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To pierwszy numer Expressu Biznesu w tym roku. Życzę 
wszystkim naszym Czytelnikom, żeby 2011 rok był tak 
samo udany jak poprzedni. Jeśli okaże się, że będzie lepszy, 
to odpowiedzialność za ten sukces poniesiecie Państwo 
osobiście!
W tym numerze dużo miejsca poświęciliśmy właśnie tym 
z Państwa, którzy ten rok rozpoczęli od sukcesów. Nasi 
dziennikarze brali udział w uroczystościach, na których były 
wręczane nagrody za  osiągnięcia w biznesie. Odwiedzili na 
początku roku siedzibę gdańskiego rzemiosła, gdzie marsza-
łek Mieczysław Struk oraz wojewoda Roman Zaborowski 
wręczali gratulacje i odznaczenia. Brali udział w obchodach 
20-lecia Starogardzkiego Klubu Biznesu. Nie zapomnieli 
również o Wielkiej Gali prestiżowej 20. edycji nagrody 
Liderzy Polskiego Biznesu, organizowanej przez Business 
Center Club oraz o Perłach Kaszub – nagrodach starosty 
kartuskiego. A i to tylko niektóre z uroczystości, na których 

byliśmy. Na wszystkich z nich uhonorowano ludzi sukcesu, do których należą nasi 
Czytelnicy. Wszystkim Wam serdecznie gratulujemy!
Należy jednak pamiętać, że odznaczenia i nagrody to tylko jedna strona medalu, na 
który składa się życie przedsiębiorców.
Wszyscy wiemy, że na każdy sukces trzeba zapracować. Dlatego Express Biznesu nie 
zapomina o aktualnych inwestycjach. Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologicz-
ny (KPPT) jest strategiczną inicjatywą lokalnych władz samorządowych, wzmacnia-
jącą rozwój gospodarczy regionu i jego pozycję konkurencyjną w Unii Europejskiej. 
Z przyjemnością piszemy o rozwiązaniach, które proponują pomysłodawcy tego pro-
jektu. Zwróciliśmy również uwagę na Malbork, gdzie na rzece Nogat rozpoczęła się 
budowa nowoczesnej przystani jachtowej. Miastu udało się pozyskać pieniądze na ten 
cel ze środków unijnych.
W części poświęconej gadżetom i technologi przedstawiliśmy czytniki e-booków. 
Wydaje się, że są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych książek. Pytanie czy i kiedy 
zajmą ich miejsce, pozostaje jednak bez odpowiedzi.
Na okładce prezentujemy dr Ryszarda Srzyżewicza, prezesa Zarządu Morskiego Portu 
Gdańsk, który mówi o rekordowych wynikach, które port osiągnął w ubiegłym roku. 
Wskazuje z czego wynikają i co oznaczają.

     Zapraszam do lektury
     Piotr Ruszewski
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E-administracja w Słupsku
Konferencja inaugurująca projekt pn. „E-administracja, E-szkoła – 
wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz 
dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” odbyła się 4 lute-
go 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Projekt realizowany 
jest przez Miasto Słupsk w partnerstwie z Akademią Pomorską 
w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W 
ramach projektu planowany jest m. in. zakup i wdrożenie aplikacji 
dzienników elektronicznych oraz 600 szt. laptopów dla placówek 
oświatowych, budowa sieci bezprzewodowych w szkołach objętych 
projektem, wdrożenie platformy e-learningowej, portalu edukacyj-
nego. Całkowity koszt projektu to prawie 3,3 mln zł, w tym prawie 
2,5 mln dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

Diament dla NDI S.A.
NDI S.A. została laureatem I miejsca w rankingu prestiżowego ma-
gazynu „Forbes”. NDI S.A. otrzymała statuetkę Diament Forbesa w 
kategorii spółek o rocznych przychodach powyżej 250 mln zł. i to 
zarówno w skali województwa pomorskiego jak i całego kraju. Na-
grodę odebrał prezes spółki Jerzy Gajewski podczas uroczystej gali, 
która odbyła się na początku lutego w Hotelu Hilton w Gdańsku. 
Do największych realizacji NDI SA na Pomorzu należą: Rewitali-
zacja Centrum,  Hotel Sheraton i siedziba towarzystwa ubezpiecze-
niowego - Grupy Ergo Hestia w Sopocie, odcinek autostrady A1 z 
Gdańska do Torunia, realizowany wspólnie z firmą Skanska oraz 
projekt mieszkaniowy Apartamenty Przy Plaży na granicy Gdańska 
i Sopotu.

Minął rok w ARG
Agencja Rozwoju Gdyni przedstawiła na spotkaniu z przedstawi-
cielami trójmiejskich mediów roczny bilans aktywności i projektów 
w 2010 r. oraz plany na rok 2011.  Pracownicy ARG przybliżyli  
dziennikarzom specyfikę swojej pracy, a także szczegółowe zagad-
nienia dotyczące strategicznych projektów realizowanych głównie 
na rzecz miasta Gdyni. Wśród ubiegłorocznych projektów znalazły 
się m.in. Szlak Modernizmu, Szlak Legendy Morskiej, Muzeum 
Emigracji, INFOBOX Gdyni, Akademia Marki Miejsc, szkolenia 
dedykowane Euro 2012. Dziennikarze otrzymali przygotowane 
przez zespół ARG dla gdyńskiego magistratu Memorandum Gdyni 
oraz pakiet materiałów prasowych, ze szczegółami przedstawionej 
podczas spotkania prezentacji.

KALEJDOSKOP
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Rekordowy zysk LOTOS-u
769 mln zł wyniósł zysk operacyjny LOTOSU w 2010 roku. To o 
83% więcej niż w 2009 r. W ww. czasie koncern wypracował zysk 
netto na poziomie 653 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 
19,7 mld zł, co oznacza ich 36 - procentowy wzrost w stosunku do 
poprzedniego roku, jak wynika z raportu opublikowanego 15 lutego 
przez firmę.
– Miniony rok był przełomowy dla Grupy LOTOS S.A. Przede 
wszystkim zgodnie z harmonogramem zakończyliśmy wielkie 
inwestycje w ramach Programu 10+. Wyniki, które dziś prezentuje-
my, już zawierają efekt pracy nowych instalacji oddanych do użyt-
ku w zeszłym roku – mówi prezes Paweł Olechnowicz.

(zebrał ANGO)

Gdyńskie inwestycje
Podczas uroczystej – urodzinowej sesji Rady Miasta Gdyni wrę-
czono doroczną nagrodę oraz wyróżnienia Czas Gdyni za najlepsze 
miejskie inwestycje w roku 2010. Główną nagrodę otrzymał spółka 
Sanipor za pięciokondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni 
użytkowej blisko 2,7 tys. m2. Sportowa Centrum przy ul. Sporto-
wej. Wyróżnienia ze statuetkami odebrali natomiast przedstawi-
ciele: Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - za dwupoziomowe 
stanowisko obsługi statków ro-ro na Nabrzeżu Rumuńskim, firmy 
Polseal za budynek hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Hutni-
czej 49  oraz firmy „Elektra – Bis” - dystrybutora plomb zabezpie-
czających  „Hotel Morski” przy ul. Chwarznieńskiej na gdyńskim 
Witominie. 

Austriacki patent 
Firma DRUTEX uzyskała patent z Urzędu Patentowego w Austrii 
na wykonywanie okien dachowych z PVC. Kilkuletnie badania i 
analizy działu badań i rozwoju oraz zespołu technologów firmy 
DRUTEX, przy współpracy z austriackimi konstruktorami, do-
prowadziły do opracowania autorskiego rozwiązania dotyczącego 
produkcji nowoczesnego systemu okien dachowych z PVC. Założe-
nie patentu obejmuje produkcję okien opartą o własne profile oraz 
nowatorskie rozwiązania w samej konstrukcji okna oraz jego funk-
cjonalności. Innowacyjna koncepcja stanowi milowy krok firmy na 
drodze do rozwoju oraz poszerzania kompleksowości swojej oferty. 
Dzięki patentowi DRUTEX ma możliwość rozpoczęcia działań w 
kolejnej dziedzinie stolarki, a mianowicie okien dachowych.

KALEJDOSKOP
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Organizacja nasza zrzesza obecnie blisko 
600 fi rm o różnym profi lu działalności, 
formie własności i wielkości.
Siłą każdej organizacji są ludzie. Bez ich 
aktywności, zaangażowania, często duże-
go poświęcenia trudno sobie wyobrazić 
skuteczne działanie. W celu usprawnienia 
współpracy fi rm o wspólnych zaintereso-
waniach  powołaliśmy 10 sekcji branżo-

wych, których członkowie spo-
tykają się przynajmniej raz w 
miesiącu. Posiadamy struktury 
terenowe, a liderzy lokalni 
działają we wszystkich 
powiatach wojewódz-
twa pomorskiego. 

„Pracodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja działającą w oparciu o 
ustawę o związkach pracodawczych, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdań-
sku pod numerem 1 w dniu 30.09.1991 r. pod nazwą Gdański Związek Pracodawców.

stach i powiatach naszego województwa. 
Misją naszą jest długofalowy, dynamiczny 
rozwój gospodarczy naszego regionu oraz 
podmiotów zrzeszonych w naszej orga-
nizacji. Celem wspólnego działania jest 
obrona interesów pracodawców, reprezen-
towanie ich wobec władzy ustawodawczej 
i wykonawczej oraz instytucji nadzorują-
cych i kontrolujących przedsiębiorstwa. 
Dbamy o utrzymanie poprawnych stosun-
ków  w relacji pracodawca-pracobiorca.
Swoją działalność fi nansujemy ze składek 

członkowskich. Składki zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami zaliczane są w 

ciężar kosztu uzyskania przychodów 
poszczególnych fi rm. Profesjonalną 
obsługę zrzeszonych w organizacji 
fi rm prowadzi biuro realizujące zada-

nia określone przez Zarząd.
O korzyściach z wzajemnej współpracy 

możecie się Państwo dowiedzieć z naszej 
strony internetowe: 
www.pracodawcypomorza.pl
Bieżące informacje  uzyskać można pod 
numerem telefonu 58 345 83 74 
Zintegrowani, silni  wiedzą i doświadcze-
niem możemy wiele zrobić dla regionu, w 
którym żyjemy i działamy.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Organizacja z długą historią, 
nową nazwą i formułą

Zapraszamy do współpracy z 
nami regionalne kluby biznesu, 
organizacje samorządu gospo-
darczego oraz stowarzyszenia 
działające we wszystkich mia-
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Wywiad przeprowadzamy w roku ju-
bileuszowym. Już dziesięć lat zasia-
da Pan na stanowisku prezesa Izby 
Rzemieślniczej. Proszę powiedzieć, 
czym właściwie jest ta organizacja. 

- Pomorska Izba Rzemieślnicza to naj-
starsza tego typu organizacja w woje-
wództwie pomorskim. To ponad 2000 
przedsiębiorców, 7 tysięcy uczniów 
kształcących się w naszych zakładach 
i ponad 20 tysięcy pracowników, co 
stawia nas na pierwszym miejscu wśród 
organizacji samorządu gospodarczego w 
regionie. Rzemiosło jest jednak trakto-
wane nieco po macoszemu. Nie dostrze-
ga się naszego wkładu w rozwój regionu 
nadbałtyckiego. Miejmy nadzieję, że w 
nowym roku to się zmieni.

Zacznijmy więc może od posumowa-
nia. Jaki był 2010 rok dla Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw? Co udało się 
zrobić, a z czym są nadal największe 
problemy?

- Jesteśmy fi rmami mikro, małymi i 
średnimi z obszaru niemalże całego 
województwa pomorskiego. Nie sły-
chać nas zbyt głośno, choć próbujemy 
uczulać rządzących na nasze problemy i 
bolączki. Moglibyśmy zapewne wnieść 
jeszcze więcej w kwestiach rozwiązań  
jeśli  chodzi o stanowiska pracy, zatrud-
nienie, ale niestety nie postrzega się w 
wystarczającym stopniu mikro, małej 

O innowacyjności w gospodarce, minionym roku i planach na przyszłość z preze-
sem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdań-
sku Wiesławem Szajdą rozmawia Łukasz Krzemiński.

Priorytetem 
będą wykwalifi kowane kadry

Wiesław Szajda 
prezes Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Gdańsku
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i średniej przedsiębiorczości jako part-
nera do rozmów. Mimo iż politycy są 
w pełni zadowoleni, mówią, że Polska 
to zielona wyspa, że mamy największy 
eksport w ostatnim kwartale 2010 roku, 
to wcale w poszczególnych regionach 
nie wygląda to tak dobrze. Wyniki ba-
dań się zgadzają, ale to nie jest zasługa 
rządzących. To jest zasługa rzemieślni-
ków, przedsiębiorców, którzy nauczyli 
się funkcjonować w trudnych i bardzo 
trudnych warunkach. Ci ludzie, mówiąc 
kolokwialnie, „stają na głowie”, a mimo 
to wciąż napotykają opór wśród rządzą-
cych. Tak więc, był to niezwykle trudny 

rok, a co gorsza wcale nie zapowiada 
się, aby 2011 był lepszy. Ogromna pod-
wyżka cen artykułów żywnościowych, 
podwyżka podatku VAT, akcyzy, po-
datków pośrednich, o których się nam 
nawet nie mówi. Z każdej strony jeste-
śmy bombardowani różnymi kosztami, 
które powstają w międzyczasie. My 
natomiast nie możemy podnosić cen, 
ponieważ społeczeństwo nie jest jeszcze 
tak bogate, aby te wszystkie obciążenia 
udźwignąć. Przykładem niech będzie 
chociażby zamknięcie w zeszłym roku 
ponad 800 piekarni. Małe przedsiębior-
stwa w dobie hipermarketów giną, nie 
mają szans na skuteczne konkurowanie. 

Jeśli więc jesteśmy już przy skle-
pach wielkopowierzchniowych. Czę-
sto podróżuje Pan po świecie, jak 
ta kwestia rozwiązana jest w innych 
państwach?

- Byłem ostatnio we Francji, byłem w 
Norwegii. Tam nie widziałem takich 
potężnych hipermarketów w centrach 
miast. Powstający wielki sklep powo-
duje to, iż mali i średni przedsiębiorcy 
upadają. A przecież prawda jest taka, że 
ponad 76% wpływów podatkowych do 
budżetu państwa pochodzi od mikro, 

małych i średnich fi rm. Taka polityka 
prowadzi do upadku tych przedsię-
biorstw. Jeśli ustawodawstwo się nie 
zmieni w tej kwestii, to sytuacja małych 
fi rm nadal będzie bardzo trudna. W 
dobie gospodarki globalnej przedsię-
biorstwa, które nie generują funduszy 
na rozwój, innowacje, pozyskiwanie 
nowych klientów, kończą swoją działal-
ność na rynku. 

Jednak Izba mimo wielu problemów 
zapisała także na swoim koncie spo-
re sukcesy. Proszę o nich opowie-
dzieć w kilku słowach.

- Spełniamy swego rodzaju misję spo-
łeczną, nie tylko dbając o swój interes, 
ale również chcemy zrobić coś dla ludzi, 
by nasza Izba postrzegana była za wzór. 
Próbujemy wspierać rzemieślników, nie 
tylko tych zrzeszonych w Izbie. Udało 
nam się wynegocjować  14% obniżkę 
kosztów energii dla naszych członków. 
Podobne udogodnienia chcielibyśmy 
osiągnąć u fi rm paliwowych. Próbujemy 
szukać sposobów, aby nie trzeba było w 
tak drastyczny sposób minimalizować 
kosztów prowadzenia działalności. Nie-
skromnie powiem, że Pomorska Izba 
Rzemieślnicza jest najlepiej prosperu-
jącą tego typu organizacją w Polsce. 
Uczestniczymy w projektach unijnych 
na łączną kwotę ponad 10 mln złotych. 

Do sukcesów niewątpliwie można 
również zaliczyć zdecydowane 
zwiększenie liczby uczniów w pro-
wadzonej przez Izbę Rzemieślniczą 
szkole. Jak w takim razie wygląda 
kwestia przyuczenia do zawodu z 
perspektywy organizacji, której Pan 
jest prezesem?

- Rzemiosło prowadzi w województwie 
pomorskim dwie szkoły. Pierwsza z 

nich, „Pomorskie Szkoły Rzemiosł” 
przy ulicy Sobieskiego 90, to dawny 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących. Placówka ta do momentu 
przejęcia jej przez Izbę przyjmowała co-
rocznie 80 uczniów, natomiast od dwóch 
lat notuje corocznie ok. 16 % przyrost 
uczących się. W tym roku liczba pierw-
szoklasistów wyniosła blisko 300 osób. 
Mamy zamiar rozwijać szkolnictwo za-
wodowe i ustawiczne. Jesteśmy do tego 
jak najbardziej predysponowani i wyda-
je mi się, że jest to jedyna słuszna droga, 
gdzie możemy w krótkim czasie przy-
uczyć do zawodu. Ponad 20 lat szkoły 
zawodowe były w niełasce. Degradacji 
ulegały struktury i opinia o szkolnictwie 
zawodowym. Obecnie nie ma instrukto-
rów zawodu. Szansą jest rzemiosło, któ-
re może w krótkim czasie wykształcić 
odpowiednie kadry. Druga szkoła mieści 
się natomiast w Wejherowie, gdzie we 
wszystkich klasach łącznie kształci się 
ponad 300 uczniów. Jest to placówka za-
łożona i prowadzona przez Cech w Wej-
herowie. Dodając tę liczbę do około 600 
gdańskich adeptów rzemiosła okazuje 
się, że pod naszymi skrzydłami znajduje 
się prawie 900 podopiecznych. W ogóle 
niezauważalne jest, że mamy ponad 40 
komisji egzaminacyjnych, w których 
pracuje 212 egzaminatorów. Kwalifi kują 
uczniów do stopnia mistrza i czeladnika 
w zawodzie. Egzaminy corocznie zdaje 
łącznie około 2000 osób, czyli wypusz-
czamy na rynek 2 tys. fachowców goto-
wych od razu podjąć pracę. Pomorska 
Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw zajmuje się promocją 
na terenie województwa pomorskiego 
programu „Uczenie się przez całe życie” 
oraz Inicjatywy Europass. „Uczenie 
się przez całe życie” to program Unii 
Europejskiej w dziedzinie edukacji i 
doskonalenia zawodowego, którego 
celem jest rozwój różnych form ucze-
nia się poprzez wspieranie współpracy 
między systemami edukacji i szkoleń 
w różnych krajach. W skład programu 
wchodzi m.in. program sektorowy o 
nazwie Leonardo da Vinci, szczególnie 
interesujący dla rzemiosła, gdyż propa-
guje on wszelkie działania zmierzające 
do poprawy jakości i atrakcyjności szko-
lenia i kształcenia zawodowego oraz 

ŚWIAT BIZNESU

Doszliśmy do wniosku, że naj-
bardziej możemy pomóc na-
szym rzemieślnikom poprawia-
jąc stan kadry kierowniczej. 
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dostosowania systemu edukacyjnego do 
wymogów rynku pracy, a tym samym 
poprawę sytuacji na rynku pracy  oraz 
zwiększenie mobilności zawodowej. 
Natomiast Europass – jako Inicjaty-
wa Komisji Europejskiej - umożliwia 
każdemu obywatelowi Europy lepszą 
prezentację własnych kwalifi kacji i 
nabytych umiejętności zawodowych. 
Obejmuje portfolio 5 dokumentów, któ-
re funkcjonują w takiej samej formie na 
obszarze całej Europy. Zachęcamy do 
odwiedzenia strony Fundacji Rozwoju 
Systemu Edukacji, gdzie znajdziecie 
Państwo mnóstwo interesujących na ten 
temat informacji: www.frse.org.pl. 

Z tego wynika, że poprzedni rok 
można zaliczyć do udanych. A jaki 
będzie 2011? Jakie cele stawia sobie 
Pomorska Izba Rzemieślnicza?

- Po pierwsze doszliśmy do wniosku, że 
najbardziej możemy pomóc naszym rze-
mieślnikom poprawiając stan kadry kie-
rowniczej. Stara kadra powoli odchodzi 
na emeryturę, potrzeba nowego spojrze-
nia. Najważniejszym elementem każdej 

fi rmy są ludzie, którzy swoją wiedzą 
pomagają w systematycznym rozwoju 
fi rmy. Postaramy się więc największy 
nacisk położyć na szkolenie odpowied-
nich kadr dla małych i średnich przed-
siębiorstw. To jest absolutnie priorytet. 
W naszych czasach cennym towarem 
jest informacja. Dlatego w ramach Izby 
funkcjonuje 7 Punktów Informacyjnych 
Funduszy UE, prowadzonych we współ-
pracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. 

i Samorządem Województwa. Ponadto 
„Biuro Hanzy”, które służy pomocą 
przedsiębiorcom zainteresowanym 
współpracą z północnymi regionami 
Niemiec: Szlezwikiem Holsztynem i 
Hamburgiem. Jesteśmy współzałoży-
cielem Parlamentu Hanzy, największej 
organizacji bałtyckiej zrzeszającej or-
ganizacje mikro, małych i średnich fi rm 
w basenie Morza Bałtyckiego (WWW.

hanse-parlament.eu) 
Po drugie chcemy uruchomić fundusze 
pożyczkowe. Jest to bardzo dobra droga 
do innowacyjności. Rzemieślnikowi 
czasem potrzebne jest 5 – 10 tys. złotych 
by dokupić konkretne urządzenie, by 
fi rma mogła zwiększyć swoje obroty, 
zawrzeć kontrakt lub przyjąć zamówie-
nie. 
To są najważniejsze rzeczy, na które 
chcemy zwrócić uwagę w 2011 roku. 

Dodatkowo ważnym wydarzeniem bę-
dzie już 15. edycja konkursu „Firma z 
przyszłością”, znanego wcześniej pod 
nazwą „Firma z jakością”. Chcemy 
zdecydowanie stawiać na innowacyj-
ność, ponieważ jakość jest już normą, a 
teraz najważniejszą sprawą jest unowo-
cześnianie przedsiębiorstw i na takiej 
promocji najbardziej nam zależy w 2011 
roku.

Stara kadra powoli odchodzi 
na emeryturę, potrzeba no-
wego spojrzenia.
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Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Gdańsku jest organizacją samorządu gospodarczego zrzesza-
jącą 26 organizacji cechowych oraz 4 spółdzielnie rzemieślnicze 
na zasadach dobrowolnej przynależności. W cechach rzemiosł 
i spółdzielniach rzemieślniczych zrzeszonych jest ok. 2000 za-
kładów oraz 39 przedsiębiorców jest bezpośrednio zrzeszonych 
w Izbie. Łącznie reprezentujemy ok. 20000 pracowników. Izba 
jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego. Miarą aktywności 
Izby, w zakresie promowania małych i średnich przedsiębiorstw, 
jest udział członków Izby w licznych imprezach promocyjnych, 
szkoleniowych oraz konkursach, a także dążenie do podnoszenia 
jakości usług i produkcji. Od wielu lat szczególnie dużo uwa-
gi poświęcamy ułatwianiu przedsiębiorcom dostępu do wiedzy 
w zakresie kierowania fi rmą. Realizujemy zadania skierowane 
na tworzenie nowych miejsc pracy. Przeprowadzamy szkolenia, 
które przygotowują małe i średnie fi rmy do wymogów Unii Eu-
ropejskiej. Ogromną wagę przywiązujemy do podniesienia kon-
kurencyjności polskich MSP na rynkach międzynarodowych, 
dlatego tak wiele czasu poświęcamy strategii fi rm oraz sprawom 
jakości. Aktywnie uczestniczymy w opiniowaniu projektów no-
wych ustaw dotyczących sektora MSP. W ramach działalności 
statutowej, na mocy ustawy z dnia 22.03.1989 roku o rzemiośle, 
organizowane i przeprowadzane są egzaminy kwalifi kacyjne na 
tytuł czeladnika i mistrza oraz sprawdzające. 
Od 2008 roku jesteśmy organem prowadzącym nieodpłatne 
szkoły publiczne o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł, któ-
re mieszczą się w Gdańsku, przy ulicy Sobieskiego 90 (www.
psr.gda.pl). Obecnie wiedzę zawodową zdobywa w niej 545 
uczniów, którzy kształcą się w technikum, w następujących za-
wodach: technik poligraf, technik księgarstwa, technik mecha-
tronik, technik mechanik. W naszej szkole funkcjonuje również 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która kształci drukarzy, introli-
gatorów, mechaników-monterów maszyn i urządzeń, złotników 
- jubilerów, mechaników precyzyjnych, operatorów obrabiarek 
sterowanych numerycznie, fryzjerów, cukierników, oraz fotogra-
fów. Dynamiczna współpraca szkół z przedsiębiorcami pozwala 
systematyczne rozszerzać działalność edukacyjną o nowe kie-
runki. W roku szkolnym 2009/2010 zostały uruchomione nowe 
kierunki kształcenia w zawodach piekarz, cukiernik, fryzjer. 
Nasze szkoły wyróżniają się wysokim poziomem kształcenia. 
Zadaniem naszym jest pomoc przedsiębiorstwom w doradztwie 
jak i w kształceniu kadr. Zrealizowaliśmy wiele projektów fi nan-
sowanych ze środków UE. 

W czerwca 2010  Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP w r. rozpo-
częła realizację projektu pt:

„WYKORZYSTAJ SZANSĘ 
- ZOSTAŃ CZELADNIKIEM LUB MISTRZEM!”

w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Dzia-
łanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, 
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifi kacji zawodo-
wych i doradztwo dla przedsiębiorstw” PO KL Konkurs nr 01/
POKL/8.1.1/2009. Projekt trwa od czerwca 2010 r. do 31 grudnia 
2011 r. Celem ogólnym projektu jest możliwość uzyskania świa-
dectwa czeladniczego oraz kwalifi kacji zawodowych na pozio-
mie mistrza. Projekt jest adresowany do pracowników wszyst-
kich fi rm z województwa pomorskiego. 
Pomoc 100 osobom w udokumentowaniu kwalifi kacji zawodo-

wych poprawi zdolność przystosowawczą pracowników przed-
siębiorstw do zachodzących zmian w gospodarce uwzględniają-
cych potrzeby zarówno pracowników, pracodawców.

W ramach projektu  do egzaminu mistrzowskiego  przygotowali-
śmy dwie 10 osobowe grupy w zawodach fryzjer i mechanik po-
jazdów samochodowych. Do egzaminu czeladniczego przystą-
piło 20-tu wizażystów , kolejne grupy takie jak operator obróbki 
skrawaniem, mechanik pojazdów samochodowych,   przystąpią 
do końca kwietnia br.  Kolejne grupy   ubiegające się o tytuł cze-
ladnika to; fryzjer, lakiernik samochodowy, glazurnik, złotnik 
–jubiler. Każdy ma szansę jeżeli spełnia wymogi określone w 
realizowanym przedsięwzięciu.

Warunki uczestnictwa projekcie:

 zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu 

oraz dokumentacja dopuszczająca do egzaminu czeladniczego 
po spełnieniu jednego z warunków:

 
odbycia nauki zawodu u rzemieślnika a teorii w szkole 
lub systemie pozaszkolnym,
posiadania świadectwo ukończenia gimnazjum albo 
8-letniej szkoły podstawowej oraz odbycia nauki 
w systemie pozaszkolnym,
posiadania świadectwa ukończenia gimnazjum albo 
8-letniej szkoły podstawowej oraz 2 lub 3-  letniego 
stażu pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin,
posiadania świadectwa szkoły ponadgimnazjalnej lub 
ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodo-
we oraz co najmniej półrocznego stażu pracy w zawo-
dzie, w którym zdaje egzamin,
posiadania tytułu zawodowego w zawodzie pokrew-
nym oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co naj-
mniej półrocznego stażu pracy w zawodzie, w którym 
zdaje egzamin

W szkoleniu może uczestniczyć 2-ch pracowników z jednej fi rmy.

Szkolenia trwają  przez 10 tygodni po godzinach pracy tj. w soboty.

W trakcie szkolenia zapewniamy:
materiały dydaktyczne,
catering,
zwrot kosztów dojazdu.

Rozpoczęcie zajęć od sierpnia 2010 roku, 
zakończenie  październik 2011 roku.

Informacja na temat projektu i rekrutacji:

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw
80- 831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2.

www.pomorskaizba.pl 

Kontakt: akademia@pomorskaizba.com.pl
telefon: 58 301 77 44, 58 301 21 86

 zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu 
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Jubileuszowe

W Gościńcu Kaszubskim w Kartuzach odbyła się w miniony piątek uroczysta gala 
wręczenia Nagrody Starosty Powiatu Kartuskiego – Perły Kaszub. Święto było po-
dwójne, gdyż prestiżowa nagroda wręczana była już po raz dziesiąty. 

Perły Kaszub

ŚWIAT BIZNESU
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Janina Kwiecień
– Starosta Kartuski

Perła Kaszub 
jako symbol i 
uhonorowanie 
wyjątkowej i 
znaczącej ak-
tywności oby-
watelskiej na 
dobre wpisała 
się już nie tylko 

w kalendarz powiatowych imprez, 
ale także w utrwaloną przez lata 
tradycję społeczną i samorządową 
powiatu kartuskiego.
To już po raz dziesiąty gratulować 
będziemy najbardziej aktywnym 
przedsiębiorcom, ludziom wiel-
kiego serca, sportowcom i tym, 
którzy robią najwięcej dla kultury i 
promocji Kaszub. Ponownie więc 
ze szczególnym uznaniem odno-
simy się do laureatów Superperły, 
gratulujemy wszystkim „Perłom”, 
Wyróżnionym i Nominowanym,
a po raz pierwszy z prawdziwą 
przyjemnością przekażemy nową 
Perłę – tym razem samorządową – 
w ręce Przyjaciół naszego Powiatu. 
Bardzo dziękuję Kapitule Konkur-
su. W pierwszym rzędzie jednak 
podziękowania należą się wszyst-
kim mieszkańcom, bo to Państwa 
sugestie i propozycje złożyły się na 
perłowy kalejdoskop znakomitości 
2010 roku.

Lista laureatów 
Wyróżnienia Perła Kaszub 2010: Chór 
„Harmonia” z Żukowa, Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Bazuny”z Żukowa, Kaszub-
ski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”, 
Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów 
Truskawek w Kamienicy Szlacheckiej, 
Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego, Geno-
wefa Makowska, Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska, 
Klub Sportowy „Gokken” w Chwaszczy-
nie, Wiesław Hirsz, Stefan Matusiewicz, 
Elżbieta Sarna - Kowalczyk, Stanisław 
Neubauer, Zenon Sapała, Mieczysław 
Kilarski, Ras Luta, Oktan Spółka Jawna, 
Portal Kartuzy.info
Perły Kaszub 2010: 
1. Tadeusz Kąkol - właściciel fi rmy „Ne-
stor Baron” w Przodkowie - za stworzenie 
atrakcyjnego produktu i niekonwencjonal-
nej oferty usługowej
2. Gościniec dla Przyjaciół w Wyczechowie 
- za inwestycje podnoszące jakość świad-
czonych usług gastronomicznych
3. Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” 
w Żukowie - za inwestycje podnoszące 
jakość świadczonych usług na rzecz dzieci
4. ks. Marek Trybowski - proboszcz parafi i 
św. Wojciecha w Kartuzach - za ogromne 
zaangażowanie i podejmowanie inicjatyw 
na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych 
i dzieci
5. ks. Wacław Mielewczyk - proboszcz pa-
rafi i św. Andrzeja Apostoła w Przodkowie - 
za podejmowanie przedsięwzięć służących 
modernizacji kościoła w Przodkowie
6. Krystyna Stańko - za wybitne osiągnię-
cia artystyczne i współpracę kulturalną z 
powiatem
7. Kolanko Sp. z o.o. w Chwaszczynie - za 
dynamiczny rozwój fi rmy oraz wyjątkowy 
wkład w rozwój zawodowy pracowników

8. Witold Treder - za wieloletnie osiągnię-
cia artystyczne mające istotny wpływ na 
rozwój kultury kaszubskiej
9. Ryszard Orliński - mistrz świata w karate 
- za wysokie osiągnięcia w sportach walki 
we współzawodnictwie międzynarodowym
10. Roman Dawidowski - prezes Banku 
Spółdzielczego w Sierakowicach - za roz-
wój nowoczesnej bankowości spółdzielczej 
oraz wspieranie inicjatyw społecznych
11. Andrzej Gąsiennica-Makowski - staro-
sta tatrzański - za wieloletnie partnerstwo 
samorządowe promujące regiony w sferze 
kultury, turystyki i edukacji
12. Janusz Michalak - starosta łowicki - za 
wieloletnie partnerstwo samorządowe pro-
mujące regiony w sferze kultury, turystyki 
i edukacji
13. Zygmunt Worsa - starosta świdnicki - 
za wieloletnie partnerstwo samorządowe 
promujące regiony w sferze kultury, tury-
styki i edukacji
Super Perły Kaszub 2010
1. Marian Stenzel - Gospodarstwo Ekolo-
giczne w Pępowie - za tworzenie swoistej 
marki ekologicznych produktów rolnych
2. Ośrodek Wczasów Zdrowotnych „U 
Zbója” - za innowacyjne i kompleksowe 
inwestycje zwiększające standard świad-
czonych usług rehabilitacyjno-zdrowotnych
3. Mieczysław Struk - marszałek woje-
wództwa pomorskiego - za wspieranie 
przedsięwzięć i inwestycji służących roz-
wojowi powiatu kartuskiego
4. Roman Zaborowski - wojewoda po-
morski - za wspieranie przedsięwzięć i 
inwestycji służących rozwojowi powiatu 
kartuskiego
5. prof. Brunon Synak - za działalność na 
rzecz upowszechniania kultury i tradycji

W tym roku wyróżnienia i statuetki odebra-
ło aż 36. laureatów, którzy w szczególny 
sposób zasłużyli się dla rozwoju i promocji 
regionu.
- W ciągu dekady nagroda Perły Kaszub  - 
mówi Starosta Powiatu Wejherowskiego 
Janina Kwiecień - zaistniała na dobre za-
równo w świadomości mieszkańców, jak 
też samorządowców, przedsiębiorców, ludzi 
kultury i sztuki, którzy chętnie zgłaszają 
swoje propozycje i nominacje. Na dzisiejszą 
jubileuszową galę przygotowaliśmy wspa-
niałą oprawę w postaci prowadzącego ją 
Macieja Miecznikowskiego oraz koncertu 
Ireny Santor jednej z największych artystek 

polskiej estrady. Jak dowiedział się Express 
w dziesięciu edycjach laureatami Pereł 
Kaszub było blisko 150 przedsiębiorców, 
artystów, sportowców, ludzi wielkiego ser-
ca, którzy swoją działalnością, twórczością 
czy postawą, w szczególny sposób przyczy-
nili się do promocji regionu i jego kultury. 
W czasie tym wręczono łącznie  15 super 
pereł, 82 perły, oraz 56 nagród specjalnych i 
listów gratulacyjnych.
Obecna 10 edycja była rekordowa pod 
względem złożonych wniosków, które 
wpłynęły do rozpatrzenia przez siedmio-
osobową Kapitułę Nagrody pod przewod-
nictwem Wojciecha Okroja - dyrektora 

Wydziału Kultury i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Kartuzachw składzie: Ja-
nusz Bystroń (Rada Powaitu Kartuskiego), 
Piotr Chistowskiemu - (Business Centre 
Club Gdańsk), Gabriela Gołata (dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kartuzach), Barbara Kapica (dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, 
Eleonora Kułak - (artystka), Dariusz Tryzna 
(Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług 
Oddział w Kartuzach). Ostatecznie zdecy-
dowano by nagrodzić 36 osób i podmiotów. 
Tegorocznym laureatom wręczono 18 
wyróżnień i tyleż samo statuetek, w tym 13 
Pereł i 5 Super Pereł.                     (ANGO)

ŚWIAT BIZNESU
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Energetyczne miejsce 
pełne innowacji
Kwidzyński Park Przemysłowo – Techno-
logiczny (KPPT) jest strategiczną inicja-
tywą lokalnych władz samorządowych, 
wzmacniającą rozwój gospodarczy regionu 
i jego pozycję konkurencyjną w Unii Euro-
pejskiej.
Misją powstającego z rozmachem Kwi-
dzyńskiego Parku Przemysłowo – Techno-
logicznego jest przyciągnięcie innowacyj-
nych przedsięwzięć, rozwój przełomowych 
technologii oraz skupienie w jednym miej-
scu potencjału przedsiębiorczości, wiedzy 
i kapitału. KPPT to jednocześnie inkubator 
przedsiębiorczości z bogatą ofertą instytucji 
otoczenia biznesu, centrum szkoleniowo – 
ekspozycyjne oraz kompleksowo uzbrojone 
tereny inwestycyjne przeznaczone na przed-
sięwzięcia typu greenfield.
Kwidzyński Park Przemysłowo – Techno-
logiczny to centrum rozwoju innowacji w 
dziedzinie zielonej energii, obejmujące sek-
tory: badawczy, produkcyjny, usługowy, a 
także technologii zarządzania energią. Inte-
ligentna infrastruktura Parku pełni zarówno 
funkcje użytkowe, demonstracyjne, jak i ba-
dawcze, tworząc unikatowe „żywe labora-
torium” odnawialnych źródeł energii (OZE) 
energooszczędne rozwiązania architekto-
niczne i budowlane zasilane energią słońca, 
ziemi i wiatru. KPPT aktywnie uczestniczy 

Oferta KPPT jest adresowana m.in. do 
przedsiębiorstw, które zamierzają rozpocząć 
inwestycje typu greenfield. Park oferuje na 
sprzedaż w pełni uzbrojone działki inwesty-
cyjne wraz nową infrastrukturą drogową i 
zapleczem logistycznym.
Planowany termin sfinalizowania realizacji 
inwestycji KPPT  -  koniec 2012 r. -  zbiega 

się z zakończeniem budowy nowego mostu 
na Wiśle, łączącego Kwidzyn z autostradą 
A1 – co sprawia, że tereny inwestycyjne 
KPPT stają się jednymi z najatrakcyjniej-
szych w naszym regionie.
Szczegółowe informacje dostępne:
tel. +48 55 279 70 79
e-mail: kppt@kppt.pl

KWIDZYN ZAPRASZA
DZIAŁKI INWESTYCYJNE - inwestycje greenfield

oraz wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz 
przedsiębiorczości, rozwoju innowacji oraz 
poszanowania energii i promocji energetyki 
odnawialnej w regionie.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach 

INWESTYCJE
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projektu inwestycyjnego pn. „Utworzenie 
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo – 
Technologicznego z centrum energii odna-
wialnej”, współfi nansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego – Regionalny Program 
Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013. Inwestycja ta prowa-
dzona jest w sąsiedztwie zabytkowego 
zespołu dworsko – parkowego, w którym 
dziedzictwo historyczne przeplata się z no-
woczesnością, a zaawansowane technologie 
harmonizują z pięknem krajobrazu. 
Kwidzyński Park Przemysłowo – Techno-
logiczny tworzy zaplecze infrastrukturalne i 

organizacyjne, starannie dopasowując je do 
potrzeb i oczekiwań innowacyjnych przed-
siębiorstw. 
Serce Parku – Centrum KPPT – stanowić 
będzie zespół inteligentnych budynków o 
łącznej powierzchni użytkowej 4200 m2.  
Powierzchnie zespołu obiektów Centrum 
KPPT dedykowane są:

nowopowstającym innowacyjnym przed-
siębiorcom w formie Inkubatora Przed-
siębiorczości  - 1 600 m2, 
przestrzeniom konferencyjno-sz-
koleniowo-wystawienniczym wyposażo-
nym w najnowocześniejszą infrastrukturę 
techniczno-multimedialną (w tym ekspo-
zycje najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych OZE) – 1 650 m2,
instytucjom otoczenia biznesu oraz CEN-
TRUM ENERGII ODNAWIALNEJ, 
które będzie działało w obszarze edukacji 
i promocji OZE, jak również badaw-
czo-rozwojowym tworząc platformę 
współpracy ze światem nauki (na bazie 
„żywego laboratorium” Centrum KPPT) 
– 800 m2,
realizacji kierunkowych działań wspie-
rających rozwój budownictwa energo-
oszczędnego – ekspozycyjny mieszkalny 
dom pasywny - 150 m2.

W bezpośrednim sąsiedztwie Centrum 
KPPT znajduje się 17 ha działek  inwesty-

cyjnych przeznaczonych na sprzedaż. 
Obecnie realizowana jest 

budowa nowoczesnej in-
frastruktury drogowej 

(z zapleczem 
logistycznym) 

wraz 

Piotr Łączny – Prezes 
Zarządu KPPT Sp. z o.o.

Z prawdziwą 
przyjemnością 
i dumą chcę 
przedstawić 
Państwu nowe, 
wspólne przed-
sięwzięcie grupy 
zapaleńców, 
przede wszyst-
kim przedstawi-

cieli władz samorządowych, przedsię-
biorców i społeczników, którzy swoje 
marzenia o sukcesie potrafi ą przekuć w 
czyn. „Kwidzyński Park Przemysłowo 
– Technologiczny z centrum energii 
odnawialnej” to nasz wspólny pomysł 
na rozwój nowatorskich, może nawet 
wizjonerskich technologii, innowacji i 
rozwiązań, które chcemy wspierać za-
równo doradczo, jak i instytucjonalnie. 
Spółka posiada już komplet decyzji o 
pozwoleniu na budowę na realizację 
tego kluczowego dla województwa 
pomorskiego projektu inwestycyjnego.
Kwidzyn to dobre miejsce do inwesto-
wania, zarówno przez mały, jak i wiel-
ki kapitał. W ciągu ostatniej dekady 
do naszego regionu trafi li międzyna-
rodowi giganci rynkowi, liczne grono 
lokalnych fi rm rozwinęło działalność 
na rynku krajowym i poza granicami. 
I, co najważniejsze, cały czas jesteśmy 
świadkami powstawania nowych, am-
bitnych przedsięwzięć biznesowych, 
a budowany most na Wiśle, łącząc 
Kwidzyn z autostradą A1, staje się 
nowym oknem na świat dla rozwoju 
gospodarczego miasta. 
Chcemy wzmocnić ten potencjał 
przedsiębiorczości i odwagi, tworząc 
miejsce, w którym nowe pomysły będą 
mogły być skutecznie rozwijane i prze-
kształcane w sukcesy gospodarcze, 
zarówno indywidualnych przedsię-
biorstw, jak i całego naszego regionu.
Ponadto, wspólnie z Pomorską Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną urucha-
miamy procedurę ustanawiania statusu 
specjalnej strefy ekonomicznej na 
terenie Parku.
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia 
Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo 
– Technologicznego i skorzystania z 
naszej oferty. Jestem przekonany, że 
w KPPT znajdą Państwo to, czego 
szukają. 

z kom-
pleksowym 

uzbrojeniem - w tym w 
sieci: elektroenergetyczną, wod-

no-kanalizacyjną, deszczową, ciepłowniczą 
i teleinformatyczną. 

INWESTYCJE
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Przetarg na budowę został rozstrzygnię-
ty pod koniec stycznia bieżącego roku. 
Przystań żeglarska „Park Północny” w 
Malborku ma powstać na nabrzeżu Nogatu, 
w pobliżu malborskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. Inwestycja powstanie w ramach 
realizacji I etapu projektu „Pętla Żuławska 
– rozwój turystyki wodnej”, który otrzymał 
dofi nansowanie ze środków Programu 
Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.
- „Pętla Żuławska” jest projektem partner-
skim, w który zaangażowane są samorządy 
województw pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego oraz kilkanaście gmin poło-
żonych na ich terenie, w tym nasza – wyja-
śnia Aleksandra Kapejewska, pełnomocnik 
burmistrza Malborka ds. kontaktów z 
mediami.
Projekt „Pętli Żuławskiej” realizowany 
będzie w dwóch etapach. Całe przedsię-
wzięcie polega na rewitalizacji szlaków 
wodnych położonych na obszarze wymie-
nionych województw. Zwieńczeniem prac 
będzie połączenie obszaru Delty Wisły ze 
szlakami europejskimi.
Aby osiągnąć ten cel, od ubiegłego roku 
jest wdrażany „Program rozwoju dróg 
wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślane-
go”, którego liderem jest województwo 
pomorskie. Chodzi przede wszystkim o 
utworzenie spełniającej wysokie standardy 
sieci portów i przystani żeglarskich oraz 
pomostów cumowniczych. Sieć będzie słu-
żyć zarówno amatorom sportów wodnych, 
jak i turystom, których „Pętla” ma zachęcić 
do częstszego odwiedzania Pomorza. 
W ramach malborskiej części przedsię-
wzięcia, w I etapie prac, będą zbudowane 
pomosty pływające wraz z trapami i 
odnogami cumowniczymi, zostanie też 

Powstaje przystań 
jachtowa na Nogacie
Ta inwestycja z pewnością ucieszy wielu żeglarzy. W 
Malborku, na rzece Nogat, rozpoczęła się budowa nowo-
czesnej przystani jachtowej. Miastu udało się pozyskać 
pieniądze na ten cel ze środków unijnych. 

umocniony brzeg oraz wykonana pochyl-
nia. Powstanie również budynek socjalny, 
ogrodzenie i oświetlenie terenu, a także 
drogi i chodniki w pobliżu przystani, na 
terenie parku miejskiego. W tym etapie 
powstaną też niezbędne instalacje – wodna, 
elektryczna i kanalizacyjna. 
Koszty realizacji I etapu malborskiej części 
zadania oszacowano na 5,6 mln zł, z czego 
zdecydowaną większość stanowią koszty 

samej inwestycji. Na realizację przedsię-
wzięcia Malbork uzyskał dofi nansowanie 
w wysokości 60 proc. tej kwoty. Okazało 
się jednak, że dwie fi rmy, które stanęły do 
przetargu, zaoferowały się wykonać tę in-
westycję za znacznie niższą kwotę – od 3,9 
do 4,2 mln zł.
- To dobra wiadomość dla Malborka, bo 
miasto zaoszczędzi na tym zadaniu swoje 
środki – mówi Aleksandra Kapejewska. – 
Ostatecznie wybrano ofertę wykonawcy, 
który zaproponował niższą kwotę, czyli 3,9 
mln zł.
Firma, która zbuduje przystań, to Navimor-
Invest S.A. Spółka specjalizuje się w usu-

Podpisanie umowy. Ze strony Malborka – burmistrz Andrzej Rychłowski (pierwszy z 
lewej), spółkę Navimor-Invest SA reprezentowali prezes Witold Górski (po prawej) oraz 
Robert Draszyński, wiceprezes (w środku).
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To dobra wiadomość dla Mal-
borka, bo miasto zaoszczędzi 
na tym zadaniu swoje środki.

waniu szkód spowodowanych powodziami 
oraz w modernizacji i budowie skutecz-
nych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 
Ma za sobą również liczne realizacje zwią-
zane z budową przystani i marin. 
Umowa pomiędzy inwestorem a miastem 
Malbork została już podpisana, fi rma roz-
poczęła pierwsze prace budowlane. Przy-
stań ma zostać oddana do użytku do końca 
września bieżącego roku.      Rafał Korbut
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Istniejąca od 1949 roku RAFAKO S.A.  
jest największym w Europie producentem 
kotłów oraz urządzeń ochrony środowi-
ska dla energetyki i zatrudnia około 1900 
osób Od początku istnienia związana jest 
z branżą energetyczną, na potrzeby której 
projektuje i produkuje kotły i urządzenia 
ochrony środowiska. Od roku 1993 RA-
FAKO S.A. jest spółką akcyjną notowaną 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie. Mająca bogate tradycje fi rma 
jest niekwestionowanym liderem rynku 
urządzeń energetycznych w Polsce. Około 

80% kotłów energetycznych zainstalowa-
nych w kraju zostało dostarczonych przez 
raciborską fi rmę. RAFAKO S.A. jest rów-
nież liderem na rynku polskim w dziedzinie 
instalacji odsiarczania spalin metodami 
mokrą i półsuchą. Zakład macierzysty mie-
ści się w Raciborzu, gdzie zlokalizowane są 
biura projektowe i technologiczne, pięć hal 
produkcyjnych oraz dyrekcja zakładu. W 
ostatnich latach baza fi rmy poszerzyła się 
o hale produkcyjne w Radomsku i Wyrach 
koło Tychów oraz biura projektowe w Ryb-
niku, Częstochowie oraz w Belgradzie. 

Raciborska Fabryka Kotłów

Polska Grupa Energetyczna prowadzi 
przygotowania do budowy pierwszych 
w Polsce  elektrowni atomowych. 
Obecnie poddawanych jest ocenie kil-
ka technologii jądrowych, w tym dwa 
reaktory GE Hitachi: ABWR o mocy 
1350 MW i ESBWR o mocy 1520 MW. 
Reaktor ESBWR jest najnowocześniej-
szym projektem GEH, wykorzystują-
cym bardzo zaawansowane systemy 
bezpieczeństwa pasywnego na świecie.
Porozumienia, które podpisano w ubie-
głym tygodniu, to najnowsze z serii 
umów zawartych przez GE Hitachi w 
Polsce. Mają na celu przygotowanie 
coraz większej liczby krajów do wybu-
dowania elektrowni atomowych wytwa-
rzających niskoemisyjną elektryczność, 
co umocni znacznie ich bezpieczeństwo 
energetyczne. Wcześniej fi rma GEH 
podpisała umowę z SNC-Lavalin Pol-
ska,  świadczącą usługi inżynieryjne, 
której celem jest prowadzenie wspól-
nych działań nad możliwymi projekta-

mi w Polsce.
- Uważamy, że porozumienie o współ-
pracy - powiedział Andrzej Stokłosa, 
prezes Stoczni Gdańsk S.A. dające moż-
liwość dostarczania dużych komponen-
tów stalowych na potrzeby potencjal-
nych przyszłych konstrukcji elektrowni 
atomowych jest zgodne ze strategią i 
rozwojem naszego przedsiębiorstwa. Od 
dwóch lat Stocznia Gdańsk inwestuje 
znaczne środki w nowoczesny 
i bardzo zaawansowany zakład pro-
dukcyjny. Dzięki tym inwestycjom 
jesteśmy przygotowani do realizacji 
dużych przedsięwzięć produkcyjnych 
w prowadzonych w przyszłości przez 
GE Hitachi Nuclear Energy projektach 
nuklearnych.
Natomiast Krzysztof Burek, wiceprezes 
RAFAKO, powiedział:
- Uważamy, że energia nuklearna to 
zasadniczy składnik przyszłości energe-
tycznej Polski. Nasza fi rma ma wielolet-
nie tradycje w budowie komponentów 

wykorzystywanych przy projektach 
nuklearnych na całym świecie. Ocze-
kujemy na możliwość zaoferowania 
naszych kompetencji GE Hitachi w ob-
szarze wykonania projektu, możliwości 
produkcyjnych i inżynieryjnych oraz 
zapewnienia jakości przy potencjalnych 
projektach nuklearnych w Polsce. 
W uroczystości podpisania umów wzięli 
udział przedstawiciele zarządu Stoczni 
Gdańsk S.A., RAFAKO S.A., repre-
zentanci władz Politechniki Gdańskiej, 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego i Politechniki Koszalińskiej, 
a także parlamentarzyści i przedstawi-
ciele władz regionalnych.
- Te porozumienia dadzą potencjał do 
znaczącej ekspansji globalnego łań-
cucha dostaw GE Hitachi powiedział 
Danny Roderick, wiceprezes GEH. 
- Podkreślą zobowiązanie GEH do bu-
dowy elektrowni atomowych zgodnie 
z przewidywalnym harmonogramem 
i założeniami budżetowymi i wesprą 
polską gospodarkę. Bezpieczeństwo i 
niezależność energetyczna są bardzo 
ważnymi elementami przyszłości pol-
skiej energetyki.
Założeniem GEH jest też działanie na 
rzecz szkolenia studentów w obszarze 
energetyki atomowej i praktyk studenc-
kich w Stanach Zjednoczonych, które 
odbędą się jeszcze tego lata. 
GE Hitachi przekazało również Poli-
technice Gdańskiej dwie licencje na 
oprogramowanie GE GateCycleTM do 
szkolenia wysoko wykwalifi kowanych 
inżynierów w zakresie obsługi elek-
trowni atomowych.                        

   (ANGO)

Firma GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podpisała w styczniu umowy o współpra-
cy ze Stocznią Gdańska S.A. oraz RAFAKO S.A., wiodącym producentem kotłów 
w Europie, w sprawie możliwości budowy komponentów nuklearnych dla GEH. 

Nuklearne komponenty 
ze Stoczni Gdańskiej S.A.
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GEH z siedzibą w Wilmington w stanie 
Płn. Karolina - czołowy światowy dostawca 
zaawansowanych technologii i usług dla 
energetyki jądrowej. W czerwcu 2007 r. 
powstał globalny sojusz pomiędzy GE oraz 
Hitachi, którego celem jest obsługa ogól-
noświatowej branży energetyki jądrowej. 
GEH kieruje się strategią zakładającą budo-
wę szerszej gamy rozwiązań, które umożli-

wiają pełniejsze wykorzystanie parametrów 
nowych reaktorów i świadczenie zaawan-
sowanych usług. Sojusz oferuje klientom 
z całego świata najnowocześniejsze roz-
wiązania technologiczne, niezbędne, aby 
skutecznie zwiększać wydajność reaktorów, 
uzyskiwaną moc i poziom bezpieczeństwa. 
GE ma obecnie ponad 10.000 pracowników 
w Polsce.

GE Hitachi Nuclear Energy

Stocznia Gdańska przygo-
towana jest do realizacji 
dużych przedsięwzięć

Danny Roderick, wiceprezes GE Hitachi; Lee Feinstein, ambasador USA; Andrzej Sto-
kłosa, prezes Stoczni Gdańsk S.A.
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Samorząd 
z rzemiosłem
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Dobrym zwyczajem stały się od kilku lat 
spotkania władz regionu z pomorskimi 
przedsiębiorcami, zrzeszonymi w Pomor-
skiej Izbie Rzemieślniczej MSP, organizo-
wane w siedzibie gdańskiego rzemiosła na 
początku roku. Tradycyjnie są one okazją 
do podsumowań oraz uhonorowania wy-
różniających się firm oraz przedsiębiorców.
Podobnie jak w poprzednich latach po-
morski marszałek Mieczysław Struk oraz 
wojewoda Roman Zaborowski wręczyli 
listy gratulacyjne i odznaczenia. I tak Zło-
tym Krzyżem Zasługi odznaczony został 
Ryszard Adamowski, Złotymi Medalami 
imienia Jana Kilińskiego „Za zasługi dla 
Rzemiosła Polskiego” wraz z odznaką 
uhonorowano: Władysława Daniszewskie-
go, Zbigniewa Lewarskiego, 
Janusza Jabczyńskiego, Kazimierza Jan-
kowskiego, Krzysztofa Daszkowskiego i 
Bogdana Tomasińskiego; Srebrnymi Me-
dalami imienia Jana Kilińskiego Za zasługi 
dla Rzemiosła Polskiego wraz z odznaką: 
Witolda Brezę i Bogdana Zadrożnego, 
a Srebrną Odznaką Izby Rzemieślniczej 
Rzemiosło za zasługi - Andrzeja Gorec-
kiego
Listy gratulacyjne:
W kategorii „Za aktywną za aktywną dzia-
łalność społeczną oraz wkład w rozwój 
naszego regionu poprzez działania na rzecz 
sektora mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw” otrzymali: 
Zbigniew Stencel, Zbigniew Świadek, 
Marian Wenta, Henryk Kulka, Grzegorz 
Pellowski, Marian Bobrucki, Adam Morus, 
Gerard Lampkowski, Adam Pstrągowski 
(laureat Ogólnopolskiego Konkursu Złot-
ników „Złoto i Srebro w Rzemiośle” tytułu 
Złotnik Roku i Medalu Św. Eligiusza), 
Joanna Stencel (laureatka II miejsca Ogól-
nopolskiego Konkursu Złotników „Złoto i 
Srebro w Rzemiośle” 2010 oraz „Burszty-
nowego Rzemiosła 2010”), Mateusz Jakó-
bek i Piotr Pieper
(Mistrzowie Polski w Otwartych Mistrzo-
stwach Fryzjerstwa Polskiego 2010) 
„Za zaangażowanie w rozwój regionu po-
morskiego i wsparcie sektora MSP”: 
Irena Kopik - Wiceprezes Powiślańskie-
go Banku Spółdzielczego w Kwidzynie, 
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Tadeusz Zdunek – Prezes BMW Zdunek, 
Maria Gosk GRONO S.C. Maria Gosk, 
Aleksandra Węsierska, Antoni Węsierski, 
Andrzej Przybyło - Browar Amber, Sopoc-
ka Wytwórnia Filmowa.
„Za szczególne osiągnięcia na rzecz roz-
woju sektora małych i średnich przedsię-
biorstw, za nowoczesność i profesjonalizm 
zarządzania”: 
Emilia Podhajska i Vijay Sein Anand – 
SANPOD SC., Ryszard Szmit PPUH 
RUROSERW, Jan Lica LIBOR, Przedsię-
biorstwo Inżynieryjne Półwysep S.Gruba, 
K. Okrój, Leszek Meler, LIS Przetwórstwo 
Mięsne Lis, Henryk i Zbigniew Nejman 
AUTO-HAK spółka jawna, Anna Lisew-
ska, RoboNET sp. z o.o., Biuro Obsługi 
Klienta „Piąta Klepka” Dariusz Stankie-
wicz, Roman Suchocki, Euro-Went sp. z 
o.o., Anro-Trade Sp.J. R.T. Walder Dealer 
Toyota, Antoni Rudoman, prezes Straż 
Ochrony Portu Gdańsk.
„Za szczególne osiągnięcia na rzecz 
rozwoju sektora małych i średnich przed-
siębiorstw, za działalność społeczną oraz 
szkoleniową – mistrzowie, którzy przez 
lata szkolili uczniów w zawodzie, firmy, 
które potrafią połączyć wspaniałe, wielo-
wiekowe tradycje z nowoczesnością”:
Kazimierz Barejka, Ryszard Ossowski, 
Lesław Lubomański, Iwona Bejuk, Tade-
usz Nowakowski, 
Jarosław Bianga, Andrzej Willa, Andrzej 
Skonieczek, Joanna Kuzas-Jakuszewska, 
Henryk Gąsiorowski, Jarosław Mikołaj-
czyk, Janusz Jabczyński, Zbigniew Lewar-
ski, Wiesław Połom,
Bogdan Tomasiński, Kazimierz Jankowski, 
Andrzej Mieczkowski, Andrzej Paradow-
ski, Piotr Gotowała, Edmund Herold, Zdzi-
sław Klein, Stefania i Janusz Zborowscy, 
Agnieszka Sitko
Władysław Kummer, Konrad Wencki, 
Zbigniew Czapski, Zbigniew Nakielski, 
Agnieszka Chudoba
Zygmunt Kwidziński, Zofia Bladowska, 
Wiesław Brzeziński, Andrzej Brandt, Piotr 
Gafka, Zbigniew Wenta, Kazimierz Wi-
śniewski, Olga Onichowska, Leon Czer-
wiński i Aleksander Plichta.        

Andrzej J. Gojke
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Gośćmi uroczystości byli także przedsta-
wiciele pomorskiego samorządu z wice-
wojewodą Michałem Owczarczakiem i 
wicemarszałkiem Ryszardem Świlskim.
Wszystkich powitał obecny Bolesław 
Buda prezes Starogardzkiego Klubu Biz-
nesu. W swym wystąpieniu przypominał 
historię związku oraz osoby, które były 
inicjatorami powstania Izby Gospodarczej 
„Kociewie” oraz Starogardzkiego Klubu 
Biznesu i Związku Pracodawców na po-

czątku lat 90.
- 7 października 1990 roku – przypominał 
w swym przemówieniu prezes Bolesław 
Buda, - przedsiębiorcy oraz dyrektorzy 
fi rm wyszli z inicjatywą powołania Izby 
Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim. 
Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli m. 
in.  Wojciech Chmielecki, Romuald Solo-
chewicz, Ryszard Sadowski, Tadeusz Ko-
secki, Stefan Milewski, Józef Baska, Ro-
man Gilla, Marian Łukaszewski. Miesiąc 

później odbyło się zebranie założycielskie 
i powołano do życia Izbę Rolniczo – Prze-
mysłowo - Handlową „Kociewie”, której 
prezesem został Wojciech Chmielecki. 
Izba przez 8 lat działalności podejmowała 
szereg inicjatyw mających na celu konso-
lidację środowiska przedsiębiorców jak 
też właściwą reprezentację wobec władz 
samorządowych. 
W dalszej części przemówienia prezes 
mówił m.in. o powstaniu w 1994 roku 

Starogardzki Klub Biznesu 
– Związek Pracodawców20 lat minęło

Blisko 200. przedsiębiorców ze Starogardu Gdańskiego i całego powiatu wzięło udział 
w uroczystej gali 20-lecia Starogardzkiego Klubu Biznesu w Restauracji Bachus. 
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Izby Rady Rozwoju Regionu, powołaniu 
Starogardzki Klubu Biznesu, którego 
inicjatorami byli: Andrzej Kwaśniewski, 
Stefan Milewski, Henryk Gliszczyński, 
Henryk Kinder, Janusz Paturalski i on sam 
oraz powołanie przez Grzegorza Borzesz-
kowskiego, Eugeniuszka Piechowskiego, 
Tomasza Galewskiego, Andrzeja Stry-
chackiego i Henryka Dunajskiego oraz 
w 2003 roku - Starogardzkiego Klubu 
Gospodarczego. 
- W kwietniu 2005 roku oba kluby 
połączono w jedną organizację –  kon-
tynuował prezes Buda, - którą ponad 
trzy lata później, we wrześniu 2008 r., 
przekształcono w Starogardzki Klub 
Biznesu – Związek Pracodawców, działa-
jący w oparciu o ustawę o organizacjach 
pracodawców i dający znacznie więcej 
kompetencji, niż w przypadku ustawy o 
stowarzyszeniach.
Prezes SKB podkreślił też, ze nie sposób 

w krótkim wystąpieniu opisać całą boga-
tą historię kształtowania się organizacji 
przedsiębiorców w ciągu minionych 20 lat 
na terenie Starogardu i powiatu, ale całe 
środowisko jest zgodne, że bardzo po-
trzebne jest opracowanie monografi i tego 
okresu, dla pozostawienia historycznego 
zapisu o środowisku. Zapewnił, że działa-
nia w tym kierunku zostały już podjęte.
Punktem kulminacyjnym uroczystości 
było wręczenie - przez obecnych na sali 
wicewojewodę Michała Owczarczaka 
i wicemarszałka Ryszarda Świlskiego 
- przyznanych przez Prezydenta RP wy-
sokich odznaczeń państwowych. Krzyże 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
otrzymali: Wojciech Chmielecki, Henryk 
Kinder. Złote Krzyże Zasługi otrzymali: 
Edmund Herold, Zenon Błański, Jerzy Su-
chomski. Srebrne Krzyże Zasługi: Grze-
gorz Borzeszkowski, Eugeniusz Piechow-
ski, Andrzej Skalski, Ryszard Stobba, 

Mariusz Szwarc. Brązowy Krzyż Zasługi: 
Tomasz Pastwa, Elżbieta Rembiasz.
Rada Miasta Starogardu Gdańskiego 
podjęła jeszcze w poprzedniej kadencji 
uchwałęo przyznaniu SKB ZP Medalu 
za zasługi  dla  Starogardu Gdańskiego, 
który wręczyli Sławomir Ruśniak, Piotr 
Cychnerski  (obecny i były przewodniczą-
cy RM) oraz Prezydent  Miasta Edmund 
Stachowicz. Natomiast ustanowionymi 
niedawno przez Związek medalami „Za 
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości” 
uhonorowano Wojciecha Chmieleckiego, 
Tadeusza Mollina, Andrzeja Kwaśniew-
skiego, Zenona Sobieckiego, Grzegorza 
Borzeszkowskiego oraz dyrektora Po-
wiatowego Urzędu Pracy Arkadiusza 
Banacha.
Gwiazdą wieczoru była utytułowana cze-
ska piosenkarka Gabina Goldova (Gabi 
Goldi), której występ został przyjęty z du-
żym aplauzem.                 Andrzej Gojke
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Głównymi bohaterami uroczystości byli 
oczywiście laureaci konkursu Lider Pol-
skiego Biznesu. Nominacje wręczono 23 
przedsiębiorstwom. Nagrody wręczali Ma-
rek Goliszewski - prezes Business Center 
Club, Krzysztof Pawłowski - przewodni-
czący Jury i Rady Organizatorów BCC, 
Maciej Grelowski, przewodniczący Rady 
Głównej BCC oraz prof. Leszek Balcero-
wicz. 
- Rok temu, na tej Sali powiedzieliśmy 
sobie w obecności prezydenta Lecha Ka-

czyńskiego i premiera Donalda Tuska, że 
Polska może być mocarstwem – mówił 
rozpoczynając część ofi cjalną Marek Go-
liszewski. Miniony rok zamknęliśmy aż 
4-procentowym wzrostem gospodarczym 
i 33 mld zysków przedsiębiorstw niefi -
nansowych. To rekord XX - lecia, którego 
autorami są fi rmy nominowane dzisiaj do 
tytułu Lidera Polskiego Biznesu. Do kasy 
państwa popłynęły większe podatki - wkład 
przedsiębiorców w służbę zdrowia, naukę, 
szkolnictwo. 

Prezes BCC przypomniał jednak, że przed 
rokiem mówiono o potrzebie rozbrojenia 
tykającej bomby ogromnych wydatków 
publicznych, gdyż trudno myśleć o potędze 
kraju. z blisko 800 miliardowym publicz-
nym i ponad stu mld defi cytu w budżecie 
- Oczekiwaliśmy od polityków głębokich 
reform – kontynuował prezes Goliszewski. 
- Tymczasem budżet mają ratować pod-
wyżka VAT i pieniądze OFE, które nie są 
ani przyczyną długu, ani defi cytu.
Według Goliszewskiego faktyczną na-

Liderzy Polskiego Biznesu
Wielka Gala prestiżowej jubileuszowej 20. edycji nagrody Liderzy Polskiego Biznesu, 
przyznawanej przez Business Center Club, odbyła się tradycyjnie pod koniec stycznia 
w Teatrze Wielkim w Warszawie Na widowni  przedsiębiorcy, politycy, dziennikarze, 
ludzi nauki i kultury. Ocenie w tej edycji poddały się 73 firmy, z czego 23 wręczono no-
minacje, a przedstawiciele 11. odebrali złote statuetki.

Fo
t. 

B
B

C

Wśród jedenastu laureatów tegoroczych statuetek znalazła się fi rma POLNORD są. Nagrodę odebrał prezes Zarządu Wojciech Ciurzyński
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prawę fi nansów państwa przynieść może 
likwidacja przywilejów emerytalnych, uza-
leżnienie zasiłków od dochodów, podnie-
sienie wieku emerytalnego oraz obniżenie 
stawki podatku VAT do 19 procent. 
Ważną częścią uroczystości było wręczenie 
premierowi Leszkowi Millerowi Nagrody 
Specjalnej BCC. Nagrodę tę otrzymują 
wybitne osobistości spoza środowiska 
biznesu, które przyczyniają się do rozwoju 
przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 
w Polsce. Leszek Miller otrzymał ją m. in. 
za osobiste podjęcie w 2003 roku decyzji 
o obniżeniu podatku dla przedsiębiorców z 
27% do 19%,  doprowadzenie do uchwa-
lenia pierwszej ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej oraz  wprowadzenie 
Polski do Unii Europejskiej na warunkach 
korzystnych dla polskiej gospodarki i pra-
codawców. Dotychczas Nagrody Specjalne 
otrzymali m.in.: Margaret Thatcher, George 
Bush, Jacques Chirac, William Jefferson 
Clinton, Tadeusz Mazowiecki, Jan Nowak-
Jeziorański, Lech Wałęsa. 
Tegorocznym laureatami Złotych Statuetek 

Lidera Polskiego Biznesu zostali: Ami-
tech Poland, Bombardier Transportation 
(ZWUS) Polska, Centrum Edukacji Oskar, 
Delic-Pol, Drutex, Farby Kabe Polska, 
Mentor, Polnord, Przemysłowe Centrum 
Optyki, Tobacco Trading International Po-
land i Zakłady Automatyki Kombud. 
Osoby stanowiące wzór wrażliwości spo-
łecznej wyróżnione Medala Solidarności 
Społecznej. Ich laureatami zostali Agniesz-
ka Świergiel - prezes i dyrektor generalny 
Imperial Tobacco Polska, businessman 

Karol Cebula, Paweł Łukasiak - prezes 
Akademii Rozwoju Filantropii, Roman 
Nowicki - założyciel i donator powstałej w 
1990 roku Fundacji Bezdomnych, Maciej 
Owczarek - prezes ENEA SA, szef Rady 
Holdingowej Grupy ENEA. Medale wrę-
czył kardynał Kazimierz Nycz.
Po gali jej uczestnicy spotkali się na 
uroczystym koktajlu w teatralnym foyer, 
podczas którego odbyła się charytatywna 
aukcja na rzecz chorych i potrzebujących 
pomocy dzieci.                 Andrzej J. Gojke

Według Goliszewskiego fak-
tyczną naprawę fi nansów pań-
stwa przynieść może likwidacja 
przywilejów emerytalnych, uza-
leżnienie zasiłków od docho-
dów, podniesienie wieku eme-
rytalnego oraz obniżenie stawki 
podatku VAT do 19 procent. 
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11. już ranking  najbardziej rozwijających 
się najbardziej dynamicznie w kraju ma-
łych i średnich przedsiębiorstw opubliko-
wała redakcja Pulsu Biznesu. Swoje piętno 
na liście odcisnął kryzys i znalazło się na 
niej ponad pół tysiąca mniej fi rm niż w 
roku ubiegłym. W XI. rankingu znalazło 
się 248 pomorskich fi rm.
- Już w ubiegłym roku lista skurczyła się 
o 100 pozycji mimo że w ciągu trzech lat, 
których wyniki uwzględniała, zaledwie 
kilka miesięcy przypadło na czas kryzysu. 
– wyjaśnia Wojciech Kowalczuk, redaktor 

naczelny Pulsu Biznesu. - Z tym większym 
niepokojem oczekiwaliśmy na wyniki 
tegorocznego – jedenastego – rankingu. 
Zakładaliśmy, że nasze zestawienie może, 
które z roku na rok stawało się coraz licz-
niejsze, może skurczyć się nawet o jedną 
czwartą, ale już dziś wiemy, że XI lista Ga-
zel Biznesu liczy w skali kraju 3500 fi rm i 
jest krótsza o niespełna 13 procent.
Najszybszą pomorską Gazelą Biznesu XI 
edycji zestawienia pierwsze miejsce zaj-
muje obsługująca blisko 2,8 mln. klientów 
fi rma Energa Obsługa i Sprzedaż (4. w 

rankingu ogólnopolskim). Przychód za-
trudniającej 1308 osób fi rmy to ponad 200 
mln. zł w tym blisko 7 mln. zysku netto. 
Na drugim miejscu jest powstała w 1995 
roku i zajmująca się budową obiektów 
sportowych - Panorama II (15.). Zatrudnie-
nie 17 osób, przychód ponad 54 mln. i pra-
wie 3 mln zysku netto. Trzecia pomorska 
Gazela to działająca od 2005 roku Polagro 
Trade (17.), która sprowadza mrożone 
mięso m.in. z Europy i Ameryki Południo-
wej, a następnie sprzedaje je przetwórcom 
z Rosji, Ukrainy i Kirgistanu.      (ANGO)

Gazele Biznesu 2010
Firmy Energa Obsługa i Sprzedaż, Panorama II oraz Polagro Trade liderami rankin-
gu Gazele Biznesu w Województwie Pomorskim. Uroczysta gala regionalna wrę-
czenia statuetek odbyła się w Hotelu Sheraton w Sopocie.

Na zdjęciu laureaci (od lewej) Aleksandra Łomakina – prezes  Polagro Trade z Gdyni, Aleksandra Damięcka – dyrektor pionu fi nanso-
wego Energa Obsługa i Sprzedaż z Gdańska oraz Jarosław Zabielski – dyrektor fi rmy Panorama II z Gdyni
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Podczas spotkania fi rm 
tworzących projekt „Part-
nerstwo na wszystkich 
etapach cyklu życia zrów-
noważonej inwestycji bu-
dowlanej” podjęto próbę 
sprecyzowania terminu 
„zrównoważona inwesty-
cja budowlana”, tak by był 

on bardziej przystępny i zrozumiały nie tylko 
dla przedstawicieli branży budowlanej, lecz 
przede wszystkim dla użytkowników końco-
wych.
Według Jana Zacharewicza, Prezesa Biura 
Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego 
Business Consultants sp. z o.o., - Jest to in-
westycja minimalizująca negatywny wpływ 
na środowisko naturalne, wykorzystująca 
naturalne materiały w procesie budowy, a w 
okresie eksploatacji odnawialne źródła energii 
elektrycznej i cieplnej. Proces realizacji takiej 
inwestycji ma odbywać się w sposób zgodny 
zarówno z jej użytkownikiem, jak i z całym 
otoczeniem. 
Jan Zacharewicz stwierdził ponadto, iż obser-
wujemy otwarcie się społeczeństwa na nowe 
wyzwania, przy jednoczesnym zaspokojeniu 
potrzeb ludzi, sektora branży budowlanej oraz 
środowiska. Jednak, jak pokazuje praktyka, 
ponad 70% fi rm chcących inwestować w 
zrównoważone budownictwo zamierza pokry-
wać wydatki jedynie ze środków własnych. 
Dlaczego pojawia się taka tendencja, skoro 
inwestorzy mają do dyspozycji wiele dostęp-
nych zewnętrznych źródeł fi nansowania, a 
sama Komisja Europejska proponuje liczne 
inicjatywy dotyczące rozwoju właśnie takich 
projektów? Jednym z głównych problemów 
jest nieuchronnie kończąca się alokacja środ-
ków płynących z UE. Benefi cjenci mają coraz 
mniej czasu na wykorzystanie dostępnej po-
mocy; nie zawsze jest ona także przewidziana 
na wymagające wsparcia sektory gospodarki, 
takie jak budownictwo. 
Podsumowując konferencja zaproponowała 
pewne rozwiązania z, pośród których naj-
ważniejszymi są programy rządowe mające 
na celu edukację społeczną oraz nagłośnienie 
pozytywnych przypadków zrównoważonej 
inwestycji budowlanej.                            (luK)

Zrównoważona 
inwestycja budowlana

Niedawno zostały rozdane certyfi katy 
za 2010 r. W tym gronie nie zabrakło 
przedstawicieli Pomorza.
Najdłuższym stażem uczestnictwa w 
programie i największą liczbą zdoby-
tych certyfi katów (w tym roku otrzyma-
ły już siódmy raz) spośród pomorskich 
przedsiębiorstw mogą poszczycić się 
trzy fi rmy: Energa Elektrociepłownie 
Słupsk S.A. ze Słupska, Pronet Color 
Sp. z o.o. z Gdyni i Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Elektroenergetycznego 
„ENBUD” Sp. z o.o. ze Słupska. Po raz 
szósty przyznano prestiżowe wyróżnie-
nia fi rmie VBW Engineering Sp. z o.o. 
z Gdyni, a po raz piąty otrzymali je Sca-
nia Production Słupsk S.A. ze Słupska 
i Zakład Usług Torowych REM-TOR 
Antoni Słaba z Gdańska.
Czterema zdobytymi certyfi katami, po-
świadczającymi rzetelność i wiarygod-
ność fi rmy, mogą poszczycić się Trec 
Nutrition Sp. z o.o. z Gdyni oraz Fines 
Sp. z o.o. z Sopotu. Zaś po raz trzeci za 
solidne fi rmy zostały uznane: Kantor 
Polski S.A. z Gdańska, Firma Usłu-
gowo-Handlowa „LEMAR” W&M 
Hartuna Sp. j. ze Skarszew oraz Drutex 
S.A. z Bytowa. 

Firmy TMC Sp. z o.o. z Gdańska i 
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. z Gdańska zostały 
uhonorowane certyfi katami po raz dru-
gi, natomiast po raz pierwszy do grona 
solidnych fi rm dołączyły przedsię-
biorstwa: Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z Gdyni, 
Nord Express Sp. z o.o. z Dębnicy Ka-
szubskiej, Kubi s.c. z Gdyni i Abatec 
Monika Pańko ze Słupska. 
Program Solidna Firma od momentu 
inauguracji w 2002 roku wspiera i 
promuje rzetelne fi rmy, jednocześnie 
poddając je weryfi kacji i tworząc bazę 
godnych zaufania przedsiębiorstw. W 
dotychczasowych edycjach wręczono 
łącznie ponad 2200 certyfi katów. Lau-
reatami są zarówno fi rmy małe, średnie, 
jak i duże. 
Program Solidna Firma na dobre wpi-
sał się w polskie realia jako „lobby 
czystego biznesu”. Laureaci Programu 
stanowią wymierny dowód, że solid-
ność potwierdzona certyfi katem ułatwia 
funkcjonowanie na rynku, zwiększa 
szanse na wygranie przetargu, a także 
uzyskanie lepszej oferty kredytowej i 
leasingowej.                                  (RAF)

Już ponad 2,2 tys. 
wręczonych certyfi katów
Kolejne firmy dołączyły do prestiżowej grupy 
przedsiębiorstw wyróżnionych certyfikatem 
„Solidna Firma”. 
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Zarząd Województwa Pomorskiego przy-
znał w tym roku stypendia w wysokości 
30 tys. zł trzydziestu dziewięciu młodym 
naukowcom. Podczas uroczystości zo-
stały również wręczone 4 stypendia po 
20 tys. zł, ufundowane przez Pomorską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. 
(PSSE). 
Jak podkreśliła Prezes PSSE Teresa Ka-
mińska, wybór tematyki prac doktorskich, 
które warto docenić, nie był łatwy i został 
dokonany w oparciu o planowane działa-
nia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Sp. z o.o oraz Gdańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego.
Była to już III edycja najbardziej presti-
żowego konkursu dla zdolnych adeptów 
wiedzy, którzy dzięki stypendiom mogą 
realizować swoje badania. Doskonałym 
przykładem wykorzystania dotacji jest 

Grzegorz Żywica  z Instytutu Maszyn 
Przepływowych PAN - stypendysta z 
programu InnoDoktorant z 2010 roku. 
Stypendium ufundowane przez Pomorską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. 
pozwoliło mu na przyspieszenie i uspraw-
nienie prac nad doktoratem poruszającym 
problem „Analizy defektów konstrukcji 
podpierającej w odniesieniu do stanu dy-

namicznego maszyny wirnikowej”. 
Wśród wyróżnionych znalazło się 25 
doktorantów Politechniki Gdańskiej, 7 
Uniwersytetu Gdańskiego, 3 Instytutu 
Maszyn Przepływowych PAN, 2 repre-
zentantów Instytutu Oceanologii PAN 
oraz po jednym z Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego i Akademii Morskiej w 
Gdyni.                                                  (A)

InnoDoktorant 2011
W ramach projektu „InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów” w Gdańskim 
Parku Naukowo-Technologicznym marszałek Mieczysław Struk wręczył stypen-
dia najzdolniejszym młodym naukowcom z Pomorza.

Była to już III edycja naj-
bardziej prestiżowego 
konkursu dla zdolnych 
adeptów wiedzy, którzy 
dzięki stypendiom mogą 
realizować swoje badania.
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Bal Rotariański

Celem wydarzenia było zebranie funduszy 
na projekt „Pokonać granice” - długofalo-
wą pomoc edukacyjną dla wychowanków 
Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Gdyni 
oraz zakup respiratora ułatwiającego od-
dychanie osobom chorym na stwardnienie 
rozsiane.
Na cele te przeznaczono dochód z loterii 
fantowej, której losy cieszyły się wśród 
uczestników imprezy wielką popularnością 
oraz aukcji dzieł trójmiejskich artystów, 
na której jeden z obrazów osiągnął cenę 
ponad 4 tys. zł.
Wieczór umilał i do tańca gościom przy-
grywał zespół Detko Band znanego klar-

necisty i saksofonisty jazzowego Jerzego 
Detki. Na wysokości zadania stanęła 
również kuchnia Grand Hotelu, serwując 
dania, wśród których oczywiście nie mogło 
zabraknąć wyśmienitej kaczki. Miłą nie-
spodzianką była także możliwość nabycia 
przez gości, już w trakcie imprezy – swo-
ich zdjęć. Było to miłe zaskoczenie, gdyż 
wydawało się, że fotograf  nawet na chwilę 
nie opuścił sali. Uczestnikom dopisywał 
szampański wprost humor i wszyscy bawili 
się doskonale. Najlepszym dowodem jest 
fakt, że większość gości opuściła balową 
salę dopiero przed drugą w nocy.             
                          (ANGO)

Sopot International Rotary Club zorganizował 
w Sofitel Grand Hotel w Sopocie kolejny Charyta-
tywny Bal Rotariański. 

Maria Dudziak 
– Prezydent Sopot 
International Rotary Club

Jest to już 8. 
Bal Charyta-
tywny organi-
zowany przez 
nasz klub od 
początku jego 
założenia w 
2008 roku. 
Staramy się 

wspierać tych najbardziej potrze-
bujących, którzy sami o tę pomoc 
poprosić nie mogą. Udało nam się 
m.in. zakończyć międzynarodowy 
program zakupu dużego osobowe-
go samochodu dla dzieci 
i dorosłych z Hospicjum im. 
ks. Eugeniusza Dutkiewicza w 
Gdańsku. Dochód z aukcji i loterii 
podczas dzisiejszego Balu Chary-
tatywnego przeznaczamy na zakup 
respiratora niezbędnego osobom 
chorym na stwardnienie rozsiane. 
Od pewnego czasu wspieramy 
dziesięcioro dzieci w wieku od 
4 do 17 lat z Rodzinnego Domu 
Dziecka nr 2 w Gdyni. Pomagamy 
im m.in. fi nansując naukę języka 
angielskiego oraz doraźne potrzeby 
związane  z utrzymaniem. Ponie-
waż międzynarodowe projekty 
mają większe szanse na dofi nanso-
wanie, współpracujemy z klubami 
w Europie. I dzisiaj na przykład 
wśród gości jest 18 członków klu-
bu ze Sztokholmu. 
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Obraz opowiada o wydarzeniach z 17 grud-
nia 1970 roku w Gdyni, kiedy zamordo-
wano z premedytacją 18 idących do pracy 
robotników. Organizatorem uroczystości 
było Kino Świat – dystrybutor fi lmu.
Wśród uczestników tego wielkiego w pol-
skiej kinematografi i wydarzenia byli m. in. 
premierzy Tadeusz Mazowiecki i Donald 
Tusk, minister Bogdan Zdrojewski, pre-
zydent Gdyni Wojciech Szczurek. Wśród 
widowni zobaczyć można było ludzi świata 
kultury, sztuki, biznesu i polityki. Obok 
zasiedli członkowie rodziny zastrzelonego 
wówczas Brunona Drywy (o której losach 
opowiada  fi lm), a także inni bohaterowie 
tamtych tragicznych czasów: omal nieza-
katowany na śmierć przez ZOMO-wców 
Wiesław Kasprzycki z rodziną (co pokaza-
no w jednej najbardziej drastycznych scen 
w fi lmie, a także Adam Gotner postrzelony 
wówczas 6 kulami. Oczywiście nie zabra-
kło twórców fi lmu z reżyserem Antonim 
Krauze, scenarzystami Mirosławem Piepką 
i Michałem Pruskim producentem Kazi-
mierzem Beerem (Nordfi lm) i koproducen-
tami Marianem i Henrykiem Bobruckimi 

(Bob-Rollo), oraz odtwórcami głównych 
ról Martą Honzatko (fi lmowa Stefania 
Drywa), Michałem Kowalskim (Brunon 
Drywa) Piotrem Fronczewskim (Włady-
sław Gomółka) i Wojciechem Pszonakiem 

(Zenon Kliszko)
Uroczystość prowadził Grzegorz Misztal, 
który zaprosił na scenę i przedstawił twór-
ców Czarnego Czwartku. Głos zabrali An-
toni Krauze, Kazimierz Beer, którzy przede 
wszystkim podziękowali wszystkim, dzięki 
którym fi lm mógł powstać. Na scenie poja-
wił się premier Donald Tusk, który zauwa-
żył, że - „Sprawiedliwość do końca się nie 
wypełniła, jeśli chodzi o zdarzenia Grudnia 
70 roku na Wybrzeżu”. 
Projekcja zakończyła się owacjami na 
stojąco, a kiedy się zapaliły światła widać 
było, że nawet aktorom, którzy zagrali w 

fi lmie, trudno było ukryć łzy wzruszenia. 
Widowiskową rekonstrukcję dramatycz-
nych wydarzeń w Gdyni, zakończonych 
brutalną pacyfi kacją manifestantów przez 
oddziały wojska i milicji w 1970 roku, 

wyróżnia trzymająca w napięciu akcja i 
sceniczny rozmach. Nie można nie zwrócić 
uwagi na wybitne kreacje Piotra Fronczew-
skiego oraz Wojciecha Pszoniaka. Wzru-
szająca do głębi jest także debiutująca na 
ekranie Marta Honzatko. Muzykę do fi lmu 
skomponował Michał Lorenc. „Balladę o 
Janku Wiśniewskim” na zakończenie fi lmu 
śpiewa Kazik Staszewski. Na zakończe-
nie tej krótkie relacji, chciałbym jeszcze 
pochylić czoła przed Kino Świat i zorga-
nizowaną z ogromnym rozmachem, prze-
myślaną w najdrobniejszych szczegółach 
kampanią reklamową.    Andrzej J. Gojke

Najbardziej oczekiwany
W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się 24 lutego uroczysta premiera zrealizo-
wanego z wielkim rozmachem i najbardziej oczekiwanego od czasu „Popiełuszko. 
Wolność jest w nas” filmu - „Czarny Czwartek” w reżyserii Antoniego Krauze. 
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„Balladę o Janku Wiśniew-
skim” na zakończenie fi lmu 
śpiewa Kazik Staszewski.
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Kolejny projekt zmiany ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej (sdg) oraz 
niektórych innych ustaw z nią powiąza-
nych, który został przyjęty przez Radę Mi-
nistrów 15 lutego, tylko nieznacznie różni 
się od wersji przekazanej do konsultacji 
z przedsiębiorcami w listopadzie 2010 
r. Mimo, iż minęły kolejne 2 miesiące 
dopracowywania zapisów, projekt nadal 
nie porusza kilku ważnych kwestii, pod-
noszonych przez BCC i inne organizacje 
pracodawców. Autorzy ustawy nie sko-
rzystali ze zgłoszonych uwag, co sprawia 
wrażenie, że proces tzw. konsultacji spo-
łecznych jest jedynie formalnością, która 
nie ma realnego wpływu na treść ustaw.
Można się jedynie domyślać, że twórcy 
projektu uznali, iż uchwalona niedawno 
przez Sejm ustawa o odpowiedzialności 
urzędników za decyzje podejmowane z 
naruszeniem prawa likwiduje problem 
wadliwych decyzji i ich szkodliwych 
konsekwencji dla przedsiębiorcy. Jednak 
BCC uważa, że jawne zapisanie w ustawie 
sdg zasady materialnej odpowiedzialności 
Skarbu Państwa za skutki bezpośrednie i 
utracone korzyści przedsiębiorcy, ponie-
sione w wyniku wadliwych działań urzęd-
ników państwowych, jest koniecznym do-
pełnieniem „konstytucji przedsiębiorców”, 
jaką jest ustawa sdg. A takiego zapisu w 
ustawie nadal nie ma. Dziś odpowiedzial-
ność ustalać można jedynie na zasadach 
ogólnych, za szkody bezpośrednie i wobec 

konkretnego urzędu.
Projekt nowelizacji jest niezbędny, tym 
bardziej, że już 1 lipca tego roku ma 
zacząć działać Centralna Ewidencja i 
Informacja Działalności Gospodarczej 
(CEIDG). Kluczowym zapisem projek-
tu jest artykuł stanowiący, że z chwilą 
przeniesienia zapisów rejestrowych 
przedsiębiorcy do CEIDG wójt, burmistrz 
lub prezydent przestają być organem ewi-
dencyjnym. Jednocześnie ustanowiony 
zostaje okres przejściowy do 31 grudnia 
2011 r, gdy współistnieć będą CEIDG 
oraz dotychczasowe lokalne rejestry 
„papierowe”, stopniowo przenoszone do 
formy elektronicznej. Patrząc na to realnie 

przewiduje się, że elektroniczna platforma 
usług administracji publicznej ePUAP nie 
będzie w pełni funkcjonalna oraz dostępna 
w zakładanym terminie wprowadzenia.
Dobrym rozwiązaniem jest to, że wnio-
sek o wpis do CEIDG łączyć będzie 
jeszcze jeden dodatkowy element (obok 
wniosków do rejestrów REGON, NIP, do 
ZUS lub KRUS), jakim jest wybór formy 

opodatkowania. Co ciekawe, równolegle 
prowadzone są prace nad likwidacją sto-
sowania REGON w gospodarce. Zupełnie 
niezrozumiałe jest natomiast, dlaczego 
w przyjętej niedawno wersji projektu 
zrezygnowano z uregulowań dotyczących 
problemów praktycznych związanych z 
opłacaniem składek i ubezpieczeniem w 
okresie zawieszenia działalności, które 
uwzględnione były we wcześniejszych 
wersjach projektu.
Najistotniejszym brakiem ustawy sdg, któ-
rego nie podejmuje obecna nowelizacja, 
pozostaje nadmiernie rozszerzony katalog 
wyłączeń od zasady tylko jednej kontroli 
w tym samym czasie. Dlatego ten punkt 

należy z ustawy bezwzględnie usunąć. 
Reasumując, przyjęty projekt nowelizacji 
ustawy sdg jedynie dostosowuje ją do 
wymogów wprowadzenia CEIDG, ale nie 
poprawia ani trochę istniejących nadal 
braków tego ważnego dla przedsiębior-
ców prawa.

Wojciech Warski, przewodniczący 
Konwentu BCC, ekspert ds. gospodarki

głosów przedsiębiorców

„Konstytucja 
Przedsiębiorców”

nie uwzględnia

Dziś odpowiedzialność usta-
lać można jedynie na zasa-
dach ogólnych, za szkody 
bezpośrednie i wobec kon-
kretnego urzędu.

ZA KULISAMI
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Na rzecz elektrowni 
jądrowej
Z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza 
w Gdańsku zawiązało się „Stowarzyszenie na Rzecz 
Elektrowni Jądrowej w Województwie Pomorskim”.

 W zebraniu założycielskim udział wzię-
ło blisko 50 pomorskich biznesmenów, 
przedstawicieli świata nauki, organizacji 
otoczenia biznesu, ekspertów z dziedziny 
energetyki jądrowej oraz samorządowców. 
Głównym celem statutowym stowarzysze-
nia jest szeroko pojęte wsparcie wszelkich 
działań mających na celu budowę elek-
trowni jądrowej w województwie pomor-
skim. Organizacja chce przede wszystkim 
pobudzać świadomość społeczną miesz-
kańców regionu w zakresie korzyści, jakie 
przyniesie budowa i funkcjonowanie „ją-

drówki”. Stowarzyszenie planuje pomoc 
w zakresie organizacji szkoleń przyszłej 
kadry, a także promocje regionalnych 
przedsiębiorstw jako ewentualnych pod-
wykonawców oraz kontrahentów dla tej 
inwestycji. Jednym z celów statutowych 
organizacji jest również zapobieganie i 
łagodzenie ewentualnych sporów dotyczą-
cych energetyki jądrowej na Pomorzu.
W czasie zebrania poza podjęciem uchwa-
ły założycielskiej ustalono statut i wybrano 
władze organizacji. Prezesem stowarzy-
szenia został Waldemar Dunajewski, peł-

nomocnik RIGP ds. energetyki jądrowej i 
prezes gdańskiego oddziału Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich.
Wiceprezesami zostali Ryszard Trykosko i 
Sławomir Halbryt, sekretarzem Agnieszka 
Toczko – Gierszewska, a członkiem Zarzą-
du Teresa Kamińska – prezes Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
- Celem Stowarzyszenia na rzecz budowy 
elektrowni jądrowej w województwie po-
morskim – wyjaśnia nowowybrany Prezes 
Waldemar Dunajewski – jest zbudowanie 
pozytywnej atmosfery społecznej wokół 
budowy elektrowni, jak również przygoto-
wanie do tego przedsięwzięcia otoczenia 
biznesowego Pomorza.
Stowarzyszenie będzie miało swoją siedzi-
bę w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 i już ma 
w planie dalsze działania.        (ANGO)
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Ruszyły prace nad studium wykonalności 
elektrowni atomowej. Jej pierwszy blok 
miałby być uruchomiony w 2020 roku, 
ale żeby stało się to faktem, konieczny jest 
wybór lokalizacji i technologii oraz uzyska-
nie niezbędnych pozwoleń i rozpoczęcie 
budowy do 2016 roku. Dlatego też jedną z 
priorytetowych kwestii, jakimi zajmuje się 
obecnie PGE, jest wybór lokalizacji – mówi 
Sylwia Filimon, koordynator ds. komunika-
cji PGE S.A. 
Porozumienie w sprawie wykonania 
studium wykonalności budowy zostało 
podpisane w grudniu ubiegłego roku. PGE 
Energia Jądrowa S.A. wybrała w przetargu 
wartym półtora miliona zł fi rmę Deloitte 
Advisory, która wykona je wspólnie z Pöy-
ry Management Consulting Oy i Kancelarią 
Prawniczą Salans D. Oleszczuk. Z kolei 
spółka EJ1 rozpoczęła poszukiwania fi rmy, 
która wykona badania środowiskowe i lo-
kalizacyjne. 
Obecnie na świecie pracuje 441 reaktorów 
jądrowych (dane Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej). W planach PGE jest 
budowa dwóch elektrowni o mocy około 3 
tys. MW każda. 
- Rozwój energetyki jądrowej jest dla Polski 
szansą na zaspokojenie rosnącego zapotrze-
bowania na energię elektryczną dostarczaną 
po rozsądnych cenach. Wydaje się też 
koniecznością ze względu na unijne wyma-
gania ochrony klimatu. Produkcja energii 
z „atomu” jest bowiem wolna od emisji 
CO2, pyłów, tlenków siarki - mówi Sylwia 
Filimon. Ostatecznego wyboru miejsca pod 
budowę pierwszej w Polsce elektrowni do-
kona Polska Grupa Energetyczna S.A.  (tm) 

Prace trwają
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Business Centre Club, odnosząc się do tej 
propozycji, postuluje obniżenie zasiłków 
chorobowych z 80 do 60 proc. pensji i 
skrócenie do maksymalnie dwóch tygodni 
okresu, w którym pracodawca płaci wy-
nagrodzenie pracownikowi na zwolnieniu 
lekarskim.
Komisja Europejska zwróciła się do 
pracodawców i związków zawodowych 
wszystkich członków Unii Europejskiej 
o zaopiniowanie propozycji dotyczących 
socjalnych uprawnień pracowników. 
Zgodnie z nimi za każdy miesiąc zwolnie-
nia lekarskiego urlop wypoczynkowy pra-
cownika byłby pomniejszany o dwa dni.
- Z punktu widzenia pracodawców każde 
rozwiązanie, które rozumnie ogranicza 
uprawnienia socjalne pracowników, jest 
racjonalne – uważa dr Wojciech Warski, 
przewodniczący Konwentu BCC. 
– Szczególnie w Polsce, gdzie uprawnie-
nia pracowników są bardzo duże, a koszty 
ponoszone przez pracodawców wysokie.
– Każdy ma prawo chorować, a praco-
dawca, który zatrudnia na etat, ponosi 
ryzyko z tym związane – dodaje Domi-
nika Staniewicz, ekspert BCC ds. rynku 
pracy. - Nie chodzi o to, aby utrudniać 
życie pracownikom, ale by zapobiegać 
nadużyciom, aby pracodawca również nie 
był bezbronny. Bo nadużycia korzystania 
ze zwolnień lekarskich nie są rzadkością. 
Proponowana zmiana ma zatem służyć 
zarówno zniechęcaniu do korzystania ze 
zwolnień fi kcyjnych, jak też zmniejszać 
nieuzasadnione koszty pracy po stronie 
fi rm.
Choroba oraz urlop pracownika to dla 
pracodawcy nie tylko kłopot, ale i dodat-
kowe koszty. Choćby wydłużony czas 

Mniej urlopu

Komisja Europejska zaproponowała zmniejszenie urlopu 
pracownikom korzystającym ze zwolnień lekarskich. 

realizacji zadań, znalezienie zastępcy i 
zapłacenie jemu za dodatkowe obowiązki, 
dezorganizacja pracy.
Obecna praktyka pozwala na odbieranie 
pełnego urlopu wypoczynkowego za czas 
urlopu macierzyńskiego, jednak w tym 
okresie kobieta nie świadczy pracy w 
stosunku do pracodawcy. Na ogół oba te 
urlopy są ze sobą łączone, 
jednak wcale nie są 
rzadkością przypadki 
łączenia urlopu 
macierzyńskiego z 
wychowawczym i 
wypoczynkowym 
jednocześnie. 
Oczywiście opieka 
nad dzieckiem jest 
szczególnym ro-
dzajem pracy – tyle 
że na rzecz społe-
czeństwa, a nie 
pracodawcy, 
który 
musi 
płacić 

z własnej kieszeni. BCC postuluje też, 
aby obniżyć zasiłki chorobowe (oprócz 
związanych z macierzyństwem, płatnych 
w 100 proc.) z 80 do 60 proc. pensji. 
Takie rozwiązanie nie byłoby nadmiernie 
bolesne dla uczciwych pracowników, 
za to skutecznie obniżałoby dochody w 
przypadku nadużywania długich zwolnień 
lekarskich.
BCC uważa również, że należy skrócić 
okres, w którym pensję pracownikowi 
przebywającemu na zwolnieniu lekarskim 
płaci pracodawca, z 33 dni roboczych do 
maksymalnie dwóch tygodni. Obecnie 

zasada ta obowiązuje tylko dla pra-
cowników po „pięćdziesiątce” i jest 

pomyślana jako motywator do ich 
zatrudniania. A poza wyjątkiem 

przewlekłych chorób nie ma 
logicznych powodów, dla któ-
rych to pracodawca płacący 
składki ubezpieczenia społecz-

nego ma obowiązek ponosić 
koszty choroby pracownika 
przez ponad miesiąc.

Warto też wspomnieć, że w 
obecnym systemie prawnym jako 

choroba traktowane jest macie-
rzyństwo kobiet i nieobec-

ność w pracy z powodu 
zagrożenia ciąży – co 
kreuje kolejne koszty 
dla przedsiębiorców, 
mimo że w świado-
mości powszechnej to 
budżet państwa fi nan-
suje macierzyństwo 
kobiet.
Dr Wojciech Warski, 

przewodniczący 
Konwentu BCC, 

ekspert ds. gospodarki
Dominika Staniewicz, 
ekspert ds. rynku pracy.

za chorobę

ZA KULISAMI
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Internet w przeciągu kilku lat rozwinął 
swój potencjał i stał się rosnącym w siłę 
źródłem informacji oraz rozrywki dla ludzi 
na całym świecie, a przede wszystkim 
jednym z najprostszych i najszybszych  
sposobów komunikowania się. 
Owa komunikacja przebiega zarówno na 
płaszczyźnie relacji towarzyskich, jak i 
biznesowych. Za pomocą sieci zbieramy 
potrzebne i interesujące nas informacje, 
przeprowadzamy transakcje, odkrywamy 

nowe miejsca, robimy zakupy, sprzedaje-
my produkty i usługi oraz PROMUJEMY! 
A promujemy zarówno ludzi, wartości, 
jak i towary czy usługi. Potencjał Interne-
tu jest nieoszacowany, jego możliwości, 
funkcje, czy w końcu zasięg, czynią go 
najużyteczniejszym „wynalazkiem” we 
współczesnym świecie! W sieci można 
znaleźć niemal wszystko, zatem jeśli nie 
ma Cię, Twojej fi rmy, instytucji, usług 
czy produktu w sieci, to po prostu – nie 

internetowej

„Internet to rewolucja większa od wynalezienia dru-
ku”, te pamiętne słowa padły z ust Johna Warnocka, 
prezesa Adobe Systems, który uważa także, że wszel-
kie produkty związane z Internetem to „pochłaniacze 
znacznej część czasu” każdego człowieka XXI wieku. 

istniejesz! 
Zatrzymajmy się na promocyjnej funkcji 
Internetu. Promocja to nic innego jak 
sposób komunikowania się. Natomiast 
komunikacja oparta na przekazie za po-
średnictwem strony internetowej, profi li na 
portalach społecznościowych, prowadze-
nia korespondencji elektronicznej stanowi 
idealną okazję do bezpośredniego dotarcia 
do innych, w tym do prasy, analityków 
rynku, konsumentów, partnerów bizneso-
wych, wspólników w interesach, a także 
wszystkich potencjalnych kontrahentów. 
Dlatego stworzenie nowoczesnej, intuicyj-
nej i funkcjonalnej strony www przedsię-
biorstwa jest podstawą sukcesu i powodze-
nia fi rmy na rynku. Witryna internetowa 
jest niewątpliwą wizytówką fi rmy, jej 
pracowników, misji, wizji i zakresu świad-

Siła komunikacji
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czonych usług. Witryna www  w dzisiej-
szych czasach to komunikacja obustronna. 
Często zawiera rekomendacje udzielone 
fi rmie przez klientów, co podnosi jej wia-
rygodność i prestiż na rynku. Dzisiaj ser-
wisy społecznościowe, takie jak Facebook, 
Twitter, GoldenLine, Nasza-Klasa i wiele 
innych niemal nadają osobowość społecz-
ną markom w wirtualnym świecie.  Konta 
na Facebooku ma już około 5 mln Pola-
ków, zarówno osób prywatnych jak i fi rm. 
Jednakże sama obecność w social media to 
za mało. Aby osiągnąć zaplanowanym cel 
– pozyskać jak największą liczbę klientów,  
najważniejsza okazuje się przemyślana 
strategia działań promocyjnych i z zakresu 
Public Relations. Firma. Zakładając swój 
profi l na portalu społecznościowym fi rma 
podejmuje pewnego rodzaju zobowiąza-

nie, że stale będzie komunikować się z 
użytkownikami i dbać o dostarczanie im 
atrakcyjnych treści, czyli troszczyć się o 
swoich sympatyków. Brak interakcji, bądź 
niewłaściwa komunikacja, przynoszą wię-
cej strat niż korzyści. Aby w przemyślany 
i skuteczny sposób docierać z przekazem 
marketingowym do określonej grupy 
docelowej, niezbędne jest odpowiednie 
jej zdefi niowanie, wytyczenie celów, 
przetestowanie przez specjalistów reakcji 

konsumentów. W tym celu coraz więcej 
małych i średnich fi rm zatrudnia agencje 
Public Relations, które w profesjonalny i 
zaplanowany sposób moderują fi rmowe 
konta oraz zarządzają administrowaniem 
witryny internetowej.
Małe ryzyko, pewien zysk, a siła Internetu 
jest nie do oszacowania!

Aleksandra Włodkowska
Marketing & PR Specialist

EurOcean Sp. z o.o.

Stworzenie nowoczesnej, in-
tuicyjnej i funkcjonalnej stro-
ny www przedsiębiorstwa jest 
podstawą sukcesu i powodze-
nia fi rmy na rynku.
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Dlatego też KIG opracowało internetowe 
narzędzie, które ma poprawić ochronę 
tych własności, oraz narzędzie do plano-
wania strategii rozwojowych w oparciu o 
zarządzanie i ochronę adresów IP.
Rozwiązania te mogą okazać się bardzo 
przydatnymi dla innowacyjnych fi rm. W 
projekcie, który nosi nazwę „IP Hermes. 
Ochrona własności przemysłowej w 
innowacyjnych fi rmach” przewidziano 
zorganizowanie dwudziestu warsztatów. 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
Na Pomorzu projekt realizowany jest 
przez Regionalną Izbę Gospodarczą 
Pomorza. W trakcie warsztatów przedsię-
biorcy mogą zapoznawać się z przygo-
towanymi przez KIG narzędziami inter-
netowymi oraz uzyskać niezbędne infor-
macje dotyczące możliwości uzyskania 
dofi nansowania działań związanych z 
ochroną własności przemysłowej.
- Z doświadczeń Krajowej Izby Gospo-
darczej wynika, iż dla wielu polskich 
przedsiębiorstw ochrona jest obszarem 
nieznanym i tym samym niewykorzysta-
nym – wyjaśnia Leszek Miazga, członek 

zarządu 
RIGP. 
- W Pol-
sce nieste-
ty wciąż 
mało jest 
fi rm dzia-
łających w 
oparciu o wła-
ściwą strategię 
zarządzania wła-
snością przemysło-
wą, a przedsiębiorcy 
w zbyt małym stopniu 
są świadomi korzyści 
z ochrony własności in-
telektualnej. A tymczasem 
ochrona własności jest atutem 
- stanowi  bowiem o innowacyj-
ności, która z kolei przekłada się na 
rozwój gospodarczy. Dlaczego ochrona 
własności intelektualnej jest zagadnie-
niem tak niezwykle istotnym? Dlatego, 
że kradzież własności intelektualnej prze-
kłada się na zmniejszenie eksportu i tym 
samym zmniejszenie miejsc pracy. Wiele 

Przedsiębiorcy zbyt rzadko korzysta-
ją z ochrony własności intelektual-
nej – taka jest opinia Krajowej Izby 
Gospodarczej. Dzieje się tak, po-
nieważ często nie dysponują oni 
narzędziami umożliwiającymi prze-
prowadzenie analizy zagrożeń i 
korzyści wynikających z zarządza-
niem własnością intelektualną. 

ZA KULISAMI
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naruszeń jest bezpo-
średnio związanych 

ze znakami towa-
rowymi, szkodząc 
marce fi rmy. A dla 
przedsiębiorstwa 
marka jest prze-
cież podstawą 
prowadzonej 
działalności – 
zatem należy 
ją chronić jako 
źródło przy-
chodu. 
Jak wynika z 
Międzynarodo-
wego Indeksu 
Praw Własności 

2010, który zo-
stał opublikowany 

przez amerykański 
Property Rights 

Alliance, pod wzglę-
dem ochrony praw 

własności intelektualnej 
Polska zajmuje dopiero 

34 miejsce na 125 badanych 
krajów. Plasujemy się przed 

Cyprem oraz za Słowacją. Dane 
te napawają umiarkowanym opty-

mizmem. 
Zainteresowani przedsiębiorcy będą 
mogli skorzystać z obu narzędzi po 
podaniu skróconych danych fi rmy 
online lub też poprzez pobranie 
oprogramowania. Więcej informacji 
o projekcie znajduje się na stronie 
projektu www.ip-hermes.pl.
                         (RAF)

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 
została wybrana przez Krajową Izbę 
Gospodarczą, jako jedna z zaledwie 
dziewięciu Instytucji Otoczenia Biznesu 
z całej Polski, do realizacji pakietu usług 
dla przedsiębiorców w ramach projektu 
„LEM – dyfuzja innowacji wśród MŚP 
(małych i średnich przedsiębiorstw)”, 
fi nansowanego przez Unię Europejską.
Celem projektu jest stworzenie interne-
towej platformy usługowej, stanowiącej 
wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji 
naukowych oraz otoczenia biznesu, uła-
twiającej współpracę tych podmiotów na 
płaszczyźnie biznesowej oraz technolo-
gicznej.
Platforma zbudowana będzie z następu-
jących modułów: bazy danych, mecha-
nizmy społecznościowe kojarzące ofe-
rentów i odbiorców usług, mechanizmy 
budowania ścieżki rozwoju, aplikacja 
do prowadzenia procesów biznesowych, 
aplikacja umożliwiająca prowadzenie 
projektów, wirtualny Inkubator, moduł 
doradztwa. 
Projekt ma charakter ogólnopolski. Jego 
nadrzędnym celem jest zapewnienie 
przedsiębiorcom dostępu do wysokiej 
jakości usług oraz infrastruktury służącej 
wzmocnieniu i efektywnemu wykorzy-
stywaniu ich potencjału innowacyjnego.
RIGP zachęca wszystkich zainteresowa-
nych do korzystania z platformy: 
www.innowacje.biz

PLATFORMA 
DLA MAŁYCH
I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW

ZA KULISAMI
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Ekologiczne 
obszary turystyczne
Polska jest wspaniałym terenem do uprawiania turystyki pieszej, rowe-
rowej oraz kempingowej. Są miejsca wręcz zadeptywane przez ludzi 
oraz te mniej znane, nierozreklamowane, ze skromniejszą bazą tury-
styczną, ale to nie znaczy, że mniej atrakcyjne.

W naszym kraju jest ponad 1000 obszarów 
objętych programem NATURA 2000. Jest 
to nowa forma ochrony przyrody, wprowa-
dzona wraz z wstąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej, która uzupełnia dotychcza-
sowy system terenów i obiektów chronio-
nych. Program obejmuje te obszary, które 
są najważniejsze dla zachowania zagrożo-
nych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, 
zwierząt czy charakterystycznych siedlisk 
przyrodniczych, mających znaczenie dla 
ochrony wartości przyrodniczych Europy. 
Gospodarka rolna musi być tam prowa-
dzona metodami sprzyjającymi ochronie 
środowiska naturalnego, a rozwój przemy-
słu jest ograniczany rygorystycznymi usta-
wami. Jednym z takich miejsc są okolice 
Mirosławca w zachodniopomorskim, gdzie 
miłośnicy turystyki przyrodniczej mogą 

obserwować największego europejskiego 
ssaka, żubra, w jego naturalnym środowi-
sku. Jest to jedno z pięciu stanowisk wolno 
żyjących żubrzych stad w Polsce, które 
odwiedziłem w ostatni weekend lutego 
bieżącego roku. Ich obecność w tym miej-
scu jest wynikiem reintrodukcji prowadzo-
nej w latach 80-tych XX wieku. Aktualnie 
stado liczy ponad 60 osobników. Ustalenie 
dokładnej liczby jest trudne, ponieważ 
policzenie stada powyżej dziesięciu sztuk, 
które się przemieszcza oraz identyfi kacja w 
nim poszczególnych osobników graniczy 
z cudem. Ponadto krowy w czasie wycie-
leń odłączają się od stada, a starsze byki 
lubią samotnie wędrować, oddalając się 
od obszaru, na którym moglibyśmy się ich 
spodziewać. 
W 2010 roku mirosławskie stado poruszało 

się bardzo często w okolicy drogi krajowej 
nr 10, na której są ograniczenia prędkości 
do 70 km/h, jak i bardzo charakterystyczne 
znaki ostrzegające o bytności żubrów. W 
zeszłym roku doszło do kilku kolizji, w 
których zginęły 3 osobniki, a dwa z obraże-
niami dochodzą do siebie. Obserwowałem 
jak zachowują się kierowcy i ze smutkiem 
muszę stwierdzić, że reagujących na ogra-
niczenie prędkości nie zauważyłem. Jest to 
trasa, na której jeździ bardzo dużo TIR-ów, 
w starciu z którymi żubr, mimo swojej 
masy, nie ma praktycznie żadnych szans.
Będąc w okolicy Mirosławca udało mi 
się obserwować te rzadkie zwierzęta, a to 
dzięki pomocy właścicieli gospodarstwa 
agroturystycznego w Piecniku, u których 
nocowałem wraz z małżonką. Poruszyli 
oni ,,niebo i ziemię”, aby dowiedzieć się 
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gdzie ostatnio było widziane stado. Dowie-
dzieliśmy się, że zwierzęta poprzedniego 
dnia bytowały w okolicy Próchnowa. 
Pojechaliśmy tam. Mniej więcej po dwóch 
godzinach, gdy zaczęło już zmierzchać i 
właściwie straciliśmy nadzieję, że je zoba-
czymy, na horyzoncie pojawiły się ciemne 
zarysy żubrów wyłaniających się zza 
polnego pagórka. Wrażenie było niesamo-
wite i nie bardzo wiedzieliśmy jak mamy 
się zachować. Byliśmy na polnej drodze i 
dzieliło nas od zwierząt jakieś 100 metrów. 
Odpaliłem silnik samochodu i powoli je-
chałem obserwując jak się przemieszczają. 
Stado liczyło blisko czterdzieści sztuk, 
około 75% mirosławskiej populacji. Gdy 
stwierdziłem, że jestem już na tyle blisko, 
że nie tylko mogę się im przyglądać, ale 
też fotografować, zatrzymałem samo-

chód i zacząłem robić zdjęcia. Żubry nie 
wykazywały strachu ani zdenerwowania, 
bardziej zaciekawienie, do tego wdzięcznie 
pozowały. Po kilkunastu minutach już nie 
zwracały na nas uwagi i byliśmy im zupeł-
nie obojętni. Dwa dorosłe byki zaczęły się 
przepychać i splecione rogami przetoczyły 
się przez drogę, kilka metrów od samo-
chodu. 
Zwierzęta te nie mają powodu aby bać się 
człowieka ponieważ, są przez niego dokar-
miane, wręcz pielęgnowane. Ponadto nie 
prowadzi się ich odstrzału, bo żubry nie 
należą do zwierzyny łownej, w związku z 
czym zatraciły naturalny strach przed czło-
wiekiem. Nie należy jednak przesadzać ze 
zbytnim zbliżaniem się do, bo są to zawsze 
dzikie zwierzęta, które w połączeniu ze 
swoją masą mogą wyrządzić człowiekowi 

krzywdę. 
W tym samym rejonie zaobserwowaliśmy 
również, co mnie bardzo zaskoczyło, stado 
mufl onów. W okolicach Mirosławca żyją 
także daniele, łosie, dużo bobrów oraz 
wiele innych zwierząt, które długo by 
tu wymieniać. Jest to więc rejon bogaty 
przyrodniczo, który turystę zaskoczy swym 
urokiem.
Na koniec rodzi się pytanie, czy tak na-
prawdę znamy faunę i fl orę swojego kraju, 
czy doceniamy walory przyrodnicze i tury-
styczne naszej ojczyzny i czy sami robimy 
coś co pozwoli zachować ją w takim sta-
nie, aby nasze dzieci i wnuki cieszyły się 
jej widokiem? Pytanie to pozostawiam bez 
odpowiedzi. Niech każdy na nie sam odpo-
wie, bo kto zna nas lepiej niż my sami. 

Rafał Laskowski 

Niedaleko Mirosławca 
można obserwować 

największego europej-
skiego ssaka, żubra, 
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Książka 
w pikselach 
Prototyp elektronicznego wyświetlacza imitują-
cego papier pojawił się w roku 2000. Od tego 
czasu wiele się zmieniło... 

Czytniki e-booków mają inną konstrukcję 
niż normalne monitory komputerów, dzięki 
czemu zużywają mniej energii i nie męczą 
tak bardzo oczu. Wydane w ten sposób 
książki można kupić w internecie bez wy-
chodzenia z domu. Wprawdzie czytniki 
do najtańszych nie należą, ale to się już 
zmienia, tak samo jak i ilość publikacji do-
stępnych na e-booki.
Sześciocalowy iRiver Story wyświetla 
książki do 9 tysięcy stron, może też przez 
20 godzin odtwarzać muzykę. Obsługuje 
poza zwykłymi formatami – takimi jak txt, 
doc, pdf - także microsoft’owe prezentacje 
ppt. Jego wymiary to 127 mm na 203,5 
na 9,4. Waży raptem 284 gramy i działa w 
oparciu o Windowsa. 
Apple do swojego iPada proponuje pro-
gram iBooks, który można bezpłatnie z 
App Store. I nie jest to tylko narzędzie do 
czytania e-booków, lecz także witryna wy-
godnej, wirtualnej, całodobowej księgarni. 
Gdy stuknąć ikonę iBooks, pojawi się... 
półka z książkami, a na niej sklep iBook-
store, w którego ofercie znajdują się tysiące 
bezpłatnych książek. Apple zapewnia, że 
czytanie na iPadzie jest równie komforto-
we, jak czytanie tradycyjnej książki: - Trzy-
masz iPada tak, jak książkę, strony także 
odwracasz, jak w książce, wszystko robisz 
własnymi rękami, jak podczas czytania 

Trzymasz jak książkę, 
strony odwracasz jak w 
książce, wszystko robisz 
własnymi rękami... 

zwykłej książki - 
reklamuje swój 
produkt Apple. 
Strony prezentują 
się na ekranie o wyso-
kiej rozdzielczości z podświe-
tleniem LED, a żywe kolory, bogate 
ilustracje i wyraźny tekst, sprawiają, że 
czytanie jest przyjemnością. 
Z kolei Amazon Kindle to przenośne urzą-
dzenie do e-booków fi rmy Amazon.com. 
Na rynku pojawił się już kilka lat temu. Od-
czytuje różne formaty, ale - uwaga - korzy-

Elektroniczny 
papier to cieniutkie 
mikrokapsułki, nała-

dowane dodatnio lub 
ujemnie, które rozjaśniają 

lub zaciemniają każdy 
piksel na ekranie

sta z własnego: azw. Książki moż-
na kupować i ściągać w mgnieniu 

oka w sieci Amazon Whispernet. 
Dostępnych jest ich ponad 300 tysię-

cy, choć wiele w języku angielskim. 
Zastanawiając się na e-bookiem warto 

zwrócić uwagę także na lekki i poręczny 
czytnik eClicto, który może pomieścić w 
swojej pamięci wewnętrznej do czterystu 
książek. Producent informuje, że liczbę tę 
można powiększyć o następne kilka giga-
bajtów dzięki wbudowanemu czytnikowi 
kart SD.                                                (tm)
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