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Za oknami jesienna słota, ale to wcale nie oznacza, 
że w naszych umysłach i sercach panuje smutek i no-
stalgia. Wprost przeciwnie – działamy, chcemy być 
coraz prężniejsi, lepsi, ciekawsi. Oczywiście razem 
z Państwem. 

Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia – to nieroze-
rwalne elementy każdej gospodarki, niezależnie od 
czasu i warunków, w których przyszło nam działać 
i funkcjonować. Przedsiębiorstw, które skutecznie 
działają niemal w każdych warunkach nie brakuje. 
Działania wielu z nich zostają dostrzegane. Sporo 
miejsca poświęcamy w tym numerze właśnie takim 
nagrodom i nagrodzonym firmom.

W ostatnich tygodniach kilka ważnych instytucji 
świętowało jubileuszowe obchody. 60 lat ma za sobą 
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo” we 
Władysławowie, w którym niegdyś do najważniej-
szych imprez przygotowywali się polscy sportowcy 

a dziś obok nich z walorów OPO korzystają także mieszkańcy i turyści. Z kolei 10-lecie 
istnienia było powodem radości dla założycieli i pracowników Pomorskiego Regional-
nego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Z pierwszych 5 lat działalności, jakże 
owocnej, cieszyli się także założyciele Gdańskiego Terminalu Kontenerowego, którzy 
wykazali się swoistym wizjonerstwem. 

Jak zawsze na naszych łamach kilka bardzo ciekawych wywiadów, w tym z Arturem 
Kowalczykiem – prezesem Pomorskiego Klubu Biznesu, Zbigniewem Jareckim - preze-
sem Związku Pracodawców w Żukowie czy Leszkiem Rzoska – prezesem Zarządu firmy 
Benepol i Gajos. 

Hasło „kryzys” towarzyszy nam już od czterech lat. Kiedy może zniknąć? – takim pyta-
niem rozpoczynamy rozmowę z prof. Dariuszem Filarem, byłym członkiem Rady Polityki 
Pieniężnej i głównym ekonomistą Banku Pekso S.A., z której dowiemy się m.in. o co 
w tym kryzysie chodzi i co nas czeka w najbliższej przyszłości.  

Nie zabraknie u nas oczywiście informacji dla zainteresowanych biznesową rekreacją 
czy motoryzacją. W tym numerze piszemy o klubie stworzonym z myślą o kobietach, za 
którym stoją Panie Barbara i Halina Szczurek, o kolejnym klubie fitness otwartym przez 
mistrza pięści, ale też biznesu – Dariusza Michalczewskiego oraz o prapremierze najnow-
szego modelu Renault Clio.

Ciekawych artykułów jest zresztą znacznie więcej. Zapraszamy do lektury.   

Piotr Ruszewski
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Janusz Wojtczak, 
Grupa Travel Sp. z o.o. - W 2001 r. było to małe biuro podróży nastawione na sprzedaż imprez turystycz-
nych. Dziś Grupa Travel zatrudnia ponad 30 wykwalifikowanych pracowników i jest liderem w sprzedaży 
biletów lotniczych w taryfach marynarskich. Jej dokonania zauważano wielokrotnie honorując ją m.in. 
tytułami Gazeli Biznesu, Gryfa Pomorskiego czy Pomorskiego Pracodawcy Roku.

Jan Wyrwiński, 
Aiton Caldwell SA - Aiton Caldwell to lider rynku hostowanych usług telekomunikacyjnych dla MSP 
i klientów indywidualnych. Od 2009 r. uzyskała ponad 120 tys. klientów, a od 2011 r. jest notowana na 
rynku NewConnect.

Daniel Gwóźdź, 
Corleonis Sp. z o.o. - W 2000 r. gdy Corleonis rozpoczynał swoją działalność na rynku żurawi wieżowych 
posiadał jedno takie urządzenie. Dziś dysponuje 90 żurawiami, oferuje usługi transportowe oraz wynajmuje 
żurawie samochodowe. Obsługuje najbardziej znaczące firmy budowlane w Polsce. 

Jarosław Filipczak, 
Biuro Kompleksowej Obsługi Firm J&J - Firma obsługuje ponad 300 podmiotów w zakresie doradztwa do-
tyczącego prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania m.in. BHP, HACCP, zabezpieczenia ppoż, 
bezpieczeństwo budynków, prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej. Prowadzi także Centrum Szkolenio-
we J&J. Większość usług jest certyfikowana w ramach ISO.

Twarze pomorskiego 
biznesu wybrane!
Czterech przedsiębiorców z Pomorza, którzy osiągnęli sukces w biznesie, a zarazem 
angażują się społecznie i są odpowiedzialnym pracodawcą, zostało wybranych do 
ogólnopolskiej galerii przedsiębiorców „Biznes. Dobry wybór”. 

- Wybraliśmy pozytywnych bohaterów, którzy 
swoimi dokonaniami pokazują, że biznes to do-
bry wybór. Poszukiwaliśmy właścicieli i mena-
dżerów firm, również tych niewielkich, którzy 
odnoszą sukcesy biznesowe, angażują się na 
rzecz środowiska lokalnego i partnersko trak-
tują pracowników.- mówi Henryka Bochniarz, 
prezydent PKPP Lewiatan.

Zgłoszenia do konkursu były otwarte, kandy-
daci mogli zgłaszać się sami, mogli zostać rów-
nież zgłoszeni np. przez pracowników. Wyboru 
dokonała kapituła w składzie: Mieczysław Struk 
– Marszałek Województwa Pomorskiego, An-
drzej Chmielecki – Prezes Pomorskiego Związ-
ku Pracodawców Przedsiębiorczość, Grzegorz 
Popławski – Redaktor Naczelny Dziennika 
Bałtyckiego oraz Lech Parell – Prezes Zarządu 
Radia Gdańsk S.A.

W całej Polsce wyłoniono 120 przedsiębior-
ców. W każdym województwie zostanie przy-
gotowany raport, który zaprezentuje historie 

sukcesu przedsiębiorców z galerii „Biznes. Do-
bry wybór” oraz pokaże jaki jest wkład biznesu 
w jego rozwój. Projekt ten jest elementem kam-
panii prowadzonej przez PKPP Lewiatan, której 
celem jest budowanie pozytywnego wizerunku 
przedsiębiorców. 

Konkurs „Biznes. Dobry wybór” zorganizo-
wany został przez PKPP Lewiatan w ramach 
projektu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców” 
współfinansowanego ze środków UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotych-
czas przeprowadzono w całym kraju konsulta-
cje z prawie 1000 przedsiębiorców, aby doko-
nać diagnozy barier w sposobie postrzegania 
przedsiębiorców oraz współpracy biznesu z ad-
ministracją. Kolejnym etapem będzie kampania 
reklamowa, wykorzystująca wizerunki wybra-
nych osób z galerii „Biznes. Dobry wybór” oraz 
poradnik i cykl szkoleń dla administracji jak 
budować pozytywne relacje z biznesem.
(red)

Do galerii „Biznes. Dobry wybór” wybrani zostali:

Konkurs „Biznes. Do-
bry wybór” zorgani-
zowany został przez 

PKPP Lewiatan 
w ramach projektu 
„Poprawa wizerun-

ku przedsiębiorców” 
współfinansowane-

go ze środków UE 
w ramach Europej-

skiego Funduszu 
Społecznego. 
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Po raz drugi w trakcie swojej sześciolet-
niej działalności, Grupa Nokaut SA - wła-
ściciel m.in. porównywarki cen Nokaut.pl 
- znalazła się w gronie laureatów prestiżo-
wego rankingu Deloitte Technology Fast 
50 Central Europe 2012. Aż 678 procent 
wzrostu przychodów w ciągu ostatnich 5 
lat zagwarantowało Grupie 22. miejsce 
w rankingu.

Deloitte Technology Fast 50 Central Eu-
rope 2012 to coroczny ranking prezentu-
jący najszybciej rosnące innowacyjne fir-
my Europy Środkowej. Oprócz kategorii 
głównej funkcjonują podkategorie: “Big 
5” - prezentujące spółki o największych 
przychodach, oraz ““Rising Stars”, gru-
pującej najmłodsze firmy o największym 
potencjale rozwoju. Konkurs Deloitte to 
inicjatywa szczebla regionalnego ale i glo-
balnego. Głównym celem edycji środko-
woeuropejskiej jest zwrócenie uwagi na 
szybko rozwijające się spółki oraz pod-
kreślenie ich działalności na rynku.

W 2010 roku Grupa Nokaut - jako je-
dyna polska spółka - została wyróżniona 
w kategorii “Rising Stars”. Po dwóch 
latach powraca, tym razem do kategorii 
głównej rankingu Deloitte.

Grupa Nokaut SA w prestiżowym rakingu 
Deloitte Technology Fast 50

- Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że 
ponownie udało nam się znaleźć wśród 
laureatów tego prestiżowego zestawienia - 
mówi Wojciech Czernecki, Prezes Zarządu 
Grupy Nokaut SA. - Ponowne pojawienie 
się w zestawieniu 50. najszybciej rosną-
cych firm Europy Centralnej potwierdza, 
że nasze myślenie o e-commerce jak też 
wynikająca z niego strategia rozwoju Gru-
py są słuszne - dodaje.

Tegoroczny ranking Deloitte po raz ko-

lejny zdominowały polskie firmy techno-
logiczne. W zestawieniu znalazło się 36 
rodzimych przedsiębiorstw. To o osiem 
więcej niż w 2011 r. 27 spośród nich zo-
stało wyróżnionych w głównej kategorii, 
Technology Fast 50, w której także znala-
zła się Grupa Nokaut. Dziewięć pojawiło 
się w podkategorii “Rising Stars”, a trzy 
w “BIG 5”. W 2012 r. w rankingu znalazły 
się 23 debiutujące firmy.
(stan)

Grupa Nokaut SA. ma swoją siedzibę w Gdyni przy ulicy Sportowej

Fo
t. 

N
or

da
pr

es
s

Członkowie Loży Gdańskiej Business 
Centre Club mieli w ostatnim czasie okazję 
spotkać się z dwoma ważnymi osobisto-
ściami z kręgu ekspertów ekonomicznych 
i jednocześnie prominentnymi postaciami 
w ich organizacji. Gdańsk odwiedził Ma-
rek Goliszewski, prezes BCC oraz członek 
Rady Głównej klubu, Ryszard Petru.

Na spotkaniu z Ryszardem Petru (który 
jest również  przewodniczącym Towarzy-
stwa Ekonomistów Polskich) omawiano 
perspektywy strefy euro wobec kryzysu 
światowego oraz sytuację polskiej gospo-
darki w kontekście starań o utrzymanie eu-
ropejskiej waluty. Kanclerz Loży Gdańskiej 
Maciej Dobrzyniecki otwierając dyskusję 
zaznaczył, że polski rynek wytrzymuje na 
razie uderzenia fali kryzysowych i nie wy-
kazuje oznak zbliżającej się recesji. Gość 
wskazał na pojawiające się jednak obja-
wy zwalniania gospodarki – na malejące 
tempo wzrostu PKB i mało optymistyczne 
wnioski wynikające z obserwacji innych 
ważnych wskaźników ekonomicznych, 
m.in. kluczowego dla Polski poziomu eks-

portu. Nadzieję, na utrzymanie strefy euro 
i dalszą względną prosperity naszego rynku 
Ryszard Petru upatruje w determinacji po-
lityków europejskich, którzy powinni prze-
ciwdziałać odpływom kapitału z rynków 
powiązanych ze strefą euro, i zrezygnować 
z jednoczesnego realizowania takich ce-
lów jak: otwartości na międzynarodowe 
przepływy kapitału, skuteczna polityka 
pieniężna, czy stabilności kursu walutowe-
go, które są niemożliwe do zrealizowania 
równocześnie. Zdaniem eksperta waluta 
europejska, mimo recesji powinna jednak 
się utrzymać. 

„Umowa o pracę a rozwój nowych form 
kontraktów pomiędzy pracodawcą a pra-
cobiorcą. Ich wpływ na bezpieczeństwo 
pracownicze, poziom bezrobocia, konku-
rencyjność firmy” – tak brzmiał temat spo-
tkania Loży Gdańskiej, którego gościem 
był prezes Marek Goliszewski.

Przedmiotem troski BCC i jego prezesa 
jest od jakiegoś czasu problem tzw. „umów 
śmieciowych”. Środowiska związane 
z BCC protestują przeciwko temu okre-

Loża Gdańska BCC o wyzwaniach 
dla Polski i Europy

śleniu podkreślając, że jest ono obraźliwe 
dla obu stron zawierających takie umo-
wy i w dodatku mylące, jako, że w sytu-
acji kryzysowej i w ogóle na tle przemian 
w gospodarce, z którymi mamy do czynie-
nia w początkach XXI wieku, należy prze-
wartościować niektóre poglądy na kwestię 
form zatrudnienia. 

Kanclerz Maciej Dobrzyniecki zapre-
zentował członkom ZP BCC aktualny stan 
różnych form realizacji aktywności zawo-
dowej oraz przedstawił podstawowe tezy 
na temat elastycznych form zatrudnienia, 
wypracowane przez ZP BCC. Wyjaśnił, że 
proponowane zmiany, w opinii ZP BCC, 
poprawiłyby warunki prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, a przede wszystkim 
przyczyniłyby się do poprawy konkuren-
cyjności polskiej gospodarki, co prowadzi-
łoby do spadku stopy bezrobocia.

Marek Goliszewski przedstawił perspek-
tywy gospodarcze na rok 2013 rok, zapo-
znał uczestników spotkania z podstawowy-
mi informacjami na temat budżetu państwa 
oraz poinformował o podjętych przez BCC 
działaniach w kierunku niezwłocznego 
uchwalenia ustawy o samorządzie gospo-
darczym. Była też mowa o stworzeniu 
nowego Kodeksu pracy, adekwatnego do 
sytuacji i wyzwań współczesności. 
POR
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Międzynarodowa fi rma deweloperska 
Hines inwestuje w Centrum Biurowe Nep-
tun, które powstaje przy al. Grunwaldz-
kiej w Gdańsku. Generalnym wykonawcą 
inwestycji jest fi rma Budimex S.A. 

Hines jest prywatną fi rmą specjalizującą 
się w prowadzeniu inwestycji na rynku 
nieruchomości, organizacji procesu de-
weloperskiego i zarządzaniu nierucho-
mościami na całym świecie. Firma po-
siada swoje biura w 108 miastach w 18 
krajach, kontrolując aktywa o wartości 
około 23.4 miliardów USD, co czyni ją 
jedną z największych na globalnym rynku 
nieruchomości. 

W dniu 19 września odbyło się uroczyste 
wmurowanie kamienia węgielnego pod 
Centrum Biurowe Neptun. Harmonogram 
budowy zakłada uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie w grudniu 2013 roku. Pierw-
si najemcy wprowadzą się do budynku na 
początku 2014 roku. 

- Uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego jest ważnym etapem w re-
alizacji każdej inwestycji. W naszym za-
myśle Centrum Biurowe Neptun ma 
być najlepszym budynkiem biurowym 
w Gdańsku, zważywszy na jego lokaliza-
cję i architekturę – stwierdził Mieczysław 
Godzisz, Prezes Zarządu Hines Polska Sp. 
z o.o., 

Centrum Biurowe Neptun oferować 
będzie swoim najemcom 15.300 metrów 
kwadratowych nowoczesnej powierzchni 
biurowej zlokalizowanej na 18 piętrach. 
Na parterze budynku znajdować się bę-
dzie reprezentacyjny, chroniony hol re-
cepcyjny oraz lokale usługowo-handlo-
we. Na pierwszym piętrze zaplanowano 
w pełni wyposażone sale konferencyjne, 
przeznaczone dla przyszłych użytkow-
ników budynku. Takie rozwiązanie  po-

Kompleks biurowy Łużycka Offi ce Park w Gdyni zdobył pre-
stiżowy tytuł „Highly Commended Offi ce Development Poland”. 
Przyznało go międzynarodowe jury wybitnych profesjonalistów 
w ramach konkursu „International Property Awards” . 

Od 1994 roku najlepsze fi rmy i projekty deweloperskie na świe-
cie walczą o zwycięstwo w swojej branży, czego uhonorowaniem 
jest możliwość posługiwania się rozpoznawalnym na całym 
świecie logo nagrody.

Zrealizowana w latach 2008 - 2010 gdyńska inwestycja Łu-
życka Offi ce Park to pierwszy tego typu, nowoczesny projekt 
biurowy klasy A w Trójmieście. Jury doceniło jego architekturę, 
lokalizację, ekologię i stwarzany tu komfort pracy. 

Kompleks, który robi wrażenie

Biurowiec w 18 piętrach

Podczas uroczystości wmurowa-
nia kamienia węgielnego (od le-
wej): Wiesław Bielawski - zastęp-
ca Prezydenta Gdańska, Artur 
Czynczyk - członek zarządu Bu-
dimex S.A., Mieczysław Godzisz 
- prezes zarządu Hines Polska 
Sp. z o.o., Andrzej Bojanowski - 
zastępca Prezydenta Gdańska 
ds. polityki gospodarczej

zwoli zmniejszyć powierzchnię sal kon-
ferencyjnych w biurach zajmowanych 
przez najemców, a tym samym przełoży 
się na zmniejszenie kosztów najmu. Prze-
widziano ponadto miejsce na restaurację, 
kawiarnię oraz salon prasowy.

Autorem projektu architektonicznego 
budynku jest renomowana pracownia ar-
chitektoniczna Aedas, wybrana przez Hi-
nes w wyniku konkursu przeprowadzone-
go na początku 2010 roku. Wyróżnikiem 
obiektu jest przeszklenie fasady na pełnej 
wysokości pomieszczeń biurowych – 
użytkownikom zagwarantuje to nie tylko 
wspaniałe widoki, ale przede wszystkim 
doskonałe doświetlenie stanowisk pracy 
światłem naturalnym. Powierzchnia kon-
dygnacji mierzy od 798 m² do 1.024 m².  
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Gdańskie Dni Elektryki były okazją do 
uczczenia jubileuszu 80 - lecia Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich na Wy-
brzeżu. Konferencja i uroczystość jubi-
leuszowa odbyły się w Domu Technika 
w Gdańsku.

„Od momentu powstania do dnia dzi-
siejszego aktywnie działamy w zakresie 
integracji środowiska elektryków, podej-
mujemy pracę na rzecz rozwoju myśli 
technicznej i krajowego przemysłu. Peł-
nimy opiniotwórczą roli w zakresie sze-

roko pojętej elektryki, współpracujmy 
z samorządami na rzecz rozwoju gospo-
darczego regionu. SEP jest marką” - po-
wiedział Waldemar Dunajewski, prezes 
oddziału SEP w Gdańsku.

Jako datę powołania Oddziału Wy-
brzeża Morskiego Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich przyjmuje się 1932 r. 
Jednym z organizatorów i pierwszym 
prezesem oddziału został inż. Kazimierz 
Bieliński – dyrektor Miejskich Zakładów 
Elektrycznych w Gdyni, który został 

Święto elektryków
zamordowany w 1939 roku w Lasach 
Piaśnickich.  Po wojnie, w 1947 roku 
Oddział Wybrzeża Morskiego SEP prze-
mianowano na Oddział Gdański SEP. 

Na konferencji poruszane były tematy 
związane z otoczeniem społeczno – go-
spodarczym elektrowni jądrowych we 
Francji, Energa Operator przedstawił 
szanse i wyzwania związane z rozwojem 
sieci inteligentnych w elektroenergety-
ce. Młodzi Członkowie SEP w Gdańsku 
wzięli udział w konkursie robotów,. Sto-
isko pod patronatem Arevy, EDF i Fun-
dacji Forum Atomowe przygotowywane 
zostało we współpracy z Gdańskim Par-
kiem Naukowo-Technologicznym. Od-
wiedzający obejrzeli makiety elektrowni 
jądrowej, a przy użyciu symulatora kom-
puterowego poznali zasadę jej działania. 

Ważnym wydarzeniem poprzedzają-
cym Gdańskie Dni Elektryki było spo-
tkanie w lasach Piaśnickich ( cmentarz), 
gdzie odbyły się uroczystość odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej zamordowanych 
w Piaśnicy Elektryków. 

Wystawę medali wybitych w związku 
z działalnością Oddziału Gdańskiego 
SEP, przedstawiających wybitnych elek-
tryków i tematy związane z elektryką 
i energetyką można obejrzeć w paździer-
niku  w Gdyni, w Cafe Księgarnia Vade-
mecum. Na wystawie przedstawiono po-
nad 20 medali ze zbiorów Dariusza Świ-
sulskiego, Henryka Borynia i Andrzeja 
Wawrzyńskiego.
(POR)

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku 
od 2007 roku organizuje konkurs „Fir-
ma z Przyszłością”. W październiku roz-
strzygnięto kolejną jego edycję.

Konkurs „Firma z przyszłością” ma 
promować pomorskie przedsiębiorstwa 
inwestujące w innowacyjne rozwiązania, 
które są w dobrej kondycji finansowej 
oraz mają szanse na rozwój. W konkur-
sie mogą uczestniczyć również firmy 
niezrzeszone w Pomorskiej Izbie czy ce-
chach. Nagrody i wyróżnienia przyzna-
wane są w czterech kategoriach: mikro, 
małe, średnie i duże.

W kategorii mikro nagrodę otrzymała 
firma 3Wings z Gdańska, zajmująca się 
obrotem energią elektryczna i zarządza-
niem portfelem wytwarzania odnawial-
nych źródeł energii. Wyróżnienie trafiło 
do firmy Personia z Gdyni, zajmującej 
się profesjonalnym wsparciem HR. 

W kategorii mała firma nagrodzona 
została spółka Aiton Caldwell - lider 
polskiego rynku hostowych usług tele-

Pomorskie firmy z przyszłością

komunikacyjnych. Wyróżniono Przed-
siębiorstwo Instalacyjno - Budowlane 
Suchocki. 

Pierwsze miejsce w kategorii firma 
średnia przypadło Pomorskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Wyróżniono na-
tomiast spółkę Euro-Went Zakład Pracy 
Chronionej. 

W kategorii duża firma nagroda przypa-
dła spółce Polbruk SA - ogólnopolskiemu 

producentowi kostki brukowej i elemen-
tów drogowych.

W konkursie nagrodzono również 
przedsiębiorstwa, które wyróżniają się 
dbałością o pracowników, ochronę śro-
dowiska oraz działających na rzecz spo-
łeczności lokalnych. Pierwsze miejsce 
w tej kategorii przypadło spółce Aiton 
Caldwell, wyróżnienie zaś trafiło do Po-
lbruk SA. 
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Wiodącą specjalnością jest leczenie 
zmian nowotworowych skóry. Leczenie 
onkologiczne opiera się na metodzie 
chirurgii mikrograficznej opracowanej 
przez amerykańskiego doktora Frederica 
Mohsa, udoskonalonej przez prof. Hel-
muta Breuningera, która mimo wysokiej 
skuteczności, do tej pory nie była osiągal-
na dla polskich pacjentów.

- Chirurgia Mohsa jest stosowana do 
leczenia niektórych nowotworów skó-
ry – mówią lekarze. - Precyzyjnie usuwa 
zmiany, poprzez kontrolę brzegów usu-
wanych tkanek, maksymalnie oszczędza-
jąc zdrowe tkanki.

Udoskonalona metoda Mohsa bazująca 
na pełnej trójwymiarowej analizie kom-
pletności wycięcia nowotworu, zapewnia 
prawie 99 procentową, całkowitą wyle-
czalność nowotworów skóry przy jej uży-
ciu. Zarówno przy zmianach pierwotnych 
jak i w przypadku powstania lokalnych 
wznów po pierwotnym wycięciu metodą 
klasyczną. 

Dzięki tej metodzie ograniczyć można 
również zakres niezbędnego wycięcia 
skóry wokół nowotworu, co ułatwia 
rekonstrukcję plastyczną powstałego 
ubytku i gwarantuje lepszy efekt kosme-
tyczny. (DD)

W jego skład wchodzą: Zbigniew Paszkowicz, Prezes Zarządu; Dariusz Wojdyński, 
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Ekonomiczno–Finansowych, oraz Krzysztof Su-
łecki, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Poszukiwań i Wydobycia.     

Powyższa decyzja Rady ma na celu stworzenie z LOTOS Petrobaltic głównego 
centrum decyzyjnego w zakresie rozwoju segmentu poszukiwań i wydobycia 
w Grupie Kapitałowej LOTOS. Pozwoli to skuteczniej w pełni wykorzystać poten-
cjał, kompetencje i blisko 40-letnie doświadczenie spółki w poszukiwaniu i wydo-
byciu węglowodorów. 

Dziś LOTOS Petrobaltic, jako jedyna firma w Polsce, wydobywa ropę naftową oraz 
gaz ziemny na Morzu Bałtyckim i jest drugim co do wielkości krajowym producen-
tem ropy. Dzięki porozumieniu Grupy LOTOS S.A. i PGNiG, zawartemu 17 września 
br., LOTOS Petrobaltic będzie mógł wspólnie z PGNiG realizować szereg projektów 
z zakresu poszukiwań i wydobycia węglowodorów ze złóż konwencjonalnych i nie-
konwencjonalnych na lądzie. 

Spółka aktywnie szuka partnerów strategicznych również dla realizacji projektów 
zw. z uruchomieniem wydobycia ze złóż gazowych, zlokalizowanych na Bałtyku. 
Poprzez spółki zależne LOTOS E&P Norge i LOTOS Geonafta, 

LOTOS Petrobaltic prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą na morzu 
w Norwegii i lądzie i na Litwie. Zgodnie z obowiązującą przyjętą strategią LOTOS 
Petrobaltic zamierza w 2015 r. wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej, co odpowia-
da ok. 10% zapotrzebowania rafinerii gdańskiej na ten surowiec. 

„Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020” 
poświęcona była konferencja z udziałem 
przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Rolnic-
twa Włoch.

Podczas konferencji wystąpili m.in. 
przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi: Waldemar Guba - zastępca 
dyrektora Departamentu Unii Europejskiej 
i Współpracy; Paweł Łazarski z Wydziału 
Polityki Strukturalnej Departamentu Rybo-
łówstwa oraz Wanda Klepacka z Wydziału 
Analiz Departamentu Unii Europejskiej 
i Współpracy Międzynarodowej. 

Ministerstwo Rolnictwa Włoch reprezen-
towali Avelio Marini z Instytutu Rynków 
Rolnych w Sieci Obszarów Wiejskich 

w Ministerstwie Rolnictwa, który zajmu-
je się zagadnieniami powiązań rolnictwa 
i środowiska, rozwojem obszarów wiej-
skich i górskich, LGD i moderatorów, krót-
kimi łańcuchami dostaw i lokalnych ukła-
dów produkcji i konsumpcji. 

Wśród zaproszonych znaleźli się także 
przedstawiciele instytucji i organizacji rol-
niczych, jednostek samorządu terytorialne-
go oraz grupy producentów rolnych, człon-
kowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Po-
morskie, wytwórcy żywności tradycyjnej 
i ekologicznej, Lokalne Grupy Działania, 
Lokalne Grupy Rybackie, partnerzy Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich wojewódz-
twa pomorskiego. Konferencja odbyła się 
22 października w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Pomorskiego. 

Jedyne takie 
centrum medyczne

LOTOS Petrobaltic z nowym Zarządem
Rada Nadzorcza LOTOS Petrobaltic wybrała Zarząd spółki. 

O strategii rozwoju wsi, 
rolnictwa i rybactwa
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Na gdańskiej Zaspie od kilku tygodni 
działa Centrum Sanitas. Wiodącą spe-
cjalnością placówki będzie chirurgiczne 
leczenie zmian nowotworowych skóry.

Centrum Medycyny Specjalistycznej 
przy ulicy Pilotów w Gdańsku powstało 
z inicjatywy Grzegorza Biereckiego, sena-
tora, założyciela i twórcy Spółdzielczych 
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, któ-
ry dzięki zastosowaniu metody Breunin-
gera wygrał walkę z nowotworem skóry. 

Centrum działa na rynku prywatnych 
usług medycznych jako nowoczesny 
ośrodek zdrowia. Funkcjonuje w formie 
przychodni i oddziału chirurgii jednego 
dnia. Dysponuje nowocześnie wyposa-
żonymi gabinetami specjalistycznymi 
i diagnostycznymi oraz profesjonalnym 
blokiem operacyjno-zabiegowym z kom-
fortowymi salami dla pacjentów. 

W konferencji wziął udział m.in. Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP

Senator Grzegorz Bierecki (z lewej)
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Regionalne Dni Inwestycji to otwarty 
ogólnopolski projekt o charakterze edu-
kacyjnym realizowany przez Stowarzy-
szenie Inwestorów Indywidualnych. Jed-
no ze spotkań odbyło się w Gdańsku. 

Uczestnicy spotkania, które odbyło 
się 29 września, dzięki wykładowi Pio-

tra Greli mogli poznać zastosowanie 
analizy technicznej przy podejmo-
waniu decyzji inwestycyjnych. Z kolei 
analityk Domu Maklerskiego BOŚ Kon-
rad Ryczko przedstawił aktualną sy-
tuację gospodarczą w Europie oraz 
szanse i zagrożenia dla inwestorów. 

Uroczysta inauguracja działalności 
Słupskiego Inkubatora Technologiczne-
go (SIT) oraz jubileuszowa gala 15-le-
cia funkcjonowania Słupskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej miała miej-
sce  w październiku. Inwestycja SIT 
została zrealizowana w ramach projektu 
pn.: „Budowa i wyposażenie Słupskiego 
Inkubatora Technologicznego”, współfi-
nansowanego z Unii Europejskiej Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Regionalny Programu Operacyj-
ny Województwa Pomorskiego na lata 
2007-2013 Oś priorytetowa 1 – Rozwój 
i innowacje MSP, Poddziałanie 1.5.1 In-
frastruktura dla rozwoju firm innowacyj-
nych. Wartość projektu wynosi 41 mln 
zł. 

Uroczystości otwarcia SIT oraz jubile-
uszu Strefy zgromadziły około 250 go-
ści. Wśród nich znaleźli się m.in. Teresa 
Korycińska Wicedyrektor Departamentu 
Instrumentów Wsparcia Ministerstwa 
Gospodarki, Mieczysław Struk Marsza-
łek Woj. Pomorskiego, Ryszard Świlski 
Członek Zarządu Woj. Pomorskiego, 
Kazimierz Kleina Senator RP, Zbigniew 
Konwiński Poseł RP, Maciej Kobyliński 
Prezydent Miasta Słupska, Sławomir Zie-
mianowicz Starosta Powiatu Słupskiego, 
reprezentanci samorządów i instytucji lo-
kalnych, prezesi specjalnych stref ekono-
micznych, przedsiębiorcy Słupskiej SSE 
oraz najemcy SIT. 

Po uroczystym przecięciu wstęgi, 
otwierającej obiekt Inkubatora, została 
przedstawiona przez Prezesa Zarządu Po-
morskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
S.A. Pana Mirosława Kamińskiego histo-
ria realizacji projektu SIT oraz wręczono 
podziękowania za udzielone wsparcie 
wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do realizacji tego przedsięwzięcia m.in. 
Samorządowi Województwa Pomor-
skiego, głównemu udziałowcowi PARR 

Ekonomiczne święto w Słupsku 

Różne oblicza inwestycji Osoby inwestujące na rynku FOREX 
bądź chcące dopiero rozpocząć przy-
godę z tym rynkiem otrzymali dużo 
praktycznych wskazówek podczas wy-
kładu Przemysława Parulskiego, który 
jest Głównym Analitykiem TeleTrade 
w Gdańsku. Konferencja zakończyła się 
wykładem Artura Petkiewicza, Prezesa 
Zarządu PL Consulting, który przedsta-
wił szanse inwestycyjne na rynku New-
Connect. (stan)

S.A., Miastu Słupsk, Agencji Rozwoju 
Pomorza S.A. oraz partnerom bizneso-
wym:  generalnemu wykonawcy inwe-
stycji firmie Allcon Budownictwo Sp. 
z o.o. SKA oraz Pracowni Projektowe 
Colosseum. Podczas gali uhonorowano 
również przedsiębiorców Słupskiej SSE 
oraz wręczono uroczyste dyplomy dla 
najemców SIT. Uroczystość zakończył 
koncert Polskiej Filharmonii Sinfonia 

Baltica ze Słupska pod batutą Pana Boh-
dana Jarmołowicza wraz z wirtuozem 
akordeonu i bandoneonu Panem Wiesła-
wem Prządką. (miro)

Przecięcie wstęgi podczas uroczystości otwarcia SIT-u

Słupski Inkubator Technologiczny 
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Odbywające się pod koniec września 
w Sopocie Europejskie Forum Nowych 
Idei było okazją do przedyskutowania za-
gadnień związanych z polityczną i gospo-
darczą rolą Europy w nowym układzie sił 
na świecie. 

Europa musi na nowo określić swoją 
rolę we współczesnym świecie. Jak zdefi-
niować jej miejsce w globalnym świecie? 
Jakie są nowe zagrożenia dla ładu gospo-
darczego? Jakich lekcji udzielił kryzys po-
litykom i liderom biznesu? Czego Europa 
może, a czego nie musi się nauczyć od 
najszybciej rosnących gospodarek świata? 
Jaka ma być rola Zachodu we współcze-
snym świecie? Lista pytań i wątpliwości 
była znacznie dłuższa, dlatego to między-
narodowe forum dyskusyjne spotkało się 
z takim zainteresowaniem. 

Były premier i przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego Jerzy Buzek podczas 
otwarcia forum mówił, że Europa stoi na 
rozdrożu. 

– Jesteśmy w pewnym sensie w sytuacji: 
teraz albo nigdy. Albo wrócimy do stanu 
przeszłości, być może do ponownego roz-
drobnienia naszych krajów, albo będziemy 
tkwić biernie w sytuacji, w której jesteśmy, 
albo pójdziemy naprzód, po tę nową markę 
Zjednoczonych Stanów Europy. To nie jest 
perspektywa na rok, na pięć a może nawet 

na dziesięć lat. Może to jest perspektywa 
jednego wieku, nie chcę jej określać – po-
wiedział Buzek. 

Były prezydent Lech Wałęsa podkreślił 
konieczność wyrównywania poziomu 
rozwoju krajów UE i ich dalszej integracji 
w wybranych dziedzinach. 

– Nie da się zbudować państwa Europa 
przy tak różnych podatkach. Nie da się 
zbudować państwa Europa przy tak du-
żych różnicach socjalnych w różnych pań-
stwach. Nie da się, bo będą przenoszone 
zakłady, co jest kosztem w Europie niepo-
trzebnym. Traktujmy państwo Europa jako 
jeden, nasz wspólny pomysł – apelował. 

Wśród gości byli m.in.: amerykańscy 
intelektualiści Benjamin Barber i George 
Friedman, były prezydent ZSRR Michaił 
Gorbaczow, brytyjski historyk Norman Da-
vies, francuski filozof Bernard-Henri Levy, 
były niemiecki komisarz UE Guenter Ver-
heugen a także m.in. Zbigniew Brzeziński, 
Adam Michnik, Jan Krzysztof Bielecki, 
Jerzy Hausner i Adam Daniel Rotfeld. 

EFNI zostało zorganizowane już po raz 
drugi przez Polską Konfederację Praco-
dawców Prywatnych Lewiatan we współ-
pracy z europejską federacją pracodaw-
ców BusinessEurope, miastem Sopot oraz 
polskimi i międzynarodowymi firmami 
i instytucjami. 

Europa na rozdrożu

Gościem specjalnym forum 
był Zbigniew Brzeziński

Pracodawcy Pomorza objęli patronatem 
pierwszą, prywatną, impresaryjną scenę 
teatralną w województwie pomorskim 
pod nazwą „Scena teatralna Kontakt”.

Inicjatorem powołania sceny jest Agen-
cja Kontakt Grzegorz Furgo. Porozumie-
nie o współpracy zostało podpisane 19 
października przez „Pracodawców Pomo-
rza” w ramach społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. W jego ramach organizacja 
zobowiązała się do wspierania i promo-
wania w szerokim zakresie działalności 
„Sceny Teatralnej Kontakt”.

Siedziba sceny mieścić się będzie w bu-
dynku Naczelnej Organizacji Technicznej 
przy ul. Rajskiej 6.  „Scena Teatralna Kon-
takt” proponować będzie  publiczności 
wybrane przedstawienia teatralne najlep-
szych polskich scen. Współpraca z presti-
żowymi polskimi teatrami, takimi jak np. 
Teatr Wielki Opera Narodowa, Teatr Ate-
neum, Teatr Polski, Teatr Kwadrat, Teatr 
Powszechny, Teatr Syrena, Teatr Komedia 
czy Teatr Studio gwarantuje, że większość 
najlepszych polskich spektakli może być 

Pracodawcy Pomorza w służbie kultury

prezentowana w Gdańsku tuż po premie-
rze w Warszawie czy Krakowie.

W trakcie spotkania w siedzibie Praco-
dawców Pomorza, po podpisaniu porozu-

mienia, prezes Zbigniew Canowiecki wy-
raził nadzieję, że współpraca będzie obu-
stronna i że nowa scena teatralna stworzy 
warunki dla organizacji eventów kultural-
nych (spektakli, koncertów), które będą 
uświetniać konferencje biznesowe i inne-
go rodzaju wydarzenia towarzyszące ży-
ciu środowiska. Grzegorz Furgo zapewnił, 
że współpraca będzie przebiegać w spo-
sób zadowalający obie strony i przy okazji 
wyraził nadzieje, że znakomite spektakle 
„importowane” z całego kraju przyciągać 
będą publiczność nie tylko z Trójmiasta, 
ale – mając na uwadze poprawiające się 
warunki komunikacyjne – również z in-
nych miast i ośrodków Pomorza. 

Zebrani zgodnie podkreślali, że pojawie-
nie się nowej sceny teatralnej na mapie kul-
turalnej Trójmiasta to dowód na wszech-
stronny rozwój naszej aglomeracji. 

Na inaugurację nowej sceny w dniu 3 
listopada widzowie obejrzeli spektakl 
„Dowód” stołecznego Teatru Polonia 
z Andrzejem Sewerynem, Marią Seweryn 
i Joanną Trzepiecińską.

Joanna 
Trzepiecińska
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Już 10 listopada w siódmej edycji około-
ziemskich regatach Vendée Globe 2012/13 
weźmie udział Zbigniew Gutkowski. 
Pierwszy w historii Polak, który znalazł 
się w elitarnym gronie 20 żeglarzy z ca-
łego świata, wystartuje na nowym jachcie 
ENERGA. 

Vendée Globe to organizowane co czte-
ry lata samotnicze regaty wokółziemskie. 
Uczestnicy, reprezentujący czołówkę świa-
towego żeglarstwa, mają do pokonania 
około 30 000 mil morskich bez zawijania 
do portów i bez jakiejkolwiek pomocy 
z zewnątrz, zdając się wyłącznie na swoje 
umiejętności. 

W tym roku wśród żeglarzy, którzy za-

kwalifi kowali się do fi nałowej dwudziest-
ki, po raz pierwszy znalazł się reprezentant 
Polski – Zbigniew Gutkowski. W ramach 
współpracy z Grupą ENERGA gdańszcza-
nin wystartuje na nowym jachcie ENER-
GA. Jest to jednostka klasy IMOCA Open 
60.

- Udział w Vendée Globe to najtrudniej-
szy egzamin i jednocześnie spełnienie 
marzeń każdego żeglarza. Tym bardziej je-
stem dumny, że jako pierwszy Polak stanę 
na starcie we francuskim Les Sables–d’O-
lonne, reprezentując barwy naszego kraju 
– mówi Gutkowski. - Dzięki współpracy 
z Grupą ENERGA wystartuję na nowym 
jachcie ENERGA. To na tej jednostce po-

Maszyna, której zadaniem będzie drąże-
nie tunelu pod Martwą Wisłą jest gotowa. 
Urządzenie zbudowano w fabryce fi rmy 
Herrenknecht AG w niemieckim Schwa-
nau. „Kret” pracę w Gdańsku rozpocznie 
na przełomie 2012/2013 roku. 

- Maszyna robi niesamowite wrażenie. 
Dopiero stając obok niej, widać jaka to ol-
brzymia inwestycja i z jaką zaawansowaną  
technologią mamy do czynienia – podkre-
śla prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 

Tunel pod Martwą Wisłą, będzie pierw-
szym tunelem w Polsce wykonanym me-
todą TBM. Jego długość to ponad 1378 
m. Wyloty z tunelu zlokalizowane będą na 
wysokości nabrzeży „Dworzec Drzewny” 
(od strony Węzła Ku Ujściu) w odległości 
ok. 520 m od wschodniego brzegu Mar-
twej Wisły i „Dworzec Wiślany” (od stro-
ny Węzła Marynarki Polskiej) w odległości 
ok. 370 m od zachodniego brzegu Martwej 
Wisły. 

Tarcza wiercąca TBM (której średnica 
wynosi ponad 12 metrów) wydrąży dwie 
nitki tunelu (po jednej dla każdego kierun-
ku ruchu). Tunel w swym najniższym miej-
scu znajdzie się prawie 35 m pod lustrem 
Martwej Wisły. Warto także podkreślić, iż 
maszyna została wyprodukowana na za-
mówienie, a czas jej produkcji  trwał około 
rok. 

Tunel pod Martwą Wisłą jest integralną 
częścią IV zadania budowy Trasy Słowac-
kiego - odc. Węzeł „Marynarki Polskiej” 
– Węzeł „Ku Ujściu”. Wykonawcą inwe-
stycji jest konsorcjum OHL, a inwestorem 
zastępczym spółka Gdańskie Inwestycje 
Komunalne. 

Całościowy koszt budowy Trasy Słowac-
kiego wynosi 1,4 mld zł, z czego IV zada-
nie   - 885,6 mln zł. Planowane zakończenie 
całej realizacji to październik 2014 roku.

 

Energa płynie dookoła świata płynąłem w kwalifi kacjach, osiągając bar-
dzo dobre wyniki. Zamierzam je powtó-
rzyć podczas ofi cjalnego wyścigu.

- Udział w regatach pod banderą ENER-
GI to doskonała okazja do budowania roz-
poznawalności naszej marki i jej promocji, 
także poza granicami kraju. Zmagania 
zawodników śledzić będą w transmisjach 
telewizyjnych miliony ludzi na całym 
świecie – mówi Mirosław Bieliński, prezes 
Zarządu ENERGA SA.

Współpraca Gutka z gdańską grupą ener-
getyczną to element zainaugurowanego 
w październiku programu Energa Sailing. 
Celem projektu, którego ambasadorem zo-
stał Zbigniew Gutkowski, jest promowanie 
żeglarstwa jako sposobu na aktywny i zdro-
wy wypoczynek dla dzieci i młodzieży. 
(red) 

Gigantyczny świder 
pod Martwą Wisłą
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Tradycyjna strefa relaksu odchodzi do lamusa. Ruszył in-
nowacyjny projekt Gdańskiego Inkubatora Przedsiębior-
czości STARTER – Crazy Room. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości mieści się w biurowym 
budynku przy ul. Lęborskiej 3 w Gdańsku. Jednym z jej projektów 
jest Inkubator STARTER. Do użytku oddano właśnie oryginalną 
strefę wypoczynku – Crazy Room. 

Przykładowo w przerwie od pracy można pograć w kosza, po-
leniuchować na świeżym powietrzu, a także zagrać – w stacjach 
rozrywki ulokowanych na piętrach - w tradycyjne piłkarzyki, czy 
w gry przy pomocy zaawansowanej technologii Kinect, gdzie ruch 
na monitorze sterowany jest ciałem gracza.

W pełni wyposażone kuchnie zachęcają do samodzielnego go-
towania ulubionych dań; alternatywnie można skorzystać z lunch 
baru. W budynku funkcjonuje też punkt opieki nad dziećmi. Ro-

dzice mogą zostawić swoje pociechy w przedszkolu, które reali-
zuje autorski program kształtujący postawę przedsiębiorczości 
u dzieci.

Pomieszczenie utrzymane jest w konwencji surrealistycznej, 
inspirowanej fi lmową wersją „Alicji w Krainie Czarów” Tima 
Burtona. Młody gdański projektant wnętrz, Arkadiusz Grzędzicki, 
przygotowując projekt, postawił na energiczne kolory w niebanal-
nych połączeniach, miękkie tkaniny oraz inspirujący design.

- Filozofi ą Crazy Room jest przełamywanie nudy i rutyny umy-
słowej. Nietypowy wystrój wnętrz ma rozluźnić sztywne schematy 
myślowe i zainspirować do myślenia niestandardowego – wyja-
śnia Prezes Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Małgorzata 
Jasnoch. – Jeden z zainteresowanych wynajmem menadżerów 
wspomniał, że w takim miejscu nawet o planie fi nansowym myśli 
się i rozmawia w zupełnie inny sposób.

Trójmiasto stało się centrum młodego 
biznesu. Podczas spotkania Business Mi-
xer uroczyście otwarty został AIP Business 
Link Trójmiasto. Gościem specjalnym był 
Maciej Grabski, m.in. współtwórca Wirtu-
alnej Polski.

AIP Business Link posiada oddziały zlo-
kalizowane w 5 najważniejszych bizneso-
wo miastach w Polsce: Warszawie, Kra-
kowie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. 
W Gdańsku mieści się w nowoczesnym 
biurowcu Olivia Gate przy ul. Grunwaldz-
kiej 472. Docelowo gdański oddział fi rmy 
ma w planach wsparcie rozwoju 200 naj-
bardziej innowacyjnym startupów. Pierw-
sze spotkanie, które odbyło się 21 września, 
poświęcone było prezentacji 3 różnorod-
nych i innowacyjnych fi rm.

- Dążymy do stworzenia społeczności 
najbardziej innowacyjnych fi rm, które 
będą się uzupełniały dzięki swojej wiedzy 
i doświadczeniu – mówi Michał Nowak, 
manager AIP Business Link Trójmiasto. - 
Selekcjonujemy je przy tym w taki sposób, 
aby żaden z nowych startupów nie stanowił 
konkurencji dla już funkcjonującego.

Otwarcie na biznesowe pomysły

Na konferencji otwierającej AIP Business 
Link w Gdańsku obecny był m.in. ekspert 
- Maciej Grabski, współtwórca Wirtualnej 
Polski, który opowiedział o swoich lepszych 
i gorszych doświadczeniach biznesowych. 
Podczas spotkania trzy młode fi rmy rywa-
lizowały o tytuł Startupu Miesiąca. Były to 
SprzedamByka.pl, B2CMANAGER oraz 
Privore Group.  Decyzją eksperta, Startu-

pem Miesiąca została fi rma SprzedamBy-
ka.pl, która jest innowacyjnym narzędziem 
zmieniającym dotychczasowy sposób han-
dlu bydłem. Maciej Grabski umotywował 
swój wybór umiejętnym znalezieniem niszy, 
skalowalnością biznesu oraz niebanalnymi 
ścieżkami nawiązywania współpracy B2B 
obranymi przez zespół. Publiczność niemal 
jednogłośnie zgodziła się z ekspertem.

Odpoczynek 
inny niż wszystkie
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Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako 
patron konkursu oraz Dziennik Gazeta 
Prawna  zorganizowały dla wszystkich 
przedsiębiorców i ludzi biznesu trzecią już 
edycję Skrzydeł Biznesu – cykl konferen-
cji połączony z prestiżowym rankingiem 
firm z sektora MSP. 

Spotkania zostały zorganizowane we 
Wrocławiu, Sopocie, Krakowie, Pozna-
niu, Lublinie, Katowicach oraz w War-
szawie. W Sopocie - 11 października 
w Grand Hotelu – odbyła się konferencja 
dla przedsiębiorców z udziałem przedsta-
wicieli władz samorządowych oraz gala 
wręczenia Skrzydeł Biznesu 

– Bardzo się cieszę, że ludzie biznesu 
przyjeżdżają do Sopotu, że chcą się tutaj 
spotykać. Ważne jest byśmy nasze strate-
gie rozwoju regionu konsultowali także z 
wami – mówił Jacek Karnowski, prezy-
dent Sopotu. 

Zadaniem rankingu jest wyróżnienie 
firm wiarygodnych i osiągających najlep-
sze wyniki finansowe. Nagrodzone przed-
siębiorstwa uzyskują możliwość posługi-
wania się mianem „stabilnych firm”, które 
pomimo dużej konkurencji i niestabilnych 
czasów gospodarczych wciąż się rozwija-
ją i wzbudzają zaufanie.

W ramach eliminacji na potrzeby ran-
kingu firmy zostały podzielone na cztery 
grupy: 

- przedsiębiorstwa mikro, których rocz-
ny obrót lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 8 mln zł

- przedsiębiorstwa małe z obrotem nie 
przekraczającym 40 mln zł

- przedsiębiorstwa średnie, których 
sprzedaż w 2010 roku była nie większa 
niż 200 mln zł

- mikrobiznes, czyli firmy, których obrót 
nie przekroczył 1 mln zł

W przypadku porównywalnej oceny 
wiarygodności firm wyższe miejsce w ran-
kingu przypadło firmie charakteryzującej 
się większą dynamiką wzrostu sprzedaży.

Ocena wiarygodności określana jest na 
podstawie wskaźnika Failure Score D&B 
Poland definiowanego jako wskaźnik ry-
zyka upadłości firmy, stworzony przez 
D&B na podstawie modelu statystyczne-
go, który wyznacza prawdopodobieństwo 
upadku firmy w ciągu następnych 12 
miesięcy. Prawdopodobieństwo wyzna-
czono na podstawie obserwacji zachowań 
blisko 400 tys. firm prowadzących pełną 
księgowość. 

Grupę Bisnode Polska, która zajęła się 
zestawieniem rankingowym i wyłonie-
niem laureatów tworzą wywiadownie 
gospodarcze D&B Poland, Soliditet Pol-
ska, wiodący dostawca biznesowych baz 
danych HBI Polska oraz portal doradztwa 
biznesowego Verdict.pl.

Lekcja odwagi biznesu
Lista firm – laureatów, 
we wszystkich kategoriach

Mikrobiznes – sprzedaż do 1 mln zł
1. Telewizja Kablowa Wejherowo Sp. z o.o. 
2. Rr Media Sp. z o.o. 
3. Zapa Sp. z o.o. 
4. P.P.U. Unia Sp. z o.o.
5. Wip Sp. z o.o. 
6. Horyzont Sp. z o.o. 
7. Bartex Sp. z o.o.
8. Navimor Impet Sp. z o.o. 
9. Control System Software Sp. z o.o.
10. Ab Poligraf Sp. z o.o. 
11. Marko Agencja Consultingowo 
        Usługowa Sp. z o.o. 
12. Lubeko Sp. z o.o. 
13. Kamiry Sp. z o.o. 
14. M M Service Sp. z o.o. 
15. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
       Pod Wieżą Sp. z o.o.

Firmy mikro – sprzedaż do 8 mln zł
1. Konmet Sp. z o.o. 
2. Pol-Swed Projekt Sp. z o.o. 
3. Navitest Sp. z o.o. 
4. Rolchem Sp. z o.o. 
5. Prorem Agro Sp. z o.o. 
6. Alimpex Poland Sp. z o.o. 
7. Mdkd Sp. z o.o. 
8. Pamal Sp. z o.o. 
9. Cemor Sp. z o.o.
10. Mariteam Polska Sp. z o.o. 
11. Ch Technika Chłodnicza Sp. z o.o. 
12. Grupa Nokaut S A 
13. Tmc Sp. z o.o. 
14. Pegaz Group Sp. z o.o.
15. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo
      -Handlowe Agro Piaski Eksport Import Sp. z o.o.

Firmy małe – sprzedaż do 40 mln zł
1. Sealand Logistics Sp. z o.o. 
2. Projektowanie Maszyn W. Pietrzyk P. Żabiński S.J. 
3. Sescom S.A. 
4. Microsystem Sp. z o.o. 
5. Nordbeton Sp. z o.o. 
6. Stoll Polska Sp. z o.o. 
7. Eldro - Fl Sp. z o.o. 
8. Prokont Sp. z o.o. 
9. Stocznia Wisła Sp. z o.o.
10. Eurogaz - Gdynia Sp. z o.o. 
11. Prestol Sp. z o.o. 
12. Stal Rem S A 
13. Elnaft Sp. z o.o.
14. Norwood Sp. z o.o. 
15. Best S A

Firmy średnie – sprzedaż do 200 mln zł
1. Trans Polonia SA 
2. Elfeko SA 
3. Polhoz Sp. z o.o. 
4. Firma Budowlano-Drogowa Mtm S.A. 
5. Apator Metrix SA
6. Schaap - Pol Sp. z o.o. 
7. Remprodex Sp. z o.o. 
8. Pcc Intermodal SA 
9. Aller Aqua Polska Sp. z o.o.
10. Bero Polska Sp. z o.o. 
11. Tan Viet International SA 
12. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy 
       Polmet Henryk Kinder Zakład Pracy Chronionej 
13. Roltop Sp. z o.o. 
14. Colmec Sp. z o.o. 
15. Fimal Psb Sp. z o.o.

Patroni przedsięwzięcia: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Ministerstwo Finansów, Krajowa 
Izba Gospodarcza, Business Centre Club, Krajowe Forum Przedsiębiorczości, Polska Fundacja Przedsię-
biorczości, Gdański Klub Biznesu, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Izba Przemy-
słowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Pomorza 
i Kujaw, Słupska Strefa Ekonomiczna, Agencja Rozwoju Pomorza, Pomorska Specjalna Strefa Ekono-
miczna, Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
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Lista laureatów konkursu Firma Roku 2012:

AQVA - SYSTEM Zofia Guzowska
BEFASZCZOT Sp. z o.o.

Centrum WITEK
EMKO Sp. z o.o. w Zbiersku

EVER GRUPA Sp. z o.o.
Fabryka Cukierków Pszczółka

JUSTART IRENA POTOMSKA GŁYDZIAK
Klinika HANDSOME MEN

Krakowskie Zakłady Automatyki
MARINEX INTERNATIONAL Sp. z o.o.

MILEX Sp. z o.o.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna

OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
PERSONNEL SOLUTIONS Sp. z o.o.

PXZ BALTIMPEX TELECOM Tomasz Mikołaj Joachimiak
POŚREDNICTWO FINANSOWE “KREDYTY CHWILÓWKI”

POWER Sport
PPHU ALLES Alicja Wojciechowska

PPHU Patrycja & Paweł  Rydzyk Zofia
PROCREATE Sp z. o.o.

PXF Lighting
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa 

Otwartego Warszawa Bemowo
Społeczna Akademia Nauk

SPÓŁDZIELNIA “GRZYBEK ŁOSICKI”
STARA MYDLARNIA S.C.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI BYTOM
Zakład Produkcyjno-Handlowy STOPEX

Firma Roku 2012 w kategorii Firma Szkoleniowa:

APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej
AP EDUKACJA Sp. z o.o.

DOSKAM Sp.z o.o.
Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. j.

INPROGRESS Sp. z o.o. 
NOWE MOTYWACJE Sp. z o .o

Firma Roku 2012 w kategorii Gospodarstwo 
Agroturystyczne:

AGRO_RANCZO Dariusz Jasiniak
DZIKI ZACHÓD Centrum Rozrywki 

Willa u Marty Marta Miejska
Firma Roku 2012 w kategorii Biuro Podróży:

BEST REISEN GROUP Sp. z o.o.
Firma Roku 2012 w kategorii Biuro Rachunkowe:

Gierusz i Wspólnicy Biuro Rachunkowe Sp.z o.o.
Firma Roku 2012 w kategorii Call Center:

EUROPE CALLING Sp.z o.o. 
Firma Roku 2012 w kategorii Firma Audytorska:

Kancelaria Audytorska DUDEK i PARTNERZY 
Biegli Rewidenci

Firma Roku 2012 w kategorii Sala Bankietowa:

VILLA CAPRICE Restauracja
Firma Roku 2012 w kategorii Sklep Internetowy:

HOPPE Jakub Hoppe myin.pl
ROBSON Robert Kosicki

Firma Roku 2012 w kategorii Sprzęt Rehabilitacyjny:

VIGGET
Firma Roku 2012 w kategorii Producent sprzętu 

wodnego i Akcesoriów:                                    
GUNTER YACHT Sp z o.o.

Certyfikaty Firma Roku to nie jedyny program branżowy 
realizowany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. 

Aktualnie trwa proces przyjmowania zgłoszeń i nominacji do 
najbardziej elitarnego konkursu CBCK, adresowanego do firm 

z segmentu dóbr luksusowych. Statuetka Polish Exclusive 
to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane najlepszym 

polskim markom oraz najlepszym markom zagranicznym, 
dostępnym w Polsce.  – informuje Marcin Andrzejewski, 

Dyrektor Programowy CBCK. Nagradzamy produkty i usługi 
najwyższej jakości, spełniające oczekiwania najbardziej 

wymagających konsumentów. Nagroda jest przyznawana 
w dwóch kategoriach Ekskluzywna Polska Marka oraz 
Ekskluzywna Zagraniczna Marka dostępna na polskim 

rynku – dodaje Marcin Andrzejewski. 
Statuetka Polish Exclusive podkreśla pozycję firmy 

i jej osiągnięcia, stając się skutecznym narzędziem 
marketingowym; a konsumentom daje gwarancję dobrego 

wyboru. Ze względu na elitarność wyróżnienia Polish 
Exclusive, kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej 

przewidziała w tegorocznej edycji przyznanie zaledwie 
kilku statuetek. Finał konkursu i rozdanie nagród odbędzie 

się podczas finałowej gali w styczniu 2013 r. Więcej 
informacji o konkursie Polish Exclusive na 

www.certyfikacjakrajowa.pl 

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej 
ogłosiło zwycięzców tegorocznej edycji 
programu Firma Roku 2012. Podczas uro-
czystej gali w hotelu Marriott, 21 września 
br., spotkali się przedstawiciele polskiego 
biznesu, aby wspólnie pogratulować so-
bie osiągnięć i wkładu w rozwój polskiej 
gospodarki.

Konkurs Firma Roku pozwala w proce-
sie certyfikacji wyłonić najbardziej prężnie 
rozwijające się polskie firmy, działające 
w obrębie różnych gałęzi rynku branżowe-
go. Dzięki standaryzacji kryteriów udziału 
w konkursie i wypracowanym narzędziom 
weryfikacji każdego zgłoszenia, wyłonie-
nie zwycięzców jest procesem obiektyw-
nym i udokumentowanym. O certyfikat 
mogą ubiegać się zarówno małe podmioty 
gospodarcze, rodzinne firmy, jak i duże 
przedsiębiorstwa z wieloletnią tradycją 
i znaczącymi udziałami rynkowymi. Oce-
na zewnętrznej jednostki certyfikującej 
pozwala wskazać przedsiębiorstwa godne 
zaufania, których standardy działania gwa-

rantują solidność i pewność zawieranych 
transakcji oraz realizowanych zleceń. 

Laureaci tegorocznej edycji konkur-
su Firma Roku 2012 zostali wyłonieni 
z uwzględnieniem takich kryteriów, jak 
wkład w rozwój rynku branżowego oraz 
uzyskane wyróżnienia. Do kluczowych 
czynników weryfikujących zgłoszone 
podmioty należały rekomendacje part-
nerów handlowych, wyniki badań mar-
ketingowych oraz raporty inspektorów 
wojewódzkich.

Najlepsi
w biznesie 
Certyfikaty Firma Roku 2012 rozdano we wrześniu 
podczas uroczystej gali w Warszawie.

Dyrektor 
Programowy 
CBCK Marcin M. 
Andrzejewski 
w towarzystwie 
Laureatek 
konkursu Firma 
Roku 2012 
w kategorii 
Firma 
Szkoleniowa, 
od lewej 
Anna Ressler 
-  firma Nowe 
Motywacje 
Sp. z o.o. oraz 
Katarzyna 
Gerlach - firma 
Gamma D. 
Didiuk i M. 
Wasilewski Sp. j.

Laureaci Konkursu Firma Roku 2012 
w kategorii Sprzęt Rehabilitacyjny: od lewej 
Igor Markowicz wiceprezes zarządu oraz 
Maciej Szpakowski prezes zarządu w firmie 
Vigget Sp. z o.o.
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W jaki sposób dopasować produkt 
inwestycyjny, jeśli oczekuje się zy-
sków powyżej oprocentowania na 
lokatach terminowych?

Szukając możliwości inwestowania 
wolnych środków, warto zastanowić 
się, jakiego zysku oczekujemy i jaka 
jest nasza skłonność do podjęcia ry-
zyka. Specjaliści od finansów, mówią 
o tzw. apetycie na ryzyko. Niektórzy 
zadowalają się pewnym, ale skromnym 
zarobkiem z lokat, chroniącym de facto 
kapitał przed utratą wartości na skutek 
inflacji. Inni chcą zarabiać więcej, ale 
godzą się też na ewentualną stratę czę-

ści kapitału np. w niesprzyjających wa-
runkach na rynkach kapitałowych.

Poznanie preferencji klienta na eta-
pie wyboru produktu jest kluczowe dla 
dobrego dopasowania dla niego oferty 
i ostatecznego zadowolenia z usługi. 
Doradcy w placówkach Kredyt Banku 
zostali wyposażeni w narzędzie infor-
matyczne, tzw. Nawigator, dzięki któ-
remu są w stanie po rozmowie z klien-
tem określić jego indywidualny profil 
inwestycyjny. Łatwiej wtedy podpo-
wiedzieć, jakiego typu produkty będą 
dla niego najlepsze. Na przykład, jeśli 
nasz ustalony profil inwestora to profil 

bezpieczny – doradca przedstawi nam 
możliwe strategie optymalnych inwe-
stycji dla ostrożnych inwestorów. Pod-
powie, żeby duża część oszczędności 
była inwestowana w lokaty bankowe, 
mniejsza część w instrumenty dłużne, 
a najmniejsza w produkty oparte o rynek 
akcji. Jeśli już mamy różne inwestycje, 
otrzymamy informację, za pomocą ja-
kich operacji dojść do naszej strategii 
alokacji aktywów i dywersyfikacji środ-
ków. Jest to istotne szczególnie w przy-
padku zamożniejszych klientów, którzy 
mogą podzielić swoje oszczędności na 
kilka części.

Zasady Finansów 
– Finanse z zasadami 
część 2

Monika Woźniak-Wołek
Dyrektor Zarządzający
Departament Bancassurance
WARTA TUnŻ/ WARTA TUiR

Krzysztof Kalata
Dyrektor Gdańskiego Makroregionu 
Detalicznego Kredyt Bank
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Aby w pełni korzystać z usługi ak-
tywnego zarządzania portfelem przez 
dedykowanego doradcę, należy inwe-
stować środki powyżej 200 tys. zł. Jest 
to usługa bezpłatna dla klientów Kredyt 
Banku, którzy są posiadaczami konta 
Concerto.
Czy „bezpiecznie” można in-
westować tylko w produkty 
z ubezpieczeniem?

Biorąc pod uwagę nieprzewidywal-
ność rynków fi nansowych, jak również 
potencjalne wydarzenia, które mogą 
nas osobiście w każdej chwili dotknąć, 
warto się nad taką ofertą zastanowić. 
To nowoczesna forma oszczędzania, łą-
cząca ochronę ubezpieczeniową z moż-
liwością uzyskania atrakcyjnej premii 
na koniec umowy bez ryzyka utraty 
wpłaconych środków. W uproszcze-
niu, jest to umieszczenie w jednym 
opakowaniu ubezpieczenia i instrumen-
tów fi nansowych, do których inwestor 
nie ma bezpośredniego dostępu. Dzięki 
ubezpieczeniowej formule produktu 
wypłacana na koniec umowy premia 
zwolniona jest z 19 proc. podatku od 
dochodów kapitałowych, co oznacza, 
że trafi  do klienta w całości. Biorąc pod 
uwagę, że inwestycja ma także pełnić 
funkcję zabezpieczenia rodziny, przez 
cały okres umowy klient objęty jest 
ochroną ubezpieczeniową na życie. 
Oznacza to, że w przypadku śmierci 
właściciela polisy zostanie wypłacone 
świadczenie wskazanej osobie. Świad-
czenie to jest zwolnione z podatku od 
spadku i darowizn.

Przykładem takiego rozwiązania jest 
1,5-roczna polisa na życie i dożycie 
z jednorazową składką KOSZYK 
ZYSKÓW 2. Wysokość premii na ko-
niec umowy, która może wynieść 20% 
wpłaconych przez klienta środków, 
będzie zależała od zmian wartości ko-
szyka akcji pięciu spółek – światowych 
liderów branży spożywczej.

Wybrane do konstrukcji produktu 
spółki posiadają mocne fundamenty 
fi nansowe i działają globalnie, dzięki 
czemu są mniej wrażliwe na ewentual-
ne zawirowania na rynkach lokalnych 
i w porównaniu do popularnych indek-
sów cechuje je systematyczny wzrost 
w długim czasie. Oferta zapewnia 100% 
ochronę powierzonego kapitału na ko-
niec trwania umowy, dlatego kierowana 
jest do osób preferujących bezpieczne 
inwestycje.
W jaki sposób można dowiedzieć 
się więcej o bezpiecznych strate-
giach inwestowania?

W każdej placówce Kredyt Banku, jak 
również podczas bezpłatnych semina-
riów inwestycyjnych dla fi rm organizo-
wanych przez Kredyt Bank i Wartę.

Przykładowa struktura inwestycji
Lokowana ilość środków = 200 tys. PLN

Przykładowy portfel
Portfel ten został zbudowany na podsta-
wie profi lu inwestycyjnego i lokuje środki 
głównie na rynku pieniężnym. Inwestycja 
na tym rynku obniża potencjalną premię 
z inwestycji

Idealny portfel
Podejście portfelowe pozwala dostosować 
strukturę portfela w ten sposób aby zwięk-
szyć potencjalną premię jednocześnie 
zapewniając bezpieczeństwo inwestycji

*potencjalne premie uzyskane z inwestycji uzależnione są od sytuacji rynkowej i zmian składu portfela. 
Przedstawione premie są danymi przykładowymi opracowane na podstawie danych historycznych.



EXPRESS BIZNESU      20 |  

Artur Kowalczyk
prezes zarządu PKB

- Działalność 
„networkingowa” 

charakteryzuje się 
przede wszystkim 

możliwością 
nawiązania nowych 

relacji, a jak wiadomo 
w biznesie portfel 

kontaktów to jedno 
z najcenniejszych 

aktywów.
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Skupiamy wokół siebie 
najważniejsze branże
Pomorski Klub Biznesu istnieje sześć lat. W ciągu tego czasu stał się jedną z najprężniej 
działających instytucji tego typu w regionie. O działalności i korzyściach płynących 
ze współpracy z PKB opowiada prezes zarządu Artur Kowalczyk.

Kiedy powstał Pomorski Klub Biznesu?
- Pomorski Klub Biznesu powstał 7 czerwca 

2006 roku.

Czym odróżnia się PKB od innych tego ro-
dzaju organizacji działających w naszym 
regionie?

- Pomorski Klub Biznesu to unikalna inicjaty-
wa dynamicznych przedsiębiorców oraz przed-
stawicieli korporacyjnej kadry menedżerskiej 
najwyższego szczebla. Głównym celem statuto-
wym klubu jest wsparcie i rozwój pomorskiego 
biznesu i przedsiębiorców. Moc PKB to przede 
wszystkim szeroka grupa zmotywowanych i ak-
tywnych członków, działających w wielu bran-
żach i sektorach. Członkowie klubu współtwo-
rzą swoisty „networking”, pozwalający na koja-
rzenie biznesu, współpracę partnerską oraz edu-
kację. PKB to duże doświadczenie w organizacji 
spotkań merytorycznych oraz towarzyskich dla 
ludzi i biznesu Pomorza. Ogromną siłą i prze-
wagą klubu jest fakt, iż zrzesza członków repre-
zentujących najważniejsze branże: produkcyjną, 
usługową, finansową oraz prawniczą. Istotnym 
aspektem jest również współpraca z samorząda-
mi i zagranicznymi klubami biznesu.

Kto może zostać członkiem Waszego 
klubu?

- Członkiem Klubu może zostać zarówno oso-
ba prawna, przedsiębiorca lub przedstawiciel 
kadry menedżerskiej.  Zaproszenie do klubu jest 
procesem precyzyjnie koordynowanym przez 
Zarząd Klubu. Kandydaci na członków wyma-
gają rekomendacji członka zarządu, który po 
akceptacji Zarządu jest patronem kandydata. 
Wszystkie kandydatury są weryfikowanie i opi-
niowane. Główne kryteria to ocena działalności, 
opinia i wartość dodana dla klubu. Decyzje są 
podejmowane gremialnie. 

Jak przedstawiłby Pan potencjalne korzy-
ści płynące z przynależności do Waszej 
organizacji, komuś kto zamierza do niej 
przystąpić?

- Działalność „networkingowa” charakteryzuje 
się przede wszystkim możliwością nawiązania 
nowych relacji, a jak wiadomo w biznesie port-
fel kontaktów to jedno z najcenniejszych akty-
wów. Poza potencjałem rozszerzania  kontaktów 
biznesowych podczas wielu aktywności oferu-
jemy członkom pakiet usług dodatkowych, tj.: 

biuletyny prawne i finansowe, dostęp do pakietu 
zniżek dla członków na produkty i usługi ofero-
wane przez wybranych członków klubu. Nato-
miast w naszej ocenie najważniejszą korzyścią 
klubu jest wzajemne wsparcie i otwieranie no-
wych rynków zbytu. Powyższe jest realizowane 
poprzez uczestnictwo w spotkaniach członków 
Klubu przy okazji organizowanych przez PKB 
spotkań. Owocuje to nawiązywaniem nowych 
kontaktów biznesowych i towarzyskich, „ne-
tworkingiem” oraz tworzeniem nowych i posze-
rzaniem istniejących perspektyw biznesowych. 
W operacyjnej działalności członkowie docenia-
ją także możliwość identyfikowania się z marką 
i logiem Klubu oraz wsparcie i rekomendację 
Klubu w swoich codziennych działaniach.

Jak wygląda w Waszym wydaniu “biznes po 
godzinach”? Czy ktoś, kto szuka nie tylko 
fachowego poradnictwa, szkoleń, działal-
ności na rzecz korzystniejszej dla biznesu 
legislacji, znajdzie u Was również styl 
“prawdziwego biznesmena” w wypoczynku 
i rozrywce?

- Uważamy, że w życiu należy zapewnić sobie 
zdrowy balans pomiędzy pracą a życiem pry-
watnym i rekreacją, a my jako Klub wspieramy 
aktywnie wspomniane obszary. Pomorski Klub 
Biznesu oferuje swoim członkom szereg atrak-
cyjnych możliwości spędzania wolnego czasu. 
Cykliczne spotkania po pracy w atrakcyjnych 
trójmiejskich restauracjach i hotelach, dostęp 
do wydarzeń sportowych na najwyższym świa-
towym i krajowym poziomie oraz największych 
wydarzeń rozrywkowych regionu. Dodatkowym 
atutem Klubu jest loża biznesowa w Hali Ergo 
Arena przeznaczona wyłącznie dla członków 
i zaproszonych gości.

Ogromną siłą i prze-
wagą klubu jest fakt, iż 
zrzesza członków repre-
zentujących najważniej-
sze branże: produkcyj-
ną, usługową, finanso-
wą oraz prawniczą.

- Członkiem Klubu 
może zostać zarów-
no osoba prawna, 
przedsiębiorca lub 
przedstawiciel kadry 
menedżerskiej.  Za-
proszenie do klubu 
jest procesem pre-
cyzyjnie koordyno-
wanym przez Zarząd 
Klubu. Kandydaci na 
członków wymagają 
rekomendacji człon-
ka zarządu, który 
po akceptacji Zarzą-
du jest patronem 
kandydata. 



Radio Gdańsk to publiczna, ale też naj-
większa pomorska rozgłośnia radiowa, 
istniejąca i nadająca od 1945 roku (pełna 
nazwa to Rozgłośnia Regionalna Pol-
skiego Radia w Gdańsku – Radio Gdańsk 
SA.). Nowym projektem rozgłośni jest 
Kaszubskie Radio Gdańsk. Dodajmy, że to 
projekt internetowy. Skąd pomysł na jego 
powstanie?

- Radio Gdańsk od lat nadaje programy skie-
rowane do mniejszości kaszubskiej, bo jest do 
tego zobowiązane, jak radio publiczne. Mamy 
dwa takie programy: w niedzielę Magazyn 
Kaszubski emitowany od godziny 8 do 9 oraz 
Kleka emitowany codzienne od 22.40 do 23. 
Kilkuminutowy skrót i zapowiedzi Kleki poja-
wiają się przed serwisem o godz. 18. To w za-
sadzie wyczerpuje nasze zobowiązania, jakie 
nakłada na nas Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji. Ale my chcemy zrobić coś więcej. 

Stąd pomysł na Kaszubskie Radio 
Gdańsk…

- Po prostu uważamy, że Kaszubszczyzna jest 
bardzo ważnym składnikiem tej ziemi. Chce-
my, na ile oczywiście jest to możliwe, przy-
czyniać się do jej rozwoju, rozpowszechniania. 
I to właśnie robimy. 

Do kogo nowy projekt jest skierowany?
- Nasze dotychczasowe audycje w języku ka-

szubskim, o których wcześniej wspomniałem, 
a które emitujemy na głównej antenie naszego 
radia, stanowią pewnego rodzaju wzór języko-
wy. Są wzorcem dla osób, które uczą się języka 
kaszubskiego. Bywa, że na podstawie naszych 
audycji tworzy się testy dla nauczycieli, któ-
rzy zajmują się nauką języka kaszubskiego 
w szkołach na Pomorzu. Kontakt z żywym 
słowem, które na dodatek jest wypowiadane 
poprawnie, dla tych, którzy chcą uczyć się ka-
szubskiego czy podtrzymywać jego znajomość 
na odpowiednim poziomie, jest rzeczą bardzo 
ważną. W dużej mierze właśnie dla tych osób 
postanowiliśmy stworzyć kanał internetowy. 

Co zatem Kaszubskie Radio Gdańsk 
ma do zaoferowania słuchaczom?

- Przede wszystkim nasze archiwum, które 
jest bardzo duże, w którym znajduje się wiele 
bardzo wartościowych materiałów. To są róż-
nego rodzaju wywiady, reportaże, felietony 
w języku kaszubskim, ale są także materia-
ły w języku polskim. To są treści stworzone 
przez znanych twórców kaszubskich albo z ich 
udziałem. To rzeczy, do których na pewno war-
to sięgnąć, posłuchać np. jak w latach siedem-
dziesiątych XX wieku Lech Bądkowski mówił 
o perspektywach Kaszubszczyzny. 

Będzie więc można z jednej strony przy-
pomnieć sobie, co działo się ważnego na 
Pomorzu, na Kaszubach kilkadziesiąt lat 
temu oraz posłuchać, jak widziano przy-
szłość regionu pomorskiego i skonfronto-
wać z aktualną rzeczywistością.

- Dokładnie o to nam chodzi. 

A jak daleko wstecz sięgają wasze 
radiowe archiwa?

- Archiwa są cały czas penetrowane, bo nie 
do końca są zbadane. Na pewno sięgają lat 
pięćdziesiątych. Znajdują się tam, jak wspo-

Radio o Kaszubach 
i dla Kaszubów
Kaszubskie Radio Gdańsk to internetowy projekt, który ujrzał światło dzienne 22 
października 2012 roku. O jego genezie, idei oraz przyszłości z prezesem Radia 
Gdańsk Lechem Parellem rozmawia Waldemar Gabis  

 Bardzo liczymy 
na naszych słu-
chaczy, którzy 

mają ten program 
współtworzyć. 

Mamy nadzieję, 
że wiele osób na-
deśle swoje pro-

pozycje, nagrania. 
Chcemy, by to 

było coś żywego, 
bardzo bliskiego 

słuchaczowi. 

Uważamy, że Ka-
szubszczyzna jest 

bardzo ważnym 
składnikiem tej 
ziemi. Chcemy, 

na ile oczywiście 
jest to możliwe, 

przyczyniać się do 
jej rozwoju, rozpo-

wszechniania. I to 
właśnie robimy. 
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mniałem wcześniej wywiady, reportaże, ale 
też relacje z ważnych wydarzeń odbywających 
się w tamtym czasie. Są to materiały i w języ-
ku kaszubskim i w języku polskim, dotyczą-
ce Kaszubów. Mamy też nadzieję sięgnąć do 
zasobów naszych zaprzyjaźnionych rozgłośni, 
bo np. Polskie Radio Pomorza i Kujaw w Byd-
goszczy również dysponuje bardzo bogatym 
zasobem archiwalnym. 

Czego jeszcze będzie można posłuchać 
w Kaszubskim Radiu Gdańsk?

- Bardzo liczymy na naszych słuchaczy, któ-
rzy mają ten program współtworzyć. Mamy 
nadzieję, że wiele osób nadeśle swoje propo-
zycje, nagrania. Chcemy, by to było coś żywe-
go, bardzo bliskiego słuchaczowi. To powinno 
sprawić, że nastąpi pewnego rodzaju wymiana 
myśli, doświadczeń, spostrzeżeń między słu-
chaczami, dzięki czemu stworzy się ciekawe 
forum do prezentacji języka kaszubskiego 
i dokonań ludzi związanych z regionem. 

Oczywiście Kaszubskie Radio Gdańsk bę-
dzie się składać z powtórek, audycje nie będą 
prezentowane jednorazowo. Tak funkcjono-
wało kiedyś radio, na którym się wychowałem 
w latach osiemdziesiątych minionego wieku 
i, które jest dla mnie bardzo ważne. To Radio 
Wolna Europa, prawdziwie publiczna rozgło-
śnia, która operowała prawie wyłącznie sło-
wem, która tworzyła bloki informacyjno-pu-

blicystyczne prezentowane o różnych porach. 
My też będziemy tak robić.

Co stwarza największy problem 
przy tworzeniu ramówki?

- Kwestia praw autorskich. Współcześnie 
każda redakcja zamawiając materiał dzien-
nikarski czy np. słuchowisko uzyskuje zgo-
dę autora na wielokrotne wykorzystanie jego 
dzieła na różnych polach: np. w radiu czy in-
ternecie. W przeszłości nikt takich klauzul nie 
podpisywał. Stąd po znalezieniu każdej rzeczy 
w archiwum należałoby odszukać twórcę a sy-
tuacja się jeszcze komplikuje, gdy twórca nie 
żyje. Ale to jest już kuchnia, którą nie chciał-
bym nikomu zawracać głowy. Naszym zada-
niem jest dostarczyć dobry program a nie się 
skarżyć.

Kaszubskie Radio Gdańsk działa krótko, 
ale czy macie już jakieś informacje od 
słuchaczy? Jak słuchacze odbierają nowy 
projekt?

- Ten projekt się podoba, odczucia są bardzo 
pozytywne. Pomysł jest dobry, mam nadzieje, 
że chwycił i będzie się rozwijał. 

Radio Gdańsk od 
lat nadaje pro-
gramy skierowa-
ne do mniejszo-
ści kaszubskiej, 
bo jest do tego 
zobowiązane, jak 
radio publiczne.

Około 100 wynalazków, w tym elektroniczny nos zdolny oce-
nić świeżość jedzenia, można było obejrzeć w Gdańsku podczas 
Targów Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji Technicon In-
nowacje 2012. 

- Celem naszej imprezy było poszukiwanie i rozpowszechnia-
nie innowacji w wielu dziedzinach, m.in. automatyce, elektro-
energetyce, elektronice, informatyce i telekomunikacji, inżynierii 
morskiej, medycynie, przemyśle chemicznym, robotyce i trans-
porcie – mówi Ewa Szpiek z Międzynarodowych Targów Gdań-
skich SA., organizatora targów

W dwudniowych targach swoje wynalazki zaprezentowały 
wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, parki naukowo-
technologiczne oraz fi rmy z całej Polski.

Podczas targów pokazane zostały m.in. system do tworzenia 
map zagrożeń hałasem, nowe baterie słoneczne z organicznych 
związków chemicznych i pasażerski statek z napędem hybrydo-
wym, elektroniczny system monitorowania kąpieli w wannie, 
czy prototyp elektronicznego nosa, który zdolny jest m.in. ocenić 
świeżość żywności. 
(red)

Innowacyjne wynalazki
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Te oraz inne pytania z tego zakresu zadawali 
sobie uczestnicy konferencji z cyklu „Wyzwa-
nia Współczesnej Rachunkowości i Audytu”, 
która odbyła się w sopockim Sheratonie pod 
hasłem: „W poszukiwaniu pieniądza”. 

Szczególnym wyzwaniem są projekty infra-
strukturalne, które wymagają ogromnych na-
kładów. Niektóre z nich – na przykład budowa 
dróg, budowa szkół, szpitali to domena sekto-
ra publicznego. Za część z tych zadań  odpo-
wiadają jednostki samorządu terytorialnego. 
I właśnie takie projekty wymagają szczegól-
nych źródeł finansowania. Wiele tego typu 
projektów może, a wręcz powinno zyskać inne 
finansowanie. 

W dwóch panelach tematycznych udział 
wzięli zarówno praktycy biznesu, jak i przed-
stawiciele świata nauki oraz biegli rewiden-
ci. Pierwszy, poświęcony był alternatywnym 
źródłom finansowania, wstępem do drugiego, 
którego uczestnicy dyskutowali o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, były wykłady prof. zw. 
dr hab. Krystyny Brzozowskiej z Uniwersyte-
tu Szczecińskiego oraz dr Ireny Herbst, Prezes 
Zarządu Fundacji Centrum PPP.

- Źródła kapitału, takie jak pożyczki, kredy-
ty, emisje dłużnych papierów wartościowych 
(obligacji) lub kapitałowych papierów war-
tościowych, to źródła dobrze znane. Nie są 
jednak  najtańsze, a przy tym często są trudno 
dostępne. Podczas konferencji – w gronie eks-
pertów, naukowców i praktyków – dyskuto-
waliśmy o tym, jakie są inne opcje pozyskania 
finansowania i czy zawsze chodzi tylko o to, 
żeby było ono jak najtańsze.  Była mowa o do-
stępności pieniądza, formach zabezpieczeń, 
okresach finansowania, no i oczywiście o jego 
cenie – mówi Ewa Sowińska, dyrektor progra-
mowa konferencji.

Interesującym przykładem inżynierii finan-

sowej jest partnerstwo publiczno-prywatne 
– połączenie efektywności prywatnego zarzą-
dzania z możliwościami i potrzebami sektora 
publicznego. Jedną z bardziej znanych inwe-
stycji, realizowanych w tej formule, była bu-
dowa Autostrady A1. Uczestnicy konferencji 
przyjrzeli się bliżej PPP, dyskutując o jego za-
letach i słabościach. Zajęli się również takimi 
rozwiązaniami finansowania, jak: giełda rynek 
podstawowy i newconnect, obligacje Catalyst 
czy poszukanie inwestora strategicznego. 

Idea cyklu, „Wyzwania Współczesnej Ra-
chunkowości i Audytu” narodziła się podczas 
przygotowań do obchodów jubileuszu 10-lecia 
Sopockiej Szkoły Wyższej, w maju 2010 roku. 
Powstał wówczas pomysł, by w kolejne dzie-
sięciolecie wejść z nową inicjatywą – cyklem 
konferencji, który na stałe wzbogaci współpra-
cę świata nauki, biznesu i biegłych rewidentów. 
Pierwsza konferencja zatytułowana była „Wy-
zwania współczesnej rachunkowości i audytu. 
Nauka – Edukacja – Praktyka – Technologie”.

W tym roku organizatorami byli: Regional-
ny Oddział KIBR w Gdańsku oraz Sopocka 
Szkoła Wyższa i Katedra Rachunkowości Uni-
wersytetu Gdańskiego. Wiodącymi tematami 
tegorocznego spotkania były alternatywne do 
tradycyjnych źródła finansowania biznesu oraz 
partnerstwo publiczno-prywatne. Konferencja 
wpisała się w obchody 20-lecia Krajowej Izby 
Biegłych Rewidentów.

Danuta Chmielewska, Prezes RO KIBR 
w Gdańsku, podkreśla: - W tym szczególnym 
roku jeszcze bardziej zależało nam na zwróce-
niu uwagi na to, jak ważną rolę odgrywają bie-
gli rewidenci w procesie budowania zaufania 
do firm, potwierdzając rzetelność informacji 
finansowej niezbędnej do oceny ich płynności. 
Ma to przełożenie również na możliwość po-
zyskiwania kapitału na nowe przedsięwzięcia.

W poszukiwaniu pieniądza
Skąd wziąć pieniądze na inwestycje, kiedy w obliczu kryzysu wzmogła się czujność 
inwestorów i dostęp do kapitału staje się coraz trudniejszy? 

Partnerami merytorycz-
nymi konferencji byli PwC 
oraz ESO Audit. Partnera-
mi były również Gdański 
Klub Biznesu, InvestGDA, 
Fundacja Centrum PPP 
i Grupa Lotos. Patronat 
honorowy nad wydarze-
niem objęli Marszałek 
Województwa Pomorskie-
go, Mieczysław Struk oraz 
Prezydent Miasta Sopotu, 
Jacek Karnowski. 

W konferencji wzięli udział 
wysokiej klasy eksperci 
– naukowcy, praktycy 
biznesu i samorządowcy, 
a wśród nich, między 
innymi: Ryszard Petru, 
partner w PwC, który 
wygłosi też wykład 
inaugurujący wydarzenie, 
Filip Gorczyca (Biegły 
Rewident, KIBR), Jakub 
Kizielewicz (Masterlease), 
Zbigniew Markowski (OM 
Finance), Cezary Iwański 
(HCM Group), prof. 
Krystyna Brzozowska 
(Uniwersytet Szczeciński), 
dr Irena Herbst (Fundacja 
Centrum PPP), Grzegorz 
Buchcic (GTC), Tomasz 
Zielke (Biegły Rewident, 
KIBR), Jacek Karnowski 
(Prezydent Miasta 
Sopotu) i prof. Leszek 
Pawłowicz (Gdańska 
Akademia Bankowa). 
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I Kongres Rzetelnych Firm, zorganizowany został przez Rze-
telną Firmę - program skupiający najbardziej wiarygodnych 
polskich przedsiębiorców i propagujący etyczne zachowania 
w biznesie. 

- Zależało nam, aby organy odpowiedzialne za prawo gospo-
darcze w Polsce usłyszały głos przedsiębiorców w tej sprawie 
– mówi Waldemar Sokołowski, Prezes Rzetelnej Firmy. – Na 
potrzeby Kongresu zapytaliśmy niemal 10 tys. przedsiębiorców 
o przepisy prawne, które najbardziej utrudniają im funkcjonowa-
nie na polskim rynku. Badanie stało się punktem wyjścia do de-
baty z przedstawicielami administracji państwowej.

W debacie prowadzonej przez Danutę Dunin-Holecką udział 
wzięli Jacek Bartmińsk - Dyrektor Departamentu Doskonalenia 
Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki, Adam 
Szejfeld - przewodniczący sejmowej Komisji Skarbu Państwa, 
były wiceminister gospodarki, Elżbieta Polak - Marszałek Wo-
jewództwa Lubuskiego, Wiesław  Kołodziejski - Prezes Mazo-
wieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Adam Łącki - pre-
zes Krajowego Rejestru Długów oraz Waldemar Sokołowski - 
prezes Rzetelnej Firmy. 

W burzliwej dyskusji głos zabierali również zgromadzeni przed-
siębiorcy. Jak pokazało głosowanie, aż 72 proc. uczestników 
kongresu uważa Polskę za kraj nieprzyjazny przedsiębiorcom. 

Potwierdził się również brak entuzjazmu co do przyszłości pol-
skiego systemu prawnego, ujawniony w badaniu „7 grzechów 
głównych polskiej administracji”.

Aż 54 proc. przedsiębiorców oszacowało, że zmiany w prawie 
gospodarczym, które nastąpią w ciągu najbliższych lat, w nie-
znacznym stopniu zmienią sytuację polskich przedsiębiorców. 
Kolejne 36 proc. nie sądzi, aby sytuacja w ogóle uległa zmianie. 

Tylko 10 proc. głosujących było przekonanych, że planowane 
zmiany legislacyjne odmienią rzeczywistość przedsiębiorców.

Po debacie odbyło się szkolenie „Jak budować wizerunek 
swojej firmy? Jak przełożyć wizerunek na efekty sprzedażo-
we?” prowadzone przez Pawła Tkaczyka, znanego specjalistę 
od wizerunku i budowania marki. Kongres zakończyła uroczy-
sta gala rozdania Złotych Certyfikatów Rzetelności ponad 100 
przedsiębiorstwom. 

Kolejny kongres Rzetelnych Firm już 3 października 2013 r. 
Przez najbliższy rok organizatorzy będą obserwować zmiany 
w polskim prawie gospodarczym i zbierać kolejne postulaty 
przedsiębiorców, by podczas przyszłorocznego kongresu przeka-
zać je organom państwowym.

Patronat nad I Kongresem Rzetelnych Firm i III Edycją Złotych 
Certyfikatów Rzetelności objął m.in. Express Biznesu.
(red)

Grzechy główne 
administracji państwowej
Niemal 300 przedsiębiorców wzięło udział w debacie z przedstawicielami administracji 
państwowej, warsztatach budowania marki oraz gali rozdania Złotych Certyfikatów 
Rzetelności w ramach I Kongresu Rzetelnych Firm. 

Od lewej: lżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Adam Szejfeld - przewodniczący sejmowej Komisji Skarbu 
Państwa, Adam Łącki - prezes Krajowego Rejestru Długów
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Pracodawcy 
rosną w siłę

Ze Zbigniewem Jareckim, prezesem Związku 
Pracodawców w Żukowie, rozmawia Rafał Korbut.
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Związek Pracodawców w Żukowie 
został założony w kwietniu ubiegłego 
roku. Po takim czasie warto pokusić się 
o pierwsze podsumowania – przede 
wszystkim czy było to potrzebne? 

- Na pewno było i jest potrzebne. Począt-
kowo w związku było 16 firm. Na dzień 
dzisiejszy zapisały się już 43 firmy nie tylko 
z powiatu kartuskiego, ale również z Gdyni 
czy Pruszcza Gdańskiego. To, że związek 
powstał w Żukowie nie oznacza bowiem, że 
ograniczamy naszą działalność tylko do te-
renu tej gminy. Wręcz przeciwnie – jesteśmy 
otwarci na nowe kierunki. 

A skąd wziął się pomysł na założenie 
związku? Dlaczego pracodawcy posta-
nowili działać wspólnie?

- Burmistrz zorganizował w lutym 2011 
roku spotkanie z właścicielami firm, na 
którym zaproponowałem utworzenie orga-
nizacji przedsiębiorców. I tak to się zaczęło 
...po kilku dniach było zebranie w gronie 
chętnych,porozmawialiśmy i doszliśmy do 
wniosku, że jako związek możemy więcej 
zdziałać, niż poszczególni przedsiębiorcy 
oddzielnie. Kilka dni później odbyło się już 
spotkanie założycielskie, a w maju Związek 
Pracodawców został zarejestrowany w są-
dzie i oficjalnie rozpoczął działalność. 

Ale jakiś główny cel musiał wam 
przyświecać...

- Oczywiście, przede wszystkim chodziło 
o większą integrację środowiska biznesowe-
go, działającego na terenach przyległych do 
Trójmiasta. Podjęliśmy własną, odrębną ini-
cjatywę (chociaż w Trójmieście istnieje już 
taka organizacja) ze względu na specyfikę 
prowadzenia biznesu na tych obszarach. To 
tereny, które dopiero się rozwijają. Kolejnym 
celem, który przyświecał nam przy zakłada-
niu związku, jest fakt, iż poprzednia władza 
Żukowa nie była przychylna przedsiębior-
com. Było m.in. wiele problemów z zała-
twianiem formalnych spraw w urzędzie, 
na każdy dokument czy zgodę trzeba było 
bardzo długo czekać. Gdy zmienił się bur-
mistrz postanowiliśmy działać i poprawić tę 
współpracę z samorządem. Tym bardziej, że 
rozwój gospodarczy gminy Żukowo bardzo 
obniżył się przez ostatnie dziesięciolecia. 
Wystarczy spojrzeć na wskaźniki procento-
we – w połowie lat 80. ubiegłego wieku Żu-
kowo było na I miejscu w ogólnokrajowym 
rankingu „Mistrz Gospodarności”, który 
wówczas był prowadzony. A teraz jest m.in. 
za Kolbudami, Pruszczem Gdańskim, gm. 
Przodkowo czy gm. Kosakowo. A te gminy 
mają podobne położenie, leżą blisko Trój-
miasta. Dlaczego nie mamy być przed nimi, 
skoro można i trzeba to zmienić? Chcemy 
wrócić do tych tradycji.

Ma pan jakąś receptę na poprawę tej 
sytuacji?

- Przede wszystkim my – przedsiębior-
cy – postanowiliśmy działać razem. Teraz, 
jako Związek Pracodawców, rozmawiamy 
z burmistrzem i proponujemy różne roz-
wiązania, które będą korzystne zarówno dla 
gminy, jak i dla firm. Trzeba tu wypracować 
kompromis, bo z jednej strony są samorzą-
dowcy, którzy muszą dbać o budżet gmi-
ny (na który składają się m.in. podatki od 
przedsiębiorców). Z drugiej strony są przed-
siębiorcy, którzy chcą płacić jak najmniej, 
by móc rozwijać swoje firmy i zatrudnić 
więcej osób. Zbyt wysokie podatki zabijają 
przedsiębiorczość, zbyt niskie wpływy do 
budżetu to spowolnienie rozwoju gminy 
i mniej inwestycji. 

Jakie konkrety zaproponowaliście do 
tej pory?

- Jedną z takich inicjatyw jest „mała ob-
wodnica Żukowa”. Zaproponowaliśmy bu-
dowę takiej drogi, aby usprawnić ruch sa-
mochodowy. Kierowcy będą mogli ominąć 
ronda, a nie stać w korkach. Oprócz tego na 
terenach przyległych do tej obwodnicy mo-
głyby powstawać kolejne firmy. Wiadomo 
przecież, że przedsiębiorstwo nie będzie do-
brze funkcjonować, jeśli nie będzie do jego 
siedziby dogodnego dojazdu. A tam jest ok. 
40-50 ha niezagospodarowanego terenu! 
Drugim obszarem, który można by prze-
znaczyć pod biznes i inwestycje jest ok. 45 
ha obszar w Czaplach, w pobliżu lotniska. 
Kolejną z naszych inicjatyw jest pomysł, 
aby zbudować „centrum Żukowa”. Byłoby 
to z korzyścią dla mieszkańców, ponieważ 
w Żukowie nie ma żadnego rynku, placu, 
itp. A dla przedsiębiorców to byłoby znako-
mite miejsce, by rozwijać handel i usługi. 
Skorzystaliby na tym wszyscy. 

Jeśli już wspomniał pan o komunikacji, 
usprawnieniu ruchu samochodowego, 
odkorkowania miasta – ma powstać 
„Obwodnica metropolitalna”. Słysza-
łem, że Związek Pracodawców prowa-
dził rozmowy na temat przebiegu tej 
trasy?

- Tak. Co prawda staraliśmy się tego nie 
nagłaśniać, tylko raczej prowadzić rozmo-
wy „w ciszy gabinetów”, ale faktycznie ta-
kie działania były podejmowane. Dotyczy 
to odcinka tej trasy na terenie Miszewa. 
Zasugerowaliśmy, aby nieco skorygować 
przebieg tej trasy. 

Dlaczego? Coś było z nią nie tak?
- Projekt zakładał, że trasa przejdzie do-

kładnie przez teren działających tam przed-
siębiorstw. Oznaczałoby to po prostu likwi-
dację tych firm, czyli likwidację miejsc pra-
cy. Tymczasem dookoła są pola i nieużytki. 
Zasugerowaliśmy, aby przeprojektować ten 
odcinek tak, aby ominął działające firmy. 
Naszym zdaniem jest to nie tylko możliwe, 
ale stosunkowo łatwe do wykonania i nie 
pociągnie za sobą dużych kosztów. Roz-
mawialiśmy o tym z wicepremierem Wal-
demarem Pawlakiem, w sprawę włączył 
się też poseł Stanisław Lamczyk, który jest 
członkiem Komisji Infrastruktury w Sejmie. 
Bardzo duże zaangażowanie i zrozumienie 
naszych propozycji wykazały władze woje-
wódzkie, tzn. Marszałem Mieczysław Struk 
i członek Zarządu Województwa Pomor-
skiego Ryszard Świlski. Na razie jesteśmy 
dobrej myśli. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że zostało już zlecone przeprojektowa-
nie tego odcinka trasy. 

Z tego, co pan mówi, wynika, iż współ-
praca z samorządami i innymi instytu-
cjami układa się coraz lepiej. 

- Tak, najpierw współpracowaliśmy 
z władzami gminy Żukowo, teraz także 
z samorządami Sierakowic i Kartuz oraz 
Starostwem Powiatowym. Oprócz tego 
nawiązaliśmy współpracę z urzędem skar-
bowym, urzędem pracy, starogardzkim 
klubem biznesu... Podejmujemy również 
wspólne działania Leviatanem pod nazwą 
„poprawa wizerunku biznesu”. W ramach 
tego projektu chcemy rozpocząć serie spo-
tkań w szkołach, mamy nadzieję w ten spo-
sób poprawić wizerunek biznesmenów, bo 
obecnie niestety często ludzie postrzegają 
nas negatywnie. Chcemy także młodym 
ludziom pokazać przyszłościowe kierunki. 
Ponieważ na rynku pracy brakuje specja-
listów i fachowców, prowadzimy również 
rozmowy z urzędem pracy oraz starostwem 
powiatowym o możliwościach uruchomie-
nia kursów i nowych klas o konkretnych 
profilach. No i w najbliższym czasie planu-
jemy spotkanie z wiceministrem Maciejem 
Grabowskim, podczas którego chcemy po-
rozmawiać o budżecie i finansach. Bardzo 
ważna jest choćby sprawa darowizn – jeżeli 
przedsiębiorca chce np. pomagać charyta-
tywnie i przekaże jakąś darowiznę na dom 
dziecka, to... musi od tego odprowadzić 
podatek VAT! Chcielibyśmy, aby znieść ten 
obowiązek. 
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Pańska firma, P.A. „Gryf”, istnieje już ponad 
20 lat. Skąd pomysł na prowadzenie firmy 
przewozowej? 

- Autobusy zawsze były mi bliskie za sprawą 
taty, który przez wiele lat był kierowcą kartu-
skiego oddziału PKS. W latach 70. kierowca 
odpowiadał nie tylko za przewóz pasażerów, ale 
po godzinach – jako mechanik – musiał także 
dbać o sprawność przydzielonego mu autobu-
su. Już jako dziecko, z pasją pomagałem tacie 
naprawiać kolejne jelcze i autosany – naturalne 
więc było zdobycie prawa jazdy kategorii D, 
upoważniającej do prowadzenia autobusu. Po 
krótkiej pracy jako kierowca w WPK Gdańsk 
zdecydowałem się na uruchomienie własnej 
firmy przewozowo-naprawczej, zlokalizowanej 
w Kartuzach.

Na początku na stanie były dwa wysłużone 
autobusy... 
- Początki były bardzo trudne – w 1991 r. eks-
ploatowałem dwa autobusy, skupiając się na 
przewozach okazjonalnych. W 1995 r. urucho-
miłem pierwszą linię regularną z Kartuz do Go-
ręczyna. Przełomem w działalności mojej firmy 
była data 30 września 1996 r., kiedy to w wyniku 
wygranego przetargu, podjąłem się obsługi linii 
Z z Żukowa do Gdyni, wówczas tylko jednym 
autobusem. Po latach dochodzę do wniosku, że 
zbyt późno zacząłem działalność przewozową. 
Na przewozach zarobić można było najwięcej 
w latach 90., kiedy to intensywniej korzystali-
śmy z autobusów, bo mniej powszechne były 
samochody osobowe. Postępu cywilizacyjnego 
i procesu bogacenia się społeczeństwa jednak 

Autobusy zawsze 
były mi bliskie 
Transport publiczny to jeden z ważnych elementów życia codziennego mieszkańców 
każdego miasta. Jedną z największych i najlepiej działających firm zajmujących się 
przewozem osób jest Przedsiębiorstwo Autobusowe „Gryf”. O działalności firmy z jej 
właścicielem Marianem Koteckim rozmawia Waldemar Gabis. 

- Jeśli uwzględnimy 
autobusy należące 
do PKS Gdańsk Sp. 

z o.o., którego jestem 
współwłaścicielem, 

to liczba posiadanych 
przez nas autobusów 

wzrośnie do 250, przy 
około 150 w samym 

Gryfie. Staram się 
prowadzić działalność 

przewozową w sposób 
zapewniający jej ren-
towność, dlatego tak 
duży przyrost liczby 
pojazdów w minio-

nych latach. Patrząc 
na wyniki finansowe, 

mam nadzieję na 
kontynuowanie tego 

trendu, w szczegól-
ności poprzez rozwój 

połączeń w komunika-
cji regionalnej.
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nie da się powstrzymać, chociaż przez to teraz 
w gorszej kondycji są przedsiębiorstwa przewo-
zowe, zajmujące się transportem osób.

Czy na początku działalności Pan także był 
kierowcą? 

- W swojej firmie już nie. Skupiłem się na 
nadzorowaniu warsztatu. W pierwszych latach 
działalności prowadziliśmy kompleksowe od-
budowy jelczy, autosanów i ikarusów, później 
sprowadzaliśmy i przygotowywaliśmy pod ży-
czenia nabywców używane autobusy produkcji 
zachodniej. Na prowadzenie autobusów – poza 
próbami technicznymi – zabrakło już po prostu 
czasu… 

Dziś firma P.A. „Gryf” posiada kilkadziesiąt 
pojazdów, które obsługują spory rejon wo-
jewództwa pomorskiego: powiat kartuski, 
Gdynię, Pruszcz Gdański.  

- Jeśli uwzględnimy autobusy należące do 
PKS Gdańsk Sp. z o.o., którego jestem współ-
właścicielem, to liczba posiadanych przez nas 
autobusów wzrośnie do 250, przy około 150 
w samym Gryfie. Staram się prowadzić dzia-
łalność przewozową w sposób zapewniający 
jej rentowność, dlatego tak duży przyrost liczby 
pojazdów w minionych latach. Patrząc na wyni-
ki finansowe, mam nadzieję na kontynuowanie 
tego trendu, w szczególności poprzez rozwój 
połączeń w komunikacji regionalnej.

Ile osób firma zatrudnia na dzień 
dzisiejszy? 

- Nie wszyscy zatrudnieni są w P.A. „Gryf”, 
więc dokładna odpowiedź na to pytanie nie jest 
prosta. Mogę jednak stwierdzić, że na rzecz 
„Gryfu” pracę świadczy stale około pięciuset 
osób.

Czy kryzys dotyka także transport publicz-
ny? Czy wprost przeciwnie, bo być może ze 
względów finansowych sporo osób zrezy-
gnowało z jazdy własnym samochodem. 

- Niestety, dotyka. Niski popyt na usługi prze-
wozowe transportu publicznego powoduje, że 
w ich dofinansowanie muszą włączać się sa-
morządy. I w miastach owszem – robią to, ale 
preferując własne, często nieefektywne, spółki 
komunalne, zamiast poddawać obsługę całych 

sieci komunikacyjnych procedurom przetargo-
wym. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w prze-
wozach pozamiejskich – tu na razie samorządy 
wykazują sporą wstrzemięźliwość w dofinan-
sowywaniu przewozów. A przecież mają ku 
temu doskonałe narzędzie, obowiązującą już od 
ponad półtora roku Ustawę o publicznym trans-
porcie drogowym, która zobowiązuje samorzą-
dy lokalne do pełnienia funkcji organizatorów 
przewozów.

Z jakimi problemami spotyka się Pańska 
firma? 

- Podobnie jak branża budowlana, odczuwam 
szaleństwo niektórych przewoźników, oferu-
jących w przetargach ceny poniżej kosztów 
świadczenia usług. Podmioty te psują rynek, 
stwarzając samorządom nadzieję zrealizowania 
usług po niskich cenach, po czym nie są w sta-
nie realizować kontraktów do końca. Ale samo-
rządy zagospodarowały już uzyskane nadwyżki 
budżetowe w innych dziedzinach i w kolejnych 
przetargach zamawiają znacznie mniej…

Czy planuje Pan jakieś zmiany w firmie 
w najbliższej przyszłości? 

- Duża skala działania skłania mnie do zmian 
w formie organizacyjno-prawnej. Poza tym, 
nasza bieżąca działalność opiera się na ciągłej 
zmienności, bo tylko w ten sposób nie tracimy 
elastyczności na trudnym rynku przewozów 
osób.

Prywatnie zajmuje się Pan składaniem 
samochodów. Proszę na zakończenie opo-
wiedzieć o swojej pasji. 

- Nie tylko samochodów. Odrestaurowuję po-
jazdy militarne – także i czołgi. Moją dumą jest 
replika niemieckiej Pantery z czasów drugiej 
wojny światowej. Czołg jeździ i strzela, wzbu-
dzając zachwyt podczas licznych inscenizacji 
militarnych. Patrząc na rozwiązania zastosowa-
ne 70 lat temu np. w ciężarowym Magirusie, nie 
mogę wyjść z podziwu dla ich prostoty i trwa-
łości. Z pewnością brakuje tego współczesnym 
autobusom, w których dążenie do obniżenia 
kosztów produkcji katastrofalnie wpływa na 
trwałość i niezawodność

- Po latach dochodzę 
do wniosku, że zbyt 
późno zacząłem 
działalność przewo-
zową. Na przewo-
zach zarobić można 
było najwięcej w la-
tach 90., kiedy to in-
tensywniej korzysta-
liśmy z autobusów, 
bo mniej powszech-
ne były samochody 
osobowe. 

- Moją dumą jest repli-
ka niemieckiej Pantery 
z czasów drugiej wojny 
światowej.
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Ostatnio otwarto tam podoczyszczalnię ścieków, 
której zadaniem jest nie tylko utylizacja nieczysto-
ści, ale również produkcja energii elektrycznej. 

Zakład w Baninie (gm. Żukowo), gdzie produ-
kowane są lody marki Algida, po ostatniej mo-
dernizacji stał się najnowocześniejszą fabryką 
międzynarodowego konsorcjum Unilever nie tyl-
ko w Polsce, ale i w całej Europie. Stało się tak 
za sprawą uruchomienia podczyszczalni ścieków 
oraz realizacji programu o nazwie „Zero landfill 
– zero odpadów przekazywanych na wysypiska”. 
Program ten zakłada, że zakład nie będzie produko-
wał w ogóle śmieci! Mało tego – podczyszczalnia 
nie tylko utylizuje nieczystości płynne do stanu, 
w którym nie zanieczyszczają środowiska, ale też 
wytwarza energię elektryczną. Jak to możliwe? 
Ścieki z zakładu są magazynowane w ogromnych 
zbiornikach, gdzie wytwarzają biogaz. A ten służy 
do wytworzenia energii elektrycznej, która służy 
do... zasilania podczyszczalni. Co ciekawe, nowo-
otwarty obiekt ma tak dużą wydajność, że już nie-
długo będzie wytwarzać prąd, który nie tylko zasili 
cały zakład produkcyjny, ale też nadwyżki będzie 
można sprzedawać. Będzie więc to jedna z nielicz-
nych na skalę europejską fabryk, która nie tylko nie 

będzie pobierać żadnej energii elektrycznej z ze-
wnątrz, to jeszcze ją produkować. 

To nie wszystko. Już niedługo z zakładu nie będą 
wywożone żadne śmieci - wszystkie odpady są se-
gregowane i poddawane recyklingowi.

Uroczyste otwarcie podczyszczalni odbyło się 
w piątek, 7 września. W tym wydarzeniu uczest-
niczyli szefowie firmy Unilever, przedstawiciele 
wykonawcy obiektu, a także zaproszeni goście. 
Wśród tych ostatnich nie zabrakło posła Stanisława 
Lamczyka, Janiny Kwiecień, starosty powiatu kar-
tuskiego, Mirosławy Lehman, burmistrza Kartuz, 
Jerzego Żurawicza, burmistrza Żukowa, przedsta-
wicieli straży pożarnej, inspektoratu ochrony śro-
dowiska, służb weterynaryjnych i wielu innych. 
Tak szerokie grono gości nie powinno dziwić, gdyż 
zakład Unilever jest największym pracodawcą 
w regionie. Podczas otwarcia podczyszczalni że-
gnano również Marcina Szymańskiego, dotychcza-
sowego dyrektora fabryki, któremu zaproponowa-
no pracę w Anglii. 

- Otwarcie tej podczyszczalni to podsumowanie 
kilku lat ciężkiej pracy i wielomilionowych inwe-
stycji – mówił Marcin Szymański. - Przez ten czas 
zwiększyliśmy zatrudnienie i znacznie zmniejszyli-

Zero odpadów 
i energia ze ścieków
Czy duży zakład produkcyjny może nie pobierać energii elektrycznej oraz nie wytwarzać 
odpadów? Brzmi to trochę jak scenariusz z dalekiej przyszłości, a tymczasem taka fabryka 
znajduje się w Baninie w gminie Żukowo. 

- Cieszę się, że taki 
zakład tak wyso-

kiej klasy funkcjo-
nuje na terenie po-
wiatu kartuskiego 

– powiedziała 
Janina Kwiecień. 

- Gratuluję takich 
sukcesów i życzę, 
aby pod rządami 

nowego dyrektora 
firma nadal pręż-
nie się rozwijała. 

Jesteśmy i będzie-
my dążyć do tego, 

aby wciąż być 
w ścisłej, europej-

skiej czołówce. 
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śmy wpływ zakładu na środowisko naturalne. Nie-
długo zakład będzie całkowicie samowystarczalny 
pod względem energetycznym, nie będzie produ-
kował odpadów, poza tym zmniejszyliśmy zużycie 
wody aż o 60 proc. Obecnie jest to najnowocze-
śniejszy obiekt spośród wszystkich w całej Euro-
pie. To ogromny sukces. Udowadniamy, że zakład 
produkcyjny nie musi truć środowiska, a wręcz 
przeciwnie – może wytwarzać zieloną energię i być 
przyjazny dla otoczenia i mieszkańców. 

Dla porównania: energia, wytwarzana z biogazu 
powstającego w podczyszczalni, wystarczy na za-
silenie ok. 50 domów jednorodzinnych w okresie 
grzewczym. 

- Cieszę się, że taki zakład tak wysokiej klasy 
funkcjonuje na terenie powiatu kartuskiego – po-
wiedziała Janina Kwiecień. - Gratuluję takich 
sukcesów i życzę, aby pod rządami nowego dy-
rektora firma nadal prężnie się rozwijała. Jesteśmy 
i będziemy dążyć do tego, aby wciąż być w ścisłej, 
europejskiej czołówce. 

Warto dodać, że w latach 2001-2010 ograniczona 
została ilość odpadów pozostałych po segregacji 
o 60 proc. W tym czasie o ponad 30 proc. zostało 
zmniejszone zużycie wody. Obecnie pomorski za-
kład to najbardziej oszczędna pod tym względem 
wytwórnia lodów firmy Unilever w Europie. 

- Unilever to największy pracodawca w naszej 
gminie – mówi Jerzy Żurawicz, burmistrz gminy 
Żukowo. - Przy dzisiejszej sytuacji ekonomicznej 
fantastycznie jest patrzeć na fabrykę, która nie tyl-
ko rozwija się tak dynamicznie, konsekwentnie 
zwiększając zatrudnienie i moce produkcyjne, ale 
również inwestuje w nowoczesne rozwiązania 
ekologiczne, co oznacza dla nas lepszą przyszłość, 
a także poprawę komfortu życia w naszej gminie. 
Ta inwestycja zapewnia bezpieczeństwo, które daje 
równowaga ekosystemu w gminie Żukowo - takie-
go podejścia powinna oczekiwać każda jednostka 
samorządowa od odpowiedzialnego inwestora.

Budowa podczyszczalni to kolejny krok w pro-
cesie realizacji planu „Życie w sposób zrównowa-

żony” firmy Unilever w Polsce. Ogłoszona w lipcu 
2011 roku koncepcja definiuje sposób, w jaki firma 
chce prowadzić swoje działania przez kilka kolej-
nych lat tak, aby podwoić wysokość obrotów przy 
jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu od-
działywania na środowisko naturalne. 

Ważną częścią planu „Życie w sposób zrówno-
ważony” jest ograniczenie o połowę emisji gazów 
cieplarnianych, zużycia wody i ilości odpadów 
w całym cyklu tworzenia wartości: od pozyskiwa-
nia surowców do produkcji, po utylizację odpadów 
ze zużytych produktów. W 2010 roku Unilever 
w Polsce wyprodukował ponad 15 tys. ton odpa-
dów, z czego 96,98 proc. poddano procesom odzy-
sku i recyklingu, jedynie 3 proc. trafiło na składo-
wiska odpadów, a pozostałe 0,02 proc. unieszko-
dliwiono. Nowoczesne technologie, które wdraża 
firma, umożliwiają użycie wszystkich odpadów 
poprzez odzyskiwanie poszczególnych składników 
oraz wykorzystanie energii powstającej podczas 
spalania. Dziś wszystkie fabryki firmy Unilever 
w Polsce zaopatrywane są w energię elektryczną 
pochodzącą wyłącznie ze źródeł certyfikowanych. 
Rafał KoRbut 

O firmie Unilever:

Unilever jest jednym z największych producentów żywności, kosmety-
ków i środków czystości pod znanymi markami tj.: Knorr, Lipton, Algida, 
Rama, Delma, Domestos, Cif, Rexona, Axe, Dove, Timotei, Signal. Firma 
zatrudnia w Polsce ponad 3,4 tys. pracowników. W 2011 roku przychody 
firmy ze sprzedaży w Polsce wynosiły ponad 3,4 miliarda złotych. Posia-
da cztery fabryki: w Baninie koło Gdańska (produkcja lodów), Bydgosz-
czy (środki czystości), Katowicach (margaryny i herbaty) oraz w Poznaniu 
(produkty kulinarne i dressingi). Ponad 20 proc. wyrobów produkowa-
nych w tych fabrykach trafia na eksport. 

Wizją Unilevera jest podwojenie biznesu przy jednoczesnym zmniej-
szeniu wpływu działalności na środowisko naturalne. Do 2020 roku fir-
ma planuje o połowę ograniczyć ślad środowiskowy swoich produktów, 
pomóc miliardowi ludzi w poprawie stanu zdrowia i samopoczucia, 
oraz pozyskiwać wszystkie surowce rolne z upraw zarządzanych w spo-
sób zrównoważony.

Zakład w Baninie 
(gm. Żukowo), 
gdzie produkowane 
są lody marki Algi-
da, po ostatniej mo-
dernizacji stał się 
najnowocześniejszą 
fabryką międzyna-
rodowego konsor-
cjum Unilever nie 
tylko w Polsce, ale 
i w całej Europie. 
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Celem współpracy jest przede wszystkim 
zintensyfikowanie prac poszukiwawczych 
na terenie Polski, których rezultatem bę-
dzie wzrost wydobycia gazu ziemnego 
i ropy naftowej. Zgodnie z porozumie-
niem obie firmy opracują program wspól-
nych działań poszukiwawczych, umożli-
wiających stronom dywersyfikację ryzyka 
i wspólne wykorzystanie potencjałów ka-
drowych, technicznych oraz finansowych 
w rozwoju działalności poszukiwawczo-
wydobywczej.

PGNiG i Grupa LOTOS będą współ-
pracować na koncesjach zlokalizowanych 
w województwach: pomorskim, zachod-
niopomorskim, warmińsko-mazurskim 
oraz lubelskim. Porozumienie zakła-
da możliwość pozyskania przez Grupę 
LOTOS udziałów w każdej z koncesji. 
PGNiG zastrzegło sobie jednak prawo do 
sprawowania funkcji operatora na każdej 
z koncesji.

Oba koncerny powołają grupę roboczą, 
która w szczegółach ustali kwestie współ-
pracy w zakresie: technicznym, ekono-
micznym i prawnym. W ramach prac 
grupy PGNiG SA i LOTOS będą również 
wymieniać się informacjami na temat pro-
wadzonych projektów i planów rozwojo-
wych, w celu zidentyfikowania potencjal-
nych obszarów współpracy. Dotyczy to 
nie tylko obszarów objętych siedmioma 
koncesjami zapisanymi w Porozumieniu, 
ale także realizowanych przez obie firmy 
projektów zagospodarowania złóż czy po-
zyskiwania nowych koncesji.

– W poszukiwaniach gazu ziemnego 
kluczowe są wiedza i umiejętności geolo-
gów, właściwe zarządzanie ryzykiem oraz 
solidne podstawy ekonomiczne realizo-
wanych przedsięwzięć. Chcę jak najlepiej 
wykorzystywać te atuty PGNiG SA i cie-
szę się, że dla perspektywicznych koncesji 
zlokalizowanych na północy Polski udało 
nam się pozyskać partnera, którego profil 
działalności dobrze współgra z kompe-
tencjami, którymi dysponujemy. LOTOS 
jest jednym z naszych kluczowych klien-
tów, dla których perspektywa zwiększenia 

Wspólnie poszukają 
ropy i gazu
Grupa LOTOS S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zawarły 
porozumienie dotyczące współpracy w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu 
ziemnego oraz ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, 
a także współpracy handlowej.

podaży konkurencyjnego cenowo gazu 
wydobywanego w kraju będzie stanowić 
ważną, strategiczną przesłankę angażowa-
nia się w projekty wydobywcze. Właśnie 
takie przedsięwzięcia, w których synergie 
i motywacja obu partnerów są czytelne, 
mają największe szanse powodzenia i po-
zwalają liczyć na intensyfikację poszuki-
wań węglowodorów w Polsce. To powin-
no przełożyć się na wzrost wydobycia ze 
złóż krajowych - mówi Grażyna Piotrow-
ska – Oliwa, Prezes Zarządu PGNiG SA.

W Polsce zużywa się obecnie średnio 
ponad 14,5 mld m3 gazu ziemnego rocz-
nie. Jedną trzecią rocznego zapotrzebowa-
nia pokrywa wydobycie krajowe.

– Umowa ma istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego Polski 
– podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes 
Grupy LOTOS S.A.– Zakładamy, że na-

sze wspólne działania pozwolą zwiększyć 
wydobycie zarówno ropy naftowej, jak 
i gazu ziemnego w Polsce, co zwiększy 
dywersyfikację dostaw tych surowców dla 
krajowych odbiorców. Istotne jest rów-
nież to, że nie ograniczamy się tylko do 
wyżej wymienionych koncesji, ale może-
my realizować współpracę na obszarach 
morskich i zagranicą, a także współpracę 
handlową między dwiema firmami.

Dodatkowo PGNiG i LOTOS są zain-
teresowane podjęciem współpracy han-
dlowej, dotyczącej sprzedaży/kupna ropy 
naftowej wydobywanej przez PGNiG. 
Pierwsze próbki surowca trafiły już do 
gdańskiej rafinerii. Trwa ich szczegółowa 
analiza pod kątem technologicznym i pro-
dukcyjnym. Jeśli wszystkie testy wypadną 
pomyślnie LOTOS nie wyklucza zakupu 
ropy naftowej od PGNiG.
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Gmina Wicko  
- najważniejszy jest rozwój

Położona w powiecie lęborskim Gmina Wicko 
już niebawem stanie się liderem w tej części Po-
morza  w pozyskiwaniu energii z siły wiatru. Za 
sprawą pozyskanych inwestorów na terenie Gmi-
ny powstaną cztery farmy siłowni wiatrowych. 
Nie przypadkowo inwestorzy w zakresie lokali-
zacji siłowni wiatrowych trafili do Gminy Wic-
ko. Obszary lokalizacji elektrowni wiatrowych 
zostały wyznaczone na podstawie uwarunkowań 
środowiskowych i fizjograficznych, w tym granic 
obszarów chronionych oraz w oparciu o badania 
siły i kierunku wiejących wiatrów.  

Projektowane siłownie wiatrowe będą zacho-
wywały bezpieczne odległości od najbliższej za-
budowy na poziomie określonym przez właściwe 
przepisy i specjalistyczne opracowania wykonane 
na potrzeby konkretnej inwestycji.

 Farmy wiatrowe powstaną w południowo- 
wschodniej części Gminy, obejmując tereny by-
łego lotniska wojskowego w Kopaniewie, okolice 
miejscowości Wojciechowo, Wrzeście, Wrze-
ścienko, Wicko i Białogarda. Pierwsza siłownia 
wiatrowa wkomponowana  w krajobraz Gminy 
powstanie do końca br. przy drodze wojewódz-
kiej Nr 214 Białogarda – Wicko. Farma  składać 
się będzie  z pięciu siłowni wiatrowych, każda 
o mocy 2 MW.  

Koleje farmy wiatrowe powstaną  na terenach 
w okolicy miejscowości Wrzeście, Wrześcien-
ko i Wicko o łącznej mocy 40 MW (20 siłowni 
o mocy 2 MW) oraz w okolicy miejscowości 
Wojciechowo o łącznej mocy 28 MW (14 siłowni 
o mocy 2 MW). 

Farma wiatrowa w okolicy  miejscowości Wrze-
ście, Wrześcienko i Wicko została już wdrożona 
do realizacji z terminem zakończenia budowy 
w przeciągu najbliższych 15 miesięcy. Inwesto-
rem jest Tauron Ekoenergia Spółka z o.o.  

Największa natomiast farma wiatrowa powstanie 
na obszarze byłego lotniska wojskowego w miej-
scowości Kopaniewo. Projekt przewiduje lokali-
zację trzydziestu siłowni, każda o mocy 3MW. 

Przedstawiciele samorządu podkreślają, że reali-
zacja farm wiatrowych na terenie Gminy Wicko 
już na etapie prac projektowych i w fazie budowy 
przynosi mieszkańcom Gminy wymierne korzy-
ści w postaci dofinansowania przez inwestorów 
projektów remontu dróg gminnych, budowy hali 
sportowej w Maszewku czy też dofinansowania 
zakupu dziesięcioosobowego busa przystosowa-
nego do przewozu osób niepełnosprawnych. Do-
celową korzyścią z realizacji projektów farm będą 
wpływy do budżetu Gminy w postaci podatków. 
Dochody z tego tytułu umożliwią dalszy roz-
wój Gminy, realizację zadań infrastrukturalnych, 
głównie budowy sieci kananlizacyjnych, remon-
tów dróg, budowy oczyszczalni ścieków.

Farma wiatrowa 
w okolicy  miej-
scowości Wrzeście, 
Wrześcienko i Wicko 
została już wdrożo-
na do realizacji z ter-
minem zakończenia 
budowy w przeciągu 
najbliższych 15 mie-
sięcy. Inwestorem 
jest Tauron Ekoener-
gia Spółka z o.o.  

Należy zaznaczyć, że inwestorzy realizujący 
farmy wiatrowe  na terenie Gminy Wicko natra-
fili na wyjątkowo sprzyjąjące tego typu inwe-
stycjom warunki. Szczególnie widoczne jest to 
w tzw. aspekcie społecznym – mieszkańcy gminy 
z niecierpliwością oczekują powstania  pierw-
szym farm wiatrowych upartujac w nich szans na 
rozówj gminy.

Inwestycje związane z odnawialnymi źródłami 
energii są dla gminy równie ważne co jej miesz-
kańcy. Dlatego też gmina inwestuje dużo w edu-
kację i kulturę oraz inne dziedziny wpływające na 
komfort życia mieszkańców. Niedawno zakoń-
czono generalny remont ośrodka zdrowia a od 
września mieszkańcy z miejscowości Łebieniec 
i Szczenurze mogą korzystać z bogato wyposażo-
nych kompleksów rekreacyjno – sportowych.

Inwestycje w wyżej wymienionych miejscowo-
ściach zrealizowane zostały w ramach projektu pt. 
„Rozwój wsi poprzez rozbudowę infrastruktury 
turystycznej, sportowej i społeczno-kulturalnej 
w miejscowościach Łebieniec i Szczenurze, Gmi-
na Wicko” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER, Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Stała aktywność Gminy w pozyskiwaniu środ-
ków pozabudżetowych daje możliwości realizacji 
wielu projektów. W przyszłym roku powstaną 
m.in. nowe place zabaw w miejscowości Biało-
garda, Wrzeście oraz rozpocznie się budowa za-
plecza sportowego z izbą pamięci, jako obiektu 
upamiętniającego znaczenie i dorobek braci ry-
backiej żyjącej w miejscowości Żarnowska.

Inwestycje związane 
z odnawialnymi źródłami 
energii są dla gminy równie 
ważne co jej mieszkańcy. 
Dlatego też gmina inwestuje dużo 
w edukację i kulturę oraz inne 
dziedziny wpływające na komfort 
życia mieszkańców. 

Dariusz Waleśkiewicz, 
wójt Gminy Wicko
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Hasło „kryzys” towarzyszy nam już 
od czterech lat. Kiedy może zniknąć? 

- Za punkt startowy kryzysu finansowe-
go wielu autorów przyjmuje upadek ban-
ku Lehman Brothers, co miało miejsce 
we wrześniu 2008 r., a więc rzeczywiście 
cztery lata temu. Osobiście jestem jednak 
zdania, że początek kryzysu miał miejsce 
o ponad rok wcześniej, latem 2007 r., gdy 
istotne turbulencje wystąpiły na amery-
kańskim rynku kredytów hipotecznych. 
Więc tak naprawdę gospodarka światowa 
tkwi w kryzysie finansowym już pięć lat. 
Kiedy może się z niego wydostać? Jeśli 
przyjmiemy, że fundamentalną przyczy-
ną kryzysu są długie lata życia na kredyt 
– zarówno na poziomie rządów, jak i go-
spodarstw domowych – to pełnym prze-
zwyciężeniem kryzysu będzie dopiero 
ograniczenie długów państw (chociażby 
do poziomu 60 proc. w relacji do PKB, 
czego wymaga kryterium z Maastricht) 
i odbudowa oszczędności prywatnych. 
Taki proces uzdrawiania gospodarki 
i powrotu do normalności może potrwać 
długie lata.

Co będzie po kryzysie? Czy możemy 
znów liczyć na tłuste lata, czy raczej 
musimy się nastawić na długo-
trwałe, mozolne odbudowywanie 
gospodarek? 

- Zdrowe przyspieszenia wzrostu gospo-
darczego, czyli „lata tłuste”, przychodzą 
wtedy, gdy w realnej sferze gospodarki 
(czyli w wymiarze organizacji, technolo-
gii i wzorów konsumpcji) pojawiają się 
nowe, przełomowe rozwiązania. Takim 
zdrowym motorem wzrostu było pod ko-
niec XX wieku upowszechnienie technik 
komputerowych oraz internetu. Historia 
gospodarcza uczy, że w trudnych dla go-
spodarki okresach wzrasta intensywność 
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań 
dla sfery realnej. Pozostaje mieć nadzie-
ję, że tak się stanie i tym razem.

Dlaczego Polska stała się 
„zieloną wyspą”?

- Przede wszystkim Polska nie wpadła 
w kryzys finansowy. Złożyły się na to 
mądre zapisy w konstytucji (limit dłu-
gu publicznego), tradycyjne podejście 
polskich banków do oceny ryzyka (nie 
miały w aktywach bezwartościowych 
instrumentów finansowych), mniejsze 
niż w bogatszych krajach uzależnienie 
polskich gospodarstw domowych od kre-

Przestaniemy być „zieloną wyspą”
- Polska ma szansę odnotowywać niewielki wzrost 
gospodarczy, ale w podobnej sytuacji będzie tym razem 
więcej krajów  - twierdzi w rozmowie z Expressem 
Biznesu profesor Dariusz Filar, były członek Rady Polityki 
Pieniężnej i główny ekonomista Banku Pekao S.A.
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dytu. Nie było więc u nas potrzeby rato-
wania sektora finansowego za pieniądze 
podatnika. 

A dlaczego utrzymaliśmy w 2009 
roku wzrost na poziomie 1,6 proc., 
podczas gdy nie udało się pozostać 
na plusie żadnemu innemu krajowi 
Europy? 

- W tym miejscu dochodzimy do zja-
wiska „zielonej wyspy”, które stanowiło 
wynik intensywnego wykorzystania od 
początku 2009 roku funduszy europej-
skich, osłabienia kursu złotego i wyso-
kiej dynamiki eksportu, utrzymania się 
konsumpcji prywatnej na stosunkowo 
wysokim poziomie. Polska jako „zielo-
na wyspa” była więc zjawiskiem auten-
tycznym i wzbudzała podziw u wielu 
obserwatorów zagranicznych, ale trzeba 
zdawać sobie sprawę, że to już sytuacja 
historyczna.

Czyli nasza wyspa zatonie? 
Od czego to zależy? 

- Dzisiejszy problem polega na tym, 
że rezerwy, którymi gospodarka polska 
dysponowała w 2009 roku, są już w du-
żym stopniu wyczerpane. Kończą się 
fundusze unijne z aktualnej perspektywy 
budżetowej, złoty nie ma pola do osła-
bienia, a gospodarstwa domowe o wie-
le ostrożniej wydatkują swoje zasoby. 
Jako gospodarka doganiająca wciąż 
mamy szansę rosnąć nieco szybciej niż 
„stara Europa” – jeśli recesja w bogat-
szej części kontynentu będzie płytka 
(spadek PKB nie większy niż 0,5-1,0 
proc.), to Polska ma szansę odnotowy-
wać niewielki wzrost gospodarczy (do 
+1,5 proc.). 

Ale w podobnej sytuacji będzie tym 
razem więcej krajów z regionu Europy 
Środkowowschodniej (Słowacja, Rumu-
nia), a także kraje o zdrowych finansach 
leżące na północy kontynentu (Szwecja, 
Norwegia, Finlandia). Nie będziemy 
więc dłużej przyciągającym uwagę, po-
zytywnym wyjątkiem.

rozmawiał Mikołaj Podolski
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To spotkanie tradycji sięgającej lat 50 – tych 
ubiegłego wieku, z młodością, dynamizmem 
i wizją na miarę XXI wieku.  

Firma Gajos powstała w 1957 roku. Jej zało-
życielem był  Stefan Gajos, z zawodu inżynier-
mechanik. Od początku swojej działalności dzia-
łalności zakład świadczył usługi naprawy samo-
chodów. Pierwszym warsztatem był mały nie-
otynkowany garaż z pustaków w Sopocie przy 
ulicy Morskiej. W 1968 roku, przy ulicy Smolnej 
w Sopocie, wybudowano warsztat samochodo-
wy z prawdziwego zdarzenia. W tym czasie był 
to jeden z największych i najlepiej wyposażo-
nych zakładów w Trójmieście. Na przestrzeni 
kolejnych lat zakład rozwijał swoją działalność 
poszerzając ją stopniowo o sprzedaż części, ak-
cesoriów i sprzedaż  samochodów.

W 1997 roku uruchomiono nowy kompleks 
motoryzacyjny przy ul. Kasztanowej w Sopo-
cie. Obiekt budowany był według standardów 
europejskich . Nowoczesny, kompleksowo wy-
posażony spełniał oczekiwania najbardziej wy-
magających klientów. W roku 1999, założyciel 

i prezes fi rmy Gajos, Stefan Gajos został uho-
norowany najwyższym odznaczeniem fabryki 
Volkswagena - brylantową szpilką. Tym samym 
dołączył do nielicznego grona osób na świecie 
obdarowanych tym prestiżowym odznaczeniem.

Położenie  zakładu jest bardzo korzystne. Usy-
tuowany jest on niemalże na granicy Gdańska 
i Sopotu, w odległości około 50 metrów od ulicy 
Niepodległości , stanowiącej główną  trasę  ko-
munikacyjną  z Gdańska do Gdyni.   Jego zloka-
lizowanie  nie sprawia zatem żadnej trudności.

Benepol założono w roku 2006.  W lutym 2007 
roku podpisana została umowa dealerska z Im-
porterem (Kulczyk Tradex), a  w ślad za tym 
nastąpiło otwarcie salonu sprzedaży w Gdań-
sku, przy ulicy Lubowidzkiej 33. Firma posiada 
również punkty sprzedaży w Szczecinie i Olsz-
tynie, oraz najnowszy oddział ,  który mieści się 
w Święcicach pod Warszawą. 

Obecnie Firma tworzy grupę dealerską wokół 
marki volkswagen i audi, opierając się na specja-
lizacji (sprzedaż samochodów osobowych, użyt-
kowych, serwis, oraz sprzedaż części i akceso-
riów dla marek Volkswagen i Audi, ubezpiecze-
nia, najem długoterminowy) i do czasu przejęcia 
spółki Gajos, była największym w Polsce deale-
rem w sektorze samochodów użytkowych. Teraz 
poszerzyła swoją ofertę o samochody osobowe. 

Benepol sp. z o.o.  jest w 90 procentach wła-
snością grupy DBK. 

TRADYCJA
I DYNAMIZM
Przejęcie 60 procentowego pakietu udziałów w znanej, trójmiejskiej fi rmie Gajos, przez Benepol,  
inwestora o ogromnej dynamice i ambitnych planach, postrzegane jest na lokalnym rynku jako 
obiecujące. To być może zwiastun głębszych zmian na rynku motoryzacyjnym w ogóle. 

Obecnie Firma 
tworzy grupę 

dealerską wo-
kół marki volks-

wagen i audi. 

Benepol - Gajos: 
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Czy wraz z przejęciem należy ocze-
kiwać zniknięcia marki Gajos, która 
zdążyła się wtopić się w trójmiejski 
krajobraz?

Nie, a z pewnością nie od razu. Nie chce-
my wykonywać gwałtownych ruchów tam 
gdzie to nie jest konieczne i mogłoby być 
niekorzystne również dla nas. Zdajemy so-
bie sprawę, że klient zdążył przyzwyczaić 
się do marki dealera i nie chcemy wpędzać 
go  w dezorientację. Planujemy za to wiele 
posunięć, które przekonają wszystkich za-
interesowanych, że nowa formuła będzie 
bogatsza w ofercie, lepiej zaspokajająca 
potrzeby szerszej rzeszy klientów, że orga-
nizacja pracy pozwoli na lepsze, szybsze 
i dokładniejsze działania we wszystkich 
obsługiwanych przez nas sektorach.

Czy należy się też spodziewać rozsze-
rzenia oferty na inne marki?

Nie, sądzę, że pozostaniemy przy pro-
duktach Volkswagena. 

Jak należy traktować pojawienie się 
Benepolu na naszym rynku oraz – co 
się z tym wiąże – plany fi rmy zwią-
zane z rynkiem detalicznej sprze-
daży pojazdów samochodowych 
w Trójmieście?

Myślę, że nasze przedsięwzięcie zwia-
stuje nowy styl robienia interesów w tej 
branży, styl po części sprowokowany przez 
kryzys, ale moim zdaniem będący odpo-
wiedzią na wyzwania naszych czasów, na 
większe wymagania producentów i impor-
terów z jednej strony, a odbiorców z dru-
giej. Myślę, że konsolidacja i koncentracja 
różnych gałęzi rynku motoryzacyjnego 
(w naszym przypadku samochodów oso-
bowych i użytkowych), a także tworzenie 
sieci placówek, obejmujących cały kraj 

Interesy trzeba robić tu i teraz, 
bez względu na kryzys
Z Leszkiem Rzoską, Prezesem Zarządu fi rmy Benepol i Gajos rozmawia Robert Purzycki.

lub przynajmniej jego część, to przyszłość 
tego biznesu. 

Proszę powiedzieć coś więcej 
o Benepolu. 

Należę do grona twórców tej fi rmy, która 
jest spółką – córką grupy DBK (reprezen-
tującą na terenie Polski grupę LenGo sku-
piającą fi rmy z Holandii, Niemiec, Belgii, 
Polski i Rosji). Od początku specjalizo-
waliśmy się w samochodach użytkowych 
Volkswagena. Do realizacji strategicznych 
planów brakowało nam działu samocho-
dów osobowych. Stąd między innymi de-
cyzja o zainwestowaniu w fi rmę Gajos. 

Czego spodziewa się Pan po działa-
niach konsolidacyjnych?

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że utrzy-
manie fi rmy przy sprzedaży 300-400 samo-
chodów rocznie graniczy już dziś z cudem. 
Normą musi być liczba przynajmniej dwu-
krotnie większa. Konsolidacja pozwala też 
na stworzenie dużego działu handlowego, 
o znacznym stopniu specjalizacji. Nie bez 
znaczenia dla nas jest rynek„wewnętrzny” 
(700 pracowników Grupy DBK w chwili 
obecnej). 

Nie boi się Pan kryzysu?

Trudno abym nie miał żadnych obaw, ale 
jestem przekonany, że interesy trzeba robić 
w takich czasach, w jakich przyszło nam 
żyć, że nie należy „przeczekiwać”, trakto-
wać obecnego etapu jak czas przejściowy, 
ale działać tu i teraz. 

Jak twierdzą sami założyciele, założona w 1995 r. 
grupa stanowi system powiązanych ze sobą kapi-
tałowo spółek, które dbają o to, aby klienci mogli 
w jednym miejscu zrealizować wszystkie potrze-
by związane z zakupem pojazdów  nowych lub 
używanych, dostawczych, ciężarowych, naczep, 
części zamiennych, naprawą i diagnostyką pojaz-
dów, obsługą serwisową, fi nansowaniem środ-
ków transportu, wynajmem pojazdów.
Firma powstała dzięki współpracy z serwisem 
marki DAF, należącym do Grupy LenGo.  

LenGo, czyli motoryzacyjna grupa, składająca 
się aktualnie z fi rm z 5 państw - Holandii, Belgii, 
Niemiec, Rosji i Polski, należy do Marco Lennard-
sa i Paula Goversa. Grupa specjalizuje się przede 
wszystkim w sprzedaży ciężarówek DAF. Kontakty 
DBK z LenGo zakończyły się zaangażowaniem ka-
pitałowym Holendrów i podpisaniem kontraktu 
dealerskiego z DAF-em w 1997 r. Od czasu wejścia 
Holendrów w DBK przeważa kapitał zagraniczny. 
Niemal od samego początku Prezesem i udzia-
łowcem fi rmy DBK jest Ireneusz Sobieski. 

Grupa DBK
Myślę, że nasze 
przedsięwzięcie 
zwiastuje nowy styl 
robienia interesów 
w tej branży

- JESTEM PRZEKONANY, ŻE INTERESY 
TRZEBA ROBIĆ W TAKICH CZASACH,
 W JAKICH PRZYSZŁO 
NAM ŻYĆ

LESZEK RZOSKA:
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Kuszące oferty sprzedaży skrzyń uży-
wanych, często tańszych niż naprawa, 
nie są warte Zachodu. Powodów jest 
kilka. Skrzynia automatyczna zbudo-
wana jest m.in. z tarcz ciernych, które 
w bieżącej eksploatacji się zużywają. 
Kupując skrzynię używaną nie jeste-
śmy w stanie ocenić jaki jest poziom 
jej zużycia, co jest uzależnione nie tyl-
ko od przebiegu, ale także od sposobu 
użytkowania jej przez poprzedniego 
właściciela.

Nawet skrzynie, które w momencie 
demontażu z samochodu nie budzą 
zastrzeżeń, również te po małym prze-
biegu, ulegają często uszkodzeniom, 
bo zazwyczaj zbyt długo leżą w ma-
gazynach - najczęściej bez oleju, co 
powoduje sklejenie się tarcz ciernych 
z przekładkami. Po ponownym rozru-
chu tarcze szybko się zużywają, powo-
dując awarie skrzyni. 

W obiegowej opinii krąży też mit, że 
olej w skrzyni automatycznej nie pod-
lega wymianie. Nic bardziej błędnego. 
W wielu serwisach samochodowych 
w Polsce mechanicy wprowadzają 
użytkowników samochodów w błąd 
twierdząc, że nie wymienia się oleju 
w automatycznej skrzyni biegów. Po-
woduje to, że właściciele samochodów 
często wielokrotnie przekraczają prze-
bieg. Dlatego też wiele serwisów auto-
ryzowanych (opierając się na książce 
przeglądu, w której może nie być takiej 
pozycji) twierdzi, że nie wymienia się 
oleju w automatycznej skrzyni biegów. 
Często wymagany przebieg do wymia-
ny oleju w skrzyni zbiega się z końcem 
gwarancji na samochód. Warto też do-
dać, że podczas wymiany oleju w spe-
cjalistycznym serwisie mechanik jest 
w stanie w niektórych przypadkach - na 
podstawie koloru oleju, a także opiłek 
w misce - wykryć zbliżającą się awa-
rię, co pozwala nam zareagować zanim 
dojdzie do poważnej awarii, dzięki 
czemu mamy szansę uniknąć wysokich 
kosztów naprawy.

Automatyczne skrzynie biegów
praktyczne informacje

Automatic Transmission 
Service Sp. z o.o.
ul. Betoniarzy 32
80-298 Gdańsk - Kokoszki
www.skrzynieautomatyczne.eu
skrzynieautomatyczne.polska@wp.pl

tel. 510 509 212
Zadzwoń i umów się przed przyjazdem!

Jeśli mamy wątpliwości co do działania skrzyni biegów, warto zainwestować w jej naprawę.
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Bankowość

dodatek tematyczny magazynu
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Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 
plasuje się w grupie czołowych ban ków 
spółdzielczych w Polsce. W Rankin-
gach Najlepszych Banków Spółdziel-
czych 2012 za jmuje czołowe miejsca. 
Co powodu je, że notuje on coraz lepsze 
wyniki i cieszy się tak dobrą opinia?

- Nasze wyniki są wypadkową zaufa-
nia do nas przez naszego klienta oraz 
konsekwencji w działaniu. W dobie 
kryzysu trzymamy się dobrze i oby tak 
dalej. Najważniejszym atutem Sierako-
wickiego Banku Spółdzielczego jest za-
ufanie naszych klientów. Ponad stuletnia 
tradycja działania i wypraco wana w tym 
czasie solidna marka banku cieszy się 
sporym uznaniem. Nasze sukcesy to 
również efekt zaan gażowania samorzą-
du spółdzielczego oraz dobrej współpra-
cy pomiędzy za rządem, radą nadzorczą 
i członkami banku. 

Jakie ważniejsze nagrody i wyróż-
nienia bank zdobył w tym roku?

Najważniejszym jest otrzymanie wy-
różnienia Gazety Bankowej i tytułu 
„Najlepszy Bank Roku 2012” w katego-
rii Banki Spółdzielcze. BS w Sierakowi-
cach otrzymał też tytuł „Rubinowy HIT 
2012”, zajął pierwsze miejsce w katego-
rii „Najlepszy Bank Spółdzielczy w Pol-
sce”, II miejsce i tytuł „Bank Spółdziel-
czy - Wiarygodny Doradca Finansowy”. 
Oprócz tego za wyniki ekonomiczne 
i gospodarcze w 2011 r. nasz bank zajął 
IV miejsce i został wyróżniony tytułem 
“Zloty Bank SGB” oraz otrzymał nagro-
dę - wyjazd szkoleniowy na Maderę. To 
po twierdzenie, że nasz bank jest lide rem 
wśród banków spółdzielczych. Każ-
da nagroda motywuje nas do dal szego 
działania i jeszcze cięższej pra cy. 

Czy sierakowicki bank jest bankiem 
tylko o polskim kapitale?

- Tak, a nasze produkty powstały z my-
ślą o potrzebach klientów. Wspie ramy 
polskie fi rmy, a podatek docho dowy 

Z Romanem Dawidowskim, Prezesem Banku Spółdzielczego 
w Sierakowicach, rozmawia Rafał Korbut. 

płacimy w Polsce. Corocznie wypraco-
wany zysk naszego banku inwestujemy 
w dalszy rozwój. Jesteśmy bankiem 
o ludzkiej „twarzy” i nie pozostawia-
my ich sa mych sobie w trudnych chwi-
lach. Je steśmy bankiem bezpiecznym, 
silnym i nowoczesnym. Angażujemy 
się również w działalność społeczną 
i kulturalną

Jaka – pana zdaniem - będzie przy-
szłość dla polskiej bankowości spół-
dzielczej?

- W czasie światowego kryzysu fi -
nansowego banki spółdzielcze oraz mała 
garstka banków z polskim kapi tałem 
stała się głównym partnerem dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. Banki spół-
dzielcze są dla klientów pewnymi i wia-
rygodnymi partnerami. Wzmocnienie 
sektora banków spółdzielczych może 
sprawić, że polska gospodarka będzie 
mniej podatna na zewnętrzne szoki, co 
wpłynie pozytywnie na bezpie czeństwo 
fi nansowe każdego z nas.

Dziękuję za rozmowę. 

Bank 
o „ludzkiej 
twarzy”

BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA



EXPRESS BIZNESU      | 41

140 lat robi wrażenie. A taki właśnie jubi-
leusz obchodził w ubiegłym roku Podkar-
packi Bank Spółdzielczy, który jest drugim, 
co do wielkości bankiem spółdzielczym 
w Polsce pod względem wysokości kapi-
tałów własnych i największym, jeśli chodzi 
o ilość placówek. 

W 2011 roku minęła 140 rocznica za-
łożenia spółki pod nazwą Powiatowe To-
warzystwo Zaliczkowe w Sanoku, proto-
plasty obecnego Podkarpackiego Banku 
Spółdzielczego w Sanoku. Towarzystwo 
powstało w 1871 roku i jest zaliczane do 
najstarszych tego rodzaju instytucji kre-
dytowych w Polsce. Działalność swo-
ją spółka ta opierała o przepisy ustawy 
o spółdzielniach z dnia 9 kwietnia 1871r.

Dziś Podkarpacki Bank Spółdzielczy po-
siada 95 placówek w całym kraju (w tym 
3 samoobsługowe), z czego 17 to oddziały 
Banku. Od niedawna - w Gdyni, Krako-
wie, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu 
- funkcjonuje także 5 oddziałów Spółki 
Giełdowej PBS Finanse S.A., które oferują 
pełny zakres produktów i usług Podkarpac-
kiego Banku Spółdzielczego.

Bank osiąga znaczące wyniki fi nansowe. 
Na koniec 2011 roku posiadał już sumę 
bilansową wynoszącą 2 033 062 tys. zł, 
dysponował również funduszami własnymi 
w wysokości 157 170 tys. zł. 

Uniwersalność i różnorodność
Oferta Banku obejmuje pełen zakres 

usług: ROR, rachunki walutowe, lokaty, 
kredyty, karty płatnicze, ubezpieczenia oraz 
fundusze kapitałowe. Klienci mogą korzy-
stać z ponad 3700 bankomatów, w których 
wybierać można pieniądze bez prowizji.  

Bank jest więc w pełni uniwersalny tak-
że pod względem struktury klientów stra-
tegicznych. Z jego usług korzystają oso-
by prywatne, rolnicy indywidualni, małe 
i średnie przedsiębiorstwa oraz duże fi rmy 
i samorządy terytorialne. 

- Oferujemy produkty nowoczesne, do-
brej jakości, po bardzo konkurencyjnej ce-
nie. Jednocześnie dajemy naszym klientom 
poczucie bezpieczeństwa, z jednej strony 
poprzez ciągły rozwój i wzrost wartości 
Banku a z drugiej poprzez dyspozycyjność, 
szybkość podejmowania decyzji, elastyczne 
i indywidualne podejście oraz profesjona-
lizm pracowników – wylicza Lesław Woj-
tas, prezes zarządu Podkarpackiego Banku 
Spółdzielczego. 

- Cały czas staramy się dostosowywać 
ofertę do potrzeb rynku, odnawiając naszą 
aktualną ofertę. Dlatego też w tym roku 

Nowoczesny Bank 
z długoletnią tradycją

PBSBank24 to nowoczesny system ban-
kowości elektronicznej, który oferuje boga-
tą funkcjonalność dla klientów indywidu-
alnych oraz fi rm. Dzięki tej usłudze klienci 
mają dostęp do aplikacji przez Internet 
z komputerów osobistych, jak i z urządzeń 
mobilnych poprzez specjalny, uproszczony 
interfejs użytkownika dla telefonów komór-
kowych. Uzupełnieniem usługi jest kanał 
SMS, za pomocą, którego można realizo-
wać podstawowe operacje (np. przelewy), 
wysyłając krótkie wiadomości tekstowe.

- Pracujemy również nad wdrożeniem 
2-letniej strategi internetowej poprzez 
stworzenie nowego serwisu internetowe-
go umożliwiającego komunikację Banku 
z określoną grupą klientów oraz zakup 
produktów on-line – mówi wiceprezes 
Polański.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest obec-
ny na portalu społecznościowym „Facebo-
ok”, na którym umieszczone są ważniejsze 
wydarzenia związane z działalnością banku 
jak również reklamy produktowe. 

Wsparcie i sponsoring
Bank wspiera wiele inicjatyw lokalnych 

i regionalnych z różnych dziedzin, zarów-
no mających na celu rozwój gospodarczy 
regionu, jak i tych o wymiarze charytatyw-
nym czy fi lantropijnym, wpisujących się 
w szeroko pojęte zagadnienia społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR), za które 
w tym roku Bank otrzymał statuetkę w kon-
kursie BCC Firma Dobrze Widziana. 

Od wielu lat wspiera fi nansowo m.in. 
organizację międzynarodowego festiwalu 
Rzeszów Carpathia Festival oraz festiwa-
lu muzyki klasycznej i operowej im. Ada-
ma Didura, organizowanego w Sanoku od 
1989 roku. 

Szczególnie intensywnie bank za-
angażowany jest w sponsoring zespo-
łów sportowych. , wśród których są 
dwie perełki. Klub hokejowy Ciarko 
PBS Bank KH Sanok, który w 2010 
i 2011 roku zdobył Puchar Polski a w sezo-
nie 2011/2012 wywalczył tytuł mistrza kra-
ju oraz klub siatkarski Asseco Resovia Rze-
szów, mistrz Polski w sezonie 2011/2012.

ODDZIAŁY BANKU W GDYNI I WARSZAWIE
Agencja PBS Finanse Oddział Gdynia 

Oddział czynny od Poniedziałku 
do Piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 

81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 61 
Tel. (58) 661 35 84 Faks (58) 661 35 64

Agencja PBS Finanse Oddział Warszawa 
Oddział czynny od Poniedziałku 

do Piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 
00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 

12/14 Tel. (22) 620 26 04 Faks (22) 620 26 05, 
(22) 620 10 09

ruszyliśmy z kampanią nowych kont dla 
klientów indywidualnych – dodaje Tadeusz 
Polański, wiceprezes zarządu. 

W ofercie jest konto Przejrzyste (konto 
podstawowe), konto Srebrzyste dla osób po 
55 roku życia, konto studenckie Niebieskie, 
konto Żółte dla juniora, konto Tęczowe 
(konto za 0 złotych) i Złote konto (konto dla 
VIP). 

Bank zamierza nadal wzbogacać swoją 
ofertę nowymi produktami powiązanymi 
z polisami ubezpieczeniowymi oraz umoż-
liwiać ich nabycie we własnej sieci sprzeda-
ży oraz poprzez jednostki agencyjne. Dzia-
łalność ta stanowi ofertę uzupełniającą wo-
bec prowadzonej działalności depozytowej.

Nowe media, nowe rozwiązania
- Jesteśmy w czołówce banków wdraża-

jących nowoczesne technologie, zwłaszcza 
w zakresie bankowości elektronicznej, 
która jest wyróżniana w wielu konkursach 
przez niezależnych ekspertów, m.in. w XX 
Edycji Medalu Europejskiego oraz w kon-
kursie Najwyższa jakość Quality Internatio-
nal 2010 – mówi prezes Wojtas. – 

Jako pierwsi w Polsce i jedni z pierwszych 
w Europie udostępniliśmy bankomaty 
z funkcją weryfi kacji biometrycznej, czyli 
nowoczesne rozwiązanie uwierzytelniające 
klienta poprzez skanowanie układu naczyń 
krwionośnych palca. 

Za usługę biometrii PBS otrzymał ty-
tuł laureata konkursu „Najwyższa jakość 
Quality International 2011” oraz nagrodę 
w konkursie „Projekt Roku”.

Bankowość mobilna jest lubiana przede 
wszystkim przez ludzi młodych, intensyw-
nie korzystających z Internetu oraz dużo 
podróżujących. W związku z tym Bank 
przyjmuje strategiczne podejście w tym 
zakresie.

Lesław Wojtas, Prezes Zarządu Banku 
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Czym różni się działalność banków spółdziel-
czych od innych banków?

- Działalność bankowa dzisiejszych banków spół-
dzielczych nie różni się znacząco od działalności 
banków komercyjnych. Nasza oferta produktowa 
jest bardzo zbliżona do oferty proponowanej przez 
banki komercyjne. Największą różnicę odnajduję 
w zakresie terytorialnego obszaru funkcjonowania 
oraz w misji banków spółdzielczych, która jest zu-
pełnie odmienna z uwagi na fakt, że w świetle pra-
wa jesteśmy spółdzielnią, prowadzącą działalność 
bankową, w imieniu i na rzecz swoich członków. 
Bank tego typu jest więc instytucją pro-społeczną, 
a jego celem statutowym nie jest maksymalizacja, 
ale optymalizacja zysków. Oznacza to, że przykła-
dowo bank spółdzielczy udzielając firmom wspar-
cia w postaci kredytu, musi mieć także na uwadze 
potencjalne korzyści, jakie dana firma wniesie 
w rozwój regionu, na którym działa.

Czym na tle innych wyróżnia się Kaszubski 
Bank Spółdzielczy?

- Sądzę, że ważnym wyróżnikiem jest sama na-
zwa naszego banku tj. Kaszubski Bank Spółdziel-
czy, która w zasadzie odnosi się do regionu, na 
terenie którego między innymi prowadzimy swoją 
działalność. Jednakże, poprzez nazwę, nie zawę-
żamy zakresu prowadzonej działalności, bo zgod-
nie z naszym statutem wykonujemy ją na terenie 
województwa pomorskiego. 

Niewątpliwie, na tle funkcjonujących banków 
komercyjnych wyróżnia nas ponad 100-letnia tra-
dycja i polski kapitał budowany od pokoleń.

Innym ważnym elementem wyróżniającym Ka-
szubski Bank Spółdzielczy na tle innych banków, 
i to zarówno banków spółdzielczych z naszego 
regionu, jak i banków komercyjnych, jest np. 
przystąpienie do umowy o współpracy w zakre-
sie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na zakupie i montażu kolektorów 
słonecznych z 45 proc. dotacją na częściową spła-
tę kapitału kredytu z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFO-
ŚiGW). Umowa o współpracy została zawarta 
w czerwcu 2010 r., a wartość uzyskanych dotacji 
z NFOŚiGW w zakresie dotychczas finansowych 
przedsięwzięć wyniosła łącznie 985 379 PLN.

Sądzę, że w przyszłości będziemy rozwijać swo-
ją działalność również w zakresie finansowania 
projektów związanych z wykorzystaniem odna-
wialnych źródeł energii.

Patrząc na dane finansowe Kaszubski Bank 
Spółdzielczy świetnie radzi sobie mimo pa-
nującego wciąż kryzysu. Jak udaje się osią-
gnąć tak dobre wyniki?

- Mimo panującego kryzysu gospodarczego Za-
rząd Banku nie podjął uchwały o ograniczeniu ak-
cji kredytowej, a przede wszystkim ograniczeniu 
finansowania sektora małych i średnich przedsię-
biorstw. Zdolność kredytowa przyszłych kredyto-
biorców, poza czynnikami natury ekonomicznej, 
często oceniana jest również na podstawie innych 
wytycznych, niż ma to miejsce w przypadku ban-
ków komercyjnych. Istotne znaczenie ma bowiem 
opinia i reputacja przedsiębiorców w środowisku 
lokalnym, jak również historia ich współpracy 
z bankiem. Jednocześnie okazuje się, że takie wła-
śnie kryteria przyznawania kredytów nie odbijają 
się negatywnie na jakości naszego portfela kredy-
towego. Banki spółdzielcze mogą pochwalić się 
dwukrotnie niższym niż w komercyjnych bankach 
odsetkiem tzw. „złych” kredytów. 

Ważnym aspektem jest również sięganie do tak 
zwanych „innych źródeł” tj. prowadzenia dzia-
łalności dodatkowej tj. nie tylko w zakresie za-
kładania i prowadzenia rachunków bankowych, 
deponowania środków pieniężnych, czy udziela-
nia kredytów, ale także świadczenie innych dodat-
kowych usług np. sprzedaż ubezpieczeń, sprzedaż 
Terminali POS, leasing, rozliczenia PrePaid itp.

Oprócz działalności finansowej Kaszubski 
Bank Spółdzielczy organizuje rozmaite akcje 
edukacyjne i konkursy dla dzieci i młodzie-
ży. Jaki jest cel i idea organizowania takich 
akcji?

- Od dwóch lat organizujemy konkursy dla dzieci 
szkół podstawowych i młodzieży klas gimnazjal-
nych. Do udziału w konkursie zapraszamy szkoły 
działające na terenie wykonywanej przez nas dzia-
łalności. Uczniowie szkół podstawowych rywali-
zują ze sobą w zakresie wielkości zgromadzonych 
w tracie roku szkolnego oszczędności, natomiast 

Kaszubski Bank Spółdzielczy 

– tradycja 
i nowoczesność

Z Karoliną Żurowską, dyrektorem ds. handlowych w Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym, rozmawia Rafał Korbut. 

Powróciliśmy do 
starej metody 
oszczędzania 

na książeczkach 
SKO. Myślę, że 

dzieci uczestni-
czące w naszych 

konkursach mają 
ogromną satys-
fakcję z osiąga-

nych przez siebie 
wyników, a ich 

wymierna forma 
jest dla nich czy-

telna i dobra. 
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młodzież, rozwiązuje test matematyczny, a najlep-
si uczestniczą w dalszym etapie tj. w quizie mię-
dzyszkolnym. Celem prowadzonych działań jest:

- rozszerzenie wiedzy w zakresie polskiego sys-
temu bankowego, banków spółdzielczych, 

- popularyzowanie wiedzy o Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym,

- doskonalenie umiejętności rachunkowych 

i ekonomicznych niezbędnych każdego dnia.
Chcemy, aby dzisiejsi uczniowie, w przyszłości 

wspólnie z nami budowali lokalny biznes.
W naszych konkursach nagradzamy atrakcyjny-

mi nagrodami zarówno najlepszych uczniów, jak 
i najlepsze szkoły.

Wiele osób pamięta książeczki Szkolnych Kas 
Oszczędności, które przed laty były bardzo 
popularne. Kaszubski Bank Spółdzielczy po-
wrócił do tego sposobu oszczędzania przez 
najmłodszych. Dlaczego?

- Faktycznie powróciliśmy do starej metody 
oszczędzania na książeczkach SKO. Myślę, że 
dzieci uczestniczące w naszych konkursach mają 
ogromną satysfakcję z osiąganych przez siebie 
wyników, a ich wymierna forma jest dla nich czy-
telna i dobra. 

- Mimo panującego 
kryzysu gospodarczego 
Zarząd Banku nie podjął 
uchwały o ograniczeniu 

akcji kredytowej

Karolina Żurowska, dyrektor ds. handlowych w Kaszubskim Banku Spółdzielczym

Niewątpliwie, na tle 
funkcjonujących ban-
ków komercyjnych 
wyróżnia nas ponad 
100-letnia tradycja 
i polski kapitał budo-
wany od pokoleń.



EXPRESS BIZNESU      44 |  

Bank Spółdzielczy Roku 2012
Z Józefem Miturą, prezesem BS Brodnica, laureatem 
dorocznego konkursu „Bank Spółdzielczy Roku” 
rozmawia Bogumił Drogorób.

Panie prezesie, kolejny sukces! Central-
ne Biuro Certyfikacji Krajowej uznało 
Bank Spółdzielczy w Brodnicy za naj-
lepszy bank spółdzielczy roku 2012.

- Bardzo mi miło, jestem zaskoczony 
decyzją jury. Najlepszy bank, myślę, ze to 
trudno określić. Pójść na wagę i zważyć? 
Jest w kraju kilkanaście banków zasługują-
cych na to miano…

Bez przesadnej skromności, to właśnie 
bank pod pańską prezesurą uznano za 
najlepszy.

- To jest tak jak w dziesięcioboju, w żadnej 
konkurencji zawodnik nie zostanie rekor-
dzistą świata, najlepszy jest w łącznej kla-
syfikacji, gdy po biegu na 1500 m, wyczer-
pany, pada na bieżni, dziękując Bogu, że to 
już koniec. Dziękuje też wszystkim, którzy 
z nim rywalizowali. Tak więc mój głęboki 
szacunek dla wszystkich najlepszych ban-
ków spółdzielczych. Cieszę się, że w gronie 
tym jest nasz BS Brodnica.

BS Brodnica to znak rozpoznaw-
czy, ale sukces to przecież także gra 
zespołowa.

- Niewątpliwie. Mam tu na myśli zarówno 
pracowników banku, jakość świadczonych 
usług, oferowanych produktów finanso-
wych, należycie wykwalifikowany personel, 
kadrę zarządzającą, wszystkich pracujących 
w Brodnicy oraz w naszych oddziałach.

Praktycznie od 1994 r. BS Brodnica stał 
się bankiem ponadregionalnym, co 
w strukturze banków spółdzielczych 
jest nową jakością.

- To prawda, mamy blisko pięćdziesiąt 
placówek terenowych m.in. w Gdańsku, 
dwie w Gdyni, w Elblągu, Stegnie Gdań-
skiej. Mamy tam znakomitą kadrę i coraz 
więcej klientów zainteresowanych naszy-
mi ofertami. Tak więc sukces nie bierze się 
znikąd. Wszyscy w sposób znaczący się do 
niego przyczyniają.

Pan już zdążył się przyzwyczaić do 
tego, że pod pańską prezesurą BS 
Brodnica co roku klasyfikowany jest 
wysoko w rankingach bankowych, 
w rozmaitych ogólnopolskich plebiscy-
tach. Skąd to się bierze?

- Z szacunku do tradycji i otwartego spoj-
rzenia na przyszłość. Mamy za sobą 150 lat 
działalności naszego banku i to jest naszą 
siłą, ale przyszłość musimy sami, zawsze 
być o krok dalej, każdego dnia, miesiąca, 
z każdym rokiem. Tak bym to lapidarnie 
ujął.
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To już 10 lat!
Jubileusz 10-lecia istnienia obchodził w październiku Pomorski Regionalny Fundusz 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. O funkcjonowaniu Funduszu podczas mijającej 
dekady z Ireną Wróblak – prezesem Zarządu spółki, rozmawia Andrzej Gojke.

Kilka zdań na temat co udało się przez 10 lat 
zrobić.

– Udało się przede wszystkim to, że mocny 
i stabilny Fundusz, który jest w stanie wspierać 
przedsiębiorców nie tylko z aglomeracji trójmiej-
skiej, ale z pozostałych obszarów województwa 
pomorskiego. Docieramy do przedsiębiorców 
również poprzez sieć własnych centrów infor-
macyjnych, które utworzyliśmy w dwunastu 
miastach powiatowych. Te dziesięć lat to okres 
budowania struktur, docierania do władz samo-
rządowych, nawiązywania kontaktów z banka-

mi,  których na dzień dzisiejszy współpracuje już 
z nami 30. Współpraca ta jest bardzo pozytywnie 
oceniana nie tylko z naszej strony, ale również ze 
strony banków i przedsiębiorców. 

Dlaczego współpraca z bankami ma tak 
wielkie znaczenie?

- Współpraca z bankami jest tutaj elementem 
niezbędnym, ponieważ poręczenie nie istnieje sa-
modzielnie jako produkt, a jest komplementarne 
do instrumentów dłużnych typu kredyt - pożycz-
ka i tylko razem z nim może współistnieć. 

Chodzi o to, by wspo-
magać inwestycje 

i projekty fi rm, które 
mają szanse powo-

dzenia. Weryfi kujemy 
z klientami te pomy-
sły, podpowiadamy 

jak należałoby je 
sfi nansować.

Od lewej:
- Paulina Gasperowicz - Pracownik ds. Projektu JEREMIE
- Jerzy Ogłodziński - Starszy Analityk Ryzyka
- Katarzyna Borzych - Analityk Ryzyka
- Monika Płużyńska - Starszy Analityk Ryzyka
- Piotr Nowak - Prokurent/Analityk - Specjalista ds. Finansów
- Irena Wróblak - Prezes Zarządu
- Paweł Orłowski - Podsekretarz Stanu
- Ewa Kusz - Specjalista ds. Projektu JEREMIE
- Krzysztof Doga - Dyrektor Regionalny
- Adrianna Jereczek - Asystent Zarządu
- Agnieszka Wiraszko - Opiekun Klienta
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Jaki jest cel Funduszu?
- Głównie chodzi zwiększanie aktywności do 

podejmowania inicjatyw inwestycyjnych, a co 
za tym idzie powstawania nowych firm i nowych 
miejsc pracy. 

Czy może Pani podać ile firm skorzystało ze 
wsparcia Funduszu? Jak to się przekłada na 
nowe miejsca pracy?

- Od początku z naszej pomocy skorzystało ok. 
2 tys. firm. Tylko w ubiegłym roku było to 350 
małych przedsiębiorstw, w których utworzono 
łącznie 200 nowych miejsc pracy.

Jak duży jest odsetek firm, którym się nie 
udaje?

- Do tej pory bardzo niewielki. Jest to coś, co 
nazywamy szkodowością. Jest ona na bardzo 
niskich poziomach, znacznie niższych niż w in-
nych instytucjach finansowych. Obecnie mamy 
kryzys i wielkości te trochę zaczynają rosnąć, ale 
dzięki temu, że mamy bardzo profesjonalny ze-
spół, który bardzo wnikliwie weryfikuje aplikacje 
o poręczenia. Nie chodzi o to, żeby nie podejmo-
wać ryzyka, bo po to jesteśmy. Naszym zada-

niem jest jednak zabezpieczanie przedsiębiorców 
przed wchodzeniem w zbyt ryzykowne pomysły. 
Chodzi o to, by wspomagać inwestycje i projekty 
firm, które mają szanse powodzenia. Weryfikuje-
my z klientami te pomysły, podpowiadamy jak 
należałoby je sfinansować.

Jakie są kwoty, do których Fundusz może 
udzielić poręczenia?

- Maksymalna kwota to 700 tys. zł z zazna-
czeniem, że poręczenie nie może przekroczyć 
80 procent wartości kredytu. Natomiast średnia 
kwota poręczenia za ubiegły rok wyniosła ponad 
160 tys. zł. 

Kim są klienci Funduszu?
- Zdecydowanie przeważają firmy małe, tzn. 

zatrudniające od 10 do 50 pracowników. To jest 
nasz główna grupa klientów.

Czego możemy życzyć Funduszowi z okazji 
jubileuszu?

- Dalszej dynamicznej akcji poręczeniowej, ro-
snącej liczby udziałowców oraz kontynuacji bar-
dzo dobrej współpracy z bankami. 

Te dziesięć lat to 
okres budowania 
struktur, docierania 
do władz samorzą-
dowych, nawiązy-
wania kontaktów 
z bankami,  których 
na dzień dzisiejszy 
współpracuje już 
z nami 30. 

Irena Wróblak - Prezes Zarządu 
Pomorskiego Regionalnego 
Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Sp. z o.o.
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Czekają na pomyślny wiatr 
Już za 8 lat mogłaby zostać uruchomiona pierwsza farma wiatrowa na polskim morzu. 
Zdaniem ekspertów potrzebna jest jednak do tego pomoc rządu. 

Pierwsze morskie farmy wiatrowe po-
wstały w 1991 r. w Danii i od tego cza-
su ten rodzaj energetyki systematycznie 
zyskuje nowych zwolenników. Szacuje 
się, że do 2020 r. wiatraki na morzu będą 
już zapewniać 4 proc. energii na terenie 
Unii Europejskiej, a 10 lat później aż 14 
proc. Obecnie zdecydowanymi liderami 
pod względem budowy tego typu farm są 
Brytyjczycy. Mocno po piętach zaczyna-
ją już im jednak deptać Niemcy, którzy 
według wyliczeń mają za 8 lat dyspono-
wać wiatrowym arsenałem o mocy ponad 
10 gigawatów.

Polska, mimo chęci inwestorów i dużego 
potencjału, w tych statystykach w ogóle 
nie widnieje. O powodach takiego stanu 
rzeczy i nadziejach na powstanie pierw-
szych elektrowni wiatrowych na polskim 
morzu mówili w połowie października na 
konferencji prasowej w Sopocie Krzysz-
tof Prasałek oraz Bogdan Gutkowski. 
Pierwszy jest Prezesem Polskiego Sto-
warzyszenia Energetyki Wiatrowej, na-
tomiast drugi Prezesem Polskiego Towa-
rzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. 
Nie bez powodu postanowili wystąpić 
wspólnie przed dziennikarzami, ponie-
waż obie organizacje łączą siły w jednym 
celu: doprowadzenia do tego, by około 
2020 r. w Polsce została uruchomiona 
pierwsza morska farma wiatrowa.

- To co prawda jeszcze 8 lat, ale jest to 
już moment, w którym należy rozpocząć 
dyskusję na temat tego, jak w Polsce po-
winna wyglądać energetyka offshorowa 
i co trzeba do tego czasu zrobić – nie ma 
wątpliwości Krzysztof Prasałek. - Niem-
cy do energetyki na morzu przygotowy-
wali się przez 10 lat. Tyle właśnie zajęło 
przygotowanie prawodawstwa, procedur, 
systemów, transparentności oraz  badań 
niezbędnych do lokalizacji.

Dużo plusów

Argumentów „za” jest sporo, a pierw-
sze dwa to oczywiście potencjał energe-
tyczny i ekologia. - Jeżeli mamy swoje 
zasoby wiatrowe na Bałtyku i one są za 
darmo, to grzechem jest nie wykorzysty-
wać tego, widząc, że jest to jeden z sek-
torów energetyki, który w Europie roz-
wija się najbardziej – przekonuje Bogdan 
Gutkowski.

O ile nie ma wątpliwości, że korzy-

stanie z naturalnych sił przyrody przy 
produkcji energii jest jak najbardziej 
ekologiczne, to w naszym kraju wciąż 
zastrzeżenia mają rybacy, obawiający się 
o możliwości połowu i liczebność ryb. Te 
próbowała rozwiać obecna na konferen-
cji Anne-Bénédicte Genachte, Ekspert 
ds. Offshore z Europejskiego Stowarzy-
szenia Energetyki Wiatrowej, tłumacząc, 
że według zachodnich badań energetyka 
morska ma pozytywny wpływ na środo-
wisko. Dzieje się tak, ponieważ miejsce 
przeznaczone na farmy staje się niedo-
stępne dla trawlerów i tym samym wod-
ne elektrownie stają się obszarami ochro-
ny ryb, a wokół fundamentów rozwija się 
flora i fauna. 

Jednak to, co może najbardziej zachęcić 
Polaków do tych inwestycji, to rozwój 
przemysłu i miejsca pracy. W ciągu 12 lat 
ma powstać ich 9 tys. To nie wszystko, bo 
energetyka morska jest szansą dla wielu 
firm z branży stoczniowej i metalurgicz-
nej. W naszym kraju już produkowane są 
statki do stawiania turbin, elementy fun-
damentów, śmigła wiatraków oraz opro-
gramowanie do turbin. Kiedy branża się 
rozwinie, będzie ich dużo, dużo więcej.

Potrzebne wsparcie rządu

W Polsce złożono już 35 wniosków 
lokalizacyjnych dla morskich farm wia-
trowych. Nasz realny ekonomicznie po-
tencjał produkcyjny to 20 GW. Według 

szacunków do 2030 r. moglibyśmy wy-
korzystywać z tego już połowę. Wciąż 
jest jednak u nas więcej wątpliwości niż 
pewników, ponieważ potencjalni inwe-
storzy nie wiedzą jeszcze na czym stoją.

Dlatego obaj prezesi zaapelowali do 
rządu o nieutrudnianie prac i przejrzy-
stość procedur administracyjnych. - One 
są obecnie długie, nietransparentne, nie 
wiemy na jakiej zasadzie zapadają te de-
cyzje – nie ukrywa Krzysztof Prasałek. - 
Należy stworzyć ustawę o odnawialnych 
źródłach energii i to jak najszybciej. 
Trzeba też dopingować operatorów do 
budowy sieci, które są absolutnie nie-
zbędne żeby przyłączyć farmy wiatrowe 
i odebrać ten „zielony prąd”.

- W żadnym kraju energetyka wiatrowa 
nie rozwinęła się bez pomocy rządu – 
wtóruje mu Bogdan Gutkowski. - To jest 
pewna zasada. Jeśli państwo nie pomo-
że, to niech nie będzie za 10 lat gadania, 
że wszyscy inni zarobili, a nam się nie 
udało.

Im szybciej, tym lepiej, bo po przyjęciu 
przyjaznego prawa przed inwestorami 
jeszcze dużo pracy. 

Trzeba będzie m.in. zbadać wietrzność, 
wynegocjować umowy przyłączeniowe 
i uzyskać pozwolenia środowiskowe 
oraz na budowę. Po tych i wielu innych 
czynnościach będzie można rozpocząć 
instalację. Gdzie dokładnie i na jaką 
skalę – tego nie będzie wiadomo jeszcze 
przez długi czas. Mikołaj Podolski
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Przy stole od lewej: Arkadiusz Sekściński, zastępca dyrektora Polskiego Stowa-
rzyszenia Energetyki Wiatrowej Krzysztof Prasałek, prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Energetyki Wiatrowej Bogdan Gutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa 
Morskiej Energetyki Wiatrowej Anne-Bénédicte Genachte, Ekspert ds. Offshore 
z Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 
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Prace nad dokumentem trwały stosunkowo 
długo, gdyż wyjątkowo solidnie potraktowano 
zarówno opracowania ekspertów jak i konsul-
tacje społeczne. 

Konsultacje, konsultacje

Te ostatnie miały wyjątkowo szeroki cha-
rakter.  Zorganizowano łącznie 30 konferencji 
i spotkań konsultacyjnych, w których wzięło 
udział ponad 1,4 tys. osób. W okresie trwania 
procesu konsultacyjnego, z możliwości wyra-
żenia opinii skorzystało 179 osób i instytucji, 
przekazując łącznie 1160 uwag. Samorząd wo-
jewództwa ocenia te liczby jednoznacznie, jako 
dowód bardzo żywego zaangażowania różnych 
środowisk pomorskiej społeczności w debatę 
o przyszłości regionu. Konsultacje trwały od 2 

kwietnia do 22 czerwca br. 
Na zaproszenie marszałka Mieczysława Stru-

ka odpowiedzieli m.in. senatorowie, posłowie 
i deputowani do Parlamentu Europejskiego, 
którzy wyrazili swoje sugestie modyfikacji do-
kumentu. Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Jan Kozłowski, były marszałek województwa 
pomorskiego, wyraził pozytywną opinię co do 
kształtu i treści strategii, jednak zaznaczył, że 
brakuje w niej szerszego zaprezentowania sytu-
acji województwa na tle pozostałych regionów 
w kraju. Z kolei poseł Jarosław Sellin podkre-
ślił, że region Pomorza najbardziej wyróżnia 
spośród innych gospodarka morska, która – 
jego zdaniem – powinna zostać intensywniej 
uwypuklona. 

Podczas tworzenia dokumentu z pracownika-
mi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Nowoczesna gospodarka, 
aktywni mieszkańcy 
i atrakcyjna przestrzeń
Po blisko półtora roku prac, Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął 
Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Oceny potencjału finan-
sowego pomorskich 

jednostek samorządu 
terytorialnego w per-

spektywie roku 2020 do-
konał Radomir Matczak, 
dyrektor Departamentu 
Rozwoju Regionalnego 

i Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Janusz Śniadek (w pierwszym 
rzędzie w środku) i Franciszek 
Potulski (z prawej)
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Pomorskiego współpracowali reprezentanci 
wielu środowisk – naukowcy, samorządowcy, 
przedsiębiorcy, a także przedstawiciele instytu-
cji publicznych i organizacji pozarządowych. 

Zaktualizowana Strategia wyznacza w per-
spektywie 2020 roku trzy wzajemnie uzupeł-
niające się i równie ważne cele strategiczne. Są 
nimi: nowoczesna gospodarka, aktywni miesz-
kańcy i atrakcyjna przestrzeń.

O co nam chodzi?

W gospodarce chodzi o sieci współpracy oraz 
silniejsze kontakty zewnętrzne. Drugi cel to 
mieszkańcy - przedsiębiorczy, ambitni i podno-
szący kompetencje, identyfikujący się z regio-
nem. Trzeci to przestrzeń, która wymaga takiego 
sposobu zarządzania, aby realizować potrzeby 
gospodarcze, transportowe,energetyczne, tury-
styczne. W  ramach tych 3 celów strategicznych 
wyznaczono szczegółowe cele operacyjne oraz 
kierunki działania. Uznano, że w perspektywie 
najbliższych lat potrzebne będą m.in.: lepsza 
współpraca gospodarki ze sferą badawczo-ro-
zwojową, silniejsza współpraca firm między 
sobą, tak by mogły sprostać zewnętrznej konku-
rencji; potrzebne są uczelnie przyciągające stu-
dentów i naukowców z zewnątrz, a także istotne 
przekształcenia wyższego szkolnictwa zawo-
dowego i jego rzeczywistego powiązania z go-
spodarką; potrzebna jest większa liczba miejsc 
pracy i przełamywanie bierności zawodowej 
mieszkańców Pomorza, m.in. poprzez wspie-
ranie rozwoju sektora MSP, a także poprawa 
jakości zasobów pracy dzięki ponadgimnazjal-
nemu szkolnictwu zawodowemu i kształceniu 
ustawicznemu. Zwrócono uwagę na znaczenie 
bardziej wyrównanego dostępu do wysokiej ja-
kości usług edukacyjnych i zdrowotnych. Uzna-
no niezbędność systemu transportowego, w tym 
zwłaszcza transportu zbiorowego, który zdolny 
byłby przełamać niespójność wewnętrzną regio-
nu i powiązać województwo z otoczeniem krajo-
wym i międzynarodowym. Ważna jest wreszcie 
– zdaniem autorów dokumentu -  poprawa bez-
pieczeństwa dostaw energii, a także ostateczne 
rozwiązanie problemów środowiskowych m.in. 
w zakresie zabezpieczenia przed  powodzią.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskie-
go 2020 uwzględnia cele dokumentów strate-
gicznych, obowiązujących na poziomie europej-
skim i krajowym, m.in.:. Strategii na rzecz inte-
ligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyja-
jącego włączeniu społecznemu – Europa 2020, 
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 
– 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. 

Żeby plusy nie przesłoniły minusów

Autorzy raportu pochylili się nad kondycją 
regionu nie tylko wnikliwie, ale i obiektywnie. 
Nie zapomnieli o naszych słabych stronach wy-
mieniając wśród nich zwłaszcza peryferyjne 
położenie i co za tym idzie niską dostępność 
transportową regionu. Bolączką Pomorza jest 
też niski poziom zatrudnienia i aktywności za-

wodowej mieszkańców. Potencjał naukowy, 
którym się tak szczycimy pozostaje często tylko 
potencjałem, gdyż jest słabo wykorzystywany. 
Zwrócono też uwagę na  od dawna dyskutowa-
ne problemy niedostatecznego poziomu bezpie-
czeństwa energetycznego oraz powodziowego 
czy – niestety -  wysoką zachorowalność i umie-
ralność wśród mieszkańców Pomorza, spowo-
dowaną chorobami cywilizacyjnymi.

Autorzy dokumentu wyraźnie też zaznaczy-
li, że zaplanowany rozwój nie osiągnie odpo-
wiednich parametrów bez wzrostu aktywności 
obywatelskiej, w tym partycypacji społecznej 
w procesach 

zarządzania w sferze publicznej oraz bez ogól-
nej decentralizacji zarządzania rozwojem kraju, 
w tym finansami publicznymi. 

Cele już są, a co ze środkami?

Za co będziemy realizować zapisy w strate-
gii? Oceny potencjału finansowego pomorskich 
jednostek samorządu terytorialnego w perspek-
tywie roku 2020 dokonał Radomir Matczak, 
dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego 
i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego. 
Oparł się przy tym na opracowaniu zespołu spe-
cjalistów pod kierunkiem prof. Wojciecha Mi-
siąga. Wynika z tej oceny, że damy sobie radę. 
I dotacje z Unii Europejskiej wcale nie będą tu 
decydujące. Koszt wyniesie około 53 miliar-
dy złotych, w tym środki własne samorządów 
stanowić będą blisko 43 procent, środki UE 
- prawie 40 procent, a reszta ma pochodzić od 
rządu. 

- W tym dokumencie są poruszone tylko te 
zagadnienia, na które samorząd województwa 
ma realny wpływ – powiedział marszałek woje-
wództwa, Mieczysław Struk – Sądzę jednak, że 
dawno nie było już strategii opracowywanej tak 
pieczołowicie i z takim udziałem różnych śro-
dowisk, które miały szansę wypowiedzieć się 
w ramach konsultacji. POR

Podczas tworzenia 
dokumentu z pra-
cownikami Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa Pomor-
skiego współpracowa-
li reprezentanci wielu 
środowisk – naukow-
cy, samorządowcy, 
przedsiębiorcy, a tak-
że przedstawiciele 
instytucji publicz-
nych i organizacji 
pozarządowych.

Autorzy raportu 
pochylili się nad 
kondycją regionu nie 
tylko wnikliwie, ale 
i obiektywnie. 
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Znalezienie inwestora strategicznego, 
odnowienie floty i utrzymanie obec-
nych umów czarterowych oraz dobrych 
relacji z dotychczasowymi partnerami 
biznesowymi to główne cele stawiane 
Pol-Euro Linie Żeglugowe SA.

Gdyńska spółka powstała 10 lat temu, 
prowadzi działalność żeglugową oraz 
świadczy usługi logistyczne w zakre-
sie spedycji morskiej i lądowej. Dys-
ponuje czterema statkami, o łącznym 
tonażu brutto GT 24437.88.  Ostatnim 
z pozyskanych był w 2011 roku kon-

tenerowiec „Port Gdynia”. Strategicz-
nymi klientami spółki są armatorzy, 
operatorzy, poddzierżawcy – partne-
rzy zagraniczni, z którymi Pol-Euro 
współpracuje na zasadach określonych 
w umowach czarterowych typu Time 
Charter Party. 

Spółka Pol-Euro Linie Żeglugowe 
SA, której udziały w 100 procentach 
należą do Agencji Rozwoju Przemy-
słu SA, szuka inwestora strategiczne-
go. Zakłada rozwój swojej floty przez 
przyszłego prywatnego właściciela. 

Pol-Euro szuka inwestora strategicznego

Goście w Stoczni Nauta
W ostatnich kilku tygo-

dniach w Stoczni Remonto-
wej Nauta gościli przedsta-
wiciele rządów i instytucji 
gospodarczych kilku krajów.

W Gdyni pojawił się z wizy-
tą dozorowiec „Lieutenant de 
vaisseuu Le Henaff”, jednost-
ka francuskiej Marynarki. 

W związku z tą wizy-
tą w gdyńskiej stoczni gościł 
Pierre Buhler, ambasador 
Francji w Polsce wraz z płk 
Etienne Champeaux, attaché 
obrony Francji.

W trakcie wizyty omówio-
no możliwość współpracy 
w świetle planowanego 
programu modernizacji 
technicznej Marynarki Wo-
jennej RP.

Stocznię Remontową 
Nauta oraz Stocznię Mary-
narki Wojennej odwiedziła 
także delegacja Minister-
stwa Obrony Federacji 
Rosyjskiej i przedstawicieli 
Rosoboronexport.

W trakcie trzydniowej wizy-
ty omówiono obszary moż-
liwej współpracy z obydwo-
ma gdyńskimi stoczniami.   

W Stoczni Remontowej 
Nauta pojawił się również 
Minister Skarbu Państwa Pan 
Mikołaj Budzanowski. 

Podczas roboczego spo-
tkania omówiono plany 
inwestycyjne  gdyńskiego 
zakładu oraz perspektywy 
rozwoju przemysłu stocznio-
wego. (red)

GOSPODARKA MORSKA
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Statek przypłynął do Gdyni z Chin, a ładunek 
finalnie trafi w okolice Darłowa. 100 elementów, 
jakie przypłynęły do BCT to głównie sekcje, które 
stanowią trzon konstrukcji wiatraka. To rekordowa 
liczba elementów do budowy farm wiatrowych, 
jaka jednorazowo została obsłużona w gdyńskim 
porcie.  

Suma przywiezionych na MV Port Maubert 
sekcji umożliwi zbudowanie 20 wież wiatrowych 
o wysokości 100 metrów.

-  Waga poszczególnych sekcji wahała się od 38 
do 60 ton a łączny ciężar ładunku wyniósł 5500 
ton. Obsługa tak dużej ilości ponadgabarytowych 
elementów była możliwa dzięki dwóm samobież-

nym dźwigom Liebherr, każdy o udźwigu 100 
ton – mówi Dagmara Łuczka, rzecznik prasowy 
BCT. 

- BCT aktywnie zareagowało na bardzo per-
spektywiczny rynek energii odnawialnej, przygo-
towując się do przeładunków wież wiatrowych. 
Te kontrakty zaczęliśmy niedawno i będziemy je 
dalej obsługiwać, w ten sposób uzupełniając pod-
stawową działalność kontenerową – powiedział 
Krzysztof Szymborski, Prezes BCT. 

Według Urzędu Regulacji Energetyki w Polce 
działa obecnie 619 instalacji wiatrowych o łącznej 
mocy 2188,941 MW, a według rządowych planów 
w 2020 r. ich moc ma wynosić aż 6650 MW.  

Rekordowy przeładunek 
nietypowych elementów
Bałtycki Terminal Kontenerowy zakończył rozładunek statku MV Port Maubert, 
który przywiózł około sto sztuk sekcji wież wiatrowych. 

Suma przywiezio-
nych na MV Port 

Maubert sekcji 
umożliwi zbudo-

wanie 20 wież wia-
trowych o wysoko-

ści 100 metrów.

Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdy-
ni w ramach współpracy z firmą Erontrans 
zaczął prowadzić na terminalu kolejowym 
przeładunek kontenerów i naczep samo-
chodowych, przewożonych na trasie Pol-
ska - Skandynawia. 

Pierwszy pociąg został obsłużony 
w BCT w sobotę, 20 października. Nowe 
połączenie wpisuje się w koncepcję auto-
strad morskich promowanych przez Unię 
Europejską, a szczególnie w przygotowa-
nia w ramach  VI Europejskiego Koryta-
rza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.  To 
działanie daje szybkie i bezpośrednie połą-
czenie BCT ze Skandynawią.

Kontrakt z firmą Erontrans oznacza 
nowy rodzaj usług i rozszerza ofertę Bał-
tyckiego Terminalu Kontenerowego. Kon-
tenery i naczepy drogowe są przywożone 
z głębi Polski koleją, w BCT następnie są 
przeładowywane w systemie ro-ro i wta-
czane na promy Stena Lines, aby kontynu-
ować dalszą  podróż do Szwecji. Wagony 
z kontenerami oraz naczepami samo-
chodowymi przyjeżdżać będą docelowo 
do BCT trzy razy w tygodniu.  Ładunki 
finalnie trafią  również do Danii i Norwe-
gii i w odwrotnej relacji ze Skandynawii  
do Polski.

- W Europie działania Intermodalne ko-

Morska autostrada 
do Skandynawii

jarzone są właśnie z wykorzystaniem kolei 
do przewozu naczep drogowych w ruchu 
dalekobieżnym, co w Polsce nie jest zja-
wiskiem częstym.  Uruchomienie tego 
systemu przeładunków daje BCT szansę 
na obsługę nowych ładunków oraz stwarza 
możliwości wejścia na nowe rynki. Stawia 
nas na  pozycji prekursora i lidera wyzna-
czającego standardy innym terminalom 
morskim działającym aktywnie na rynku 
polskich przewozów intermodalnych – po-
wiedział Piotr Frąckowiak, BCT Intermo-
dal Manager.

Dzięki nowemu połączeniu BCT realizuje 
już drugą, obok korytarza transportowego 
Bałtyk-Adriatyk, europejską ideę związaną 
z optymalizacją transportu międzynarodo-
wego i zmniejszeniem jego szkodliwości 
dla środowiska naturalnego. Nowe połą-
czenie wpisuje się w koncepcję autostrad 
morskich, zakładającą wykorzystanie ist-
niejących szlaków morskich i tworzenie no-
wych regularnych połączeń żeglugowych 
pomiędzy krajami członkowskimi UE.

GOSPODARKA MORSKA
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Uruchomienie pierwszego terminalu konte-
nerowego w porcie - Gdańskiego Terminalu 
Kontenerowego („GTK”) - wymagało od jego 
założycieli swoistego wizjonerstwa. „Ojcowie” 
głębokowodnego terminalu kontenerowego 
„DCT” mieli już... przetarty szlak. O ile jednak 
nieduży, zajmujący niecałe 7 hektarów „wy-
dartych” zabudowanemu otoczeniu „GTK” 
nie miał zbyt wielkich perspektyw, tyle ponad 
6-krotnie większy „DCT” budować mógł swe 
perspektywy bez zahamowań. Jak szacowano, 
kontenery stanowiły w 2007 r już 70% ogółu 
ładunków przewożonych na świecie drogami 
morskimi. Gdańska pogoń za żeglugowym 
trendem podsuwała potrzebę jak najszybszego 
skomunikowania portu z autostradą A1, budowę 
Tras Sucharskiego i Słowackiego, mostu kole-
jowego nad Martwą Wisłą, modernizację linii 
kolejowej do Pruszcza Gdańskiego, wiercenie 
tunelu pod kanałem portowym.

30 maja 2007 roku PCC Rail S.A. - jeden 
z największych polskich prywatnych przewoź-
ników kolejowych, dostarczył do „DCT” pierw-
szą partię kontenerów. Cztery dni później przy-
płynął po nie należący do „Team Lines” m/v 
„Götaland”, inaugurując operacyjną działalność 
nowego terminalu kontenerowego w Porcie 
Gdańsk. Potencjał „DCT” zauważył światowy 
lider przewozów kontenerowych - grupa „Ma-
ersk”. Zgodnie z zawartym z „DCT” porozu-
mieniem, od 1 grudnia 2008 roku terminal miał 
przyjmować w każdym tygodniu co najmniej 
dwa statki „Maerska”. 

4 stycznia 2010, po 34 dniach podróży z Chin, 

zawinął do Gdańska „Maersk Taikung” mo-
gący pomieścić ponad 8400 kontenerów. To 
wydarzenie - inauguracja cotygodniowego, 
bezpośredniego serwisu kontenerowego z Dale-
kiego Wschodu - zaważy, jak komentowano, na 
losach gdańskiego portu podobnie, jak urucho-
mienie 35 lat wcześniej baz węglowej i paliw 
płynnych „Portu Północnego”. Australijski 
fundusz „Macquarie Group of Companies” - 
inwestując w Gdańsku, dał szansę przełamania 
sarkastycznej opinii, że ... najlepszym polskim 
morskim portem kontenerowym jest... niemiec-
ki Hamburg.

Przez gdański port przechodzą już rocznie 
ładunki o wartości przekraczającej 100 miliar-
dów złotych.Kierownictwo „DCT” nieustannie 
inwestuje w urządzenia przeładunkowe, a także 
zwróciło się do ZMPG S.A. o zgodę i wspar-
cie planów rozbudowy bazy kontenerowej. 
Zmiana geografii transportu morskiego - także 
kontenerów - na Bałtyku, nakreślona przed 40 
laty przez gdańskich wizjonerów żeglugowych, 
profesorów Jerzego Zaleskiego i Czesława Wo-
jewódkę, stała się rzeczywistością. 

Potencjał przeładunkowy, poszerzony ostatnio 
o nową powierzchnię składową, pozwala mu 
obsłużyć rocznie ok. 1,25 miliona TEU. Finali-
zowane są starania o rozbudowę głębokowodnej 
bazy kontenerowej w gdańskim porcie nawet 
do 4,5 miliona TEU. Z kalendarium sukcesu 
„DCT” wynika, że „renta geograficzna” Portu 
Gdańsk przyniesie szybkie korzyści każdemu 
partnerowi, który zechce ulokować tu swoje 
aktywa i rzetelną pracę.

5 urodziny „DCT Gdańsk”

Najszybciej rozwijający 
się hub kontenerowy 
na Morzu Bałtyckim ob-
chodzi w tym roku swoje 
pięciolecie. Obsługuje 
on już ponad 57% pol-
skiego rynku przewozów 
kontenerowych. 

Od lewej: Mieczysław Struk, 
Marszałek Województwa 
Pomorskiego, Boris Wenzel, 
Dyrektor Generalny DCT 
Gdańsk SA oraz Paweł Ada-
mowicz, Prezydent Miasta 
Gdańska
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Bałtycki Port Nowych Technologii realizowany 
w ramach działań Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, to innowacyjny projekt bizne-
sowy, łączący proces rewitalizacji terenów po 
dawnej Stoczni Gdynia SA i wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości na Pomorzu. Odbywa się to 
poprzez łączenie nowatorskich pomysłów tech-
nologicznych z produkcją i usługami w kraju i na 
świecie.

BPNT pełni unikatową rolę w odniesieniu do 
Gdyni, Trójmiasta, jak również całego regionu. 
Dzięki działaniom PSSE, firmy które zainwesto-
wały w tereny po dawnej Stoczni Gdynia (duże 
polskie firmy: Crist, Nauta, Gafako etc.) a także 
nowi inwestorzy z polski i zagranicy, mogą swo-
bodnie myśleś o rozwoju otoczenia biznesowe-
go swoich firm. Nowe przedsięwzięcie zachęcą 
do współpracy przede wszystkim atrakcyjnym, 
uzbrojonym obszarem, położonym na dawnych 
terenach stoczniowych, którym dysponuje. Dzi-
siaj to miejsce prężnych inwestycji wielu firm. 
Ponadto, PSSE rozpoczęła proces inwestycyjny, 
realizując dodatkowe udogodnienia dla inwesto-
rów (przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, 
modernizacja budynku biurowego).

PSSE zapewnia pomoc przy uzyskiwaniu ze-
zwolenia na działalnośś w specjalnej strefie eko-

nomicznej, oraz wsparcie w procesie inwestycyj-
nym. Atuty lokalizacji BPNT to m.in.: dogodny 
wyjazd na A 1 (obwodnica), własne bocznice ko-
lejowe, bliskość portu i Terminalu GCT, a także 
lotnisk: w Rębiechowie w i Babich Dołach. Warto 
też zwrócić uwagę na doskonale zorganizowany 
transport publiczny w mieście ( w tym SKM) oraz 
bliskość terenów miejskich i zaplecza demogra-
ficznego dla inwestorów.

Do zagospodarowania jest 6 ha uzbrojonych te-
renów inwestycyjnych, w trakcie dużego procesu 
inwestycyjnego oraz ok. 16 tys. m2 powierzchni 
biurowych (w I kwartale 2013 ponad 10 tys. m2 
w zmodernizowanym budynku biurowym klasy 
B plus). 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna rozwi-
ja się bardzo dynamicznie i obejmuje swoim za-
sięgiem obszar trzech województw: pomorskiego, 
kujawsko-  pomorskiego i zachodniopomorskiego-
.W 2007 roku na jej terenie rozpoczęły produkcję 
dwa światowej rangi koncerny japońskie: Sharp 
i Orion. Odbyła się też ceremonia wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki 
opon Bridgestone. Szereg kolejnych firm otrzy-
mało zezwolenia na prowadzenie działalności go-
spodarczej na terenie Strefy lub podjęło decyzję 
o lokalizacji inwestycji na jej terenie. 

Nowe technologie 
na terenach postoczniowych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Zaledwie pół roku od 
wmurowania kamienia 
węgielnego odbyła się 

uroczystość zawieszenia 
wiechy w modernizo-

wanym budynku G-330 
„Akwarium”. „To co dzi-

siaj Państwo widzicie to 
efekt ogromnego wysił-

ku i wiary w rewitaliza-
cję gdyńskich terenów 
postoczniowych”- po-

wiedziała Teresa Ka-
mińska, Prezes Zarządu 

Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 

sp. z o.o., witając licznie 
przybyłych gości. 

Modernizowany budy-
nek G-330 „Akwarium” 
był wcześniej siedzibą 

władz spółki Stoczni 
Gdynia SA. Obecnie 

w biurowcu powstaje 
zaplecze okołobizne-

sowe dla firm, które 
kupiły majątek po byłej 
stoczni oraz dla nowych 

inwestorów. Wizualiza-
cje budynku, którego 

otwarcie zaplanowane 
jest już na początek 

przyszłego  roku, można 
było oglądać na bane-

rach rozwieszonych wo-
kół placu budowy. 
Odrestaurowanie 

budynków postocznio-
wych oraz powstanie 
nowego ciągu komu-

nikacyjnego znacznie 
wpłynie na estetykę 

dzielnicy, bowiem prze-
mysłowe tereny zostaną 

zmienione w nowocze-
sny i architektonicznie 

atrakcyjny obszar 
miasta.

GOSPODARKA MORSKA
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Nagrody, tytuły, 
wyróżnienia dla 
Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 
sp. z o.o. w roku 2012
- PSSE sp. z o.o. 
nominowana do tytułu 
„Firma Dobrze Widziana”
- Laureat tytułu 
„Ambasador 
Polskiej Gospodarki” 
w kategorii „Partner Firm 
Zagranicznych”
- Tytuł „Rzetelna Firma”
- Laureat tytułu 
„Diamenty Forbes”
- Laureat rankingu 
„Gazele Biznesu”
- Wyróżnienie 
w Konkursie o Nagrodę 
Pomorską „Gryf 
Gospodarczy 2012” 
w kategorii Średnie 
Przedsiębiorstwo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) obejmuje obecnie dwadzieścia jeden podstref o łącznym 
obszarze 1 323,2310 ha: 472,3664 ha w województwie pomorskim, 620,5763 ha w kujawsko-pomorskim, 208,4 ha 
w zachodniopomorskim oraz 21,8883 ha w  wielkopolskim, na których działalność gospodarcza może byś prowadzona na 
preferencyjnych zasadach - oferuje zatem wyjątkowe możliwości inwestowania w Polsce północnej. 
PSSE to jedna z czternastu specjalnych stref ekonomicznych położonych na terenie Polski, mająca 20 podstref 
w województwach:pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.
Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1314,628 ha, położone na terenach takich miast jak:Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, 
Grudziądz, Kwidzyn, Malbork, Piła, Rypin, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, Tczew, Toruń oraz gmin: Barcin, 
Chojnice, Człuchów, Gniewino, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Łysomice, Sztum, Świecie i Tczew.

Strefa konsekwentnie buduje swoją markę, dzię-
ki czemu zaskarbiła sobie zaufanie inwestorów, 
środowisk gospodarczych, naukowych i instytucji 
rządowych, odpowiedzialnych za przyciąganie 
inwestycji do Polski. Pozycję, którą zdobyła, za-
wdzięcza swojej pracy i niezawodności, rozumie-
niu potrzeb inwestorów oraz umiejętności szyb-
kiego reagowania na potrzeby rynku. 

Na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej realizowane są liczne projekty inwe-
stycyjne, takie jak np.: Międzynarodowy Park 
Nowoczesnych Technologii - Gdańsk Kokoszki, 
(zlokalizowany jest w sąsiedztwie Międzyna-

rodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy) 
i Gdański Park Naukowo - technologiczny - 
wspólne przedsięwzięcie Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, Samorządu Województwa 
Pomorskiego, Miasta Gdańska oraz Politechniki 
Gdańskiej. 

Przeprowadzone ostatnio zmiany granic strefy 
dają możliwość inwestowania w Barcinie (woj. 
kujawsko - pomorskie) oraz na terenie Regio-
nalnych Parków Pomorskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej w Grudziądzu i Stargardzie 
Szczecińskim.
(por)
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 Stena Line przejęła pięć tras promo-
wych nabytych od firmy Scandlines 
GmbH. Tym samym powiększa połą-
czenia o trasy: z Travemünde do Vent-
spills i Liepaji na Łotwie, z Trelleborga 
do Rostocku i Sassnitz w Niemczech, 
oraz z Nynäshamn w Szwecji do Vent-
spils na Łotwie. 

Decyzja o zakupie została ogłoszo-
na pod koniec maja, a ostatnio została 
zatwierdzona przez niemiecki urząd 
antymonopolowy. Po akceptacji rozpo-
częły się przygotowania do włączenia 
nowych tras do sieci Stena Line. Pro-
ces integracji właśnie się rozpoczął, 
jednak jeszcze przez pierwsze tygodnie 
za działania operacyjne na tych trasach 
odpowiedzialna będzie firma Scan-
dlines. Dopiero po tym czasie klienci 
będą mogli zauważyć, że linie  zostały 
faktycznie przejęte.

 - Przed nami okres pasjonującej 
pracy. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z nabycia nowych linii. Rozszerzamy 
obszar naszej działalności, a również 
poznajemy nowy, interesujący i rozwi-
jający się rynek. Na wszystkich prze-
jętych trasach planujemy rozwijać za-
równo usługi pasażerskie jak i frach-

Stena Line zwiększa 
zasięg na Bałtyku

towe - powiedział Gunnar Blomdahl, 
Dyrektor Zarządzający Stena Line. 
- Mamy też daleko idące plany rozsze-
rzania zakresu oraz podnoszenia pozio-
mu świadczonych usług na pokładzie. 
Działalność prowadzić będziemy pod 
marką Stena Line. Naszym celem jest 
odnowienie obecnych jednostek oraz 
zastosowanie nowych rozwiązań dla 
podniesienia atrakcyjności podróżo-
wania promem. Zajmiemy się tym już 
w przyszłym roku.

Nabycie nowych tras, a wraz z nimi 
przejęcie jednostek o nazwach: Trelle-
borg,  Skåne, Sassnitz, Mecklenburg-
Vorpommern oraz Ask a także czarte-
rowanych Scottish Viking, Urd oraz 
Watling Street oznacza, że Stena Line 
może zaoferować klientom w północ-
nej Europie w sumie 22 trasy promowe 
i obsługujące je 37 statków. Około 300 
osób zatrudnionych przy obsłudze no-
wych tras dołączy do grona pracowni-
ków Stena Line.

GOSPODARKA MORSKA
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Największe takie centrum
Rozpoczęła się realizacja strategicznego projektu jakim jest Pomorskie Centrum Logistyczne, 
powstające w bezpośrednim sąsiedztwie największego głębokowodnego portu kontenerowego 
na Bałtyku. To będzie największy tego rodzaju obiekt w północnej Polsce.

Gdańsk, który pretenduje do roli głównej bramy 
wiodącej do krajów Europy Środkowo- Wschod-
niej, rozpoczyna budowę obiektu, bez którego 
ważny węzeł transportowy i logistyczny obejść 
się nie może. Powstające w sąsiedztwie terminalu 
kontenerowego DCT Gdańsk centrum logistyczne, 
wprowadzi nasze miasto do grona takich nowo-
czesnych portów europejskich jak: Hamburg czy 
Rotterdam. Goodman – australijska firma, która 
podjęła się tego zadania, jest światowym liderem 
w dziedzinie zagospodarowywania powierzchni 
logistycznych i biznesowych. 

Centrum logistyczne, które jest największym tego 
typu przedsięwzięciem w Północnej Polsce, będzie 
miało docelową powierzchnię ok. 500 000 m2. Bu-
dowę pierwszego magazynu o powierzchni 14 000 
m2 rozpoczęto już we wrześniu, a jego oddanie do 
użytku planowane jest na koniec pierwszego kwar-
tału 2013 r. Szacuje się, że wartość całej inwestycji 
może przekroczyć 300 milionów euro.

- Jesteśmy przekonani, że nasze Pomorskie Cen-
trum Logistyczne w Gdańsku dzięki swojej dosko-
nałej lokalizacji będzie cieszyć się dużym zainte-
resowaniem klientów, szczególnie, że na północy 
Polski wciąż brakuje tak dobrze położonych obsza-
rów logistycznych i przemysłowych – powiedział 
Błażej Ciesielczak, Dyrektor Regionalny Good-
man na Polskę.

Pomorskie Centrum Logistyczne w Gdańsku to 
strategiczny projekt budowlany firmy Goodman 
w Polsce. Wielofunkcyjne centrum logistyczne, 
które powstaje na działce o powierzchni 110 ha 
oferuje możliwość budowy magazynów logistycz-
nych i hal produkcyjnych wraz ze zintegrowanymi 
powierzchniami biurowymi. Magazyny o minimal-
nej powierzchni już 3 500 m2 będą budowane na 
zamówienie konkretnych klientów i dopasowywa-
ne do ich indywidualnych potrzeb. Zarówno cały 

DCT Gdańsk to naj-
większy i zarazem 

jedyny niezamarza-
jący głębokowodny 

terminal w południo-
wej części Morza 

Bałtyckiego, dzięki 
któremu Gdańsk stał 
się kluczową częścią 

morskiego szlaku 
handlowego między 

Europą a najwięk-
szymi portami Azji. 

650 m nabrzeża z głę-
bokością do 16,5 m 

umożliwia zawinięcie 
tu największych kon-
tenerowców świata, 

a jego roczna przepu-
stowość na poziomie 
1,000,000 TEU w ko-

lejnych latach ma być 
dalej powiększona.

Bezpośrednie są-
siedztwo z DCT to 

również korzyści fi-
nansowe dla klientów 

w postaci redukcji 
kosztów przeładun-

ku, składowania 
i transportu. 

park logistyczny jak i same nieruchomości będą za-
rządzane przez zespół wewnętrznych specjalistów 
Grupy Goodman.

- Porty oraz samorządy naszej metropolii mają 
„swoje 5 minut”, aby stworzyć jeden z najwięk-
szych intermodalnych węzłów logistycznych Bał-
tyku - powiedział Alan Aleksandrowicz, Prezes Za-
rządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego 
- Ma on szansę stać się jednym z biegunów wzrostu 
gospodarczego kraju, tworząc nowe miejsca pra-
cy oraz zapewniając, podobnie jak ma to miejsce 
w Hamburgu, czy w Rotterdamie, znaczące docho-
dy dla społeczności lokalnej i budżetu państwa. Po-
wstający projekt centrum logistycznego Goodman 
w Porcie Północnym w Gdańsku w pełni wpisuje 
się w tę wizję.

Dzięki dynamicznie rozwijającej się infrastruk-
turze obszaru Trójmiasta, Pomorskie Centrum 
Logistyczne posiada znakomity dostęp do krajo-
wych i międzynarodowych połączeń drogowych, 
kolejowych, lotniczych oraz morskich. Jednym 
z największych atutów parku jest położenie w po-
bliżu portu kontenerowego DCT Gdańsk. Taka lo-
kalizacja pozwala klientom łączyć działalność lo-
gistyczną i produkcyjną z usługami oferowanymi 
przez największy głębokowodny port kontenerowy 
na Bałtyku, zgodnie z koncepcją „Port Centric 
Logistics”. 

Pomorskie Centrum Logistyczne Goodman bę-
dzie miało również znakomite połączenia drogowe. 
Na ukończeniu jest już Trasa Sucharskiego, która 
poprzez Południową Obwodnicę Gdańska połączy 
park z autostradą A1 prowadzącą przez tak ważne 
ośrodki logistyczne w Polsce jak Łódź i Górny 
Śląsk aż do Czech. Jednocześnie droga ekspresowa 
S6 łączy Gdańsk ze Szczecinem oraz dalej z Niem-
cami, a droga S8 Gdańsk z Warszawą. 
(POR) 

Pomorskie Centrum 
Logistyczne powstanie za 
kwotę 300 milionów euro

GOSPODARKA MORSKA
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REKLAMA

Pierwsze spotkanie po wakacyjnej przerwie otworzył nowy prezes Pomorskiego 
Klubu Biznesu Artur Kowalczyk, który w kilku słowach omówił sytuację i plany 
na przyszłość.

- Zmiany w zarządzie stowarzyszenia i powołanie dyrektora zarządzającego mają 
nadać PKB dynamiczniejszego niż dotychczas tempa rozwoju. W najbliższej przy-
szłości skupiamy się na aktywności, organizowaniu ciekawych, merytorycznych 
dobrych jakościowo spotkań dla członków tworząc im odpowiednią przestrzeń do 
działania oraz wymiany doświadczeń i kontaktów – mówił prezes Kowalczyk. - Do 
klubu przyjmujemy osoby przedsiębiorcze, członków kadry zarządzającej, właści-
cieli i prezesów firm, którzy chcieliby razem z nami tworzyć to wciąż rozwijają-
ce się stowarzyszenie. Jesteśmy ciągle młodym Klubem który jest przed szczytem 
swojego rozwoju przez co wzrasta nasza atrakcyjność.

Kolejne spotkanie z serii „Czwartkowe wieczory” odbyło się 18 października 
w gdyńskim Bart & Lucci przy Placu Kaszubskim 17, który jest nowym członkiem 
PKB. Cyklicznie odbywają się także „Śniadania Pomorskie z Pomorskim Klubem 
Biznesu”. W październiku odbyły się dwa takie spotkania w sopockim Hotelu Re-
zydent, gdzie jednym z elementów były prelekcje „Efektywność energetyczna jako 
narzędzie do optymalizacji kosztów działalności” oraz „Skuteczne przywództwo 
– czyli jak wygrać na wymagającym rynku”. Następne spotkania zaplanowano na 
9 i 30 listopada.

W różnych porach o biznesie
Jesienią wróciły czwartkowe wieczory oraz „Śniadania 
Pomorskie” organizowane przez Pomorski Klub Biznesu.
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Ma mapie kulinarnej Trój-
miasta pojawiła się nowa re-
stauracja. To Restauracji Bri-
tannica Steak House, której 
oficjalne otwarcie nastąpiło 
19 października w Hotelu Ku-
racyjnym w Gdyni Orłowo. 

Podczas otwarcia zaprosze-
ni goście mieli możliwość 
degustacji bogatej oferty win 
mozelskich zorganizowanej 
przez MN Investment, a także 
dowiedzieć się więcej o tak 
nietypowych przyprawach jak 
czosnek niedźwiedzi, kwiat 
gałki muszkatołowej czy wę-
dzona papryka od importera 

Steki i burgery 
w autorskim wydaniu

przypraw firmy Baharat. 
Podczas wieczornej de-

gustacji kucharze Britanni-
ca Steak House serwowali 
między innymi pieczone 
rostbefy marynowane 
w winie mozelskim i ło-
sosia w sosie śmietanowo-
winnym z aromatycznym 
rozmarynem. 

Britannica Steak House 
jest pierwszą nowoczesną 
restauracją w Trójmieście 
serwującą wyśmienicie 
soczyste steki, rewelacyj-
ne burgery, dania smaków 
morza i  klasyczne smaki 
w autorskim nowocze-
snym wydaniu. 
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Na polu golfowym „Tokary Golf Club” w gminie 
Przodkowo rozegrano turniej o puchar prezesa zarzą-
du „Pracodawców Pomorza” z siedzibą w Gdańsku. 

Do rywalizacji przystąpiło szesnastu zawodników 
w tym trzy kobiety. Pomimo silnego wiatru golfia-
rze dzielnie walczyli z piłeczką przez pięć godzin. 
Po zejściu z pola wszyscy otrzymali ciepły posiłek. 
Potem już oficjalnie rozstrzygnięto zawody. W ka-
tegorii Strokeplay zwyciężył Dariusz Koss. Drugie 
miejsce zajął Antoni Wierciński i trzecie miejsce Ja-
nusz Boniecki. W kategorii Stableford wygrał Janusz 
Boniecki. Drugie miejsce zdobył Zdzisław Czucha 
i trzecie miejsce  Sandra Grabowska. Dodatkowe 
nagrody przyznano Markowi Grabowskiego w Lon-
gest Drive oraz Januszowi Bonieckiemu w Nearest 
To The Pin. Ponadto wszystkie kobiety uczestniczą-
ce w turnieju golfowym otrzymały kosmetyki, ufun-
dowane przez firmę Profarm z Lęborka. 

Nagrody zwycięzcom w imieniu prezesa zarządu 
„Pracodawców Pomorza” Zbigniewa Canowieckie-
go wręczył wiceprezes zarządu Zbigniew Borkow-
ski. (DD)

Turniej Pracodawców Pomorza
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Dariusz Koss (z dyplomem) wygrał w kategorii Strokeplay



EXPRESS BIZNESU      62 |  



Jakie są objawy nowotworu układu mo-
czowego u mężczyzn?

- Podam może przykład mojego kolegi, 
dziarskiego przedsiębiorcy, bardzo aktyw-
nego zarówno w pracy, jak i poza nią. Kie-
dy kończył 45 lat, uczestniczył w jubile-
uszowym bankiecie, podczas którego wypił 
dużo płynów. Również owocowych, a przede 
wszystkim pomarańczowy. Kiedy poszedł do 
ubikacji, gość z sąsiedniego pisuaru obśmiał 
go, że ma „pomarańczowy sik”. Kolega zasta-
nowił się – tak szybko? Poczuł się też jakoś 
niewyraźnie „na dole” i następnego dnia nie 
dawało mu to spokoju. Zrobił więc sobie za 
kilka złotych ogólne badanie moczu, wynik – 
krwiomocz. Następnie zrobił USG brzucha, 
wynik –  „coś” nieokreślonego w nerce, może 
GUZ... Trafił do urologa i się zaczęło: coraz 
bardziej szczegółowe badania, konsultacje, 
konsylium, operacja laparoskopowa (usunię-
cie części nerki), badania kontrolne co pół 
roku, potem co rok...

Udało się go wyleczyć?
- Obecnie po 10 latach czuje się bardzo do-

brze, ma dwa sklepy, intensywnie pracuje, in-
tensywnie odpoczywa... Raz w roku funduje 
sobie za 100 zł okresowe badania kontrolne. 
Pije dużo soków owocowych, nawet sok po-
marańczowy, ale „pomarańczowego siku” już 
nie ma.  

Jemu się więc udało, ale ten nowotwór 
zbiera śmiertelne żniwo wśród innych...

- Rak nerki stanowi 2–3 proc. ogółu nowo-
tworów złośliwych. W Polsce odnotowuje się 
rocznie około 2,5 tysiąca nowych zachorowań 
mężczyzn i około 1,5 tysiąca zachorowań ko-
biet. Na raka nerki umiera rocznie około 1,5 
tysiąca mężczyzn i około 1 tysiąca kobiet. 

To dużo. Dlaczego tak się dzieje?
- Uważam, że umieralność jest duża, bo 

mała jest wykrywalność. A sam wpływ na 
zachorowalność ma palenie tytoniu, otyłość 
i nadciśnienie. Ryzyko jest większe w przy-
padku pokrewieństwa z chorym. Ten ro-
dzaj nowotworu najczęściej jest wykrywany 
przypadkowo, gdy np. wykonujemy z zupeł-
nie innych przyczyn USG, zaniepokoi nas 
krwiomocz, wyczuwamy nieokreślony opór 
w brzuchu lub zauważymy powiększenie na-
jądrza (powrózka nasiennego). Później - nie-
stety czasem zbyt późno - przychodzi czas na 
dokładniejsze badania specjalistyczne, ocenę 
stopnia złośliwości, poszukiwanie przerzutów 
nowotworowych...

Jak się leczy ten nowotwór?
- Leczenie raka nerki to przede wszystkim 
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O leczeniu i wykrywaniu nowotworów układu moczowo–płciowego 
z doktorem Rudolfem Greczko, prowadzącym w Łebie Ośrodek 
Zdrowia „Promotion”, rozmawia Mikołaj Podolski.

leczenie operacyjne – tzw. nefrektomia częściowa 
lub radykalna. Mogą być zastosowane techniki 
przezskórne, minimalnie inwazyjne, rzadziej – che-
mioterapia. Pacjent pozostaje w obserwacji przez 5 
lat, by wykryć ewentualną wznowę lub przerzuty, 
aby można było je usunąć operacyjnie.

Jak można walczyć z tego typu nowotworami?
- Trzeba wiedzieć, że województwo pomorskie 

należy do najbardziej zagrożonych chorobami no-
wotworowymi, w tym chorobami układu moczo-
wo–płciowego. Dotyczy to nie tylko opisanego raka 
nerki, ale też raka gruczołu krokowego (prostaty), 
raka pęcherza moczowego i również innych - np. 
raka płuc,  raka jelita grubego. Warto coś poczytać 
na ten temat i zafundować sobie okresowe prze-
glądowe badania profilaktyczne, bo swoje zdrowie 
mamy w swoich rękach.

Ośrodek Zdrowia PROMOTION 
Powstańców Warszawy 32
84-360 Łeba
Telefon: 59 866 18 81 
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Ośrodek Przygotowań Olimpijskich 
„Cetniewo” we Władysławowie to miej-
sce wyjątkowe pod wieloma względami. 
Kiedyś była to przede wszystkim baza dla 
sportowców, dziś z tego miejsca korzystają 
także wczasowicze i mieszkańcy.

W tym roku Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich świętował swoje 60-lecie. 
Wszystko zaczęło się na początku lat 50. 
minionego wieku od Feliksa Stamma, le-
gendarnego trenera polskich bokserów, 
który szukał miejsca dogodnego do trenin-
gów dla reprezentantów kraju. 

Po wielu poszukiwaniach trafił do Wła-
dysławowa. Tam właśnie latem 1952 roku 
jego podopieczni przygotowywali się do 
startu w igrzyskach olimpijskich w Helsin-
kach. Gdy kilka tygodni później przyjecha-
li z Finlandii z dwoma medalami – złotym 
Zygmunta Chychły i srebrnym Aleksego 
Antkiewicza – wiadomym się stało, że 
polscy pięściarze tego miejsca długo nie 
opuszczą. 

Po Chychle, który był pierwszym pol-
skim mistrzem olimpijskim w boksie, 
złote medale na igrzyskach olimpijskich 
zdobywali jeszcze Kazimierz Paździor, 
Józef Grudzień, Jerzy Kulej (dwukrotnie), 
Marian Kasprzyk, Jan Szczepański i Jerzy 
Rybicki. Wszyscy oni właśnie w Cetnie-
wie szlifowali swoją „mistrzowską” for-
mę. A była przecież jeszcze wśród nich 
cała plejada wicemistrzów i brązowych 
medalistów olimpijskich, mistrzów Euro-
py i świata.

Po bokserach do Władysławowa zaczę-
li zjeżdżać sportowcy innych dyscyplin. 
Do najważniejszych światowych imprez 
przygotowywali się tutaj m.in. zapaśnicy, 
ciężarowcy, szermierze, judocy. Systema-
tycznie rozwijała się też baza sportowa: 
pojawiały się nowe hale, boiska, korty 
tenisowe.   

Dziś Ośrodek Przygotowań Olimpij-
skich „Cetniewo” to położony jest w pięk-
nym parku nad samym morzem, posiada 
zróżnicowane obiekty i nowoczesne wy-
posażenie. Słynie także z gościnności, 
doświadczenia i profesjonalizmu swojego 
personelu oraz wyjątkowo szerokiego za-

60 lat dla zdrowia i sportu
Informacji udzielił 
- Marcin Jędryczka, 
dyrektor OPO 
"Cetniewo"
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kresu oferty.
OPO „Cetniewo” realizuje wszystkie pro-
gramy w oparciu o najnowocześniejszą 
bazę w Polsce:
- Sale konferencyjne i szkoleniowe (pro-
jektor multimedialny, rzutniki pisma, tabli-
ce, ekrany, nagłośnienie, wideo, telewizor, 
DVD, komputer z dostępem do internetu.
- Zakwaterowanie (311 miejsc noclego-
wych - Albatros, Rybitwa, Pawilony),
- Wyżywienie (możliwość ustalania indy-
widualnych diet),
- Sala bankietowa (320 miejsc),
- Centrum SPA,
- Opieka lekarska, 
- Gabinety odnowy biologicznej,
- Gabinety rehabilitacyjne,
- Kriokomora,
- Gabinety masażu,
- Solarium,
- Kryta pływalnia - zjeżdżalnia, jacuzzi, 
gejzery i parasole wodne,
- Świat sauny - sucha, parowe oraz na 
podczerwień,
- Korty z oświetleniem,

- Stadion lekkoatletyczny ze sztuczną 
nawierzchnia,
- Boisko piłkarskie z murawa,
- Boisko wielofunkcyjne,
- Hala Interdyscyplinarną,
- Hale sportowe (judo, zapasy, podnosze-
nie ciężarów, szermierka),
- Siłownia,
- Kawiarenka internetowa,
- Własny transport

Oferta OPO „Cetniewo jest skierowana 

dla osób chcących zadbać o zdrowie, dla 
firm czy sportowców. Ci pierwsi mogą 
liczyć na odnowę biologiczną, wczasy 
odchudzające, wczasy rekreacyjno-kondy-
cyjne, fitness club czy krioterapię. Firmy 
mogą organizować konferencje i szkolenia 
w 9 salach konferencyjnych (w tym sala 
dla 2000 uczestników), imprezy integra-
cyjne, pikniki, bankiety, przyjęcia oko-
licznościowe i inne.  Oferta sportowa to 
przede wszystkim pobyty kondycyjne, 
obozy sportowe, Centralne Zgrupowania 
Sportowe oraz Zielone Szkoły. 

- Nasz ośrodek, to nie tylko ulubione 
miejsce zawodników sportów walki, ale to 
również miejsce często odwiedzane przez 
Anitę Włodarczyk, srebrną medalistkę 
igrzysk olimpijskich z Londynu – infor-
muje Marcin Jędryczka, dyrektor OPO  
„Cetniewo”. - W naszych progach gości 
również Szkoła Mistrzostwa Sportowe-
go Polskiego Związku Koszykówki. Dla 
uczniów SMS-u, którzy występują w dru-
giej i trzeciej lidze koszykówki, Cetniewo 
to drugi dom. 

Kiedyś była to 
przede wszystkim 
baza dla sportow-
ców, dziś z tego 
miejsca korzystają 
także wczasowicze 
i mieszkańcy.

W „Cetniewie” jest hala sportowa aquapark z basenem

oraz miejsce do integracjiboisko piłkarskie

Do dyspozycji gości jest centrum SPA...

...oraz odnowa biologiczna
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Przedstawienie sztuki „Seks dla opornych” w Teatrze Wybrzeże 
stało się okazją do zaprezentowania najnowszego modelu Re-
nault Clio.

Na popołudniowym spektaklu zjawili się wszyscy kluczowi 
klienci Renault Zdunek oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 
Prezes firmy Tadeusz Zdunek oraz prowadzący imprezę Tomasz 
Podsiadły przywitali gości. Sala wypełniona była po brzegi, a po 
przeżyciach wywołanych w pierwszym akcie przez Dorotę Kolak 
i Mirosława Bakę – odtwórców głównych ról we wspomnianej 
sztuce – przyszła pora na antrakt i emocje innego rodzaju – te 
związane z prezentacją nowego auta marki Renault. Emocje tym 
większe, że jest był to właściwie pokaz przedpremierowy, jedy-
ny taki w Polsce (właściwa premiera nowego Clio w całym kraju 
przewidziana jest na 26.10). 

Odsłonięcie nowego Renault Clio, auta kuszącego dynamicz-
nym i niezwykle zmysłowym designem zrobiło wrażenie na za-
proszonych. Uczestnicy imprezy opisując swoje wrażenia pod-
kreślali takie walory nowego modelu jak wyrazista sylwetka, do-
skonałe proporcje nadwozia czy wyraźnie  sportowy charakter 
samochodu. Energetyczne linie, pełen ekspresji przód i mocno 
zarysowane tylne nadkola składają się na wyjątkowy design no-
wego Clio. 

Po prezentacji i poczęstunku przygotowanym na tę okazję, go-
ście udali się na drugi akt sztuki. (POR)

„Przedpremiera” Clio podczas spektaklu

Centrum Kwiatkowskiego w Gdyni, wzbogaciło się o nowy, 
szczególnego rodzaju punkt – Lady Fitness – klub stworzony 
z myślą o kobietach. To miejsce tylko dla Nich, aby mogły się 
tam poczuć zdrowsze, piękniejsze, szczuplejsze i dumne ze 
swoich osiągnięć.

Z myślą o Paniach zostało dobrane wyposażenie klubu, ro-
dzaje zajęć, a także wystrój tworzący atmosferę motywują-
cą do pokonywania sportowych wyzwań. Wykwalifikowana 
i życzliwa kadra instruktorów, oraz dietetyczka będzie dbała 
o zdrowie i wytrwałość Pań w celu osiągnięcia pięknej syl-
wetki i doskonałej kondycji, a masażyści i kosmetyczka za-
dbają o urodę.

Po treningu będzie można zrelaksować się w saunie, lub 
w kawiarni przy pysznej kawie i naturalnych sokach. Przy-
gotowywana jest również klimatyzowana duża sala do gru-
powych zajęć fitness przy muzyce, sala rowerowa, oraz strefa 
cardio zaopatrzona w nowoczesny sprzęt.

Właściciele przewidują też cykliczne spotkania ze spe-
cjalistami (od stylistów począwszy, a na lekarzach różnych 
specjalności skończywszy), których wiedza i doświadczenie 
może być przydatna dla nowoczesnej kobiety.

Specjalnie dla Pań
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Barbara Szczurek 
i Halina Szczurek, 
właścicielki klubu

Lady fitness Gdynia s.c. 
centRum KwiatKowsKieGo 

ul. 10 lutego 16 
81- 364 Gdynia 

email: biuro@ladyfitnessgdynia.pl
tel. 883-418-876
tel. 58 783-18-21
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Dariusz Michalczewski urodził się 
w Gdańsku, gdzie zaczął karierę bokse-
ra. Potem wyjechał do Niemiec, przez 
10 lat był zawodowym mistrzem świa-
ta w wadze półciężkiej. W 2005 roku 
powiesił bokserskie rękawice na kołku 
i zajął się biznesem. Od kilku lat miesz-
ka w Gdyni. 

Jeszcze w trakcie kariery sportowej 
otworzył Tiger Pub w Gdańsku, który 
po kilku latach zamknął. Potem było już 
tylko lepiej. Świetnie funkcjonuje fun-
dacja „Równe Szanse”, napój „Tiger” 
jest najlepiej sprzedawanym napojem 
energetyzującym w Polsce. Wczoraj 
otworzył w Rumi trzeci z kolei fitness 
– Tiger Gym. 

Nowo otwarta siłownia mieści się 
w CH Galeria Rumia przy ul. Grun-
waldzkiej. Obejmuje ponad 30 stano-
wisk ze sprzętem do ćwiczeń siłowych 
oraz stanowisk kardio. Są też nowo-
czesne klimatyzowane sale do aerobiku 
i spinningu, solaria i bary, sauny.

Michalczewski przez długi czas rozda-
wał autografy, pozował do zdjęć. Potem 
opowiadał licznie zebranej publiczności 
w CH Galeria Rumia m.in. o genezie 
powstania swoich siłowni.

- Jak wróciłem z Niemiec do Polski, to 
chciałem pójść ze wspólnikiem do sau-
ny. Sauny w naszym kraju już były, ale 
żadna nie prezentowała odpowiedniego 
poziomu. To był czas kiedy budowałem 
Centrum Handlowe “Manhattan” we 
Wrzeszczu. Ostatnie piętro budynku 
było wolne, przez nikogo nie wynajęte. 
Pomyślałem więc, że sam sobie zrobię 
saunę. I tak powstał pierwszy fitness 
klub Tiger Gym - mówił Michalczewski. 
- Moje fitness kluby są dobrze zorgani-
zowane, z dobrym zapleczem, z miłą 
obsługą. Myślę, że w Polsce Północnej 
są najlepsze. 

Pozostałe dwie siłownie Michal-
czewskiego znajdują się w Gdańsku: 
w Centrum Handlowym Manhattan 
przy al. Grunwaldzkiej 82 w Gdańsku 
Wrzeszczu oraz Centrum Handlowym 
Rental Park przy ul. Przywidzkiej.  

Kolejny fitness Dariusza
„Tigera” Michalczewskiego
Legenda boksu, Dariusz „Tiger” Michalczewski otworzył trzeci klub fitness, tym razem 
w Centrum Handlowym Galeria Rumia mistrza witały tłumy fanów. - Mam nadzieję, 
że będziecie zaglądać do Tiger Gymu - zachęcał były mistrz świata w boksie.
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Jak podziękować 
swojemu partnerowi biznesowemu 
za całoroczną współpracę?

W Polsce świąteczne prezenty dla 
pracowników stały się już niemal 
standardem. Dodatkowo w ostat-
nich latach w wielu firmach widać 
wyraźny wzrost zainteresowania 
upominkami świątecznymi dla part-
nerów biznesowych. 

O sugestie dotyczące upominków 
dla kontrahentów zapytaliśmy Panią 
Magdalenę Grzywińską, właściciel-
kę firmy Winne Pola, która co roku 
przygotowuje ich kilkanaście tysię-
cy dla przedsiębiorstw z różnych 
branż. 

Co najlepiej podarować 
kontrahentowi 
w podziękowaniu za 
współpracę?

- Na rynku dostępnych jest wie-
le różnorodnych produktów, które 
można wykorzystać jako upomi-
nek biznesowy. Jednak często przy 
wyborze upominku dla kontrahen-
ta zapomina się o dwóch ważnych 
rzeczach: upominek musi się wy-
różniać się spośród innych, partner 
biznesowy musi być świadomy od 
kogo ten prezent otrzymał. 

Co Państwo proponują?
- Firma Winne Pola przygotowała zestawy upo-

minkowe składające się z estetycznego opako-
wania z wygrawerowanym logo firmy oraz bu-
telki lub butelek wina. Upominek ten wpisuje się 
w modę i wzrostem zainteresowania kuchnią a co 
za tym idzie winem. Przede wszystkim jednak, 
proponując taki upominek staramy się utrwalić 
naszą firmę i markę w oczach kontrahenta. Upo-
minek posiada logo, nie jest więc anonimowy, a to 
zdecydowanie poprawia rozpoznawalność naszej 
marki u klienta.

Ile kosztuje taki upominek?
- Jego cena zaczyna się od 37 zł netto, choć z na-

szego doświadczenia wynika, że firmy przezna-
czają na ten cel około 50 zł netto. Zdarza się też, że 

wykonujemy ekskluzywne upominki na specjalne 
zlecenie, których koszt sięga kilkaset złotych.

Kto jest najczęściej klientem firmy Winne Pola?
- Klienci są bardzo zróżnicowani, począwszy 

od małych firm zamawiających po 10-15 upo-
minków, skończywszy na ogromnych koncernach 
międzynarodowych zamawiających po kilkaset 
sztuk. Z jednej strony są to firmy produkcyjne 
i handlowe, z drugiej usługowe, doradcze, kance-
larie itd. 

Czy jest jakaś określona ilość upominków, 
którą trzeba zamówić?

- Minimalna ilość upominków przygotowywana 
dla jednej firmy to 10 sztuk

Kiedy najlepiej zamówić upominki?
- Standardowy czas realizacji zamówienia to 7 

dni. Firmy najczęściej kontaktują się z nami od 
końca października praktycznie do samych świąt. 
Oczywiście tuż przed świętami to często duże 
ryzyko, gdyż należy pamiętać, że poza samym 
przygotowaniem upominków musimy jeszcze je 
dostarczyć, stąd do czasu realizacji zamówienia 
należy doliczyć czas dostawy na terenie całego 
kraju.

A propos… Czy oferują Państwo jakieś roz-
wiązania logistyczne?

- Oczywiście. Są właściwie dwa rozwiązania. 
Albo dostarczamy wszystkie upominki do nasze-
go zleceniodawcy albo na podstawie przedstawio-
nej listy adresowej dokonujemy wysyłek upomin-
ków w jego imieniu pod wskazane adresy.

Jak złożyć zamówienie na upominki?
- Najlepiej skontaktować się z nami telefonicz-

nie, mailem przesłać nam swoje logo na podsta-
wie, którego dokonamy wizualizacji. Po uzy-
skaniu akceptacji natychmiast przystępujemy do 
pracy. Więcej informacji można znaleźć na naszej 
stronie internetowej www.winnepola.pl w zakład-
ce Oferta dla firm.

Pomysł na upominek jest trafny firma Winne 
Pola gwarantuje z pewnością profesjonalne 
jego wykonanie.

Wielkimi krokami zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra i powoli zaczynamy 
rozmyślać o prezentach dla najbliższych. Coraz częściej rozważania na temat świątecznych 
upominków przenosimy też na grunt zawodowy.

Więcej informacji 
można znaleźć 

na naszej stronie 
internetowej 

www.winnepola.pl 
w zakładce 

Oferta dla firm.
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Z tym kuponem zapłacisz 200 zł 
zamiast 800 zł za 2 zabiegi Liposukcji 

lub 2 zabiegi Rewitalizacji 
(do wyboru) w wybranej Klinice 

ANNA PIKURA

Kupon jest ważny 
do 31.12.2012 r.

www.annapikura.com

Kolagen aktywny biologicznie – pozy-
skiwane z ryb czyste białko o niespoty-
kanej skuteczności kosmetycznej – stał 
się inspiracją jedynej polskiej selektywnej 
marki kosmetycznej. ANNA PIKURA to 
nie tylko preparaty kolagenu, ale i linia 
biokremów botanicznych, Kliniki Odno-
wy Kolagenowej, autorskie zabiegi oraz 
zaawansowane technologicznie profesjo-
nalne urządzenia kosmetyczne.

Dzieje firmy zapoczątkował kolagen. To 
aktywne biologicznie białko, pozyskane 
dzięki przełomowej technologii polskich 
uczonych, wykazało niebywałą naturalną 
siłę naprawczą, pozwalając skórze sku-
tecznie zwalczać wszelkie problemy, od 
zmarszczek i zwiotczeń przez żylaki i pę-
kające naczynka aż po trądzik i blizny. Na-
rodziła się linia AP BIOAKTIV Kolagen.

Wkrótce powstały Kliniki Odnowy Ko-
lagenowej, gdzie podczas specjalistycz-
nych autorskich zabiegów sztab wykwa-
lifikowanych kosmetologów bada możli-
wości zastosowań kolagenu. Kliniki dzia-
łają dziś w pięciu największych polskich 
miastach, część we franczyzie.

– Chętnie podejmujemy współpracę 
franczyzową – mówi Anna Pikura, pre-
zes spółki AP Ltd. i twarz marki, której 
użyczyła swego nazwiska. – W tej chwili 
zależy nam zwłaszcza na nowym lokalu 
w Trójmieście, przy uczęszczanej ulicy 
handlowej bądź w centrum handlowym.

ANNA PIKURA 
przywracamy skórze siłę i urodę

KUPON RABATOWY 

wcześniej kolagen zwiększa moc ich ro-
ślinnych składników.

Od półtora roku marka ANNA PIKURA 
obejmuje też profesjonalny sprzęt kosme-
tyczny najnowszej generacji.

– Nasze urządzenia to nie tylko nowator-
skie zdobycze technologii, kosmetologii 
i medycyny, ale i pełne bezpieczeństwo – 
mówi prezes firmy. – Zabiegi takie jak li-
posukcja kawitacyjna, dermomasaż, czyli 
usuwanie cellulitu za pomocą urządzenia 
TimeMachine, czy Rewitalizacja AP dają 
wymierne wyniki, porównywalne z me-
dycyną estetyczną, nie rodząc przy tym 
żadnych niekorzystnych efektów ubocz-
nych i nie powodując dyskomfortu.

Unikatową cechą zabiegów ANNA PI-
KURA jest aplikacja kolagenu aktywnego 
biologicznie, który w naturalny sposób po-
tęguje, przyśpiesza i przedłuża ich efekty.

Licząca trzy lata marka zdobywa już 
entuzjastów zagranicą. W Polsce grono 
jej miłośników jest duże i rośnie, mimo 
że ceny jej produktów nie ustępują ce-
nom prestiżowych światowych marek. 
Najdroższy krem, Sacrum, zwany „nie-
skończonym źródłem młodości”, kosztuje 
1500 zł, inne od 209 do 610 zł. Mimo to 
przeciętny Kowalski może sobie pozwolić 
na specjalistyczne zabiegi, a stali klienci 
korzystają z promocji i rabatów.

– Wiemy, że wolą zaoszczędzić na je-
den nasz kosmetyk niż kupować kilka 
różnych, których używali dotychczas – 
mówi Anna Pikura. – Dzięki naszym pro-
duktom znikają podrażnienia i uciążliwe 
problemy, z którymi borykali się od lat, 
skóra odzyskuje równowagę, młodnieje. 
Dowiedliśmy, że natura przywraca jej siłę 
i urodę.

Klinika Odnowy Kolagenowej 
ANNA PIKURA w Gdyni:
Ul. Świętojańska 81, tel. 58/ 661 33 18, 
tel. kom. 502 292 025
Adresy pozostałych Klinik na 
www.annapikura.com

Żeby poszerzyć możliwości oddziały-
wania kolagenu, firma opracowała gamę 
biokremów botanicznych, które podobnie 
jak kolagen nie zawierają syntetycznych 
konserwantów, emulgatorów, barwników 
ani środków zapachowych. Zaaplikowany 
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