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Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiech-
nięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. 
Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapra-
szam do poczytania najnowszego numeru Expressu 
Biznesu.

W tym numerze nowy dodatek – Bankowość Spół-
dzielcza. Okazja ku temu wyborna, bowiem trwa wła-
śnie Międzynarodowy Rok Bankowości Spółdziel-
czej.

W Polsce nie brakuje takich instytucji, wiele z nich 
może pochwalić się ponad stuletnią tradycją. Przed-
stawiciele polskich Banków Spółdzielczych udali się 
do Lwowa śladami Franciszka Stelczyka, ojca polskiej 
spółdzielczości, o czym piszemy na jednej ze stron.

O bankowości spółdzielczej, jej przeszłości, przyszło-
ści i ewentualnych zagrożeniach, które mogą wynik-
nąć po wprowadzeniu w życie unijnych dyrektyw, 

opowiadają Eugeniusz Laszkiewicz, kandydat na Prezesa Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych oraz Józef Szperlak, Przewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Bankowo-
ści Spółdzielczej.

Tradycyjnie już część naszego magazynu poświęciliśmy gospodarce morskiej. Piszemy 
m.in. o prowadzonych inwestycjach w Porcie Gdynia, o czym skrupulatnie opowiada nam 
prezes zarządu Janusz Jarosiński. W Porcie Gdańsk trwa chińska ofensywa, czyli biznesowa 
współpraca z Państwem Środka. W ciągu trzech lat, na zapleczu gdańskiego portu morskie-
go ma powstać terminal naftowy – będzie to jedna z najważniejszych inwestycji o znaczeniu 
strategicznym w naszym kraju.

Nie mogło zabraknąć też wieści z gdańskiej stoczni Crist, która znakomicie wpisuje się w za-
potrzebowanie na międzynarodowym rynku morskim i zbudowała specjalistyczną jednostkę 
hydrotechniczną do budowy i obsługi morskich farm wiatrowych.  

Z kolei nasz bohater z okładki - Marcin Andrzejewski, Dyrektor Programowy Centralnego 
Biura Certyfikacji Krajowej, organizatora konkursów Firma Roku i Produkt Roku - opowia-
da o wspieraniu krajowych przedsiębiorców.

We wrześniu ważne wydarzenie dla całego województwa pomorskiego, czyli podsumowa-
nie i zatwierdzenie strategii rozwoju na najbliższe osiem lat – Pomorze 2020.  Jakie są prio-
rytety, co będzie najpierw wdrażane? Przeczytajcie sami…

Choć jesteśmy po wakacjach, to nie możemy zapominać o tym, by od czasu do czasu ode-
rwać się od spraw zawodowych. Stąd garść informacji o biznesowo-rekreacyjnych spotka-
niach z golfem i tenisem. Niejako na deser piszemy o Łebie – stolicy rozrywki.

Piotr Ruszewski
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Według informacji opubli-
kowanych w Rzeczpospolitej 
opartych o dane Ministerstwa 
Środowiska do końca 2012 
roku firmy działające w Pol-
sce powinny wykonać lub 
rozpocząć wykonywanie 29 
odwiertów poszukiwawczych 
gazu niekonwencjonalnego. 
W trakcie realizacji jest sześć 
otworów: w pobliżu Toma-
szowa Lubelskiego (PGNIG), 
Nowej Soli (Liesa Energy), By-
towa (Indiana Investments), 
Elbląga i Malborka (Eni Pol-
ska) oraz Kwidzyna (Marathon 
Oil Poland). Niedawno o roz-
poczęciu prac wiertniczych 
w pobliżu Garwolina informo-
wał również PKN Orlen. 
Dotychczas wykonano 25 
odwiertów, z czego prace nad 
jedenastoma z nich zakoń-
czono w tym roku. Jeśli cho-
dzi o plany, najwięcej w tym 
zakresie zamierza zrobić 
PGNiG, które zapowiada prze-
prowadzenie sześciu odwier-
tów, po pięć zamierzają wy-
konać Eni Polska i Strzelecki 
Energia, zaś Orlen Upstream 
– dwa. Szacunkowa wartość 
planowanych prac, które już 
trwają lub mają się rozpocząć 
do końca tego roku, powinny 
wynieść około 435 mln USD 
(1,5 mld zł).

Szukanie łupków 
do końca 2012

„Modernizacja układu drogo-
wego węzła św. Maksymiliana 
wraz z budową tunelu drogo-
wego pod Drogą Gdyńską, 
torami SKM i PKP w Gdyni" 
zwyciężyła w ogólnopolskim 
konkursie „Modernizacja 
Roku 2011" w kategorii „drogi 
i obiekty mostowe".

Celem konkursu, organizo-
wanego od 16 lat, jest wyło-
nienie i nagrodzenie realizacji 
przedsięwzięć budowlanych 
ukończonych w danym roku, 
wyróżniających się szczegól-
nymi walorami. Do konkur-
su zgłoszono 922 budynków 
i obiektów, z których jury wy-
brało niewiele ponad 100. Na-
grodę otrzymali: inwestor, czyli 
Gmina Miasta Gdyni, a także 
wykonawcy i autorzy projektu.

- Konkurencja była bardzo 
duża. Liczyliśmy na wyróżnie-
nie, ale nie spodziewaliśmy się, 
że będzie to główna nagroda 
- mówi wiceprezydent Gdyni 
Marek Stępa.

Remont trwał dwa lata i zo-
stał zakończony w marcu 2011 
roku. Zbudowano m.in. wiadukt 
kolejowy nad łącznicą Drogi 
Gdyńskiej z ul. Władysława IV, 
wiadukt drogowy wzdłuż jezd-
ni Drogi Gdyńskiej, tunel dla 
pieszych pod ul. Władysława 
IV i ul. Świętojańską i kładkę 

Gdynia z najlepszą 
modernizacją w kraju
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pieszo-rowerową nad wyjaz-
dem z tunelu.  

Jury konkursu oceniało: po-
ziom rozwiązań architekto-
nicznych i urbanistycznych, 
funkcjonalność modernizo-
wanych i przebudowywanych 
obiektów i budowli, poziom 
zachowania architektury bu-
dynków, budowli i innych 
elementów zabytkowych, 
nowoczesność stosowanej 
technologii, stosowanie nowej 
techniki w realizacji i w pro-
cesach technologicznych, ja-
kość stosowanych materiałów 
(trwałość, estetyka), poziom 
nowoczesności, efektywno-
ści procesów technologicz-
nych, uzyskane efekty eko-
logiczne (dotyczy obiektów 

ochrony środowiska), dosto-
sowanie obiektów dla osób 
niepełnosprawnych.

Głównym projektantem 
inwestycji był inż. Jan Ko-
siedowski, a wykonawcą - 
konsorcjum firm: Firma Bu-
dowlano-Drogowa MTM SA 
z Gdyni, Przedsiębiorstwo 
Usług Technicznych INTER-
COR sp. z o.o. z Zawiercia 
i Przedsiębiorstwo Robót Mo-
stowych Mosty – Łódź.

Konkurs od 16 lat organi-
zowany jest przez Stowarzy-
szenie Ochrony Narodowego 
Dziedzictwa Materialnego 
przy współudziale Polskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej 
Budownictwa oraz Związku 
Powiatów Polskich.
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30 sierpnia w Lubocinie, 
spółka Poszukiwania Nafty 
i Gazu NAFTA z Grupy Kapi-
tałowej PGNiG rozpoczęła 
pierwsze wiercenia otworu 
horyzontalnego na koncesji 
gazu łupkowego należącej 
do Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa 
(PGNiG). 

Długość takiego otworu 
może przekroczyć nawet 
4 tys. metrów i  odbywa 
się na znacznych głęboko-
ściach, czasem od  2 tys. do 
3 tys. metrów pod ziemią. 
Następnie, otwór pozio-
my zostanie podzielony na 
kilka odcinków, w których 
wykonywane będą zabiegi 
szczelinowania pozwalają-
ce na dotarcie do złóż gazu 
ziemnego dotychczas nie 
eksploatowanych z uwagi 
na ich położenie. 

Wiercenie horyzontalne 
i późniejsze szczelinowanie 
mają potwierdzić wyniki ba-
dań, które wskazały na moż-

liwość komercyjnego wy-
dobycia gazu z łupków na 
tej koncesji. Wiercenie hory-
zontalne na koncesji PGNiG 
wykonywane jest z wykorzy-
staniem najnowocześniej-
szego na świecie urządzenia 
Euro Rig 450 T firmy Bentec. 
Urządzenie firmy Bentec ma 
tą przewagę nad urządze-
niami oferowanymi przez 
innych wytwórców, że jej 
podzespoły są tak zaprojek-
towane, aby były łatwe do 
transportu bez specjalnych 
zezwoleń.

Dodatkowym atutem jest 
zastosowane wygłuszenie 
zarówno agregatów, wy-
ciągu jak i innych podze-
społów urządzenia, które 
pozwala na cichą pracę. 
Podczas pracy urządzenia 
dźwięk w indywidualnych 
miejscach pracy nie prze-
kracza 80 dB(A), a z odległo-
ści 300 m od osi otworu 50 
dB(A). Prace potrwają przez 
najbliższe kilka tygodni.

Podczas gali w Mazowieckim Centrum 
Kultury i Sztuki w Warszawie po raz siód-
my wyłoniono marki i firmy wysokiej repu-
tacji - PremiumBrand 2012. Wśród nagro-
dzonych znalazły się m.in. ENERGA oraz 
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA.

PremiumBrand jest jedynym na polskim 
rynku projektem, który kompleksowo bada 
reputację marek wśród konsumentów i firm 
w otoczeniu biznesowym. Projekt prowa-
dzony jest od 2006 roku.

Reputacja marek w badaniu Premium-
Brand oceniana jest na podstawie na 4 
wymiarów: referencji, atmosfery medial-
nej, firmy jako pracodawcy, społecznego 
zaangażowania oraz w przypadku firm do-
datkowo na wymiarze - firma jako partner 
biznesowy. 

Tytuły Marki Wysokiej Reputacji Pre-
miumBrand 2012 zdobyły: Benecol, Carre-
four Polska, Cisowianka, ENERGA, Kawa 
MK Cafe Premium, RTV EURO AGD oraz 
Żywiec Zdrój. 

Tytuły Firmy Wysokiej Reputacji Pre-
miumBrand 2012 zdobyły: Europejski 

Fundusz Leasingowy są, 
Raiffeisen Bank Polska są 
i Zakłady Farmaceutyczne 
POLPHARMA.  

- Zależy nam aby Energa 
przede wszystkim kojarzyła 
się odbiorcom z zapewnia-
niem wysokiego komfortu 
życia i pracy. Cieszymy 
się, że stałe ulepszanie na-
szej oferty i obsługi przy-
czynia się do zaufania 
jakim darzą nas klienci, 
i że gotowi są oni pole-
cać nas innym – mówi 
Katarzyna Kowalska 
z Centrum Marketingu 
i Komunikacji Energa 
SA. – Ponadto w przy-
padku Grupy Energa 16 proc. energii 
dostarczanej klientom pochodzi ze źródeł 
odnawialnych. Stawia nas to na pozycji 
lidera sprzedaży zielonej energii, a zwięk-
szający swoją świadomość ekologiczną 
konsumenci potrafią to docenić. 

W badaniu pilotażo-
wym w sektorze bu-
dowalnym pod uwagę 
były brane 4 wymiary: 
trwałość, gotowość do 
polecenia, wartość ce-
nowa, funkcjonalność. 
Tytuł Marki Wysokiej 
Reputacji Premium-
Brand 2012 w sektorze 
budowalnym otrzymała 
marka ISOVER. 
Badania prowadzone są 

metodą CATI na próbie 
500 konsumentów oraz 100 
firm, a w przypadku bada-
nia pilotażowego w sektorze 
budowalnym, na grupie 100 
specjalistów tego rynku.
Organizatorem projektu jest 

Central European Quality Institute, brand 
Grupy MMT odpowiedzialny za projekty 
i konkursy. Za realizację badania odpo-
wiada instytut badawczy MillwardBrown 
SMG/KRC.

Laureaci PremiumBrand

Nowa wiertnia 
w Lubocinie



EXPRESS BIZNESU      8 |  

Wszystkie zgłoszone uwagi oraz sposób ich 
uwzględnienia w projekcie aktualizacji strategii zo-
stały szczegółowo opisane w raporcie z konsultacji 
społecznych. Konsultacje miały wyjątkowo szeroki 
charakter. Zorganizowano łącznie 30 konferencji 
i spotkań, w których wzięło udział ponad 1,4 tys. 
osób. Z możliwości wyrażenia opinii skorzystało 
179 osób i instytucji, przekazując łącznie 1160 uwag. 
Świadczy to o znacznym zaangażowaniu pomorskiej 
społeczności w debatę o przyszłości regionu.

Zróżnicowany potencjał 
Kolejnym etapem prac będzie pogłębiona deba-

ta na forum Sejmiku Województwa Pomorskiego. 
Ostateczną decyzję w sprawie zaktualizowanej stra-
tegii sejmik podejmie 24 września tego roku.

W raporcie, który powstał w wyniku wspomnia-
nych konsultacji czytamy m.in.: „Pomorskie w roku 
2020 to region trwałego wzrostu, w którym udaje się 
odblokować  i wykorzystywać zróżnicowane poten-
cjały terytorialne, równoważąc procesy rozwojowe; 
który buduje swą unikalną pozycję, wykorzystując 
aktywność społeczeństwa obywatelskiego, silny ka-
pitał społeczny i intelektualny, racjonalne zarządza-
nie zasobami środowiska, gospodarcze wykorzysta-
nie potencjału morza, a także rozwój inteligentnych 
sieci infrastrukturalnych i szerokiego spektrum tech-
nologii ekoefektywnych; wreszcie, który jest liderem 
pozytywnych zmian społecznych i  gospodarczych 
w Polsce  i w obszarze Południowego Bałtyku”.

Czynniki, na które kładzie się nacisk w planach 

nowej strategii to: atrakcyjne położenie regionu, 
aktywność mieszkańców i gospodarka oparta o no-
woczesne technologie. Potencjał województwa do-
strzega się przede wszystkim w takich obszarach 
jak: atrakcyjność położenia (sprzyjająca osiedlaniu 
się) i możliwości rozwojowe z tym związane, zalety 
związane z powstawaniem Obszaru Metropolitalne-
go Trójmiasta jako jednego z centrów rozwojowych 
Polski oraz zyskującego na znaczeniu międzynaro-
dowego węzła transportowo-logistycznego. Dalej 
wspomina się  proeksportowe ukierunkowanie po-
morskich firm, względnie wysoki poziom kapitału 
społecznego. Uwzględniono też w powyższych ana-
lizach takie czynniki jak stabilny i względnie wysoki 
przyrost naturalny czy unikatowe dziedzictwo i róż-
norodność kulturową regionu.

Pamiętać o brakach
Autorzy raportu nie zapomnieli też o naszych sła-

bych stronach, takich jak: peryferyjne położenie i ni-
ska dostępność transportowa regionu, niski poziom 
zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców, 
niewykorzystany potencjał naukowy, niedostatecz-
ny poziom bezpieczeństwa energetycznego i powo-
dziowego czy wysoka zachorowalność i umieralność 
spowodowana chorobami cywilizacyjnymi.

Strategia rozwoju Województwa Pomorskiego 
2020 upatruje szanse regionu we wzroście aktyw-
ności inwestorów zewnętrznych, w szczególności 
w branżach o największym potencjale rozwoju 
w regionie. 

Powinno to iść w parze z intensyfikacją powią-
zań gospodarczych w Regionie Morza Bałtyckiego 
i wzrost jego znaczenia w gospodarce globalnej. 
Nie może się jednak w tym przypadku obejść bez 
wzrostu aktywności obywatelskiej, w tym partycy-
pacji społecznej w procesach zarządzania w sferze 
publicznej i ogólnej decentralizacji zarządzania roz-
wojem kraju, w tym finansami publicznymi. 

Finansowanie z różnych źródeł
Za co będziemy realizować zapisy w strategii? 

Oceny potencjału finansowego pomorskich jedno-
stek samorządu terytorialnego w perspektywie roku 
2020 dokonał Radomir Matczak, dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego 
Urzędu Marszałkowskiego. Oparł się przy tym na 
opracowaniu zespołu specjalistów pod kierunkiem 
prof. Wojciecha Misiąga. Wynika z tej oceny, że 
damy sobie radę. I wcale dotacje z Unii Europejskiej 
nie będą tu decydujące. Koszt wyniesie około 53 
miliardy złotych, w tym środki własne samorządów 

Przyszłość zostaje 
w naszych rękach
Po trwających 12 tygodni konsultacjach społecznych, pod koniec lipca Zarząd Województwa 
Pomorskiego przyjął drugi projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. 
Ostateczną decyzję w sprawie jego akceptacji sejmik podejmie 24 września.

Za co będziemy 
realizować zapisy 

w strategii? Oceny 
potencjału finanso-

wego pomorskich 
jednostek samorzą-

du terytorialnego 
w perspektywie 

roku 2020 dokonał 
Radomir Matczak, 

dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju 

Regionalnego i Prze-
strzennego Urzędu 
Marszałkowskiego. 
Oparł się przy tym 

na opracowaniu 
zespołu specjalistów 

pod kierunkiem 
prof. Wojciecha 

Misiąga.

Przeładunki w portach 
w Gdyni i Gdańsku są 
ważną częścią gospo-
darki całego Pomorza



EXPRESS BIZNESU      | 9

stanowić będą blisko 43 procent, środki UE - prawie 
40 procent, a reszta ma pochodzić od rządu. 

Wyzwania strategiczne
W całym programie rozwoju Województwa Po-

morskiego uwzględniono wszystkie aspekty życia, 
spośród których kilka jest na liście najbardziej strate-
gicznych. Oto one:  
1. Zatrudnienie i stan zdrowia mieszkańców. 
Zwiększenie zatrudnienia mieszkańców we wszyst-
kich kategoriach wiekowych, a także poprawa stanu 
zdrowia społeczeństwa dla lepszego wykorzystania 
potencjału wynikającego z wydłużania się życia.
2. Usługi edukacyjne i konkurencyjność uczel-
ni. Poprawa jakości kształcenia na wszystkich po-
ziomach z uwzględnieniem sygnałów płynących 
z rynku pracy oraz efektywne wykorzystanie po-
tencjału naukowego pomorskich uczelni dla pod-
niesienia ich konkurencyjności na arenie krajowej 
i międzynarodowej.
3. Powiązania gospodarcze. Efektywna współpra-
ca sektora naukowo-badawczego z sektorem przed-
siębiorstw, lepsze warunki rozwoju proeksportowo 
ukierunkowanych firm i klastrów gospodarczych, 
a także wzrost poziomu inwestycji w branżach o naj-
większym potencjale rozwoju opartych o specyficz-
ne potencjały województwa.
4. Kapitał społeczny i tożsamość regionalna. 
Stymulowanie aktywności społecznej i budowa re-
gionalnej wspólnoty obywatelskiej czerpiącej m.in. 
z wielokulturowego dziedzictwa, tradycji mor-
skich i solidarnościowych, a także wzrost kompe-
tencji mieszkańców, które warunkują zdolność do 
funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości.
5. Dostępność transportowa. Zapewnienie spraw-
nych powiązań transportowych z centrami gospodar-
czymi Polski i Europy, integracja systemu transportu 
zbiorowego dla zwiększenia spójności wewnętrznej 
regionu i mobilności mieszkańców, w tym poprawa 
dostępności drogowej i kolejowej obszarów o naj-
niższej dostępności w regionie.
6. Obszary o nie w pełni uruchomionych poten-
cjałach. Wzrost bazy dochodowej obszarów w za-
sięgu oddziaływania korytarzy i węzłów transpor-
towych (m.in. porty morskie, lotnicze, terminale 
intermodalne), obszarów o unikatowej ofercie tury-
stycznej, a także położonych poza Obszarem Metro-
politalnym Trójmiasta.
7. Dostęp do usług publicznych. Ograniczanie dys-

proporcji wewnątrz regionu i zapewnienie dostępu 
do dobrej jakości usług publicznych (m.in. edukacji, 
ochrony zdrowia, szerokopasmowego internetu, kul-
tury oraz administracji), w tym do infrastruktury.
8. Bezpieczeństwo energetyczne i ekotechnologie. 
Wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla 
poprawy bezpieczeństwa dostaw energii i lepszego 
zarządzania popytem na energię (inteligentne sie-
ci), a także redukcja środowiskowych oddziaływań 
energetyki i przekształcenie regionu w krajowe-
go lidera produkcji zielonej energii i technologii 
ekoefektywnych.
9. Zarządzanie przestrzenią. Lepsze zarządzanie 
przestrzenią dla zmniejszenia presji na środowisko, 
poprawy bezpieczeństwa powodziowego, a także 
optymalnego wykorzystania potencjałów terytorial-
nych (przyrodniczego, krajobrazowego, kulturowe-
go i gospodarczego)
dla zapewnienia wysokiej jakości życia.
10. Zdolność instytucjonalna. Poprawa jakości 
zarządzania rozwojem, w tym wykreowanie regio-
nu miejskiego o inteligentnej specjalizacji i rdzeniu 
w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta; a także 
wypracowanie optymalnych form współpracy samo-
rządu województwa z partnerami w regionie, kraju 
i UE, jak również skuteczne i terminowe wdrożenie 
prawa UE w zakresie środowiska i energetyki.

Wymienione wyżej wyzwania determinują zarów-
no przyjęte zasady realizacji, wybór celów, jak i me-
chanizmy realizacji Strategii.

Konsultacje miały 
wyjątkowo szeroki 
charakter. Zorgani-
zowano łącznie 30 
konferencji i spotkań, 
w których wzięło 
udział ponad 1,4 tys. 
osób. Z możliwości 
wyrażenia opinii 
skorzystało 179 osób 
i instytucji, przeka-
zując łącznie 1160 
uwag. 

Fot. Andrzej J. Gojke
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Promy Finnlines cumują 
przy nabrzeżu Rumuńskim w Gdyni

Wiatraki na Ziemi Puckiej
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Podczas spotkania mówiono m.in. o ko-
nieczności udrożnienia zatorów płatniczych 
poprzez zracjonalizowanie przepisów o roz-
liczaniu podatku VAT oraz o miejscu Po-
morza w polskim systemie energetycznym. 

Konieczność odprowadzania VAT- u od 
sum widniejących na wystawionych faktu-
rach, mimo iż pieniądze nie trafiły jeszcze 
na konto wierzyciela, to znana bolączka 
zgłaszana często przez przedsiębiorców 
z całego kraju. To, że jest to wygodna forma 
rozliczania dla służb skarbowych i jedno-
cześnie forma kredytowania nierzetelnych 
kontrahentów wiadomo nie od dziś. Jednak 
opór resortu finansów jak dotąd nie pozwo-
lił na załatwienie tej sprawy po myśli śro-
dowisk biznesowych.  

Chodzi o koszty pokrycia zwłoki w płat-
nościach, która spadła by na państwo, bądź 
o dodatkowe koszty wynikające z koniecz-
ności zastosowania procedur windykacyj-
nych – również przez państwo. Tak czy 

inaczej państwo niechętnie myśli o podję-
ciu tych dodatkowych ciężarów i broni się 
jak może, przed zmianą dotychczasowych 
uregulowań. 

Premier Pawlak, podczas spotkania, które 
odbyło się w Gdańsku, w obecności ponad 
130 biznesmenów i przedstawicieli organi-
zacji zrzeszających podmioty gospodarcze 
zadeklarował możliwość zmiany tego stanu 
rzeczy. Zrelacjonował swoje rozmowy w tej 
sprawie z ministerstwem finansów i wska-
zał na środki, które mogłyby posłużyć do 
wyrównania ewentualnych strat budżetu. 

Spotkanie z wicepremierem było tylko 
jednym z punktów programu konferencji, 
która odbyła się w Gdańskim Parku Nauko-
wo-Technologicznym z inicjatywy Regio-
nalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Premier 
uczestniczył również w dyskusji o energe-
tyce (miejsce Pomorza w systemie energe-
tycznym kraju, plany dotyczące budowy 
elektrowni atomowej), a spotkanie z nim 

Pogoda dla uczciwych 
przedsiębiorców

poprzedziły wykłady specjalistów z RIGP 
dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej na 
świecie oraz prognoz na przyszłość. 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 
jest organizacją samorządu gospodarcze-
go, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności 
przedsiębiorców prowadzących działal-
ność gospodarczą na terenie województwa 
pomorskiego. 

Organizacja zajmuje się m.in.: reprezen-
towaniem i ochroną interesów gospodar-
czych członków, w zakresie ich działalno-
ści wytwórczej, handlowej, budowlanej 
lub usługowej (w szczególności wobec 
organów państwowych), nawiązywa-
niem współpracy, wymianą doświadczeń 
z krajowymi i zagranicznymi organizacja-
mi zrzeszającymi przedsiębiorców, kształ-
towaniem i upowszechnianiem zasad etyki 
w działalności gospodarczej (w szczegól-
ności opracowywanie i doskonalenie norm 
rzetelnego postępowania w obrocie gospo-
darczym), wyrażaniem opinii o projektach 
aktów prawnych dotyczących działalności 
gospodarczej oraz uczestniczeniem - na 
zasadach określonych w powszechnie obo-
wiązujących przepisach prawa - w opra-
cowywaniu projektów aktów prawnych 
w tym zakresie. 

Izba przedstawia też organom admini-
stracji rządowej i samorządu terytorialnego 
oraz organizacjom politycznym i społecz-
nym, informacje i oceny na temat funkcjo-
nowania gospodarki. POR

Na zaproszenie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza 
przebywał w Gdańsku wicepremier Waldemar Pawlak. 
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Firma obchodzi w tym roku swój jubileusz 
- 25 lecie. Przez ten czas wiele się zmieniło. 
Jak wyglądało zakładanie firmy w roku 
1987, jak wyglądały wówczas Wasze marze-
nia i oczekiwania co do jej przyszłości?

Piotr Stefaniak: Lata 80-te ubiegłego wieku 
to czas wielkich szans i przemian. Chcieliśmy 
tę szansę wykorzystać. Podobnie jak wiele ów-
czesnych przedsiębiorstw, startowaliśmy w wy-
konawstwie budowlanym. Zaczynaliśmy w nie-
wielkim mieście Kartuzy. W pierwszych latach 
funkcjonowania naszej firmy zajmowaliśmy się 
projektowaniem i przygotowaniem inwestycji 
budowlanych. Sprzyjał nam okres dynamicznego 
rozwoju i wielu możliwości, zdobywania rynku 
i partnerów. Ale też towarzyszyły emocje nowych 
dokonań, ciekawych projektów i niecodziennych 
wyzwań. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę, 
rozszerzając ofertę i przede wszystkim rozpoczę-
liśmy działalność deweloperską. Jako zaplecze 
mieliśmy rzetelną wiedzę dającą możliwość prezentowania możli-
wości technicznych, technologicznych oraz pasję tworzenia. Rosła 
lista ukończonych z sukcesem inwestycji: osiedla mieszkaniowe 
z kompleksami usługowymi i garażami, obiekty przemysłowe oraz 
budynki biurowe. W tamtych czasach to niebywałe osiągnięcia. Zre-
alizowaliśmy nasze marzenia. Systematycznie stawaliśmy się istot-
nym graczem na rynku nieruchomości  na terenie Trójmiasta.

Z informacji na temat „Inpro” wynika, że jest to spółka nie 
tyle rodzinna, co „przyjacielska” (jeśli można to tak nazwać), 
czyli założona przez grupę przyjaciół. Czy łączenie biznesu 
z bliskimi relacjami osobistymi jest trudne?

Krzysztof Maraszek, Zbigniew Lewiński i ja znamy się od wielu 
lat. Tworzymy jeden zespół, kierujemy firmą  i jednocześnie jeste-
śmy głównymi akcjonariuszami Inpro. Niekwestionowany sukces 
Inpro i ogromny dorobek został zbudowany na solidnym fundamen-
cie przyjaźni, zaufaniu i doświadczeniu. Te same wartości łączą nas 
teraz. Wspólnie podejmujemy trudne decyzje i rozważamy nowe 
rozwiązania. Przeszliśmy przez wiele etapów budowania naszej fir-
my, doświadczyliśmy wielu sytuacji, które umocniły i ukształtowały 
nasze relacje. 

„Inpro” działa nie tylko na rynku polskim, macie też doświad-
czenia w realizowaniu zleceń np. na terenie Niemiec. Jak 
młoda firma znalazła się na tym wymagającym rynku i czy 
można pokusić się o jakieś porównania z rynkiem polskim?

Dynamiczny rozwój firmy oraz powiązanie kapitału Inpro z in-
nymi spółkami budowlanymi pozwoliło nam  na dalsze rozszerza-
nie oferty. Między innymi rozpoczęliśmy działalność eksportową  
i realizowanie zleceń na wymagającym rynku niemieckim. Po-
znaliśmy najnowsze technologie stosowane na zachodzie Euro-
py i z sukcesem przenieśliśmy je na rodzinny grunt. Działalność 
na terenie Niemiec zakończyła się kilka lat temu, gdyż stało się to 
nieopłacalne.

Wasza historia jako firmy to wiele znanych inwestycji (re-
nowacja Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, budowa 

Wydziału Prawa i Administracji UG, Hali 
Sportowej AWF w Gdańsku czy  inwestycje 
mieszkaniowe takie jak: Atrium w Gdyni, 
Osiedle na Wzgórzu w Gdyni czy Kamienica 
Karlikowska w Sopocie) oraz wiele wyróż-
nień. Rozumiemy, że ciężko zdecydować się 
na wybranie któregoś z tych osiągnięć, ale 
gdyby była taka potrzeba…?

Naszym największym osiągnięciem jest wypra-
cowanie pozycji jednej z najbardziej uznanych 
i liczących się firm deweloperskich na rynku 
trójmiejskim, notowanej na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Wszystkie nasze 
projekty zasługują na uwagę, bo są realizowane 
przez kompetentny zespół odpowiedzialnych 
pracowników, którzy ciężko i z zaangażowaniem 
pracują na sukces firmy. W każdej inwestycji kła-
dziemy szczególną uwagę na stosowanie nowo-
czesnych technologii oraz nowatorskich rozwią-
zań technicznych i organizacyjnych. 

Co  w tej chwili jest Waszą sztandarową inwestycją, którą Fir-
ma szczególnie się szczyci?

 Realizujemy obecnie osiem bardo ciekawych inwestycji, zarówno 
w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie i apartamen-
tów, jak i mieszkań w segmencie popularnym. Na uwagę zasługuje 
nasza luksusowa inwestycja Hotel****Mikołajki, realizowana w sa-
mym sercu Mazur, na Wyspie Ptasiej Jeziora Mikołajskiego. Jest 
to luksusowy kompleks 77 pokoi hotelowych i 19 komfortowych 
apartamentów na sprzedaż. Bardzo ciekawą i prestiżową inwestycją 
jest też Kwartał Kamienic, kompleks 90 luksusowych apartamen-
tów realizowany w samy sercu Głównego Miasta w Gdańsku. Na-
szą największą i jednocześnie strategiczną inwestycją w 25-letniej 
historii Inpro jest City Park, osiedle sześciu jedenastokondygnacyj-
nych budynków z 504 lokalami, zlokalizowane na gdańskiej Zaspie. 
Na uwagę zasługuje również nasz najnowszy projekt Chmielna 
Park, realizowany na Wyspie Spichrzów Starego Miasta w Gdań-
sku. To kompozycja trzech budynków (kwartałów) z 314 lokalami 
mieszkalnymi. 

Czy plany na przyszłość poza dalszą ekspansją na rynku budowla-
nym kryją jakieś niespodzianki - może rozszerzenie działalności?

Głównym założeniem Inpro na kolejne lata  to realizacja założonej 
strategii rozwoju. Nadrzędnymi celami jest wzrost wartości Spółki, 
umacnianie silnej pozycji rynkowej oraz efektywny rozwój w sek-
torze działalności deweloperskiej. W bieżącym roku Grupa Kapita-
łowa Inpro będzie koncentrować się na rynku trójmiejskim w seg-
mencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Osiągnięta wysoka 
pozycja rynkowa stwarza możliwość dalszego, dynamicznego roz-
woju poprzez realizację atrakcyjnych rynkowo, wysokomarżowych 
projektów. Bardzo dobra sprzedaż z segmentu mieszkań popular-
nych zaproponowanych przez Grupę w 2011 roku spowodowała, iż 
działania deweloperskie będą również prowadzone w kierunku roz-
woju segmentu mieszkań popularnych. Planujemy też dalszy rozwój 
działalności hotelowej w segmencie ekskluzywnych hoteli z apar-
tamentami w prestiżowych, unikalnych lokalizacjach. Istotnym ele-
mentem strategii Grupy będzie dalsze umacnianie marki Inpro jako 
symbolu jakości, wiarygodności i bezpieczeństwa.

Inpro – sukces 
na fundamencie zaufania
Z Piotrem Stefańskim, Prezesem Zarządu Inpro S.A. rozmawia Robert Purzycki.
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Osoby zatrudnione od lat na stanowiskach mene-
dżerskich przyznają, że często intuicyjnie rozwią-
zują kwestie z pogranicza zarządzania, marketingu 
czy szeroko pojętych zagadnień prawnych i fi nan-
sowych. Problem stanowi również wyznaczanie 
długoterminowych celów czy rozdzielanie i roz-
liczanie zadań. Specjalistyczne studia Master of 
Business Administration są znakomitą szansą na 

uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy oraz roz-
wój umiejętności zarządczych. 

Specjalna formuła studiów

Słuchacz studiów Master of Business Administra-
tion kończy naukę uzbrojony w wiedzę na temat 
tajników zarządzania przedsiębiorstwem w każdej 
sferze jego działalności. Głównym atutem tego 
typu studiów jest praktyczność. Po pierwsze, zaję-
cia prowadzą wykwalifi kowani specjaliści w róż-
nych dziedzinach biznesu gotowi dzielić się swoim 
doświadczeniem. Po drugie, problemy omawiane 
w czasie zajęć są ściśle związane z aktualną sytu-
acją na rynku i zagadnieniami, z którymi słuchacze 
stykają się na co dzień w swojej pracy zawodowej. 

Po trzecie, formuła zajęć wykorzystuje interak-

Skuteczny i profesjonalny lider zespołu, 
świetnie zorientowany w sytuacji na rynku. 
Oto opis menedżera na miarę dzisiejszych 
czasów. Dodajmy do tego – posiadający 
aktualną wiedzę i obeznany z nowoczesnymi 
metodami zarządzania. 

Studia MBA 
realizowane 
w Wyższej 
Szkole Bankowej 
w Gdańsku trwają 
2 lata i obejmują 
456 godzin zajęć 
obowiązkowych
wraz z menedżerską 
grą symulacyjną, 
seminarium 
dyplomowym 
oraz integracyjnym 
modułem 
wyjazdowym, podczas 
którego słuchacze 
poznają różne 
mechanizmy 
pracy zespołowej. 

krok naprzód
Studia MBA 
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tywne metody nauczania, czyli pracę w grupach, 
analizę case studies, tworzenie projektów, udział 
w grach symulacyjnych. Wypracowując w ten 
sposób rozwiązania, słuchacze uczą się od siebie 
nawzajem.

Wybierz to, co najlepsze

Studia MBA realizowane w Wyższej Szkole 
Bankowej w Gdańsku trwają 2 lata i obejmują 456 
godzin zajęć obowiązkowych wraz z menedżerską 
grą symulacyjną, seminarium dyplomowym oraz 
integracyjnym modułem wyjazdowym, podczas 
którego słuchacze poznają różne mechanizmy 
pracy zespołowej. Podzielony na moduły program 
porusza zagadnienia z takich dziedzin, jak etyka 
w biznesie, negocjacje, zarządzanie projektami 
i procesami czy kierowanie i przywództwo w fi r-
mie. Co więcej, słuchacze gdańskiego MBA mają 
aktywny wpływ na kształt Programu – mogą wy-
brać tematykę dwóch ośmiogodzinnych bloków 
szkoleń dodatkowych. Wszystkie zajęcia prowa-
dzone są w języku polskim. Dzięki temu także oso-
by, które nie władają biegle językiem angielskim, 
mogą rozwijać umiejętności menedżerskie. 

Międzynarodowe doświadczenie

Program MBA realizowany przez WSB w Gdań-
sku został przygotowany we współpracy z Univer-

sity of Northampton i oparty jest na standardzie 
tego typu studiów. University of Northampton to 
brytyjska uczelnia z tradycjami i kadrą, którą stano-
wią znakomici specjaliści z różnych branż biznesu. 
Doceniona przez The Guardian w kategorii War-
tość dodana została sklasyfi kowana na 1. miejscu 
rankingu tego dziennika w 2011 r. Słuchacze MBA 
w WSB w Gdańsku mają więc nieocenioną szan-
sę na skorzystanie z dorobku prestiżowej uczelni. 
W ramach tej współpracy w murach gdańskiej 
WSB pojawiają się wykładowcy z zagranicy. Na 
początku czerwca gościem spotkania MBA Day 
był profesor Simon Burtonshaw-Gunn z Universi-
ty of Northampton.

Studia godne zaufania

Zalety Programu MBA w WSB w Gdańsku pod-
kreślane są przez samych studiujących. Zajęcia 
prowadzone są na wysokim poziomie. Właściwie 
dobrana kadra wykładowców, tematyka zajęć, do-
bre przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz 
opieka Uczelni powodują, że nauka jest przyjem-
na, a co najważniejsze – przekazywana wiedza jest 
praktyczna – mówi Rafał Zakrzewski, słuchacz.  

Zdobyta podczas studiów MBA wiedza pozwo-
liła przekroczyć granice myślenia o nowoczesnym 
biznesie – dodaje Magdalena Adamowicz. – Je-
stem pod wrażeniem świetnej organizacji całego 
Programu MBA. 

Osoby zatrudnione 
od lat na stanowi-
skach menedżer-
skich przyznają, że 
często intuicyjnie 
rozwiązują kwestie 
z pogranicza zarzą-
dzania, marketingu 
czy szeroko pojętych 
zagadnień prawnych 
i fi nansowych.
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Firma jest obecna na rynku od 1987 roku, jej sie-
dziba mieści się w Lęborku. Założycielem przed-
siębiorstwa jest Roman Wolski, który jest także 
autorem motta przyświecającego działalności Me-
tal-Rom. Brzmi ono: "Miarą naszego sukcesu jest 
zadowolenie Klientów z zakupów naszych wyro-
bów i kontaktów z Firmą".

Metal-Rom zalicza się do elitarnego grona au-
toryzowanych punktów produkcji stolarki alumi-
niowej w oparciu o system Aluprof, czołowego 
producenta kształtowników aluminiowych w Pol-
sce. Przedsiębiorstwo jako jedno z pierwszych 
na Pomorzu, zajęło się produkcją stolarki alumi-
niowej. Firma w swojej ofercie posiada również 
drzwi ognioodporne, fasady, wiatrołapy i ogrody 
zimowe.

- Sukcesywnie się rozwijamy, odpowiadając na 
zapotrzebowanie klientów. Dlatego w naszej ofer-
cie znaleźć można różne nowości, wśród nich są 
m.in. fasady ognioodporne, drzwi automatyczne 
ognioodporne, okna i klapy oddymiające, drzwi 
dymoszczelne czy łamacze światła – wyjaśnia 

Maciej Wolski, zastępca dyrektora lęborskiego 
przedsiębiorstwa. Metal-Rom posiada nowocze-
sny park maszynowy, a jakość jego wyrobów 
potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty. Zespół 
firmy to profesjonaliści z wieloletnim doświadcze-
niem branżowym. W produkcji swoich wyrobów 
stosuje najwyższej jakości profile, szyby i okucia 
renomowanych producentów.

Okna i drzwi PCV produkowane są na bazie naj-
wyższej jakości profili Gealan. Dwa różne syste-
my okienne kompleksowo trafiają w gusta i zapo-
trzebowanie całego rynku.

- Nasze wieloletnie doświadczenie spowodowa-
ło, że jesteśmy autorytetem w tym sektorze rynku 
budowlanego – mówi Maciej Wolski.

Metal-Rom kompleksowo obsługuje budowy 
w zakresie drzwi i okien, ale również całej sto-
larki budowlanej: zabudowy wewnętrzne, ogrody 
zimowe i wiatrołapy. Wśród przeprowadzonych 
realizacji są m.in. budynki handlowo-usługowe, 
hotele, domy mieszkalne, hale sportowe, obiekty 
użyteczności publicznej.

25-lecie Metal-Rom
Metal-Rom to uznany producent stolarki aluminiowej i PCV w Polsce i nie tylko. 
Firma od lat eksportuje swoje wyroby do krajów Unii Europejskiej.
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Za nami gala rozdania certyfikatów Firma 
Roku 2011. Jak ocenia Pan ostatnią edycję 
konkursu?

- To była bardzo udana edycja, zarówno pod 
względem ilości zgłoszeń, których odnotowaliśmy 
kilkaset, jak i zaangażowania firm, które zdecydo-
wały się poddać ocenie. Proces certyfikacji jest 
bardzo restrykcyjny, przedsiębiorstwo musi wyka-
zać się rzetelną dokumentacją swoich osiągnięć, 
przedstawić rekomendacje partnerów bizneso-
wych. Ponadto inspektorzy wojewódzcy przepro-
wadzają szczegółowy wywiad środowiskowy, aby 
potwierdzić stan wdrożeń zadeklarowanych przez 
firmy innowacji. Tegoroczni laureaci to śmietanka 
polskiego biznesu. Bardzo się cieszę, że mogliśmy 
uhonorować ich działania podczas uroczystej gali 
w gronie specjalistów i liderów branży. Oprócz 
dużych przedsiębiorstw, nagrody odebrały także 
mniejsze firmy rodzinne, co daje nam szczególną 
satysfakcję.

Firma Roku to nie jedyny certyfikat przy-
znawany przez Centralne Biuro Certyfikacji 
Krajowej. Jakie konkursy i dla jakich gałęzi 
rynku realizuje Pana instytucja?

- Certyfikaty Polish Product przyznajemy fir-
mom, produktom i usługom w pięciu kategoriach: 
Firma Roku, Produkt Roku, Odkrycie Roku, 
Produkt ProEko oraz Hotel Roku. Wszystkie na-
grody stanowią potwierdzenie rzetelności i inno-
wacyjności działań podejmowanych przez firmy 
w ostatnim roku oraz latach poprzedzających. Ze 
względu na specyfikę branży, za każdym razem 
kryteria oceny i proces certyfikacji są nieco inne. 
Nasze konkursy adresujemy do wielu gałęzi rynku 
– od branży hotelarskiej, budowlanej, deweloper-
skiej po kosmetyczną. Polskie firmy dbają o swoją 
renomę i nie boją się oceny. Z roku na rok zgło-
szeń przybywa. 

Jakie firmy najchętniej inwestują 
w certyfikację? 

- W ubiegłym roku dużą liczbę zgłoszeń odnoto-
waliśmy w konkursie adresowanym do branży ho-
telarskiej. Wyróżnienie certyfikatem Hotel Roku 
ma na celu wskazanie najlepszych obiektów, 
spełniających wymogi danej kategorii hotelar-
skiej. Poza dostarczeniem wymaganego pakietu 
dokumentów, na podstawie których dochodzi do 
wstępnej weryfikacji, w procesie certyfikacji prze-
prowadzana jest wizytacja zgłoszonych obiek-

Polskie firmy dbają o swoją 
renomę i nie boją się oceny

Rozmowa z Marcinem 
Andrzejewskim, Dyrektorem 
Programowym Centralnego Biura 
Certyfikacji Krajowej.
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tów. W tym roku planujemy także kolejne edycje 
konkursów adresowanych do branży dewelo-
perskiej i bankowej, które cieszą się największą 
popularnością. 

Oprócz przedsiębiorców nagradzacie Pań-
stwo także produkty?

- To prawda. Polskie produkty i usługi są wyso-
kiej jakości i nie odbiegają od norm europejskich. 
Chcemy, aby każdy, kto dobrze wykonuje swoją 
pracę mógł być za nią doceniony. Produkty certy-
fikujemy w trzech kategoriach. Produkt Roku to 
nagroda dla artykułu, którym szczyci się firma lub 
dla flagowego wyrobu danej marki. Powinien być 
to produkt selektywny, wysokiej jakości, posiada-
jący unikalne atrybuty cenione przez konsumen-
tów. Certyfikat Odkrycie Roku jest przyznawany 
zarówno firmom, jak i produktom. Ma na celu 
promocję innowacyjnych koncepcji oraz metod 
ich wdrażania do realizacji. Starania o ten typ cer-
tyfikatu muszą być poparte przejrzystą dokumen-
tacją, potwierdzającą oryginalność i unikalność 
zastosowanych rozwiązań. W kategorii Produkt 
ProEko nagradzany jest specyficzny produkt speł-
niający określone kryteria proekologiczne. 

CBCK swoją ideę opiera na promocji polskie-
go biznesu, czy również dla zagranicznych 
inwestorów przewidziano możliwość udziału 
w procesie certyfikacji?

- Rzeczywiście, wspieranie w rozwoju przede 
wszystkim krajowych przedsiębiorców jest na-
szym głównym celem. Niemniej jednak, dajemy 
szansę także zagranicznym markom.  Statuet-
ka Polish Exclusive to prestiżowe wyróżnienie, 

przyznawane najlepszym polskim i zagranicznym 
markom w dwóch kategoriach: Ekskluzywna Pol-
ska Marka i Ekskluzywna Zagraniczna Marka do-
stępna na polskim rynku. 

Kto może ubiegać się o tę drugą statuetkę?
- Ekskluzywna Zagraniczna Marka dostępna na 

polskim rynku to certyfikat przyznawany firmom 
o obcym kapitale, posiadającym przedstawiciel-
stwa na terenie Polski i oferującym tutaj bezpo-
średnią sprzedaż swojego asortymentu czy usług. 

Czy każda firma może zgłosić się do Państwa 
konkursów?

- Procedura nominacji jest prosta. Każdy kon-
kurs jest ogłaszany na naszej stronie internetowej 
www.certyfikacjakrajowa.pl – od tego momen-
tu trwa proces rejestracji zgłoszeń i kandydatur. 
Część firm nominuje Kapituła konkursu, bazując 
na danych rynkowych. Przedsiębiorcy mogą także 
osobiście zgłaszać swoje kandydatury do udzia-
łu w procesie certyfikacji. Każde zgłoszenie jest 
szczegółowo rozpatrywane i kwalifikowane, lub 
nie, do udziału w danym konkursie.

Proszę zdradzić najbliższe plany?
- Już wkrótce wystartują konkursy Firma Roku 

2012 w kategoriach: Salon Ślubny, Sala Bankie-
towa, Fitness, Gabinet rehabilitacji, Sanatorium, 
Producent zdrowej żywności i Producent suple-
mentów diety roku 2012. Pracownicy naszego 
biura chętnie udzielają wszelkich informacji i po-
magają w szybki i prosty sposób przejść przez 
proces certyfikacji. Zapraszam w ich imieniu do 
kontaktu.

Laureaci wyróżnienia Firma Roku 2011 podczas Gali w Hotelu Marriott w Warszawie

- Certyfikaty Polish 
Product przyznajemy 
firmom, produktom 
i usługom w pięciu 
kategoriach: Fir-
ma Roku, Produkt 
Roku, Odkrycie Roku, 
Produkt ProEko oraz 
Hotel Roku. Wszystkie 
nagrody stanowią 
potwierdzenie 
rzetelności i inno-
wacyjności działań 
podejmowanych 
przez firmy w ostat-
nim roku oraz latach 
poprzedzających.
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Światowy potentat 
będzie działać w Gdyni
Indyjski holding WNS, jeden ze światowych liderów usług biznesowych, otwiera w Gdyni 
centrum usług. Pracę w nim znajdzie 500 osób, specjaliści w zakresie finansów i księgowości 
władający językiem niemieckim, holenderskim, szwedzkim, duńskim lub fińskim. 

WNS otworzy centrum usługowe w kompleksie 
Łużycka Office Park. Firma wybrała Trójmiasto 
i Gdynię ze względu na kilka czynników: środo-
wisko przyjazne biznesowi, wykwalifikowane ka-
dry, wysokie standardy powierzchni biznesowych, 
odpowiednią infrastrukturę, a także bliskość kra-
jów Europy Zachodniej. 

- Centrum WNS w Polsce 
będzie oferowało swoje usługi 
w 10 językach z naciskiem na 
niemiecki, rosyjski oraz języki 
skandynawskie. Na początku 
będą to usługi dotyczące finan-
sów i księgowości, a w bliskiej 
przyszłości w zakresie obsługi 
klienta, a także usługi bizne-
sowe dla takich sektorów, jak 
spedycja i logistyka czy ubez-
pieczenia – powiedział Keshav 
Murugesh, dyrektor generalny WNS Group. 

Rekrutacja pracowników już się rozpoczęła. 
Pierwsze osoby firma przyjmie w sierpniu tego 
roku. Na pracę mogą liczyć specjaliści w zakre-
sie finansów i księgowości, władający językiem 
niemieckim, holenderskim, szwedzkim, duńskim 
lub fińskim. Później przydatna okaże się znajo-
mość czeskiego, rosyjskiego, a także francuskie-
go, hiszpańskiego lub włoskiego. 

- Dzień, w którym WNS zdecydował się zloka-
lizować swoje centrum usługowe w Gdyni, jest 
bardzo ważny dla gospodarki Pomorza i naszego 

miasta. Dziś coraz ważniejszą rolę pełnią usługi 
biznesowe i gospodarka oparta na wiedzy – po-
wiedział wiceprezydent Gdyni Michał Guć. – 
Cieszę się z tej decyzji. Jestem przekonany, że 
firma WNS nie będzie jej żałować. 

Przedstawiciele Miasta i koncernu WNS pod-
pisali list intencyjny dotyczący 
bilateralnej współpracy promo-
cyjnej, a także wsparcia przez 
Gdynię tworzenia miejsc pracy 
na jej terenie.

Notowany na nowojorskiej 
giełdzie holding WNS obsłu-
guje ponad 200 globalnych 
korporacji, świadcząc usługi 
finansowo-księgowe, prze-
prowadzając badania i analizy 
biznesowe, prowadząc centra 
obsługi klienta oraz oferując 

inne usługi, indywidualnie dopasowane do wy-
mogów poszczególnych sektorów. Jego klien-
tami są głównie przedstawiciele takich branż, 
jak: turystyka, ubezpieczenia, finanse i sprzedaż 
detaliczna. 

WNS zatrudnia ponad 25 tysięcy specjalistów, 
którzy pracują w 30 centrach na całym świecie. 
Centrum w Gdyni będzie drugim, po Bukaresz-
cie, projektem holdingu w Europie Środkowo-
Wschodniej. Poza Rumunią spółka posiada swo-
je biura w Indiach, Kostaryce, Wielkiej Brytanii, 
USA, RPA oraz na Filipinach i Sri Lance. 

Od lewej: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Keshav Murugesh – CEO WNS Holdings Ltd., 
Michał Guć – Wiceprezydent Gdyni, Marek Łyżwa – Wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Informacji Zagranicznych
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Inauguracja biurowca 
OPERA Office

Uroczystość odbyła się 30 sierpnia na terenie 
obiektu, przy Alei Zwycięstwa 13 w Gdańsku. 
Podczas spotkania omówiony został cały proces in-
westycyjny, uwzględniający również prace projek-
towe, a także przedstawiono sylwetki najemców. 

Prezentację inwestycji i Klientów poprzedziło 
wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła 
Adamowicza, który powiedział m.in.: OPERA Of-
fice to kolejna inwestycja EURO STYLU z suk-
cesem przeprowadzona w Metropolii Gdańskiej. 

Najważniejsze jednak, że jeszcze przed oficjalnym 
otwarciem wiadomo, że nowa powierzchnia będzie 
przynosiła zyski, a biura obiektu będą miejscem 
pracy dla wielu gdańszczan i nie tylko. 

OPERA Office to nowoczesny budynek biuro-
wy klasy A, zaprojektowany przez Degutis Studio 
Architektury. Obiekt składa się z dwóch skrzydeł 
– czteropiętrowej części A o powierzchni piętra 
ok. 700 m kw. oraz trzypiętrowej części B o po-
wierzchni piętra ok. 1000 m kw. Budynek oferuje 

Przez 17 miesięcy mogliśmy obserwować postępy prac budowlanych związanych ze wznoszeniem 
biurowca OPERA Office. Zgodnie z założonym harmonogramem, którego ściśle przestrzegał inwestor 
– firma EURO STYL, nadszedł czas na oficjalne otwarcie budynku. 

Firma EURO STYL 
w ciągu ostatnich 

pięciu lat osiągnęła 
pozycję jednego 

z liderów rynku 
deweloperskiego 

w Trójmieście.
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ok. 7600 m kw. nowoczesnej powierzchni biuro-
wej przeznaczonej na wynajem. 

Został wyposażony we wszystkie udogodnienia 
techniczne dostępne w budynkach klasy A, w tym 
m.in. klimatyzację z nawilżaniem, agregat prądo-
twórczy, BMS, podnoszone podłogi, podwiesza-
ne sufity, instalacje elektryczne, okablowanie IT 
i puszki podłogowe oraz uchylne okna. Najemcy 
i goście mają do dyspozycji podziemny oraz na-
ziemny parking, a także parking dla rowerów oraz 
prysznic i przebieralnię dla cyklistów.

- Naszym celem było stworzenie jasnych i prze-
stronnych części wspólnych dla podkreślenia jako-
ści miejsca pracy firm, mających swoją siedzibę 
w OPERA Office. Użyte materiały i elementy, co-
rian, kamień, szkło, przestrzenne lampy w kształ-
cie geometrycznych brył, podkreślają dynamiczny 
i nowoczesny charakter obiektu. Kontrastem dla 
wnętrz jest zielone patio, wyraźnie widoczne na tle 
białych i szarych form – powiedział architekt Rafał 
Degutis. 

Budynek OPERA Office zlokalizowany jest 
obok Opery Bałtyckiej, niedaleko Politechniki 
Gdańskiej i stacji SKM. W sąsiedztwie znajduje 
się kompleks rekreacyjno-sportowy z basenem, 
kortami tenisowymi i boiskiem do piłki nożnej, 
a także Multikino. Lokalizacja obiektu przy głów-
nej arterii komunikacyjnej zapewnia łatwy i szybki 
dojazd, zarówno środkami transportu publicznego, 
jak i własnym pojazdem, do wszystkich części 
Trójmiasta. Odległość biurowca od Starego Miasta 
wynosi ok. 2 km.

Firma EURO STYL w ciągu ostatnich pięciu lat 
osiągnęła pozycję jednego z liderów rynku dewe-
loperskiego w Trójmieście. W tym czasie oddała 
do użytkowania ponad 1500 lokali, a kolejne 2000 
mieszkań odda w ciągu dwóch następnych lat. 

W obowiązującej ofercie firmy oraz w przygoto-
waniu znajdują się obecnie 4 inwestycje komercyj-
ne – gdańskie biurowce OPERA Office i Euro Offi-
ce Park, olsztyński Centaurus oraz biurowiec przy 
ul. Woronicza w Warszawie. Łączna powierzchnia 
tych obiektów to ponad 75 000 m kw., z czego pra-
wie 30 000 m kw. zostało już skomercjalizowane. 

Skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapi-
tałowej EURO STYL na koniec 2011 r. to przy-
chód na poziomie 149.752.999,83 zł, zysk netto 
na poziomie 24.835.030,90 zł oraz kapitał własny 
o wartości 242.865.047,31 zł. 

- W ciągu pięciu lat działalności deweloper-
skiej nie tylko wdrażaliśmy kolejne projekty, ale 
również bacznie obserwowaliśmy rynek, by móc 
dopasować naszą ofertę do potrzeb i możliwości 
klientów  – ocenia Mikołaj Konopka, wiceprezes 
firmy EURO STYL. - Dziś możemy zaoferować 
obiekty ekonomiczne, charakteryzujące się nowo-
czesną architekturą i zastosowaniem rozwiązań 
technologicznych odpowiadających najwyższym 
europejskim standardom. Daliśmy się również po-
znać jako firma rzetelna, terminowo wywiązująca 
się z zobowiązań. 

W procesie komercjalizacji biurowca OPERA 
Office wyłącznym agentem jest Jones Lang LaSal-
le – międzynarodowa firma doradcza świadcząca 
kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. 

- Obecnie trójmiejscy deweloperzy bardzo ak-
tywnie działają na rynku powierzchni biurowych 

(ponad 80 000 m kw. biur jest w budowie). OPERA 
Office pokazała jednak, iż realna pozostaje spraw-
na komercjalizacja biurowca, jeśli produkt spełnia 
oczekiwania rynku i jest aktywnie komercjalizowa-
ny – mowi agdalena Reńska, Dyrektor Jones Lang 
LaSalle, Oddział w Gdańsku. - OPERA Office za-
chęciła najemców nie tylko dogodną lokalizacją, ale 
także wysokim standardem technicznym i jakością 
wykończenia. Jeszcze przed otrzymaniem pozwo-
lenia na użytkowanie biurowiec był wynajęty w 95 
procentach. 

Obsługą techniczną i administracyjną obiektu zaj-
muje się HOCHTIEF Facility Management Polska, 
spółka należąca do HOCHTIEF Solutions AG, jed-
nego z wiodących międzynarodowych dostawców 
kompleksowych usług budowlanych. 

Na liście najemców biurowca znajdują się firmy 
działające nie tylko w Polsce, ale również na ca-
łym świecie, m.in. Lufthansa Systems Poland Sp. 
z o. o., Metsä Group, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 
KPMG, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k., 
Lloyd’s Register.
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Gospodarzem uroczystości był wiceprezes Euro Styl Mikołaj Konopka (z prawej) 
a jednym z gości prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (z lewej)

OPERA Office to nowoczesny budynek biurowy klasy A



EXPRESS BIZNESU      24 |  

Podpisanie dokumentu było efektem rozmów na 
temat rozwoju na Pomorzu odnawialnych źródeł 
energii, opartych na biomasie. Brali w nich udział 
przedstawiciele Zarządu Województwa Pomorskie-
go, zarządu EC Wybrzeże oraz najwyższego kie-
rownictwa EDF z Polski i Francji.  

Partnerzy podkreślili ogromne znaczenie bioma-
sy w walce z nadmierną emisją dwutlenku węgla. 
Zalety stosowania tego surowca jako paliwa ener-
getycznego są już dobrze rozpoznane i uznane za 
rozwiązanie optymalne ekonomicznie w warunkach 
polskich. Blisko 60 procent całkowitej produkcji 
energii zielonej w kraju opiera się na biomasie. 
Województwo pomorskie dysponuje szczególnie 
korzystnymi warunkami naturalnymi do rozwoju 
tego rodzaju energetyki, dlatego właśnie partnerzy 

podjęli działania na rzecz pobudzenia aktywności 
gospodarczej na lokalnym rynku biomasy.

Plany obejmują, w pierwszej kolejności, dogłębną 
analizę potencjału biomasy w regionie Pomorza. Ba-
dania będą dotyczyć zarówno potencjału obecnych 
upraw, jak i możliwości założenia nowych plantacji 
roślin energetycznych. EC Wybrzeże zużywa obec-
nie 100 tys. ton biomasy w technologii współspa-
lania z węglem, produkując w ten sposób zieloną 
energię po bardzo konkurencyjnych kosztach. 

- Rozwój rynku biomasy wpisuje się w aktuali-
zowaną właśnie Strategię Rozwoju Województwa 
Pomorskiego – wyjaśnia Małgorzata Pisarewicz, 
rzecznik prasowy UMWP. - Poprzez aktywną pro-
mocję proekologicznych rozwiązań Pomorze ma 
szansę stać się liderem produkcji energii zielonej 
w Polsce. 

Grupa EDF jest w Polsce numerem jeden w pro-
dukcji energii z biomasy: jej udział w tym rynku 
wynosi 21,5 proc. rocznie. Grupa EDF zużywa 
w naszym kraju 1,1 mln ton biomasy do produkcji 
energii zielonej, ograniczając emisję CO2, genero-
wanego przy wytwarzaniu energii, o 1,6 mln ton 
rocznie.  (raf)

Rozwój lokalnego rynku biomasy
Władze województwa pomorskiego wraz 
z przedstawicielami Elektrociepłowni Wybrzeże, 
należących do francuskiego lidera na rynku 
energetycznym – Grupy EDF, podpisały list intencyjny 
dotyczący rozwoju lokalnego rynku biomasy. 

Na pierwszym planie od lewej: Henryk Dworakowski – prezes EC Wybrzeże, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskie-
go. Na drugim planie od lewej: Gerard Roth – wiceprezes EDF ds. Europy Kontynentalnej, Elżbieta Kowalewska – dyrektor handlu 
i rozwoju EC Wybrzeże, Ryszard Świlski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Philippe Castanet – prezes EDF Polska
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Demuth Arena Ostróda to najnowocześniejsze 
centrum kongresowo-wystawiennicze w makro-
regionie Polski Wschodniej. Obiekt powstał na 
obszarze Międzynarodowych Targów Meblo-
wych w Ostródzie. W centrum będzie można 
prowadzić działalność wystawienniczą, konfe-
rencyjną, a także gale, kiermasze i festyny.

Na każdą okazję

Główna hala wystawiennicza ma powierzchnię 
ok. 15 tys. m2, można na niej wydzielić 500 sto-
isk targowych o powierzchni od 15 do 25 m2. 
Dzięki wysokości, sięgającej w niektórych miej-
scach do 14,5 m oraz specjalnie utwardzonej po-
sadzce, na halę mogą wjeżdżać pojazdy wielko-
gabarytowe (TIR). Do sufitu można podwiesić 

materiały o łącznym ciężarze 90 ton.
Rozwiązania zastosowane przy projektowaniu 

budynku Areny, należą do najbardziej nowocze-
snych na świecie. Wejście na teren obiektu – po-
przez system bramek automatycznych, zapewnia 
bezpieczny i pozbawiony zbędnego oczekiwania 
dostęp do obiektu.

Dodatkowo obiekt wyposażono w urządzenia 
audio-wideo najwyższej klasy - sterowane zdal-
nie, z możliwością prowadzenia konferencji mul-
timedialnych, z zespołami tłumaczy. Będą wyci-
szone i oddzielone od ruchu masowego imprezy. 
Zaplecze oraz garderoby, przewidziano na dru-
giej kondygnacji budynku. Wśród licznych po-
mieszczeń są specjalne pokoje przeznaczone do 
odbywania wywiadów dla prasy i telewizji, oraz 
sale spotkań przedstawicieli świata biznesu.

Centrum Targowo-Konferencyjne Demuth Arena Ostróda to jeden z ważniejszych obiektów tego typu 
w całej Polsce. 20 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, najnowocześniejsze rozwiązania techniczne 
oraz niezwykła lokalizacja wśród ostródzkich lasów i jezior zachęcają potencjalnych wystawców i gości.

Demuth Arena
- wielkie otwarcie

- Już dzisiaj wiemy, 
że 39 edycja Między-
narodowych Targów 
Meblowych w Ostró-
dzie, to będzie wyda-

rzenie, które odbije 
się szerokim echem 
w polskiej oraz eu-

ropejskiej branży 
meblarskiej. 

Centrum Targowo-Konferencyjne 
Demuth Arena Ostróda to jeden 
z najnowocześniejszych obiektów 
tego typu w Polsce
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W zależności od potrzeb

W nowej hali, przy pomocy ścian przesuw-
nych będzie można dowolnie wykorzystywać 
powierzchnie sal wystawienniczych i konferen-
cyjnych. Ruchome ściany dowolnie dzielą prze-
strzeń targowo-konferencyjną na kilka mniej-
szych sal lub pozwalają wygodnie urządzić open 
space nawet dla 1200 osób.

Powierzchnię przeznaczoną dla funkcji konfe-
rencji będzie można dowolnie kształtować – np. 
jako jedną dużą salę na 1000 osób lub 4 sale po 
ok. 250 m2. 2000 m2 powierzchni konferencyj-
nej pozwoli na aranżację dowolnego spotkania 
biznesowego, a piękne położenie nad pięcioma 
ostródzkimi, jeziorami uatrakcyjni każdą konfe-
rencję lub kongres.

Na początek MTM

Uroczysta inauguracja obiektu już 12 wrze-
śnia podczas 39 edycji Międzynarodowych 
Targów Meblowych w Ostródzie, które skiero-
wane są do producentów mebli skrzyniowych 
i tapicerowanych oraz akcesoriów meblowych 
i dekoracyjnych. Impreza w ciągu dwóch edycji 
(wiosennej i jesiennej) przyciąga ponad 100 wy-
stawców oraz kilkanaście tysięcy gości z Polski 
i zagranicy.

- Fantastyczny obiekt, w którym targi będą 
się od teraz odbywały, na pewno wpłynie na 
wzmocnienie pozycji Międzynarodowych Tar-
gów Meblowych jako jednej z ważniejszych 
imprez branży meblarskiej w tej części Europy 

– przekonuje Elżbieta Zadka, specjalista ds. tar-
gów w spółce Demuth Alfa.

Wśród zaproszonych gości m.in. wicepremier, 
minister gospodarki, szefowie agencji rządo-
wych, wojewoda warmińsko-mazurski, a także 
burmistrz Ostródy. W programie imprezy wido-
wiskowy pokaz akrobatyczny, uroczyste prze-
cięcie wstęgi, a wieczorem przyjęcie koktailowe 
połączone z koncertem znanego polskiego ze-
społu “Raz, Dwa, Trzy”.

Najnowsze trendy

Ostródzkie targi są pierwszą próbą dla De-
muth Areny Ostróda. Kolejne imprezy są już 
w planach: na jesień 2013 zaplanowane są tar-
gi jachtowe, organizatorzy pracują nad targami 
spożywczymi oraz szkutniczymi. W dalszych 
planach są imprezy branży turystycznej, a także 
liczne kongresy i konferencje.

Już niedługo nowy obiekt położony wśród 
ostródzkich lasów i jezior może stać się jednym 
z ważniejszych centrów targowo-konferencyj-
nych nie tylko w regionie, ale również w całym 
kraju

- Demuth Arena Ostróda, to inwestycja któ-
ra wpisuje się w najnowsze trendy polskiego 
i europejskiego rynku targowo-konferencyjne-
go. Sukces tego przedsięwzięcia będzie w dużej 
mierze barometrem kondycji polskiej branży 
wystawienniczej. Na ile rynek jest gotowy na 
nowe rozdanie dowiemy się pod koniec 2012 
roku – mówi Krzysztof Raczkowski prezes De-
muth Alfa, spółki organizującej targi.

Powierzchnia wystawien-
nicza całego obiektu 
wynosi 20 tys. m2
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Jak dobrze zarobić, 
a na pewno nie stracić?

Dysponując pewną kwotą pieniędzy, 
zwykle zastanawiamy się, jak je zainwesto-
wać, żeby możliwie dużo zyskać. Niesta-
bilność na rynkach finansowych sprawia, 
że w dzisiejszych czasach powinniśmy też 
zadać sobie inne pytanie: Jak nie stracić 
oszczędności?

Dla większości Polaków odpowiedź jest 
prosta – wyszukać najlepszą ofertę loka-
ty bankowej w danym momencie. Nieco 
mniejsza jest jednak świadomość różnych 
opcji, które klient ma do wyboru. Na przy-
kład lokata bankowa może oferować stałe 
oprocentowanie przez określony czas. Są 
też lokaty ze zmiennym oprocentowa-
niem (wyższym), które zakładają możli-
wość jego zmiany podczas trwania lokaty 
w zależności od poziomu oprocentowania 
kursu międzybankowego ustalanego przez 
Radę Polityki Pieniężnej. Coraz popu-
larniejszą alternatywą dla lokat są konta 
oszczędnościowe. Oferują one czasami 
wyższe oprocentowanie niż lokaty banko-
we. Jednak w związku z tym, iż nie mają 
one określonego czasu trwania, niektóre 
banki pobierają opłatę manipulacyjną przy 
wypłacie z takiego konta. 

Sprzedażą powyższych produktów zajmu-
ją się banki, które uzyskały zgodę Komisji 
Nadzoru Finansowego na taką działalność 
i należą do Bankowego Funduszu Gwaran-
cyjnego. BFG gwarantuje, że oszczędności 
klientów do wysokości 100.000 Euro są 
„bezpieczne jak w banku”, niezależnie od 
jego kondycji finansowej.

Czy depozyty bankowe lub konta 
oszczędnościowe to jedyne 
bezpieczne produkty? 
Zdecydowanie nie. 

Coraz popularniejsze są oferty tzw. 
produktów strukturyzowanych przygo-
towywane przez banki i ubezpieczycieli. 
W uproszczeniu działają one w sposób 
umożliwiający osiągnięcie wysokich, 
dwucyfrowych  zysków, a jednocześnie 
zapewniają 100% ochronę alokowanego 
kapitału na koniec trwania umowy. Dzięki 
temu klient partycypuje w zyskach wyni-
kających np. z dobrej koniunktury i wzro-
stu cen określonej grupy akcji, ale jest 
też zabezpieczony przed ewentualnymi 
spadkami.

Jak to działa w praktyce? Spójrzmy na 
produkt strukturyzowany „ Czarne złoto”, 

Zasady Finansów
-Finanse z Zasadami

przygotowany przez TUnŻ „WARTA” i do-
stępny tylko w placówkach Kredyt Banku. 
Zakłada on inwestycje w cenę baryłki ropy 
naftowej typu Brent.  Jest to  lekka ropa 
wydobywana z dna Morza Północnego, 
kwotowana na giełdzie w Londynie. Taki 
wybór specjalistów wynika z tendencji ob-
serwowanych na rynkach:

- wzrostów cen ropy związanych z dyna-
micznym rozwojem i bogaceniem się kra-
jów wschodzących

- wzrostów kosztów wydobycia ropy 
naftowej

- dynamicznego rozwoju motoryzacji  
szczególnie w Azji

Utrzymują się one już od pewnego czasu 

Wartość instrumentu bazowego użytego do konstrukcji produktu, za ostatnie 3 lata

Źródło: wyliczenia własne na podstawie Money

(co potwierdza wykres powyżej) i wiele 
wskazuje na to, iż będą  kontynuowane 
a konstrukcja produktu jest taka, że praw-
dopodobieństwo osiągnięcia zysku jest 
wysokie. Dodatkowo – produkt ma formu-
łę ubezpieczenia na życie – premia nie jest 
obłożona podatkiem od zysków kapitało-
wych, więc jest równoważna z 37% opo-
datkowanego zysku. 

Rynki finansowe mimo wszystko są 
jednak nieprzewidywalne. Dlatego pro-
dukt jest tak skonstruowany, że oferuje 

100% ochrony kapitału na koniec trwania 
ubezpieczenia.

Niewątpliwą zaletą tego produktu jest 
również jego prosta i zrozumiała kon-
strukcja. Klient partycypuje w 100% we 
wzrostach ropy do poziomu 130% war-
tości początkowej (wzrost o 30%). Przy 
przekroczeniu tej bariery w jakimkolwiek 
momencie trwania produktu klient otrzy-
muje kupon 5%.

Tego typu produkty ze 100% bezpieczeń-
stwem inwestowanego kapitału z jednej 
strony i ochroną ubezpieczeniową z dru-
giej, tworzone są przez TUnŻ „WARTA” 
praktycznie co miesiąc. Niewątpliwą za-
letą takiego rozwiązania jest możliwość 

dostosowywania konstrukcji produktów 
do zmiennych czynników makroekono-
micznych na bieżąco, jak również moż-
liwość szerokiej dywersyfikacji portfela 
inwestora.
Monika Woźniak-Wołek
Dyrektor Zarządzający
Departament Bancassurance
WARTA TUnŻ/ WARTA TUiR
Krzysztof Kalata
Dyrektor Gdańskiego Makroregionu 
Detalicznego Kredyt Bank
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Forex, co to takiego?
- To rynek, na którym obraca się walutami. 

Większość ludzi kojarzy go z giełdą. Niemniej 
jednak istnieją zasadnicze różnice między tymi 
rynkami. Forex jest rynkiem OTC (Over The 
Counter) co oznacza, że nie ma jednego miejsca, 
gdzie odbywa się obrót walutami, tak jak ma to 
miejsce na giełdzie. Handel na forexie odbywa 
się za pośrednictwem telefonów, Internetu i sie-
ci największych banków na świecie. Dzienne 
obroty sięgają 4 bilionów dolarów, co sprawia, 
że jest to najpłynniejszy rynek na świecie. Za 
sprawą tak dużej płynności możliwa jest bardzo 
szybka realizacja zleceń. W przeciwieństwie do 
giełdy forex działa 24 godziny na dobę przez 
pięć dni w tygodniu, co przynosi inwestorom 
wiele korzyści.

Czy to prawda, że każdy 
może inwestować na foreksie?

- Jeszcze do niedawna rynek ten był zarezer-
wowany tylko dla inwestorów z dużym kapita-
łem. Rozwój Internetu oraz brokerów detalicz-
nych doprowadził do zliberalizowania handlu. 
Obecnie każdy niezależnie od wielkości kapita-
łu jakim dysponuje może być uczestnikiem tego 
niezwykle lukratywnego rynku. 

Co jeszcze charakteryzuje rynek forex?
- Na foreksie możemy zarabiać niezależnie 

od koniunktury. Giełda nie oferuje takich moż-

Jak inwestować na rynku forex
Dyrektor gdańskiego oddziału TeleTRADE Piotr Muniak wyjaśnia czym jest forex, jakie stwarza 
możliwości i dlaczego jest dobrą alternatywą dla polskich inwestorów.

Firma posiada 
18-letnie do-
świadczenie, 
zaufało nam 

już ponad 
pół miliona 
klientów na 

całym świecie, 
co świadczy 

o wysokim po-
ziomie naszych 

usług. 

TeleTRADE Gdańsk
ul. Władysława Żeleńskiego 50A/2
tel: (58) 523-84-86
e-mail: gdansk@teletrade-dj.com

liwości. Kolejną cechą forexu jest dźwignia 
finansowa czyli narzędzie, które pozwala przy 
określonej ilości kapitału obracać kwotą nawet 
stukrotnie większą niż nasz depozyt. Dzięki 
dźwigni finansowej inwestorzy mają możliwość 
osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Nale-
ży jednak pamiętać, że dźwignia działa w dwie 
strony i możemy również zanotować straty.

Czym firma TeleTRADE wyróżnia się 
na tle konkurencji?

- Firma TeleTRADE jako jedna z nielicznych 
w Polsce posiada sieć przedstawicielstw w naj-
większych miastach w kraju. Oprócz dostępu 
do rynku forex, nasi klienci mogą w każdej 
chwili skorzystać ze szkoleń jakie oferujemy, 
czy też odwiedzić naszą placówkę w celu kon-
sultacji z naszym specjalistą. Każdy klient jest 
u nas traktowany indywidualnie. Firma posiada 
18-letnie doświadczenie, zaufało nam już po-
nad pół miliona klientów na całym świecie, co 
świadczy o wysokim poziomie naszych usług. 
Dodatkowo oferujemy swoim klientom bonusy 
za aktywność oraz możliwość wzięcia udziału 
w licznych konkursach z cennymi nagrodami. 
Szczegóły na naszej stronie internetowej www.
teletrade-dj.pl. 

Jakich rad udzieliłby Pan inwestorom, 
którzy chcieliby rozpocząć przygodę 
z foreksem?

- Zaprosiłbym wszystkich na praktyczne szko-
lenie z handlu na rynku forex do naszego biura. 
Kursanci pod naszym okiem uczą się handlu na 
wirtualnych pieniądzach. Uczestnicy szkolenia 
otrzymują od nas skrypt oraz zestaw ćwiczeń 
do wykonania. Po ukończeniu szkolenia każdy 
uczestnik otrzymuje certyfikat. To najlepsza 
metoda, by zacząć i na własnej skórze przeko-
nać się jak wygląda praca tradera.
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ONZ ogłosił rok 2012 Międzynarodowym 
Rokiem Spółdzielczości. Celem obchodów na 
całym świecie jest podkreślenie roli spółdziel-
czości w rozwoju społeczno-ekonomicznym, 
a zwłaszcza w redukcji ubóstwa, bezrobocia 
i budowie integracji społecznej. 

Tematem przewodnim Roku zostało hasło: 
„Spółdzielczość buduje lepszy świat”, a jego 
głównym celem jest pobudzanie wzrostu 
spółdzielczości na całym świecie. Celami 
dodatkowymi są: zachęcanie do tworzenia, 
rozwijania oraz podnoszenia wiedzy i świado-
mości na temat spółdzielczego modelu biz-
nesowego, a także idei samej spółdzielczości. 
- Pomimo sprawnego modelu funkcjonowa-
nia oraz modelu organizacyjnego banków 
spółdzielczych, dzięki którym zostały one 
docenione przez liczne instytucje między-
narodowe, władze organów europejskich 
oraz przedstawicieli świata nauki jako jedne 
z kluczowych podmiotów przyczyniających 
się do stabilności gospodarczej, wciąż istnieje 
wyraźna potrzeba stałego dostosowywania 
struktur i regulacji banków spółdzielczych do 
warunków rynkowych – mówił na początku 
roku Jerzy Różyński, Prezes Zarządu Krajowe-
go Związku Banków Spółdzielczych. 

Oficjalna inauguracja Międzynarodowego 
Roku Spółdzielczości odbyła się 31 paździer-
nika 2011 r. w siedzibie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w Nowym Jorku podczas 66. 
sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

- Dzięki swojemu długoterminowemu po-
dejściu oraz ugruntowanej, mocnej pozycji 
w społecznościach lokalnych, 4 tys. banków 
spółdzielczych w Europie jest znaczącą siłą 
w finansowaniu realnej gospodarki - mówił 
wtedy Piet Moerland, Przewodniczący Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdziel-
czych (EACB) oraz prezes Grupy Rabobank. 
- Ich zamiarem jest kontynuowanie i pod-
trzymywanie tej istotnej dla gospodarki roli, 
jednak niezbędne jest, aby przyszłe ustawo-
dawstwo w pełni uwzględniało zróżnicowa-
nie oraz niejednolitość europejskiego prze-
mysłu bankowego, a w szczególności spe-
cyfikę spółdzielczego modelu biznesowego. 
W ramach obchodów na całym świecie odby-
wają się liczne wydarzenia promujące spół-
dzielczość, w tym również poświęcone ban-
kom spółdzielczym, ich specyfice oraz niezwy-
kle ważnej roli, jaką odgrywają w światowym 
systemie finansowym. Podobnie jest w Polsce.

spółdzielcza
Bankowość

2012 – Międzynarodowy 
Rok Spółdzielczości Bankowej

dodatek tematyczny magazynu
EXPRESS BIZNESU
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W hołdzie pionierowi 
spółdzielczości

W dniach 24-26 sierpień 2012 roku z oka-
zji Międzynarodowego Roku Spółdzielczo-
ści odbył się wyjazd do Lwowa, upamięt-
niający 88 rocznicę śmierci dr Franciszka 
Stefczyka. Wyjazd  został zorganizowany 
przez Bank Spółdzielczy w Lesznowoli, 
który jako najmłodszy Bank Spółdzielczy 
w Polsce, podjął przy wsparciu Pana Euge-
niusza Laszkiewicza i Pani Danuty Twar-
dowskiej inicjatywę kultywowania pamięci 
po naszym protoplaście. Obchody odbyły 
się pod hasłem: „Polskie Banki Spółdziel-
cze śladami tradycji i historii w hołdzie Pio-
nierowi Franciszkowi Stefczykowi w Mię-
dzynarodowym Roku Spółdzielczości”.

Uczestnikami pielgrzymki do grobu dr 
Franciszka Stefczyka byli Prezesi Banków 
Spółdzielczych, delegowani pracownicy 
Banków oraz były Przewodniczący Kra-
jowego Związku Banków Spółdzielczych 
Eugeniusz Laszkiewicz . Patronat nad uro-
czystościami objął Konsul Generalny Rze-
czypospolitej Polskiej we Lwowie Jarosław 
Drozd. 

W trakcie obchodów odbyła się msza św. 
koncelebrowana w Katedrze Lwowskiej 
podczas której, wręczono na ręce duchow-
nym lwowskiej katedry upominki liturgicz-
ne jako dary bankowców.

Odbyło się również uroczyste spotkanie 
przy grobie dr Franciszka Stefczyka na 

Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, na 
którym złożono wieńce od Banku Spółdziel-
czego w Lesznowoli i Krajowego Związku 
Rewizyjnego oraz zostały zapalone znicze. 
Złożono również wieńce na Cmentarzu Or-
ląt Polskich poległych w obronie ojczyzny 
w latach 1918-1920. 

Okolicznościowe przemówienie przy 
grobie dr Franciszka Stefczyka i na Cmen-
tarzu Orląt Polskich wygłosili Jarosław 

Drozd Konsul Rzeczypospolitej Polskiej 
we Lwowie  oraz Eugeniusz Laszkiewicz 
były Przewodniczący Krajowego Związ-
ku Banków Spółdzielczych. Ponadto głos 
zabrał Józef Szperlak Prezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Jabłonce będący 
jednocześnie Przewodniczącym Komitetu 
Obrony Banków Spółdzielczych oraz Zo-
fia Korczak Prezes Banku Spółdzielczego 
w Lesznowoli. 

Stoją od lewej: Konsul Generalny Rzeczypospolitej 
Polskiej we Lwowie Jarosław Drozd, były Przewodniczący 
Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Eugeniusz 
Laszkiewicz oraz Zofia Korczak, Prezes Banku Spółdziel-
czego w Lesznowoli

Pomnik Franciszka 
Stefczyka na cmentarzu 
we Lwowie

Uczestnicy pielgrzymki 
do grobu dr. Franciszka Stefczyka

BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA

fo
t. 

Ra
fa

ł L
as

ko
w

sk
i

fo
t. 

Ra
fa

ł L
as

ko
w

sk
i

fo
t. 

Ra
fa

ł L
as

ko
w

sk
i



EXPRESS BIZNESU      | 33

15 lutego 1867 r. założono Towarzystwo 
Kredytowe dla miasta Wągrowca i oko-
licy. Mało kto mógł wówczas przypusz-
czać, że choć pod inną nazwą i po wielu 
zmianach, to jednak przetrwa ono wojny, 
przemiany ustrojowe i zawirowania poli-
tyczne. W dodatku organizacji cały czas 
przyświecał ten sam cel: samopomoc 
finansowa. I Zjazd Delegatów Spółek 
Zarobkowych i Gospodarczych w 1871 
r. zorganizowano pod hasłem „Własną 
pracą, a siłami zjednoczonymi”. I to ha-
sło do dziś wyznają członkowie i władze 
Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wą-
growcu, który taką nazwę nosi oficjalnie 
od 1999 r. Już rok później znalazł się on 
w pierwszej dwudziestce banków Regio-
nalnego Związku Rewizyjnego Banków 
Spółdzielczych w Poznaniu i w drugiej 
pięćdziesiątce banków spółdzielczych 
w Polsce. 

Obecnie działa na terenie dwóch wo-
jewództw w powiatach poznańskim, 
bydgoskim, wągrowieckim, żnińskim, 
obornickim, chodzieskim, nakielskim, 
gnieźnieńskim, inowrocławskim, pilskim 
i mogileńskim. 

Co ważne, bank jak mało który troszczy 
się o swoich klientów. Za przykład niech 
świadczy choćby fakt, że na swojej stro-
nie umieścił aż 90-stronicowy poradnik 
dotyczący bezpieczeństwa w bankowo-
ści internetowej. Od A do Z jest w nim 
wyjaśnione jak ustawić swój komputer, 
czego się wystrzegać i jak dokonywać 
bezpiecznych przelewów za pomocą in-
ternetu. Wiedza obowiązkowa w dzisiej-
szych czasach, o której często nie infor-
mują inne banki, jest czymś normalnym 
dla Pałuckiego, co bez wątpienia działa 
na jego korzyść.

Oferta Banku Spółdzielczego w Wą-
growcu jest podzielona na klientów indy-
widualnych, firmy i rolników. Ci pierwsi 
mają do wyboru m.in. konta oszczędno-
ściowe oraz popularne ROR-y, w tym 
również ROR Junior dla osób poni-
żej 25 roku życia oraz ROR Senior dla 
emerytów i rencistów. Do tego docho-
dzą oczywiście kredyty i lokaty, które 
są oferowane również firmom. Te mają 
jednak jeszcze inne możliwości, bowiem 
w Banku Pałuckim mogą korzystać z ra-
chunku bieżącego, pomocniczego, który 
otwierany jest dla wyodrębnionych środ-
ków pieniężnych na określone cele i słu-
ży do przeprowadzania przez posiadacza 
rachunku określonych rozliczeń pienięż-

145 lat bankowości
Nazwa inna, lecz cel wciąż ten sam - Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 
od prawie półtora wieku dba o interesy swoich klientów.

nych, a także Konto Extra ZUS, służące 
do regulowania okresowych płatności 
z tytułu ubezpieczeń społecznych. Nato-
miast wśród innych ofert banku można 
znaleźć m.in. korzystne ubezpieczenie 
dla rolników oraz terminową dynamiczną 
lokatę oszczędnościową „Plejada Plus”, 
zapewniającą nawet 11 proc. za dany 
miesiąc po 12 miesiącach przy oprocen-
towaniu efektywnym 5,22 proc.

- Liczymy na to, że dalej będziemy 
zwiększać swój potencjał, starać się na-

dążać za postępem technologii informa-
tycznych i pozyskiwać klientów wśród 
rolników, przedsiębiorców i klientów de-
talicznych. A w przyszłości być może bę-
dziemy poszerzać zasięg swojego działa-
nia – mówi Zofia Kałek-Bazyluk, obecna 
wiceprezes, która przejmuje obowiązki po 
odchodzącym na emeryturę dotychczaso-
wym prezesie Januszu Wojtkowiaku. - 
Chcemy też dalej kierować swoją ofertę 
do wszystkich grup wiekowych, ponie-
waż to jest bank dla wszystkich. mp
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Prezes Pałuckiego 
Banku w Wągrowcu 
Janusz Wojtkowiak

(z lewej)  
i minister rolnictwa 
Stanisław Kalemba

Bank Ludowy przy ulicy Szerokiej - zdjęcie archiwalne
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Jak wspomina pan lata 1994-2008, kiedy 
był pan prezesem KZBS? Czy to był 
owocny okres?

- Czasy dla Banków Spółdzielczych, tym sa-
mym i dla Związku były trudne, nakładały 
zwłaszcza na lidera ogromną odpowiedzialność 
i potrzebę determinacji w przezwyciężaniu trud-
ności wobec piętrzących się problemów wsze-
lakiej natury. Te zaś narastały z każdym dniem, 
zaraz po uchwaleniu tzw. Ustawy świętojańskiej 
o Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych 
i BGŻ czerwcu 1994 r. W środowisku wrzało 
jak w przysłowiowym ulu. Ustawa wywołała 
protesty i oburzenie przy jej wprowadzaniu ze 
strony licznych banków spółdzielczych, a tak-
że bierne postawy wśród małych banków spół-
dzielczych i tych, którzy bardziej byli związani 
z BGŻ. KZBS wobec nowych wyzwań musiał 
legitymizować się dużą wyobraźnią i odpowie-
dzialnością, szczególnie wobec decyzji strate-
gicznych, głównie: razem czy osobno? Musiał 
bronić interesów wszystkich banków spółdziel-
czych, być ich ostoją na każdą sytuację, mieć za-
ufanie i poparcie wszystkich zainteresowanych. 
Wówczas prowadziło działalność 1512 banków 
spółdzielczych, chociaż trzy lata wcześniej było 
ich 1663. W tej masie uzgadnianie stanowisk 
było arcysztuką z jednej strony i balansowaniem 
na linie z drugiej strony. Chodziło też o wyrów-
nanie szans dla utworzonych oddolnie zrze-
szeń: Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. 
w Poznaniu, Gospodarczego Banku Południo-
wo-Zachodniego S.A. we Wrocławiu, Banku 
Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie. Wszyscy 
zdawaliśmy sobie sprawę z konieczności zmian 
idących w kierunku kadrowego i finansowego 
wzmocnienia banków spółdzielczych. Mimo 
trudności zewnętrznych i wewnętrznych odra-
bialiśmy stracony czas. W 1995 r. KZBS zwo-
łał do Kielc I Kongres Banków Spółdzielczych, 
a w 1998 r. do Warszawy II Kongres. Przyjechali 
przedstawiciele blisko 1000 banków spółdziel-
czych, z którymi rozmawialiśmy o dalszej strate-
gii sektora. Pojawiły się nowe zagrożenia w po-
staci progów kapitałowych i krótkich terminów 
ich wdrożenia. Bankowość spółdzielcza musiała 
się mobilizować. Podstawą rozwiązań wobec za-
grożeń były uchwały i wnioski wypracowane na 

Dobry prezes 
na trudne czasy
O bankowości spółdzielczej, przeszłości 
i przyszłości Związku z Eugeniuszem Laszkiewiczem, 
kandydatem na Prezesa Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych rozmawia Mikołaj Podolski.

Banki Spółdzielcze są 
podmiotami ekonomii 

społecznej, realizują 
więc tym samym zasadę, 
że obok celu ekonomicz-

nego istotnym elemen-
tem działania jest dla 

nich wypełnianie misji 
społecznej.

- Od początku powsta-
nia Krajowego Związku 

Banków Spółdziel-
czych, czyli od 1991 

roku głównym celem 
i zadaniem była obrona 

żywotnych interesów 
banków spółdzielczych 

w Polsce. W strategii 
Związku została za-

pisana służebna rola 
wobec zrzeszonych 

członków. Ten krótki 
zapis znaczył wszystko 

przez kilkanaście lat. 
Rzetelne przestrzega-
nie tej zasady broniło 
sektor spółdzielczości 

bankowej przed za-
właszczeniem i utratą 

podmiotowości. 

Problemowym Forum Bankowym w Mikołajkach 
i w Warszawie. Przełom nastąpił w roku 2000, 
kiedy to z inspiracji KZBS uchwalono w sejmie 
Ustawę o Funkcjonowaniu Banków Spółdziel-
czych, Ich Zrzeszaniu Się i Bankach Zrzeszają-
cych. Ustawa ta z pewnymi zmianami obowiązu-
je do dzisiaj. Powiem nieskromnie, że był to mój 
osobisty sukces, jako że byłem współautorem 
projektu ustawy. Później w 2002 r. zostałem na 
Światowym Kongresie Banków Spółdzielczych 
w Lizbonie wybrany szefem Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych ICBA. 
Mój wybór otworzył szerokie wrota polskim 
bankom spółdzielczym. Dziesiątki wyjazdów, 
setki kontaktów, nawiązane więzi współpracy 
owocują do dzisiaj. Jestem dumny i szczęśliwy, 
że mogłem przez 16 lat reprezentować i bronić 
polskich banków spółdzielczych w kraju i za 
granicą. Często jednak ogarnia mnie smutek, że 
setki banków spółdzielczych, które poznałem 
i odwiedzałem, z różnych powodów dzisiaj nie 
funkcjonują. Smutno mi jeszcze bardziej, że już 
nigdy w swoich ziemskich podróżach nie spo-
tkam moich przyjaciół i wspaniałych ludzi jak 
Kazik Grześkowiak, Julek Barszczewski, Paweł 
Siano, Staszek Osak, Mirek Banach, Kazik Wal-
czak, Rysiek Kowalczyk i wielu innych. 

Czy można powiedzieć, że bankowość spół-
dzielcza jest pańskim oczkiem głowie? 

- Z bankowością spółdzielczą zetknąłem się 
już w 1966 r. Byłem wówczas Przewodniczą-
cym Zarządu Powiatowego ZMW w Trzebnicy. 
Zwróciłem uwagę, że bank spółdzielczy w swo-
jej działalności zachowuje się bardzo naturalnie. 
Swoich członków i klientów traktował jak bli-
skich, niemal członków rodziny. Zjednywało to 
powszechne uznanie i sympatię społeczną. Sam 
poddałem się temu nastrojowi i po raz pierw-
szy w życiu założyłem w banku spółdzielczym 
swoje konto. Później losy zawodowe przeniosły 
mnie do Legnicy. Tutaj związałem się z bankiem 
spółdzielczym jeszcze bardziej. Ówczesny Pre-
zes Banku Kazimierz Walczak, który notabene 
sprawował tę funkcję przez 50 lat, dostrzegł we 
mnie sprzymierzeńca i partnera dla działalności, 
którą kierował. Współpracowaliśmy na co dzień 
bardzo blisko, chociaż nie byłem jeszcze człon-
kiem żadnych organów statutowych. Dopiero 
w 1979 r., kiedy zacząłem zajmować się bardziej 
rolnictwem, zostałem członkiem rady nadzor-
czej, rok później wiceprzewodniczącym i nie-
długo potem przewodniczącym rady nadzorczej. 
Funkcję tę pełniłem nieprzerwanie do 1996 roku. 
Jako pierwsi w Legnicy pozyskaliśmy dla banku 
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bankomat, co na stutysięczne miasto i kilkana-
ście działających banków komercyjnych robiło 
wrażenie. Osobiście, jak też pozostali członko-
wie rady, wspomagałem zarząd w jego przed-
sięwzięciach służących rozwojowi banku. Sza-
nowaliśmy wszyscy zasadę, że bankiem kieruje 
zarząd a rada nadzoruje i swoim autorytetem 
wzmacnia poczynania zarządu. Po odejściu pre-
zesa Walczaka na emeryturę jego miejsce zajęła 
Gabriela Sołobodowska – Naczelnik Wydziału 
Kredytów, która z bankiem była związana od 
kilkunastu lat. Pani Gabriela prezesuje do dzi-
siaj, sterując mądrze i godnie jej działalnością. 
Jestem ciągle członkiem tego banku i cieszę się 
z jego dobrej kondycji oraz postępującego roz-
woju. To jest przecież mój bank.

Przymierza się pan do objęcia po raz kolej-
ny funkcji prezesa KZBS...

- Moja decyzja o ubieganiu się o ponowny wy-
bór na funkcję prezesa Zarządu KZBS jest wy-
razem determinacji mojej osoby dla zagrożeń, 
przed jakimi stoją polskie banki spółdzielcze. 
Dzisiaj nad sektorem banków spółdzielczych 
wisi widmo zagłady. Jest nim spodziewane 
wprowadzenie regulacji CRD IV i pochodnych 
przepisów z pakietu Bazylea III oraz najśwież-
sze założenia Raportu Banku Światowego i Gru-
py Roboczej Komitetu Stabilności Finansowej 
o tzw. „Uporządkowanej Likwidacji Banków 
w Polsce”. Niestety, nie przygotowano się wła-
ściwie do obrony sektora przed tak poważnymi 
zagrożeniami. Można stwierdzić za słowami 
pana Wojciecha Kwaśniaka – zastępcy prze-
wodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
że instytucje powołane do reprezentowania sek-
tora przespały czas, które miały do wykorzysta-
nia. Dobrze, że wyzwanie podjęły Rady Banków 
Zrzeszających i przygotowały stosowne wnioski 
i dezyderaty środowiska bankowego. Chwała 
im za to! Wobec powagi sytuacji został również 
powołany oddolnie przez banki spółdzielcze na 
czele z panem Józefem Szperlakiem – Komitet 
Obrony Banków Spółdzielczych. Daj Boże, by 
powiodło się tym gremiom. Dopuszczono się 
jednak grzechu zaniedbania, który zmazać może 
tylko nowe kierownictwo KZBS. 

Co w działalności KZBS było dla pana 
najważniejsze? 

- Od początku powstania Krajowego Związ-
ku Banków Spółdzielczych, czyli od 1991 roku 
głównym celem i zadaniem była obrona żywot-
nych interesów banków spółdzielczych w Polsce. 
W strategii Związku została zapisana służebna 
rola wobec zrzeszonych członków. Ten krótki 
zapis znaczył wszystko przez kilkanaście lat. 
Rzetelne przestrzeganie tej zasady broniło sek-
tor spółdzielczości bankowej przed zawłaszcze-
niem i utratą podmiotowości. Szczególną uwagę 
KZBS skupił na dwóch obszarach działalności. 
Było to przede wszystkim uczestnictwo w pra-
cach polskiego parlamentu, jego komisjach i ze-
społach problemowych, Osobiście deptałem ko-
rytarze  parlamentarne doprowadzając w rezul-
tacie do powołania przez Marszałka Sejmu Ze-
społu Parlamentarnego Bankowości Spółdziel-
czej. To było również kuriozalne wydarzenie, 
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Eugeniusz Laszkiewicz 
kandyduje na Prezesa 
Krajowego Związku 
Banków Spółdzielczych
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- Eugeniusza Laszkiewicza znam od ponad dwudzie-
stu lat. W gronie spółdzielców bankowych, w organi-
zacjach spółdzielczych jest postacią znaną i znaczącą. 
Jego wszechstronna wiedza o istocie ruchu spółdziel-
czego, bankowości spółdzielczej w kraju i przestrzeni 
międzynarodowej doprowadziły go do zaszczytnych 
funkcji prezesa Krajowego Związku Banków Spół-
dzielczych oraz prezydenta Międzynarodowej Fede-
racji Banków Spółdzielczych. Można więc stwierdzić, 
że stał się reprezentantem interesów polskich banków 
spółdzielczych zarówno w skali ogólnopolskiej jak 
i międzynarodowej. 

Tu ważna dygresja – pełniąc ważne funkcje był nie 
tylko osobą reprezentacyjną, ale jednym z nas, ban-
kowcem pracującym w terenie, służącym radą i oce-
niającym kierunki działań poszczególnych banków 
spółdzielczych. Nie chcę przez to powiedzieć, że wtrą-
cał się, ingerował w sprawy zarządzania, organizacji, 
problemy merytoryczne. Szanując autonomię każdego 
banku rzucał jedynie, najczęściej hasłowo, pewne roz-
wiązania do przemyślenia.

Mamy w naszym kraju spółdzielcze banki mniejsze 
i większe, z wielką tradycją i mające kilkudziesięcio-
letnią historię, funkcjonujące w określonym środowi-
sku, gdzie schematy nie działają, nie są wręcz pożą-
dane, gdzie liczy się bardziej inicjatywa i przedsię-
biorczość w oparciu o możliwości lokalne, regionalne, 
a nie sztuczne przenoszenie sprawdzonych wzorów. 
Eugeniusz Laszkiewicz potrafi ł właśnie wydobyć z lo-
kalnych uwarunkowań motywację, różną w różnych 
placówkach bankowych, inną w każdej części kraju. 
W takich przypadkach potrzebna była nie tylko wiedza 
bankowa, ale i znajomość psychologii, historii polskiej 
spółdzielczości bankowej, współczesnej technologii 
stawiającej przed bankami spółdzielczymi zupełnie no-
watorskie rozwiązania.

Dowodem na to może być jego osobiste zaangażowa-
nie w budowaniu lobby spółdzielczego wokół spraw 
ważnych dla bankowości spółdzielczej, kodyfi kacyj-
nych, ustawodawczych. Były one skutecznie artykuło-
wane w rozmowach z kierownictwem NBP, z parlamen-
tarzystami, w efekcie doprowadziły do powstania waż-
nych dla bankowości spółdzielczej ustaw. Intensywnie 
zabiegał, by nawet najmniejsze banki spółdzielcze nie 
zaprzestały działalności z powodu wysokich progów 
kapitałowych. Dodajmy – z sukcesem.

Nikt nie jest omnibusem, o czym Eugeniusz Laszkie-
wicz przekonywał mnie osobiście, odnosząc to również 
do siebie. Oznaczało to mniej więcej tyle: słuchaj in-
nych, analizuj, ale sam wybierz najlepsze rozwiązanie. 
Tak właśnie Eugeniusz Laszkiewicz postępuje – dlate-
go jest bogaty wiedzą swoich rozmówców, partnerów 
gospodarczych, zwykłych klientów stojących przed 
okienkiem kasowym. 

Laszkiewicz, człowiek z inicjatywą
Mówi  Józef Mitura, prezes Banku 
Spółdzielczego w Brodnicy, najstar-
szego spółdzielczego banku w kraju.
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 zważywszy, że zespół liczył aż 16 posłów, 
a jego pierwszym przewodniczącym zo-
stał Prezes Banku Spółdzielczego – poseł 
Zbigniew Krutczenko. Drugim obszarem 
działalności było utrzymywanie stałych 
kontaktów z bankami spółdzielczymi 
oraz zrzeszającymi i ich reprezentacja na 
zewnątrz. Co roku osobiście odwiedza-
łem około 100 banków spółdzielczych. 
Jak policzyłem, w 2006 r. miałem tylko 
wolne 3 niedziele i 7 sobót. Nie narze-
kam, sprawiało mi przyjemność bywanie 
wśród swoich i słuchanie tego co mówią.

Co poprawiłby pan w działalności 
KZBS?

- Działalność KZBS jest służbą na rzecz 
swoich członków, wszystkich razem 
wziętych, jak i każdego z osobna. W swo-
jej pracy starałem się być pierwszym, ale 
na drugim planie, bowiem pierwszeństwo 
oddawałem moim mocodawcom, czyli 
bankom spółdzielczym. 

Dzisiaj w KZBS jest odwrotnie. Prezes 
jest stale na pierwszym planie. Brakuje 
też konkretnej strategii i planu działania. 
Jak można w takiej sytuacji dobrze funk-
cjonować? Chyba, że chodzi o dobrą minę 
do złej gry. Jeśli pan redaktor pyta mnie 
co poprawiłbym w działalności KZBS, to 
odpowiadam – wszystko!

Dlaczego w ogóle warto stawiać na 
bankowość spółdzielczą? 

- Ponieważ banki spółdzielcze są no-
woczesnymi instytucjami fi nansowymi, 
wyłącznie z polskim kapitałem, dzisiaj 
silne organizacyjnie i ekonomicznie, 
przy tym są bardzo przyjazne dla  klien-
tów. Banki Spółdzielcze są podmiotami 
ekonomii społecznej, realizują więc tym 
samym zasadę, że obok celu ekonomicz-
nego istotnym elementem działania jest 
dla nich wypełnianie misji społecznej. 
Ta misja odróżnia je od banków komer-
cyjnych, których naczelnym celem jest 
maksymalizacja zysku przy minimum 
ryzyka. Banki Spółdzielcze zaspokajając 
potrzeby swoich członków z reguły reali-
zują zadania, z których ani państwo, ani 
inne podmioty gospodarcze nie wywiązu-
ją się w stopniu wystarczającym. Wyko-
rzystują zasoby ludzkie w zakresie kom-
plementarnym do sektora publicznego 
i prywatnego, zapobiegają wykluczeniu 
społecznemu i łagodzą napięcia społecz-
ne. Mówiąc najprościej – wspomagają 
proces budowy i rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. Prowadzona przez nie 
polityka sprzyja spójności społecznej, 
zwiększaniu zatrudnienia, demokracji, 
walce przeciw biedzie, lepszemu zarzą-
dzaniu oraz stabilnemu rozwojowi. Misją 
Banków Spółdzielczych jest działanie na 
rzecz swoich członków, klientów oraz 
środowiska lokalnego, a fi lozofi ą hasło: 
„Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Cały wywiad z Eugeniu-
szem Laszkiewiczem, 

w którym mówi on 
o zarządzaniu KZBS, 

priorytetach związku 
oraz swoim boga-

tym doświadczeniu 
zawodowym można 

przeczytać na portalu 
pomorski.info.

- Z bankowością spół-
dzielczą zetknąłem się 

już w 1966 r. Byłem 
wówczas Przewod-
niczącym Zarządu 

Powiatowego ZMW 
w Trzebnicy. Zwróci-
łem uwagę, że bank 

spółdzielczy w swojej 
działalności zachowuje 

się bardzo naturalnie. 
Swoich członków 

i klientów traktował jak 
bliskich, niemal człon-

ków rodziny. 
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Laszkiewicz, człowiek z inicjatywą
Nikt nie jest omnibusem, 

o czym Eugeniusz 
Laszkiewicz przekonywał 

mnie osobiście, odnosząc 
to również do siebie. 

Oznaczało to mniej więcej tyle: 

słuchaj innych, 
analizuj, ale sam 
wybierz najlepsze 

rozwiązanie.
Tak właśnie Eugeniusz 
Laszkiewicz postępuje 
– dlatego jest bogaty 

wiedzą swoich 
rozmówców, partnerów 

gospodarczych, 
zwykłych klientów 

stojących 
przed okienkiem 

kasowym.
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Eugeniusz Laszkiewicz wielką wagę 
przywiązuje do historii i tradycji banko-
wości spółdzielczej. Polska społeczność 
bankowa zapamiętała go jako inicjatora 
przywrócenia pamięci i chwały Fran-
ciszka Stefczyka, naszego protoplasty. 
Dzięki niemu udało się na Cmentarzu 
Łyczakowskim we Lwowie odnaleźć 
grób oraz pozostałości nagrobka  wiel-
kiego Polaka, spółdzielcy, twórcy tzw. 
kas Stefczyka. Wciągnął nas do współ-
pracy przy odnowieniu nagrobka, tabli-
cy. Dla polskiej społeczności bankowej 
jest to miejsce święte, jeździmy tam co 
roku składając kwiaty, zapalając znicze, 
uczestnicząc w nabożeństwie w Katedrze 
Lwowskiej. Spotykamy się przy tej oka-
zji z bankowcami lwowskimi, Polakami 
działającymi w różnych organizacjach 
i stowarzyszeniach polonijnych. To wy-
darzenie, dzień pamięci Franciszka Stef-
czyka, wpisało się na stałe do kalendarza 
programu inicjatyw kulturalnych, patrio-
tycznych i religijnych, tak w Polsce jak 
i na Ukrainie. Niepodważalna w tym za-
sługa Eugeniusza Laszkiewicza.

- Eugeniusza Lasz-
kiewicza znam od 
ponad dwudziestu lat. 
W gronie spółdzielców 
bankowych, w organi-
zacjach spółdzielczych 
jest postacią znaną 
i znaczącą - mówi 
Józef Mitura
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Bank bliżej klienta

Początki działalności Banku Spółdzielczego 
w Nasielsku przypadły na okres zaborów. Na-
sielsk w tym okresie znajdował się w Królestwie 
Polskim i był pod zaborem rosyjskim. Statuty po-
wstających spółdzielni musiały być zatwierdzane 
przez najwyższe władze carskie w Petersburgu. 
W takich warunkach społeczno-gospodarczych, 
we wrześniu 1904 r., powstała Kasa Pożyczko-
wo-Oszczędnościowa. Założycielami byli rdzenni 
mieszkańcy Nasielska i okolic. Kasa nie posiadała 
własnego lokalu, nie było wykwalifikowanych pra-
cowników, założyciele nie mieli wypracowanych 
procedur, na których opieraliby swoją działalność, 
zaś podstawowy kapitał własny przedsięwzięcia 
składał się z udziałów i wkładów oszczędnościo-
wych członków. 

Intensywny rozwój
W okresie międzywojennym instytucja dzia-

łała pod nazwą Kasa Stefczyka i pomimo wielu 
obiektywnych trudności, które istniały w tamtych 
czasach, z powodzeniem prowadziła działalność 
oszczędnościową i kredytową. A w 1937 r. zaku-
piła nawet posesję z budynkiem, w którym po dziś 
dzień mieści się siedziba Banku Spółdzielczego.

Po wojnie działalność banku została wznowiona, 
a zmiany jakie nastąpiły wówczas w Polsce , spo-
wodowały głębokie przeobrażenia w działalności 
banku. Na początku lat 50-tych został on prze-
kształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą i stał się 

agendą banków państwowych. Natomiast w latach 
1956-1975 przeobrażenia polityczne przywróciły 
spółdzielcom ich samorządy oraz stworzyły im 
warunki do efektywnego działania.

Zwiększanie zasięgu
Wtedy właśnie przyjęta została nazwa Bank Spół-

dzielczy w Nasielsku. W połowie lat 70-tych został 
on  zrzeszony w Banku Gospodarki Żywnościo-
wej, który wówczas był centralą spełniającą funk-
cję nadzorczą i koordynacyjną. Zasięg działania 
banku w miarę upływu lat ciągle się powiększał. 
Obejmował już miasto i gminę Nasielsk, gminę 
Winnicę i gminę Świercze. Już na początku lat 50-
tych na terenie gmin Winnica i Świercze utworzo-
no punkty kasowe, które z czasem przekształciły 
się w filie, a następnie – w oddziały.

Pod koniec lat 80-tych rozpoczęła się reforma 
systemu bankowego i budowa gospodarki rynko-
wej. Nowe prawo bankowe zwiększyło autonomię 
banków spółdzielczych. W wyniku tych przemian 
Bank Spółdzielczy w Nasielsku zaczął działać zu-
pełnie samodzielnie. 

W silnej grupie
Początek lat 90-tych to czas wchodzenia banków 

spółdzielczych na wolny rynek finansowy. Trwają-
cy w tym czasie głęboki kryzys gospodarczy w rol-
nictwie i przemyśle stał się przyczyną poważnych 
i systematycznie pogłębiających się kłopotów fi-
nansowych, które nie ominęły banków spółdziel-
czych. Pod koniec lat 90-tych powstało zrzeszenie 
tychże banków z byłych województw: ciechanow-
skiego, płockiego, warszawskiego, radomskiego, 
piotrkowskiego, skierniewickiego i łódzkiego. 
Przyjęło ono  nazwę Mazowiecki Bank Regionalny 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W zrze-
szeniu tym znalazł się również Bank Spółdzielczy 
w Nasielsku. W wyniku kolejnych połączeń po-
wstała bardzo silna Spółdzielcza Grupa Bankowa 
dla której bankiem zrzeszającym jest SGB-Bank 
S.A., zrzeszająca w sumie ponad 200 banków 
spółdzielczych i dysponująca siecią ponad 1,8 tys. 
placówek w Polsce. Do tego grona we wrześniu 
2011 roku przystąpił również nasielski bank.

Indywidualne podejście
Banki spółdzielcze od banków typowo komer-

cyjnych różnią się tym, że każdy klient jest zauwa-
żany i nie jest traktowany przedmiotowo, tylko 
podmiotowo. 

- Docierają do na sygnały, że przepisy mają się 
zmienić na niekorzyść dla banków spółdzielczych 
– mówi Ireneusz Górecki, prezes Banku Spółdziel-

Banki spółdzielcze są głęboko zakorzenione w polskiej historii. Zarówno obecnie, jak 
i w przeszłości odgrywały znaczącą rolę w naszej gospodarce. Jednym z nich jest 
Bank Spółdzielczy w Nasielsku. Warto zapoznać się z jego ofertą zwłaszcza, że jest ona 
dostosowywana do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

 Często spotykam 
się ze zdaniem klien-
tów banków komer-

cyjnych, że zostali 
potraktowani tylko 

na zasadzie „przy-
szli, podpisali, wzięli 
i wyszli” - jak przed-

miot. U nas wygląda 
to zupełnie inaczej. 

Każdy jest traktowa-
ny indywidualnie, 

prowadzony. Wska-
zuje mu się tok po-
stępowania i służy 

doradztwem. U nas 
jest też bardziej 

przejrzysta oferta. 
Jesteśmy bankiem 
przyjaznym, takim 

„bliżej klienta”. 

BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA
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pracowni 

czego w Nasielsku. - A tymczasem powinniśmy 
doceniać spółdzielczość i dbać o nią. Bo spółdziel-
czość jest tam, gdzie są jej członkowie. Na decyzję 
zezwalającą na utworzenie banku spółdzielczego 
w Nasielsku czekano ponad dwa lata. Oby teraz  
nie był to wystarczający czas na zlikwidowanie tej 
formy wzajemnej pomocy.   Często spotykam się 
ze zdaniem klientów banków komercyjnych, że 
zostali potraktowani tylko na zasadzie „przyszli, 
podpisali, wzięli i wyszli” - jak przedmiot. U nas 
wygląda to zupełnie inaczej. Każdy jest traktowa-
ny indywidualnie, prowadzony. Wskazuje mu się 
tok postępowania i służy doradztwem. U nas jest 
też bardziej przejrzysta oferta. Jesteśmy bankiem 
przyjaznym, takim „bliżej klienta”. 

Kryzys a wyniki finansowe
Bank Spółdzielczy w Nasielsku działa obecnie 

na terenie całego województwa mazowieckiego. 
- W tym roku otrzymaliśmy zgodę Komisji Nad-

zoru Finansowego na rozszerzenie działalności 
właśnie na całe województwo – dodaje prezes. - 
W dużej mierze banki spółdzielcze działają w śro-
dowisku wiejskim, są więc bardziej znane miesz-
kańcom tych obszarów, niż banki komercyjne. 
Nasza oferta skierowana jest do rolników, małych 
i średnich przedsiębiorstw, ludności oraz samo-
rządów. Obsługujemy budżety gmin (tam, gdzie 
mamy swoje placówki). 

W okresach kryzysowych, czyli w roku 2011 
i bieżącym nasielski bank odnotowuje systema-
tyczny wzrost sumy bilansowej. W zeszłym roku 
kredytowanie zwiększył o 24 proc., zaś w roku 
bieżącym już o 37 proc. Wiąże się to przede 

wszystkim z rozszerzeniem obszaru działania i po-
zyskiwaniem nowych klientów. 

Plany na przyszłość
Ten bank wyróżnia się na tle innych także tym, 

że wszystkie obiekty są jego własnością. 
- To oczywiście obniża koszty – tłumaczy Ire-

neusz Górecki. - W ostatnim 15-leciu wybudo-
waliśmy oraz zmodernizowaliśmy nasze budynki. 
W najbliższej przyszłości zamierzamy skupić się 
na dotarciu do nowych klientów i pozyskaniu ich. 
Poza tym już teraz myślimy o otwarciu kolejnego, 
nowego oddziału. Rafał KoRbut

Początki działal-
ności Banku Spół-
dzielczego w Na-
sielsku przypadły 
na okres zaborów. 
Nasielsk w tym 
okresie znajdował 
się w Królestwie 
Polskim i był pod 
zaborem rosyjskim.

BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA

BS w Nasielsku czerpie z tradycji...

... i wykorzystuje współczesne atrybuty
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Zagrożenia      
Nowe przepisy unijnej dyrektywy mają 
zapobiec ewentualnym zawirowaniom 
w sektorze bankowym. Czy jednak nie 
odbiją się negatywnie na bankowości 
spółdzielczej? Czy Banki Spółdzielcze 
nie stracą swojej odrębności?
Józef  Szperlak, przewodniczący Ko-
mitetu Obrony Polskiej Bankowości 
Spółdzielczej i prezes BS Jabłonka, 
mówi o skali zagrożeń i następstwach 
mogących się pojawić w wyniku 
planowanego wdrożenia unijnych 
dyrektyw. 

1. Wdrażanie Dyrektywy CRD IV i IPS 
w trybie porozumienia władz UE z Rzą-
dem RP jest aktem wymierzonym  prze-
ciwko bardzo dobrze prosperującym na 
polskim rynku  bankom spółdzielczym.

2. Ewentualne wdrożenie IPS narusza 
samodzielność , suwerenność i stabilność 
małych podmiotów bankowych jakimi są 
banki spółdzielcze, odrywa je od ścisłej 
współpracy z samorządami regionalny-
mi, małymi i średnimi przedsiębiorstwa-
mi poprzez przecięcie dotychczasowych 
bardzo silnych więzi gospodarczych i re-
gionalnych. Jest to utopijny i oderwany 
od rzeczywistości eksperyment wymyślo-
ny w zaciszu gabinetów przez teoretyków, 
których jedynym celem jest pełne cen-
tralne zarządzanie wszystkimi bankami, 
podporządkowanie sobie  BS-ów działa-
jących na rynku, które obecnie skutecz-
nie konkurują z bankami komercyjnymi.

3. W ramach IPS w przewidywanym za-
kresie zarządy banków i prezesi utracą 
walory dotychczasowej aktywności w re-
alizacji celów jakimi były; maksymalny 
zysk  BS-u przy jednoczesnym zaspoko-
jeniu wielu celów lokalnego środowiska 
: obsada stanowisk pracy, finansowanie 
kultury, sportu, bezpieczeństwa. W wa-
runkach IPS te cele znikną i będą reali-
zowane jedynie poprzez wymuszone in-
spiracje centrali  zarządzającej IPS-em.

4. Działając w ramach projektu IPS 
urząd nadzorczy KNF stanie się w krót-
kim czasie instytucją wszechwładną: jed-
nocześnie uchwałodawczą ( jej uchwały 
mają już obecnie rangę przepisów pra-

dla bankowości spółdzielczej   
wa), w 100%  kontrolującą sektor BS-ów 
i BZ-tów  i bezpośrednio zarządczą (bo-
wiem IPS eliminuje dotychczasową 
rolę banku zrzeszającego, zaś 
CRR wypiera z BS-ów  wła-
sność spółdzielczą). Sku-
pienie tak wielkiej wła-
dzy nad strukturą 
bankowości spół-
dzielczej będzie 
p o c z ą t k i e m 
końca sektora 

spółdzielczego w Polsce. 
5. Ten projektowany eksperyment po-
został bez wyczerpującej konsultacji ze 
środowiskiem bankowym. Zespołu utwo-
rzonego przez KNF wraz z BPS i SGB, 
takim organem konsultacyjnym nazwać 
nie można, gdyż realizuje cele KNF. Bez-
pośrednie wyłonienie do Zespołu przed-
stawicieli  BS-ów pominięto, a lukę tę 
zapełnił powstały w czerwcu 2012 roku 
Komitet Obrony z poparciem 95% BS-
ów zrzeszonych w BPS.  Z konieczności 
KOPBS po zidentyfikowaniu zagrożenia 
rozpoczął działania  przeciwstawne IPS 
i innym spektakularnym zamiarom Dy-
rektywy CRD IV.
                                                         
5. Eksperymentalne zapisy  Dyrektywy 
CRD IV , Rozporządzenia CRR  i wyni-
kający z nich obowiązek tworzenie  IPS  
– torują drogę  w przyszłości do dalszych 
możliwych niekorzystnych zjawisk. 
a.  Pośredniego zmniejszania udziału 
kapitału polskiego w strukturze kapitału 
bankowego w Polsce. W Sejmie zgłoszo-
no projekt, że trzy osoby instytucjonalne 
mogą  tworzyć BS, tzn. że będą  mogły 
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nieokreślone instytucje PL i UE wykupy-
wać udziały od obecnych członków i za-
mieniać BS w nieprzewidywalną spół-
dzielnię osób prawnych.
b. Pozbawienia  banków kapitału  udzia-
łowego jako podstawowego elementu 
FW, przez co zwiększony  wpływ na BS 
–y będą wywierały  polityczne  gremia  
polskie. Będą one mogły przekształcać  
BS-y  w spółdzielnie podległe  Centrali 
Bankowej (IPS)  na wzór BGŻ-tu  w nie-
dalekiej  przeszłości);
c. Ułatwienia globalistom  światowym, 
europejskim – którzy kryzys bankowy 
wywołali, a także polskim globalistom 
- podporządkowania wszystkich instytu-
cji  bankowych jako źródeł osiągnięcia 
szybkiego interesu finansowego, kosztem 
zubożenia społeczeństwa.
d. Praktyka eksperymentu IPS spowo-
duje, że przyszła obsada składu Zarządu 
BS będzie zależeć jedynie od woli insty-
tucji IPS, dyrygowanej przez KNF, która 
zaprzestanie opiniowania kandydatów 
na Prezesa i przejmie w swoje ręce de-
cydowanie o obsadzie Zarządów BS-ów  

- z klucza czysto politycznego. Do obsa-
dy na stanowisko  Prezesa dowolnego 
BS- może się przemknąć osoba nieodpo-
wiedzialna, a negatywne skutki odczuje  
wtedy nie tylko ten pojedynczy bank, lecz 
cały sektor;
e. Rady Nadzorcze dotychczas potrafiły 
spośród swoich członków spółdzielców 
delegować do Zarządu osoby wykształ-
cone, doświadczone i ideą związane ze 
swoim środowiskiem. Taki sposób wyła-
niania Zarządu w ramach IPS -  będzie 
jedynie możliwy we wspomnieniach.
f. IPS gromadzić zamierza w jednym 
eksperymentalnym worku większość 
BS-ów posiadających kapitał poniżej 5 

mln EUR, i obiecuje tym większym oko-
ło 70 bankom „raj na ziemi”.  Obiecu-
je,  że bez małych BS-ów poradzą sobie 
w przyszłości. 
g. Pomysł dzielenia BS- ów na małe 
i duże powstał naprawdę z niskich 
i podejrzanych pobudek, nie zawiera go 
polska racja stanu i bezwzględnie nie 
powinien go preferować żaden zdrowo 
myślący urzędnik, powołany do służby  
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Eksperyment w swojej złej woli  całko-
wicie  omija znaczenie i rolę dotychczas 
obowiązującej Ustawy o BS-ach i BZ-
tach z 7 grudnia 2000 roku. Jeśli omija 
to rewolucyjnie marginalizuje znaczenie 
i funkcje banku zrzeszającego i struktur 
zrzeszeniowych, które dotychczas funkcję 
tę poprzez Umowę zrzeszenia  wspania-

le  realizowały. Ponadto wiązały BS i BZ 
ścisłymi więzami gospodarczymi, ekono-
micznymi,  społecznymi i sektorowymi.

Czy pozwolimy sobie na rozerwanie tych 
więzów? 
Zdecydowanie nie powinniśmy!  Jeśli te-
raz  damy sobie narzucić bez naszej woli 
całkowicie obcy dla nas z natury  system 
bankowy, to po częściowym zniewole-
niu sektora  przyjdzie czas na penetra-
cję  w sektorze BS-ów większych. Wtedy 
wszystkim graczom budującym olbrzy-
mi spółdzielczy gmach bankowy  przyj-
dzie zapłacić kolejną cenę, wdrażanie 
nowych wyzwań prawnych. Globaliści  

chcą podnieść BS-om  próg kapitałowy 
z 1mln do 5 mln EUR dla około 500 BS-
ów i zmusić je do przejścia w struktury 
IPS. W ramach IPS te 500 BS-ów  powoli 
w Polsce  obumrze w trybie rewolucyj-
nym bez rewolucji.
 
W związku z powyższym Przewodniczący 
KOPBS   wyraża zdecydowany sprze-
ciw wobec projektu wdrażania IPS jako 
przyszłego prawnego regulatora działal-
ności banków spółdzielczych na rynku 
polskim. 
 Sprzeciw ten winien być bezwzględnie 
znany wszystkim parlamentarzystom 
i senatorom przed  rozpoczęciem prac 
w Sejmie nad nowelizacją dotychczas 

obowiązujących ustaw zwłaszcza : Pra-
wa spółdzielczego, Ustawy o bankach 
spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach 
zrzeszających oraz  Ustawy o BFG.
Reprezentuję  jedynie ideę, nie spodzie-
wam się żadnych gratyfikacji. 
Przekonany jestem, że w tym stanowisku 
wyrażam wewnętrznie  większą siłę  ra-
cjonalną i moralną , niż wielu urzędni-
ków wysoko postawionych do ochrony 
ważnych i strategicznych interesów Na-
rodu i Państwa.
 Liczę na  wsparcie i konstruktywną po-
moc Polaków w tej sprawie.  
       
Józef  Szperlak, 
przewodniczący Komitetu Obrony 
Polskiej Bankowości Spółdzielczej                                         

BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA





MORZE
TRANSPORT

TURYSTYKA

REKREACJA

TECHNOLOGIE

dodatek tematyczny magazynu
EXPRESS BIZNESU



EXPRESS BIZNESU      44 |  

Terminal naftowy coraz bliżej
W ciągu trzech lat, na 
zapleczu gdańskiego 
portu morskiego ma 
powstać terminal 
naftowy. Informację tę 
potwierdził oficjalnie 
przebywający 
w Gdańsku minister 
skarbu Mikołaj 
Budzanowski. 

GOSPODARKA MORSKA

Jedyny w kraju tak duży terminal morski 
będzie służył przeładunkom i magazyno-
waniu ropy naftowej oraz jej produktów. 
Zaoferuje też swoim klientom szereg usług 
dodatkowych  jak blendowanie, uszlachet-
nianie, czy podgrzewanie. 

Na obszarze blisko 30 hektarach należą-
cych do Portu Północnego zostanie wybu-
dowanych 20 zbiorników różnej wielkości 
od blisko 63 tys. m sześc. do 10 tys. m 
sześc. - wszystko o pojemności około 697 
tys. m sześc.  (ostateczna pojemność zosta-
nie ustalona na podstawie zapotrzebowa-
nia klientów). A do tego m.in. kompletne 
instalacje technologiczne, umożliwiające 
obsługę zbiorników, a także przeciwpoża-
rowe, wodociągowe, elektryczne, sieć te-
leinformatyczna oraz systemy automatyki 
i ochrony. 

W ramach inwestycji powstanie także 
niezbędna infrastruktura towarzysząca: 
drogi, parkingi, a także rurociągi zewnętrz-
ne łączące terminal z Naftportem oraz bazą 
PERN w Gdańsku.: drogi, parkingi, a tak-
że rurociągi zewnętrzne łączące Terminal 
z Naftportem oraz bazą PERN „Przyjaźń” 
w Gdańsku.  Koszt inwestycji szacuje się 
na blisko 740 mln zł.  

- Terminal Naftowy w Gdańsku służy 
wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski.
 Z tego też względu prace budowlane mu-
szą nabrać odpowiedniego tempa – powie-
dział Minister Skarbu Państwa Mikołaj 
Budzanowski. 

- Realizacja projektu nabiera rozpędu. 
Trwają procedury przetargowe, analizy śro-
dowiskowe, geotechniczne i geologiczne, 
odbywają się intensywne negocjacje z po-

PERN „Przyjaźń” S.A. jest krajowym liderem logistyki 
naftowej i strategiczną spółką gwarantującą bezpie-
czeństwo energetyczne Polski, a tym samym także Unii 
Europejskiej, w zakresie dostaw ropy. Podstawowa dzia-
łalność Spółki to eksploatacja sieci rurociągów. 
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Terminal naftowy coraz bliżej

GOSPODARKA MORSKA

tencjalnymi klientami, zatwierdzono har-
monogram prac – zapewnił Prezes PERN 
„Przyjaźń” Marcin Moskalewicz.

Jeżeli przedsięwzięcie PERN ma być za-
kończone w czerwcu 2015 roku, to dwa lata 
wcześniej powinny być już wskazania lo-
kalizacyjne i pozwolenie na budowę.

- Dołożę wszelkich starań, by decyzje 
dotyczące realizacji inwestycji były wy-
dawane jak najprędzej – obiecuje Ryszard 
Stachurski, wojewoda pomorski, który jest 
także zaangażowany w cały projekt.  

W 2015 roku terminal powinien więc roz-
począć przeładunki. Korzyści wynikające 
z inwestycji, to uzyskanie znaczącej po-
zycji w zakresie przeładunku ropy i paliw 
w basenie Morza Bałtyckiego, stworzenia 
elastycznych warunków zaopatrzenia w pa-
liwa silnikowe na wypadek ich defi cytu, 
dodatkowe zyski dla PERN oraz uzupeł-
nienie oferty spółki o dodatkowe usługi jak 
kumulacja ropy naftowej czy też kompono-
wanie paliw.

Budowa terminala oznacza także  korzy-
ści ekonomiczne dla państwa, Gdańska i re-
gionu m.in. wzrost przychodów do budże-
tu państwa ok. 14 mln zł z tytułu podatku 
dochodowego, dla Gdańska – ok. 14 mln 
z tytułu podatku od nieruchomości, dla za-
rządu Portu oraz innych spółek obsługują-
cych ruch statków - do ok. 40 mln rocznie, 
dla Naftoportu - ok. 40 mln rocznie. Łącz-
ny wzrost przychodów dla budżetu państwa 
oraz fi rm portowych szacuje się na ok. 70-
100 mln zł rocznie. 

Budowa zbiorników w pobliżu Nafto-
portu to nie wszystkie zamierzenia PERN 
"Przyjaźń". 

- Kilka magazynów powstanie na terenie 
Siarkopolu, a ich projekt w pełni uwzględni 
wymagania wojewódzkiego konserwatora 
zabytków - zapewnił prezes Marcin Mo-
skalewicz. - Jest to konieczne ze względu 
na bliskość Twierdzy Wisłoujście. 

Ponadto, niedaleko magazynów PERN 
w Gdańsku Górkach Zachodnich zostaną 
postawione dwa zbiorniki o pojemności 
100 tysięcy metrów sześciennych każdy. 
Teraz w kraju są zaledwie dwa tak wielkie 
magazyny PERN tego typu. 

W wykorzystywaniu nowych warunków 
stworzonych, dzięki powiększaniu zdolno-
ści magazynowania paliw i surowców do 
ich produkcji kluczową rolę ma odgrywać 
Rafi neria Gdańska. Według Pawła Olech-
nowicza, prezesa zarządu Grupy LOTOS, 
przedsięwzięcia związane z przygotowa-
niem rafi nerii do przyjmowania ropy i gazu 
bezpośrednio z morza, rurociągami, a także 
inne przedsięwzięcia, będą najintensywniej 
realizowane w ciągu najbliższych trzech lat. 
Spodziewać się można dalszej ekspansji tej 
spółki na rynkach krajowych i zagranicz-
nych. Rafi neria Gdańska zostanie rozbudo-
wana o instalacje do produkcji substancji 
chemicznych i petrochemicznych. 
POR, WAGA 

Spółka zarządza m.in. siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych 
oraz bazami magazynowymi o pojemności ok. 2,8 mln metrów sześc.

Spółka tłoczy ropę z Rosji (ok. 50 mln ton rocznie) do rafi nerii polskich: PKN Orlen 
i Grupy Lotos oraz do rafi nerii niemieckich - PCK Schwedt i Mider Spergau. Przesyła 
również surowiec tranzytem do gdańskiego Naftoportu, w którym posiada udziały. 

Podczas spotkania obecni byli m.in. Paweł 
Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS 
(z lewej) oraz Minister Skarbu Państwa 
Mikołaj Budzanowski
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Patrząc na wyniki finansowe ma się wra-
żenie, że Port w Gdyni świetnie sobie radzi 
w dzisiejszej rzeczywistości. 

- Jesteśmy normalną firmą, prowadzimy nor-
malną działalność. Bardzo wiele rzeczy udało 
się przewidzieć. Jak spojrzymy na strategię, 
którą sami opracowywaliśmy 10 lat temu, to wi-
dać, że obecną rzeczywistość znakomicie udało 
się przewidzieć. Stąd trafiliśmy ze wszystkimi 
inwestycjami. Albo je zrealizowaliśmy albo je-
steśmy w trakcie realizacji albo w trakcie prze-
prowadzania przetargów. Tylko jedną - Terminal 
Promowy - odłożyliśmy w czasie. 

Przeprowadzone inwestycje wymagały, 
wymagają, dużych nakładów finansowych. 

- Po pierwsze w procesach prywatyzacyjnych 

pozyskaliśmy bardzo znaczących inwestorów, 
co daje nam, jako zarządowi, wszystkim pra-
cownikom, spółkom współpracującym z por-
tem, całemu organizmowi portowemu, pewną 
stabilizację. Po drugie osiągamy dobre wyniki 
finansowe. W końcu po trzecie skutecznie po-
zyskujemy fundusze unijne. Wszystko razem 
wpływa na to, że możemy realizować zamierzo-
ne cele.

Proszę przypomnieć te najważniejsze 
inwestycje.

- Zawsze powtarzaliśmy, że nie ma rozwoju 
portu bez dobrego dostępu do wody i lądu. Od 
strony wody został zrealizowany program po-
głębienia do 13,5 metra w newralgicznych miej-
scach, czyli tam, gdzie są kontenery i ładunki 

Przewidzieliśmy 
dzisiejszą 
rzeczywistość

Z prezesem 
Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.A. 
Januszem Jarosińskim 
o aktualnych 
inwestycjach i potrzebach 
oraz zadaniach na przyszłość, 
rozmawia Waldemar Gabis.

GOSPODARKA MORSKA

- Mamy przygotowany 
program pogłębiania 

do 15,5 metra, 
który miałby być 

realizowany w latach 
2014-2020. 
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GOSPODARKA MORSKA

masowe. Od strony lądu z kolei dobrze współ-
pracowaliśmy z miastem, bo miasto dokończyło 
trasę Kwiatkowskiego a my, za nasze i unijne 
pieniądze, wybudowaliśmy drugą nitkę ulicy 
Janka Wiśniewskiego. Wykonaliśmy też, na ra-
zie, trzy-czwarte przebudowy ulicy Polskiej, po-
został fragment dostępu do Dworca Morskiego. 
Wykonaliśmy przebudowę Skweru Kościuszki. 
Poza tym na terenie portu wiele się dzieje. Trwa 
rozbudowa terminala ro-ro (o tym przeczytać 
można na stronie 56 – przyp. red.), są wyburza-
ne stare place i magazyny, na których miejscu 
pojawią się nowe. Podwyższyliśmy standard 
zabezpieczenia pożarowego. W gruncie rzeczy 
na terenie portu nie ma miejsca, gdzie by się nic 
nie działo.

A czego portowi jeszcze brakuje?
- Dobrego dostępu kolejowego, ale ta inwesty-

cja jest realizowana i w przyszłym roku będzie 
zakończona.

Te inwestycje to wasza koncepcja czy usta-
lacie je np. ze spółkami, które na terenie 
portu działają.

- Nie robimy tego dla siebie. Wszystko wy-
nika z zapotrzebowania. Oczywiście to działa 
w obie strony, bo my kreujemy a spółki wpły-
wają na nas, byśmy te ich potrzeby realizowali. 
Kiedyś na takiej zasadzie został wybudowany 
terminal ro-ro, pod potrzeby klientów. Dziś, 
kiedy budujemy nową strategię, to pytamy 
użytkowników: „Powiedzcie, czego potrzebu-
jecie”. Wtedy mamy niemal 100-procentową 
pewność, że to wykonamy będzie przydatne 
i wykorzystywane. 

Jak Pan wspomniał Port to organizm. Ile 
spółek jest w tym organizmie? 

- Mamy podpisanych ponad 400 umów, 
oczywiście są wśród nich większe i mniejsze. 
Podstawowymi klientami są dzierżawcy ter-
minali. Prawie 50 procent przychodu pochodzi 
z dzierżawy. 

Z drugiej strony nie byłoby portu bez arma-
torów, stąd niezwykle istotne, by mieć jak naj-
więcej połączeń regularnych kontenerowych 
i ro-ro. Nie zapominamy też o ładunkach ma-
sowych, nie zapominamy o armatorach, którzy 
zawijają np. po węgiel czy śrutę. Każdy wnosi 
swoją cegiełkę w rozwój portu. 

Opracowujecie strategię do 2025 roku. 
- Będziemy stawiali na to, co do tej pory, czyli 

na ro-ro, promy. Będziemy też stawiali większy 
nacisk na masuwkę. Dziś widać również, dzięki 
działalności naszych akcjonariuszy, że w por-
cie jest więcej węgla. To samo, mam nadzieję, 
będzie w przypadku kruszywa. Według wszyst-
kich analiz wynika, że będą się zwiększały ob-
roty kontenerowe. Kwestią sporną pozostaje 
jedynie ich dynamika. Starczy tych kontenerów 
dla Gdyni i dla Gdańska, choć nasze możliwo-
ści pod tym względem są jednak ograniczone 
w porównaniu z gdańskim portem, bo tam mają 
dostęp do otwartego morza i nie mają proble-
mów z głębokością. 

No właśnie. Jak wygląda kwestia pogłębia-
nia? 13,5 metra to nieźle, ale nie wszyst-
kich zadowala, nie wszyscy mogą do portu 
wpłynąć. 

- Mamy przygotowany program pogłębiania 
do 15,5 metra, który miałby być realizowany 
w latach 2014-2020. To będzie miało sens tyl-
ko wtedy, gdy zlikwidujemy to wąskie gardło, 
o którym się tyle dziś mówi, czyli powiększy-
my obrotnicę. Dziś problemem Gdyni nie jest 
zanurzenie, ale długość statku, który musi się 
obrócić, by do portu wpłynąć. Stąd potrzeba 
większej obrotnicy. Możliwości są dwie: albo 
w pobliżu Nabrzeża Litewskiego w najbliższej 
odległości od terminali kontenerowych albo na 
wysokości Stoczni Marynarki Wojennej, ale to 
wymagałoby wyburzenia nabrzeża gościnnego. 

Co zrobicie?
- Dobre jest to, że wiemy co trzeba zrobić, 

że środki finansowe, którymi dysponujemy są 
znaczące, choć nie wiem, czy wystarczające 
(uśmiech – przyp. red.). Ale dzięki temu może-
my myśleć o przebudowie. Zleciliśmy już od-
powiednie opracowania nawigacyjne, które po-
winny pokazać, jakie statki przy jakich parame-
trach zewnętrznych mogłyby do portu w Gdyni 
zawijać. 

A co z nowym terminalem promowym?
- Obecny terminal funkcjonuje dobrze, ale je-

steśmy przygotowani do jego budowy w okoli-
cach Nabrzeża Polskiego. Jeżeli Stena Line pod-
trzyma chęć wprowadzenia promów 240-me-
trowych w horyzoncie czasowym 2016, to taka 
inwestycja powstanie. 

Jak Pan widzi przyszłość gdyńskiego 
portu?

- Wydaje się, że będziemy się rozwijać har-
monijnie. Jak wspomniałem, każdy dokłada 
cegiełkę w rozwój portu. Kontenery są ważne, 
ładunki masowe są ważne, promy też mają swo-
je znaczenie. 

Jak spojrzymy 
na strategię, 
którą sami 
opracowywaliśmy 
10 lat temu, to 
widać, że obecną 
rzeczywistość 
znakomicie udało 
się przewidzieć. 
Stąd trafiliśmy 
ze wszystkimi 
inwestycjami. 
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Stworzyła mnie gospodarka 
morska, więc jestem jej coś winien
Z Jerzym Uziębło, Sekretarzem Generalnym Krajowej Izby 
Gospodarki Morskiej rozmawia Robert Purzycki. 

Obserwuje Pan polską gospodarkę morską 
od kilkudziesięciu lat z bardzo bliska. Jaka 
jest pańska opinia na temat jej obecnego 
stanu i perspektyw na przyszłość?

- Zacznijmy od nieoczywistego (przynajmniej 
nie dla wszystkich) faktu, że gospodarka morska 
to złożone pojęcie, cały szereg dziedzin ściślej 
bądź luźniej z morzem związanych, które jednak 
stanowią pewien „organizm”. Były czasy – mam 
na myśli wczesne stadium rozwoju III RP – kiedy 
dominujący wśród ekonomistów pogląd był taki, 
że gospodarka morska jako taka nie istnieje (po-
dobnie jak nie istnieje „gospodarka górska”). Na 
szczęście te czasy mamy już za sobą, a gospodar-
ka związana z morzem wraca do łask i jako poję-
cie i jako znaczący sektor gospodarki narodowej.

Wiąże się to po trosze z dość silną pozycją jaką 
zajmuje ona w ekonomicznej polityce Unii Euro-
pejskiej i z rozszerzeniem tego pojęcia na liczne 
dziedziny nie kojarzące się kiedyś z „gospodarką 
morską” jak np. turystyka czy kultura czy rozwi-
jający się ostatnio działa energetyki opierającej 
się na energii wiatru (związany silnie z wybrze-
żem). Można też wspomnieć o morskiej kulturze 
rolniczej (hodowle na morzu). KIGM uczestni-
czy w unijnym programie Baltic Generation, któ-
ry ma określić przyszłość gospodarki morskiej 
przewidując m.in. jakie dziedziny, specjalności, 
czy miejsca pracy w jej ramach znikną, a jakie 
się pojawią. 

Podsumowując, my wszyscy, którym leżą na 
sercu polskie interesy na morzach, chcemy wie-
dzieć jaki jest faktyczny udział gospodarki mor-
skiej w dochodzie narodowym brutto. To pozwoli 
prowadzić dyskusję na ten temat w sposób uczci-
wy i konkretny.

W centrum pojęcia „gospodarka morska” 
wciąż jednak pozostają chyba porty. Czy 
trójmiejskie porty w pańskiej opinii dotrzy-
mują kroku czasom, w którym przyszło im 
funkcjonować?

- Właśnie niedawno miałem okazję z bliska 
przyjrzeć się po pewnej przerwie portowi gdyń-
skiemu, podczas zorganizowanej tam konferencji 
i naszły mnie pewne refleksje. To oczywiście nie-
co inne miejsce niż kilkanaście lub kilkadziesiąt 
lat temu. Nowocześniejsze technologie, mniej 
zatrudnionych (za to o wiele wyżej wykwalifiko-
wanych) pracowników. 

Oba trójmiejskie porty się rozwijają, wysiłek 
inwestycyjny jest naprawdę duży. Głębokowod-
ny terminal kontenerowy w Gdańsku, świetne 
wyniki portu w Gdyni i jej pozycja bałtyckiej 
bazy dla żeglugi pasażerskiej to naprawdę real-
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ne osiągnięcia, a przecież nasze apatyty są dużo 
większe. Szkoda, że terminal gazowy zdecydowa-
no się umiejscowić w Świnoujściu – byłby to ko-
lejny element infrastruktury, nie tylko gospodarki 
morskiej, ale i energetyki (skąd energia mogłaby 
być rozprowadzana promieniście na całą północną 
Polskę). 

Porty zmieniają się zgodnie ze światowym tren-
dem.Wycofują się z miasta, skracają procedury 
rozładunku, ale jednocześnie zachowują swój 
miastotwórczy charakter, który dla Gdańska, 
a zwłaszcza dla Gdyni jest czymś oczywistym. 

To plusy. A są minusy?
- Jeśli mówić o minusach, to jest nim brak syn-

chronizacji działań portów jako podmiotów go-
spodarczych z administracją morską i niedostat-
ki prawa, które powodują, że bardziej opłaca się 
odprawić towar w Hamburgu czy Rotterdamie, 
a następnie przewieźć go lądem do Polski, niż 
wpływać na Bałtyk i korzystać z usług portowych 
w Polsce. To kwestia odpowiednich przepisów, 
stawek fiskalnych, czy podwyższenia standardów 
organizacyjnych, które pozwolą nam skutecznie 
konkurować nie tylko z portami zachodnioeuro-
pejskimi, ale też z konkurencją na Bałtyku (porty 
litewskie, łotewskie, rosyjskie).  

Wspomnę też o sprawie, która jest moim osobi-
stym konikiem, zwłaszcza po latach spędzonych 
w Republice Czeskiej,jako radca ds. transportu 
i gospodarki morskiej Ambasady RP w Pradze, 
gdzie miałem okazję obserwować znakomicie 
zorganizowany transport rzeczny. Od dłuższego 
już czasu lobbujemy za uregulowaniem Wisły, co 
pozwoli na wykorzystanie jej jako kanału trans-
portowego, odciążyć drogi, a dodatkowo stworzyć 
nową atrakcję turystyczną (wycieczki). Nie wspo-
mnę już o poprawie bezpieczeństwa powodzio-
wego. Dlatego nie bardzo rozumiem oporu śro-
dowisk związanych z ochroną środowiska. Moim 
zdaniem zalety takiego rozwiązania – również 
z punktu widzenia ekologii – są oczywiste. 

Jako były kapitan żeglugi wielkiej z pewno-
ścią patrzy Pan z nostalgią na czasy świetno-
ści polskiej floty handlowej bądź rybackiej. 
Czy Pana zdaniem powrót do czasów, gdy 
statki pływające pod polską banderą były 
czymś powszechnym na wszystkich morzach 
świata jest możliwy?

- To prawda, że starsza generacja marynarzy pa-
trzy na czasu świetności PLO (flota licząca 180 
jednostek) czy PŻM z sentymentem i nostalgią. 
Przykry jest fakt, że nasze świetne szkolnictwo 
morskie kształci kadry głównie dla zagranicznych 
armatorów. 

Powtórzę, swoją tezę na temat niedostatków na-
szego prawa. To również działa w przypadku stanu 
polskiej floty. Aby zachęcić polskich armatorów 
by powrócili pod polską banderę, a także skłonić 
obcych armatorów, aby zechcieli pod nią pływać, 
trzeba stworzyć odpowiednie zachęty prawne, re-
zygnację z pewnych narzędzi fiskalnych. Potrzeb-
na jest dobra ustawa o żegludze. 

To oczywiście pewnych rzeczy nie zmieni, nie 
pozwoli w prosty sposób cofnąć się w czasie, 
nie poprawi nagle pozycji Bałtyku na międzyna-
rodowych szlakach żeglugowych, bo wiemy, że 

ona maleje. To jednak nie powód, żeby tę sprawę 
porzucić.

Kolejne zagadnienie: stocznie
- Tu również należałoby powtórzyć to, co po-

wiedziałem przed chwilą – nie zawrócimy „kijem 
Wisły”. Nie spowodujemy, że wrócą złote lata 
polskiego przemysłu stoczniowego, nie prześci-
gniemy Koreańczyków czy Chińczyków, któ-
rzy w budowie statków zdystansowali Europę 
w ogóle. Ale, jeśli taka stocznia jak Crist, oddaje 
znakomity, specjalistyczny statek zagranicznemu 
armatorowi, statek, który jest owocem pracy wy-
soko wykwalifikowanych specjalistów pracują-
cych na najnowocześniejszych technologiach, to 
odpowiedź na te wątpliwości nasuwa się sama. 
Powinniśmy szukać naszego miejsca w przemyśle 
stoczniowym właśnie w takich niszach, w pro-
dukcji wymagających wysokorozwiniętej myśli 
technicznej, a nie ścigać się w seryjnej produkcji 
prostych konstrukcji. 

Ale to tylko przyczynek do tematu, bo oczywi-
ście główny nurt w naszej produkcji stoczniowej, 
którą słusznie się chlubimy, to budowa znakomi-
tych jachtów. Jesteśmy w tej dziedzinie światową 
potęgą – myślę, że można tak z pełną odpowie-
dzialnością powiedzieć. 

Narzędziem, które może skutecznie posłużyć 
do przyspieszenia tych wszystkich zmian, 
o których Pan mówił jest zapewne Krajowa 
Izba Gospodarki Morskiej, której Pan prze-
wodniczy. Proszę powiedzieć coś więcej o tej 
organizacji. 

- Izba jest dobrowolnym stowarzyszeniem 
podmiotów gospodarczych, a jej podstawowym 
celem jest propagowanie idei rozwoju gospodar-
ki morskiej, poprzez tworzenie dobrego prawa, 
wskazywanie korzyści z tego rozwoju dla całego 
kraju. Izba powstała w 2000 r. poprzez oddziele-
nie się podmiotów powiązanych z morzem od Po-
morskiej Izby Gospodarczej. Obecnie zrzeszamy 
140 członków (90 na Pomorzu i 50 na Pomorzu 
Zachodnim), co ciekawe dołączają do nas takie 
podmioty jak np. banki, czy w ostatnim czasie 
uniwersyteckie Centrum Medycyny Tropikalnej. 
Nasza działalność polega również na organizo-
waniu konferencji, warsztatów czy konkursów 
dla  młodzieży. Propagujemy też nasze idee poza 
granicami kraju – organizujemy np. Dni Morza 
w Czechach i na Słowacji. 

Na koniec chciałbym spytać o pańskie osobi-
ste związki z morzem. Wiadomo, że był Pan 
czynnym marynarzem – kapitanem żeglugi 
wielkiej, że piastował Pan funkcję doradcy 
do spraw morskich w dyplomacji. Jak to 
się stało, że związał się Pan z tym zawodem 
i tym miejscem na Ziemi. 

- Chociaż nie urodziłem się na Wybrzeżu, to czu-
ję się z nim od zawsze związany. Kilkadziesiąt lat 
pływałem zarówno pod polską banderą jak i pod 
obcymi (brytyjską). Od 3 lat jestem Sekretarzem 
Generalnym KIGM, i staram się nadal służyć idei 
propagowania jak najsilniejszych związków na-
szego kraju z morzem. Gospodarka morska mnie 
stworzyła, więc uważam, że też jestem jej coś 
winien. 

- Właśnie niedawno 
miałem okazję 
z bliska przyjrzeć 
się po pewnej 
przerwie portowi 
gdyńskiemu, pod-
czas zorganizowanej 
tam konferencji 
i naszły mnie pew-
ne refleksje. To 
oczywiście nieco 
inne miejsce niż 
kilkanaście lub kil-
kadziesiąt lat temu. 
Nowocześniejsze 
technologie, mniej 
zatrudnionych (za 
to o wiele wyżej 
wykwalifikowanych) 
pracowników. 

Aby zachęcić pol-
skich armatorów 
by powrócili pod 
polską banderę, 
a także skłonić ob-
cych armatorów, 
aby zechcieli pod 
nią pływać, trzeba 
stworzyć odpo-
wiednie zachęty 
prawne, rezygna-
cję z pewnych 
narzędzi fiskal-
nych. Potrzebna 
jest dobra ustawa 
o żegludze. 
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„Innovation” dla Niemców

Budowa statku pochłonęła ponad 200 mln euro. 
W najgorętrzym okresie budowlanym pracowało 
przy nim dziennie około 1000 osób. Jego armato-
rem jest spółka HGO Infra Sea Solutions, należąca 
do niemieckiego koncernu budowlanego Hochtief 
i wchodzącej w skład belgijskiej grupy DEME spół-
ki GeoSea. 

- “Innovation” to nasza legitymacja owierająca 
drzwi na rynek off-shore – mówi Ireneusz Ćwirko, 
jeden z właścicieli stoczni Crist. 

“Innovation” to jednostka hydrotechniczna 
z z własnym napędem wyposażona w ciężki sys-
tem dźwigowy przeznaczony do budowy i obsługi 
morskich farm wiatrowych. Żuraw o udźwigu 1,5 
tys. ton może przenosić elementy wież wiatrowych 
o ciężarze do 8 tys. ton. Dzięki temu statek będzie 
mógł instalować w ciągu roku do 40 turbin wiatro-
wych o mocy ponad 6 MW. 

- Jeśli chodzi o wielkość, to wśród jednostek słu-
żących do budowania morskich farm wiatrowych, 
ta konstrukcja jest ewenementem w skali światowej 
– zdradza Krzysztof Kulczycki, drugi z właścicieli 
stoczni Crist. 

Statek ma 147 metrów długości i 42 metry sze-

rokość, powierzchnia pokładu – ponad 5000 m 
kw. Przypomina z wyglądu platformę wiertniczą. 
Przeznaczony jest do pracy na wodach o głęboko-
ści do 50 metrów a dzięki specjalnemu systemowi 
może się sam podnosić ponad poziom wody.  Statek 
wyposażony jest także w system DP2, dzięki któ-
remu za pomocą własnego napędu może utrzymy-
wać czy osiągać rządaną pozycję z dokładnością do 
dwóch metrów.

„Innovation” będzie pracować przy budowie far-
my wiatrowej Global Tech I Offshore Wind Farm 
na Morzu Północnym.  

- Zagospodarowujemy unikatową rynkową niszę, 
choć nie rezygnujemy naturalnie z budowy innych 
specjalistycznych jednostek obsługujących plat-
formy wiertnicze czy statki pasażerskie – mówi 
Kulczycki. 

W stoczni Crist budowany jest aktualnie kolejny 
statek przeznaczony także dla Hochtief Solutions. 
“Vidar” ma być gotowy w 2013 roku a jego koszt 
oszacowano na ok. 150 mln euro. Żuraw będzie 
miał nie co mniejszy udźwig, bo 1,2 tys ton, ale wy-
posażony zostanie w silnik, dzięki któremu będzie 
mógł rozwijać prędkość do 12 węzłów. 

Gdańska stocznia Crist zbudowała specjalistyczną jednostkę hydrotechniczną do budowy 
i obslugi morskich farm wiatrowych. Statek pływać będzie pod niemiecką banderą.

- Zagospodarowu-
jemy unikatową 

rynkową niszę, 
choć nie rezygnu-

jemy naturalnie 
z budowy innych 
specjalistycznych 
jednostek obsłu-

gujących platformy 
wiertnicze czy statki 
pasażerskie – mówi 

Kulczycki. 
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Krzysztof Kulczycki (z lewej) 
i Ireneusz Ćwirko, właścicie-
le stoczni Crist Na statku zawiśnie 
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Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdy-
ni w pierwszym półroczu 2012 r. przeładował 
204 660 TEU, czyli o 17,4 procent więcej niż 
w analogicznym okresie 2011 roku. Miniony 
okres obfitował również w istotne dla Spółki wy-
darzenia i osiągnięcia. 

Pierwsze półrocze 2012 r. było dla Bałtyckiego 
Terminalu Kontenerowego udane ze względu na 
dobre wyniki, jak i na wydarzenia ważne dla dzia-
łalności Spółki.  W marcu BCT podpisał finalną 
umowę z Centrum Unijnych Projektów Trans-
portowych i tym samym rozpoczął największy 
w swojej historii program inwestycyjny.  

Kwota dofinansowania wyniosła 53 mln 800 
tys. zł., a łączna wartość wydatków kwalifikowa-
nych projektu BCT to ponad 153 mln zł. Dotację 
przyznano w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko Działanie 7.4 „Rozwój 
transportu intermodalnego”, priorytet VII: Trans-
port przyjazny środowisku Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
BCT do 2015 roku zainwestuje w sprzęt, infra-
strukturę i systemy informatyczne. Realizacja 
inwestycji jest kolejnym krokiem do osiągnięcia 
w przyszłości mocy przeładunkowej na poziomie 
1.2 mln TEU rocznie.

„Cieszymy się, że nasz terminal osiąga co-
raz lepsze wyniki, ale zdajemy sobie sprawę, że 
wciąż musimy inwestować, zwiększać zdolności 
przeładunkowe i szybko zacząć obsługiwać po-
łączenia bezpośrednie z Azji – przyznaje prezes 
BCT Krzysztof Szymborsk. 

W terminalu na wysokim poziomie utrzymuje 
się również udział przeładunków intermodalnych. 
Rekord odnotowano w styczniu, kiedy aż 43,7% 
kontenerów w relacji lądowej zostało przewiezio-
nych na torach.  

W kolejnych miesiącach udział przeładunków 
kolejowych oscylował wokół 40%. Z transportem 
intermodalnym wiąże się także podpisany w maju 
kontrakt z firmą Baltic Rail. Umowa dotycząca 
obsługi kontenerów transportowanych przez tego 
operatora, oznacza milowy krok w kierunku re-
alizacji koncepcji intermodalnego korytarza euro-
pejskiego Bałtyk – Adriatyk. 

Z BCT Gdynia dwa razy w tygodniu wyjeżdża-
ją pociągi, którymi można wysłać towar do sło-
weńskiego Kopru nad Adriatykiem. Prowadzone 
są również starania, aby uruchomione zostało 
bezpośrednie połączenie kolejowe z chorwacką 
Rijeką. 

W styczniu do BCT Gdynia przypłynął najwięk-
szy w historii gdyńskiego portu kontenerowiec - 
MSC Krystal, o ładowności 5 762 TEU. Zarząd 
terminalu dąży jednak do tego, aby w niedługim 
czasie, zgodnie z wymogami rozwijającego się 
rynku, móc obsługiwać statki dwu- i trzykrotnie 
większe.  

GOSPODARKA MORSKA

Konsekwentnie zwiększają 
liczbę przeładunków 
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- To będzie mozliwe jeżeli Gdynia sprawnie 
przeprowadzi kolejne  pogłębienie kanałów por-
towych, zbuduje większą obrotnicę w porcie 
wewnętrznym i towarzyszące temu pozostałe 
inwestycje infrastrukturalne. Zarząd Morskie-
go Portu Gdynia jest tego świadom i rozpoczął 
odpowiednie prace, co pozwala nam wierzyć, że 
nasze inwestycje w bardzo duże suwnice i  inne 
urządzenia terminalowe będą dobrze wykorzysta-
ne – mówi Szymborski, prezes BCT

W minionym półroczu doszło też do mało cieka-
wego zdarzania na terenie terminalu, czyli kolizji 
promu Stena Spirit z suwnicą nabrzeżową Bałtyc-
kiego Terminalu Kontenerowego. W efekcie suw-
nica przewróciła się, a druga została uszkodzona. 
W wypadku zostało rannych trzech pracowników 
BCT, których życiu i zdrowiu obecnie nie zagraża 
już żadne niebezpieczeństwo. 

Już godzinę po kolizji terminal wznowił pracę 
i mimo problemów wynikających ze tego zdarze-
nia wszystkie operacje przeładunkowe realizowa-
ne były planowo. 

BCT do 2015 roku zainwestuje w sprzęt, 
infrastrukturę i systemy informatyczne
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W styczniu do BCT 
Gdynia przypłynął 

największy 
w historii 

gdyńskiego portu 
kontenerowiec 

- MSC Krystal, 
o ładowności 5 

762 TEU. Zarząd 
terminalu dąży 
jednak do tego, 

aby w niedługim 
czasie, zgodnie 

z wymogami 
rozwijającego 
się rynku, móc 

obsługiwać statki 
dwu- i trzykrotnie 

większe. 
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Celem wizyty w Państwie Środka było 
utrwalenie korzystnego wizerunku Polski, 
jako atrakcyjnej lokalizacji chińskich inwe-
stycji. Temu założeniu odpowiadały m.in. 
rozmowy prowadzone z kierownictwem 
Cosco Shipping Line & Cosco Freight For-
warding. Minister Sławomir Nowak wyraził 
nadzieję, że już w ciągu 2-3 lat można spo-
dziewać się ich finalizowania.

Inwestor z Dalekiego Wschodu 

COSCO dysponuje 800 oceanicznymi 
kontenerowcami, które rocznie przewożą 
400 mln ton towarów, zawijając do portów 
w 160 krajach. Gdański Deepwater Con-
tainer Terminal (DCT) utrwalił już swoje 
znaczenie dla obsługi rosnącej wymiany 
handlowej między Chinami i Polską. Świa-
domość, iż ponad 60% polskiego importu 
wiedzie z Chin - głównie drogą morską - po-
twierdza ekonomiczne perspektywy dla firm 
obsługujących ten kierunek. 

Rolę Portu Gdańsk uznała ostatnio (25 
czerwca 2012) także Komisja Europejska, 
rozszerzając tzw. Porozumienie SSTL. Port 
w Gdańsku - jako jedyny polski port morski, 
obok Shenzhen, Szanghaju, Chongquing 
i Tianjin oraz Rotterdamu, Felixtowe, Ham-
burga, Genui i Antwerpii - podjął w efekcie 
pilotażowy program unijny, usprawniający 
graniczną odprawę kontenerów. 

Włączenie Gdańska do projektu zakła-
dającego elektroniczną, wzajemną i wcze-

śniejszą wymianę informacji służb celnych 
o ładunkach wyeliminuje dublowanie od-
praw w porcie docelowym, przyspieszając 
obsługę kontenerów z Dalekiego Wschodu, 
a w efekcie podniesie także konkurencyjność 
naszego portu i zarejestrowanych w Gdań-
sku linii żeglugowych.

DCT Gdańsk już dziś oferuje unikalne na 
Bałtyku warunki dla linii oceanicznych, dzię-
ki którym jest dla krajów Europy Środkowej 
i Rosji bardziej atrakcyjny ekonomicznie niż 
porty Europy Zachodniej. Wybudowany za 
250 mln euro terminal potwierdził swą dy-
namiką obrotów sens zwiększenia technicz-
nych możliwości przeładunku kontenerów 
w Gdańsku. Rangę hubu kontenerowego dla 
“Europy Bałtyckiej” zyskał głównie dzięki 
współpracy z Maersk Line, ale interesują się 
nim także inne światowe linie oceaniczne. 
Być może właśnie COSCO okaże się znako-
mitym partnerem do rozbudowy potencjału 
obsługi kontenerów w gdańskim porcie.

Pokłosiem wizyty Ministra Sławomira 
Nowaka może być zatem znaczący udział 
gdańskiego portu w wykorzystaniu zadekla-
rowanej przez rząd ChRL linii kredytowej 
wartości 10 mld USD dla chińskich firm 
chcących inwestować w Europie Środkowej. 
Szefowie COSCO wizytowali Gdańsk już 
wcześniej, zapowiadając kolejne rozmowy 
na jesień 2012. Port chętnie powita partne-
ra, który nie tylko zaangażuje się w rozwój 
potencjału do przeładunku kontenerów, ale 
i - na podobieństwo Maerska - zobaczy tak-

że sens inwestowania w lądową infrastruk-
turę dostępową i tworzenie intermodalnych 
ciągów transportowych, silnie wspieranych 
funduszami UE.

W sierpniu, w terminalu kontenerowym 
DCT Gdańsk odbyło się również spotka-
nie z przedstawicielami prowincji Zhejiang 
w Chinach. Goście interesowali się głów-
nie perspektywami rozwoju Portu Gdańsk 
oraz możliwościami podjęcia wspólnych 
inwestycji.

Podsumowania i perspektywy

Niezwykle rzadka w realiach transpor-
tu morskiego dynamika wzrostu obrotów 
“DCT” - terminalu kontenerowego w głę-
bokowodnej, dostępnej także srogą zimą, 
części gdańskiego portu - dowiodła już wie-
lokrotnie, że każda z podejmowanych przez 
kierownictwo ZMPG SA wizyta oficjalna, 
może być zapowiedzią nowych kierunków 
wymiany handlowej lub przedsięwzięć 
inwestycyjnych.

Rok 2011, mimo kryzysu w światowym 
handlu, przyniósł morskiemu portowi 
w Gdańsku czwarty wynik w historii: 25,3 
miliona przeładowanych ton. 

Choć we wszystkich europejskich portach 
odczuwalne jest spowolnienie wymiany to-
warowej, to gdański port utrzymuje wciąż 
11 regularnych linii łączących go z 15 kra-
jami: 7 linii kontenerowych ( w tym jedna 
oceaniczna ), 3 linie drobnicowe dla ro-ro 

Z Morza Żółtego na Bałtyk

Nie maleje 
światowe 
zainteresowanie 
możliwościami 
współpracy 
z Portem 
Gdańsk. 
Świadczą o tym m.in. 
wizyta delegacji chińskiej 
w Gdańsku czy podróż 
do Chin polskiej 
delegacji z ministrem  
Sławomirem Nowakiem 
na czele, w której 
składzie znaleźli się 
również Prezes 
Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk Ryszard 
Strzyżewicz i szefowie 
DCT Gdańsk.
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Z Morza Żółtego na Bałtyk
i ruchu pasażerskiego, samochodów osobo-
wych i drobnicy konwencjonalnej oraz linię 
dla ładunków masowych. Obok “Maersk 
Line” - stałe połączenia żeglugowe z Gdań-
skiem - obsługują: “Euro Marine Logistics 
NV”, “Mibau”, PŻB, “Seaway Logistics”, 
“Team Lines”, “Team Lines / CMA CGM” 
i “Unifeeder”.

W wyniku kolejnych negocjacji ZMPG 
SA, w ciągu minionego roku podjęta została 
budowa Gdańskiego Terminalu Masowe-
go na Nabrzeżu Bytomskim (realizowana 
przez “Malteurop Polska” Sp. z o.o., będąca 
znaczącą perspektywą dla pomorskich rolni-
ków), czy Chłodni Składowej Ryb w Wol-
nym Obszarze Celnym (inwestycja “Północ-
no-Atlantyckiej Organizacji Producentów”, 
umożliwiająca składowanie mrożonych ryb 
w sześciu poziomach na powierzchni ponad 
7 tys. metrów kwadratowych), rozpoczęła 
się rozbudowa bazy przeładunkowej “Portu 
Północnego” (realizowana z gwarancjami fi-
nansowymi belgijskiej grupy “Sea-Invest”). 

Port planuje też dalszą rozbudowę głębo-
kowodnych baz przeładunkowych - w tym 
dedykowanej obsłudze kontenerów - umoż-
liwiających rozwój funkcji dystrybucyjnych 
w regionie Morza Bałtyckiego. Dynamice 
ich rozwoju i wzrostowi znaczenia sprzyja 
szereg inwestycji, jak budowa bazy maga-
zynowania ropy i produktów ropopochod-
nych PERN, czy towarzyszących: budowa 
autostrady A1 z tunelem pod Martwą Wisłą 
i Pomorskiego Centrum Logistycznego.

GOSPODARKA MORSKA
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Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 
otrzyma 45 milionów złotych. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na „Rozbudowę in-
frastruktury portowej do obsługi statków 
ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym 
w Porcie Gdynia”.

Projekt „Rozbudowa infrastruktury por-
towej do obsługi statków ro-ro z dostępem 
drogowym i kolejowym w Porcie Gdy-
nia” polega na rozbudowie infrastruktury 
w celu zwiększenia możliwości przeła-
dunkowych we wschodniej części portu, 
co pozwoli na  utrzymanie pozycji kon-
kurencyjnej gdyńskiego portu w regionie 
Morza Bałtyckiego. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się 
bardziej efektywne zagospodarowanie 
istniejącej powierzchni przy nabrzeżach 
portowych oraz zapewnienie sprawniej-
szego przeładunku transportowanych 
drogą morską towarów. Wymaga to m.in. 
przebudowy znajdujących się na wschod-
nim obszarze portu układów drogowych 
i kolejowych oraz wyburzenia niektórych 
obiektów. 

Projekt zakłada m.in.: wybudowanie 
dróg o długości około 0,8 km,   przebu-
dowanie dróg na odcinku 1,2 km, wy-
budowanie linii kolejowych w układach 
transportowych portu o długości około 0,7 
km oraz  przebudowane linii kolejowych 
na odcinku 2 km. W ramach tego projektu 

Skończył się trwający rok remont tra-
łowca ORP „Gopło”. Okręt ma m.in. nowy 
radar, wyremontowane uzbrojenie ar-
tyleryjskie i przeciwminowe oraz nowy 
system sterowania. 
ORP „Gopło” to pierwsza jednostka z serii 
trałowców zbudowanych z laminatu po-
liestrowo szklanego ponad 30 lat temu. 
Po raz pierwszy zmodernizowany został 
w 1996 roku, w lipcu 2011 z Portu wojen-
nego w Gdyni trafił do pobliskiej Stoczni 
Nauta. 
Co zrobiono? Przede wszystkim general-
ny remont przeszły dwa główne silniki 
i agregaty, zainstalowano zaawansowany 
system sterowania i monitorowania sil-
ników. Okręt ma nowe śruby napędowe 
i trzony sterowe. Są nowe: radar, mapy 
elektroniczne i system AIS, stanowisko 
do prowadzenia nawigacji na mapach, 
radiostacje, echosonda i motorówka na 
pokładzie rufowym. Odnowiona została 
także 23 mm armata okrętowa a na rufie 
pojawiły się wciągarki trałowe.  

Odnowiony 
wraca na służbę

Miliony na rozbudowę portu

Odcinek brzegu morskiego, który 
zostanie umocniony, jest położony 
w granicach Darłowa, na wschód od 
portu i ma długość 8,2 km. 

W zakres prac kontraktowych wcho-
dzą następujące zadania: 

- budowa wału przeciwsztormowego 
o długości 830 m, na którym powsta-
nie droga inspekcyjna (z prefabry-
kowanych płyt drogowych). Wał od 
strony morza i jeziora Kopań zostanie 
zabezpieczony stopami filtracyjnymi, 
a dodatkowo od strony morza wzmoc-
niony narzutem kamiennym.

- rozbiórka istniejących falochronów 
i budowa nowych o długości 1,3 km, 
zlokalizowanych w odległości 100-
120 m od linii brzegowej. Całkowita 

powierzchnia zabudowy to ok. 26 tys. 
600 m kw. Falochrony zostaną dodat-
kowo wzmocnione trzema rzędami 
gwiazdobloków.

- wykonanie na około 7-kilome-
trowym odcinku ostróg brzegowych 
z pali drewnianych wbijanych w dno 
w odległości 110 m w głąb morza.

- prace saperskie: przeszukanie tere-
nu, wydobycie i utylizacja materiałów 
niebezpiecznych.

Jest to kolejny kontrakt Budimeksu 
na umocnienie nabrzeża. W połowie 
lipca spółka podpisała umowę o war-
tości 26,1 mln zł netto na rozbudowę 
infrastruktury portowej w północ-
nej części Półwyspu Ewa w porcie 
w Szczecinie. 

zrealizowana została również przebudowa 
rampy ro-ro, obejmująca budowę górnej 
rampy oraz przebudowę dolnej rampy 
i urządzeń cumowniczych.

Koszt całkowity projektu, którego re-
alizacja rozciąga się na lata 2009-2013, 
wynosi ponad 119 milionów złotych. Z tej 
kwoty wydatki kwalifikowalne wynoszą 

niecałe 53 miliony złotych. Przyznana, 
zgodnie z umową, kwota dofinansowania  
z Unii Europejskiej to prawie 45 milionów 
złotych. Resztę kosztów inwestycji pokry-
je Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 
ze środków własnych. Roboty budowlane 
zostały rozpoczęte w czerwcu 2009 r. i po-
trwają do końca 2013 r. (stan)

Mocny brzeg morski 
W sierpniu firma Budimex rozpoczęła prace budowlane umocnień 
brzegu morskiego na wschód od portu Darłowo. Wartość inwestycji 
75,8 mln zł netto, termin realizacji: koniec maja 2013 roku.

Ze strony Portu Gdynia umowę podpisali Janusz Jarosiński - prezes zarządu 
(z lewej) oraz Walery Tankiewicz - wiceprezes zarządu (w środku)
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Spedycja w pełnym zakresie

Wspólnikami w firmie Transimpex są: Paweł 
Gelner, Krzysztof Isbrandt, Artur Gliński, Paweł 
Wójcikowski (na zdjęciu w kolejności od lewej) 

Potrzebujesz transportu morskiego? A może lepiej i wygodniej 
przewieźć towar drogą lądową lub koleją? Firma Transimpex po-
może znaleźć najlepsze rozwiązanie.

W biznesie jednym z najważniejszych aspektów jest transport. 
Setki tysięcy firm funkcjonują, dzięki dobrze zorganizowanemu 
transportowi. Ważne jest więc znalezienie optymalnych rozwiązań 
logistycznych.

Firma Transimpex istnieje od 2003 roku, swoją siedzibę ma 
w Gdyni przy ul. Jana Kilińskiego 5/5, ale działaniem obejmuje 
cały świat. Specjalizuje się w spedycji morskiej ładunków w konte-
nerach, ze szczególnym uwzględnieniem ładunków spożywczych 
- łatwo psujących się i głęboko mrożonych.  Od lat współpracuje 
z największymi armatorami liniowymi, wśród których są MA-
ERSK,CMA-CGM, EVERGREEN, MSC czy MOL. Dzięki tej 
współpracy firma Transimpex może oferować wyjątkowo korzyst-
ne stawki frachtowe na transport morski niezależnie od szerokości 
i długości geograficznej.

- Korzystamy z terminali zlokalizowanych zarówno w polskich 
portach: Szczecinie, Gdyni i Gdańsku, jak również w zagranicz-
nych: Hamburgu, Bremerhaven i Antwerpii – wylicza Paweł Gelner, 
jeden z właścicieli firmy Transimpex. - Wieloletnie doświadczenie 
nasze i naszych pracowników w branży spedycyjno-logistycznej 
jest podstawą, na której budujemy nasze relacje z klientami.

Spedycja morska to jeden z elementów kompleksowych usług lo-

gistycznych świadczonych przez Transimpex. W systemie przesy-
łek „door to door” realizowane są także operacje portowo-morskie, 
w tym przeładunki i magazynowanie, uzupełniane o spedycję dro-
gową i kolejową oraz odprawę celną, co pozwala obsłużyć pełny 
łańcuch logistyczny od dostawcy do odbiorcy. 

- Wygoda i zadowolenie naszych klientów są najważniejsze. Dla-
tego nie ograniczamy się do jednego pola działania – mówi Artur 
Gliński, drugi z właścicieli firmy Transimpex. - Pośredniczymy 
w organizacji wszystkich niezbędnych usług pomocniczych w han-
dlu zagranicznym i transporcie międzynarodowym.

W bogatej ofercie firmy Transimpex są m.in.:
- Transport drogowy realizowany na terenie całej Europy ze 

szczególnym naciskiem na przewozy z/do Skandynawii. Dzięki 
stałej współpracy ze sprawdzonymi firmami transportowymi re-
alizuje przewozy towarów standardowych oraz specjalistycznych, 
a także ładunków ponadgabarytowych

- Obsługa agencyjna statków we wszystkich portach polskiego 
wybrzeża, w tym wszelkie dodatkowe zadania związane z poby-
tem statku w porcie (wymiany załóg, naprawy i remonty, dostawy 
zaopatrzenia itp.).

- Własna agencja celna oferuje odprawy w każdej procedurze cel-
nej, w tym wystawianie świadectw pochodzenia m.in.: EUR1, do-
kumentów T5, składanie zabezpieczenia na poczet długu celnego 
w procedurze tranzytu i dopuszczenia do obrotu.

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke



EXPRESS BIZNESU      58 |  

W drugim kwartale 2012 roku spółka LOTOS Petrobaltic 
wydobywała ropę i gaz ze złoża B3 na Morzu Bałtyckim. 
W kwietniu zakończono tymczasową eksploatację złoża B8. 

Prowadzono prace przygotowawcze do kolejnych wierceń 
zgodnie z projektem zagospodarowania tego złoża. Analiza 
prób złożowych na B8 potwierdziła możliwość zwiększenia 
współczynnika wydobycia ropy naftowej przy zastosowaniu 
odpowiednich technik. 

– Wykonane wiercenia na złożu B8 potwierdzają racjonal-
ność uruchomienia produkcji ropy – podkreśla Zbigniew 
Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy 
LOTOS S.A. – Dodatkowo prowadzimy zaawansowane roz-
mowy z międzynarodowym partnerem na temat wspól-

nego zagospodarowania bałtyckich złóż gazowych B4 i B6. 
Wydobycie na tych złożach zamierzamy uruchomić w 2016 
roku.  

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym LOTOS E&P Norge 
zamierza w drugiej połowie roku wywiercić 2 otwory po-
szukiwacze na koncesjach PL498 (jako operator) i PL497/
PL497B (jako partner). 

W ostatnich kilku miesiącach LOTOS Geonafta prowadziła 
wydobycie ropy naftowej ze złóż lądowych Girkaliai, Kretin-
ga, Nausodis i Genciu na terenie Litwy. Spółka zakończyła 
również wiercenie otworu produkcyjnego na złożu Aukso-
ras, z którego testowe wydobycie rozpoczęło się w połowie 
lipca tego roku. 

Bliżej zagospodarowania złóż gazowych na Bałtyku

Jedyna taka Aleja

Na Nabrzeżu Pomorskim 
w Gdyni znajduje się jedyna 
w kraju Aleja Statków 
Pasażerskich. Na razie 
znajduje się w niej 20 
pamiątkowych tablic. 

Aleja została otwarta 1 lipca 2001 roku i ma 
podkreślać morski charakter miasta. Upa-
miętnia zawinięcia do Gdyni największych 
i najpiękniejszych wycieczkowców świata.  
 Pamiątkowe tablice, wykonane z zielo-
nego, włoskiego granitu, wmurowywa-
ne są w Molo Południowe Nabrzeża Po-
morskiego (początek al. Jana Pawła II 
na wysokości Akwarium Gdyńskiego). 
Uwiecznia się na nich wizerunek oraz 
nazwę statku, herb Gdyni, znak armato-
ra/agenta oraz rok odsłonięcia tablicy.   

Swoje tablice w alei mają już: Birca Prin-
cess, Vistamar, Albatros, Lili Marleen, 
Grand Princess, Discovery, Star Princess, 
Constellation, projekt Baltic Cruise, Navi-
gator of the Seas, Hanseatic, Queen Vic-
toria, AIDAluna, Emerald Princess, Grand 
Mistral, Vision of the Seas, AIDAblu, Costa 
Pacifica, Mein Schiff 2.

Jak na razie ostatnia tablica, która po-
jawiła się na Nabrzeżu Pomorskim, jest 
poświęcona statkowi Marina, który 
tego lata do Gdyni przypływał cztery 

razy: raz w lipcu, trzykrotnie w sierpniu.  
Marina ma 238 m długości i 32 m szeroko-
ści. Na luksusowym statku, który zabiera 
na swoje 15 pokładów 1250 pasażerów 
i 800 członków załogi, znajduje się jedyne 
w swoim rodzaju centrum kulinarne ofe-
rujące 22 w pełni wyposażone stanowiska 
do nauki oraz samodzielnego gotowania. 
Spośród innych atrakcji wymienić można 
m.in.: liczne restauracje, bary, centrum fit-
ness, dyskotekę, kasyno oraz teatr.
Andrzej j. Gojke
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Łeba – stolica rozrywki
Jako jeden z niewielu, ten nadmorski kurort w czasach kryzysu świetnie wykorzystuje zewnętrzne 
środki. Nic więc dziwnego, że coraz częściej mówi się o nim jako o letniej stolicy rozrywki.

Położona w powiecie lęborskim Łeba jak dotąd 
znana była przede wszystkim z morza i piaszczy-
stych wydm, które z roku na rok przesuwają się 
coraz bliżej miasta. Atuty, którymi może się po-
szczycić, będą w najbliższym czasie jeszcze lepiej 
wykorzystywane, przez co turysta będzie miał jesz-
cze większy wybór rozrywek. Wszystko za sprawą 
umiejętnego pozyskiwania środków unijnych, pręż-
nej promocji i dobremu zarządzaniu.

Łeba postawiła na rozwój, a ten nie mógł mieć 
miejsca bez inwestycji infrastrukturalnych. Wła-
dze postanowiły wziąć się za zaniedbywany od lat 
Łabędzi Staw, który w niedalekiej przyszłości bę-
dzie jedną z największych atrakcji kurortu. Uroku 
nabierze też znajdujący się niedaleko dworca PKP 
Park Misjonarzy Oblatów. To wyjątkowe miejsce 
nie będzie mogło nie przyciągać spacerowiczów, 
ponieważ nie tylko zostanie tam wyrównany teren, 
staną nowe ławki, ale też... wydmy, wśród których 
będzie można się swobodnie przechadzać. Za to 
przy biegnącej wzdłuż portu ul. Abrahama zaplano-
wano utwardzenie zielonego terenu kostką bruko-
wą. A jest to o tyle ważne, że każdego roku space-
rują tam dziesiątki tysięcy urlopowiczów, bowiem 
w ciągu lata z niespełna 4-tysięcznego miasteczka 
Łeba potrafi rozrosnąć się nawet do 60-tysięcznego 
miasta.

Burmistrz Andrzej Strzechmiński przyznaje też, 
że ma zamiar mocno stawiać na remonty dróg. - 
Będziemy przeznaczać na to ewentualne nadwyżki 
z budżetu – nie ukrywa. O tym, że nie rzuca słów 
na wiatr, świadczyć może choćby planowana na 
najbliższy czas przebudowa ważnej drogi gminnej 
-  ul. Nowęcińskiej, która prowadzi do drogi powia-
towej, a korzystają z niej zmotoryzowani turyści.

Władze Łeby doskonale zdają sobie sprawę, 
że atrakcje i dobra infrastruktura to jedno, a pro-
mocja to drugie. I tu też pozytywnie zaskakiwały 

w ostatnim okresie. Za dowód może służyć sprytny 
wybieg związany z kandydaturą wydm do Sześciu 
Cudów Bałtyku, kiedy to odżył spór miasta z gminą 
Smołdzino o to po czyjej stronie leżą wydmy. Zor-
ganizowano więc... rycerską bitwę, która w radosny 
i humorystyczny sposób pomogła zażegnać waśń, 
robiąc przy okazji fantastyczną reklamę całemu 
regionowi. Sojusz dotyczący wydm nie był jednak 
jedynym, ponieważ podjęto decyzję o wspólnej 
promocji z Mikołajkami i Szczyrkiem. Akcja pod 
nazwą Morze, Góry i Mazury okazała się strzałem 
w dziesiątkę, czemu bez wątpienia pomógł fakt, iż 
jej patronem medialnym zostało Radio ZET. Inną 
ciekawostką jest udostępnianie zarówno firmom, 
jak i osobom prywatnym piasku z plaży. Można go 
brać za darmo, z czego bez skrupułów skorzystała 
gmina Deszczno, sprowadzając do siebie... wydmę, 
która posłuży do stworzenia profesjonalnego boiska 
do siatkówki plażowej. Już po roku funkcjonowania 
Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszub-
skiego Pierścienia”, które jest jednostką łebskiego 
magistratu, pod koniec sierpnia otrzymało najwyż-
szą ocenę certyfikacyjną - 4 gwiazdki od  Regional-
nej Komisji Certyfikacji Punktów Informacji Tury-
stycznej w Województwie Pomorskim.

Natomiast o tym, że zarówno w Łebie, jak i jej 
okolicach można świetnie się bawić, niech świad-
czy to, że niedaleko słynnego na cały kraj parku di-
nozaurów w sąsiedniej gminie Wicko wybudowano 
Sea Park – fokarium, połączone z muzeum mary-
nistycznym. Duża inwestycja od tego roku ściąga 
kolejnych żądnych wrażeń wczasowiczów.

Jeśli do tych wszystkich rzeczy dodać wspaniałe 
plaże, niepowtarzalny klimat, masę innych atrakcji 
i bogatą ofertę turystyczną, to trudno się dziwić, że 
Łeba już oficjalnie może być nazywana stolicą pol-
skiej rozrywki. Nie tylko zresztą letniej, bo równie 
dobrze można tu wypoczywać jesienią, zimą i wio-
sną. MiKołaj PodolsKi
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Akcja pod nazwą 
Morze, Góry i Mazury 

okazała się strzałem 
w dziesiątkę, czemu 

bez wątpienia po-
mógł fakt, iż jej pa-

tronem medialnym 
zostało Radio ZET. 

Park Oblatów

Łeba słynie ze swoich plaż  
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Wybierasz się na sushi ze znajomymi, a może 
planujesz spotkanie biznesowe i zastanawiasz 
się, gdzie zaprosić swojego kontrahenta lub 
potencjalnego partnera biznesowego? Dosko-
nałym miejscem jest restauracja Tokyo Sushi, 
która znajduje się w Gdyni przy ul. Mściwoja 
9. Chociaż lokal jest usytuowany w samym cen-
trum miasta, to jednocześnie znajduje się nieco 
na uboczu, zapewniając komfortowe warunki, 
ciszę i dyskrecję.

- Specjalizujemy się (jak sama nazwa wska-
zuje) w sushi – opowiada Anna Holi, właści-
cielka restauracji. - Ale mamy też ciepłą kuch-
nię azjatycką oraz prowadzimy działalność 
cateringową. 

Trzeba przyznać, że menu to bardzo mocna 
strona Tokyo Sushi. Wybór dań jest po prostu 
imponujący. Samych pozycji w karcie menu 
można naliczyć ponad setkę. 

Pierwszy sushi-bar
Z początku Tokyo Sushi był pierwszym sushi 

barem w Gdyni. Został założony 4 lata temu 
przez Annę Holi oraz Macieja Chamerskiego. 
Jak sami przyznają – z zamiłowania do sushi. 

- Pierwszy raz sushi spróbowałem w Warsza-
wie, podczas studiów – opowiada pan Maciej. 
- Później wielokrotnie w różnych restauracjach 
próbowałem tego dania. Uwielbiam sushi i po-
myślałem sobie kiedyś, że chciałbym otworzyć 
własną restaurację. Było to moje ciche marzenie 
z dawnych lat... Gdy pojawiły się możliwości, 
zaczęliśmy wraz z Anią to marzenie realizować. 
Początkowo był to sushi-bar, ale stopniowo roz-
budowywaliśmy go i rozszerzaliśmy naszą ofer-
tę tak, aby w czerwcu 2012 r. stać się japońską 
restauracją z prawdziwego zdarzenia i na naj-
wyższym poziomie.

Restauracja od pierwszych dni zdobyła sobie 
uznanie i stałych klientów. 

- Odwiedzający nas cenią sobie jakość, walo-
ry smakowe i niepowtarzalną atmosferę – mówi 
Anna Holi. - Bo właśnie najwyższa jakość i nie-
powtarzalny smak potraw przy zachowaniu roz-
sądnej ceny od początku był dla nas priorytetem. 
Szybko się przekonaliśmy, że to było dobre zało-
żenie – klienci przekazywali swoim znajomym 
informacje, że u nas można smacznie i egzotycz-
nie zjeść. Każdy, kto nas odwiedzi, jest obsługi-
wany indywidualnie na najwyższym poziomie. 
Wszystkie dania przygotowujemy wyłącznie ze 
świeżych składników, na miejscu. W naszej kuch-
ni nie używamy tanich zamienników dobrych 
produktów - jest to bowiem pusta oszczędność, 
na której „przejechała się” niejedna restauracja. 
U nas klient wie, za co płaci. Nie korzystamy 
z żadnych gotowych półproduktów. Nasi goście 
mają gwarancję jakości i pewność, że nie dostaną 
dania odmrażanego, odgrzewanego, itp. 

Sushi – a co to takiego?
Ta coraz bardziej znana na całym świecie po-

trawa wywodzi się z Japonii. Składa się z goto-
wanego ryżu zaprawionego octem ryżowym oraz 
najróżniejszych dodatków w postaci owoców 
morza, wodorostów nori, kawałków ryb, warzyw, 
grzybów, jajek (ryby i owoce morza mogą być 
surowe, ale przygotowuje się również sushi z wę-
dzonymi czy pieczonymi dodatkami). 

Tradycyjnie sushi spożywa się palcami, ponie-
waż jednak w wielu krajach (m.in. w Polsce) go-
ście nie są przyzwyczajeni do jedzenia palcami, 
posługują się przy spożywaniu sushi pałeczkami. 
Do sushi podaje się sos sojowy do maczania, 
zielony japoński chrzan wasabi o intensywnym 
smaku oraz marynowany imbir, który spoży-
wa się (w małych ilościach) pomiędzy różnymi 
rodzajami potrawy dla oczyszczenia kubków 
smakowych. Do sushi najczęściej podawana jest 
herbata. Tokyo Sushi jest restauracją, w której na-
pijemy się nie tylko pysznych herbat o różnych 
smakach, ale również rozmaitych właściwościach 
(np. odkwaszających organizm - „Kukicha” lub 
obniżających poziom cukru we krwi - „Sencha”). 
Są to herbaty wyłącznie najwyższej jakości z na-
turalnych składników, podawane w specjalnych 
japońskich czajniczkach. Pije się je  z żeliwnych 
czarek.

- Nasi sushimasterzy mogą przygotować za-
równo tradycyjne sushi, które występuje w kilku Z
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i Sushi, czyli japońska potrawa złożona z gotowanego ryżu zaprawionego 

octem ryżowym oraz najróżniejszych dodatków, zdobywa coraz 
więcej wielbicieli. Spośród restauracji, gdzie można spróbować tego 
egzotycznego specjału, wyróżnia się gdyński lokal Tokyo Sushi. 
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rodzajach, jak również według własnych przepi-
sów (to ich specjalność) – wyjaśnia pani Anna. 
- Współtwórcą naszej karty jest Paweł Albrzy-
kowski, wybitny znawca kuchni orientalnych, 
autor felietonów i książek poświęconych kuchni 
azjatyckiej. Ten znany kucharz wiele lat podróżo-
wał po Japonii i Chinach, nieustannie kształcąc 
się oraz zdobywając nowe przepisy i umiejętno-
ści, aby następnie podczas niemal 30-dniowego 
szkolenia przekazać swoją wiedzę naszemu sze-
fowi kuchni oraz jego zespołowi. Dlatego potra-
wy, które serwujemy w naszej restauracji, mają 
tak oryginalny i niepowtarzalny smak. 

Zjeść w niepowtarzalnej atmosferze
W Tokyo Sushi wiele rzeczy zachwyca: niepo-

wtarzalny wystrój i atmosfera, miła i profesjo-
nalna obsługa, ale przede wszystkim znakomite 
jedzenie.

- Ciągle ulepszamy nasza kuchnię i wciąż roz-
szerzamy listę dań (bardzo duży wybór potraw to 
jeden z naszych największych atutów, który wy-
różnia nas spośród innych sushi-barów i restaura-
cji) – wyjaśnia pani Anna. - Obecnie oprócz wie-
lu odmian sushi oferujemy np. kuchnię japońską, 
tajską i koreańską, a także szeroki przekrój zup. 
Wybór jest tak duży, że każdy znajdzie coś, co 
będzie mu smakowało. 

Ciekawostką jest również specjalnie opraco-
wana karta dań. Każda potrawa została opatrzo-
na małą... flagą i opisem, dzięki czemu klient od 
razu wie, a jakiego kraju pochodzi. Jest to bardzo 
wygodne, ponieważ w menu znajduje się wiele 
pozycji, których nazwy dla kogoś nieobeznanego 
z kuchnią azjatycką mogą być niezrozumiałe. 

Na event lub spotkanie biznesowe
W najbliższym czasie właściciele restauracji 

otwierają dodatkową salę i vip room. 
- Robimy to przede wszystkim z myślą o klien-

tach biznesowych, aby zapewnić im możliwość 
organizowania spotkań z kontrahentami czy 
wspólnikami w miłej i dyskretnej atmosferze 
- wyjaśnia pan Maciej. - Będzie ona urządzona 
w typowo japońskim stylu, a ściany przesłonięte 
materiałem zapewnią naszym gościom komfort 
i intymność. 

Cała „strefa” będzie wyposażona w oddzielne 
wejście, oddzielne toalety oraz niezbędne zaple-
cze. Do dyspozycji gości będą dwa pokoje, które 

można całkowicie odizolować od reszty restau-
racji podczas trwania imprezy, eventu czy spo-
tkania. Lokal zaprojektowało zaprzyjaźnione TG 
Studio Tomasz Grzybowski.

Z ciekawostek warto dodać, że restauracja To-
kyo Sushi od niedawna ma nowe logo. Przypomi-
na herb Gdyni, ale „zrobiony” z noża, kawałków 
łososia i ogórka. Właściciele chcą w ten sposób 
podkreślić, że Tokyo Sushi to gdyńska restaura-
cja i znakomicie wpisuje się w Szlak Kulinarny 
Gdyni. 

Gratka dla nowicjuszy i nie tylko!
Wiele osób, które po raz pierwszy chcą spró-

bować sushi, po przejrzeniu menu ma problem: 
co wybrać? Orientalne nazwy kuszą, ale jedno-
cześnie wywołują obawę, czy na pewno będzie 
to coś, co przypadnie do gustu zamawiającemu. 
Dlatego specjalnie dla „nowicjuszy” właściciele 
Tokyo Sushi przygotowali specjalną ofertę: we 
wtorki to All You Can Eat - czyli jedz, ile możesz! 
W restauracji gość może otrzymać specjalną kar-
tę, na której zaznacza pozycje, które chce spróbo-
wać. To gratka przede wszystkim dla amatorów 
(ale nie tylko), którzy chcą popróbować sushi 
w dobrej cenie. W ten sposób zamiast większej 
porcji jednego dania za niewielką kwotę moż-
na skosztować kilku różnych gatunków sushi. 
W czwartki natomiast można przetestować ciepłą 
kuchnię. „Gorące Czwartki” obejmują ofertę po-
nad 26 dań w cenie od 3 zł do 9 zł. Jest to wy-
śmienita okazja, aby skosztować czegoś nowego. 

- W tym dniu proponujemy również naszym 
gościom wino w promocyjnej cenie - dodaje 
pan Maciej. - A w niedzielę zapraszamy rodziny 
z dziećmi na rodzinne menu, w którym znajdują 
się potrawy specjalnie  dla dzieci. Nasza restau-
racja jest przyjazna dla najmłodszych, posia-
damy kącik zabaw, foteliki dla dzieci oraz wc 
z przewijakiem. 

Lokal znajduje się w samym centrum Gdyni, 
ale jednocześnie nieco na uboczu. Trafić jest tam 
bardzo łatwo – wystarczy z ul. 10 lutego (idąc 
w kierunku Skweru Kościuszki) skręcić w lewo 
w ul. Mściwoja (przy C.H. Kwiatkowski – w któ-
rym jest także wygodny podziemny parking). Po 
przejściu zaledwie kilkudziesięciu metrów po 
prawej stronie bez problemu zauważymy szyld 
restauracji i wejście do Tokyo Sushi.
Rafał KoRbut

Zapraszamy do odwiedzenia 
www.tokyosushibar.pl, Gdynia ul. Mściwoja 9, tel. 58 669 60 80

Współtwórcą karty 
dań jest Paweł 
Albrzykowski, wybitny 
znawca kuchni 
orientalnych, autor 
felietonów i książek 
poświęconych kuchni 
chińskiej i japońskiej.



EXPRESS BIZNESU      64 |  



EXPRESS BIZNESU      | 65

Teren województwa warmińsko-mazurskiego, 
a przede wszystkim powiatu olsztyńskiego ucho-
dzi za miejsce o wyjątkowych walorach i atrak-
cyjności turystycznej. Wpływa na to krajobraz 
regionu, szereg jezior i wspaniała szata zalesienia, 
czyste nieskażone wody jezior i liczne atrakcje 
turystyczne.

Inwestycja – apartamenty wakacyjne na sprze-
daż Mazury – zlokalizowana jest w sercu Puszczy 
Napiwodzko-Ramuckiej, w terenie lęgowym 17 
gatunków ptaków należącym do Obszaru Natu-
ra 2000, nad brzegiem uroczego jeziora Pluszne 
o powierzchni 920 ha.

Pierwszy, pobieżny przegląd zalet inwestycji: 
bezpośrednie położenie nad brzegiem Jeziora 
Plusznego, lokalizacja na Mazurach – oficjalnie 
uznanych za najpiękniejszą krainę w Europie, ła-
twy dojazd i niewielka odległość od Warszawy 
(zaledwie 180 km), a także to co oczywiste: PIĘK-
NO, RELAKS, CISZA I UROK MAZUR.ORAZ 
CIEPŁA I WYJĄTKOWA ATMOSFERA. Czy 
trzeba więcej, żeby podjąć decyzję? Ale to dopiero 
początek!

Wypoczynek i biznes w jednym

 Jedyny sposób na połączenie wspaniałego wy-
poczynku i relaksu w ciszy,  z doskonałym sposo-
bem na szybką dywersyfikację kapitału, inwesty-
cję z szybkim czasem zwrotu i dużym wzrostem 
wartości nieruchomości to zakup apartamentu 
w Budynku Apartamentowym Perła w Mierkach, 
w sąsiedztwie Centrum Konferencyjno-Wypo-
czynkowego Kormoran.

Apartamenty wakacyjne na sprzedaż to połącze-
nie dużych zysków z możliwością osobistego wy-
poczynku dla siebie, rodziny i przyjaciół. Już za 
kwotę 8 900 zł/m2 (brutto z VATem 23%) można 
stać się posiadaczem luksusowego, wykończo-

Apartament wśród jezior
Mazury są powszechnie i oficjalnie uznawane 
za najpiękniejszą krainę w Europie. Któż nie marzyłby 
o posiadaniu luksusowego apartamentu wśród lasów i jezior. 
Marzenie to może spełnić Centrum Mierki Sp. z o.o.

nego apartamentu nad jednym z najpiękniejszych 
mazurskich jezior. Koszt najmniejszego aparta-
mentu z urokliwym widokiem na Jezioro Pluszne 
to tylko 280000 zł.

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych 
posiadaniem nieruchomości w uroczym, odosob-
nionym i jednym z najpiękniejszych zakątków 
Mazur, które pragną jednocześnie wykorzystać 
posiadaną nieruchomość do generowania zysków, 
a przez to do szybkiego zwrotu z dokonanej inwe-
stycji.Wszystko to proponuje Państwu Centrum 
Mierki Sp. z o.o. prowadząca realizację, sprzedaż 
i w efekcie administrowanie zakupionymi przez 
Państwa apartamentami. 

Apartamenty są zlokalizowane w terenie, na któ-
rym niemożliwe jest prowadzenie innych inwesty-
cji o podobnym charakterze. 

Istnieje też możliwość wprowadzenia apartamen-
tu do systemu wynajmu w Centrum Konferencyj-
no-Wypoczynkowym Kormoran, dająca zwrot 
kosztów czynszu oraz zwrot inwestycji uzależnio-
ny od frekwencji wpływającej na poziom wyko-
rzystania obiektu zarówno w ofercie indywidualnej 
jak też w ofercie biznesowo-konferencyjnej.

Dzień jak co dzień na Mazurach

Dla zamieszkujących apartamenty ważne będzie 
z pewnością zapewnienie im wyłączności na ko-
rzystanie z własnego centrum rekreacyjnego i sali 
klubowej (w Budynku Apartamentowym Perła), 
korzystanie z ekologicznego systemu ogrzewania 
i klimatyzacji obiektu.

Mieszkańcy mają też możliwość korzystania 
z usług Centrum Konferencyjno-Wypoczynko-
wego Kormoran w zakresie ochrony, sprzątania, 
wymiany pościeli, opieki nad terenem zielonym 
wokół budynku, marketingu połączonego z wy-
najmem apartamentów. Sąsiedztwo istniejącego 
obiektu, w którym do dyspozycji inwestora będą: 
basen, SPA, restauracja, kawiarnia, bar, bilard, 
sprzęt wodny, rowery górskie, pomosty, tereny re-
kreacyjne, kort tenisowy, boiska, tawerna rybacka, 
przystań wodna, kąpielisko, grilowisko na brzegu 
jeziora i na pomoście na jeziorze – to kolejne zalety 
takiej inwestycji. To jednak nie wszystko. W dal-
szej kolejności należy wymienić  niewielką (3 km) 
odległość od najbliższego lądowiska w Gryźlinach 
dla lekkich samolotów (do 12 osób), awionetek 
i helikopterów. 

Własność lokalu potwierdzona jest aktem nota-
rialnym, wraz z udziałem w gruncie, na którym 
wybudowany jest obiekt. 

Apartamenty są 
zlokalizowane 
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którym nie-
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Apartamentowce stoją nad brzegiem jeziora
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Nie trzeba dzwonić na wariata
O rekomendacjach biznesowych 
z Grzegorzem Turniakiem, Prezesem 
BNI Polska, rozmawia Mikołaj Podolski.

Co pana przyciągnęło do BNI?
- Lubię się udzielać i w przeszłości zakładałem różne stowarzysze-

nia, np. zarządzania kadrami, czy mówców. Jestem społecznikiem 
z dziada pradziada i chciałem pomóc w odbudowie kapitału społecz-
nego w Polsce. Kiedy więc BNI zainteresowało się naszym krajem, 
wówczas się do nich zgłosiłem.

Na czym polega ten rodzaj działalności,
 jakim zajmuje się BNI?

- Pomagamy przedsiębiorcom. Uczymy jak można znaleźć klien-
tów dzięki rekomendacjom i poleceniom. Bo do tego nie trzeba wca-
le dzwonić na wariata, jak uważa wielu handlowców.

Czy to się sprawdza?
- Jest taki dowcip jak producent butów Bata, wysyła dwóch han-

dlowców do Afryki. Jeden mówi “szefie, nic nie sprzedamy, bo tu 
wszyscy chodzą boso”. A drugi mówi “szefie, sprzedamy od chole-
ry, bo tu wszyscy chodzą boso”. Zależy więc jak się na to spojrzy. 
Jeśli w Polsce, gdzie nie ma kapitału społecznego, zrzeszy się 350 
członków, to ktoś może powiedzieć, że jest rewelacyjnie. Ale jak 
już się spojrzy na dużo mniejszą Danię, gdzie jest tysiąc członków, 
to ktoś może załamać ręce. Ja jestem jednak zadowolony z dotych-
czasowych działań. Potrafimy się tu mimo wszystko wspierać i za-
czynać wykorzystywać rozwiązania, z których korzysta się już na 
całym świecie.

W BNI obowiązuje zasada, że w każdej grupie może być tylko 
jeden reprezentant z danej branży. Na czym to polega?

- Jeżeli w grupie jest drukarz, to drugi drukarz nie może już do tej 
grupy aplikować. Co nie oznacza, że nie możemy utworzyć kolejnej 
grupy, ponieważ nie jest powiedziane, że ma być tylko jedna grupa. 
W Trójmieście może ich być 15-20.

Jak silna jest państwa pozycja na rynku i co z konkurencją?
- Nie mamy żadnej bezpośredniej konkurencji. Choć to trochę jak 

z kinami. Są kina studyjne, które grają filmy sprzed 20 lat i multi-
pleksy, grające nowości. Kino studyjne nie może być konkurencją 
dla multipleksu. Podobnie jest z nami. Z jednej strony są izby gospo-
darcze, które lobbują za regionem i za branżą. Nas natomiast można 
traktować jak podyplomowe studia ze sprzedaży. Co tydzień prowa-
dzimy dwugodzinne warsztaty. Nasi klienci uczą się i jednocześnie 
w czasie nauki zdobywają nowych klientów oraz sprzedają. Mają do-
datkowe 20-30 tys. zł, więc to jest to. W dodatku my nie pobieramy 
prowizji, bo wyznajemy zasadę”podaj dalej” i zasadę wzajemności. 
Chodzi nam o to, by ludzie sobie pomagali.
MiKołaj PodolsKi



Znani i lubiani artyści, muzyka trafiająca 
w gusta publiczności oraz odpowiednio dobra-
ne dodatkowe atrakcje - to sekret dobrze zor-
ganizowanej imprezy, która każdy będzie długo 
i przyjemnie wspominał. Warto zatem przygo-
towanie takiego wydarzenia powierzyć firmie, 
która zna się na tym najlepiej.  

Ugruntowaną pozycją w branży kulturalno-
rozrywkowej cieszy się firma “Impresario”. Jej 
renoma wynika przede wszystkim z doświad-
czenia, zdobywanego w ciągu wielu lat dzia-
łalności. To dlatego obecnie “Impresario” może 
zaoferować zorganizowanie imprez z udziałem 
znanych i lubianych artystów. Posiada również 
rozliczne kontakty z grupami i zespołami es-
tradowymi. Ich repertuar jest bogaty i zróżni-
cowany, począwszy od folkloru, klasyki, rocka, 
jazzu, poprzez małe formy estradowe (takie jak 
kapele i zespoły muzyczne), a kończąc na gru-
pach tanecznych i baletowych dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. 

W klubie i w plenerze
Firma na co dzień współpracuje z wieloma wy-

konawcami. Są wśród zarówno czołowe gwiaz-
dy polskiej estrady, których nazwiska często 
goszczą na łamach mediów. Nie brakuje jednak 
również artystów, którzy dopiero starają się za-
istnieć i właśnie w taki sposób mogą osiągnąć 
wymarzoną sławę i poklask. Przy czym dodać 
należy, że wydarzenia przygotowywane przez 
“Impresario” mogą być realizowane w każdych 
warunkach. Miejscem akcji mogą być restaura-
cje, kluby nocne, dyskoteki, puby, kawiarnie, 
centra handlowe, sale widowiskowe, sportowe 
i kameralne, a także plener.

Szeroki wachlarz propozycji
Do współpracy są zapraszane instytucje pań-

stwowe oraz prywatne. Na każdego czeka in-
dywidualnie przygotowana oferta artystyczna. 
Jest w czym wybierać, bowiem “Impresario” 
proponuje udział wykonawców z różnych dzie-
dzin rozrywki: gwiazd polskiego popu i rocka, 
kabaretów, wykonawców muzyki poważnej 
i organowej, jazzu, szant, czy poezji śpiewanej, 
chórzystów, kapel folklorystycznych, zespołów 
dance i disco polo. Można także zażyczyć sobie, 
by występ prowadzili profesjonalni konferansje-
rzy i wodzireje, czy     aktorzy teatralni lub, by 

imprezę urozmaiciły programy artystyczne, po-
pisy cyrkowe, a nawet pokazy pirotechniczne.

Sprawdzony organizator 
“Impresario” w kalendarzu wydarzeń rozryw-

kowych figuruje jako organizator wielu stałych 
imprez. Odpowiada za organizację regionalnego 
konkursu Miss Polski i Miss Polski Nastolatek, 
Ogólnopolskich Wyborów Miss Lata i Burszty-
nowej Miss Lata oraz Konkursu Gastronom Po-
morza. O solidności i renomie firmy świadczy 
m. in. fakt, że w tym roku odbyła się już jedena-
sta edycja tej ostatniej imprezy, a w zmaganiach 
o miano najlepszego gastronoma ubiegały  się 
wszelkie restauracje, puby, kluby nocne oraz 
hotele z województwa pomorskiego. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął nawet mar-
szałek województwa pomorskiego.

Zaproszenie do udziału
Firma nieustająco zaprasza do współpracy ko-

lejne podmioty. Mile widziane są zespoły mu-
zyczne, wszelkiego rodzaju artyści, animatorzy 
zabaw, DJ-e i wodzireje, konferansjerzy i ho-
stessy. “Impresario” prowadzi także nabór do 
Szkoły Modelek dla dziewcząt w wieku 14 - 19 
lat. W ofercie szkoły znajduje się m. in. nauka 
fotomodelingu z oficjalnym fotografem wybo-
rów Miss Polski, nauka choreografii i chodze-
nia po wybiegu, a także warsztaty ze stylizacji. 
Absolwentki będą miały możliwość dołączenia 
do agencji modelek firmy “Impresario” oraz 
uczestnictwo w wyborach miss.

Niebawem wybory...
Na tym nie koniec. W planach na najbliższą 

przyszłość jest casting do wyborów Miss Polski 
Nastolatek Ziemi Pomorskiej 2013. Zgłoszenia 
mogą nadsyłać panny obywatelstwa polskiego 

w wieku 15 - 18 lat, zaś sam casting jest prze-
widziany pod koniec listopada.

Natomiast od września rusza XII edycja kon-
kursu Gastronom Pomorza 2012. 

- Zapraszamy hotelarzy i gastronomów z wo-
jewództwa pomorskiego do udziału – zachęcają 
organizatorzy. - Czekamy na zgłoszenia. 

Firma Impresario nie zapomina o najmłod-
szych i na okres mikołajkowo - noworoczny 
przygotowała specjalny program właśnie dla 
dzieci.

Impresario, czyli rozrywka 
na najwyższym poziomie

www.impresario.com.pl 
e-mail: biuro.impresario@wp.pl
Tel.: 58 324 98 15
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Do współpracy są zapraszane 
instytucje państwowe oraz 
prywatne. Na każdego czeka 
indywidualnie przygotowana 
oferta artystyczna. 
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Bryza pełna emocji

Wielkie sportowe emocje w przepięknym 
miejscu – tak można podsumować tego-
roczną letnią edycję turnieju tenisowego 
Bryza Cup. Jednym z laureatów okazał się 
Jan Englert, popularny aktor i reżyser.  

Turniej już po raz dziewiętnasty odbywał 
się na gościnnych kortach Hotelu Bryza 
w Juracie. W rozgrywkach udział wzięli 
nie tylko goście Hotelu Bryza oraz wypo-
czywający w Juracie i okolicach turyści, ale 
również amatorzy tenisa, którzy przyjechali 
specjalnie na to legendarne już wydarzenie.

Rywalizacja odbyła się tradycyjnie 
w dwóch turach – 19-21 lipca oraz 02-04 
sierpnia. Nowością Bryza Cup 2012 było 
wprowadzenie nowej kategorii Pro Open, 
w której zagrali zawodowi tenisiści. Mimo 

dość kapryśnej aury, gdzie słońce przepla-
tało się z niewielkimi opadami deszczu, 
zawodnicy nie tracili ducha walki a doping 
kibiców nie malał.

Uroczystym zwieńczeniem gier finało-
wych i całej tegorocznej edycji Bryza Cup 
był uroczysty bankiet w restauracji letniej 
„Markiza”, podczas którego właściciel hote-
lu Zbigniew Niemczycki osobiście wręczył 
nagrody  zwycięzcom, dziękując jednocze-
śnie sponsorom i patronom medialnym za 
współpracę przy jego organizacji. 

Puchary wręczał m.in. prof. Michał Kle-
iber, naukowiec i prezes Polskiej Akademii 
Nauk a także miłośnik tenisa. Jednym z na-
grodzonych był Jan Englert, znany aktor 
teatralny i filmowy, wielki miłośnik tenisa 

i wieloletni gość Hotelu Bryza, który zdo-
był trzecie miejsce w kategorii mężczyzn  
+ 50. 

Finaliści oprócz pamiątkowych dyplo-
mów, błyszczących pucharów zostali obda-
rowani m.in.: torbami tenisowymi, koszu-
lami szytymi na miarę, luksusowymi pen-
drive’ami z bursztynem a także voucherami 
na zakup markowej odzieży czy rejsy moto-
rówką i kursy windsurfingu oraz weekendo-
wy pobyt w Hotelu Bryza dla 2 osób.

Podczas bankietu goście delektowali się 
wyśmienitym poczęstunkiem, w tym spe-
cjalnością Szefa Kuchni, czyli rybami mor-
skimi i owocami morza. Letnią atmosferę 
uroczystości dopełniała muzyka przeplata-
jąca się z szumem morza. 

W turnieju wzięło udział wiele pań

Jeden z laurów zgarnął aktor 
i reżyser Jan Englert 

Właściciel hotelu Bryza 
Zbigniew Niemczycki
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Hybrydy oparte są na dwóch napędach 
– spalinowym i elektrycznym, często 
wykorzystując moc z hamowania do ła-
dowania akumulatorów. Tym sposobem 
można zaoszczędzić bardzo dużo na pali-
wie, na co coraz częściej zwracają uwagę 
kierowcy, w tym również ci na Pomorzu. 
- Hybrydy stanowią ponad 70 proc. ogól-
nej sprzedaży naszej stacji – mówi Marek 
Ważny, dyrektor Lexus Gdynia. - W napę-
dzie hybrydowym nie widzimy wad, a je-
dynie zalety, takie jak większy komfort 
użytkowania, a więc panująca tam cisza, 
większa dynamika przy zmniejszeniu zu-
życia paliwa oraz satysfakcja z korzysta-
nia z rozwiązań innowacyjnych i zarazem 
proekologicznych.

Żeby było taniej

Toyota Yaris w wersji hybrydowej we-
szła do sprzedaży w czerwcu. Sprzedała 
się tak dobrze, że trzeba już przyjmować 
zamówienia na modele na następny rok, 
które będą dostępne w lutym. - Samo-
chody hybrydowe są obecnie jeszcze 
droższe, ale trzeba pamiętać o korzy-

Pojazdy nowej generacji
Samochody hybrydowe 
i elektryczne coraz odważniej 
zajmują zachodni rynek. 
Choć u nas jeszcze nie są 
tak popularne, ostatni sukces 
Toyoty Yaris pozwala patrzeć 
producentom na nasz kraj 
z optymizmem.

ściach z nich wynikających. Bo to nie tyl-
ko ekologia, ale też niskie zużycie paliwa 
– chwali te rozwiązanie Maja Lesińska, 
dyrektor działu handlowego znajdujące-
go się w gdańskiej Oliwie salonu Toyoty. 

Podkreśla jednak, że są sposoby, aby 
ceny hybryd spadły: - Z pewnością dużo 
będzie zależeć od rządzących, bo w kra-
jach, w których mocniej stawia się na 
ekologię, rząd częściowo dopłaca do za-
kupu takich samochodów. W takich pań-
stwach Toyota Prius jest bardzo popular-
na. Takim krajem jest chociażby Szwecja. 
Zaznaczę jednak, że tam jest powołany 
do tego specjalny program rządowy, któ-
ry wspiera klientów myślących o ekologii. 
U nas ta różnica cenowa jest jeszcze wyż-
sza, ale to nie znaczy, że te samochody 
się nie sprzedają. Kupującym je musi być 
jednak klient bardzo świadomy korzyści 
wynikających z posiadania takiego auta. 

Auto na wtyczkę

Alternatywą dla hybryd są samochody 
elektryczne, które albo w całości, albo 
chociaż w większości czerpią energię 
potrzebną do jazdy z prądu. Na takie roz-
wiązania stawia Opel, czego dowodem 
jest wypuszczona w tym roku na rynek 
Ampera. - To auto przede wszystkim 
bardzo mało pali, bo ledwie 1,2 litra na 
100 km. Ponadto ma zasięg do 500 km, 
co w przypadku samochodów elektrycz-
nych jest dużym osiągnięciem. Żaden 
z innych na rynku nie ma obecnie takie-
go zasięgu – mówi Józef Haller, wicepre-
zes zarządu Serwis Haller. - A poza tym 
to samochód duży, ponieważ wielkością 

plasuje się pomiędzy flagową Insignią 
a kompaktową Astrą. 

Opel Ampera jest wyposażony w silnik 
elektryczny, który można ładować z każ-
dego gniazda o standardowym napięciu 
230 V. W pełni załadowane akumulatory 
pozwalają na przejechanie 80 km. Am-
pera ma też jednak generator spalinowy, 
który w razie wyładowania baterii potrafi 
ją doładować tak, aby samochód jechał 
dalej na prądzie. Wszystko to dzieje się 
automatycznie podczas jazdy i nie trzeba 
nawet zatrzymywać pojazdu. Natomiast 
koszt użytkowania wynosi zaledwie 1/5 
kosztu jazdy normalnym samochodem.

W przyszłość

Nie jest jeszcze przesądzone czy hy-
brydy lub samochody elektryczne osta-
tecznie zwojują rynek motoryzacyjny. 
Zdaniem ekspertów niekoniecznie musi 
tak być. - Myślę, że na przestrzeni następ-
nych 10 lat napędy alternatywne zyskają 
wielu klientów, jednak nadal najpopular-
niejszymi napędami będą te spalinowe. 
Wydaje mi się, że ulegną one znaczącemu 
rozwojowi pod względem oszczędności 
paliwa i ekologii – uważa Józef Haller.

- Przyszłością na najbliższe kilka lat i for-
mą przejściową będą hybrydy typu plu-
g-in, a za 10 lat samochody elektryczne 
będą stanowiły dużą część sprzedaży – 
twierdzi z kolei Marek Ważny. - Proszę nie 
zapominać również, iż producenci testują 
już samochody z napędami wodorowymi 
i pierwsza taka Toyota lub Lexus będzie 
dostępna na rynku już w 2015 r. 
Mikołaj Podolski

Opel Ampera – pierwszy na rynku europejskim pojazd 
elektryczny, posiadający możliwość zwiększenia zasięgu 
silnikiem benzynowym
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Toyota Yaris sprzedaje się w Polsce lepiej niż zakładano



EXPRESS BIZNESU      | 73

Poznaliśmy już triumfatora kolejnego turnie-
ju z cyklu PGA Polska Pro Tour, rozgrywanego  
pod koniec lipca na polu golfowym Sierra Golf 
Club. W rywalizacji PRO triumfował Peter Bron-
son, który po pasjonującej dogrywce pokonał Hisz-
pana Juana Ochoa, trafiając 9-metrowego putta na 
birdie na dołku nr. 18. Na podium, na miejscu trze-
cim, znalazł się triumfator poprzedniego turnieju 
PGA Polska Pro Tour – Maks Sałuda.

Turniej na „Sierze” zgromadził liczne grono 
golfistów – na piątkowym PRO AM’ie obecny 
był komplet graczy (72 osoby), a podczas turnieju 
głównego w sobotę i niedzielę zagrało 106 golfi-
stów, w tym 29 Golf PRO. Rywalizacja odbywała 
przy zmiennej pogodzie – piękne słoneczne chwi-
le były przerywane przez mocny wiatr i opady. Nie 
sprawdziły się jednak pesymistyczne prognozy 
pogodowe, dotyczące soboty oraz niedzieli i dwa 
z trzech dni turniejowych przebiegły bez deszczu 
w temperaturze ponad 20 stopni.

Wśród amatorów, w klasyfikacji brutto mężczyzn 
triumfował Michał Karczmarczyk, zaś w klasyfi-
kacji brutto kobiet wygrała Oksana Wojtkiewicz.

Turniej swoją obecnością uświetnił były bram-
karz Realu Madryt i Piłkarskiej Reprezentacji Pol-
ski – Jerzy Dudek. Nie zabrakło też zaskakujących 
wydarzeń - Mieczysław Piwowar, jeden z graczy, 
postanowił spontanicznie ufundować na weekend 
swój zabytkowy samochód Buick Riviera Boat 
(rocznik 1973) zwycięzcom w konkursie Nearest 
do the Pin. Po turnieju odbyła się również trady-

cyjna aukcja charytatywna, w której kapitan klu-
bu gospodarza – Andrzej Bagiński – wylicytował 
zabytkowy, ponad 100-letni kij wood wyproduko-
wany w St. Andrews w Szkocji przez Robert For-
gan & Sons w roku 1910.

- Jednym z ciekawszych elementów turnieju są 
rozgrywki pomiędzy zawodnikami profesjonalny-
mi a amatorami – mówi Jakub Zajdel, dyrektor za-
rządzający Discover Golf . - Cykl turniejów odby-
wa się na 5 czołowych polach golfowych, m.in. na 
Sierra Golf Club. Jest on najbardziej wartościowy 
pod względem nagród finansowych i rzeczowych 
a biorą w nim udział najlepsi zawodnicy zarówno 
wśród zawodowców, jak i amatorów.

Podczas trwania turnieju zorganizowana została 
także Akademia Golfa oraz aukcja z której dochód 
zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Jed-
nym z najcenniejszych przedmiotów wystawio-
nych na aukcję był zabytkowy kij wood, który 
został podarowany przez firmę Lexus. 

- Nasza marka sponsoruje wydarzenia golfowe, 
ponieważ to interesujący i ciekawy sport – wyja-
śnia Marek Ważny, dyrektor Lexus Gdynia. - Golf 
wyróżnia się swobodną formułą partnerskiego 
współzawodnictwa oraz przyjacielskiej rywaliza-
cji. Oprócz tego golf to sport elitarny doskonale 
więc wpisuje się w wizerunek marki Lexus.

Dla miłośników motoryzacji podczas rozgrywek 
chętni mogli odbyć jazdę testową najnowszym Le-
xusem RX 450h wyposażonym w napęd hybrydo-
wy (4x4).  Rafał KoRbut

W golfa z Lexusem

Niełatwe zadanie mieli zawodnicy, którzy stanęli do rywalizacji podczas turnieju na polu 
golfowym Sierra Golf Club w Pętkowicach koło Wejherowa. Musieli zmagać się nie tylko 
z rywalami ale momentami również z niesprzyjającą pogodą. 

Wśród amatorów, 
w klasyfikacji 

brutto mężczyzn 
triumfował Michał 

Karczmarczyk, 
zaś w klasyfikacji 

brutto kobiet 
wygrała Oksana 

Wojtkiewicz.

- Nasza marka 
sponsoruje wy-

darzenia golfowe, 
ponieważ to inte-
resujący i ciekawy 

sport – wyjaśnia 
Marek Ważny, 

dyrektor Lexus 
Gdynia. 

Jerzy Dudek, były bram-
karz reprezentacji, Liver-
poolu i Realu Madryt

Panie też grają 
w golfa
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Trefl  Pomorze jest jedynym 
w swoim rodzaju stowarzysze-
niem zrzeszającym fanów sportu 
i ludzi biznesu. Głównym celem 
jest powiększanie grona sympa-
tyków sportu na Pomorzu i sze-
rzenie idei czynnego kibicowania 
pomorskim drużynom. 

Za pomysłem powstania Stowa-
rzyszenia Trefl  Pomorze stoi Kazi-
mierz Wierzbicki, właściciel fi rmy 
Trefl , jeden z najbardziej niezwy-
kłych ludzi sportu. Stworzył trzy 

kluby, które współfi nansuje i stoi 
na ich czele. Wszystkie odnoszą suk-

cesy. Siatkarki Atomu Trefl  Sopot są 
najlepsze w kraju, koszykarze Trefl a Sopot to 

aktualni wicemistrzowie Polski, siatkarze Trefl a 
Gdańsk aspirują do ligowej czołówki. 

Zadaniem Stowarzyszenia Trefl  Pomorze jest 
szerzanie edukacji sportowej, rozwój i popu-
laryzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz 
społeczności całego regionu. Jego członkowie 
skupiają się wokół najpiękniejszej i najnowocze-
śniejszej hali w Polsce – Ergo Arena na granicy 
Gdańska i Sopotu. 

Członkowie Stowarzyszenia Trefl  Pomorze 
mogą liczyć m.in. na zniżki na mecze, spotkania 
z zawodnikami, regularne otrzymywanie smsów 
z wynikami meczów drużyn stowarzyszenia czy 
korzystanie z promocji oferowanych przez fi rmy 
partnerskie.
Cele Stowarzyszenia Trefl  Pomorze to: 
- propagowanie i rozwój sportu wśród społecz-
ności Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży poprzez wsparcie dla szkół
- promowanie idei czynnego kibicowania, kultu-
ralnego dopingu oraz szerzenie dobrego imienia 
klubów sportowych, członków Stowarzyszenia 
oraz ich sympatyków
- wspieranie działalności sportowej związanej 
z Ergo Areną
- propagowanie zdrowego trybu życia, w szcze-
gólności aktywności fi zycznej wśród młodzieży
- propagowanie dziedzictwa sportowo - kulturo-
wego regionu Pomorza w kraju i zagranicą
- kampanie reklamowe wartości turystycznej 
i sportowej naszego regionu w kraju i zagranicą
- wspieranie drużyn sportowych, będących człon-
kami stowarzyszenia.
Więcej informacji na stronie internetowej 
www.trefl pomorze.pl 

SPORTOWE

POMORSKIE
IMPERIUM

Członkowie Sto-
warzyszenia Trefl  

Pomorze mogą liczyć 
m.in. na zniżki na 
mecze, spotkania 

z zawodnikami, regu-
larne otrzymywanie 

smsów z wynikami 
meczów drużyn sto-
warzyszenia czy ko-
rzystanie z promocji 

oferowanych przez 
fi rmy partnerskie.
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Koszykarze Trefl a to wicemistrzowie PolskiSiatkarki Atom Trefl  są najlepsze w kraju

Siatkarze Trefl a grają w najwyższej 
klasie rozgrywkowej
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