4/5 2019

ISSN 2544-462X

www.kapitalpolski.pl

Polskę i Niemcy łączą
szczególne więzy gospodarcze
str.

6-18

PONADTO
W NUMERZE:

str.

6-7

Ile tylko możliwe – Niemcy
i Polska razem – rozmowa
z ambasadorem Republiki
Federalnej Niemiec w Polsce,
Rolfem Wilhelmem Nikel
Kapitał POLSKI

str.

21

Przekształcamy Pocztę Polską w
wielką firmę logistyczną – mówi
Tomasz Dąbrowski, członek
zarządu Poczty Polskiej S.A.

str.

33

Wojciech Błoński, wójt gminy
Długołęka – przedsiębiorca,
sportowiec, radny, ale przede
wszystkim społecznik
1

LEXUS UX

4 2019
Temat wydania

Ile tylko możliwe –
Niemcy i Polska razem

JUŻ W SPRZEDAŻY

DOSTĘPNY OD 139 900 PLN
str.

6-7

Współpraca Polsko-Niemiecka
str.

Gospodarka
str.

Samorządy

LEXUS WROCŁAW
ul. Legnicka 164
54-206 Wrocław
Tel. (71) 359 85 85
salon@lexus-wroclaw.pl

str.

Lexus UX – zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym odpowiednio: 5,3 do 6,9 l/100 km oraz 120 do 157 g/km (zgodnie z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi), w zależności od rodzaju napędu i wersji wyposażenia. Zużycie paliwa i emisja spalin
CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób
prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie,
liczba pasażerów itp.). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Podana cena
nie dotyczy prezentowanej wersji wyposażenia i nie zawiera ceny lakieru. Oferta ograniczona do samochodów z rocznika 2018. Promocja obowiązuje do
30.06.2019 lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u Autoryzowanego Dilera Lexusa.

2

4 2019

6-18

19-29

30-37

Ile tylko możliwe – Niemcy i Polska razem
Go west! Rynek niemiecki pierwszym rynkiem internacjonalizacji dla polskich MŚP
Polska na trzecim miejscu wśród krajów EŚW ocenianych przez zagraniczne firmy
Rozwinięty system kształcenia zawodowego to mocne koło zamachowe gospodarki
Partnerzy do biznesu z Saksonii!
Europa Forum, czyli jak rozwijać współpracę polskich i niemieckich przedsiębiorstw
Uzin – z planami na przyszłość
Stały rozwój polsko-niemieckich stosunków gospodarczych
IHK Drezno – tuż obok kraju partnerskiego
Welconomy Forum In Toruń – dyskusja o najważniejszych wyzwaniach gospodarki
Przekształcamy Pocztę Polską w wielką firmę logistyczną
Polska powinna dążyć do zwiększenia udziału gazu
w strukturze zużywanej w kraju energii pierwotnej
Inżynier budownictwa musi się cały czas kształcić
Samorząd zawodowy pomaga inżynierom zdobywać wiedzę,
podnosić kwalifikacje, rozwijać pasje i zainteresowania
„Wizja Zero” czyli bez wypadków i chorób zawodowych u rolników
Bez nowoczesnych technologii nie będzie możliwa produkcja żywności odpowiedniej jakości
Dlaczego w moim sąsiedztwie?
V Europejski Kongres Samorządów o dzisiejszych wyzwaniach lokalnych władz
i zadaniach na przyszłość
Powiat wrocławski drugi w Polsce pod względem zarządzania finansami
Wołów – miasto z bogatą historią, raj dla miłośników przyrody
Przedsiębiorca, sportowiec, radny, ale przede wszystkim społecznik,
który chce zaproponować nową jakość w samorządzie
Ruszyła jedna z najważniejszych inwestycji w Ostrowie Wielkopolskim
Gospodarność i służebna rola wobec mieszkańców
Strzegom – tu bije granitowe serce Polski!
Samorządy muszą być otwarte na nowe wyzwania – postęp technologiczny,
globalizację, migrację, zmiany klimatyczne

6-7
9
10
11
12
13
15
17
18
19
21
22-23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Wydawca: Prasa Dolnośląska – Marcin Prynda | ul.Zyndrama 20/11, 50-202 Wrocław, tel. 71 712 73 30 | redakcja@kapitalpolski.pl , www.kapitalpolski.pl
Opracowanie redakcyjne: Magdalena Chrost, Agata Garstecka, Anna Gawlak, Magdalena Gryczke, Radosław Nosek, Marcin Prynda, Ryszard Żabiński
Reklama: kom. +48 608 208 359, +48 609 616 609
Opracowanie graficzne: GoldenRocket Skład: Maciej Zwoliński DRUK: Drukarnia PANDA
dodatek informacyjno reklamowy

Kapitał POLSKI

3

Gospodarka

Słowo od redakcji

Z naszym zachodnim sąsiadem łączą
nas szczególne więzy gospodarcze

Patronat honorowy

Partner wydania

Obszerną część Kapitału Polskiego poświęcamy stosunkom
gospodarczym pomiędzy Polską a Niemcami. Z naszym zachodnim sąsiadem łączą nas szczególne więzy gospodarcze. Aż
30 procent polskiego eksportu trafia na rynek niemiecki. Polskie
firmy coraz śmielej wchodzą też z bezpośrednimi inwestycjami
do Niemiec. Ocenia się, że na rynku niemieckim z powodzeniem funkcjonuje ok. 1000 – 1500 spółek z udziałem polskiego
kapitału.
Prezentujemy również najnowsze wyniki 14. edycji Ankiety
Koniunkturalnej Polsko- Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Wynika z niej, że zagraniczni przedsiębiorcy w Polsce
nadal wysoko oceniają atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju.
W grupie krajów nadbałtyckich i Europy Środkowo Wschodniej
zajęliśmy trzecie miejsce po Estonii oraz Czechach. Trzeba jednak dodać, że w latach 2013-2015 Polska była liderem rankingu
atrakcyjności inwestycyjnej, a w latach 2016 – 2018 zajmowała
drugie miejsce. Tendencja jest więc spadkowa.
W V Europejskim Kongresie Samorządów (Kraków 8-9
kwietnia, 2019, ICE Kraków Congress Centre) wzięło udział
około 2300 uczestników z niemal 40 krajów, w tym ponad 100
dziennikarzy. To wielkie spotkanie przebiegało pod hasłem „Samorząd – razem dla przyszłości”. Podkreślało ono rosnącą rolę
samorządu. Jak mówiono w kuluarowych rozmowach, „razem dla
przyszłości” oznacza, że samorząd musi być otwarty na wszelkie
wyzwania współczesności od wyzwań technologicznych po najważniejsze problemy społeczne, ale też i te o globalnym charakterze, jak choćby kryzys imigracyjny.
Ważnym wydarzeniem Kongresu była prezentacja autorskiego
II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Raport opracowali eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Zbadano finanse wszystkich samorządów w Polsce przyjmując jednolite kryteria dotyczące m.in. dochodów
własnych, wydatków inwestycyjnych oraz pozyskanych środków
unijnych. W ten sposób wyłoniono najbardziej gospodarne miasta i gminy w Polsce. Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej
cieszył się ze zwycięstwa w kategorii najlepsza gmina miejska,
a Jan Grabkowski, starosta poznański w kategorii Najlepszy
Powiat.
Roman Potocki, starosta wrocławski, zdobywca II miejsca
w kategorii Najlepszy Powiat zwraca uwagę na obiektywizm
tego rankingu. W rozmowie z Kapitałem Polskim” wskazuje, że
m.in. dzięki temu zestawieniu możemy zobaczyć, które samorządy potrafią w najlepszym stopniu wykorzystywać lokalny potencjał swojego regionu, a nie tylko nastawiać się na „przejadanie”
środków unijnych.
Ozdobą tego rodzaju wydarzeń są gale rozdania nagród.
W Krakowie oprócz samorządowców wyróżniono też firmy
medyczne, tworząc Złotą Listę Polskiego Zdrowia, czyli listę
najważniejszych marek w tym obszarze. Zaliczono do niej m.in.:
LuxMed, GlaxoSmith Kline, Dr. Max, Gemini Polska, Polfę
Warszawa, TEVA.
W naszym magazynie jak zwykle znajdziecie Państwo przegląd
najważniejszych wydarzeń gospodarczych ostatnich tygodni, ale
przede wszystkim mamy możliwość zapoznania się z dokonaniami wielu wybitnych przedsiębiorców i samorządowców.
Zapraszam do lektury „Kapitału Polskiego”
Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński
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Ile tylko możliwe – Niemcy i Polska razem

Rozmowa z ambasadorem
Republiki Federalnej
Niemiec w Polsce,
Rolfem Wilhelmem Nikel
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Jak ważnym partnerem dla Niemiec
jest Polska w procesie pogłębiania
integracji europejskiej?
Z pewnością jednym z najważniejszych!
Polska jest naszym drugim co do wielkości sąsiadem i należy do rdzenia Europy
– zawsze to podkreślaliśmy, ostatnio na
przykład prezydent federalny Frank-Walter Steinmeier podczas wizyty z okazji
100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Dzielimy z Polską przeszło
tysiącletnią historię i dlatego jesteśmy
świadomi wielkiej roli, jaką Państwa kraj
zawsze odgrywał w Europie. Jesteśmy
wdzięczni za podaną przez Polskę dłoń,
która po niemieckiej agresji na Polskę
doprowadziła do pojednania między
obywatelami naszych krajów. Dziękujemy
także za polskie dążenie do wolności,
które pomogło przezwyciężyć podział
Europy i Niemiec. Dla Niemiec bezwa-

runkowe wsparcie przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej przed 15 laty oraz
do NATO przed 20 laty było tego logiczną
konsekwencją.
Dzisiaj jesteśmy strategicznymi partnerami i przyjaciółmi w Unii Europejskiej
i NATO. Z naszego punktu widzenia
Polska należy do rdzenia Unii Europejskiej. W wielu obszarach polityki
mamy wspólne interesy i ściśle ze sobą
współpracujemy. Chcemy wzmocnić
rynek wewnętrzny i w ścisłym porozumieniu z NATO zwiększać bezpieczeństwo Europy. Niemcy w bardzo
konkretny sposób pomagają wzmacniać wschodnią f lankę NATO i mocno
zaangażowały się także na rzecz sankcji
wobec Rosji w związku z konf liktem na
Ukrainie. Ponadto wspieramy format
Grupy Wyszehradzkiej oraz inicjatywę
Trójmorza.
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Jak Pan ocenia współpracę Niemiec
z Polską w ramach Trójkąta Weimarskiego? Od 2011 roku szczyt nie był
organizowany. Jaka jest szansa, że
w końcu do niego dojdzie?
Współpraca naszych krajów w ramach
Trójkąta Weimarskiego jest różnorodna
i odbywa się na bardzo różnych płaszczyznach. I tak mamy w tym formacie programy dla młodzieży, uczniów
i uczelni wyższych, partnerstwa na
szczeblu regionalnym itd. Przewodniczący
parlamentów trzech krajów spotykają się
regularnie, podobnie sekretarze stanu ministerstw spraw zagranicznych. Także na
szczeblu roboczym prowadzona jest dobra
wymiana we wszystkich niemal dziedzinach, by wymienić na przykład regularne
spotkania dyrektorów poświęcone polityce wschodniej. W ramach tzw. Trójkąta
Weimarskiego Kobiet prowadzona jest np.
wymiana między przedsiębiorczyniami
tych trzech krajów.
Na szczeblu ministerstw spraw zagranicznych ostatnie spotkanie rzeczywiście
odbyło się przeszło 2 lata temu. Mamy nadzieję, że niebawem dojdzie do kolejnych
tego rodzaju spotkań, także na najwyższym szczeblu.
Polska i Niemcy mają odmienne
stanowiska w sprawie zapoczątkowanego w 2015 r. kryzysu migracyjnego
w Europie. Czy problem ten nie jest
istotną przeszkodą w rozwijaniu
współpracy politycznej pomiędzy
obydwoma krajami? Czy widzi Pan
szansę złagodzenia tego sporu?
No tak, ten przykład jest wciąż przytaczany. Ale przy wszystkich różnicach
interesów w niektórych obszarach, prawdą
jest też, że w wielu aspektach tej sprawy
jesteśmy zgodni.
Na przykład obydwa nasze państwa
angażują się na rzecz wzmocnienia granic
zewnętrznych Unii Europejskiej, wspólnie zwalczamy przyczyny uchodźstwa
i przemytników oraz współpracujemy
w zakresie udzielania pomocy dla państw
pochodzenia i tranzytu.
W kwestii przyszłej europejskiej polityki
azylowej oraz relokacji uchodźców
mamy jeszcze różne poglądy, chociaż
w minionych miesiącach zbliżyliśmy
się do siebie. Ale tę debatę prowadzimy
w spokojnej atmosferze w Brukseli, tak
jak przystoi państwom członkowskim
Unii Europejskiej. W wyniku znacznego
spadku ogólnej liczby migrantów mamy
dzisiaj całkiem inną sytuację niż 2 lata
temu.
Proszę ocenić charakter współpracy gospodarczej pomiędzy Polską
a Niemcami. W jakich obszarach ma
ona duży, ale niewykorzystany do tej
pory potencjał?
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W dziedzinie gospodarki Niemcy i Polska
bardzo ściśle ze sobą współpracują.
W bilateralnej wymianie handlowej
z roku na rok bijemy nowe rekordy: w 2018
roku wymiana handlowa wyniosła 118
mld euro, prawie 8% więcej niż w roku
ubiegłym. Obydwie strony korzystają na
tej współpracy. Niemcy są zdecydowanie
największym partnerem handlowym
Polski; Polska jest z kolei naszym największym partnerem handlowym we wschodniej części Unii Europejskiej, plasując się
w naszej statystyce handlu zagranicznego
wspólnie z Wielką Brytanią na miejscu
szóstym, wyraźnie wyprzedzając Rosję.
Niemieckie przedsiębiorstwa od wielu lat
należą do grona najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce – liczba bezpośrednio zaangażowanych firm niemieckich jest czterocyfrowa. Ogólna wartość
tych inwestycji wynosi ok. 35 mld euro.
Dzięki nim powstało w Polsce co najmniej
400 000 miejsc pracy –a wliczając efekty
pośrednie, nawet znaczniej więcej. Także
pod względem niebagatelnego transferu technologii, który takie inwestycje
regularnie ze sobą niosą, Polska korzysta
na inwestycjach przedsiębiorstw niemieckich. Ale także polskie przedsiębiorstwa
w coraz większym stopniu z obopólną
korzyścią angażują się w Niemczech.
Na pierwszym bilateralnym Forum Gospodarczym 18 marca w Berlinie minister
Jadwiga Emilewicz i minister Peter Altmaier dali nowe impulsy do jeszcze bardziej
dynamicznej wymiany gospodarczej między naszymi krajami. W Forum wzięło
udział ponad 350 uczestników z Niemiec
i Polski. Ministrowie podpisali wspólną
deklarację dotyczącą strategii polityki
przemysłowej. Jej celem jest zwiększenie
konkurencyjności i dobrobytu w naszych
krajach oraz w Europie.
Ambasadorem w Polsce jest Pan od
2014 roku. Jak może Pan ocenić ten
pięcioletni okres? Co uważa Pan za
najważniejsze wydarzenie w tym
czasie w historii stosunków polsko-niemieckich?
Nasze relacje są tak bliskie i żywe, że
trudno coś wybrać: na pewno trzeba
wymienić zeszłoroczne obchody z okazji
100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, na które przyjechał do
Polski prezydent federalny Frank-Walter
Steinmeier. W naszym roku jubileuszowym 2016, z okazji 25. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy mieliśmy okazję zademonstrować
szerokiej publiczności, że stosunki
polsko-niemieckie są o wiele lepsze niż
ich reputacja.
Także wizyta kanclerz federalnej dr
Angeli Merkel w Krzyżowej w roku 2014,
prezydenta federalnego Joachima Gaucka

oraz ministra federalnego Heiko Maasa
w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau były dla mnie
osobiście bardzo poruszającymi chwilami.
Ale prawdziwymi hitami były też na przykład wydarzenia sportowe: wspomnę tylko
2:0 dla Polski w meczu kwalifikacyjnym do
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej jesienią
2014 roku, kiedy to dopiero od kilku
miesięcy byłem ambasadorem w Polsce.
Ogólnie nasz pobyt w Polsce był dla mojej
żony i dla mnie bardzo udany. Znaleźliśmy
tu wielu dobrych przyjaciół, a Państwa kraj
znalazł miejsce w naszych sercach.
Czy Pana zdaniem na relacjach
pomiędzy naszymi krajami nie ciąży
coraz bardziej „patrzenie w przeszłość” zamiast „patrzenia w przyszłość’?
Niemcy poczuwają się do swojej odpowiedzialności za zbrodnie z czasów II wojny
światowej. Właśnie w Polsce zbrodnie te
przybrały niewyobrażalne rozmiary. Prawie każdy polski partner rozmów, prawie
każdy z moich polskich przyjaciół – a nawiązałem tu cudowne przyjaźnie – może
opowiedzieć o cierpieniach swojej rodziny
doznanych z rąk niemieckich okupantów
oraz jakimś członku rodziny zamordowanym przez Niemców. Nie zawsze łatwo
jest to znieść. Odwagi dodaje mi jednak to,
że zdołaliśmy wyciągnąć z tej przeszłości
naukę. I że byli i są ludzie, którzy podali
nam rękę. To polscy biskupi już w roku
1965 dowiedli swoim listem wielkiej
odwagi. Trzydzieści lat temu, w roku 1989,
kanclerz federalny Helmut Kohli premier
Tadeusz Mazowiecki wzięli udział w słynnej mszy pojednania w Krzyżowej. Za tę
dłoń wyciągniętą w geście pojednania
jesteśmy bardzo wdzięczni.
Prawdziwe pojednanie jest możliwe
tylko na fundamencie prawdy historycznej. Dlatego ważne jest upamiętnianie
przeszłości. W związku z tym wspieramy
takie projekty jak „Młodzież pamięta”
czy polsko-niemiecki projekt pilotażowy
„Upamiętnianie ludzi – młodzież ma
przyszłość”, ponieważ chcemy wyciągnąć
wnioski z przeszłości z myślą o naszym
współistnieniu we wspólnej Europie.
Dzisiaj obydwa nasze kraje stoją przed
wielkimi wspólnymi wyzwaniami, jeśli
chodzi np. o Rosję, Chiny, niestabilną sytuację na południowym wybrzeżu Morza
Śródziemnego, zmianę klimatu czy odradzający się protekcjonizm. Odpowiedź
na wszystkie te wyzwania musi polegać
naszym zdaniem na tym, że Europa, tam
gdzie oferuje prawdziwą wartość dodaną,
działa wspólnie. „Europe United“ to nakaz
chwili. A moim zdaniem oznacza to: ile
tylko możliwe – Niemcy i Polska razem.
Dziękuje za rozmowę, Marcin
Prynda
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Go west! Rynek niemiecki pierwszym rynkiem
internacjonalizacji dla polskich MŚP
Wartość wymiany handlowej Polski
i Niemiec w 2018 roku wyniosła 120 mld
euro. Bliskość geograficzna, siła powiązań
gospodarczych, podobna struktura gospodarki oparta na sektorze MSP, atrakcyjny
rynek 82 mln konsumentów i 3,5 mln
odbiorców komercyjnych – wszystko to
przemawia za tym, aby właśnie od Niemiec rozpoczynać podbój zagranicznych
rynków.
Trzeba jednak pamiętać, że rynek niemiecki jest też trudny, nasycony, dość
hermetyczny. Przedsiębiorca napotka na
szereg wyzwań dotyczących np. uzyskiwania certyfikatów jakości, obowiązkowej rejestracji do systemu odzyskiwania
opakowań jednorazowych, konieczności
wnoszenia opłat półkowych. Często, żeby
uwiarygodnić własną firmę i pozyskać
potencjalnego odbiorcę trzeba utworzyć
filię firmy w Niemczech, bądź przejąć
niemiecką lokalną spółkę.
KONTAKTY

Polscy przedsiębiorcy zadowoleni
z obecności w Niemczech

NETZWERK

Wyznaczamy standardy

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) od 2015
roku prowadzi badania polskich spółek
w Niemczech. Ocenia się, że na rynku niemieckim jest ich około 1000-1500. Trzecią
edycję badań przeprowadzono w październiku i listopadzie 2018 roku w grupie 70
polskich firm działających w Niemczech.
Aż 97% badanych powtórzyłoby decyzję
o wejściu na rynek naszego zachodniego sąsiada. Ankietowani oceniali też
kondycję niemieckiej gospodarki: 51,4%

Doradztwo rynkowe i prawne _ Poszukiwanie partnerów handlowych _ Doradztwo
personalne _ Giełdy kooperacji _ Serwis targowy _ Analizy rynkowe _ Doradztwo
inwestycyjne _ Doradztwo przy zakładaniu spółek _ Zwrot podatku VAT _ Sąd

Nie oszczędzać na doradztwie
prawno-podatkowym

Prowadzenie działalności gospodarczej
w Niemczech może przybrać bardzo różne
formy: od transgranicznego świadczenia
usług w ramach podwykonawstwa bez
rejestracji działalności w Niemczech,
wprowadzania towarów na rynek, przez
rejestrację spółki, po przejęcie lokalnego
przedsiębiorstwa.
- Należy zapoznać się z uwarunkowaniami
prawnymi naszego biznesowego przedsięwzięcia w Niemczech, dobrać formę
przedsiębiorstwa do potrzeb, pozyskać
partnera, który będzie nas wspierał
merytorycznie. Nie należy oszczędzać na
doradztwie prawno-podatkowym. Konsekwencje lekceważenia prawa w Niemczech
są bowiem bardzo kosztowne - radzi

Roland Fedorczyk, szef działu Prawo
i Podatki w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
Bardzo dobrym instrumentem promocji
dla polskich firm zdobywających rynek
niemiecki mogą być targi. Decydując się
na udział w takim wydarzeniu trzeba
zastanowić się, czy poprzez uczestnictwo
w danych targach rzeczywiście uda nam
się dotrzeć do interesujących nas grup
docelowych. Warto, skorzystać ze strony
internetowej stowarzyszenia przemysłu
targowego w Niemczech www.auma.de
(niem. Komitet Wystaw i Targów
Niemieckiego Biznesu – AUMA).
Przed targami warto przeprowadzić
kampanie informacyjne PR w lokalnej
prasie branżowej i zaistnieć w katalogu
targowym. Należy również zadbać o to,
aby potencjalni kontrahenci odwiedzili
nas podczas imprezy targowej. Zdaniem
ekspertów, ok. 30% targowego czasu
powinny wypełniać rozmowy i spotkania
biznesowe ustalone jeszcze przed targami.
Katarzyna Soszka-Ogrodnik,
rzecznik prasowy Polsko-Niemieckiej
Izby Przemysłowo-Handlowej

Jak polska firma może zostać dostawcą niemieckiej fabryki?

polubowny _ Mediacja _ Obsługa księgowa _ Inkaso _ Ochrona środowiska _ Dualny
system odzysku opakowań _ Kursy zawodowe i szkolenia _ Organizacja imprez

Konkurując o zamówienie z rynku niemieckiego, warto zwrócić uwagę na rolę zakupów 4.0
w niemieckim przemyśle..
Bardzo duży odsetek przedsiębiorstw w Niemczech, nawet tych z sektora MŚP, posiada
rozbudowane działy zakupów za nie odpowiedzialnych. To w tych działach wykształciły się
wyspecjalizowane struktury zakupowe - zakupy strategiczne, komponentów, materiałów,
usług itp. W globalnym łańcuchu produkcji to
właśnie dostawcy, tworzą nierzadko większą
część wartości dodanej produktów, niż same
finalne przedsiębiorstwa. W przemyśle motoryzacyjnym tworzenie wartości dodanej przez
dostawców sięga nawet 70-75%.
Z racji dużego udziału zakupów w kosztach
przedsiębiorstw przemysłowych, koszty te
podlegają ciągłej optymalizacji. Naturalnym
krokiem jest tu m. in. informatyzacja i wprowadzanie systemów eProcurement, które umożliwiają digitalizację współpracy z dostawcami

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
+ 48 22 53 10 500 / ib@ahk.pl

www.ahk.pl
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respondentów uznało ją za dobrą, a 40% za
bardzo dobrą.
Pozytywnie oceniono również perspektywy niemieckiej gospodarki: 45,7%
badanych stwierdziło, że w 2019 roku
będzie ona lepsza niż w 2018. Badani
przedsiębiorcy byli zadowoleni również
z sytuacji ekonomicznej swoich firm: dwie
trzecie badanych (65,7%) określiło ją jako
dobrą lub bardzo dobrą. 75,7% twierdziło,
że obroty ich firm wzrosną w 2019 roku,
w stosunku do 2018 roku, a 30% , że nie
ulegną zmianie. Przedsiębiorcy doceniali
dobrą jakość infrastruktury w Niemczech, dyscyplinę płatniczą kontrahentów,
przewidywalność polityki gospodarczej
Niemiec i współpracę z administracją.
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i automatyzację zamówień i dostaw. Rozwiązania te pozwalają obniżyć koszty zakupów nawet
o 5%, zapewniając szybszy obieg informacji
i ograniczenie nieusystematyzowanych zakupów doraźnych (tzw. Maverick-Buying).
Zakupy 4.0 są z kolei częścią nośnej w Niemczech koncepcji Przemysłu 4.0. Stanowią one
rozwinięcie systemów eProcurement i w niedalekiej perspektywie procesy zakupów będą
w pełni zautomatyzowane i „usieciowione”. Ta
futurystyczna wizja zakłada, że maszyny i linie
produkcyjne będą samodzielnie rozpoznawały
zapotrzebowanie na komponenty i automatycznie wysyłały zlecenia do dostawców. Znacząco zmieni się rola działów zakupów, które
przekształcą działalność operacyjną w strategiczną, a tym samym ich udział w kierowaniu
przedsiębiorstwem jeszcze się zwiększy.
Jak zwiększyć zatem swoje szanse jako dostawca na rynek niemiecki? Po pierwsze, jeśli

firma-odbiorca posiada wystandaryzowany
system zakupów, zarejestrować się w nim i nie
próbować go ominąć,bombardując dział zakupów, bądź sekretariat, mailami z własną ofertą.
Po wtóre, po zarejestrowaniu swojej firmy w systemie eProcurement i zaprezentowaniu oferty,
należy zachować cierpliwość. Oczekiwanie na
zapytanie może okazać się długie, źle odbierane
są natomiast ponaglania. Konkurencja wśród potencjalnych dostawców jest bowiem silna, a firmy
niemieckie szczegółowo i wnikliwie analizują
poziom proponowanych cen i inne warunki oferty. Wreszcie, należy pamiętać, że aspekty takie
jak terminowość dostaw, sumienność i dobra
organizacja to nieocenione cnoty w postępowaniu z niemieckimi firmami. W takiej konstelacji
klientem jest przedsiębiorstwo,które prowadzi
świadomą i aktywną politykę zakupową.
Piotr Lesiak, menadżer
doradztwa rynkowego Polsko-Niemieckiej
Izby Przemysłowo-Handlowej
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Polska na trzecim miejscu wśród krajów EŚW
ocenianych przez zagraniczne firmy

Rozwinięty system kształcenia zawodowego
to mocne koło zamachowe gospodarki

Chodzi tu o kształcenie praktyczne, dopasowane do potrzeb rynku pracy i korzystające
z najnowszych cyfrowych rozwiązań.

Zagraniczni przedsiębiorcy w Polsce nadal wysoko oceniają
atrakcyjność inwestycyjną Polski. W 14. edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko- Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej Polska zajęła trzecie miejsce w rankingu państw EŚW.
W lutym i marcu 2019 r. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK
Polska) we współpracy z czternastoma
innymi izbami bilateralnymi w Polsce,
zrzeszonymi w International Group of
Chambers of Commerce (IGCC) przeprowadziła badania dotyczące atrakcyjności
inwestycyjnej państw regionu Europy
Środkowo Wschodniej oraz krajów
nadbałtyckich. Najbardziej atrakcyjna dla
inwestorów okazała się Estonia, Czechy
zajęły drugie miejsce, a Polska – trzecie.
Miejsce Polski na podium powinno cieszyć, jednak jest to wynik gorszy niż w kilku minionych latach. W latach 2013-2015
Polska była bowiem liderem rankingu
atrakcyjności inwestycyjnej, a w latach
2016 – 2018 zajmowała drugie miejsce.
Była to już czternasta edycja badania.
Udział w nim wzięło 205 firm zagranicznych operujących w Polsce oraz
równolegle łącznie ok. 1400 inwestorów
zagranicznych w 20 krajach. W próbie
polskiej 137 inwestorów zagranicznych
pochodziło z Niemiec; 12 – z USA;
ex aequo po 9 inwestorów – z Austrii
i Szwajcarii, po 4- z Irlandii, Hiszpanii
i Włoch. Pozostałą część respondentów
stanowili operujący w Polsce inwestorzy
z innych krajów europejskich.
Respondenci oceniali kraje europejskie,
w tym Polskę, przez pryzmat 21 czynników atrakcyjności inwestycyjnej, punktowanych w skali od 1 do 5, oraz oceniali
bezpośrednio gospodarki europejskie
(notą w skali od 1 do 6). Wypowiadali się
też na temat aktualnej sytuacji gospodarek, w których działają, jak również
kondycji swoich firm i pespektyw ich
rozwoju.

Coraz większa konkurencja na
międzynarodowych rynkach

Dla 205 firm zagranicznych operujących
w Polsce i ankietowanych w tegorocznym badaniu Polska jest liderem atrakcyjności inwestycyjnej regionu EŚW.
Jednak już według zagregowanej oceny
ok. 1400 przedsiębiorców z kilkunastu
państw europejskich, które wzięły udział
w Ankiecie Koniunkturalnej 2019, Pol-
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ska jest na miejscu trzecim, za Estonią
i Czechami.
Analizując wyniki badań koniunkturalnych w układzie wieloletnim, widać,
że różnice punktowe w ocenie poszczególnych państw maleją z roku na rok,
co świadczy o narastającej konkurencji
międzynarodowej. Estonia - lider tegorocznego rankingu– zdobyła w 2019 r.
4,2 pkt. na sześć możliwych i awansowała
z trzeciej pozycji, zajmowanej w ub. r.
Czechy z oceną 4,16 pkt. przesunęły się
na drugą pozycję. Na trzecie miejsce
rankingu spadła Polska z oceną 4,05 pkt.,
wyprzedzając minimalnie Słowację (4,02
pkt.) i Słowenię (3,98 pkt.). Łącznie w tegorocznym rankingu klasyfikowanych
było 20 państw: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Białoruś, Chorwacja,
Czarnogóra, Czechy, Estonia, Kosowo,
Litwa, Łotwa, Macedonia, Polska, Rosja,
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,
Ukraina i Węgry.
W przypadku Polski, najwyżej ocenianymi czynnikami atrakcyjności inwestycyjnej były: członkostwo w UE, jakość kadr
(kwalifikacje pracowników, ich motywacja i zaangażowanie), dobra dostępność
lokalnych poddostawców oraz dyscyplina
płatnicza firm w Polsce. Dobrze oceniono
również jakość wykształcenia akademickiego i stan infrastruktury .
Badanie po raz kolejny potwierdziło, że
w opinii zagranicznych inwestorów, słabą
stroną jest sfera regulacyjna: poziom
przewidywalności polityki gospodarczej
i stabilności polityczno-społecznej, a także
system i instytucje podatkowe i obciążenia
podatkowe. Przewidywalność polityki gospodarczej oceniono na 2,3 pkt. (z pięciu
możliwych do zdobycia), najniżej spośród
21 uwzględnianych w badaniu czynników
inwestycyjnych.
Inwestorzy wskazywali też na problem
słabej dostępności wykwalifikowanych
pracowników i presję na wzrost wynagrodzeń. Przewidywany uśredniony wzrost
wynagrodzeń w polskiej gospodarce
w 2019 r. jest jednak znacznie mniejszy
niż w ubiegłorocznej ankiecie – w 2019 r.
to ok.3,7% wobec 6,2% prognozowanych
wiosną 2018 roku.

Z Marią Montowską, dyrektor ds. kształcenia zawodowego
i ustawicznego w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej rozmawia Ryszard Żabiński.

Dobra ocena polskiej gospodarki,
ale gorsze prognozy

Respondenci dobrze ocenili stan polskiej
gospodarki, jednak prognozy jej rozwoju
nie wypadły już tak dobrze. Ponad połowa
(54,4%) ankietowanych inwestorów zagranicznych w Polsce dobrze oceniła aktualny
stan gospodarki. Kolejne 37,7% wybrało
ocenę zadowalającą, negatywną opinię
wyraziło jedynie 7,8% ankietowanych.
Niespełna 15% ankietowanych odpowiedziało, że sytuacja w gospodarce będzie się
poprawiać (w ub.r. było to ok. 34% inwestorów), zdecydowana większość uważała,
że sytuacja pozostanie bez zmian, ale
ponad jedna czwarta przedsiębiorców
oceniła, że kondycja gospodarki pogorszy
się w 2019 r. Tym samym, odsetek pesymistycznych prognoz dla gospodarki wzrósł
w porównaniu z ubiegłoroczną ankietą
ponad dwukrotnie.
Ankietowani przedsiębiorcy oceniali również sytuację swoich przedsiębiorstw:60%
badanych stwierdziło, że jest ona dobra,
ok. 36% oceniło ją jako zadowalającą.
Ponad połowa respondentów przewidywała, że sytuacja ich firm będzie podobna jak
w 2018 r., a 36% ankietowanych przedsiębiorców zakładało, że się polepszy.
Dodatkowo, prawie połowa firm (48%)
przewidywała wzrost obrotów, 39% planował zwiększanie zatrudnienia, a 37,4%
– wzrost nakładów na inwestycje.
Mimo niepewności w sferze regulacyjnej, jaką tworzy szybko zmieniające się
prawo gospodarcze i wyzwania, jakim jest
sytuacja na rynku pracy, przedsiębiorcy
zagraniczni operujący w Polsce pozostają
więc optymistami w kwestii perspektyw
dla działalności ich własnych firm w kolejnych miesiącach 2019 r.
Katarzyna Soszka-Ogrodnik,
rzecznik prasowy Polsko-Niemieckiej
Izby Przemysłowo-Handlowej
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Od jak dawna działa Polsko-Niemiecka
Izba Przemysłowa, jaka jest jej misja
i najważniejsze cele?
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest izbą bilateralną
z największą liczbą firm członkowskich
w Polsce (około tysiąca) oraz jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb
Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie. W przyszłym roku będziemy obchodzić
25- lecie działalności.
Dla polskich przedsiębiorców jesteśmy
źródłem wiedzy o rynku niemieckim, dla niemieckich -doradcą w kwestii rynku polskiego.
Jesteśmy też oficjalnym przedstawicielem
gospodarki niemieckiej w Polsce. To wymusza nieustanne doskonalenie jakości naszych
usług. We wrześniu 2017 r. po pozytywnym
przejściu auditu recertyfikującego Izba otrzymała kolejny certyfikat jakości, tym razem za
zgodność z nową normą ISO 9001:2015.
Jesteśmy organizatorem wielu wydarzeń dla
przedsiębiorców, m.in. . misji gospodarczych
na targi Anuga, FruitLogistica, Cebit, Expo
Real, czy Projektu Internacjonalizacja polegającego na organizacji misji przyjazdowej firm
z Niemiec i Austrii do Łodzi na Forum B2B
z łódzkimi firmami. Ciekawymi projektami
są misje gospodarcze dla polskich start-upów
do Niemiec –przykładowo uczestnictwo
w Düsseldorf Startup Woche oraz Digital
Demo Day, w tym zorganizowanie pitchingu.
Jak Pani ocenia poziom współpracy
gospodarczej pomiędzy Polską a Niemcami?
Kontakty gospodarcze pomiędzy polskimi
i niemieckimi firmami są coraz bardziej
intensywne. Dla Niemców jesteśmy coraz
ważniejszym partnerem gospodarczym, zaczynamy pod tym względem doganiać Wielką
Brytanię, czy Włochy. Z kolei dla polskiej
gospodarki Niemcy są głównym partnerem
gospodarczym. Polskie firmy coraz odważniej
próbują wchodzić na niemiecki rynek, oczywiście nie jest to analogiczna skala inwestycji.
Co roku przeprowadzamy badania atrakcyjności inwestycyjnej zagranicznych, w tym
niemieckich, firm w Polsce, zapraszając do
współpracy izby bilateralne w Polsce, zrzeszone w International Group of Chambers of
Commerce. W badaniach bierze udział kilkaset firm zagranicznych operujących w Polsce
oraz łącznie ok. 1500 w Europie. Wyniki poka-
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zują korzystną tendencję jeśli chodzi o rozwój
stosunków gospodarczych Polski i Niemiec
– zagraniczne firmy mimo zaostrzającego się
niedoboru kadr i niepewności generowanej
przez zmieniające się przepisy, potwierdzają,
że dziś ponownie zainwestowałyby w Polsce,
planują zwiększanie obrotów, zatrudnienia
i inwestycji w kolejnych miesiącach.
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa od ponad 12 lat pomaga tworzyć w Polsce klasy patronackie w systemie dualnym.
Rzeczywiście od wielu lat wspieramy rozwój
szkolnictwa dualnego w Polsce. Naszymi
partnerami w tych działaniach są firmy:
Famot, Opel Manfacturing, Häring, Lidl,
MAN, Sitech, Solaris, STEICO, Volkswagen
Poznań i Zoeller Tech.
Zawody, w których wspieramy kształcenie
dualne, to - według klasyfikacji niemieckich zawodów: mechatronik, mechatronik
pojazdów samochodowych, operator maszyn
CNC, mechanik odlewnik, mechanik
konstrukcji, elektronik techniki automatyzacyjnej, projektant techniczny i mechanik
obróbki drzewnej.
AHK Polska pomaga przy tworzeniu klas
patronackich, implementowaniu dualnego
systemu edukacji, organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów zawodowych na wzór egzaminów niemieckich, m.in. dlatego, że należy
do sieci niemieckich izb przemysłowo-handlowych, które są w Niemczech właściwym
organem w zakresie praktycznego kształcenia
zawodowego oraz certyfikacji kompetencji.
Jakie są bariery kształcenia dualnego
w Polsce?
Jedną z podstawowych barier jest złe postrzeganie szkół branżowych i kształcenia zawodowego oraz niedopasowanie programów
nauczania do potrzeb rynku pracy i wyzwań
gospodarki opartej o technologie. Na liście
zawodów szkolnych w Polsce znajduje się 215
pozycji i pewnie ta lista będzie wymagała
w najbliższym czasie uzupełnienia ze względu
na zmieniający się rynek pracy w Polsce.
Dla porównania, w Niemczech w 2016 r. było
328 zawodów z uwzględnieniem podziału
na zawody przemysłowe, rzemieślnicze oraz
takie, które są jednocześnie zawodami przemysłowymi i rzemieślniczymi. W niektórych
zawodach można jeszcze zdobywać specjalizacje. W ostatnim czasie istotny nacisk
został położony na cyfryzację w kształceniu

zawodowym, i to zarówno w zawodach technicznych, jak i kupieckich. Niemcy mają też
o wiele szerszą ofertę kształcenia zawodowego na różnych poziomach oraz możliwość
zdawania matury zawodowej.
Dlaczego rozwój szkolnictwa zawodowego jest tak ważny dla gospodarki?
Pamiętam, jak jeszcze w 2016 roku, w Ministerstwie Edukacji Narodowej prezentowano
wyniki badań dotyczące procentowego
udziału różnych form kształcenia wobec
zapotrzebowania na absolwentów ze strony
rynku pracy. Dla przykładu, absolwenci szkół
branżowych stanowili 5 proc. ogółu absolwentów, a skierowanych do nich ofert pracy
było 50,7%%. W przypadku szkolnictwa
średniego ogólnego i policealnego proporcje
wyglądały odpowiednio 43,7 do 10,5 %.
Ta dysproporcja ujawnia się też w strukturze
bezrobocia w naszym kraju. Poziom bezrobocia w Polsce wynosi ok. 5,9%, ale wśród
młodych ludzi do 25 roku życia to aż 12,4%,
co oznacza, że wykształcenie jakie otrzymali nie jest dopasowane do potrzeb rynku.
Niemcy, mają podobny poziom bezrobocia ok.5,2%, ale w grupie osób młodych, zwłaszcza w zachodnich landach, stopa bezrobocia
wynosi zaledwie ok. 4,5%.
Wiąże się też z tym problem rozwoju
średnich i mniejszych miast w Polsce, gdzie
brakuje zwłaszcza wykwalifikowanych,
młodych pracowników, co zniechęca wielu
przedsiębiorców do inwestowania na tych terenach. Innymi słowy, rozwój słabiej uprzemysłowionych regionów może być znacznie
utrudniony, jeśli nie będzie rozwiniętego
systemu szkolnictwa zawodowego.
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Europa Forum, czyli jak rozwijać współpracę
polskich i niemieckich przedsiębiorstw

Partnerzy do biznesu z Saksonii!
Polska jest dla Saksonii tradycyjnie jednym z głównych partnerów handlowych,
a szczególnie bliskie partnerstwo łączy ją
z sąsiadującym Województwem Dolnośląskim. W 2019 obchodzimy jubileusz 20-lecia
partnerstwa Wolnego Państwa Saksonia
i Województwa Dolnośląskiego.
WFS Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
(Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki) jako przedsiębiorstwo państwowe
Saksonii, wspiera te bardzo dobre układy
oferując saksońskim przedsiębiorstwom różne działania pomocowe związane z wejściem
i działaniem na rynku polskim.

Już od ponad 15 lat WFS posiada swoje biuro w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu. Biuro
pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów
handlowych, udziela informacji gospodarczych i aktywnie wspiera saksońsko – polską kooperację. Udziela saksońskim firmom
bezpłatnych informacji na temat rynku polskiego, możliwości eksportowych, pomaga
w znalezieniu partnera do kooperacji. Pol-

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
Saxony Economic Development Corporation
Bertolt-Brecht-Allee 22, 01309 Dresden, Niemcy
Kerstin Leisering, kierownik polskich projektów
Tel: +49 351 21 38 139, Kerstin.Leisering@wfs.saxony.de

scy przedsiębiorcy mogą uzyskać kontakty
do potencjalnych partnerów w Saksonii,
praktyczną pomoc w znalezieniu produktu czy technologii. Potencjalni inwestorzy
mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc
w rozpoczęciu działalności w Saksonii.
Razem z partnerami w Polsce, przede
wszystkim z Urzędem Marszałkowskim,
izbami i organizacjami gospodarczymi WFS
organizuje imprezy kooperacyjne takie jak
fora gospodarcze, branżowe giełdy kooperacyjne, konferencje, prezentacje technologii
czy misje gospodarcze. W lutym 2019 roku
obyło się XIII. Polsko-Saksońskie Forum
Gospodarcze, połączone z misją gospodarczą
na duet targów przemysłowych w Lipsku:
Międzynarodowe Targi Poddostawców „Z”:
Części, Komponenty, Moduły, Technologie/
Intec Międzynarodowe Targi Obrabiarek,
Technologii i Automatyzacji Produkcji. Tematem Forum była „Kooperacja. Digitalizacja. Nowe technologie produkcji bez granic”.
W tym roku WFS przejęła kierownictwo
nad kolejnym unijnym projektem w ramach
Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia. Cel projektu „DigiNetPolSax – Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego” to wzmocnienie konkurencyjności
saksońsko-polskiego pogranicza, poprzez
wsparcie kooperacji transgranicznych oraz
promowanie jego potencjału gospodarczego.
Projekt nawiązuje do wyzwań związanych
z czwartą rewolucją przemysłową. Dotychczasowy cyfrowy system kojarzenia
firm (B2B-Matchmaking-Tool), zostanie
zoptymalizowany, dzięki czemu organizacja
giełd kooperacyjnych dla firm z pogranicza
będzie prostsza i szybsza. Stworzony i udostępniony będzie także atlas kompetencji
gospodarczych dotyczących tego wspólnego
regionu. Zorganizowane zostaną konferencje

Rozmowa z Clausem Frankiem, Prezydentem Europa Forum
Polsko Niemieckiego Koła Gospodarczego we Wrocławiu

informacyjno-kooperacyjne koncentrujące
się na tematyce digitalizacji w przedsiębiorstwach, możliwościach kooperacyjnych
oraz wyzwaniach związanych z wdrażaniem
przemysłu 4.0, m.in Saksońsko-Polski
Dzień Innowacji, Wrocław, 26-27.09.2019,
podczas Wschodniosaksońskich Dni Branży
Maszynowej w Bautzen Forum Innowacji
„Digitalizacja i nowe technologie wytwarzania“, 09.10.2019, oraz 26. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm,
organizowane z polskim partnerem projektu
Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego
S.A, 27.11.2019 roku w Karpaczu.
Wybrane innowacyjne saksońskie firmy
będzie można spotkać na wspólnym stoisku
„Sachsen-live” podczas Międzynarodowych
Targów Kolejowych TRAKO 2019 w Gdańsku (24-27.09.2019).
Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki
zaprasza do udziału w wymienionych wydarzeniach i do współpracy z Saksonią!

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki
Rynek 7, 50-106 Wrocław, Polska
Anna Sikorska, przedstawiciel WFS w Polsce
Tel: +48 71 372 46 31, wfs.sikorska@saxony.pl

Posiadamy klucz do przyszłości
– sa˛ nimi innowacje!
Każde pokolenie rozwija dziedzictwo swoich rodziców. Od ponad
200 lat pojazdy, maszyny i instalacje z Saksonii oznaczają na całym
świecie innowacyjność, jakość i produktywność. Region punktuje wysokimi nakładami na badania i rozwój oraz wysokim odsetkiem MŚP
posiadających własne innowacje procesowe i produktowe. To one pracują dla kolejnych pokoleń. Jeśli stawiacie Państwo na rozwój, najlepszych partnerów znajdziecie w Saksonii - to gwarantowane!

© www.vor-dresden.de

TRAKO Polska 2019, 24-27.09.2019, Gdań sk
Saksoń sko-Polski Dzień Innowacji, 26-27.09.2019, Wrocław

Bertolt-Brecht-Allee 22, 01309 Dresden, Germany
info@wfs.saxony.de, www.business-saxony.com
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Europa Forum, pod obecną nazwą,
działa od początków XXI wieku, choć
idea powstania tej instytucji zrodziła się
znacznie wcześniej?
Tak, już w 1996 roku przy Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu powstał związek przedsiębiorców pod nazwą Europejskie
Koło Gospodarcze, który w 1998 roku uzyskał
patronat Konsulatu Generalnego Niemiec
we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 30
stycznia 2003 roku sformułowano statut dla
związku zgodnie z polskim prawem, który
jest podstawą działań aż po dzień dzisiejszy.
Trzy miesiące później 31 marca 2003 roku
nastąpiła oficjalna rejestracja stowarzyszenia
pod nazwą EUROPA FORUM. Tym samym
powstała platforma współpracy i rozwoju
przedsiębiorstw z Polski i Niemiec.
Naszym członkom oferujemy m.in.:
możliwość uczestnictwa w organizowanych spotkaniach tematycznych i eventach
o charakterze kulturalnym, nawiązanie
kontaktów biznesowych, wzajemną wymianę
doświadczeń i informacji a także prezentacje
swoich firm podczas cyklicznych spotkań
EUROPA FORUM i na naszej dwujęzycznej
stronie internetowej. Pomagamy również
przedsiębiorstwom z Niemiec przy podejmowaniu pierwszych kroków inwestycyjnych
w regionie Dolnego Śląska poprzez konkretne
i praktyczne wsparcie.
Działalność EUROPA FORUM przy wsparciu
naszych partnerów, przyczynia się do rozwoju
gospodarczego Dolnego Śląska i wspiera
rozwój kultury w regionie.
Jakie były początki tej współpracy?
Spotkania wtedy jeszcze Koła Gospodarczego
od samego początku cieszyły się dużym zainteresowaniem firm niemieckich i polskich.
Spotykaliśmy się regularnie, na początku
w Konsulacie Generalnym Niemiec we
Wrocławiu, z czasem w miarę rozwoju naszej
instytucji w innych dogodnych miejscach.
Uczestnictwo w spotkaniach dostarczało
firmom możliwość wymiany doświadczeń
i informacji na ważne bieżące tematy. Polska
nie była jeszcze wtedy członkiem Unii Europejskiej. Firmy zainteresowane inwestycjami
w Polsce miały możliwość dzięki stworzonej
platformie współpracy, nawiązania nowych
kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń i dyskusji na ważne w tamtym okresie
kwestie takie jak. m.in.: prywatyzacja, cła,
podatki, koszty socjalne. Na początku, członkami Koła Gospodarczego były przeważnie
firmy z kapitałem niemieckim, z czasem coraz
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więcej przybywało firm polskich. Tematy
spotkań były odpowiedzią na potrzeby firm.
Tak dzieje się również obecnie.
Organizujemy spotkania dla przedsiębiorców
z ekspertami, naukowcami, podczas których
omawiane są bieżące tematy, dotyczące
sytuacji gospodarczej, rynku pracy, prognoz
ekonomicznych, nowych technologii czy
zmian w systemie prawnym.
Nasza działalność ma jednak nie tylko
wymiar gospodarczy, ale również społeczny.
Wspólnie uczestniczymy w różnego rodzaju
wydarzeniach kulturalnych, koncertach,
wernisażach. Ta płaszczyzna sprzyja integracji członków i korzystnie wpływa na rozwój
kontaktów gospodarczych.
Kim są członkowie Europa Forum?
Jak już wspomniałem, nasi członkowie, to
firmy z udziałem kapitału niemieckiego
i polskiego, ostatnio dołączyła do nas również
firma z udziałem kapitału amerykańskiego –
Hewlett Packard Enterprise. Nasi członkowie
reprezentują najważniejsze sektory gospodarki m.in. takie jak IT, branża metalowa,
budowalna, logistyczna, motoryzacyjna,
hotelarska i gastronomiczna, produkcyjna,
sektor finansowy czy też usługi. Spotykamy
się regularnie, co miesiąc, umożliwia nam to
zbudowanie ścisłych relacji, sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania, a następnie przenosi się na rozwój kontaktów gospodarczych.
Stale współpracujemy z instytucjami otoczenia biznesu na Dolnym Śląsku i w Niemczech
i poszerzamy listę partnerów do współpracy.
Ostatnio nawiązaliśmy współpracę z Biurem
Parlamentu Europejskiego z siedzibą we
Wrocławiu, w efekcie czego kolejne spotkanie
EUROPA FORUM organizowane jest we
współpracy z partnerami z tej instytucji.
Cenną inicjatywą EUROPA FORUM jest
możliwość zorganizowania spotkań bezpośrednio w firmach naszych członków. Jest to
doskonała okazja do lepszego poznania się
i zobaczenia, w jaki sposób funkcjonuje dane
przedsiębiorstwo, jak wygląda proces produkcji w danej branży. Jest to również doskonała
okazja do nawiązania nowego kontaktu
biznesowego.
Regularnie organizujemy również misje
gospodarcze dla przedsiębiorców. Do tej pory
zorganizowaliśmy misję m.in. do Królewca
w Rosji, Tiblisi w Gruzji, Lwowa na Ukrainie,
Mińska na Białorusi i Chisinau w Mołdawii.
Tegoroczny wyjazd przedsiębiorców zaplanowany jest w lipcu do Belgradu. Program
misji gospodarczej jest bardzo różnorodny,
obejmuje zarówno aspekty gospodarcze jak

i kulturalne. Uczestnicy mają możliwość
odwiedzania przedsiębiorstw i instytucji
gospodarczych w danym kraju, poznają miejscowe obyczaje, kulturę i kulinaria, nawiązują
kontakty biznesowe.
Chciałbym również podkreślić, że EUROPA
FORUM jest instytucją neutralną, nie jesteśmy
związani z żadnym ugrupowaniem politycznym. Skupiamy się na działalności gospodarczej, kulturalnej i społecznej. Tworzymy
poprzez nasze działania korzystny klimat do
rozwoju kontaktów biznesowych. W przeciągu
ostatnich dwóch lat powitaliśmy w EUROPA
FORUM 21 nowych firm członkowskich. Stale
podnosimy atrakcyjność naszych działań
i wzbogacamy ofertę. Ostatnio zmodyfikowaliśmy formułę naszych comiesięcznych spotkań,
wprowadzając dyskusję moderowaną, podczas
której uczestnicy spotkania dzielili się swoimi
biznesowymi doświadczeniami na wybrany
temat. Taki sposób prowadzenia debaty bardzo
spodobał się uczestnikom i z pewnością będziemy korzystać z tego rozwiązania podczas
następnych spotkań.
Jesteśmy otwarci na współpracę z nowym
firmami. Serdecznie zapraszamy do naszego
Biura, które mieści się przy pl. Solnym 4 we
Wrocławiu.

Dziękuję za rozmowę,
Ryszar Żabiński
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Uzin – z planami na przyszłość
Już prawie 20 lat Uzin Polska produkuje profesjonalne produkty do przygotowywania podłoża oraz montażu podłóg. Przykłada wielką wagę do jakości materiałów oraz rozwijania
umiejętności zarówno swoich pracowników, specjalistów z branży, jak i przyszłych fachowców.

Polski oddział jest znany nie tylko w kraju,
ale także poza jego granicami. Z zakładu
produkcyjnego w Legnicy eksportowane się produkty sypkie, takie jak masy
szpachlowe, do 14 europejskich krajów.
Świadczy to o prężnym rozwoju przedsiębiorstwa i zaufaniu, jakim cieszy się ono
wśród polskich i zagranicznych klientów.

Innowacyjne pomysły

Uzin stawia na ciągły rozwój produktów, o który dba odpowiedzialny za
technologię dział Badań i Rozwoju. Jego
pracownicy dokładają wszelkich starań,
aby produkowane przez firmę materiały
jak najlepiej sprawdzały się podczas prac
remontowo-budowlanych, a tym samym
wyróżniały się wysoką jakością. Za
sukcesem stoją zatem kreatywne pomysły
rozwijane we współpracy technologicznej z centralą oraz umiejętność pracy
w grupie.
Wszystko rozpoczyna się od idei, która
potem jest rozwijana i przekształcana
w gotowy produkt. Zanim trafi on do
sprzedaży w znanej klientowi formie, musi
zostać poddany licznym badaniom i analizom. Na know-how firmy, składają się nie
tylko wiedza techniczna, ale i wszelkie
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umiejętności organizacyjne czy handlowe.
Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie
pozwala – po pierwsze – osiągać doskonałą jakość produktów, a po drugie – zapewniać klientom fachowe wsparcie podczas
i po ich zastosowaniu. To wieloletnie badania i próby doprowadziły do stworzenia
wykorzystywanych dziś metod produkcji,
a zarazem jakościowych materiałów stworzonych do pracy przy podłogach.

Dbałość o pracowników oraz przyszłe pokolenia

Aby produkty w jak największym stopniu
spełniały oczekiwania klientów, Uzin
zapewnia swoim pracownikom pakiety
szkoleń kompetencyjnych m.in. z zakresu materiałów i technik budowlanych,
zatrudniając najlepszych specjalistów.
W myśl kształcenia się przez całe życie
Uzin Polska współdziała z Krajowym
Funduszem Szkoleniowym, zapewniając
pracownikom wsparcie w poszerzaniu
wiedzy i zdobywaniu umiejętności odpowiednich dla stanowiska. Dzięki tego typu
działaniom pracownicy mogą liczyć na
pozafinansową motywację i stały rozwój

w zawodzie, a także na pakiety medyczne
i rekreacyjne.

Nauka przede wszystkim

Uzin ma też świadomość, że na rynkach
europejskich wciąż zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników wykonujących
zawód posadzkarza, a wykwalifikowanych
pracowników brakuje. Dlatego powstała
ASP – Akademia Sztuki Posadzkarskiej,
w ramach której organizowane są szkolenia zarówno dla indywidualnych klientów,
jak i szkół technicznych, prowadzone
przez profesjonalistów z branży podłogowej. Poszerzają one wiedzę specjalistów
oraz przygotowują do pracy w branży
przyszłych fachowców. Są one wsparciem
nie tylko dla pracowników, ale i pracodawców, którzy dzięki ASP są zwolnieni
z konieczności dodatkowego doszkalania
pracowników.
Szkolenia dotyczą branżowych zagadnień,
takich jak: przygotowywanie podłoża pod
prace remontowe, klejenie podłóg czy
wykładzin, naprawy podłogi i innych. Na
każdym z nich korzysta się z fachowych
narzędzi i materiałów, które potem są
używane przez specjalistów w codziennej
pracy.
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Stały rozwój polsko-niemieckich stosunków gospodarczych
WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK”

#ZNACZYSUKCES.

Niemieccy inwestorzy są nierozłącznym i kluczowym partnerem
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”
– podreśla prezes WSSE Maciej Badora

Na inwestycje bezpośrednie mogą też sobie
pozwolić firmy największe o ugruntowanej
pozycji na swoim rodzimym rynku, a często
również na rynkach międzynarodowych.
Duża część przypada na przemysł samochodowy oraz outsourcing procesów biznesowych (szczególnie w branży informatycznej).

- Cieszy nas, że przedsiębiorcy z Niemiec, najważniejszej gospodarki w Europie, zdecydowali się ulokować
34 zakłady na obszarze naszej działalności i stanowią
najliczniejszą zagraniczną grupę inwestorów działających w WSSE – podkreśla Maciej Badora. Prezes
WSSE zaznacza, że na inwestycje w Streﬁe zdecydowały się zarówno globalne niemieckie koncerny, jak i
ﬁrmy rodzinne oraz małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa, np. Wessel-Werk, Suer, Kamex czy RUPF.

W gronie liderów zyskowności
inwestycji

- Tak spektakularne projekty jak inwestycje Volkswagena we Wrześni czy Mercedesa w Jaworze pokazują,
że wałbrzyska strefa spełnia najbardziej wygórowane
oczekiwania przedsiębiorców. Jest zatem przygotowana na nowe inwestycje, a działający u nas poddostawcy na nawiązanie współpracy z kolejnymi kontrahentami - podkeśla.
Wartość dodana wszystkich tych inwestycji: nowe
kierunki kształcenia w szkołach branżowych, budowa
łańcucha dostaw oraz sieci powiązań biznesowych
jest nie do przecenienia. Dla wielu polskich ﬁrm inwestycje w Streﬁe to możliwość nawiązania kontaktów
zglobalnymi koncernami i otwarcie drogi na światowe
rynki – zauważa prezes Badora i dodaje:
- Rozpoczął się kolejny etap niemieckich inwestycji
w_Polsce. Zalety polskiego rynku oraz pozytywne

Maciej Badora, prezes WSSE „INVEST-PARK”

doświadczenia z wieloletniej współpracy sprawiają,
że coraz więcej decyzji inwestycyjnych dotyczy
projektów marki premium, które związane są z_nowymi technologiami oraz tworzeniem wysokopłatnych, wyspecjalizowanych miejsc pracy. Inwestycje te
przyciągają do Polski także doskonałych niemieckich
menadżerów, którzy zarządzając polskimi oddziałami
ﬁrm stają się ambasadorami naszej oferty.

„

dr Andreas Schenkel,
prezes Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Polska to kraj z potencjałem, a Dolny Śląsk ma szczególnie
wiele do zaoferowania zagranicznym przedsiębiorcom.
Tego doświadczamy codziennie w naszej pracy. Tereny
wałbrzyskiej Strefy w Jaworze okazały się optymalne na
ulokowanie naszej inwestycji. Dzięki zaangażowaniu
wielu ludzi, organów i władz, w tym przedstawicieli
WSSE, przygotowanie projektu przebiegało w życzliwej
atmosferze i na wysokim poziomie merytorycznym.
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Niemieckie firmy chętnie inwestują w Polsce. Od czasu transformacji w latach 90., do roku
2017 wartość inwestycji bezpośrednich tych przedsiębiorstw w naszym kraju wyniosła ok.
35 mld euro. Inwestycje bezpośrednie (tzw. greenfield) czyli budowanie od podstaw fabryki,
montowni, czy centrum usługowego są dla nas szczególnie ważne, gdyż świadczą o dużym
zaangażowaniu inwestora.
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Najbardziej chyba spektakularne i znane
ogółowi społeczeństwa są inwestycje w branży motoryzacyjnej. Kto nie słyszał bowiem
o inwestycjach Volkswagena we Wrześni, czy
Mercedesa w Jaworze na Dolnym Śląsku? Inwestycje te są powszechnie znane, bo akurat
branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej medialnych. Bardzo dużo osób interesuje się motoryzacją stąd też jeśli Mercedes
chce budować w Polsce fabrykę silników do
swoich najnowszych modeli, to siłą rzeczy,
informacja taka uzyskuje duży rozgłos.
Nie chodzi tu jednak tylko o medialny charakter tych inwestycji. Dla firm z udziałem
kapitału niemieckiego te przedsięwzięcia
są bardzo zyskowne . Z danych Eurostatu wynika bowiem, że pod względem
zyskowności inwestycji Polska należy do
europejskich liderów. W ostatnich latach
systematycznie wyprzedzały nas jedynie
Czechy, gdzie z każdych 100 euro inwestycji
międzynarodowe korporacje uzyskują 12–13
euro dochodu. W Polsce jest to ok. 10 euro.
W latach 2015–2016 wyższą rentowność –
ok. 11 euro z zainwestowanej setki – dawały
jeszcze inwestycje na Litwie.
A jakie my mamy korzyści z tych inwestycji?
Możemy odpowiedzieć w sposób ogólny –
makroekonomiczny: dzięki zagranicznym
inwestycjom bezpośrednim w Polsce, 25
lat po transformacji gospodarczej Produkt
Krajowy Brutto zwiększył się o ponad
15 proc., a płace i zatrudnienie o niemal
9 proc. Trzeba też wiedzieć, że w miarę
rozwoju gospodarki korzyści z zaangażowania zagranicznego kapitału zmieniały się.
W latach 90. chodziło głównie o likwidację
ogromnego wówczas bezrobocia. Każdego
nowego greenfielda w specjalnych strefach
ekonomicznych witano z nadzieją, że oto
pojawiają się nowe miejsca pracy. Był też taki
okres, kiedy w poszczególnych regionach to
właśnie specjalne strefy ekonomiczne prawie
w całości generowały miejsca pracy.
Potem te korzyści się zmieniały. Rynek pracy
Polsce mamy nasycony do tego stopnia, że
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to właśnie brak dostępności do wysokokwalifikowanej kadry zaczyna negatywnie
oddziaływać na potencjalnych inwestorów.
Teraz z obecności zagranicznego kapitału
zaczynamy czerpać inne korzyści. Miałem
okazję odwiedzić wiele fabryk z branży
automotive , należących z reguły do kapitału
niemieckiego, zlokalizowanych na terenie
specjalnych stref ekonomicznych.
Charakterystyczna była duma z jaką polscy
menedżerowie mówili o tym, że pracują
dla największych topowych marek motoryzacyjnych na świecie, że ich produkty pod
względem technologicznym są z najwyższej
półki.
Co jednak jest miarą sukcesu tych przedsięwzięć z punktu widzenia, lokalnych społeczności, potencjalnych polskich kooperantów
itd.? Z tym już bywa różnie. Tam gdzie
funkcjonują tego rodzaju fabryki z reguły
problem bezrobocia jest już rozwiązany.
Z tego punktu widzenia, lokalne społeczności też odniosły korzyść. Trochę gorzej jest
z polskimi firmami, które jako kooperanci
też powinny się zacząć szybko rozwijać.
I jak powiedział mi jeden z menedżerów
wielkiej fabryki z branży motoryzacyjnej,
jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku tak
rzeczywiście było. Potem jednak zauważył
wyraźny regres. Polskie małe przedsiębiorstwa jakby straciły impet coraz trudniej było
im sprostać wymogom współpracy z dużą
międzynarodową firmą. Zjawisko to tłumaczono m.in. masowym wówczas odpływem
dobrych fachowców do pracy za granicą.
Tu dochodzimy do sedna sprawy. Napływ
zagranicznego kapitału, to duża szansa dla
menedżerów, przedsiębiorców aby wznieść
się na wyższym poziom funkcjonowania
w biznesie. Mimo wielu porażek w tym obszarze obserwujemy tu również pozytywne
tendencje.
Najważniejszą z nich jest obecność polskich
firm np. na rynku niemieckim. Ocenia się,
że obecnie na rynku naszego zachodniego
sąsiada skutecznie działa około 1000- 1500
spółek z udziałem polskiego kapitału. Oczywiście, nie jest to taka skala inwestycji jak
największych firm niemieckich w Polsce, ale
początki są obiecujące.

Uczeń dogania mistrza

Na rynek niemiecki trafia około 30 proc. polskiego eksportu, co jest bardzo dobrym wynikiem i świadczy o tym jak ważnym partnerem gospodarczym są dla nas Niemcy. Ale
ważne jest też jak radzą tam sobie polskie

firmy, które zdecydowały się na inwestycje.
Rynek niemiecki stanowi spore wyzwanie,
ze względu na ogromną konkurencję, ale też
silny patriotyzm gospodarczy konsumentów.
Polskie firmy wybierają Niemcy nie tylko ze
względu na bliskość geograficzną, bardzo
dobrą infrastrukturę, przewidywalność
otoczenia prawnego. Wiedzą doskonale, że
produkty wytworzone na rynku niemieckim
mają dużą siłę przebicia na rynkach międzynarodowych.
Na rynku naszego zachodniego sąsiada dobrze sobie radzą firmy z branży odzieżowej,
znane są salony polskiej marki Reserved.
Aktywnym inwestorem jest też CCC, który,
nawiasem mówiąc ma już więcej salonów
z obuwiem poza granicami kraju niż w Polsce. Oprócz CCC i LPP na rynku niemieckim są też obecne inne wielkie firmy z Polski
jak PGNiG, Orlen, Comarch, czy Boryszew.
Często na ekspansję na rynku niemieckim
decydują się polskie firmy rodzinne o silnej
pozycji na rodzimym rynku, ale zarządzane
już przez drugie pokolenie właścicieli.
Możemy więc powiedzieć, że niezależnie od
ogólnych wyników wymiany gospodarczej
pomiędzy obydwoma państwami, wahań
koniunkturalnych, powstaje kolejny etap
w historii stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Niemcami, kiedy to nasze firmy
coraz śmielej wchodzą w rolę eksporterów
i inwestorów.
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Welconomy Forum In Toruń – dyskusja
o najważniejszych wyzwaniach gospodarki

IHK Drezno – tuż obok kraju partnerskiego
Izba Przemysłowo – Handlowa (IHK)
w Dreźnie w swoich licznych ponadgranicznych działaniach skierowanych do przedsiębiorstw w Wolnym Państwie Saksonii
uwzględnia duże znaczenie sąsiedniego
kraju, jakim jest Polska.
Dla saksońskich firm, które chcą działać na
arenie międzynarodowej już w roku 2001
został założony punkt kontaktowy w postaci
Centrum Kontaktowego Polsko – Saksońskiej Współpracy Gospodarczej w oddziale
Izby Przemysłowo – Handlowej w Görlitz.
Centrum Kontaktowe łączy przedsiębiorstwa, ale też instytucje i organy obu krajów
we wspólnych działaniach. Do jego zadań
należy przede wszystkim pośrednictwo
w międzynarodowych kontaktach handlowych. Pracownicy Centrum Kontaktowego
często nawiązują relacje z polskimi i saksońskimi przedsiębiorstwami, udzielają
pierwszych porad w zakresie sytuacji
rynkowej, informują o regionalnych targach

oraz służą pomocą podczas nawiązywania
kontaktów.
Centrum Kontaktowe jest także ważnym
partnerem międzynarodowej sieci instytucjonalnej. Współpraca koordynowana
jest podczas regularnych spotkań. Również
w tym roku, razem z polskimi i niemieckimi
partnerami organizowane są różne wydarzenia wspierające współpracę gospodarczą.
Oprócz tego Izba Przemysłowo – Handlowa
w Dreźnie ściśle współpracuje w zakresie
dokształcania z wieloma instytucjami,
w tym z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego (KARR). Celem tej współpracy
jest poprawa orientacji zawodowej polskich
uczniów szkół zawodowych. Dodatkowe
dokształcanie oraz możliwości odbycia
praktyk zawodowych w kraju sąsiada mają
na celu rozwój umiejętności praktycznych
młodzieży. Powyższe działania umożliwiają
uczniom szkół znalezienie pracy adekwatnej
do zapotrzebowania w polsko – niemieckim
obszarze gospodarczym.

Zygmunt Waroch z Centrum Kontaktowego Polsko
- Saksońskiej Współpracy Gospodarczej Izby
Przemysłowo – Handlowej w Dreźnie
Polskie przedsiębiorstwa, które zwrócą się
do nas, otrzymają pomoc w zakresie wstępnego doradztwa w języku polskim. W celu
uzyskania dokładniejszych informacji do
dyspozycji są eksperci posługujący się językiem niemieckim i angielskim.

Izba Przemysło – Handlowa Drezno | Oddział Görlitz
Centrum Kontaktowe Polsko – Saksońskiej Współpracy Gospodarczej
Jakobstraße 14, 02826 Görlitz

XXVI edycja Welconomy
Forum in Toruń (9 marca
br) przebiegała pod hasłem
„Niepodległa - nowe wyzwania”. W Sesji Plenarnej
poprowadzonej przez prof.
Michała Kleibera politycy
i ludzie gospodarki, podsumowali sto lat polskiej
niepodległości i wyznaczyli
najważniejsze wyzwania na
przyszłość.

Zygmunt Waroch
Telefon: +49-3581-4212-22, E-Mail: waroch.zygmunt@dresden.ihk.d

Im bardziej opóźnia się Brexit, tym większe szanse, że Brytyjczycy pozostaną w Unii
Czy Pana zdaniem pozycja Polski w unijnych strukturach podczas mijającej właśnie
kadencji Parlamentu Europejskiego
wzmocniła się, czy osłabła?
Ze smutkiem muszę potwierdzić, że – niestety –
osłabiła się. To był co prawda proces, a nie jakieś
tąpniecie, ale jednak straciliśmy i na prestiżu
i -przede wszystkim – na znaczeniu. Mieliśmy
podczas mijającej kadencji dwa ważne wystąpienia
ówczesnej premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim
i - w obu przypadkach - pozostawiły one raczej złe
wrażenie. Większość sali była po prostu albo negatywnie zaskoczona, albo minimum rozczarowana.
Przemówienia na tzw. użytek polityki krajowej,
zawsze kończy się złym wrażeniem.
Trzeba też pamiętać, że zaczynaliśmy bardzo mocno. Donald Tusk został przewodniczącym Rady
Europejskiej, Jerzy Buzek, po przewodniczeniu
PE objął funkcję szefa ważnej komisji i przewodnictwo kolegium wszystkich komisji, a ponadto
Danuta Hubner, Czesław Siekierski - kolejne ważne
przewodnictwa. Niestety, urywające się kontakty
z rządem, luki w komunikacji, a zwłaszcza kłopoty
z praworządnością zrobiły swoje. No i ten nieszczęsny start Saryusza-Wolskiego przeciwko Tuskowi
w połowie kadencji. To była wręcz kompromitacja.
Dlaczego doszło do Brexitu, czy Brytyjczycy rzeczywiście opuszczą Unię?
Bo zlekceważono samo referendum, ale także skalę
rozmaitych bolączek instytucji unijnych. Zawsze
byłem przeciwnikiem skrajności. W tym wypadku
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postaw entuzjastycznych wobec PE i całej biurokracji unijnej. Uważam się przede wszystkim za
menedżera i - gdy przychodziłem do Parlamentu
Europejskiego - widziałem wiele wad tej instytucji.
Niezwykłą powolność w podejmowaniu decyzji,
nadmierną złożoność procedur. Gigantyczną
biurokrację, a także wysokie koszty jej funkcjonowania. Łatwo było zauważyć nie nadążanie za
zmianami cywilizacyjnymi, zwłaszcza w odniesieniu do stanowionego prawa. Do tego dochodziły
mankamenty wynikające z autonomiczności wielu
instytucji, niechęci do współpracy, czy też dzielenia
się posiadaną wiedzą. Tak było przede wszystkim
w obszarze bezpieczeństwa. Dobrym przykładem
jest aneksja Krymu przez Rosję. Gdyby połączono
posiadaną wiedzę, rozproszoną w wielu instytucjach, przynajmniej szoku byśmy uniknęli.
Brytyjczycy także widzieli wiele niedoskonałości w funkcjonowaniu unijnych struktur, lecz
zamiast próbować to zmienić, wywierać presję,
zdecydowali po prostu, że lepiej będzie odejść.
Jeśli zaś chodzi o sam przebieg referendum, było
tam sporo manipulacji, instrumentalnego traktowania samych wyborców, ale także zewnętrznych
ingerencji. Organizatorom referendum udało się
dotrzeć do szerokich grup wyborców, dotąd nie
uczestniczących w wyborach, ale też ich oszukać
kompletnie nierealnymi obietnicami. W pewnym
sensie był to majstersztyk.
Obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że im bardziej opóźnia się Brexit, tym bardziej rosną szanse
na to, że Brytyjczycy jednak pozostaną w Unii przynajmniej do drugiego referendum w tej sprawie.

fot. P.Fiuk

Rozmowa z Bogdanem Zdrojewskim, europosłem, byłym Ministrem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jak Polska przygotowuje się do wyborów do
Parlamentu Europejskiego, a jak robią to
inne kraje?
Niemcy stawiają na stabilność. Wyraźnie oddzielają kariery krajowe od europejskich. Stawiają
na najbardziej doświadczonych i sprawdzonych.
W efekcie tworzą w Europarlamencie, ale także
w instytucjach unijnych, bardzo silną, stabilną
grupę, która stale awansuje. Francuzi zmieniają
taktykę. Starają się optymalizować finalny wynik
wyborczy. Cechuje ich w związku z tym spora
zmienność. Są też partie, czy też państwa, które
budują ekipy pod określone, niezwykle konkretne
zadania. Może nim być budżet, wspólna polityka
rolna, czy też zmiany proekologiczne. Patrząc
na Polskę mam wrażenie, że żadne konkretne
kryterium niestety nie zostało zastosowane. Dominuje raczej wrażenie, że wybory do PE zostały
zlekceważone i potraktowane jedynie jako wstęp
do wyborów jesiennych. To błąd.
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Jacek Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Welconomy Forum in Toruń
Zaliczono do nich przede wszystkim
walkę ze smogiem, gospodarkę odpadami,
cyberbezpieczeństwo i innowacyjność.
Dyskusja była bardzo inspirująca i ciekawa o czym świadczyć mogła wypełniona po brzegi sala koncertowa w CKK
Jordanki. Następnie goście Welconomy
przeszli na część warsztatową odbywającą
się w hotelu Copernicus. Sprawy gospodarcze, zagraniczne, społeczne i kulturalne zdominowały tematykę pierwszego
i drugiego dnia konferencji.
Trzydzieści paneli dyskusyjnych cieszyło
się wielkim zainteresowaniem uczestników a różnorodność poruszanej tematyki
sprawiła, że każdy mógł znaleźć dla siebie
interesujące go zagadnienie. Obecność
ponad stu dziennikarzy spowodowało, że
dyskusje, uzgodnienia i wnioski wypracowane przez uczestników Welconomy
stały się dostępne w kraju i zagranicą.
Szczególnie należy podkreślić bardzo
udane, drugie już spotkanie w ramach
Forum Samorządowego i pierwsze Forum
Blockchain.
Ogromnym wyzwaniem staje się także
współpraca z krajami na całym świecie.
W pigułce uczestnicy poznali szansę
współpracy z takimi krajami jak: Brazylia,
Irak, Nigeria, Angola i Indonezja.
- Kiedy rozpoczynaliśmy organizację Welconomy w Toruniu, przyjęciu naszych gości
mógł sprostać tylko jeden hotel, a samo
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miasto było odwiedzane przez turystów
tylko przez kilka godzin w ciągu dnia – powiedział w wywiadzie dla „Kapitału Polskiego” Jacek Janiszewski, przewodniczący
Rady Programowej Welconomy Forum
In Toruń. - Największy wpływ na zmianę
infrastruktury i możliwości turystycznych
Torunia ma przez ostatnie lata Zarząd
z Prezydentem Michałem Zaleskim na
czele. Organizowane przez ostatnie kilkanaście lat Welconomy w Toruniu miało
także ogromny wpływ na to, że mamy
w mieście dużą sieć hoteli a turyści przyjeżdżają zwiedzać miasto na kilka dni.
Jak się zmieniło przez te lata miasto niech
świadczy fakt, iż mimo wielu restauracji,
w weekend trudno znaleźć miejsce.
Mówiąc o najbliższych planach odnośnie Welconomy Forum In Toruń, Jacek
Janiszewski wspomniał o konieczności
rozszerzania współpracy międzynarodowej i związanej z tym organizacji misji
gospodarczych dla małych i średnich firm.
Na Welconomy w Toruniu każdego roku
będzie można poznać możliwości współpracy gospodarczej z wieloma krajami
z całego świata. Organizatorzy chcą w ten
sposób pomagać firmom z województwa
oraz całej Polski, przełamywać stereotypy,
że z krajami bardzo oddalonymi od Europy nie da się robić dobrego biznesu.
Podczas Sesji Inaugurującej, po raz drugi
w historii Welconomy zostały wręczone

nagrody Promotor Polskiej Gospodarki
i Promotor Polski.„Promotor Polski”
to tytuł przyznawany przez Fundację
Polskiego Godła Promocyjnego osobom,
których osiągnięcia na polu kulturalnym,
naukowym lub biznesowym budują wizerunek naszej marki narodowej.
Tytuł Promotora Polski zdobył wybitny
polski pianista Rafał Blechacz. Jest zwycięzcą XV Międzynarodowego Konkursu
Chopinowskiego w 2005 roku. Kolejnym
laureatem jest był Adam Sowa, twórca marki Cukiernia Sowa, której sieć
sprzedaży liczy już 160 punktów. Tytuł
Promotora Polskiej Gospodarki otrzymała
Kancelaria Kijewski Graś, która od lat
współpracuje z polskimi przedsiębiorcami. Kancelaria ma duże doświadczenie
międzynarodowe. Tytuł Promotora Polskiej Gospodarki otrzymały także Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.
Firma jest znanym producentem wyrobów
medycznych, które z powodzeniem sprzedaję na rynkach międzynarodowych.
Organizatorzy Welconomy są przekonani,
że markę Polska współtworzą nie tylko
produkty, usługi i innowacje, ale także –
a może przede wszystkim – ludzie. Warto
wyróżniać tych Polaków, którzy poprzez
swoje dokonania i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania oraz umacniania
pozytywnego wizerunku województwa.
Źródło: www.welconomy.pl
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Przekształcamy Pocztę Polską w wielką
firmę logistyczną
Rozmowa z Tomaszem Dąbrowskim, członkiem zarządu
Poczty Polskiej S.A.
W ciągu ostatnich dwóch lat Poczta
Polska – sukcesywnie buduje największą sieć logistyczną w kraju.
Czy w ślad za tym idą dobre wyniki
finansowe spółki?
Poczta Polska ma unikatowy dostęp do
wszystkich obywateli, przedsiębiorstw
i instytucji naszego kraju. Nasze placówki są w każdej gminie, nawet tam, gdzie
nie ma innych instytucji. To decyduje
o naszej przewadze w obszarze usług
kuriersko-pocztowych. Konsekwentnie, od trzech lat Zarząd odbudowuje
pozycję Poczty . W 2018 roku przychody
wzrosły o blisko 500 mln zł, czyli do
poziomu około 6,5 mld zł. Za 2018 r.
zanotowaliśmy stratę brutto, która jest
wynikiem m.in. z podwyżek wynagrodzeń - to ponad 130 mln zł dodatkowych
kosztów w ostatnim roku. Inwestujemy
także w rozwój infrastruktury (maszyny
sortujące, nowe placówki) i systemy IT,
to oczywiście wpływa na pogorszenie
wyniku bieżącego. Poziom EBITDA jest
dodatni i przekracza 185 mln zł.
Rozpoczęliśmy proces przekształcania
Poczty Polskiej w firmę logistyczną.
Od kilku lat na całym świecie spada
wolumen tradycyjnej korespondencji.
W Polsce mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem. Jednocześnie prawo
pocztowe nakłada na nas obowiązek
dostarczania korespondencji – to ok.
1,3 mld listów, które dostają w ciągu roku
obywatele. Idealnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie infrastruktury pocztowej do poszerzenia katalogu usług,
które możemy świadczyć, również na
rzecz państwa. Koszty związane z utrzymaniem tej infrastruktury zostałyby
zrekompensowane przychodami z innych
obszarów działalności.
Jeszcze w latach 2009-2016 przychody Poczty spadły o ok. 900 mln zł,
czyli o ok. 15 proc. Co zdecydowało
o przełamaniu złej passy w Poczcie
Polskiej o wyjściu z kłopotów finansowych?
W ostatnich trzech latach Spółka podjęła wiele działań, aby wzmocnić swoją
pozycję rynkową i zwiększyć przychody.
Jednocześnie Poczta musiała mierzyć się
ze zmianą trendów na rynku pracy i ko-
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niecznością urynkowienia wynagrodzeń
pracowników.
Przełomowe dla Poczty Polskiej były
lata 2016-2017, gdy nastąpiła zmiana
podejścia do zarządzania przychodami
Spółki – odzyskano kontrakt na obsługę
sądów w latach 2016-2018, renegocjowano wiele umów z klientami biznesowymi, pozyskano klientów obsługiwanych
dotąd przez konkurencję, rozszerzono
współpracę z administracją państwową
i spółkami Skarbu Państwa oraz położono nacisk na wykorzystanie potencjału
e-commerce i logistyki.
Efektem tych działań jest dynamiczny
wzrost poziomu przychodów za 2018 r.
były one ponad 1,0 mld zł (+18,7%) wyższe od przychodów uzyskanych w 2016 r.
Od kilku lat Poczta Polska realizuje
duży program inwestycyjny. Jakie są
jego główne założenia?
Zmieniamy Pocztę Polską w kierunku
firmy logistycznej. Otworzyliśmy kilka nowych magazynów, wyodrębniliśmy osobną
linię dla przesyłek niestandardowych, kupiliśmy najnowocześniejszy w naszej części
Europy sorter paczkowy. Wdrożyliśmy
system informatyczny MS Dynamics AX.
Pracujemy już nad kolejnymi systemami.
W sumie, w ub.r. na inwestycje przeznaczyliśmy ok. 200 mln zł. W 2019 r. planujemy
wzrost o kolejne ok. 100 mln zł.
Mając ogromną sieć dystrybucyjno-logistyczną Poczta Polska może
rozwijać wiele nowych biznesowych
przedsięwzięć. Jakie są podejmowane działania w tym zakresie?
Oferujemy całą paletę usług, których
wspólnym wyznacznikiem jest logistyka
i infrastruktura, ale też rozwijamy się
w sektorze finansowym, ubezpieczeniowym, ochrony mienia i ludzi, a za chwilę
– w usługach cyfrowych. Gospodarczo i geopolitycznie Polska znajduje się w idealnym
miejscu między Azją i Europą Zachodnią.
Internetowi sprzedawcy z Chin zdają sobie
sprawę, że – aby zapewnić masowy przepływ towarów do Europy – muszą to robić
przez nasz kraj. To nasza przewaga.
Proszę scharakteryzować sytuację
kadrową Poczty Polskiej. Czy spółka

odczuwa niedobór wykwalifikowanych pracowników? Jakie są
możliwości rozwoju zawodowego
w Poczcie Polskiej?
Dla całego rynku paczkowo - kurierskiego kwestia płac jest dziś wielkim
wyzwaniem. Brakuje kierowców, brakuje
chętnych do świadczenia usług kurierskich. Bez wzrostu płacy w całym tym
segmencie branża nie będzie się rozwijać.
Konieczne było odbudowanie poziomu
zatrudnienia w kluczowych obszarach
Spółki, m.in. w grupie listonoszy, czy
w węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych.
Średnioroczne zatrudnienie w 2018 r.
było o ponad 4% wyższe niż w 2015 r.
W latach 2016-2018 Zarząd kilkukrotnie dokonał podwyżek wynagrodzeń.
Przeciętny koszt wynagrodzenia na
pracownika (wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, premie, staż i inne dodatkowe świadczenia) wzrósł w tym okresie
średnio o ok. 1,2 tys. zł brutto na etat.
Dziękuję za rozmowę,
Ryszard Żabiński
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Polska powinna dążyć do zwiększenia
udziału gazu w strukturze zużywanej
w kraju energii pierwotnej
Rozmowa z Grzegorzem Ceterą, prezesem zarządu
G-ENERGY S.A.
Firma G-Energy jako partner
Welconomy Forum In Toruń była
organizatorem panelu dyskusyjnego „Nowe projekty energetyczne
szansą na rozwój społeczności
lokalnych”. Jakie były najważniejsze wnioski płynące z dyskusji na
tym panelu?
Uczestnicy panelu byli zgodni, że
inwestowanie w ekologiczne rozwiązania energetyczne to olbrzymia szansa
na zrównoważony rozwój społeczności
lokalnych, ale równie ważne jest bezpieczeństwo energetyczne kraju i redukcja
emisji CO2, a w tym niewątpliwie ważną
rolę odgrywa gaz.
Profesor Andrzej Jasiński zwrócił uwagę
na ogromne możliwości wykorzystania
odpadów, które wbrew powszechnej
opinii powinny być traktowane jako
wtórne zasoby stanowiące źródło
niezbędnych gospodarce surowców
i energii, a także na innych niż spalanie
sposobach pozyskiwania energii z paliw
kopalnych, m.in. węgla przy znacznie
niższym stopniu oddziaływania na środowisko i wyższej efektywności.
Pan Krzysztof Konaszewski rozwinął
temat tzw. klastrów energetycznych jako
sposobu organizowania się i zarządzania podmiotów zainteresowanych
wchodzeniem w lokalne projekty energetyczne.
Pan Janusz Markowski przedstawił
politykę Banku BGŻ BNP Paribas, jako
czołowej instytucji finansowej wspierającej finansowo projekty OZE. Wskazał
również na kwestię odpowiedzialności
podmiotów uczestniczących w projektach
energetycznych, w których przyjmują
odpowiedzialność dostawcy energii.
Pan Tomasz Bujak zwrócił uwagę
na wciąż duży odsetek miejscowości
ubogich w projekty energetyczne, który
wynika z braku możliwości sfinansowania takich projektów jako wysokonakładowych i charakteryzujących się długim
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okresem zwrotu. Podając przykłady
z innych krajów, przekonywał o konieczności podjęcia większego ryzyka
przez instytucje finansowe – w szczególności banki, aby dostęp do finansowania projektów lokalnych był znacznie
łatwiejszy.
Pan Mateusz Grosicki przypomniał, że
80% Polski to tereny wiejskie, a działalność rolnicza stanowi znaczące źródło
surowców energetycznych jakie są wytwarzane w tym sektorze (biomasa, biogaz).
Pan Piotr Szyszko na przykładzie rynku
gazu ziemnego wskazał również na inne
poza finansowymi problemy, z którymi
zmagają się społeczności lokalne nawet
w rejonach powszechnie uznawanych za
uprzemysłowione i dysponujące wysoko
rozwiniętą infrastrukturą (woj. śląskie).
Proszę ocenić potencjał rozwoju
branży OZE w Polsce. Czy działalność na tym rynku oznacza
dla firmy „że jest ona skazana na
sukces”, czy też wręcz przeciwnie,
występują tu znaczne utrudnienia,
zwłaszcza w otoczeniu prawnym?
Potencjał rozwoju branży OZE w Polsce jest w zasadzie przeogromny, wiele
dziedzin jak np. fotowoltaika u nas
praktycznie jeszcze nie istnieje, podobnie jak morska energetyka wiatrowa.
Istnieją realne szanse, aby moc instalacji
fotowoltaicznych do roku 2020 osiągnęła moc 3,2 GW.
Niestety, działanie w obszarze OZE,
w ostatnich latach, to istny rollercoster,
częste zmiany regulacji prawnych, brak
stabilnego finansowania, częste zmiany
cen prądu i zielonych certyfikatów,
to podstawowe czynniki ryzyka. To
właśnie spowodowało, że po sprzedaży
przez G-ENERGY pod koniec 2013 roku
wiatraków nie zdecydowaliśmy się na
zakup nowych. Jak czas pokazał była to
dobra decyzja, gdyż np. ceny zielonych
certyfikatów w ciągu następnych 4 lat

spadły o ok. 90 %. Obecnie przyglądamy się uważnie rynkowi także poza
granicami kraju. Liczymy, że zbliżający
się w 2020 roku termin wypełnienia
miksu energetycznego UE dla Polski
spowoduje radykalne zmiany w dotychczas prowadzonej polityce dotyczącej
Odnawianych Źródeł Energii. Jednak
opublikowane niedawno dane unijnej
agencji statystycznej Eurostat potwierdzają, że Polska oddala się od realizacji
zobowiązania w zakresie udziału energii
odnawialnej w krajowym miksie energetycznym.
G-Energy rozpoczęła swoją działalność stosunkowo niedawno bo
w 2011 roku. Firma działa w sektorze energii odnawialnej. Jaka
jest pozycja rynkowa firmy na tym
rynku, który z jego segmentów ma
największy potencjał rozwoju?
Jak już wcześniej powiedziałem, Spółka
choć zaliczana do sektora Energii
Odnawialnej nie uzyskuje z niego
obecnie głównych przychodów. Aby
zapewnić akcjonariuszom stabilność
przychodów i zmniejszyć ryzyko
gospodarcze G-Energy zdecydowała
się wkroczyć w inne obszary szeroko
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rozumianego rynku energii. Zdecydowaliśmy zainteresować się paliwami
alternatywnymi, które jednocześnie
rozwiązują problemy ochrony środowiska jak utylizacja osadów ściekowych, a dokładniej konwersja osadów
pofermentacyjnych i przemysłowych,
odpadów pochodzenia bioorganicznego do paliw alternatywnych. Choć
nie jest ono obecnie klasyfikowane, to
niewątpliwie jest to biopaliwo. Mamy
w planach komercjalizację uzyskanych
licencji do patentów, których jesteśmy
współwłaścicielami. Jednak największym obecnie źródłem przychodów jest
działalność w dziedzinie usług na rynku gazowniczym. Gaz ziemny to paliwo
pochodzenia naturalnego należące do
grupy paliw pierwotnych (kopalnych).
Paliwo gazowe to pod wieloma względami najbardziej korzystne paliwo
kopalne z ogólnie dostępnych i najszybciej z nich odnawialne (ok. 150 lat).
Gazyfikacja to możliwość osiągnięcia
wyższych wskaźników sprawności
energetycznej w porównaniu z urządzeniami zasilanymi innymi paliwami.
Polska powinna dążyć do zwiększenia
udziału gazu w strukturze zużywanej
w kraju energii pierwotnej. Z gazu
ziemnego uzyskuje się około 20% wytwarzanej na świecie energii, spala się
bez popiołu i sadzy, podczas spalania
wytwarzają się śladowe ilości związków
siarki oraz azotu, ale przede wszystkim
jest przyjaznym dla otoczenia ekologicznym źródłem energii.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział program przyspieszonej gazyfikacji
w 300 gminach. Jak mówił minister energii Krzysztof Tchórzewski, w ciągu kilku
lat Polska Spółka Gazownictwa należąca
do PGNiG wyda 7,5 mld zł na rozwój sieci
gazowej i to się dzieje. W efekcie, coraz
więcej Polaków będzie miało dostęp
do gazu z pewnością z naszym coraz
większym udziałem. Premier mówił także
o zwiększeniu suwerenności energetycznej
naszego kraju i inwestycjach dokonywanych przez polskich championów narodowych. Nasza dynamika rozwoju wskazuje,
że mówił o nas.

tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstw (ZORG).
Znajomość specyfiki tych transakcji, kombinacja wiedzy teoretycznej
i praktycznej inklinują do wypracowania i stosowania adekwatnych modeli
prowadzenia takich operacji, z uwzględnieniem ich aspektu prawnego, podatkowego i finansowego. Bardzo ważna
jest wiedza na temat sposobów prowadzenia wstępnych analiz branż i selekcji
podmiotów do przejęcia, organizację
i przebieg badania duediligence wraz
z identyfikacją tzw. ryzyk krytycznych
przekreślających sens prowadzenia
dalszych negocjacji lub zmieniających
ścieżkę przejęcia. Olbrzymie znaczenie
ma także dobór metod wyceny i sposobów uwzględniania w wycenie rezultatów badania duediligence, profesjonalne
konstruowanie umów zakupu przedsiębiorstw /ZORG/,odpowiedni dobór
instrumentów finansowych, a także organizację finansowania wspomnianych
transakcji z uwzględnieniem współpra-

cy z instytucjami finansowymi.
G-ENERGY właśnie dzięki inwestycjom
kapitałowym w podmioty zewnętrzne
uzyskało możliwości szybkiego dynamicznego rozwoju oraz dywersyfikacji
działalności. Jednocześnie działamy
także w kierunku koncepcyjnego
rozwoju, planujemy prace badawczo-rozwojowe do już pozyskanych
innowacyjnych rozwiązań. Cały czas
jednak czynnie analizujemy wykorzystanie potencjału, którym dysponujemy
(przykładowo niedawna emisja akcji)
do pozyskania podmiotów będących
uzupełnieniem naszej struktury kapitałowej. Wspomniane powyżej działania
umożliwiają skokowy wzrost przychodów i wysokomarżowy zysk, co w konsekwencji umożliwia zadowalający zysk
z zainwestowanego kapitału oraz jego
reinwestowanie.
Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Gryczke

Rozwój Spółki opiera się m.in. na
pozyskiwaniu innych podmiotów
gospodarczych. Jak ta strategia
jest realizowana w praktyce i jakie
stwarza możliwości rozwoju firmy?
Rozwój poprzez fuzje i przejęcia, to
jeden z głównych motorów wzrostu
zewnętrznego i strategii szybkiego rozwoju. Transakcje te są też coraz częstsze
w Polsce. W warunkach polskich związane są one także z przejmowaniem
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Inżynier budownictwa musi się cały czas kształcić
Rozmowa z Mirosławem Boryczko, Przewodniczącym Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Jak wielu członków liczy sobie Małopolska Okręgowa Izba inżynierów
Budownictwa?
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa jest trzecią co do wielkości
izbą regionalną w Polsce, liczy ponad 11,5
tys. czynnych członków (zarejestrowanych jest blisko 20 tys.). Dla porównania
dodam, że w pierwszym roku działalności
skupialiśmy 6,5 tys. członków. Członkami
izby są wyłącznie inżynierowie (także
technicy) z uprawnieniami budowlanymi.
Inżynier budownictwa jest zawodem
zaufania publicznego. Jednak świadomość tego w społeczeństwie nie
jest zbyt duża. Czy Izba podejmuje
jakieś działania, aby to zmienić? Jak
problem ten został ujęty w przygotowywanej Ustawie o architektach,
inżynierach budownictwa oraz
urbanistach?
15 lat temu, rzeczywiście, tzw. opinia
publiczna nie utożsamiała automatycznie inżyniera budownictwa z zawodem
zaufania publicznego. Wiele się jednak
zmieniło. Przede wszystkim powszechna
stała się świadomość odpowiedzialności
zawodowej za wykonaną pracę. Klient ma
określone oczekiwania i wymagania i wie,
jak je wyegzekwować nie tylko w sądzie, ale
i w samorządzie zawodowym. Samorząd,
czyli izba, może pozbawić swojego członka
prawa wykonywania zawodu. Ta praktyka
dotyczy to nie tylko nas, inżynierów, ale
i kilkunastu innych profesji uznanych za
zawody zaufania publicznego, jak lekarze,
pielęgniarki, aptekarze, wszystkie zawody
prawnicze, doradcy podatkowi itd.
Jeśli chodzi o przywołaną przez Pana
ustawę, to budzi ona ogromne emocje
w naszym środowisku zawodowym.
Dodam - negatywne emocje. Mówiąc
najprościej chodzi o to, że zawody inżyniera i architekta skazane na współpracę
w jednym procesie inwestycyjno-budowlanym, dotąd logicznie usytuowane w jednej
ustawie, zostały rozdzielone i dodatkowo
wartościowane. Koledzy architekci zabiegają o bardzo szeroki zakres kompetencji,
jednocześnie proponując ograniczenie
uprawnień inżynierom budownictwa.
Zrodził się niepotrzebny spór między
architektami a inżynierami.
Inżynier budownictwa musi stale
się szkolić, aby nadążać za postępem. W jaki sposób Izba mu w tym
pomaga?
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Doskonalenie zawodowe to jedno z podstawowych zadań samorządu zawodowego.
Doprecyzuję, że tylko zawody zaufania
publicznego mają przywilej ustawowego
tworzenia samorządu zawodowego, który
ma prawo nadawać uprawnienia do wykonywania zawodu, ale również pozbawić
tych uprawnień swoich członków. Ustawa
o samorządzie zawodowym inżynierów
budownictwa z grudnia 2000 r. powierzyła
izbom ochronę interesu publicznego, jakim
jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania
wznoszonych przez inżynierów obiektów
budowlanych. Ten cel realizujemy przez bardzo rygorystyczne przestrzeganie „Kodeksu
etyki inżyniera budownictwa”, nacisku na
jakość pracy oraz ustawiczne kształcenie.
Szeroko rozumiane budownictwo jest bardzo dynamiczną dziedziną wiedzy. Kto nie
jest na bieżąco z nowinkami, ten się cofa.
Jak już wspomniałem, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa prowadzi bardzo intensywną działalność szkoleniową. Jednym z organów izby jest Zespół
ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego. Tylko w ub.r. zespół ten wspólnie
z innymi jednostkami zorganizował 149
szkoleń. Były one organizowane głównie
poprzez stowarzyszenia naukowo-techniczne, którym w większości powierzamy
działalność szkoleniową. Przedstawiciele
wszystkich zawodów zaufania publicznego
mają obowiązek ciągłego dokształcania.
Na ostatnim Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB w czerwcu 2018
r. podjęto uchwałę o obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na razie
działamy - można powiedzieć - „miękko”.
Staramy się motywować naszych członków pozytywnie, ale wcześniej czy później
będziemy zmuszeni podjąć radykalniejsze
działania. Dodam, że na całym świecie inżynierowie mają obowiązek dokształcania.
O roli i znaczeniu zawodu inżyniera
budowlanego najlepiej świadczą budowle wzniesione w danym regionie.
Które z nich, w województwie małopolskim, zasługują na szczególną
uwagę? W jaki sposób Izba wspiera
twórców najlepszych rozwiązań?
W ub. roku Inżynierami Roku zostali projektant i wykonawca (kierujący budową)
mostu im. Kardynała Franciszka Macharskiego przez rzekę Wisłę w ciągu Trasy Nowohuckiej w Krakowie. Most jest technicznie trudny i niezwykle efektowny zarazem.
Wielu członków MOIIB zdobywa nagrody
w lokalnych konkursach oraz w ogólno-

Samorząd zawodowy pomaga inżynierom zdobywać wiedzę,
podnosić kwalifikacje, rozwijać pasje i zainteresowania
Rozmowa z Romanem
Lulisem, Przewodniczącym
Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

polskim konkursie „Budowa Roku”. Gdyby
chcieć wymienić tylko te nagrodzone budowy, to byłoby to kilkadziesiąt obiektów…
Proszę wymienić najważniejsze
przedsięwzięcia planowane przez
Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w tym roku.
Realizujemy na co dzień zadania, które
nakłada na nas ustawa o samorządzie
zawodowym. Organizujemy sesje egzaminacyjne na uprawnienia budowlane, prowadzimy działalność szkoleniową, jednocześnie staramy się integrować środowisko.
Bardzo zależy nam na tym, żeby młodzi
inżynierowie silniej utożsamiali się ze swoim samorządem zawodowym. To z myślą
o nich organizujemy przede wszystkim
takie imprezy, jak Piknik Architektoniczno-Budowlany, Zawody Narciarskie
o Puchar Przewodniczącego MOIIB, bal
karnawałowy, turniej tenisowy i strzelecki.
W każdej z tych imprez bierze udział od
kilkudziesięciu do kilkuset osób. W Dniu
Budowlanych uczestniczyło ok. 700.
Kontakty towarzyskie nawiązane w miłych
okolicznościach podczas imprez integracyjnych, często później pomagają w pracy zawodowej. Zdarza się przecież, że na jednej
budowie pracuje kilka firm. Łatwiej o dobrą
współpracę, jeśli inżynierowie trochę się
znają. W kolejnych imprezach bierze udział
coraz więcej osób, jest to zatem skuteczna
forma budowania więzi z izbą.
Jednak najważniejsza jest działalność
szkoleniowa. Nasza oferta jest bardzo
bogata, ale aktywność naszych członków
daleko niesatysfakcjonująca. Mamy w tym
zakresie dużo do zrobienia.
Dziękuję za rozmowę,
Marcin Prynda
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Jakie korzyści ma inżynier budowlany z faktu przynależności do Izby
Inżynierów Budownictwa? Ilu obecnie
członków liczy Mazowiecka Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa?
Przynależność do Mazowieckiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa daje bardzo
wiele wymiernych korzyści, które inżynier
może później z powodzeniem wykorzystać
w swojej pracy zawodowej i nie tylko. Są to
m. in.: szkolenia inżynieryjne stacjonarne:
interdyscyplinarne; branżowe; bogata oferta
szkoleń e-learningowych; szkolenia warsztatowe z programów inżynierskich m.in.: AutoCAD, Revit, MS Project, Robot, Advance
Steel, Norma Pro; szkolenia z podnoszenia
umiejętności biznesowych: zarządzania ABC Menadżer, negocjacje; komunikacja;
wystąpienia publiczne i wiele innych.
Ponadto Izba dysponuje szeroką ofertą bezpłatnej prenumeraty prasy branżowej skierowanej do swoich członków. Organizujemy
wiele wyjazdów technicznych na terenie
Mazowsza i Polski, gdzie inżynierowie mają
możliwość w praktyce obejrzeć zastosowanie
nowych technologii w budownictwie.
Dodatkowo, każdy młody inżynier ma możliwość dołączenia do prężnie działającego
Koła Młodych, gdzie wśród swoich rówieśników może rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane z naszym zawodem.
Z dużym zaangażowanie realizowana jest też
w Izbie szeroko pojęta integracja środowiska
poprzez wydarzenia sportowe. Organizujemy m. in.: turnieje brydża sportowego; zajęcia z siatkówki; zawody pływackie „Masters”;
zawody żeglarskie; zawody narciarskie; rajdy
rowerowe; zawody biegowe; zajęcia koła
strzeleckiego.
Dzięki temu, że nasz samorząd zawodowy
jest tak liczny (na dzień dzisiejszy Mazowiecka Izba mamy ok 23 177 członków) możemy
również w ramach składki członkowskiej
zaoferować bardzo korzystne ubezpieczenie
OC dla inżyniera.
Przynależność do Izby to również bardzo
szeroka oferta darmowego dostęp do wielu
serwisów inżynierskich takich jak : serwis budowlany; serwis BHP; serwis Prawa
Ochrony Środowiska; serwis kosztorysanta
Bistyp oraz biblioteki norm PKN. Ponadto,
na co dzień każdy inżynier może skorzystać
z bezpłatnych porad prawnych realizowanych
obsługujące Izbę kancelarie. Dlatego też serdecznie wszystkich inżynierów budownictwa
zapraszamy do dołączenia do naszej Izby.
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Jak wygląda oferta szkoleniowa Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa dla swoich członków?
Z dumą mogę stwierdzić, iż Mazowiecka
OIIB organizuje najwięcej zajęć, spośród
wszystkich Izb Okręgowych. Tylko w zeszłym roku, w Warszawie i naszych biurach
terenowych, zrealizowaliśmy ponad 330
szkoleń o łącznym czasie prawie 2000 godzin
szkoleniowych.
Odpowiadając na potrzeby i wnioski naszych
członków stale poszerzamy ofertę wykładów
i warsztatów. Szkolimy 7 dni w tygodniu,
zarówno stacjonarnie jak i on-line.
Szkolenia specjalistyczne, czy te, dotyczące
przepisów prawa, niezbędne w pracy inżyniera, zapewniamy w ramach składki członkowskiej. Dofinansowujemy zarówno branżowe
kursy komputerowe z programów AutoCAD,
Revit, Robot czy MS Project, jak i warsztaty
podnoszące kompetencje biznesowe - jak np.
negocjacje, umiejętności menadżerskie, wystąpienia publiczne czy komunikacyjne, które
- od momentu ich wprowadzenia w 2018 roku
- cieszą się olbrzymim zainteresowaniem.
W celu podnoszenia kompetencji zapraszamy również naszych członków do udziału
w licznych wyjazdach technicznych na
najciekawsze inwestycje budowlane i drogowe, nie tylko na Mazowszu, ale w całej Polsce,
gdzie prezentowane są najnowsze technologie
inżynieryjne.
Proszę wymienić najważniejsze
przedsięwzięcia planowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów
Budownictwa w tym roku.
Tuż po wyborze zadeklarowałemkontynuowanie wszystkich wypracowanych i sprawdzonych rozwiązań przez moich poprzed-

ników i jednocześnie zapewniłem, że moim
celem jest także wprowadzenie nowych
kierunków i metod działania.
Nie są nam obce nowoczesne technologie,
w których stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów od projektu poprzez
realizację i eksploatację - powszechnie znane
jako BIM (Building Information Modeling).
Intensywnie pracuje nad wprowadzeniem tej
metody projektowania Komisja ds. edukacji
i wdrożenia BIM.
Jako władze izby nie możemy zapominać
o ważnej roli nadzoru zawodowego nad nieustanie zmieniającą się w ostatnim okresie
legislacją prawa budowlanego. Osobiście
szczególną uwagę przywiązuje do integracji naszego środowiska zwłaszcza poprzez
wyjazdy techniczne na budowy, które profesjonalnie organizuje Koło Młodych przy
naszej Izbie. Powołaliśmy również Komisję
ds. Sportu integrującą naszych członków
poprzez udział w wydarzeniach sportowych.
Po raz pierwszy w tym roku zorganizowaliśmy Forum Inżynierskie, w którym
wzięli udział przedstawiciele administracji
publicznej, nadzoru budowlanego GUNB,
WINB i PINB z 5 województw (mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego),
przedstawiciele samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa z 5 Okręgowych
Izb Inżynierów Budownictwa (MOIIB,
ŁOIIB, WMOIIB, KUPOIIB, PDLOIIB)
oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jak również przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz uczelni wyższych
kształcących inżynierów w zakresie
budownictwa.

Dziękuję za rozmowę, Marcin Prynda
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Muzyczne
powitanie
wiosny

22 maja 2019

„Wizja Zero” czyli bez wypadków
i chorób zawodowych u rolników

30 maja 2019

Rozmowa z dr Aleksandrą Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego

17 maja 2019

Tańce na smyczki
Bach – Msza h-moll
Bomsori Kim i Rafał Blechacz
Sonaty skrzypcowe

Temat rolnictwa jest obecnie mocno
akcentowany zarówno w płaszczyźnie
krajowej jak i międzynarodowej. Jaka jest
rola Kasy w tym obszarze?
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
w ramach odrębnego dla rolników systemu
ubezpieczeń społecznych, wykonuje przede
wszystkim swoje zadania ustawowe, czyli obsługuje ubezpieczonych i świadczeniobiorców
w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem społecznym, składek na ubezpieczenie
oraz przyznawania i wypłaty świadczeń
z ubezpieczenia. Odrębność naszego rolniczego
systemu ubezpieczeniowego wzorowana jest
europejskimi rozwiązaniami, m.in. niemieckim i francuskim.
Bardzo istotnym zadaniem Kasy jest też
działalność prewencyjna, mająca na celu
zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej
i rolniczym chorobom zawodowym. Efektem
tej działalności jest systematyczny od lat spadek
wypadkowości w rolnictwie.
Swoją działalność Kasa dostosowuje do
wymagań współczesności. Dotyczy to obsługi
ubezpieczonych i świadczeniobiorców z wykorzystaniem systemów elektronicznych, ale
także monitorowania nowoczesnych maszyn
i urządzeń rolniczych pod kątem ich bezpiecznego użytkowania. W pierwszym przypadku
przekłada się to na rzetelne i terminowe wypłaty świadczeń, w drugim przypadku promowany jest odpowiedni sprzęt rolniczy poprzez
przyznawanie specjalnych wyróżnień i Znaku
Bezpieczeństwa KRUS.
W kontekście poruszanych aktualnie tematów
związanych z rolnictwem Kasa wskazuje na
zasadność utrzymania i rozwijania odrębnego
systemu ubezpieczeń społecznych, uwzględniającego specyfikę i wagę rolnictwa w gospodarce
narodowej.

1 czerwca 2019

Muzyka i malarstwo
7 czerwca 2019

Wyznanie
duszy

www.nfm.wroclaw.pl
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Co jakiś czas pojawia się temat rezygnacji z odrębnego systemu ubezpieczenia
społeczneg o dla rolników i włączenia go
do powszechnego systemu emerytalnego.
Czy takie rozwiązanie byłoby niekorzystne dla rolników?
Temat reformy ubezpieczenia społecznego
rolników wpisuje się w europejską dyskusję nt.
zabezpieczenia społecznego. KRUS jest wyspecjalizowany i działa według systemu, który, jak
już wcześniej wspomniałam, istnieje i sprawdza
się również w takich krajach europejskich jak
Francja czy Niemcy. Platformą do dyskusji na
ten temat była międzynarodowa konferencja
z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej, którą kilka tygodni temu zorganizowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Byliśmy w stanie wykazać, że
specyfika rolniczych ubezpieczeń jest zupełnie
inna od tej, z którą ma do czynienia Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.

Organizator:

NFM – instytucja kultury miasta Wrocławia współprowadzona przez:
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Projekt realizowany w ramach
obchodów stulecia odzyskania
niepodległości oraz odbudowy
polskiej państwowości
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Rola Kasy to nie tylko obsługa systemu emerytalno-rentowego dla rolników. Wśród bardzo ważnych zadań ustawowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest działalność prewencyjna.
KRUS od początku swojego istnienia promował
i promuje zasady związane z bezpieczeństwem
i higieną pracy rolniczej. Organizujemy spotkania,
konkursy, zróżnicowane akcje przeciwdziałające
wypadkom w gospodarstwach rolnych.
Propozycje włączenia KRUS do powszechnego systemu emerytalnego nie biorą pod
uwagę faktu, że taka zmiana nie miałaby
finansowego znaczenia dla budżetu państwa.
Z drugiej strony, koszt takiego transferu byłby
dodatkowym i niemałym wydatkiem. Przede
wszystkim jednak należy podkreślić, że taka
zmiana w zdecydowany sposób pogorszyłaby
jakość ubezpieczenia społecznego na polskiej
wsi. Dlatego uważam, że unifikacja systemu
ubezpieczeń nie byłaby korzystną zmianą dla
rolników i polskiej gospodarki.
Międzynarodowa Sekcja ISSA ds.
Prewencji w Rolnictwie, której jest Pani
Przewodniczącą ad interim, przygotowuje Kolokwium pt. Wizja Zero – Światowa
Strategia Prewencji w Rolnictwie. Jakie
są założenia tej Strategii i jakie ma ona
znaczenie dla KRUS?
Tak. Przygotowujemy międzynarodowe
Kolokwium, które odbędzie się w dniach 15-17
maja br. w Kordobie, w Hiszpanii. Będzie ono
poświęcone praktycznym aspektom wdrożenia
strategii prewencyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, jaką jest „Wizja Zero”.
Głównym celem Strategii w sektorze rolniczym
jest osiągnięcie zerowej liczby wypadków przy
pracy i wyeliminowanie chorób zawodowych,
a tym samym stworzenie przyjaznego środowiska pracy i poprawę zdrowia rolników. Strategia
„Wizji Zero” opiera się na 7 Złotych Zasadach,
których zastosowanie pomaga projektować
środowisko pracy w taki sposób, aby by nikt
nie został pozbawiony życia lub zdrowia. Każde
gospodarstwo rolne może znaleźć własną najlepszą drogę realizacji poszczególnych zasad.
O ile dotychczasowe działania prewencyjne
koncentrowały się na kwestiach zapewnienia
bezpieczeństwa i zdrowia, o tyle „Wizja Zero”
uzupełnia te dwa filary prewencji o niedoceniany, czasami nawet zapominany, element, jakim
jest dobrostan człowieka. Ma to uzasadnienie
w wynikach badań, które dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja
pracy to ważne czynniki, które wpływają na
bezpieczeństwo zachowań i działań w pracy.
Jakie wyzwania stoją aktualnie przed
Panią jako Prezesem Kasy?
Poza kontynuacją stałych prac Kasy, każdy rok
stawia przed nami nowe wyzwania. To z jednej
strony rozwijanie i doskonalenie tego, co robimy,

ale pojawiają się też sprawy zupełnie nowe, jak
choćby obsługa nowego świadczenia Mama 4+.
Przede wszystkim jednak rozwijamy i doskonalimy działania, które nakłada na nas ustawa
o ubezpieczeniu społecznym rolników. Chcemy
choćby usprawnić rejestrację pomocników rolnika poprzez platformę elektroniczną, mamy
w zamyśle możliwość bezkosztowego opłacania
składek poprzez terminale, które pojawią się we
wszystkich jednostkach Kasy.
Priorytetem jest dla nas działalność prewencyjna. Liczba wypadków, w tym tych najtragiczniejszych, spada, ale dążymy do zredukowania ich do minimum, a nawet całkowitego
wyeliminowania.
Dbamy też o utrzymanie wysokiej jakości usług
rehabilitacyjnych dla rolników. Jeżeli zdarzy się
wypadek powodujący uszczerbek na zdrowiu,
Kasa w swoich centrach rehabilitacyjnych pomaga w odzyskaniu sprawności poszkodowanego
i przywrócenia mu zdolności do życia i aktywności zawodowej. Kasa ma obecnie sześć centrów
rehabilitacji rolników. Wyposażone są one w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, zatrudniają też
wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.
Chcemy też kontynuować, zgodnie z umową
zawartą z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, objęcie ubezpieczeniem od
następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci
rolników do 16. roku życia. Obecnie objętych tym ubezpieczeniem jest około 500 tys.
dzieci. To sprawa niezwykle ważna, bo chociaż
zgodnie z prawem dzieci do 16 roku życia nie
powinny pracować w gospodarstwie rolnym, to
jednak z natury rzeczy przebywają one na terenie gospodarstwa i na zagrożenia są narażone.

Dziękuję za rozmowę,
Ryszar Żabiński
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Rozmowa z Markiem Łuczakiem, Prezesem Zarządu
Syngenta Polska
Rolnicy stoją w obliczu coraz większych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, erozją gleby czy
utratą różnorodności biologicznej.
Ponadto muszą stawić czoła zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów
i ich poglądom na produkcję rolną. Czy
Syngenta robi coś w tym kierunku, aby
pomóc rolnikom zmierzyć się z tymi
wyzwaniami?
Odpowiedzią na to pytanie jest innowacyjność
oraz zrozumienie roli i odpowiedzialności
globalnego dostawcy rozwiązań dla rolnictwa,
działającego w oparciu o badania naukowe.
Nie ma wątpliwości, że trzeba brać pod uwagę
zmiany klimatyczne. Nie jest to jednak łatwe,
jeśli weźmie się pod uwagę nieprzewidywalność i dynamikę tych zmian z jednej strony
oraz rosnące w tempie geometrycznym oczekiwania i wymagania stawiane nowoczesnym
technologiom z drugiej strony. Wiadomo
również, że bez intensywnych technologii nie
będzie możliwa produkcja żywności w odpowiedniej ilości i jakości oraz w cenach akceptowalnych dla konsumentów. Taki przekaz
powinien być słyszalny bardziej niż teorie, wg
których tzw. „zdrowej” żywności wystarczy
dla wszystkich nawet jeśli zlikwiduje się
wszystkie średnie i duże gospodarstwa rolne.
Syngenta inwestuje w badania mające na
celu wyhodowanie odmian przystosowanych do aktualnych warunków klimatycznych oraz rozwija rozwiązania w zakresie
ochrony upraw, maksymalnie dostosowane
do rzeczywistych potrzeb rolników. Na
skalę globalną inwestujemy w zachowanie
bioróżnorodności i wspieramy inicjatywy
dla utrzymania żyzności gleb.
W coraz większym stopniu jesteśmy w stanie
zaspokajać oczekiwania konsumentów a właściwie sieci handlowych w zakresie wdrażania technologii minimalizujących pozostałości środków ochrony roślin w produktach
żywnościowych. Nasz program Fruit Quality
Contract jest unikalnym rozwiązaniem, które uwzględnia wszystkie aspekty produkcji
zdrowych owoców wysokiej jakości.
Aby sprostać wyzwaniom przyszłości
w sposób systematyczny i na skalę globalną
przeprowadzamy konsultacje z przedstawicielami szeroko pojętej branży rolniczej
– jesienią 2018 r. takie konsultacje odbyły się
również w Polsce z wybranymi ekspertami,
reprezentującymi szeroki przekrój zagadnień, kluczowych dziś i na przyszłość.
Na czym konkretnie polegają innowacje w rolnictwie z punktu widzenia
branży agrochemicznej?
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Jesteśmy obecnie jedną z niewielu firm w tej
branży zajmujących się badaniami i rozwojem, czyli R&D. Syngenta rocznie (globalnie)
przeznacza ponad 1,3 mld dol. na inwestycje w badania i rozwój. To pozwala nam
utrzymywać się w czołówce i wprowadzać na
rynek nowe produkty. Dla rolnika - producenta rolnego podstawowymi innowacjami,
które mają ogromny wpływ na plony oraz
dochodowość produkcji to wysokiej jakości
materiał siewny – oczywiście kwalifikowany
oraz dobrze dobrana ochrona roślin, przy
użyciu najwyższej jakości środków ochrony.
Hybrydyzacja, to też innowacja w zakresie
materiału siewnego. Szeroko dostępne są
hybrydowe odmiany kukurydzy (100 %),
rzepaku, żyta i w mniejszym stopniu jęczmienia, pszenicy. Prowadzone są badania
nad nowymi gatunkami i nowymi metodami
hybrydyzacji (jak w przypadku pszenicy).
Ostatnio, dużo pracy poświęcamy też na
badania nad rozwojem ochrony biologicznej – aby była skuteczna i łatwa w stosowaniu, konieczne jest innowacyjne podejście.
Mając te podstawowe narzędzia, możemy
zastanawiać się nad kolejnymi narzędziami
i nowinkami technicznymi.
Jakie działania podejmuje Syngenta
i branża w ramach promowania rolnictwa zrównoważonego?
Zrównoważone rolnictwo to termin, który
od wielu lat jest bardzo popularny, ale nie
do końca jest dla szerokiej opinii publicznej
jasne, co to oznacza. Dla nas, dla Syngenty to
przede wszystkim stosowanie zasad Dobrej
Praktyki Rolnej i integrowanej ochrony
roślin, gdzie ochrona chemiczna jest ostatecznością. Warto podkreślić, że wbrew utartym
poglądom, rolnicy nie stosują środków
ochrony roślin „na wszelki wypadek” czy bez
potrzeby. Zakup każdego środka ochrony
roślin to spory wydatek, dlatego też pestycydy
stosowane są tyko wtedy, gdy jest to niezbędne i nie ma innej możliwości ochrony uprawy
i w takich dawkach, jakie są zalecane.
W ramach promowania rolnictwa zrównoważonego prowadzimy szkolenia dla rolników nt. technik aplikacji pestycydów, zasad
bezpiecznego postępowania z tymi produktami. Nasze działania to także promowanie
różnorodności biologicznej poprzez projekt
Operation Pollinator – Akcja na rzecz Owadów Zapylających
W ostatnich latach zmienia się wizerunek polskiego rolnika i wsi. Coraz
częściej postrzegamy rolników jako
nowoczesnych przedsiębiorców. Czy

rolnicy rzeczywiście w coraz większym
stopniu są zainteresowani innowacjami?
Pracuję w tej branży od ponad 30 lat i znam
rolnictwo polskie i europejskie. Wizerunek
polskiego rolnika musiał ulec w końcu zmianie, ponieważ ogromne zmiany dokonały
się w polskim rolnictwie. Gospodarstwa,
które produkują na rynek w zasadzie niczym
nie różnią się od podobnych gospodarstw
w innych częściach Europy, a dokonująca się
zmiana pokoleniowa powoduje, że zainteresowanie innowacjami jest ogromne, choć
nasz niepokój budzi brak wzrostu a nawet
w ostatnich latach spadek zainteresowania
kwalifikowanym materiałem siewnym.
W których kategoriach firma osiąga
najlepsze wyniki sprzedaży, które produkty Syngenty moglibyśmy określić
mianem sztandarowych?
Najważniejsze są główne uprawy polowe takie
jak zboża, kukurydza i rzepak – dla tych upraw
oferujemy kompletne technologie uprawy: nasiona i zaprawy nasienne, herbicydy, fungicydy,
insektycydy i regulatory wzrostu. Mianem
sztandarowych produktów określić można
nasze odmiany jęczmienia hybrydowego, tzw.
odmiany kiłoodporne rzepaku czy najlepszą
od kilku lat na rynku odmianę kukurydzy
Talisman. W ochronie roślin, herbicydy Axial
oraz fungicydy Elatus nie mają sobie równych
jeśli chodzi o uprawy zbożowe; herbicyd
Lumax to od wielu lat wiodący produkt do
zwalczania chwastów w kukurydzy a Toprex
jest liderem wśród regulatorów wzrostu w rzepaku. Syngenta działa również w uprawach
specjalnych i, co nie każdy wie, jest jednym
z wiodących dostawców nasion warzyw oraz
nasion i sadzonek roślin ozdobnych.

Dziękuję za rozmowę, Radosław Nosek
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Dlaczego w moim sąsiedztwie?
„Dlaczego w naszej gminie”? Tak brzmiał
tytuł panelu dyskusyjnego w ramach
kwietniowego V Europejskiego Kongresu Samorządów, w którym wziął
udział prezes Kraków Airport Radosław
Włoszek. Z dyskusji wyłania się następująca konkluzja: rozwój wymaga inwestycji
a inwestycje wymagają dialogu ze społecznościami lokalnymi. Dialog zaś wymaga
zrozumienia istoty dobra publicznego.
Najbliżsi sąsiedzi inwestycji użytku publicznego chcieliby często korzystać z jej
dobrodziejstw, licząc jednocześnie na jej
realizację z dala od ich domostw.
Dyskutanci rozmawiali, między innymi,
o przyczynach oporu społeczności lokalnych wobec dużych inwestycji infrastrukturalnych. Wśród panelistów znaleźli się,
obok prezesa Radosława Włoszka, także
Mikołaj Wild, Pełnomocnik Rządu ds.
Centralnego Portu Komunikacyjnego,
Wiktor Jurkiewicz reprezentujący firmę
AECOM Polska zaangażowaną w budowę zbiornika przeciwpowodziowego
Racibórz Dolny, Jakub Jarosz, odpowiedzialny za komunikację Polskich Sieci
Elektroenergetycznych oraz Monika Bończa-Tomaszewska, która przez dwa lata
odpowiadała za komunikację publiczną
Gaz System, w tym za budowanie i utrzymywanie relacji z otoczeniem Terminala
LNG.
Pełnomocnik Rządu ds. CPK Mikołaj
Wild zwrócił uwagę na fakt, że obawy
społeczności lokalnych w związku z inwestycją są czymś naturalnym. Ważnym
zadaniem inwestora jest zapewnienie
balansu między interesem publicznym
a interesem jednostek. Podkreślił ponadto,
że za nastroje towarzyszące inwestycjom
infrastrukturalnym odpowiadają zarówno
inwestorzy jak i samorządy lokalne. Jedni
i drudzy powinni wykazywać się odpowiednią wrażliwością i zrozumieniem dla
społeczności lokalnych, ale też dla inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym.
Wiktor Jurkiewicz z firmy AECOM powiedział, że kluczem do dialogu z lokalną
społecznością jest gruntowne rozpoznanie
i zrozumienie potrzeb jej przedstawicieli.
W przypadku przygotowań do przenosin
mieszkańców terenu przewidzianego pod
budowę zbiornika przeciwpowodziowego
proces ten okazał się bardzo czasochłonny. Dzięki niemu jednak udało się spełnić
oczekiwania mieszkańców wsi Nieboczowy. Wielu skorzystało z odszkodowania
na zasadzie „ziemia za ziemię”, inni zaś
z opcji przenosin do mieszkań w zasobie
wielorodzinnym.
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fot. PAP

Bez nowoczesnych technologii nie będzie możliwa
produkcja żywności odpowiedniej jakości

Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek
Monika Bończa Tomaszewska podkreślała – na przykładzie Gaz System – wagę
prawidłowo prowadzonej, systematycznej
i odpowiedzialnej polityki informacyjnej.
Akcentowała ponadto znaczenie działań
edukacyjnych jako niezbędnych w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej
dużych projektów infrastrukturalnych.
Nie wszystko może być przedmiotem
konsultacji społecznych towarzyszących
przygotowaniom do skomplikowanych
inwestycji infrastrukturalnych, jednak
wszystkie aspekty tych inwestycji winny
być gruntownie wyjaśniane.
Prezes Kraków Airport, największego lotniczego portu regionalnego w Polsce, Radosław Włoszek, mówił o odpowiedzialnej
polityce informacyjnej towarzyszącej
przygotowaniom do realizacji inwestycji
zapisanych w Planie Generalnym lotniska.
Zaledwie dwa dni po przyjęciu planu
budowy nowej drogi startowej rozpoczęto
spotkania informacyjne z przedstawicielami lokalnej społeczności. W 2017 r.
przeprowadzono cykl otwartych spotkań
informacyjnych, m.in. dla mieszkańców
poszczególnych sołectw położonych
najbliżej lotniska. Łącznie odbyło się ok.
20 spotkań informacyjnych. Te otwarte
spotkania stały się początkiem całego
procesu informowania, którego efektem
będzie nowa droga startowa na krakowskim lotnisku: utworzono dedykowaną
stronę internetową, adres email do
korespondencji związanej z inwestycją,
zakładkę z odpowiedziami na najczęściej

zadawane pytania, wydawany jest biuletyn informacyjny dla do mieszkańców
sołectw położonych najbliżej lotniska,
uruchomione zostało dedykowane konto
na Twitterze.
W kontekście tych wszystkich działań warto
opisać szczególną postawę Gminy Zabierzów,
udziałowca lotniska i zarazem krytyka jego
planów inwestycyjnych. Stanowisko prorozwojowe i akceptujące plany inwestycyjne
lotniska prezentują wszyscy udziałowcy poza
Gminą Zabierzów, czyli: Przedsiębiorstwo
Państwowe Porty Lotnicze, Województwo
Małopolskie, Gmina Miejska Kraków. Jedynym udziałowcem, który kontestuje plany
inwestycyjne jest właśnie Gmina Zabierzów.
Tymczasem, od początku istnienia cywilnego
lotniska w Balicach, największym bezpośrednim beneficjentem jego dynamicznego
rozwoju była i jest wspomniana gmina. To
na terenie tej gminy jest zlokalizowane lotnisko, to tutaj została zarejestrowana spółka
zarządzająca cywilnym portem lotniczym, to
do tej gminy cały czas wpływają podatki od
nieruchomości.
Opisany przypadek potwierdza jedynie, że
dialog towarzyszący przygotowaniom do
dużych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a takim jest plan
inwestycyjny Kraków Airport, to duże
wyzwanie nie tylko dla inwestora ale też
dla samorządów. Odpowiedzialna postawa
tych ostatnich jest nie mniej ważna niż
polityka informacyjna i edukacyjna oraz
konsultacji społeczne prowadzone przy
udziale inwestora.
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V Europejski Kongres Samorządów o dzisiejszych
wyzwaniach lokalnych władz i zadaniach na przyszłość

- Dobra współpraca na linii rząd – samorząd, a także samorząd – biznes może
tylko pomóc w poprawie poziomu życia
Polaków – mówi przewodniczący Rady
Programowej Forum Ekonomicznego
w Krynicy i pomysłodawca krakowskiej
konferencji – Zygmunt Berdychowski.

Przestrzeń spotkania

W V Europejskim Kongresie Samorządów wzięło udział około 2300 uczestników z niemal 40 krajów, w tym ponad 100
dziennikarzy. W programie znalazło się
80 wydarzeń: bloki tematyczne, panele,
warsztaty, wykłady, prezentacje i rozmowy
w cyklu „historie sukcesu”. Dyskusje tradycyjnie ujęte zostały w ścieżki tematyczne: Finanse, Społeczeństwo, Innowacje,
Gospodarka, Środowisko, Dobre praktyki
oraz Zdrowie.
W kongresie wzięli udział między
innymi: Olgierd Geblewicz, marszałek
województwa zachodniopomorskiego
i Prezes Związku Województw RP, Marek
Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego (przewodniczący polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, wiceprzewodniczący Europejskiego
Komitetu Regionów), Cezary Przybylski,
marszałek województwa dolnośląskiego,
Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, Elżbieta Anna
Polak, marszałek województwa lubuskiego, Jacek Majchrowski, prezydent
Krakowa, Paweł Rabiej, wiceprezydent
Warszawy, Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Bogdan Wenta, prezydent
Kielc, Piotr Grzymowicz, prezydent
Olsztyna, Wojciech Szczurek, prezydent
Gdyni, Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, Zygmunt Frankiewicz, prezydent
Gliwic i prezes Związku Miast Polskich,
Piotr Ćwik, wojewoda małopolski, Witold Kozłowski, marszałek województwa
małopolskiego.
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Obecni byli także najważniejsi przedstawiciele władzy centralnej: Beata Szydło,
wicepremier i przewodnicząca Komitetu
Społecznego Rady Ministrów, Andrzej
Adamczyk, minister infrastruktury, Łukasz Szumowski, minister zdrowia i Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący
Parlamentu Europejskiego. Co roku rośnie
też liczba gości zagranicznych.
Ważnym wydarzeniem tegorocznego
Europejskiego Kongresu Samorządów
była prezentacja autorskiego II Rankingu
Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce, opracowanego z inicjatywy
Fundacji Instytut Studiów Wschodnich,
organizatora Kongresu, przez ekspertów
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Surówki, Prorektora ds. Kształcenia
i Studentów UEK.

Nagrody V Europejskiego Kongresu
Samorządów

Uroczysta gala, podczas której wręczone
zostały nagrody dla lokalnych władz,była
zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu.
Dwie z nagród przyznano na podstawie
II Rankingu Finansowego Samorządu
Terytorialnego w Polsce. Dyplom z rąk
wicepremier ds. społecznych – Beaty Szydło, odebrał burmistrz Podkowy Leśnej
– Artur Tusiński. Podkowa Leśna okazała
się najlepsza w kategorii gmin miejskich.
Starosta poznański, Jan Grabkowski mógł
się cieszyć z wygranej w kategorii Najlepszy Powiat.
Osobną kategorię stanowiły nagrody
wręczane przez tygodnik „Wprost”. Złotym
kluczem zostali uhonorowani prezydenci
Krakowa i Gliwic, Jacek Majchrowski
i Zygmunt Frankiewicz. Swoje nagrody
otrzymali także przedstawiciele firm medycznych. We współpracy z firmą doradczą
Acropolis, Forbes Polska oraz Instytutem

Z Romanem Potockim, Starostą Wrocławskim rozmawia
Ryszard Żabiński

fot. Archiwum Europejskiego Kongresu Samorządów

Na dwa dni (8-9 kwietnia) Kraków stał się samorządowym centrum
Polski. W myśl tegorocznego hasła Kongresu „Samorząd – razem dla
przyszłości” wiele miejsca poświęcono takim kwestiom jak źródła
finansowania rozwoju regionów, smart-rozwiązania, współpraca
transgraniczna, tworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji,
zintegrowany z potrzebami rynku rozwój szkolnictwa wyższego czy
różne kwestie związane z kulturą i promocją małych ojczyzn. W Krakowie już po raz piąty gościli najważniejsi politycy, samorządowcy,
przedstawiciele biznesu i lokalni liderzy z całej Europy.

Powiat wrocławski drugi w Polsce
pod względem zarządzania finansami

Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS
powstała Złota Lista Polskiego Zdrowia.
Opracowano ją w oparciu o dane finansowe oraz badanie opinii publicznej, a jej
partnerem jest Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Na
czele rankingu znalazła się firma LuxMed,
w imieniu której nagrodę odebrał Bartosz
Kapczyński – członek zarządu LuxMed.
Pozostałe nagrody otrzymali: Krzysztof
Kępiński – członek zarządu GlaxoSmithKline, Karol Piasecki – wiceprezes firmy
Dr. Max, Adam Błażeczek – dyrektor
finansowy Gemini Polska, Anna Robak-Reczek z Polfy Warszawa oraz Agnieszka
Lubkowska – dyrektor ds. produkcji TEVA.

Silny samorząd fundamentem
demokracji

Postulat walki o przywrócenie wiary
w politykę przebijał z debaty uczestników
sesji plenarnej wieńczącej V Europejski
Kongres Samorządów. Odbyła się ona pod
hasłem „Silny samorząd fundamentem demokracji”. Antoine Godbert, delegat Rady
Miejskiej ds. Europejskich we francuskim
Tours,nawiązał do protestów „żółtych
kamizelek”. – To na władzy lokalnej ciąży
odpowiedzialność za rozmowę z niezadowolonymi ludźmi. To my jesteśmy
pierwszą linią kontaktu z obywatelami
– stwierdził. Według niego obecny kryzys
demokracji powinien spotkać się z odpowiedzią na wszystkich poziomach władzy
– od lokalnego po europejski.
Polską perspektywę zaprezentował prof.
Zdzisław Krasnodębski. - Podziały
społeczne dotyczące poglądów nie biegną
zgodnie z granicami województw – ocenił.
Według niego, w systemie demokratycznym pewien poziom decentralizacji
jest konieczny, inaczej władza skupiona
w stolicy kraju może ciążyć w stronę
autorytaryzmu.
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Podczas V Europejskiego Kongresu
Samorządów w Krakowie wyróżniono
najlepsze w gminy i powiaty pod względem zarządzania finansami. Powiat
wrocławski zdobył drugie miejsce
w Polsce. Czy był Pan zaskoczony?
Na Kongres nie jechałem z tą myślą, że będę
odbierał wyróżnienie za zajęcie tak wysokiego miejsca. O tym wyniku dowiedziałem
się od obecnego na Kongresie Cezarego
Przybylskiego, marszałka województwa
dolnośląskiego. Oczywiście, byłem trochę
zaskoczony, choć z drugiej strony uważam,
że zasłużyliśmy na taką pozycję. Jako jedyni
na Dolnym Śląsku znaleźliśmy się w ścisłej
czołówce powiatów - na dziesiątym miejscu
został sklasyfikowany powiat polkowicki,
a na osiemnastym lubiński.
Chciałbym zwrócić uwagę na wysoką
jakość merytoryczną i obiektywizm tego
ogólnopolskiego rankingu -przygotował
go Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie oraz Regionalna
Izba Obrachunkowa w Krakowie. Eksperci wzięli pod uwagę dane ze wszystkich
samorządów terytorialnych w Polsce. Na
ostatecznej ocenie zarządzania finansami
zaważyły następujące wskaźniki: udział
dochodów własnych w dochodach ogółem,
relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów
ogółem, udział wydatków inwestycyjnych
w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków
bieżących wydatkami na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez
poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów
ogółem, udział podatku dochodowego od
osób fizycznych w dochodach bieżących.
Był więc to ranking zbudowany na bardzo
dobrze dobranych kryteriach.
W poprzednim rankingu powiat wrocławski zdobył piąte miejsce w Polsce,
teraz drugie. Z czego wynika ten szybki
marsz w górę? A może było trochę gry
na wynik?
Absolutnie nie. Nie było żadnej gry na
wynik. Trzeba zwrócić uwagę na to, że te
kryteria stosowane w rankingu są od siebie
dość „odległe”, obejmują bardzo różne
aspekty zarządzania samorządowymi finansami. Nie można zatem nawet, gdyby się
chciało tak ustawić zarządzanie finansami,
aby akurat w danym rankingu zająć wysokie
miejsce. Nie miało by to zresztą większego
sensu. Po prostu, zdajemy sobie sprawę, że
dobre zarządzanie finansami stwarza nam
coraz większe możliwości absorpcji unijnych
środków, a to stanowi już bardzo silny
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czynnik rozwoju całego powiatu. Ze środków unijnych zrealizowaliśmy bardzo wiele
potrzebnych mieszkańcom przedsięwzięć.
Ich wartość wyniosła około 43 mln złotych,
a dofinansowanie z UE – aż 36 mln złotych.
W sumie bardzo cieszymy się z tego drugiego miejsca w Polsce i cóż mogę dodać
– przed nami w rankingu znalazł się tylko
powiat poznański, który jest dwa razy większy od naszego powiatu. My robimy swoje,
gonimy lidera i mam nadzieję, że w kolejnym
roku będziemy sklasyfikowani na pierwszym
miejscu.
Jakie czynniki decydują o szybkim
rozwoju powiatu?
Podstawą są szybko rosnące przychody
samorządu. Wynikają one m.in. z niesłabnącej atrakcyjności powiatu wrocławskiego dla
inwestorów oraz dla indywidualnych osób,
które bardzo chętnie się tu osiedlają. To
z kolei przekłada się na zwiększone wpływy
z podatków CIT i PIT. Mimo kłopotów
na rynku pracy polegających na malejącej
dostępności wysoko kwalifikowanych pracowników, my tego nie odczuwamy. Powiat
wrocławski jest bardzo dobrze skomunikowany, ma nowoczesną infrastrukturę
drogową, w którą zresztą w ostatnich latach
zainwestowaliśmy bardzo duże środki.
W efekcie, inwestorzy ciągle do nas przychodzą, a pracownicy są dowożeni do pracy
w tych fabrykach, w dużej mierze spoza
powiatu wrocławskiego. Bezrobocie wynosi
1,2%, właściwie jest ono na takim samym na
poziomie jak we Wrocławiu.
Co mieszkańcy mają z tego, że ich powiat jest na drugim miejscu w ogólnopolskim rankingu?
Mając coraz większe możliwości finansowe
staramy się coraz lepiej wypełniać nasze
zadania w zakresie podnoszenia jakości
życia mieszkańców. Dużo inwestujemy
w oświatę, doposażenie szkół, pomoc społeczną, infrastrukturę drogową. 12 kwietnia
br., w Kątach Wrocławskich dokonaliśmy
uroczystego otwarcia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego
Klubu Seniora oraz Mieszkania Chronionego. Budynek, w którym mieszczą się te
placówki został gruntownie wyremontowany
oraz pozbawiony barier architektonicznych.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł
2 mln 150 tys. zł. Najwięcej stanowiły
środki własne Powiatu Wrocławskiego 1 mln 17 tys. zł.
Cały czas realizujemy bardzo udany program „Bezpieczna droga”, w ramach którego,

wspólnie z gminami, współfinansujemy
budowę chodników przy drogach powiatowych. Rocznie będziemy wydawać na ten
cel ok. 4 mln złotych. Mnożąc to przez 5 lat
otrzymujemy kwotę 20 mln złotych, a trzeba
pamiętać, że w ubiegłych latach na ten cel
wydaliśmy już 16 mln złotych. W sumie
otrzymujemy kwotę prawie 40 mln złotych
wydawanych tylko na budowę chodników.
Pod tym względem będziemy chyba najbardziej „bezpiecznym” powiatem w Polsce.
Niezbędna będzie dalsza rozbudowa siedziby
powiatu, w końcu mamy już prawie 150 tys.
mieszkańców, a jeszcze kilka lat temu było
ich ok. 100 tysięcy. Nie mamy już takich
warunków lokalowych, aby można było zachować dotychczasowy komfort obsługi tak
szybko rosnącej liczby interesantów.
Bardzo zależy nam na dalszej integracji
mieszkańców oraz kontynuacji promocji naszego regionu. W 2018 roku, po raz pierwszy
zorganizowaliśmy akcje medyczne pn. „Biała
Niedziela w Powiecie Wrocławskim”. Mieszkańcy mogli nieodpłatnie przebadać się pod
kątem choroby niedokrwiennej serca, zrobić
EKG, zbadać poziom cholesterolu i glukozy,
zmierzyć ciśnienie krwi, a potem skonsultować swoje wyniki z lekarzem. Mogli
skorzystać także z punktów konsultacyjnych
przygotowanych przez Partnerów akcji,
w tym m.in. NZF, Rzecznika Praw Pacjenta,
DCO, DKMS, RCKiK i wielu innych. Ten
cykl cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w tym roku będzie oczywiście kontynuowany. Udanym przedsięwzięciem jest
także cyklicznie przeprowadzany konkurs
„Kulinarny Powiat Wrocławski”, którego
celem jest propagowanie wiedzy o tradycjach
kulinarnych naszego powiatu. W tym roku
odbędzie się kolejna edycja.
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Wołów – miasto z bogatą historią,
raj dla miłośników przyrody

Przedsiębiorca, sportowiec, radny, ale przede wszystkim
społecznik, który chce zaproponować nową jakość w samorządzie
Rozmowa z Wojciechem
Błońskim – wójtem gminy
Długołęka.

Wołów jest jednym z najstarszych śląskich miast,
wzmiankowany był już
w 1157 r., kiedy to Władysław
II Wygnaniec nakazał budowę drewnianego zamku nad
rzeką Juszką. Miasto otrzymało prawa miejskie w 1285
r. z rąk księcia Przemka
ścinawskiego. Grobowiec
założyciela Wołowa znajduje
się w klasztorze cystersów
w Lubiążu.
Na przestrzeni wieków Wołów znajdował się na terytorium kilku państw.
Ulokowany został w Polsce Piastowskiej,
następnie znajdował się w granicach
Królestwa Czech, państwa Habsburgów,
Królestwa Prus i Republiki Weimarskiej,
by po II wojnie światowej ponownie zostać
włączonym w granice Polski. Na skutek
działań wojennych miasto było zniszczone
w 70%, a zasiedlone zostało przez Kresowian Wschodnich, głównie z województw
tarnopolskiego i wileńskiego.

Lubiąż – dolnośląska perła baroku

W Lubiążu w 1163 r., za sprawą Bolesława
Wysokiego nastąpiło pierwsze na Śląsku
osadzenie zakonu cystersów, dla których na
przełomie XVII i XVIII w. został wybudowany klasztor. Budowla jest drugim
największym obiektem sakralnym na

Wójtem został Pan w ubiegłym roku, pokonując w wyborach Iwonę Łebek, która
rządziła gminą przez 18 lat. Dlaczego
wystartował Pan w wyborach?
Zdecydowałem się na start w wyborach samorządowych, bo widziałem, jak wiele jest jeszcze
do zrobienia w tej gminie. Grupa mieszkańców Długołęki poprosiła mnie, abym stanął
w wyborcze szranki. Ponieważ znam doskonale
ten teren, jako wieloletni mieszkaniec Wilczyc,
a wcześniej Kątnej, uznałem, że trzeba podjąć
to wyzwanie.

świecie, trzykrotnie większym od Wawelu.
W klasztorze pochowani zostali m.in. książę
Bolesław Wysoki, książę Przemko Ścinawski
oraz malarz Michał Leopold Willmann.
Podczas II wojny światowej w lubiąskim
klasztorze powstawały rakiety V1 i V2, przy
produkcji których pracowali m.in. więzieni
przez Niemców obywatele Luksemburga. W 1997 r. Lubiąż odwiedził Michael
Jackson, który był zainteresowany kupnem
klasztoru. Od 2001 r. w Lubiążu odbywa się
Slot Art Festival, skupiający tysiące fanów
muzyki alternatywnej. Charakterystycznym
budynkiem jest również znajdujący się na
winnym wzgórzu kościół pw. św. Walentego,
wybudowany w I połowie XVIII w.

Historyczny napad na bank

19 sierpnia 1962 r. w Wołowie miał
miejsce największy w historii Polski pod

względem wielkości łupu napad na bank.
Grupa pięciu osób dostała się do skarbca
oddziału Narodowego Banku Polskiego
w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego
6 i dokonała kradzieży 12.531.000,00 zł.
Sprawcy zostali zatrzymani i osądzeni
w tym samym roku na karę dożywotniego
więzienia, zamienioną na 25 lat, jednak
ostatni skazany wyszedł z więzienia
w 1979 r.

Kosmiczna przygoda Polski
rozpoczęła się w Wołowie

W Wołowie swoją młodość spędził
pierwszy i jedyny do tej pory polski
kosmonauta, Mirosław Hermaszewski.
Ukończył tutaj szkołę podstawową oraz
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika.

Przyrodnicze bogactwo
Gminy Wołów

W Gminie Wołów nie brakuje walorów
przyrodniczych. Malowniczo usytuowane
rezerwaty przyrody: Uroczysko Wrzosy
i Odrzysko oraz obejmujący znaczą część
gminy Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy to obszary, na których występują
niezwykle rzadkie gatunki roślin i zwierząt, przyciągające zarówno zwolenników
spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu, jak i fotografów.

32

4 2019

Podejmowanie wyzwań, to chyba Pana
specjalność. W końcu ma Pan za sobą
piękną karierę sportową. Jako koszykarz
zdobył Pan ze Śląskiem Wrocław, aż
cztery razy tytuł mistrza Polski. Jednak
sport, nawet na najwyższym poziomie, to
nie to samo co zarządzanie gminą.
Dla uzupełnienia, grałem również w Bobrach Bytom i w Anwilu Włocławek. Byłem
także przedsiębiorcą oraz przez osiem lat
wrocławskim radnym. Zdecydowałem się na
kandydowanie z poczucia odpowiedzialności.
Jako mieszkaniec Psiego Pola przez wiele lat
widziałem, jak bardzo była to zaniedbana część
Wrocławia. Ludzie mówili: jak będą chcieli
kręcić jakiś wojenny film, to niech przyjadą na
Psie Pole. Będą mieli idealną scenerię, nawet
nie trzeba będzie budować dekoracji. Ta dzielnica wyglądała przed laty, jakby czas zatrzymał
się w miejscu. Nikt nie wierzył, że coś się może
zmienić. Proszę zobaczyć, jak dziś wygląda Psie
Pole, jak udana była rewitalizacja, przebudowa
rynku, remont ulicy Krzywoustego, odnowa
zabytkowych kamienic, budowa ronda Lotników Polskich. To zmieniło życie mieszkańców,
było bardzo dobrze przyjęte przez przedsiębiorców, którzy mogli rozwijać usługi, gastronomię, czego dawniej bardzo tam brakowało.
Okazało się, że jednak można coś zrobić.
Jak można wykorzystać doświadczenia
przedsiębiorcy na Pana obecnym stanowisku?
Bycie przedsiębiorcą wiąże się z podejmowaniem ryzyka, walką, konkurencją. Trzeba stale
podejmować wyzwania, dostosowywać się
do zmieniającego się nieustannie otoczenia,
a przede wszystkim wygrywać. Jako przedsiębiorca nauczyłem się, że aby wygrywać trzeba
przede wszystkim dostarczać wysoką jakość.
To samo chcę robić jako samorządowiec.
Co to zatem oznacza w przypadku
Długołęki?
Gdybym nie miał wizji rozwoju tej gminy,
nowego spojrzenia na rolę samorządu, to na
pewno bym tu nie przychodził. Jest bardzo
dużo do zrobienia. Zapewnienie jakości, to
przede wszystkim likwidacja wielu deficytów
społecznych, między innymi w obszarze komu-
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nikacji zbiorowej. Nie może być tak, że autobus
zawraca półtora kilometra przed mniejszą
miejscowością i tam nie dojeżdża, bo jest ona
mała i zapomniana. Gmina to 41 sołectw
i trzeba dbać o wszystkie. Takie miejscowości
jak Oleśniczka, Zaprężyn, czy Skała, nie mogą
być wykluczane komunikacyjnie. Mamy teraz
masowy przepływ ludności i jak nie zapewni
się odpowiedniej komunikacji, to cała gmina
na tym straci.
Moim głównym celem jest wdrożenie wieloletniego programu rozwoju gminy opartego na
analizie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Bardzo ważne są dla mnie cykliczne spotkania z poszczególnymi sołectwami. Nie może
być tak, że wiele miejscowości, jest pomijanych
przy ważnych inwestycjach. Chodzi przede
wszystkim o budowę dróg, dobrej kanalizacji,
a nawet, w niektórych wypadkach, o zapewnienie wody w kranach w okresie letnim.
Bardzo ważne jest też opanowanie chaosu
urbanistycznego, który polega m.in. na żywiołowym rozwoju budownictwa mieszkaniowego
bez zapewnienia odpowiednich parametrów
jeśli chodzi o np. parkingi, drogę dojazdową
i całą infrastrukturę. Niezbędna jest modyfikacja miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Chodzi o to, aby mieszkańcy
wszystkich miejscowości gminy dokładnie
wiedzieli, kiedy na ich terenie będą przeprowadzane duże inwestycje, aby mieli w tej ważnej
kwestii poczucie bezpieczeństwa.
Skoro mówimy o dużych inwestycjach
- temat budowy tramwaju na Psie Pole
poruszany jest już od wielu lat. Teraz
jednak prace nad tym wielkim projektem,
podejmowane przez samorząd Wrocławia, nabrały tempa. Jakie znaczenie ma ta
inwestycje dla gminy Długołęka?
To jest przedsięwzięcie, które ma dla naszej
gminy ogromne znaczenie. Przecież to jest
jeden z naszych głównych celów – lepsze
skomunikowanie miejscowości naszej gminy
z Wrocławiem. Wreszcie, po tylu latach coś
się w tej sprawie zaczęło dziać. W czasie gdy

byłem wrocławskim radnym, dla mnie, jako
mieszkańca Psiego Pola, to był priorytetowy temat. Uważam, że tego rodzaju wielkie projekty
infrastrukturalne powinny być wykonywane
wspólnymi siłami wielu samorządów. Dlatego
też jedną z pierwszych uchwał, którą podjęto
jak zostałem wójtem było przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska. Proszę
pamiętać, że Długołęka jest największą gminą
powiatu wrocławskiego i jedną z największych
gmin wiejskich w Polsce. Mamy bardzo duży
potencjał i powinniśmy go wspólnie z innymi
samorządami uwalniać. To właśnie jest wizja,
którą będę w Długołęce realizować – otwarcie
się na inne samorządy, na dialog z mieszkańcami, wspólna realizacja dużych projektów
wynikających z ich potrzeb.
Przy takim otwartym podejściu, Pana
wieloletnie doświadczenie jako wrocławskiego radnego, znajomość tego samorządu, powinno być chyba bardzo pomocne?
To ma kluczowe znaczenie. Nie ukrywam, że
znam bardzo dobrze środowisko wrocławskich samorządowców. W ten sposób łatwiej
jest załatwić wiele istotnych spraw dla naszej
gminy. Rzeczywiście, ułatwia to przeprowadzenie wielu trudnych przedsięwzięć, realizowanie
koncepcji otwartości na współpracę z innymi
samorządami, dialogu.
Wielkie projekty inwestycyjne trwają
latami. Być może niektórych z nich nie
uda się skończyć za Pana kadencji. Jakie
są Pana dalsze plany?
Nie jestem rasowym politykiem, który postanowił sobie zrobić ze stanowiska wójta trampolinę
do dalszej kariery. Byłem sportowcem, przedsiębiorcą, ale też, a może przede wszystkim,
społecznikiem. Zmiany na lepsze w otoczeniu,
w którym się żyje, zrobienie czegoś dla lokalnej
społeczności, było dla mnie zawsze bardzo
ważne. Wszystko więc co uda mi się osiągnąć
w tej mierze, uznam za swój największy sukces
Dziękuję za rozmowę, Marcin Prynda
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Ruszyła jedna z najważniejszych inwestycji
w Ostrowie Wielkopolskim

Gospodarność i służebna rola wobec mieszkańców
Rozmowa
z Anetą Kucharzyk,
Starostą Jaworskim

Rozpoczęła się budowa
ARENY OSTRÓW – wbito
pierwszą, symboliczną
łopatę, a plac budowy
przekazany został
wykonawcy – firmie
Budrem. Zakończenie
inwestycji planowane jest
na koniec sierpnia 2020
roku. Jej koszt wyniesie
ponad 31 mln złotych.

ARENA OSTRÓW to jedna z najważniejszych inwestycji w obecnej kadencji, ale
również w całej dotychczasowej historii
samorządu miasta. Od kilkudziesięciu lat
o konieczności budowy takiej hali jedynie
mówiono, teraz dochodzi do jej realizacji.
- Dzięki naszej konsekwencji i determinacji, to już nie tylko wizja i marzenie,
ale realna, konkretna inwestycja, która
za półtora roku wkomponuje się w krajobraz architektoniczny naszego miasta.
Budujemy dla sportowców i mieszkańców
w pełni nowoczesny i całkowicie należący
do miasta obiekt sportowy – powiedziała
podczas uroczystego wbicia pierwszej
łopaty Beata Klimek, prezydent Ostrowa
Wielkopolskiego.
Brak pełnowymiarowego i profesjonalne-
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go obiektu, to duży problem dla ostrowskiego środowiska sportowego. Nowy
obiekt ma to zmienić.
- Czas definitywnie zamknąć ten rozdział.
Nie może być tak, że miasto będące siedzibą drugiego pod względem liczby ludności
powiatu w Wielkopolsce, Miasto, które od
lat słynie z wielu wspaniałych i odnoszących sukcesy drużyn i klubów sportowych,
nie ma profesjonalnego obiektu odpowiadającego poziomowi ostrowskich zawodników – przekonywała prezydent Beata
Klimek, która w swym wystąpieniu podziękowała radnym miejskim poprzedniej
i obecnej kadencji za poparcie budowy hali
widowiskowo – sportowej na miejskim
gruncie przy ulicy Wojska Polskiego.
ARENA OSTRÓW będzie halą dla
wszystkich zainteresowanych sportem.
Dla zawodników, dla mieszkańców,
dla gości. Będzie służyć nie tylko profesjonalnemu sportowi zawodowemu,
ale także dzieciom i młodzieży.
W uroczystości symbolicznego wbicia
łopaty na budowie ARENA OSTRÓW
udział wzięli: Andżelika Możdżanowska sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju, poseł Jan Mosiński, Krzysztof
Grabowski - wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego, władze miasta, radni
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
ks. prałat Witold Szala – proboszcz parafii
św. Antoniego Padewskiego, przedstawiciele wykonawcy – firmy Budrem, Mariusz
Szczuraszek – autor projektu, Krzysztof
Leszczyński – kierownik budowy, prezesi
spółek komunalnych oraz pracownicy

ostrowskiego Urzędu Miejskiego zaangażowani w proces inwestycyjny hali. Licznie przybyli przedstawiciele ostrowskich
drużyn juniorskich i UKS.
Do symbolicznego wbicia łopaty zaproszono: Andżelikę Możdżanowską - sekretarz
stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Beatę Klimek, prezydent miasta,
Grzegorza Grobelnego – zawodnika UKS
Olimpijczyk, Marcela Pawlaka , rozgrywającego zespołu juniorów młodszych
KPR Ostrovia, Krzysztofa Leszczyńskiego,
kierownika budowy oraz Mariusza Szczuraszka, projektanta.
- Rozpoczynamy budowę hali dla obecnych,
jak i przyszłych pokoleń mieszkańców
Ostrowa Wielkopolskiego. Dla tych, którzy
są dziś jeszcze dziećmi, a nawet dla tych,
którzy jeszcze się nie narodzili, ale którzy
za kilkanaście lat będą mogli z tej hali
korzystać – zapewniła Beata Klimek prezydent Ostrowa.
Hala będzie spełniała warunki licencyjne
dla rozgrywek ekstraklasy w koszykówce,
siatkówce i piłce ręcznej. W środku znajdą
się miejsca siedzące dla ponad 3 tys.
widzów, a trybuny teleskopowe umożliwią stosowanie wielu aranżacji – również
tych związanych z organizacją wydarzeń
muzycznych czy targów.
- Sport łączy ludzi, a Ostrów Wielkopolski
to miasto z sercem do sportu. Już za półtora
roku, tym sportowym sercem bijącym
niemal w samym centrum naszego miasta,
będzie właśnie ARENA OSTRÓW – dodała
Beata Klimek.
Źródło: umostrow.pl
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W 20 letniej historii powiatu jaworskiego jest Pani pierwszą kobietą,
która pełni funkcję starosty. Czy
w związku z tym, będzie Pani chciała zarządzać powiatem w nieco inny
sposób od swoich poprzedników?
Jak słusznie Pan zauważył, w historii powiatu jaworskiego kobieta nie pełniła jeszcze funkcji starosty. Ja jak każda kobieta
podchodzę do zarządzania trochę z innej
strony. Tradycyjnie, w polskiej kulturze
kobieta była i jest strażnikiem ogniska
domowego, dba o rodzinę, dba o swoje gospodarstwo. Podobnie i ja zamierzam dbać
o powiat jaworski i o jego mieszkańców,
reagując na wszelkie nieprawidłowości
i ostrożnie podchodząc do planowania wydatków. Z pewnością zanim wydam jakieś
środki finansowe, to gruntownie przeanalizuję konieczność takiego wydatku.
Gospodarność i służebna rola wobec
mieszkańców, to dwie najważniejsze przesłanki jakimi zamierzam się kierować w tej
kadencji. Pomimo tego, że jestem osobą
młodą, mam już doświadczenie w zarządzaniu i mam konkretne koncepcje rozwoju powiatu jaworskiego. Gdybym nie była
przekonana o tym, że mogę je zrealizować,
to nie podjęłabym się tej ciężkiej pracy na
stanowisku starosty.
Po wyborze na stanowisko starosty
mówiła Pani, że Powiat Jaworski jest
podzielony, że zostały wytworzone
sztuczne podziały: my – oni, które
trzeba złagodzić, zlikwidować. Jak
Pani zamierza osiągnąć ten cel?
Uważam, że były to sztuczne podziały,
które już „zasypałam”. Radni Powiatu Jaworskiego oraz pracownicy urzędu przez
te kilka miesięcy poznali mnie jako osobę
otwartą, sprawiedliwą i współpracującą
z każdym, ale jednocześnie konsekwentną
i wymagającą. Pracowitość to moja naturalna cecha i tego wymagam też od innych.
Ale czy to coś złego? Chyba nie (śmiech).
Jakie działania, przedsięwzięcia
i w jakich obszarach są Pani zdaniem,
najbardziej pilne do wprowadzenia?
Przez pierwsze miesiące mojego urzędowania zapoznawałam się ze stanem powiatu. Nie będę tutaj rozczulać się nad tym,
że stan finansów powiatowych to chyba
największy problem z jakim mam do czynienia w tej chwili. Od tego, czy będziemy mieli fundusze na bieżące potrzeby
w zakresie remontów dróg, modernizacji
budynków jednostek organizacyjnych i na
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wiele innych rzeczy, o których nawet nie
będę teraz mówić, uzależniam realizację
wszelkich innych planów.
Jak każdy powiat staramy się zapewnić też
w miarę naszych skromnych możliwości
wsparcie dla społeczności lokalnej, w tym na
wydarzenia kulturalne i sportowe. Z jednej
strony bardzo się cieszę, że zgłaszanych inicjatyw jest tak wiele, ale z drugiej strony ubolewam, że moje możliwości są ograniczone.
Jestem jednak przekonana, że w przyszłym
roku będzie tych środków na cele promocyjne dla inicjatyw lokalnych znacznie więcej.
Planuję też zintensyfikować prace nad nową
strategią rozwoju powiatu. Chciałabym
bardzo, aby starostwo znacznie mocniej
zaangażowało się w promowanie zasobów
przyrodniczych jakie mamy na naszym terenie: Park Krajobrazowy Chełmy, Obszar
Natura 2000, zbiornik wody w Słupie, wybudowane przez starostwo ścieżki rowerowe, i inne. Po za tym chciałabym zacieśnić
współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami
i poprzez nasze działania jako starostwa,
promować dobre inicjatywy gospodarcze,
a we współpracy ze Specjalną Strefą Ekonomiczną zarówno w Legnicy jak i w Wałbrzychu, stwarzać korzystne warunki do
rozwoju przedsiębiorczości.
Jak Pani wyobraża sobie współpracę
samorządu z administracją rządową?
Zapowiedzi strony rządowej, co do współpracy i wsparcia lokalnych samorządów

napawają optymizmem. Już w tym roku
otrzymaliśmy ze strony wojewody dolnośląskiego promesy na remont dróg w wysokości ponad 4 milionów złotych. Oby tak
dalej.
W jaki sposób wielkie inwestycje zagraniczne, w tym fabryka Mercedesa
zmieniają sposób funkcjonowania
powiatu jaworskiego?
To jest dla nas nowa sytuacja. Z pewnością, ulokowanie się zakładów firmy
Mercedes na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Jaworze,
a niebawem również innych firm (co jest
sprawą naturalną dla kooperantów tej
firmy), nakłada na mieszkańców powiatu nowe wyzwania. Mam tutaj na myśli
stworzenie ciekawej oferty kulturalnej,
turystycznej i wszelkiej innej, obejmującej
codzienne, bieżące sprawy, ważne dla pracowników tych firm. Zagadnienia te znam
bardzo dobrze, gdyż zanim zostałam starostą, pracowałam w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w departamencie obsługi
inwestora zagranicznego. Tak więc, być
może to jest ten mocny impuls do rozwoju powiatu jaworskiego. I z tej szansy na
lokalny wzrost gospodarczy chcę skorzystać, dla dobra mieszkańców powiatu jaworskiego.
Dziękuję za rozmowę, Ryszard
Żabiński
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Strzegom – tu bije granitowe serce Polski!
Gmina Strzegom położona jest w południowo- zachodniej części Polski, w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim.
Posiada dobre warunki lokalizacyjne odległość do niemieckiej granicy to około
130 km, a do czeskiej 42 km. W Strzegomiu
krzyżują się ważne arterie komunikacyjne: droga krajowa nr 5 Wrocław- Jelenia
Góra, drogi wojewódzkie nr 374 Legnica-Wałbrzych i odbijająca od niej na wysokości Stanowic droga nr 382 w kierunku
Świdnicy. Autostrada A4 oddalona jest od
miasta o 15 km. Wymienione połączenia
drogowe umożliwiają korzystanie z międzynarodowych szlaków komunikacyjnych,
co jest jednym z czynników sprzyjających
rozwojowi gminy i stwarza korzystne
warunki dla organizacji i prowadzenia
działalności przemysłowej lub logistycznej. W Podstrefie Strzegom, Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajduje się
ponad 6 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych, częściowo klasy IV, co nie podlega
wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej.
Do strefy przylega ponad 14 ha terenów
inwestycyjnych nie wchodzących w Podstrefę Strzegom, które gmina może uzbroić dla
konkretnego inwestora.
Gmina Strzegom jako jedna z niewielu
w Polsce zwalnia z podatku od nieruchomości nowo wybudowane hale produkcyjne poza strefą na okres 6 lat. W gminie
obowiązuje najniższa stawka podatku od
środków transportu ciężarowego.
Nie bez znaczenia są także zasoby wykwalifikowanego personelu. Dwie szkoły średnie
oraz ich różnorodny profil kształcenia
sprawiają, że młodzi ludzie zdobywają
wysokie kwalifikacje zawodowe w swoim
rodzinnym mieście. Atutem jest też położenie miasta blisko Legnicy, Wałbrzycha,
Świdnicy i Wrocławia - prężnych ośrodków
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akademickich, gdzie duża część młodzieży
kształci się na wyższych uczelniach.
Strzegom zaczął dynamicznie rozwijać się
dzięki górnictwu odkrywkowemu granitu
i bazaltu, a także zakładom obróbki kamienia. Władze Strzegomia nie poprzestają
jednak na tym. Samorząd lokalny, wykorzystując różne mechanizmy dla rozwoju
inwestycji, kształtuje przyszłość Strzegomia
poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania nowych i rozwoju już
istniejących inwestycji, a co najważniejsze
stwarza dogodne warunki do powstania
nowych miejsc pracy. Władze miasta oraz
lokalna społeczność są bardzo przychylnie
nastawione wobec nowych inwestorów,
którym oferuje się dogodne warunki.
Potencjalny inwestor otrzyma w Urzędzie
Miejskim w Strzegomiu komplet informacji
o istniejących terenach inwestycyjnych.
Dużym atutem Strzegomia jest jego rozwój,
który widać w każdej dziedzinie. Obecnie
w mieście trwa rewitalizacja przestrzeni
na terenie Grabiny i starego miasta wraz
z renowacją zabytkowych murów obronnych.
W tym roku uruchomiono pierwszy żłobek
oraz nowoczesne przedszkole wybudowane w technologii pasywnej. To obiekt na
skalę europejską. W zeszłym roku otwarto
krytą pływalnię Dolnośląski Delfinek oraz
utworzono Aleję Rzeźb, która jest swoistym
plenerowym muzeum rzeźb powstałych
z granitu.
Strzegom to także wspaniałe zabytki. Górująca nad miastem Bazylika Mniejsza to
prawdziwa perła architektury, która przyciąga turystów z całej Polski. Na uwagę
zasługują także kościoły: p.w. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej, p.w. Św. Barbary i św. Antoniego
oraz Wieże: Targowa i Dziobowa.
Do odwiedzenia Strzegomia zachęcają

Samorządy muszą być otwarte na nowe wyzwania – postęp
technologiczny, globalizację, migrację, zmiany klimatyczne
Rozmowa z Andrzejem Płonką, Starostą Bielskim, Prezesem
Zarządu Związku Powiatów Polskich

Zapraszam do Strzegomia, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością
i razem kroczą w przyszłość. Proszę tego
nie przeoczyć.
Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta
również odbywające się tu wydarzenia artystyczne: Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Biennale Rzeźby w Granicie, Święto
Granitu Strzegomskiego, wszechstronny
konkurs konia wierzchowego. W granicie
tworzą tu artyści, których dzieła takie jak
granitowe monumenty, czy biżuteria budzą
duże zainteresowanie i podziw.
W Strzegomiu każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku. Prężnie działają
tu liczne organizacje pozarządowe oraz
kluby sportowe. W mieście funkcjonuje
Dom Dziennego Pobytu „Senior-Wigor”
oraz kino samorządowe, gdzie można obejrzeć filmy w technologii 3d. Ze środków
gminy Strzegom realizowany jest program
zdrowotny „Wygraj z rakiem”. Powstają
ścieżki rowerowe. W gminie Strzegom
kreowany jest przyjazny klimat na rozwój,
zarówno indywidualnych zainteresowań,
jak i tych skupiających większą liczbę
mieszkańców. Hasłem przewodnim przedsięwzięć podejmowanych w gminie jest
„Od przedszkola do seniora”, co oznacza
wsparcie ze strony samorządu dla każdej
grupy wiekowej i społecznej.
Na wsiach gminy Strzegom remontowane
są świetlice. Obecnie od podstaw budowane są nowe świetlice w Goczałkowie
Górnym, Jaroszowie, Żelazowie i Morawie.
Na terenie całej gminy remontowane i doposażane są place zabaw.
Strzegom to fascynujące miasto z wielowiekową, bogatą historią oraz niezwykłymi
atrakcjami.
Urząd Miejski
Rynek 38, 58-150 Strzegom
tel. 74 8560-599, fax.74 8560-516,
strzegom@strzegom.pl
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Uczestniczył Pan w V Europejskim
Kongresie Samorządów, który odbył
się 8-9 kwietnia w Krakowie. Jak Pan
ocenia poziom merytoryczny Kongresu. Jak należy rozumieć, w świetle
przeprowadzonych debat podczas tego
wydarzenia, hasło przewodnie Kongresu „Samorząd dla przyszłości”?
Europejski Kongres Samorządów był
doskonałą okazją do dyskusji i wymiany
doświadczeń na temat problemów z jakimi
obecnie mierzyć się muszą jednostki
samorządu terytorialnego. Zagadnienia
jakie poruszane były podczas paneli
obejmowały szerokie spektrum zadań
realizowanych przez samorządy. Z punktu
widzenia samorządowców, ważnym jest
jednak, aby doświadczenia z tego typu
wydarzeń oraz głos praktyków, którzy
na co dzień odpowiadają za świadczenie
konkretnych usług publicznych na rzecz
mieszkańców, miały później przedłożenie
na realne decyzje polityczne.
Hasło przewodnie „Samorząd – razem dla
przyszłości” można rozumieć dwojako.
Po pierwsze, jako potrzebę współpracy
na poziomie lokalnym zarówno pomiędzy samymi jednostkami samorządu
terytorialnego, jak również samorządami
i innymi interesariuszami. W drugim
znaczeniu – samorządy muszą być otwarte
na nowe wyzwania wynikające ze zmian
w otaczającej nas rzeczywistości – mam tu
na myśli postęp technologiczny, globalizację, migrację, zmiany klimatyczne.
Podczas Kongresu uczestniczył Pan
w panelu dyskusyjnym „Ile państwa,
ile samorządu w zarządzaniu ochroną
zdrowia?” Proszę powiedzieć, jak
dużym problemem dla polskich
powiatów jest realizacja zadań w obszarze służby zdrowia? Czy szpital powiatowy jest synonimem poważnych
problemów budżetowych powiatu?
Szpitale powiatowe potrzebują stabilizacji
finansowej. Podstawową zasadą, jaka powinna być przestrzegana przy powierzaniu
samorządom wszelkich zadań publicznych
powinno być zapewnienie odpowiednich
środków finansowych. W przypadku zadań
z zakresu ochrony zdrowia, gdzie finansowanie odbywa się za pośrednictwem
narodowego płatnika, zasada ta oczywiście
nie jest przestrzegana. Powiaty są w o tyle
trudnej sytuacji, że mają ograniczone moż-
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liwości pozyskania dochodów, z których
mogłyby pokryć rosnącą lukę w finansach
szpitala. Niestety dzisiaj trochę jest tak,
że hasło „szpital powiatowy” kojarzy się
z problemami finansowymi. Życzyłbym
sobie jednak, żeby każdy szpital powiatowy był synonimem doskonałej opieki nad
pacjentami oraz dobrym miejscem pracy
zatrudnionych tam pracowników.
Jak daleko jest nam do samorządowej
ochrony zdrowia? Czy to optymalny
kierunek dla polskiego systemu?
Ile powinno być centralizacji, ile
decentralizacji w polskim systemie
zarządzania ochroną zdrowia?
Formalnie zadania z zakresu ochrony
zdrowia są zadaniami własnymi samorządów. W praktyce jednak jest tak, że
jest to jedno z tych zadań gdzie instytucje
centralne – mam tu na myśli zarówno
Ministra Zdrowia jak i centralę Narodowego Funduszu Zdrowia, mają decydujący
wpływ na to w jaki sposób funkcjonuje
nawet najmniejszy szpital w Polsce. Dzieje
się to zarówno poprzez zmianę rozporządzeń koszykowych, przyjmowania
kolejnych standardów świadczenia usług,
odgórnego określania zasad na jakich finansowane są podmioty lecznicze, a nawet
wchodzenia w rolę pracodawcy – mam tu
na myśli chociażby negocjowanie z niektórymi grupami zawodowymi warunków
płacowych, czy liczby dni urlopów szkoleniowych. Oczywiście, Polska jest krajem
unitarnym i wszystkim mieszkańcom powinno zapewnić się z miarę równy dostęp
do świadczeń. Problem w tym, że pomimo
tak dużej koncentracji zarządzania
systemem ochrony zdrowia na szczeblu
centralnym, system nie funkcjonuje tak
jak powinien. Pokazały to zarówno mapy
potrzeb zdrowotnych, których powstanie
ujawniło białe plamy w realnym dostępie
do niektórych świadczeń opieki zdrowotnej oraz corocznie przygotowywane
raporty Najwyższej Izby Kontroli. Samorządy mają tę przewagę nad administracją
centralną, że są w stanie szybciej zareagować na lokalne potrzeby i dostosować
działania do tych potrzeb. Problem w tym,
że w wyniku koncentracji w NFZ środków
dedykowanych zdrowiu, samorządy nie
mają możliwości finansowych oraz mają
naprawdę ograniczone możliwości prawne
żeby móc skutecznie działać na tym polu.

W kwietniu, w Warszawie odbyła się
II Debata Samorządowa poświęcona
problemowi finansowania oświaty.
Problem stał się bardzo aktualny
wobec ogólnopolskiego strajku
nauczycieli. Jak należy ocenić system
finansowania oświaty z punktu
widzenia samorządu powiatowego?
Jakie zmiany w obecnym modelu
finansowania są niezbędne?
Z finansowaniem oświaty jest jeden podstawowy problem – za niska łączna pula
części oświatowej subwencji ogólnej. Od lat
powiększa się dysproporcja pomiędzy realnymi nakładami na oświatę ponoszonymi
przez samorządy, a otrzymywaną wysokością subwencji. Spotykamy się czasem
ze stanowiskiem, również prezentowanym
przez niektórych posłów, że samorządy nie
powinny narzekać, bo przecież rok do roku
wzrastają dochody z udziału w podatkach
dochodowych. Autorzy tego rodzaju opinii
zapominają wszakże, że z tych dochodów
finansowanych jest szereg innych zadań publicznych, których koszty też z roku na rok
rosną. Drugim problemem jest stopniowe
ograniczanie samodzielności samorządów
w zakresie zarządzania lokalnym system
oświaty. Zadania oświatowe są zadaniami
własnymi samorządów. Niestety, od kilku lat
zaobserwować można stopniowe wzmacnianie pozycji kuratora i odchodzenie od modelu nadzoru pedagogicznego w kierunku
realnego wpływu na organizację i funkcjonowanie szkół na danym terenie. Kurator
jest tutaj w bardzo wygodnej sytuacji – nie
ponosząc żadnej odpowiedzialności, może
podejmować decyzje mające realny wpływ
na pogorszenie kondycji finansowej danej
jednostki samorządu terytorialnego.
Dzięuję za rozmowę, Ryszar Żabiński
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Rum Love Festiwal vol. 3 - Najbardziej Aromatyczny Festiwal w Polsce
Blisko 1300 uczestników, 300 gatunków alkoholi i 35
wystawców z całego świata. Dwa dni warsztatów, koncerty
oraz niezapomniana atmosfera. Tak było w zeszłym roku
na Rum Love Festiwal we Wrocławiu. Czym nas zaskoczą
organizatorzy tym razem?
Już po raz trzeci w dniach 7 i 8 czerwca 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbędzie
się Najbardziej Aromatyczny Festiwal w Polsce.
W czasie festiwalowego weekendu odbędą się liczne
warsztaty, szkolenia, degustacje. Wszystkie czekające
na gości atrakcje bez wątpienia pobudzą zmysły i ukażą
prawdziwy i często nieznany świat rumu.

Stolica Dolnego Śląska na kilka dni stanie się także narodową stolicą rumu. Poza Rum Love Festiwal organizatorzy
stworzyli również niesamowite miejsce na kulturalnej
mapie Wrocławia, gdzie pasja tworzenia łączy się z modą,
klasyką oraz powrotem do przeszłości – BlackBeard Barber&Barrel House.
To nowoczesne, urządzone w loftowym stylu miejsce,
w którym można nabyć limitowaną edycję rumu, poradzić
się ekspertów i znawców sztuki barmańskiej, ale również
spędzić czas w wyjątkowej, industrialnej przestrzeni. Podczas gdy gość delektuje się drinkiem, barber może zająć
się pielęgnacją włosów i brody.
W BlackBeard oprócz klasycznego rzemiosła, odbywają się
także szkolenia, prelekcje, degustacje i prezentacje głównie na temat rumu i whisky. Jest to z pewnością unikalne
miejsce, którego atmosfery trzeba po prostu posmakować.
Serdecznie zapraszamy na Rum Love Festiwal
07-08 czerwca do Wrocławia, a także do odwiedzenia
strony internetowej www.rumlovefestiwal.com
oraz www.blackbeard.com.pl.

TOYOTA Centrum Wrocław

Legnicka 164-168 | 54-206 Wrocław
www.toyota-centrum.pl
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