracja mieszkańców 
powiatu jest dla samorządowców jednym ze strategicznych ce-
lów. 

– Jeżeli ma się trochę więcej pieniędzy w budżecie, to w ślad 
za tym powstaje coraz więcej pomysłów na tego typu działania 
– mówi Roman Potocki, Starosta Wrocławski. – Działania inte-
gracyjne chcemy rozwijać na wielu poziomach. Weźmy choć-
by przedsiębiorców. Asortyment produkowanych wyrobów 
w  naszym powiecie jest ogromny, mamy kilka stowarzyszeń 
przedsiębiorców, chcemy doprowadzić do tego, aby te stowa-
rzyszenia się zintegrowały i powstał samorząd gospodarczy na 
poziomie powiatu. Cyklicznie organizujemy spotkania dla ko-
biet sukcesu z naszego powiatu. Są one doskonałą okazja do 
wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych relacji bizneso-
wych. 

Dobry stan finansów pozwala również na organizowanie wie-
lu innych, cyklicznych i  atrakcyjnych dla mieszkańców wyda-
rzeń. We wrześniu 2018 roku, podczas festynu „Pożegnanie lata, 
od małego do dużego” odbył się, już po raz drugi konkurs „Ku-
linarny Powiat Wrocławski”. Celem konkursu jest propagowanie 
i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych gospodarstw do-
mowych na terenie powiatu wrocławskiego, promocja tradycji 

kulinarnych pielęgnowanych i przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie oraz promowanie społecznej aktywności mieszkań-
ców powiatu wrocławskiego. W konkursie wystartowały Rady 
Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia oraz osoby 
indywidualne. 

Wieloletnią tradycją stało się też współfinansowanie zakupu 
radiowozów dla policji, sprzętu dla ochotniczych straży pożar-
nych. Organizowanych jest wiele imprez sportowych i  rekre-
acyjnych min. cykl imprez o  charakterze mistrzostw Powiatu 
w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych i gimnazjów ze wszystkich gmin Powiatu 
Wrocławskiego. 

Na szczególne podkreślenie zasługują działania podejmowa-
ne na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2018 r., od nowego 
roku  szkolnego, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w  Kątach Wrocławskich mają możliwość 
nauki w nowych, bardziej komfortowych warunkach.  3 wrześ-
nia  2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiek-
tu szkolnego, w  skład którego wchodzą: sale rehabilitacyjne 
i lekcyjne, pracownia komputerowa, szatnie wraz z zapleczem 
sanitarnym. Pomieszczenia te wyposażone są w nowoczesny 
sprzęt rehabilitacyjny i komputerowy oraz pomoce dydaktycz-
ne. 

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Po-
prawa warunków nauczania w  szkołach specjalnych Powia-
tu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposa-
żenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Sobótce”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Ciąg dalszy na następnej stronie



48 49Kapitał POLSKI Kapitał POLSKI

Dobre zarządzanie finansami pozwala coraz 
lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców
Z Romanem Potockim, starostą wrocławskim rozmawia 
Ryszard Żabiński

Jakie są najważniejsze cele władz powiatu wrocławskiego 
w najbliższych latach? 

Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na konieczność 
dalszej współpracy. Poprzedni Zarząd oraz Rada Powiatu Wroc-
ławskiego były jednomyślne oraz zgodne - przy realizowaniu 
zadań potrafiły stanąć ponad partykularnymi interesami. Mocno 
w to wierzę, że także w tej kadencji będziemy w stanie tak zgodnie 
działać na  rzecz dobra naszej małej ojczyzny. 

 Kolejnym ważnym aspektem jest na pewno dalsze podnosze-
nie jakości funkcjonowania urzędu oraz dbanie o jego wizerunek. 
W ciągu tych kilku lat udało nam się zmienić podejście do integra-
cji społecznej. Powiat systematycznie i  skutecznie starał się na-
wiązywać i podtrzymywać przyjacielskie relacje z naszymi miesz-
kańcami poprzez działania promocyjne. Wyszliśmy do ludzi, bo 
zależy nam na budowaniu więzi oraz podnoszeniu świadomości 
obywatelskiej mieszkańców. Bardzo udanym przedsięwzięciem 
okazał się konkurs „Kulinarny Powiat Wrocławski”, który propaguje 
wiedzę o tradycjach kulinarnych naszego powiatu. „Kulinarny Po-
wiat Wrocławski” to tak naprawdę już marka, bowiem z logo kuli-
narnym ukaże się kolejne wydanie kalendarza, książki kucharskiej, 
a niebawem odbędzie się spotkanie noworoczne z uczestnikami 
minionego wydarzenia. Te akcje cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem i chcielibyśmy je nadal kontynuować. 

Jak już wcześniej wspomniałem chcielibyśmy zadbać o zaspo-
kojenie innych potrzeb naszych mieszkańców, myślę tu na przy-
kład o poprawie komfortu obsługi w urzędach. Wprawdzie koń-
czymy duży projekt E-urząd, ale mimo tego do poprawy jakości 
obsługi petentów konieczna jest rozbudowa siedziby starostwa - 
dobudowanie jeszcze jednego skrzydła budynku, na wykupionym 
już wcześniej terenie. Zdaję sobie z tego sprawę, że wspomniana 
inwestycja może być różnie postrzegana, ale osobiście byłbym za 
tym i będę przekonywał Radę oraz Zarząd Powiatu, aby jeszcze 
w  2019 roku opracować projekt takiej inwestycji. Gdy budowa-
liśmy obecną siedzibę – powiat liczył ok. 100 tys. mieszkańców. 
Teraz ta liczba zwiększyła się do 145 tysięcy. Nie mamy już takich 
warunków lokalowych, aby można było zachować dotychczaso-
wy komfort obsługi tak szybko rosnącej liczby interesantów, na-
wet z pomocą wprowadzanego programu e-urząd. 

Chciałbym również przekonać Radę i Zarząd do przeprowadze-
nia innej inwestycji – wybudowania drogi dojazdowej prowadzą-
cej do wykupionych przez nas terenów Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, rozciągających się na obszarze 200 hekta-
rów. Po zbudowaniu drogi dojazdowej i uzbrojeniu tego terenu 
– ich wartość niewątpliwie wzrośnie i sprzedaż takich działek mo-
głaby znacznie zasilać budżet powiatu. 

Od wielu lat szybko rośnie budżet samorządu, pod wzglę-
dem jakości zarządzania finansami samorząd uplasował się na 
5 miejscu w Polsce, a  jeśli chodzi o zdolność kredytową na 6. 
Jak będzie pod tym względem w kolejnych latach? 

Z niecierpliwością oczekuję na dane za rok 2017, bowiem te sta-
tystyki dotyczą 2016 roku. Ranking dotyczący jakości zarządza-
nia finansami ma charakter kompleksowy. Przygotował go Uni-
wersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Eksperci wzięli pod 
uwagę dane ze wszystkich samorządów terytorialnych w Polsce. 
Nasz budżet stale się zwiększał, bo mogliśmy m.in. skutecznie 
pozyskiwać środki zewnętrzne, w tym unijne. Umożliwiał to m.in. 
brak problemów z  zadłużeniem. Realizujemy np. 16 projektów 
z UE o wartości 43 mln zł, gdzie dotacja wynosi aż 37 mln zło-
tych. To daje bardzo duże możliwości, z pewnością też poprawi 
nam wskaźniki finansowe, tak więc spodziewam się, że będziemy 
w ścisłej czołówce powiatów najlepiej zarządzających finansami.

 
Na co jeszcze należałoby zwiększać wydatki budżetowe samo-
rządu? 

Oczywiście lista jest bardzo długa. Z pewnością jednak chciał-
bym przekonywać organy samorządu do jeszcze większych 
wydatków na rzecz osób z  niepełnosprawnościami. Pod tym 
względem robimy bardzo dużo, ale konieczne są jednak dalsze 
inwestycje m.in. budowa kolejnego domu dziennego pobytu dla 
seniorów. 

Powiat wrocławski jest znany z organizacji wielu interesujących 
wydarzeń dla mieszkańców. Które z  nich powinny być nadal 
kontynuowane? 

Jak niejednokrotnie podkreślałem, bardzo zależy nam na dalszej 
integracji mieszkańców oraz kontynuacji promocji naszego regio-
nu. Powiat ma kształt „obwarzanka”, składa się z 9 gmin okalają-
cych Wrocław, co niewątpliwie utrudnia integrację. W 2018 roku, 
z myślą o wszystkich mieszkańcach powiatu, po raz pierwszy zor-
ganizowaliśmy akcje medyczne pn. „Biała Niedziela w  Powiecie 
Wrocławskim”. Te akcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
i niewątpliwie chcielibyśmy je kontynuować, starając się przy oka-
zji o nawiązanie współpracy z wrocławskimi szpitalami, zajmują-
cymi się diagnostyką wczesnego wykrywania nowotworów. Do 
tego projektu będziemy przykładać szczególną wagę, bowiem 
w tej dziedzinie jest jeszcze dużo do zrobienia, zwłaszcza w gmi-
nach oddalonych od Wrocławia. Ważnym elementem promocji 
jest kontynuacja imprez pn. „Pożegnanie lata w Powiecie”. Starali-
śmy się, by przy okazji organizacji tego wydarzenia zaangażować 
wielu partnerów i wspólnymi siłami stworzyć możliwość miłego 
spędzenia czasu dla jak największej liczby naszych mieszkań-
ców. Oprócz przeprowadzania finału konkursu „Kulinarny Powiat 
Wrocławski”, w trakcie wydarzenia starliśmy się promować aktyw-
ność społeczną, pielęgnować tradycje i  dziedzictwo kulturowe, 
poprzez mi.in przeprowadzenie finału konkursu na „Najpiękniejszy 
Tradycyjny Wieniec Dożynkowy” czy  zaangażowanie lokalnych 
artystów, prezentujących swoją twórczość i produkty lokalne. 

W ramach dobrej współpracy z lokalnym biznesem chciałbym 
kontynuować organizację spotkań biznesowych, tworzących plat-
formę wymiany doświadczeń i budowania współpracy, jak organi-
zowane cyklicznie Forum Kobiet Przedsiębiorczych. Uczestnicz-
ki takich spotykań oprócz motywacji do dalszego rozwoju mają 
możliwość nawiązania relacji prywatnych i  zawodowych oraz 
otrzymania wsparcia na płaszczyźnie biznesowej. 

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zor-
ganizowaliśmy też wyjątkowy koncert pieśni patriotycznych pn. 
"Wszystkiego najlepszego Polsko". W roli chórzystów wystąpili se-
niorzy oraz młodzież z powiatu wrocławskiego. Powstały na ba-
zie tego wydarzenia zespół dalej efektywnie funkcjonuje, łącząc 
pokolenia i naszych mieszkańców. Obecnie planuje także kolejne 
występy na naszych imprezach.

Samorząd w  ostatnich latach systematycznie i  skutecznie na-
wiązuje przyjacielskie relacje z mieszkańcami powiatu wrocław-
skiego, właśnie poprzez tego typu działania. Wyszliśmy do ludzi, 
a oni nas chętnie przyjęli - coraz liczniej i chętniej angażując się 
w nasze działania. Chcemy im za to serdecznie podziękować. Taka 
współpraca naprawdę cieszy.

Dokończenie z poprzedniej strony

Celem projektu  jest poprawa warunków nauczania w szko-
łach specjalnych, dostosowanych do uczniów o  specjalnych 
potrzebach o różnym stopniu niepełnosprawności, oraz naby-
cie wiedzy, w szczególności w zakresie nauk matematyczno-
-przyrodniczych i  cyfrowych w  trzech placówkach specjal-
nych Powiatu Wrocławskiego. Poza zadaniami realizowanymi 
w SOSW w Kątach Wrocławskich projekt zakłada również zakup 
sprzętu cyfrowego do Zespołu Szkół Specjalnych w  Wierzbi-
cach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. 

Jak zaznaczył starosta  Roman Potocki – realizacja inwestycji 
nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej. – 
Projekt był jednym z 15 obecnie realizowanych projektów Powiatu 
Wrocławskiego o łącznej wartości ok. 40 mln zł, a samo dofinan-
sowanie z UE sięga blisko 35 mln zł. Jesteśmy pod tym względem 
jednym z  liderów w rankingu samorządów najskuteczniej pozy-
skujących środki unijne  w regionie – mówił  z dumą starosta.  

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Kątach Wrocławskich objęła dobudowanie i wyposażenie 
dwukondygnacyjnego budynku połączonego za pomocą łącz-
nika z budynkiem głównym placówki, w którym została zlokali-
zowana sala rehabilitacyjna z zapleczem szatniowo-sanitarnym 
oraz trzy sale dydaktyczne do prowadzenia zajęć matematycz-
no-przyrodniczych i cyfrowych. W ramach projektu utworzono 
również Salę Doświadczenia Świata wraz ze specjalistycznym 
wyposażeniem, zakupem sprzętu komputerowego i cyfrowego 
oraz budową placu postojowego.

– Ten rok, w mojej ocenie, był wyjątkowy, a recepta na sukces 
jak widać jest tylko jedna - ciężka praca i współpraca – pod-
sumowuje Roman Potocki, Starosta Wrocławski. Jestem pełen 
optymizmu, że również w przyszłym roku nadal będziemy dzia-
łać zgodnie i  efektywnie realizować ważne przedsięwzięcia, 
podnoszące jakość życia naszych mieszkańców.
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Żelazków jest laureatem nagrody ,,Gmina roku 
2015”  w  kategorii ,,Gmina Wiejska ”. Niedawno 
Urząd Gminy został  wyróżniony  Laurem Społecz-
nego Zaufania. Jakie znaczenie mają dla Pana te 
nagrody? Którą uważa Pan za największy sukces? 

W ubiegłym roku Gmina Żelazków została ponow-
nie nagrodzona tytułem „Gmina Roku 2017”, ponad-
to  otrzymała Znak jakości ,,Przyjazny Urząd ” oraz 
miano ,,Gminy Fair Play”. Wszystkie te odznaczenia 
przyznawane są przez zewnętrzne, niezależne ka-
pituły i  komisje konkursowe. Przyznane nagrody 
świadczą o  tym, że należymy do najlepszych sa-
morządów w Polsce, a nasza promocja i wspieranie 
sprawdzonych rozwiązań oraz nowych projektów 
w zakresie gospodarczym, społecznym i ekologicz-
nym jest na bardzo wysokim poziomie. Sprzyjamy 
inwestorom i dbamy o potrzeby mieszkańców. Oso-
biście dużą wagę  przywiązuję do certyfikatu ,,Laur 
Społecznego Zaufania”, z uwagi na wyjątkowy spo-
sób jego przyznawania. To nagroda, którą nadaje 
się wyłącznie na wniosek klientów i konsumentów. 
Stanowi ona zatem swoiste podziękowanie za rze-
telność, uczciwość i otwartość w stosunku do po-
trzeb klientów danej instytucji. Jednak wyróżnienia, 
to także bodziec do dalszej pracy i rozwoju.

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

Największym kulturalnym wydarzeniem i  świę-
tem są zawsze Dożynki Gminne, w  których orga-
nizację angażuje się społeczność lokalna, rolnicy 
i przedsiębiorcy. Ponadto, na terenie gminy organi-
zujemy wiele lokalnych festynów: w Goliszewie, Dę-
bem, Russowie, Kokaninie, Biernatkach, Żelazkowie 
i Skarszewie. Mamy także wydarzenia dedykowane 
najmłodszym, jak chociażby Gminny Dzień Dziecka, 
czy dwutygodniowy wypoczynek letni, którego 50% 
kosztów pokrywa Gmina. Organizujemy też półko-
lonie, zarówno letnie, jak i zimowe. 

Dziękuję za rozmowę, Radosław Nosek

Najnowocześniejsze w Polsce więzienie  powstanie w gminie Żelazków

To, że w  gminie Żelazków powstanie najnowocześniejsze 
w Polsce więzienie jest wielkim sukcesem samorządu. Proszę 
powiedzieć, jaką korzyść będą mieli mieszkańcy z tego przed-
sięwzięcia?  

Warto sobie uzmysłowić skalę przedsięwzięcia. Jego koszt 
wyniesie około 250 milionów złotych. Dzięki inwestycji po-
wstanie 250 miejsc pracy, przy czym pierwszeństwo w  za-
trudnieniu mają mieć mieszkańcy Gminy.  

Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu, 
który koordynuje inwestycję przekazano już grunty o powierzch-
ni 16,7 ha. Został podpisany list intencyjny, w ramach, którego, 
jako Gmina, jesteśmy zobowiązani do podłączenia wodociągów, 
kanalizacji i stworzenia drogi technicznej, którą już wykonaliśmy. 
Trzeba też wiedzieć, że przyszły zakład karny nie znajdzie w bez-
pośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych.  Dla przyszłych 
pracowników więzienia powstaną też mieszkania. Zostaną one 
zbudowane na terenie 20 ha w miejscowości Niedźwiady.

Będzie to wielkie przedsięwzięcie, ale jakie inne, ważne dla 
mieszkańców inwestycje, udało się już zrealizować?

Zbudowaliśmy m.in. boisko wielofunkcyjne przy Szkole Pod-
stawowej w miejscowości Kokanin, a obecnie trwa przebudowa 
OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo-terapeu-
tycznej w Żelazkowie oraz budowa świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Zborów z przeznaczeniem na Dom Kultury. Zagospo-
darowywany jest teren w  centrum Żelazkowa, gdzie chcemy 
urządzić plac zabaw i  siłownię zewnętrzną oraz ciągi piesze, 
wyposażone w ławki oraz oświetlenie. W trakcie realizacji jest 
również przebudowa drogi gminnej w  miejscowości Złotniki 
Małe, droga gminna Witoldów-Russów, droga w  mieście Ko-
kanin oraz w Skarszeweku. Dofinansowujemy również miesz-
kańcom budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczal-
ni ścieków.  Na terenie Gminy powstały dwa nowe publiczne 
Przedszkola Samorządowe: w Dębem i w Russowie. Utworzo-
no także Szkołę Podstawową w  Kokaninie. Poprzez fundusz 
sołecki wykonano szereg działań, stanowiących odpowiedź na 
potrzeby mieszkańców poszczególnych sołectw: doposażano 
świetlice wiejskie, kluby, place zabaw itp. 

Jakie są inwestycyjne plany gminy?
Priorytetem w  2018 roku będzie zakończenie przebudowy 

OSP Żelazków, z  dobudową świetlicy  środowiskowo - tera-
peutycznej w  Żelazkowie oraz ich doposażenie. Dodatkowo 
chcemy, we współpracy z samorządem powiatowym, przebu-
dować drogę powiatową w  relacji Morawin-Pamięcin, której 
70% leży na terenie Gminy Żelazków. Do tego dochodzi reno-
wacja drogi gminnej Russów-Borków Stary oraz rewitalizacja 
i  adaptacja budynku zabytkowej oficyny w  zespole dworskim 
na siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury i  Biblioteki Publicznej 
Gminy Żelazków. 

Jakimi sukcesami może pochwalić się samorząd gminy jeśli 
chodzi o pozyskiwanie inwestorów?

Cały czas podejmujemy działania, mające na celu utrzyma-
nie i  ich pozyskiwanie. Na terenie Gminy znajdują się grunty, 
które zostały wydzielone wyłącznie pod aktywizację gospodar-
czą. Dużym sukcesem jest pozyskanie 14 inwestorów, którzy 
wykupili  ponad 30 ha gruntów przeznaczonych pod przemysł. 
Jakie to ma znaczenie w kontekście przyszłości Gminy, chyba 
nie trzeba nikomu tłumaczyć. 

Rozmowa z Sylwiuszem Jakubowskim, wójtem   
Gminy Żelazków
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ZPB KaczmareK firma z ideą
w Gminie Prusice

ZPB KaczmareK to firma z ideą, której jeden z kluczowych 

oddziałów usytuowany jest w Gminie Prusice i  zajmuje 

się przede wszystkim produkcją prefabrykatów budow-

nictwa infrastrukturalnego, takich jak betonowe studnie 

oraz żelbetowe przepusty skrzynkowe.

29 grudnia 2018 roku Burmistrz 
Miasta i  Gminy Prusice Igor Bandro-
wicz w  towarzystwie Starosty Trzeb-
nickiego Pani Małgorzaty Matusiak 
oraz lokalnych mediów uczestniczył 
w konferencji, na której przedstawio-
no najnowszy produkt wprowadzany 
na polski rynek. 

Chcąc uzupełnić posiadany asor-
tyment firma ZPB KaczmareK rozpo-
częła budowę hali, której postęp prac 
również mieliśmy okazję zobaczyć, na 
potrzeby uruchomienia nowoczesnej 
linii do produkcji prefabrykatów typu 
FILIGRAN, które oferowane będą pod 
nazwą „IDEA HOUSE”. 

Dzięki tym nowoczesnym i  dosko-
nałym jakościowo materiałom reali-
zacja inwestycji budowlanych będzie 
możliwa w niemalże dwukrotnie szyb-
szym czasie. Technologia ta pozwoli 
na wykonanie dowolnego, indywidu-
alnego zadania inwestycyjnego, bez 
ograniczeń jakie narzucają dotychczas 
stosowane rozwiązania.

– Cieszy mnie fakt, że przedsiębior-
stwa z terenu naszej Gminy podejmują 
nowe wyzwania, poszerzają swoje za-
kresy działalności, co również wpływa 
na rozwój naszej gminy. Życzę suk-
cesów w  realizacji planów i  założeń, 
jak również mam nadzieję na owocną 
współpracę przy inwestycjach reali-
zowanych w Gminie Prusice. – mówi 
Burmistrz Igor Bandrowicz

Innowacje napędzają rozwój Rzeszowa
Na VI  Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, któ-
ry odbył się 24-26 września w Poznaniu, miasto 
Rzeszów zostało uhonorowane prestiżową Polską 
Nagrodą Innowacyjności 2018. To już kolejne pre-
stiżowe wyróżnienie dla tego miasta.

Rzeszów określany jest jako stolica innowacji, staje się syno-
nimem nowoczesności oraz jakości. Pozycja Rzeszowa na sa-
morządowej mapie innowacji jest doceniana przez ekspertów, 
organizatorów różnych prestiżowych wydarzeń, kongresów, 
ale też i  to jest przecież najważniejsze, przez samych miesz-
kańców, którym te innowacje służą.

W marcu w Warszawie, odbywało się Smart City Forum – 
największy w  Polsce kongres poświęcony funkcjonowaniu 
i  rozwojowi inteligentnych miast. Jest to platforma wymia-
ny doświadczeń tworzona m.in. przez przedstawicieli admi-
nistracji publicznej, prezesów i  dyrektorów wiodących firm, 
ekspertów z  zagranicy, którzy prezentują innowacyjne roz-
wiązania sprawdzające się np. w Barcelonie, Singapurze, czy 
też Toronto.

Czarny koń rankingu miast uczących się
Smart City Forum to debata o wyzwaniach stojących przed 

niemal wszystkimi dziedzinami: od transportu i IT przez ekolo-
gię, energetykę, budownictwo aż po medycynę oraz komunika-
cję międzyludzką. Miasto Rzeszów podczas gali zostało nagro-
dzone Statuetką za I miejsce w Konkursie Smart City w kategorii 
miast „Smart City od 100 – 500 tys. mieszkańców”. Kapituła 
konkursowa Forum Smart City przyznała Miastu nagrodę: „za 
realizację idei Smart City w  tym: nowoczesnego systemu te-
leinformatycznego i  administracyjnego, realizację projektów: 
e-Podatki, e-Edukacja, e-Komunikacja, e-Budżet Obywatelski 
i wielu innych usług oraz za produkcję zielonej energii”. Statu-
etkę Smart City Miasto  otrzymało już po raz trzeci.

Rzeszów okazał się też czarnym koniem Rankingu Miast 
Uczących się wraz z indeksem opracowanym na podstawie ba-
dań Polityki INSIGHT zajmując w nim drugie miejsce po War-
szawie.

– Ranking pokazał, że Rzeszów odznacza się najwyższym 
poziomem edukacji – mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Rze-
szowa. – Badania przeprowadzano m.in. w zakresie liczby dzie-
ci uczęszczających do przedszkoli oraz wyników sprawdzia-
nów szóstoklasistów i  egzaminu gimnazjalnego. To pokazuje 
na jakim poziomie odbywa się kształcenie w naszych szkołach. 
Rzeszów jest też największym ośrodkiem akademickim w całej 
Unii Europejskiej. Jak podaje Eurostat, na tysiąc mieszkańców 
studiuje u nas 353 osoby. Uczelnie stawiają coraz śmielej na na-
ukę nowoczesnych technologii – dodaje Tadeusz Ferenc. 

W ostatnim rankingu najlepszych prezydentów miast 
"Newsweeka" 

Tadeusz Ferenc zajął II miejsce, a Rzeszów w rankingu najlep-
szych samorządów "Rzeczpospolitej" też drugą pozycję. 

Przyszłość związana z nowymi technologiami
W  podsumowaniu Rankingu Miast Uczących stwierdzono, 

że „Rzeszów to jedyne miasto w Polsce, które związało przy-
szłość z  technologiami i  konsekwentnie realizuje tę strategię. 
Jest także drugim miastem w Europie, po Lizbonie, jeżeli cho-
dzi o zapotrzebowanie na informatyków. Jako jedno z niewielu 
polskich miast może też, w najbliższych latach, spodziewać się 
przyrostu liczby mieszkańców.” 

Rzeszów jest jednym z  najszybciej rozwijających się miast 
w Polsce.  W rankingu serwisu rynekpierwotny.pl analizowano 
dane GUS i Eurostatu za lata 2005-2013. Okazuje się, że naj-
wyższy wskaźnik PKB ma Wrocław – 86 proc. Rzeszów znalazł 
się na drugim miejscu – wzrost PKB o 81 proc.

Nie byłoby to możliwe bez finansowego skoku jakiego doko-
nało miasto w ostatnich kilkunastu latach. W 2003 roku, na po-
czątku rządów Tadeusza Ferenca miasto miało w budżecie 387 
mln zł, w tym 54 mln zł na inwestycje. Dziś budżet Rzeszowa 
wynosi już cztery razy więcej, a na inwestycje zarezerwowano 
aż dziesięć razy więcej. W tym czasie przybyło w Rzeszowie po-
nad dwa tysiące nowych firm, a w mieście i najbliższej okolicy 
swoje oddziały otworzyli tacy giganci jak Heli-One, Goodrich, 
Asseco Poland, MTU, i BorgWarner. A wiadomo, że nowi inwe-
storzy oznaczają znaczne poszerzenie tzw. bazy podatkowej 
i tym samym wzrastające wpływy do miejskiej kasy. To z kolei 
stwarza samorządowi coraz większe możliwości działania.  

- Staramy się stwarzać dla mieszkańców takie warunki, aby 
miasto było dla nich przyjazne – mówi Tadeusz Ferenc, prezy-
dent Rzeszowa. - Budujemy nowe żłobki i przedszkola. Na no-
wych osiedlach powstają szkoły i hale sportowe. Za ponad 400 
mln zł wdrożyliśmy program unowocześnienia transportu pub-
licznego. Bardzo szybko rozwija się ośrodek akademicki. Mamy 
unikatowe kierunki studiów. Na uniwersytecie powstał kierunek 
lekarski. To wszystko powoduje, że w Rzeszowie osiedlają się 
mieszkańcy z innych regionów Polski. Miasto staje się coraz bo-
gatsze dlatego też mamy pieniądze na nowe inwestycje.

W Rzeszowie osiedlają się mieszkańcy z innych regionów Polski
- mówi Tadeusz Ferenc, prezydent miasta
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Gmina Strzegom od wielu lat intensywnie się rozwija. Ostatni rok jest tego świetnym przykładem

Dobry czas dla Strzegomia

Bez wątpienia wielkim sukcesem było otwarcie krytej pływal-
ni „Delfinek”, z której dziś korzystają nie tylko dzieci, ale także 
i seniorzy. To tu odbywają się lekcje pływania i zajęcia z aqua-
erobiku, cieszące się dużym zainteresowaniem. Wiele pozy-
tywnych opinii pada również pod adresem „Alei Rzeźb”, która 
stała się miejscem spacerów całych rodzin. Jej dopełnieniem 
jest multimedialne centrum informacji, zlokalizowane w  CAS 
„Karmel”. 

Ostatnie miesiące to także duże przedsięwzięcia związa-
ne z  oświatą. Termomodernizacji doczekały się strzegomskie 
szkoły i przedszkola, a nowo budowane przedszkole z oddzia-
łem żłobkowym przy ul. Kościuszki będzie pierwszym tego 
typu obiektem w gminie, zbudowanym w technologii pasywnej. 
Również po raz pierwszy w Strzegomiu zorganizowano impre-
zę skierowaną do najmłodszych pn. Miasto Dzieci. 

Istotna jest także poprawa infrastruktury. Całkowicie swoje 
oblicze zmieniły ulice Olszowa, Piłsudskiego i Kwiatowa. Przy 
garażach, w okolicy nowo budowanego przedszkola w Strze-
gomiu, wyłożono nawierzchnię szutrową kostką granitową. 
W  porozumieniu z  powiatem świdnickim, wyremontowano 
chodniki na wsiach. W Rogoźnicy dokonano przebudowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. Wyremontowano drogi 
w Tomkowicach i Kostrzy. 

Duże zadania realizowane są na terenach wiejskich. W Go-
czałkowie Górnym, Morawie i Żelazowie od podstaw zostaną 
wybudowane nowe świetlice. Natomiast w  Grochotowie na 
potrzeby świetlicy zostanie zaadaptowany budynek. Pełną parą 
idzie budowa centrum aktywności w  Jaroszowie oraz prze-
budowa budynku na mieszkania socjalne. W  Godzieszówku 
i Skarżycach wybudowano strefy aktywności z placami zabaw 
i  siłowniami zewnętrznymi. Ulice oświetlają natomiast nowo-
czesne lampy hybrydowe. 

W gminie niweluje się również wieloletnie zaniedbania, czego 
efektem jest np. remont podwórka w Strzegomiu między ulica-
mi Boh. Getta i Świdnicką. Ostatni czas to ogromna przemia-
na Grabów, które z każdym tygodniem stają się coraz bardziej 
przyjaznym miejscem do mieszkania. Podczas codziennego 
spaceru po mieście łatwo można dostrzec, jak szare i zniszczo-
ne elewacje kamienic zmieniają się w  estetyczne i  kolorowe. 
Takim działaniom bez wątpienia sprzyja konkurs „Odnów i wy-
graj”. Gmina wychodzi naprzeciw najbardziej potrzebującym, 
czego wyrazem jest otwarcie lokalu readaptacyjnego w Strze-
gomiu.  Dodajmy jeszcze, że w tym roku na inwestycje zapla-
nowano ponad 50 mln zł.

- Gmina rozwija się w  zaska-
kującym tempie. Jest coraz 
ładniej i  coraz lepiej nam się 
tu żyje – mówią mieszkańcy, 
którzy na potwierdzenie swo-
ich słów wskazują na inwe-
stycje zrealizowane, nie tylko 
w  ostatnich latach, ale także 
w ostatnim roku. 

Pana Janusza Michałka, Prezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej  S.A., który powiedział m.in.: Olesno, to gmina przyjazna dla 
biznesu. Oferuje wsparcie w każdym etapie inwestycji a także zachęty in-
westycyjne jak m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych 
inwestycji w ramach pomocy de minimis oraz tereny inwestycyjne w pełni 
uzbrojone (prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa). Grunty są 
płaskie, wydzielone geodezyjnie w  działki o  różnej powierzchni, aby jak 
najlepiej odpowiedzieć na potrzeby inwestora, a także sprostać oczekiwa-
niom małych i średnich przedsiębiorców. 

Pana Michała Sikory, Land, Technical & Special Economic Zone Con-
sultant, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield Polska Sp. 
z o.o.: Miałem okazję prowadzić projekt na rzecz klienta, który rozpatry-
wał inwestycję na terenach Olesna. Ta lokalizacja stanowi mocną alter-
natywę dla innych dużych ośrodków gospodarczych  w Polsce. Polecam 
Olesno jako miejsce lokalizacji inwestycji.”
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Wśród licznych pozytywnych opinii o terenach inwestycyjnych w Oleśnie, można znaleźć wypowiedzi: 

Olesno przyjazne inwestorom!
Olesno jest jednym z najstarszych miast śląskich, 
do rozwoju którego przyczyniło się dogodne po-
łożenie na styku szlaku bursztynowego od Bał-
tyku na południe Europy i szlaku "królewskiego" 
prowadzącego z Krakowa do Wrocławia i dalej na 
zachód.

Przez ponad osiem stuleci świetnie rozwinęło się rolnictwo 
i  przetwórstwo żywności, dzięki okolicznym lasom, miasto 
znane jest z  przemysłu drzewnego oraz meblowego. Działa-
ją tu również firmy z innych branż, między innymi: przemysłu 
metalowego, metalurgicznego czy budownictwa drogowego. 
Przedsiębiorcy twierdzą, że są tu bardzo dobre warunki do in-
westowania, o czym świadczy ponad 1200 aktywnych firm. 

Henryk Mrozek, właściciel firmy REMOST, od kilku lat działa-
jącej w Oleśnie w KSSE nie ukrywa, że jest ogromnie zadowolo-
ny ze sprzyjającej atmosfery w urzędzie, gdzie wszelkie sprawy 
załatwiane są od ręki, bez zbędnego wyczekiwania. Docenia 
niskie podatki i opłaty lokalne, które są na niezmiennym pozio-
mie od wielu lat, a  zaangażowanie oleskich samorządowców 
wyróżnia strefę na tle innych urzędów. Jestem przekonany – 
mówi - że jest tu bardzo duży potencjał dla inwestorów.

Rzeczywiście, od 2006 roku wysokość podatków od nieru-
chomości i  innych opłat pozostaje na tym samym poziomie. 
Podatek za grunt związany z  prowadzeniem działalności go-
spodarczej (za 1 m2) wynosi zaledwie 0,66 zł, za budynki zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej (za 1 m2) tylko 
17 zł, a podatek za grunt niezwiązany z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej lub związany z  prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej przez organizację pożytku publicznego (za 1 
m2) ustalony jest na 0,30 zł. Również stawki za zaopatrzenie 
w wodę odbiorców przemysłowych  oraz odprowadzenie ście-
ków (za 1 m3) są bardzo atrakcyjne: odpowiednio 2,90 zł i 4,97 
zł. Wysokość stawek od środków transportu także należy do 
najniższych w  Polsce.Dla nowych inwestorów przygotowano 
uchwałę z pomocą de minimis do 200.000 EUR.

Każdego roku Urząd Miejski organizuje spotkania z oleskimi 
przedsiębiorcami. Zapraszani są prelegenci, którzy przekazują 
informacje dotyczące aktualnych projektów, możliwości po-
zyskania dofinansowania itd. Wśród nich są przedstawiciele 
ministerstw, Polskiej Agencji Inwestycji i  Handlu, Opolskiego 
Centrum Rozwoju Regionalnego, Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, Kongregacji Przemysłowo-Handlowej w  War-
szawie. 

Warto wspomnieć, że Olesno otrzymało wiele wyróżnień 
i  nagród, m.in. podczas gali towarzyszącej VI Europejskiemu 
Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gmina Olesno, 
jako jedyna gmina miejsko-wiejska, otrzymała wyróżnienie „Sa-
morząd, który wspiera Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”. 

Sylwester Lewicki - Burmistrz Olesna zapewnia, że gmina jest 
przygotowana na przyjęcie zarówno dużych, jak małych i śred-
nich przedsiębiorców. W planie zagospodarowania jest ponad 
100 ha, z czego 37 ha objęte zostały KSSE, jeszcze przed wej-
ściem w życie nowej ustawyo wspieraniu nowych inwestycji. 

Wykonaliśmy szereg udogodnień i  w  pełni uzbroiliśmy te 
tereny, dzięki czemu nasze stały się bardzo atrakcyjne dla po-
tencjalnych inwestorów. Wybudowaliśmy sieć wodociągową 
(o przekroju Ø 160 mm), kanalizacyjną (o przekroju Ø 200 mm), 
światłowodową oraz gazową przy ulicy Leśnej (o średnicy Ø 110 
mm). Znajduje się tam także sieć energetyczna z  możliwością 
dostarczenia mocy energetycznej 5 MW (z możliwością zwięk-
szenia mocy). Mamy nadzieję, że do istniejących już przedsię-
biorstw, dojdą kolejne, które stworzą nowe miejsca pracy. Tylko 
na terenie KSSE przygotowaliśmy 22 działki o różnorodnej po-
wierzchni od 0,6 ha do 2,33 ha, które można łączyć w dowolnej 
konfiguracji.Inwestor bez problemu powinien znaleźć pracow-
ników, którym zabezpieczono w  Oleśnie wszelkie udogodnie-
nia: nowe mieszkania i możliwość wybudowania domów jedno- 
i  wielorodzinnych, szpital, żłobek, przedszkola, szkoły, w  tym 
szkoła zawodowa z długimi tradycjami i muzyczna oraz pełna 
infrastruktura sportowa z  lodowiskiem, nową krytą pływalnią, 
boiskami itp. – powiedział Sylwester Lewicki.

Niebawem rozpocznie się budowa oleskiego odcinka drogi 
ekspresowej S11 łączącej Śląsk z  Pomorzem Zachodnim (By-
tom – Poznań – Kołobrzeg). Węzeł zlokalizowany jest w po-
bliżu terenów inwestycyjnych w  odległości 300 m.  Jest to 
największa planowana inwestycja drogowa w  województwie 
opolskim (ok. 720 mln PLN). Położenie Olesna przy S11, pomię-
dzy drogą ekspresową S8 i autostradami A1 i A4  uatrakcyjnia 
oleskie tereny inwestycyjne. Warto dodać, że Olesno znajdu-
je się na zmodernizowanej trasie kolejowej łączącej Katowice 
z Poznaniem i Szczecinem.



56 57Kapitał POLSKI Kapitał POLSKI

Komunikacja publiczna rozwiązała 
problem społeczny
„Nie spodziewałam się
aż tak wysokiego poparcia…”

Przez najbliższe pięć lat miastem i gminą Strzelin 
będzie kierować Dorota Pawnuk, dla której jest to 
już trzecia kadencja burmistrza. Z szefową gminy 
rozmawialiśmy o  najważniejszych inwestycjach 
poprzedniej kadencji oraz planach na najbliższą 
przyszłość.

Ubiegając się o reelekcję uzyskała Pani ponad 70 procent gło-
sów. Gratulujemy tego sukcesu. Czy rozmiar zwycięstwa był 
dużym zaskoczeniem?

Przyznam szczerze, że liczyłam na wygraną, ale nie spodzie-
wałam się aż tak wysokiego poparcia. Dla mnie, jak  i całego 
mojego zespołu, jest  to wielki powód do satysfakcji, a  także  
ogromne  zobowiązanie do konsekwentnej realizacji programu 
wyborczego i dalszej pracy dla rozwoju naszej gminy. To rów-
nież dowód na to, że znaczna część mieszkańców nie tylko wi-
dzi efekty naszej pracy, ale podziela też kierunek rozwoju, który 
od lat proponujemy i skutecznie realizujemy.

Co w Pani ocenie jest największym osiągnięciem w niedawno 
zakończonej kadencji?

Jest wiele powodów do zadowolenia, bo były to bardzo pra-
cowite cztery lata. Skupię się jednak na dwóch sprawach.  My-
ślę, że z punktu widzenia rozwoju gminy oraz poprawy komfor-
tu życia mieszkańców bardzo ważną, i co najważniejsze trafną 
decyzją, było uruchomienie latem 2018 roku Strzelińskiej Ko-
munikacji Publicznej. Na to zadanie  pozyskaliśmy kilkumiliono-
we dofinansowanie. Dzięki SKP każde nasze sołectwo, a mamy 
ich aż 36, zostało skomunikowane z miastem. Rozwiązaliśmy 
w  ten sposób poważny problem, na który skarżyli się miesz-
kańcy terenów wiejskich. Ważnym osiągnięciem jest również 
rozpoczęcie modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego „Nad 
Stawami” w  Białym Kościele, gdzie zainwestowaliśmy bardzo 
poważne środki finansowe. Do ośrodka doprowadzono już ka-
nalizację sanitarną, wyczyszczono zbiorniki wodne, wyremon-
towano wały i brodzik dla najmłodszych. Powstał też budynek 
rekreacyjny, w  którym znajduje się m.in. zaplecze sanitarne, 
a  dzięki wsparciu Województwa Dolnośląskiego wykonaliśmy 
nowe pomosty pływające. Obecnie trwa montaż 22 drewnia-
nych domków rekreacyjnych, które będą służyć naszym goś-
ciom już w najbliższym sezonie letnim.

Jakie najważniejsze inwestycje zapisano w  przygotowanym 
przez Panią i uchwalonym przez radę budżecie na 2019 rok.

Na wydatki majątkowe, czyli głównie inwestycje, zaplano-
waliśmy prawie 16 mln. zł. Lista wydatków majątkowych liczy 
ponad siedemdziesiąt pozycji, więc przyszły rok będzie dla nas 
z pewnością  bardzo pracowity. Mogę wszystkich zapewnić, że 
po zwycięskich wyborach na pewno nie spoczniemy na laurach 
i nie zwolnimy tempa. Będziemy nadal korzystać z zewnętrz-

nych środków, a w tym jesteśmy naprawdę skuteczni.  Wśród 
licznych zaplanowanych zadań są m.in. budowy, przebudo-
wy, remonty dróg gminnych, przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 395, wykonanie kolejnych odcinków ścieżek rowerowych 
typu singletrack, remonty w  gminnych szkołach, kontynuacja 
budowy kanalizacji sanitarnej w  Karszowie oraz rewitalizacja 
wschodniej pierzei strzelińskiego rynku.  Konsekwentnie kon-
tynuujemy prace związane z odbudową ratusza, a spółka któ-
rej powierzono to ważne zadanie zleciła już opracowanie do-
kumentacji technicznej. Ma być ona gotowa już wiosną 2019 
r. Nowy ratusz stanie się siedzibą magistratu, a  obiekt będzie 
przystosowany przede wszystkim do potrzeb mieszkańców, 
w tym osób niepełnosprawnych. Nasze inwestycyjne możliwo-
ści poważnie ograniczają rosnące wydatki na oświatę, na którą 
w 2019 r. wydamy prawie 1/3 część naszego budżetu. 

Koniec roku to dobra okazja nie tylko do podsumowań i  re-
fleksji, ale też odpowiedni moment do złożenia życzeń na ko-
lejny rok. 

Wszystkim czytelnikom Kapitału Polskiego oraz Kapitału Dol-
nośląskiego życzę udanego 2019 roku. Niech nie zabraknie 
Wam szczęścia oraz stabilności w życiu rodzinnym i zawodo-
wym. Życzę też jak najwięcej spokoju i  jak najmniej stresów, 
które w  dzisiejszym szybkim świecie odbijają się na zdrowiu 
oraz wielu ważnych sferach naszego życia. Niech każdy znaj-
dzie czas na realizację pasji, które będą odskocznią od proble-
mów codziennego życia. Wszystkiego najlepszego! 

Dziękujemy za rozmowę

W Dworze Elizy na gości czeka 51 luksusowo urządzonych pokoi oraz eleganckie apartamenty. 
Doskonałe warunki i niezwykle urocza lokalizacja hotelu w Kotlinie Kłodzkiej sprawią, że Dwór 

Elizy zapisze się w Państwa pamięci jako hotel, do którego warto wracać.

W Dworze Elizy dokładamy wszelkich starań, aby poczuli się tutaj Państwo rozpieszczani. Dlate-
go oferujemy szeroką gamę usług: Centrum Profesjonalnej Odnowy Biologicznej i Profilaktyki 

Chorób Cywilizacyjnych (Centrum SPA, Centrum Kosmetyczne, Centrum Rehabilitacyjne), basen, 
sauny, restaurację, w której serwujemy wykwintne dania kuchni europejskiej oraz kawi-

arnię-cukiernię, która osłodzi Państwu pobyt wytwarzanymi na miejscu łakociami.

Zespołowi SPA Medical Dwór Elizy przyświeca troska o spełnianie pragnień gości. Zapewniamy 
spokojną atmosferę, piękne krajobrazy okolicy, pełen pakiet usług, dobre samopoczucie i 

rozsądne ceny. Dwór Elizy to najlepszy wybór dla każdego!

W zaciszu natury budzimy piękno...

+48 74 8120840 recepcja@dwor-elizy.comwww.dwor-elizy.pl
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Mysłowice – atrakcyjne miejsce 
do zamieszkania i inwestowania

Niewątpliwym atutem Mysłowic, 72-tysięcznego 
miasto na prawach powiatu, jest położenie wśród 
czołowych miast Górnego Śląska i Zagłębia. Bar-
dzo dobra komunikacja autobusowa, tramwajowa 
i kolejowa ułatwia szybkie przemieszczanie. Atu-
tem miasta jest również niewielka odległość od 
dwóch międzynarodowych lotnisk.

Miasto posiada także wiele terenów zielonych, które usytu-
owane są poza centrum miasta. Dzięki temu stwarza poten-
cjalnym nabywcom komfortowe warunki do życia oraz odpo-
czynku.

Ochrona zabytków, tradycji i  wartości kulturalnych miasta, 
to silny aspekt działalności samorządowej. Współczesnym ele-
mentem wizerunku miasta są murale, obok których nie można 
przejść obojętnie. Wśród miejskiej zabudowy wyróżniają się ra-
dosne "Uśmiechnięte twarze” Edwarda Dwurnika. 

W  Mysłowicach mnóstwo jest urokliwych miejsc, detali ar-
chitektonicznych i  ciekawych elementów architektury. Liczne 
kapliczki, przydrożne krzyże, zabytkowe cmentarze i  wąskie, 
brukowane uliczki nadają miastu zabytkowy charakter. 

Wychodząc na przeciw przedsiębiorcom w Mysłowicach or-
ganizowane są Spotkania z Biznesem. Spotkania mają charakter 
otwarty. Na spotkania zapraszani są specjaliści z przeróżnych 
dziedzin. Są to m.in. przedstawiciele banków, Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Funduszu 
Górnośląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Każde spotkanie to nie tylko okazja do rozmów i uzyskania 
dodatkowych informacji, ale także szansa na zaprezentowanie 
swojej firmy szerszemu gronu odbiorców. 

Dodatkowo, miasto posiada platformę zakupową openNE-
XUS, narzędzie ułatwiające przedsiębiorcom i instytucjom pub-
licznym organizowanie zakupów, a sprzedającym szybsze i ła-
twiejsze dotarcie do swoich potencjalnych klientów. Co istotne, 
by brać udział w przetargach, nie trzeba uzupełnić ani jednej 

kartki papieru, gdyż cały proces przebiega elektronicznie. Po-
nadto, korzystanie z platformy jest proste, a zapisanie się do niej 
to nie tylko korzyść dla przedsiębiorców, którzy bezpośrednio 
będą otrzymywać informacje o nowych przetargach. To także 
wielki profit dla miasta, które jako zleceniodawca inwestycji ma 
możliwość wyboru wykonawcy z większego grona oferentów. 

Ponadto, samorząd przyjął Lokalny Program Rozwoju Go-
spodarczego Miasta Mysłowice na lata 2017-2025, w  którym 
wskazuje kierunki działania, tak aby ułatwić przedsiębiorcom 
prowadzenie biznesu. To strategia, gdzie jasno jest powiedziane 
co zostanie stworzone nie tylko dla chcących prowadzić swój 
biznes w mieście, ale i dla tych, którzy zdecydują się w Mysło-
wicach zamieszkać. 

Rozwój gospodarczy miasta odbywa się bowiem na wie-
lu płaszczyznach, a  stworzenie takiego programu pozwoliło 
wskazać te wszystkie płaszczyzny i określić działania jakie na-
leży podjąć żeby w Mysłowicach żyło się coraz lepiej. Trudno 
je wszystkie wymienić, ale to m.in. stworzenie Centrum Przed-
siębiorczości i  Kreatywności, tworzenie projektów dla dzie-
ci i  młodzieży, budowanie współpracy pomiędzy biznesem 
a szkołami technicznymi, stworzenie miejsc aktywnego wypo-
czynku, promocja i marketing miasta jako partnera inwestycyj-
nego, czy rozszerzenie programu ulg.

Ochrona zabytków, tradycji i wartości kulturalnych miasta,
to silny aspekt działalności samorządowej.

Mysłowice są doskonałym miejscem dla rozwoju biznesu

Wołów w czołówce liderów
samorządowych inwestycji
Z Dariuszem Chmurą, burmistrzem miasta Wołów 
rozmawia Marcin Prynda 

Od dwóch kadencji jest Pan burmistrzem gminy Wołów, od 
czterech lat przewodniczącym konwentu wójtów i  burmi-
strzów gmin subregionu wrocławskiego. Nie wygląda Pan na 
zmęczonego. 

Zdążyłem całkowicie osiwieć, przybrałem na wadze, ale 
energii mam zapewne więcej niż niejeden młody człowiek. 
Czasami, jak każdy, mam słabsze chwile i  potrzebuję odpo-
czynku, ale praca którą wykonuję przynosi wiele satysfakcji, a ta 
niesie za sobą zapał do dalszego, wytrwałego działania. Każdy 
załatwiony problem drugiego człowieka, wykonana inwestycja 
cofają ten mój biologiczny zegar, który do przodu pchają nato-
miast stres i podejmowanie trudnych decyzji.  Po 8 latach mam 
zapewne więcej doświadczenia, kontaktów samorządowych, 
wiedzy i cierpliwości. Siła wieku ma swoje zalety i zaczynam to 
doceniać.

Jak wygląda sytuacja finansowa gminy? 
Kiedy obejmowałem urząd burmistrza, gmina Wołów dys-

ponowała 54 milionowym budżetem. W 2018 roku połowę tej 
kwoty stanowiły wyłącznie inwestycje, które realizowaliśmy na 
24 miliony, a sam budżet sięgnął 115 milionów. Miarą sukcesu 
gminy Wołów jest ostatni ranking liderów inwestycji samorzą-
dowych dwutygodnika “Wspólnota”, w  którym uplasowaliśmy 
na 40 miejscu w Polsce, 5. w województwie dolnośląskim, pod 
względem wydatków “per capita”. To widać na ulicach miasta 
i na terenach wiejskich. Z tego jestem dumny. I z pozyskanych 
środków zewnętrznych. To 70 milionów w ciągu 4 lat. Inwesty-
cje służą mieszkańcom. 

Jakie najważniejsze projekty przeprowadził Pan w ciągu tych 
8 lat? 

Zacznę od budynków użyteczności publicznej. Wyremonto-
waliśmy ośrodek kultury, targowisko, bibliotekę i stadion, prze-
prowadziliśmy modernizację energetyczną wszystkich szkół 
i przedszkoli. Dziesiątki kilometrów dróg na terenach wiejskich 
i miasta, a w szczególności mała obwodnica miasta - ul. Gar-
wolska i Objazdowa. W większości były to projekty, które łączy-
ły mieszkańców i samorządy, współfinansowane przez powiat, 
czy województwo. 

Jestem dumny z  przebudowy tzw. ruskiego placu, czyli 
terenu sportowo - rekreacyjnego, który wywalczyli z moim 
poprzednikiem sami mieszkańcy, sprzeciwiając się budowie 
bloków. Hitem w  naszej gminie jest budowa turystycznej 
ścieżki rowerowej Wołów - Lubiąż, która wpisuje się w utwo-
rzenie Dolnośląskiej Krainy Rowerowej. Rodzice z  dziećmi, 
seniorzy, biegacze, profesjonalni rowerzyści… tłumy ludzi już 
dziś korzystają z  oddanego do użytku odcinka do Mojęcic 
i  ciężko ich zatrzymać, mimo, że prace trwają na dalszych 
odcinkach. 

Jesteśmy w trakcie przebudowy dworca PKP, który przejęli-
śmy na własność i oprócz kas biletowych z poczekalnią miesz-
kańcy znajdą tam kręgielnię, restaurację, punkt przedszkolny, 
ale i centrum monitoringu miejskiego. 

Jakie najważniejsze projekty będzie Pan chciał zrealizować 
w najbliższych latach?

Ruszyliśmy z  przebudową drogi wojewódzkiej nr 338, 
na którą wraz z  sejmikiem województwa przeznaczamy 
42 miliony złotych. To gruntowna przebudowa główne-
go ciągu komunikacyjnego przebiegającego przez miasto,  
5 kilometrów nie tylko nowej nawierzchni, ale wymiany wszyst-
kich sieci, przebudowy skrzyżowań, ciągów pieszo - rowero-
wych, oświetlenia. Proces projektowania, zatwierdzania, decyzji 
administracyjnych przedłużył się znacznie w czasie i pomimo 
kilkukrotnych zapowiedzi, dopiero dziś ruszamy pełną parą. 

Kolejny ważny temat to obwodnica Wołowa. Przygotowali-
śmy rezerwę w  MPZP, dzięki pomocy radnego województwa 
Ryszarda Lecha udało się wpisać realizację w dokumenty pla-
nistyczne województwa i liczę, że będziemy gotowi do wypro-
wadzenia transportu z ulic Wołowa. 

Gmina Wołów jest również współwłaścicielem spółki me-
dycznej, także razem z powiatem mamy ambitny plan kontynu-
owania inwestycji w infrastrukturę medyczną - budowy nowo-
czesnego i funkcjonalnego pawilonu medycznego. 

Dziękuję za rozmowę
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Praca, moc, energia!



62 5Kapitał POLSKI Kapitał POLSKI

Zapraszamy do współpracy
Kapitał Polski – magazyn gospodarczo-samorządowy, wydanie specjalne dodawane do Dziennika Gazety Prawnej

Kontakt: tel. kom. 608 208 359 | redakcja@kapitaldolnoslaski.pl | www.kapitaldolnoslaski.pl 
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