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Energetyka jest jak wiadomo krwioobiegiem świato-
wego systemu ekonomicznego (są tacy, którzy twier-
dzą, że sektor paliwowo – energetyczny = światowa 
gospodarka, plus parę mniej istotnych dodatków,  ale 
my trzymajmy się na razie bardziej tradycyjnych po-
równań) dlatego nasz wiosenny numer, który z racji 
pory roku powinien kojarzyć się z pozytywną energią, 
poświęcamy w dużej mierze problematyce związanej 
z ta gałęzią gospodarki. 

Postaraliśmy się o w miarę pełny przegląd trendów 
panujących w sektorze produkcji energii, z uwzględ-
nieniem prób dywersyfikacji jej źródeł, jak również 
w świecie nauki, gdzie prace nad doskonalszymi me-
todami pozyskiwania i eksploatowania tych źródeł 
trwają nieustannie. Zajęliśmy się więc inwestycjami 
Grupy Energa, największego gracza na rynku energe-
tycznym w tym regionie, jak również rozwijająca się 
równolegle energetyką wiatrową. Poświęciliśmy też 

sporo uwagi planom budowy elektrowni atomowej na 
terenie Pomorza jak i trwającym tu próbnym odwiertom gazu ziemnego z warstwy geolo-
gicznej zwanej łupkami. Zasygnalizowaliśmy również naszym Czytelnikom nowe (w pełni 
ekologiczne) możliwości ich eksploatacji możliwe dzięki pracom zespołu Prof. Hupki na 
Politechnice Gdańskiej. 

Jeśli energetyka jest krwioobiegiem, to system transportowy jest – trzymając się medycz-
nej terminologii – systemem nerwowym gospodarki. Zachęcamy więc do lektury materia-
łów poświęconych powstającym w naszym regionie centrom logistycznym i magazynowym 
oraz centrom transportu intermodalnego. Informujemy również o postępach prac przy strate-
gicznym projekcie transportowym naszej aglomeracji -  Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 

Nie zabrakło też w niniejszym numerze informacji o znakomicie rozwijającym się w aglo-
meracji trójmiejskiej sektorze nieruchomości biurowych oraz w postępach na polu wysokich 
technologii (m.in. o cyber – oku, niezwykle ciekawym wynalazku specjalistów z PG oraz na 
temat firmy „Nokaut” odnoszącej sukcesy w tym sektorze). 

Na koniec gwóźdź najnowszego numeru – rozmowa z prof. Leszkiem Balcerowiczem, 
a także kilka innych ciekawych wywiadów. Serdecznie zapraszamy do lektury. 

Piotr Ruszewski



Janusz Lewandowski to jeden z czoło-
wych polskich ekonomistów i polityków, 
poseł na Sejm I, III i IV kadencji, były 
minister przekształceń własnościowych, 
od 2004 do 2010 deputowany do Parla-
mentu Europejskiego, od 2010 komisarz 
europejski ds. programowania finanso-
wego i budżetu w Komisji europejskiej. 

Podczas spotkania Komisarz m.in. 
dokonał dogłębnej analizy problemów 
geopolitycznych wspólnoty i nakreślił 
możliwe scenariusze rozwoju dalszych 
wydarzeń. Podkreślił też problem spa-
dającego zaufania społeczeństwa wobec 
strefy euro, której nie pomagają wyda-
rzenia związane z problemami finanso-
wymi krajów Europy południowej. 

Wśród pytań zadawanych Januszowi 
Lewandowskiemu były te dotyczące 
unii walutowej, poszerzenia granic Unii 
Europejskiej, obrazu Polski na tle Euro-
py, nowego budżetu europejskiego oraz 
przydzielonych dla Polski funduszy czy 
promocji naszego kraju za granicą. 

- W odniesieniu do unii walutowej, 
związanej z ogromną wręcz mobilnością 
kapitału i pracy, w parze pozostaje pogłę-
biająca się asymetria konkurencyjności. 
Wyraźne są tzw. dwa bieguny: „nadwyż-
ki północy” i „bieda południa” - mówił 
Komisarz. 

Według gościa spotkania zadaniem pol-
skich środowisk jest budowanie konku-
rencyjności w obszarze wspólnej waluty, 
ponieważ polska gospodarka pozostaje 
na dzień dzisiejszy zdecydowanie za 
mało innowacyjna. 

- Na arenie międzynarodowej, Polska 
promowana jest nie przez kulturę czy 
sztukę, lecz przez swoją gospodarkę 
i biznes, który powinien nierozłącznie 
jej towarzyszyć – przekonywał Janusz 
Lewandowski.

Podczas drugiej części spotkania i kok-
tajlu licznie zgromadzeni członkowie 
Loży Gdańskiej BCC kontynuowali 
omawianie poruszanych wcześniej pro-
blemów oraz bieżących wydarzeń gospo-
darczo-kulturalnych. Do obejrzenia filmu 
„Układ Zamknięty” z Januszem Gajosem 
w roli głównej gorąco zachęcał zgroma-
dzonych Maciej Dobrzyniecki, Kanclerz 
Loży Gdańskiej BCC.

Spotkanie odbyło się w największym 
centrum biznesowym i biurowym w Pol-
sce Północnej – Olivii Business Centre. 
Współorganizatorami były firmy człon-
kowskie Loży Gdańskiej BCC – Energa 
S.A. z Prezesem Zarządu Mirosławem 
Bielińskim oraz Olivia Business Centre 
z Prezesem Maciejem Grabskim.
(waga)

Z komisarzem 
o Polsce i UE Grupa Nokaut SA, właściciel jednej 

z najpopularniejszej porównywarki 
cen Nokaut.pl, podpisała umowę 
strategiczną z międzynarodową 
platformą zakupową twenga. 

- Cieszymy się z współpracy z tak 
doświadczonym graczem na euro-
pejskim rynku e-commerce - mówi 
Wojciech Czernecki, Prezes Grupy 
Nokaut SA. - Cenimy wiedzę i do-
świadczenie naszego nowego part-
nera i z pewnością współpraca ta 
będzie źródłem inspiracji w rozwo-
ju naszej spółki. 

Nokaut.pl, poza oferowaniem 
konsumentom szerokiego wybo-
ru produktów z tysięcy sklepów 
w jednym miejscu, dąży również 
do zaoferowania kompleksowego 
wachlarza usług dla sprzedawców 
internetowych. teraz wystarczy 
współpraca z Nokaut.pl, aby jedno-
cześnie korzystać z promocji w ser-
wisie twenga czy w najbardziej roz-
poznawalnych polskich serwisach 
i portalach tj. WP.pl czy Onet.pl. 

- Wybraliśmy na partnera Gru-
pę Nokaut ponieważ chcieliśmy 
współpracować z firmą, która po-
dziela naszą wizję dążenia do do-
skonałości, innowacyjności oraz 
dostarczania internautom najlep-
szych doświadczeń zakupowych, 
a sklepom najlepszych klientów. - 
mówi Herbert Knibiehly, Dyrektor 
Marketingu w twenga

Strony nie wykluczają rozszerze-
nia współpracy na kolejnych po-
lach w przyszłości. Jest to pierw-
szy w tym roku partnerski projekt 
Grupy Nokaut z doświadczonym 
międzynarodowym podmiotem.

Nokaut.pl co miesiąc odwiedza 
prawie 3 mln realnych użytkowni-
ków a na jej stronach, we współ-
pracy z ponad 3500 e-sklepami, 
prezentowanych jest ponad 13 
mln ofert.

twenga to otwarta platforma 
zakupowa istniejąca od 2006 
roku, obecnie prezentuje ponad 
300 mln. ofert z ponad 200 tys. 
sklepów internetowych. Serwis 
dostępny jest dla mieszkańców 
Polski, Francji, Anglii, Niemczech, 
Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Bel-
gii, Szwecji, Brazylii, Rosji, Stanów 
Zjednoczonych, Australii, Japonii 
i Chin. 
(waga)

Partnerstwo 
międzynarodowe

Członkowie Loży Gdańskiej Business Centre Club 
spotkali się z Komisarzem Unii Europejskiej ds. 
Budżetu i Programowania Finansowego Januszem 
Lewandowskim.

Od lewej: 
Maciej Grab-

ski - prezes 
Olivia Business 
Centre, Maciej 
Dobrzyniecki, 
Kanclerz Loży 

Gdańskiej BCC, 
Marek Krzy-

kowski - prezes 
Zarządu Inter-
national Paper 

Kwidzyn sp. 
z o.o., Janusz 

Lewandowski 
- Komisarz Unii 

Europejskiej
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Spowodowane jest to prawdopodobnie 
mentalnością dłużnika, którą mamy  wpisaną 
w nasz genotyp. Bycie dłużnikiem jest zagad-
nieniem emocjonalnym i osobowościowym. 
Ciągła chęć posiadania, budowanie samooce-
ny na pieniądzu, bycie na fali i trendy, pocią-
gają za sobą konkretne wydatki. 

Jeżeli sytuacja finansowa firmy jest mało 
stabilna to wskazany jest umiar w zbyt agre-
sywnym inwestowaniu i nabywaniu nieuza-
sadnionych dla rozwoju firmy dóbr luksuso-
wych. Stając sie dłużnikiem jesteś pożywką 
dla wielu instytucji, które będą z ciebie żyły.

Coraz bardziej maleje grono polskich przed-
siębiorców, którzy… nie mają problemów 
finansowych. W styczniu 2013 r. było 56,2 
proc. takich firm wobec 61,6 proc. rok temu 
- wylicza “Rzeczpospolita” opierając się na 
danych wywiadowni Bisnode Polska.

Najgorszej jest z firmami najmniejszymi 
i średnimi. Najgorzej wypadły te z zatrudnie-
niem od 10 do 25 pracowników. 

Jaka jest przyczyna pogarszającej się kon-
dycji przedsiębiorców? Największym wino-
wajcą są zatory płatnicze, stają się prawdziwą 
zmorą biznesu. Z roku na roku coraz więcej 
przedsiębiorców zmaga się z problemem nie-
terminowych spłat zobowiązań przez swoich 
kontrahentów. 

Aż 73% małych przedsiębiorstw opóźnia 
moment zapłaty swoim dostawcom, nakrę-
cając spiralę zadłużenia, a prawie co czwarta 
mikrofirma przesuwa w czasie płatność po-

datków i składek ZUS - wynika z najnowsze-
go badania przeprowadzonego na zlecenie 
EGB Finanse sp. z o.o. 

Jednak jeśli dotknie nas problem przeter-
minowanej płatności, należy pamiętać, że na 
rynku istnieje kilka produktów finansowych, 
które pomagają w zarządzaniu ryzykiem 
związanym z udzielaniem kredytu kupieckie-
go. Są to ubezpieczenie kredytu, monitoring 
i windykacja należności przez zewnętrzną 
firmę.

Aby bronić się przed nieuczciwymi klienta-
mi i partnerami biznesowymi, przedsiębior-
stwa coraz częściej weryfikują takie osoby 
w instytucjach monitorujących nierzetelnych 
płatników, takich jak Biuro Informacji Go-
spodarczej, Związek Banków Polskich czy 
Biuro Informacji Kredytowej. 

Przy takich prognozach gospodarczych 
i twardych danych o rosnącej liczbie upa-
dłości firm w Polsce, przedsiębiorcy powin-
ni zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie 
płynności finansowej firmy, wykorzystując 
do tego działania prewencyjne i skupiając 
się na minimalizacji ryzyka przy udzielaniu 
kredytu kupieckiego czy przy nawiązywania 
nowych relacji biznesowych. 

Im gorzej jest na rynku z tym większą staran-
nością powinniśmy analizować nasze wyniki 
finansowe z szczególnym zwróceniem uwagi 
na wydatki, te niezbędne i te w mniejszym 
stopniu uzasadnione. Z wszech miar potrzeb-
ny jest rozsądek i inwestycyjny umiar.

Jak z inwestora 
nie stać się dłużnikiem
W oparciu o szczegółową analizę pierwszego kwartału 2013 roku wykonaną przez Kancelarię 
Prawno-Windykacyjną “Sokół” stwierdzić należy, że rynek wierzytelności rośnie. 

Najgorszej 
jest z firmami 
najmniejszymi 
i średnimi. Naj-
gorzej wypadły 
te z zatrudnie-
niem od 10 do 
25 pracowników. 

Aby bronić się 
przed nieuczci-
wymi klientami 
i partnerami 
biznesowymi, 
przedsiębior-
stwa coraz 
częściej weryfi-
kują takie osoby 
w instytucjach 
monitorujących 
nierzetelnych 
płatników, 
takich jak 
Biuro Informacji 
Gospodarczej, 
Związek Banków 
Polskich czy 
Biuro Informacji 
Kredytowej. 
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„Pomorski Pracodawca Roku” to konkurs, 
który ma na celu promocję przedsiębior-
czości i rozwoju gospodarczego Woje-
wództwa Pomorskiego. Podczas tegorocz-
nej Gali Evening wręczono nagrody dla 
najlepszych w 2012 roku. Gościem spe-
cjalnym uroczystości był Marek Kondrat.  

Uczestnikami konkursu są pracodawcy 
posiadający zarejestrowaną siedzibę na 
terenie województwa pomorskiego, bez 
względu na ich przynależność organiza-
cyjną. Konkurs rozstrzygany jest w trzech 
kategoriach firm: „Małe Przedsiębior-
stwo” (zatrudnienie do 50 pracowników), 
„Średnie Przedsiębiorstwo” (zatrudnienie 
od 51 do 250 pracowników) oraz „Duże 
Przedsiębiorstwo” (zatrudnienie powyżej 
250 pracowników).  
Patronat Honorowy nad konkursem spra-
wowali Wojewoda Pomorski – Ryszard 
Stachurski oraz Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk.

Wyróżnienia w Kategorii Małe Przedsię-
biorstwo otrzymali: BIALL Spółka z o.o. 
z Gdańska, FRANKLIN spółka cywilna  
Sylwia Wojtania, Zbigniew Dróżdż z sie-
dzibą w Miastku, MGB Pompy Instalacje 
Grzegorz Banaszak z siedzibą w Gdań-
sku, „SOKÓŁ”  Kancelaria Windyka-

cyjna z siedzibą w Redzie, SPAWMET 
z siedzibą w Chojnicach, TFI SKOK SA 
z siedzibą w Sopocie, TEMIS z siedzibą 
w Chojnicach.

Finalistami w Kategorii Małe Przed-
siębiorstwo zostali: Aiton Caldwell SA 
z siedzibą w Gdańsku, BMB Santech 
H.Brodnicki, Z.Laskowski Sp.j. z siedzibą 
w Gdańsku, Insoft Consulting Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gdyni, Inwestpol Consulting 
Sp.  z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
 
Komisja Konkursowa przyznała Statuetkę 
Pomorski Pracodawca Roku 2012 firmie, 
która w ślad za łacińskim określeniem 
Primus Inter Pares okazała się najlepszą 
wśród równych sobie.

W grupie małych przedsiębiorstw Statuet-
kę otrzymała firma Inwestpol Consulting 
Sp. z o.o.
Wyróżnienia w Kategorii Średnich Przed-
siębiorstw otrzymali: ABRUKO Sp. z o.o. 
z Władysławowa, Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska, Euro-Went Sp. Z o.o. 
Zakład Pracy Chronionej z siedzibą 
w Gdańsku, Nearshoring Solutions Sp. 
z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
Poż – Pliszka Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdańsku, SECESPOL Sp. z o.o. w No-

wym Dworze Gdańskim. 

Finaliści Konkursu Pomorski Pracodawca 
Roku w kategorii średnie przedsiębior-
stwa:  
CEMET Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdańsku, ŁĄCZPOL Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Gdańsku, Przedsiębiorstwo 
„Zieleń” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdań-
sku, Trojmiasto.PL Sp. z o.o z siedzibą 
w Gdańsku.
 
Primus Inter Pares w kategorii średnich 
przedsiębiorstw oraz statuetkę Pomorski 
Pracodawca Roku 2012 w kategorii śred-
nich przedsiębiorstw przyznano firmie: 
CEMET Ltd sp. z o.o.
 
W grupie dużych przedsiębiorstw zatrud-
niających powyżej 250 osób finalistami 
zostali:
ARES Service Sp. o.o z siedziba 
w Gdańsku, Dr. Oetker Polska Sp.o.o. 
z siedzibą w Gdańsku, Iglotex S.A. z sie-
dzibą w Skórczu, Poldanor SA z siedzibą 
w Przechlewie.
 
Statuetkę Pomorski Pracodawca Roku 
w kategorii duże przedsiębiorstwo otrzy-
mała firma Dr Oetker Polska Sp. o.o.
(ster) 

Gościem specjalnym Gali był Marek 
Kondrat, który opowiedział o swojej 
drodze od aktora do biznesmena

Gala EvEninG czyli najlepsi 
z najlepszych
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Prezes Zarządu Portu Gdynia 
Janusz Jarosiński
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W 2012 roku port w Gdyni obchodził 90-lecie 
istnienia. Jaki to był rok?

- Bardzo udany. Osiągnęliśmy trzeci wynik w hi-
storii pod względem obrotów ładunkowych i naj-
lepszy wynik jeśli chodzi o obroty kontenerowe. 
To był bardzo ważny rok, bo podpisaliśmy kolejne 
umowy na dofi nansowanie unijne. To był też rok 
wielkich przygotowań związanych z pozwoleniami 
środowiskowymi, pozwoleniami na budowę, co 
widać w 2013 roku, w którym mamy wysyp podpi-
sywanych+ umów na nowe inwestycje.

Był jednak słabszy pod względem fi nansowym 
od poprzedniego.  

- Pod względem zysku rzeczywiście był słabszy, 
natomiast musimy wziąć pod uwagę, że w 2011 
roku sprywatyzowaliśmy dwa podmioty gospo-
darcze (WUŻ i Morski Terminal Masowy Gdynia), 
a to miało olbrzymi wpływ na wynik fi nansowy. 
Jeśli chodzi o samą działalność operacyjną, to rok 
2012 był tak samo dobry, jak 2011. Najlepiej jest 
porównywać się na tle innych portów a tu Gdynia 
wygląda bardzo dobrze.

Jest w czubie?
- Jesteśmy w czubie jeżeli chodzi o wynik fi nan-

sowy, przeprowadzane inwestycje, pozyskiwanie 
środków unijnych. 

Czy polskie porty współpracują z sobą czy bar-
dziej rywalizują?

- Jest jedno i drugie. Jest bardzo wiele problemów, 
które są wspólne dla naszych portów, jak choćby 
połączenia komunikacyjne z zapleczem: drogowe 
i kolejowe, są kwestie podatkowe czy promocji por-
tów. W połowie kwietnia promowaliśmy się wspól-
nie w Czechach, w maju pokażemy się wspólnie 
z kolegami ze Szczecina i Świnoujścia w Helsin-
kach. Niedawno trzy zarządy portów - Gdańsk, 
Gdynia, Szczecin-Świnoujście - podpisały wspól-
nie umowę na dostawę energii elektrycznej, dzięki 
czemu zaoszczędziliśmy setki tysięcy złotych. 

To współpraca, a rywalizacja?
- Rywalizacja dotyczy raczej spółek przeładunko-

wych, terminali kontenerowych i masowych niż sa-
mych zarządów portów. Ale ta rywalizacja jest bar-
dzo zdrowa, bo dzięki niej możemy się rozwijać. 
Ciągle musimy szukać nowych rozwiązań, musimy 
podnosić jakość naszych usług i infrastruktury, mu-
simy odpowiadać na zapotrzebowanie rynku. 

Wspominał Pan o promocji w Czechach 
i Finlandii…

- W Czechach było spotkanie ze spedytorami, 
pokazywaliśmy jak nasze porty wyglądają dzisiaj, 
co proponują. W Finlandii istniejemy od wielu lat, 
jedziemy ze Szczecinem, chcemy pokazać, że pol-
skie porty potrafi ą z sobą współpracować, droga 
przez Polskę może być bardzo atrakcyjna.

Gdańsk się nie obraził, że nie jedzie z wami do 
Helsinek?

- Spotkanie w Helsinkach organizuje Gdynia. 
Szczecin ma nieco inny rynek, a jeśli chodzi o Za-
tokę Gdańską to albo Gdańsk, albo Gdynia, zresztą 
wszystkie linie regularne do Finlandii są w Gdyni..   

W 2013 roku w porcie gdyńskim prowadzonych 
jest sporo inwestycji.

- To będzie bardzo dobry rok pod tym wzglę-
dem. To cieszy nas, ale też musi cieszyć fi rmy bu-
dowlane i konstrukcyjne, które mają problemy ze 
znalezieniem zleceniodawców. W naszym planie 
inwestycyjnym na ten rok jest przewidziana kwota 
200 mln zł. Już rośnie magazyn na zapleczu termi-
nali kontenerowych, który będzie gotowy za rok. 
Podpisaliśmy umowę na budowę nowego maga-
zynu, który będzie częścią dużej bazy zbożowo-
paszowej. Po zakończeniu przebudowy Nabrzeża 
Szwedzkiego, po wybudowaniu wspomnianego 
magazynu i zrealizowaniu inwestycji, która jest 
w rękach Morskiego Terminalu Masowego, czyli 
całego ciągu technologicznego, Morski Terminal 
Masowy będzie miał możliwość składowania 100 
tys. ton produktów zbożowych. Na dzisiaj takiej 
bazy w polskich portach nie ma. To ważne, bo świa-
towa tendencja jest taka, by korzystać z większych 
statków, o większym zanurzeniu a takie możliwości 
w Gdyni będą.

CIĄGLE MUSIMY SZUKAĆ 
NOWYCH ROZWIĄZAŃ

O jego przyszłości, prowadzonych inwestycjach, rozbudowie infrastruktury, 
ograniczeniach terytorialnych oraz współpracy z biznesowymi partnerami z prezesem 
Zarządu Portu Gdynia Januszem Jarosińskim rozmawia Waldemar Gabis.

Port w Gdyni jest jednym z najważniejszych w basenie Morza 
Bałtyckiego, mimo różnych problemów i trudności, które dotykają 
światową gospodarkę, radzi sobie bardzo dobrze.

- Kryzys nie jest 
niczym nowym 
w gospodarce. 
Pracuję w porcie 
36 lat i przez ten 
czas kryzysów, 
większych lub 
mniejszych, było 
przynajmniej 
kilka

Wszyscy wie-
my, że tereny 
w Porcie Gdy-
nia są mocno 
ograniczone 
i jeśli pojawią się 
okazje na rynku, 
np. w Stoczni 
Nauta czy Stoczni 
Marynarki Wojen-
nej, to będziemy 
bardzo zaintere-
sowani kup-
nem kolejnych 
terenów po to, by 
zapewniać moż-
liwości rozwoju 
w następnych 
latach. 
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Kiedy będą ukończone te inwestycje?
- Magazyn i ciąg technologiczny w przyszłym 

roku a przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego, ze 
względu, że pracuje ono niezwykle intensywnie, 
potrwa kilka miesięcy dłużej, co nie oznacza, że 
w tym czasie nie będzie można z niego korzystać. 
Będzie można. 

To nie wszystkie inwestycje.
- Trwa dalsza modernizacja układu drogowego 

przy ulicy Polskiej, w tej chwili budowane jest zu-
pełnie nowe dojście do budynku Dworca Morskie-
go, w którym swoją siedzibę będzie miało Muzeum 
Emigracji. Trwa przebudowa torów kolejowych, bo 
chcemy by to połączenie także miało nową jakość. 

Przed Wami największa inwestycja. 
- Jeszcze w kwietniu a najpóźniej w maju zosta-

nie ogłoszony przetarg na budowę Nabrzeża Buł-
garskiego, które znajduje się naprzeciwko Bałtyc-
kiego Terminala Kontenerowego. I to jest ostatnie 
miejsce w Porcie Gdynia, które ma nieuregulowa-
ną linię brzegową. Koszt tej inwestycji, którą pla-
nujemy zakończyć w czerwcu 2015 roku, to ponad 
100 mln zł. Mamy nadzieję zdobyć na jej przepro-
wadzenie wsparcie unijne. 

A co w przyszłości?
- Przede wszystkim zakup Nabrzeża Gościnnego 

od Stoczni Marynarki Wojennej. Rozmowy na ten 
temat trwają już trochę czasu, wydaje się, że jeste-
śmy w ostatniej fazie uzgodnień i liczę, że wciągu 
kilku najbliższych tygodni podpiszemy stosowne 
porozumienie. Wtedy będzie można na dobre roz-
począć prace projektowe, by to nabrzeże wyburzyć 
i stworzyć nową większą obrotnicę. 

Wszyscy wiemy, że tereny w Porcie Gdynia są 
mocno ograniczone i jeśli pojawią się okazje na 
rynku, np. w Stoczni Nauta czy Stoczni Marynarki 
Wojennej, to będziemy bardzo zainteresowani kup-
nem kolejnych terenów po to, by zapewniać moż-
liwości rozwoju w następnych latach. Szczupłość 
terenowa jest słabością portu w Gdyni, gdybyśmy 
tych terenów mieli więcej, to potrafilibyśmy je za-

gospodarować, dzięki czemu obroty i zyski byłyby 
większe. 

W marcu do portu w Gdyni wpłynął największy, 
jak do tej pory statek. 289 metrów długości, 45 
metrów szerokości, prawie 13 metrów zanurze-
nia. Jakie statki będą mogły wpływać, gdy nowa 
obrotnica stanie się faktem?

- Obrotnica to stworzenie nowych możliwości dla 
kontenerów, będą mogły wpływać statki o długo-
ści 370-380 metrów, ale warto w tym momencie 
też wspomnieć, że przy przebudowie Nabrzeża 
Szwedzkiego ściankę szczelną będziemy zabijać 
na głębokość 15,5 metra. Docelowo chcemy, by 
w newralgicznych miejscach portu, jak terminal 
masowy czy terminale kontenerowe, miały moż-
liwości obsługi statków o zanurzeniu 15,0 m (0,5 
m jest niezbędne dla bezpieczeństwa nawigacji 
w porcie). Po 2015 roku będziemy realizować 
inwestycje pogłębiania w tych dwóch częściach: 
w basenie III, czyli tam, gdzie jest terminal maso-
wy oraz w basenie VIII, czyi tam, gdzie są termina-
le kontenerowe.  

W 2015 roku ma wejść w życie konieczność 
stosowania na statkach paliwa niskosiarkowego 
w akwenie Morza Bałtyckiego i Morza Północne-
go. 

- Zawsze nam się wydawało, że Unia Europejska 
stawia konkretne zadania i cele związane z rów-
nym traktowaniem wszystkich: krajów, regionów. 
W tym przypadku jest inaczej, bo  Morze Batyckie 
i Morze Północne traktowane są gorzej. Oczywiście 
obawiamy się, że jeśli wejdzie w życie konieczność 
stosowania paliwa niskosiarkowego, to może to 
mieć wpływ na zwiększenie kosztów dowozu to-
warów do polskich portów. To jest zagrożenie dla 
nas. Może się okazać, że część rynku fińskiego, 
który dla nas jest tak ważny, „przesiądzie” się na 
transport samochodowy. 

Te nowe rozwiązania związane są z ochroną 
środowiska.

- Jako członek społeczeństwa bardzo się cieszę, 
że zwracamy coraz większą uwagę na ochronę 
środowiska, jednak może się okazać, że chroniąc 
środowisko morskie doprowadzimy do większej 
degradacji na lądzie. Przecież w sytuacji, gdy trans-
port morski okaże się mniej opłacalny, to spora 
część towarów będzie przewożonych ciężarówka-
mi, które będą zanieczyszczać właśnie środowisko 
lądowe. 

Polskie porty są dużym graczem?
- Chcielibyśmy być wielcy, ale Morze Batyckie 

jest morzem peryferyjnym. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę ten rejon, to jesteśmy ważnym graczem. 
W portach polskich poprawia się infrastruktura, 
funkcjonują operatorzy prywatni, którzy potrafią 
poruszać się na rynku światowym oraz inwestują 
duże pieniądze w sprzęt i urządzenia. Jeśli mieliby-
śmy porównywać jakość usług w porcie gdyńskim 
z tym, co dzieje się w bardzo dobrze zorganizowa-
nych portach w Europie Zachodniej, to absolutnie 
niczym się nie różnimy. Nie odbiegamy od najlep-
szych standardów, jakie tam obowiązują. 

A co jest siłą portu w Gdyni?
- Porty, które mają przemysł portowy czy 

przyportowy są w uprzywilejowanej pozycji, 
bo wiadomo, że część masy towarowej, w im-
porcie czy eksporcie, musi trafiać przez ten 
port. My jesteśmy w zdecydowanie trudniej-
szej sytuacji. Cały czas musimy poruszać się 
niezwykle aktywnie po rynku. dzięki obiek-
tywności, dobrym pomysłom i pełnej realiza-
cji zobowiązań pozyskaliśmy do współpracy 
znaczące firmy z Dalekiego Wschodu, Francji, 
Holandii. Siłą Portu Gdynia jest stabilna zało-
ga, pracownicy, którzy wiążą się z nami na lata, 
dzięki czemu doskonale znają specyfikę tego 
miejsca. Jesteśmy bardzo odpowiedzialnym 
i rzetelnym partnerem jeśli chodzi o biznesy, 
od początku do końca realizującym to, o czym 
się mówi. Naszą siłą jest też to, że potrafimy 
słuchać naszych partnerów, że potrafimy reago-
wać na potrzeby rynku.

Czy w tym roku będą przeprowadzone jakieś 
prywatyzacje?

- Trwa prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu 
Drobnicowego, ostatniej naszej spółki, w której 
mamy 100 procent udziałów. Zakładamy, że 
najpóźniej w styczniu-lutym przyszłego roku 
ten proces zostanie zakończony i pozyskamy 
kolejnego dobrego partnera. Będziemy też szu-
kać kolejnych inwestorów i partnerów, którzy 
będą chcieli na wydzierżawionych powierzch-
niach wybudować potrzebne im obiekty. Zazna-
czam jednak, że Zarząd Portu Gdynia nigdy nie 
będzie sprzedawał żadnych terenów. To stwa-
rza stabilizację dla zarządu i pracowników. 

Mówimy o długoletnich dzierżawach?
- Do 30 lat. Oczywiście wszystko zależy od 

zainteresowanych, bo mogą być też dzierża-
wy np. 5-letnie. Klimat dla biznesu jest dobry 

i trzeba to wykorzystywać

Jest klimat dla biznesu? A co z kryzysem? Jest 
czy go nie ma?

- Kryzys nie jest niczym nowym w gospo-
darce. Pracuję w porcie 36 lat i przez ten czas 
kryzysów, większych lub mniejszych, było 
przynajmniej kilka. W tej chwili jakieś spowol-
nienie w gospodarce światowej oczywiście jest, 
u nas np. w pierwszym kwartale obroty konte-
nerowe są mniejsze niż zakładaliśmy, ale nie 
jesteśmy tym zaniepokojeni, bo patrzymy na 
wszystko w szerszym horyzoncie czasowym. 
Czas głodu występuje z pewnością wśród firm 
budowlanych czy montażowych, co doskona-
le widać po przetargach, które organizujemy. 
Ceny, które firmy proponują są niższe niż były-
by w normalnych warunkach.    

Dla Was to korzystna sytuacja.
- Na pewno, ale też na brak firm, które chcia-

łyby realizować nasze zlecenia nie możemy 
narzekać. Co ważne, dbamy też o podwyko-
nawców: płacimy im bezpośrednio za wyko-
nane prace. Chcemy uniknąć sytuacji, że przy 
ewentualnych kłopotach finansowych główne-
go wykonawcy, nie ucierpią pozostali. Wszy-
scy, którzy startują w przetargach mają tego 
świadomość.  

Co pana ucieszy na koniec 2013 roku?
- Stabilizacja w gospodarce światowej. Mam 

tu na myśli kwestię pokoju, bo to rzecz najważ-
niejsza, oraz rozkręcanie się gospodarki świa-
towej, co będzie generowało popyt na usługi 
portowe. Chciałbym, aby utrzymały się bardzo 
dobre relacje, jakie mamy z miastem i mini-
sterstwami, a moja załoga odczuwała pełną 
satysfakcję z wykonywania pracy i osiąganych 
wyników.  

- Trwa dalsza mo-
dernizacja układu 
drogowego przy 
ulicy Polskiej, 
w tej chwili budo-
wane jest zupełnie 
nowe dojście do 
budynku Dwor-
ca Morskiego, 
w którym swoją 
siedzibę będzie 
miało Muzeum 
Emigracji. 

Chciałbym, aby 
utrzymały się 
bardzo dobre 

relacje, jakie 
mamy z mia-

stem i mini-
sterstwami, 

a moja załoga 
odczuwała peł-

ną satysfakcję 
z wykonywania 

pracy i osiąga-
nych wyników.  
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roku a przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego, ze 
względu, że pracuje ono niezwykle intensywnie, 
potrwa kilka miesięcy dłużej, co nie oznacza, że 
w tym czasie nie będzie można z niego korzystać. 
Będzie można. 

To nie wszystkie inwestycje.
- Trwa dalsza modernizacja układu drogowego 

przy ulicy Polskiej, w tej chwili budowane jest zu-
pełnie nowe dojście do budynku Dworca Morskie-
go, w którym swoją siedzibę będzie miało Muzeum 
Emigracji. Trwa przebudowa torów kolejowych, bo 
chcemy by to połączenie także miało nową jakość. 

Przed Wami największa inwestycja. 
- Jeszcze w kwietniu a najpóźniej w maju zosta-

nie ogłoszony przetarg na budowę Nabrzeża Buł-
garskiego, które znajduje się naprzeciwko Bałtyc-
kiego Terminala Kontenerowego. I to jest ostatnie 
miejsce w Porcie Gdynia, które ma nieuregulowa-
ną linię brzegową. Koszt tej inwestycji, którą pla-
nujemy zakończyć w czerwcu 2015 roku, to ponad 
100 mln zł. Mamy nadzieję zdobyć na jej przepro-
wadzenie wsparcie unijne. 

A co w przyszłości?
- Przede wszystkim zakup Nabrzeża Gościnnego 

od Stoczni Marynarki Wojennej. Rozmowy na ten 
temat trwają już trochę czasu, wydaje się, że jeste-
śmy w ostatniej fazie uzgodnień i liczę, że wciągu 
kilku najbliższych tygodni podpiszemy stosowne 
porozumienie. Wtedy będzie można na dobre roz-
począć prace projektowe, by to nabrzeże wyburzyć 
i stworzyć nową większą obrotnicę. 

Wszyscy wiemy, że tereny w Porcie Gdynia są 
mocno ograniczone i jeśli pojawią się okazje na 
rynku, np. w Stoczni Nauta czy Stoczni Marynarki 
Wojennej, to będziemy bardzo zainteresowani kup-
nem kolejnych terenów po to, by zapewniać moż-
liwości rozwoju w następnych latach. Szczupłość 
terenowa jest słabością portu w Gdyni, gdybyśmy 
tych terenów mieli więcej, to potrafilibyśmy je za-

gospodarować, dzięki czemu obroty i zyski byłyby 
większe. 

W marcu do portu w Gdyni wpłynął największy, 
jak do tej pory statek. 289 metrów długości, 45 
metrów szerokości, prawie 13 metrów zanurze-
nia. Jakie statki będą mogły wpływać, gdy nowa 
obrotnica stanie się faktem?

- Obrotnica to stworzenie nowych możliwości dla 
kontenerów, będą mogły wpływać statki o długo-
ści 370-380 metrów, ale warto w tym momencie 
też wspomnieć, że przy przebudowie Nabrzeża 
Szwedzkiego ściankę szczelną będziemy zabijać 
na głębokość 15,5 metra. Docelowo chcemy, by 
w newralgicznych miejscach portu, jak terminal 
masowy czy terminale kontenerowe, miały moż-
liwości obsługi statków o zanurzeniu 15,0 m (0,5 
m jest niezbędne dla bezpieczeństwa nawigacji 
w porcie). Po 2015 roku będziemy realizować 
inwestycje pogłębiania w tych dwóch częściach: 
w basenie III, czyli tam, gdzie jest terminal maso-
wy oraz w basenie VIII, czyi tam, gdzie są termina-
le kontenerowe.  

W 2015 roku ma wejść w życie konieczność 
stosowania na statkach paliwa niskosiarkowego 
w akwenie Morza Bałtyckiego i Morza Północne-
go. 

- Zawsze nam się wydawało, że Unia Europejska 
stawia konkretne zadania i cele związane z rów-
nym traktowaniem wszystkich: krajów, regionów. 
W tym przypadku jest inaczej, bo  Morze Batyckie 
i Morze Północne traktowane są gorzej. Oczywiście 
obawiamy się, że jeśli wejdzie w życie konieczność 
stosowania paliwa niskosiarkowego, to może to 
mieć wpływ na zwiększenie kosztów dowozu to-
warów do polskich portów. To jest zagrożenie dla 
nas. Może się okazać, że część rynku fińskiego, 
który dla nas jest tak ważny, „przesiądzie” się na 
transport samochodowy. 

Te nowe rozwiązania związane są z ochroną 
środowiska.

- Jako członek społeczeństwa bardzo się cieszę, 
że zwracamy coraz większą uwagę na ochronę 
środowiska, jednak może się okazać, że chroniąc 
środowisko morskie doprowadzimy do większej 
degradacji na lądzie. Przecież w sytuacji, gdy trans-
port morski okaże się mniej opłacalny, to spora 
część towarów będzie przewożonych ciężarówka-
mi, które będą zanieczyszczać właśnie środowisko 
lądowe. 

Polskie porty są dużym graczem?
- Chcielibyśmy być wielcy, ale Morze Batyckie 

jest morzem peryferyjnym. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę ten rejon, to jesteśmy ważnym graczem. 
W portach polskich poprawia się infrastruktura, 
funkcjonują operatorzy prywatni, którzy potrafią 
poruszać się na rynku światowym oraz inwestują 
duże pieniądze w sprzęt i urządzenia. Jeśli mieliby-
śmy porównywać jakość usług w porcie gdyńskim 
z tym, co dzieje się w bardzo dobrze zorganizowa-
nych portach w Europie Zachodniej, to absolutnie 
niczym się nie różnimy. Nie odbiegamy od najlep-
szych standardów, jakie tam obowiązują. 

A co jest siłą portu w Gdyni?
- Porty, które mają przemysł portowy czy 

przyportowy są w uprzywilejowanej pozycji, 
bo wiadomo, że część masy towarowej, w im-
porcie czy eksporcie, musi trafiać przez ten 
port. My jesteśmy w zdecydowanie trudniej-
szej sytuacji. Cały czas musimy poruszać się 
niezwykle aktywnie po rynku. dzięki obiek-
tywności, dobrym pomysłom i pełnej realiza-
cji zobowiązań pozyskaliśmy do współpracy 
znaczące firmy z Dalekiego Wschodu, Francji, 
Holandii. Siłą Portu Gdynia jest stabilna zało-
ga, pracownicy, którzy wiążą się z nami na lata, 
dzięki czemu doskonale znają specyfikę tego 
miejsca. Jesteśmy bardzo odpowiedzialnym 
i rzetelnym partnerem jeśli chodzi o biznesy, 
od początku do końca realizującym to, o czym 
się mówi. Naszą siłą jest też to, że potrafimy 
słuchać naszych partnerów, że potrafimy reago-
wać na potrzeby rynku.

Czy w tym roku będą przeprowadzone jakieś 
prywatyzacje?

- Trwa prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu 
Drobnicowego, ostatniej naszej spółki, w której 
mamy 100 procent udziałów. Zakładamy, że 
najpóźniej w styczniu-lutym przyszłego roku 
ten proces zostanie zakończony i pozyskamy 
kolejnego dobrego partnera. Będziemy też szu-
kać kolejnych inwestorów i partnerów, którzy 
będą chcieli na wydzierżawionych powierzch-
niach wybudować potrzebne im obiekty. Zazna-
czam jednak, że Zarząd Portu Gdynia nigdy nie 
będzie sprzedawał żadnych terenów. To stwa-
rza stabilizację dla zarządu i pracowników. 

Mówimy o długoletnich dzierżawach?
- Do 30 lat. Oczywiście wszystko zależy od 

zainteresowanych, bo mogą być też dzierża-
wy np. 5-letnie. Klimat dla biznesu jest dobry 

i trzeba to wykorzystywać

Jest klimat dla biznesu? A co z kryzysem? Jest 
czy go nie ma?

- Kryzys nie jest niczym nowym w gospo-
darce. Pracuję w porcie 36 lat i przez ten czas 
kryzysów, większych lub mniejszych, było 
przynajmniej kilka. W tej chwili jakieś spowol-
nienie w gospodarce światowej oczywiście jest, 
u nas np. w pierwszym kwartale obroty konte-
nerowe są mniejsze niż zakładaliśmy, ale nie 
jesteśmy tym zaniepokojeni, bo patrzymy na 
wszystko w szerszym horyzoncie czasowym. 
Czas głodu występuje z pewnością wśród firm 
budowlanych czy montażowych, co doskona-
le widać po przetargach, które organizujemy. 
Ceny, które firmy proponują są niższe niż były-
by w normalnych warunkach.    

Dla Was to korzystna sytuacja.
- Na pewno, ale też na brak firm, które chcia-

łyby realizować nasze zlecenia nie możemy 
narzekać. Co ważne, dbamy też o podwyko-
nawców: płacimy im bezpośrednio za wyko-
nane prace. Chcemy uniknąć sytuacji, że przy 
ewentualnych kłopotach finansowych główne-
go wykonawcy, nie ucierpią pozostali. Wszy-
scy, którzy startują w przetargach mają tego 
świadomość.  

Co pana ucieszy na koniec 2013 roku?
- Stabilizacja w gospodarce światowej. Mam 

tu na myśli kwestię pokoju, bo to rzecz najważ-
niejsza, oraz rozkręcanie się gospodarki świa-
towej, co będzie generowało popyt na usługi 
portowe. Chciałbym, aby utrzymały się bardzo 
dobre relacje, jakie mamy z miastem i mini-
sterstwami, a moja załoga odczuwała pełną 
satysfakcję z wykonywania pracy i osiąganych 
wyników.  

- Trwa dalsza mo-
dernizacja układu 
drogowego przy 
ulicy Polskiej, 
w tej chwili budo-
wane jest zupełnie 
nowe dojście do 
budynku Dwor-
ca Morskiego, 
w którym swoją 
siedzibę będzie 
miało Muzeum 
Emigracji. 

Chciałbym, aby 
utrzymały się 
bardzo dobre 

relacje, jakie 
mamy z mia-

stem i mini-
sterstwami, 

a moja załoga 
odczuwała peł-

ną satysfakcję 
z wykonywania 

pracy i osiąga-
nych wyników.  
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Lista laureatów, nagrodzonych podczas 
Gali Finałowej Konkursów 
Branżowych 2012 CBCK:

Placówka Oświatowa Roku 2012  

Placówka Oświatowa - Technika:

- Zespół Szkół Budowlanych technikum nr 4, 
im. Henryka Sławika w Rybniku 
- technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1,
im. Gustawa Morcinka w tychach
- technikum w Zespole Szkół nr 2, 
im. Prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach 
- technikum nr 2 w Zespole Szkół technicznych 
i Ogólnokształcących we Wrześni
- technikum Energetyczne w Jaworznie 
- Zespół Szkół technicznych w Rybniku – technikum 
nr 1 im. Stanisława Staszica
- technikum Budowlano Energetyczne 
im. Kazimierza Wielkiego w Kaliszu 
- technikum w Wolborzu 
- technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie 
- Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji 
im. Hieronima Łopacińskiego 
- technikum w Zespole Szkół nr 1, im. Kazimierza 
Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 
- technikum im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach 
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2, im. Powstańców 
Warszawy w Mińsku Mazowieckim 
- Zespół Szkół nr 1, im. Marii Skłodowskiej Curie 
w Wyszkowie technikum nr 1 
- technikum Ekonomiczne nr 1, 
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie 
- Zespół Szkół Elektronicznych, 
im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Placówka Oświatowa - Licea:
- IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle 
- Liceum Ogólnokształcące 
im. Bolesława Chrobrego w Gryficach 
- Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Iłży 
- I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 

Placówka Oświatowa – Szkoła Podstawowa 
- Europejska Szkoła Aktywnej Edukacji 
„OLIMPIJCZyK” z Poznania 

Placówka Oświatowa  - Przedszkole 
- Niepubliczne Przedszkole „Kangurek” w toruniu
- Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia” S.C. Karolina 
Karpińska, Monika Duchnowska z Nasielska

Bank Spółdzielczy Roku 2012

Złoty Certyfikat
- Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku,
- Bank Spółdzielczy w Myszyńcu,
- Bank Spółdzielczy w Sejnach, 
- Bank Spółdzielczy w Brańsku, 
   
Srebrny  Certyfikat
- Bank Spółdzielczy w Stargardzie Gdańskim

Miedziany Certyfikaty
- Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem,  
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim,  
- Bank Spółdzielczy w Księżpolu,   
- Bank Spółdzielczy w Krośniewicach,  
- Bank Spółdzielczy w Łaszczowie,  
- Bank Spółdzielczy w Jutrosinie,  
- Bank Spółdzielczy w Przemkowie,   
- Bank Spółdzielczy w Ostrołęce,  
- Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu,  
- Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju,  
- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, 
- Bank Spółdzielczy w Dąbrowie tarnowskiej, 
- Bank Spółdzielczy w Mrągowie,   
- Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach,  
- Bank Spółdzielczy w Gogolinie,   

Podczas uroczystej Gali Finałowej Kon-
kursów Branżowych w warszawskim Ho-
telu Marriott, Centralne Biuro Certyfika-
cji Krajowej (CBCK) ogłosiło laureatów 
konkursów o tytuł: Placówka Oświatowa 
Roku 2012, Hotel Roku 2012, Bank Spół-
dzielczy Roku 2012, Firma Roku 2012 
oraz Polish Exclusive 2013.

Nagrody wręczono instytucjom i przed-
siębiorstwom, które znacząco wyróżniły 
się na tle konkurencji w ubiegłym roku. 

Gala Finałowa była doskonałą okazją 
do podsumowania całego roku działal-
ności CBCK i spotkania w gronie profe-
sjonalistów. Przyznanie certyfikatu jest 
potwierdzeniem oferowania przez firmę 
produktów i usług najwyższej jakości. To 
wyróżnienie, które jest wyrazem uznania 
środowiska branżowego oraz podpowie-
dzią dla klientów komu warto zaufać.- po-
wiedział Marcin Andrzejewski, Dyrektor 
Programowy CBCK, otwierając uroczy-

Patroni medialni Gali Finałowej i wszystkich konkursów Patroni medialni konkursu Polish Exclusive 2013

- Bank Spółdzielczy w Sandomierzu,   
- Bank Spółdzielczy w Nasielsku,   
- Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu,
- Bank Spółdzielczy w Jabłonce,   
- Bank Spółdzielczy w Lubartowie,   
- Bank Spółdzielczy w Chrzanowie,  
- Bank Spółdzielczy w Mikołajkach,   
- Bank Spółdzielczy w Siedlcu,   
- SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank 
Spółdzielczy w Dzierzgoniu, 
- Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, 
- Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich,  
- Bank Spółdzielczy w Sochaczewie,  
- Bank Spółdzielczy w Zambrowie, 
- Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim,  
- Bank Spółdzielczy w Szczytnie,   
- Bank Spółdzielczy w Białobrzegach,  
- Bank Spółdzielczy w Nadarzynie,   
- Bank Spółdzielczy w Halinowie,  
- Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwiński 
nad Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie,  
- Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce,  
- Bank Spółdzielczy w Witkowie,   
- Bank Spółdzielczy w Gryfinie,   
- Bank Spółdzielczy w Brodnicy,   
- Powiatowy Bank Spółdzielczy 
w Sokołowie Podlaskim, 
- Lubusko Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą 
w Drezdenku

Firma Roku 2012

Złoty Certyfikat:
- Firma Księgarska Jacek Olesiejuk 
z Ożarowa Mazowieckiego 
- PPHU WOJtEx Wojciech Goduński z Łodzi 
- Kopalnia Wapienia MORAWICA
- Przedsiębiorstwo KONSPORt Mieczysław Majewski

Miedziany Certyfikat:
- Studio Acord Bogdan Sylwestrowicz z Krakowa 
- Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
„FOL-PACK”  Mariusz Kołodziejczyk z Końskich 
- PPHU Pol Skór Krystyna Bednarek z Łodzi
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Bolesławcu 

Hotel Roku 2012

Srebrny Certyfikat: 
- Hotel Bartan z Gdańska 
- Hotel Mercure Grand z Warszawy 
- Kompleks Gastronomiczno -Usługowy „Mistral”
z Marek 
- Hotel Dal z Gdańska 
- Hotel Magellan z Wolbórza 
- Hotel Artus z Karpacza 

Miedziany certyfikat otrzymują: 
- Lord Hotel & Conference Center z Warszawy 
- Hotel Bayjonn z Sopotu 
- Hotel Wieniawa z Leszna 

Firma Roku 2012 meble hotelowe: 
Hilding Anders Polska Sp. z o.o. 
Firma Roku 2012 wystrój i wyposażenie wnętrz: 
tONIKO Antonina Czarnacka

POLISH EXCLUSIVE 2013

- VENEZIA z Warszawy 
- Verona Products Proffessional 
Sp. z o.o. z Sochaczewa
- ELGROM - Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa 
z Raszyna
- ROGER’S FASHION z Dobczyc
- Konsorcjum Projektowo-Wykonawcze 
EKOBUDOWA Sp. z o .o. z Bełchatowa
- Bank Spółdzielczy w Przemkowie  
- OKULUS z Kalisza 
- Bank Spółdzielczy w Nasielsku 
- J.W. Construction Holding S.A za Czarny Potok 
Resort & Spa w Krynicy Zdrój. 
- VOG Polska Sp. z o.o. ze Skierniewic 
za markę KREStO 
- Bank Spółdzielczy w Ostrołęce. 

Gala Finałowa Konkursów 
Branżowych 2012

Laureaci Konkursów Branżowych Centralnego Biura 
Certyfikacji Krajowej: Firma Roku 2012, Placówka 
Oświatowa Roku 2012, Bank Spółdzielczy Roku 2012, 
Hotel Roku 2012 oraz Polish Exclusive 2013

Patroni medialni konkursu Hotel Roku 2012

się w gronie laureatów po raz pierwszy.
Uroczystą Galę poprowadzili z wdzię-

kiem: Katarzyna Cichopek oraz Szymon 
Kusarek, a gwiazdą wieczoru była Olga 
Bończyk, która zachwyciła gości swoim 
recitalem. 

Wśród laureatów konkursu Hotel Roku 
2012 rozlosowano dodatkową nagrodę-
niespodziankę, w postaci półrocznej usłu-
gi aromamarketingu, ufundowaną przez 
firmy ScentCare i Szósty Zmysł - partnera 
gali. W gronie patronów medialnych gali 
oraz konkursów, które miały swój fi-
nał 25 lutego br. znalazły się magazyny: 
Świat Elit, Fakty Magazyn Gospodarczy, 
VIP Polityka Biznes Fakty, EuroStyl, 
Express Biznesu,  BizPoland Magazine, 
Art&Business, Lux Trend Magazyn pro-
duktów ekskluzywnych, Business&Life, 
Look&Life, Business Woman&Life, Lu-
xury&Style Magazine, Biznesowa Tury-
styka, Dziennik Turystyczny; oraz portale 
internetowe: Bizespolska.pl, Premiumpo-
land.com, VipTurystyka.pl, Hotel info 24 
dziennik branży hotelarskiej, Dlalejdis.pl 
oraz urodaizdrowie.pl

Prowadzący, od lewej: Szymon Kusarek, Katarzyna Cichopek 
oraz Marcin Andrzejewski - Dyrektor Programowy CBCK

Gala Konkursów Branżowych Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej, 
Hotel Marriott Warszawa, 25 lutego 2013

sty wieczór.
Laureaci wszystkich konkursów bran-

żowych, organizowanych przez CBCK są 
wyłaniani przez Kapitułę w procesie ana-
lizy pozycji rynkowej firmy, jej wkładu 
w rozwój branży oraz oceny poziomu sa-
tysfakcji konsumenckiej. Do kluczowych 
czynników weryfikujących zgłoszone 
firmy należą rekomendacje klientów 
i partnerów biznesowych, wyniki badań 
marketingowych i wnioski z raportów, 
przygotowywanych przez inspektorów 
wojewódzkich CBCK.

W zależności od kategorii wręczono trzy 
rodzaje certyfikatów – złoty - trzykrotnym 
laureatom w swojej branży, srebrny - pla-
cówkom nagradzanym drugi rok z rzędu 
oraz miedziany – firmom, które znalazły 
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Lista laureatów, nagrodzonych podczas 
Gali Finałowej Konkursów 
Branżowych 2012 CBCK:

Placówka Oświatowa Roku 2012  

Placówka Oświatowa - Technika:

- Zespół Szkół Budowlanych technikum nr 4, 
im. Henryka Sławika w Rybniku 
- technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1,
im. Gustawa Morcinka w tychach
- technikum w Zespole Szkół nr 2, 
im. Prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach 
- technikum nr 2 w Zespole Szkół technicznych 
i Ogólnokształcących we Wrześni
- technikum Energetyczne w Jaworznie 
- Zespół Szkół technicznych w Rybniku – technikum 
nr 1 im. Stanisława Staszica
- technikum Budowlano Energetyczne 
im. Kazimierza Wielkiego w Kaliszu 
- technikum w Wolborzu 
- technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie 
- Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji 
im. Hieronima Łopacińskiego 
- technikum w Zespole Szkół nr 1, im. Kazimierza 
Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 
- technikum im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach 
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2, im. Powstańców 
Warszawy w Mińsku Mazowieckim 
- Zespół Szkół nr 1, im. Marii Skłodowskiej Curie 
w Wyszkowie technikum nr 1 
- technikum Ekonomiczne nr 1, 
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie 
- Zespół Szkół Elektronicznych, 
im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Placówka Oświatowa - Licea:
- IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle 
- Liceum Ogólnokształcące 
im. Bolesława Chrobrego w Gryficach 
- Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Iłży 
- I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach 

Placówka Oświatowa – Szkoła Podstawowa 
- Europejska Szkoła Aktywnej Edukacji 
„OLIMPIJCZyK” z Poznania 

Placówka Oświatowa  - Przedszkole 
- Niepubliczne Przedszkole „Kangurek” w toruniu
- Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia” S.C. Karolina 
Karpińska, Monika Duchnowska z Nasielska

Bank Spółdzielczy Roku 2012

Złoty Certyfikat
- Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku,
- Bank Spółdzielczy w Myszyńcu,
- Bank Spółdzielczy w Sejnach, 
- Bank Spółdzielczy w Brańsku, 
   
Srebrny  Certyfikat
- Bank Spółdzielczy w Stargardzie Gdańskim

Miedziany Certyfikaty
- Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem,  
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim,  
- Bank Spółdzielczy w Księżpolu,   
- Bank Spółdzielczy w Krośniewicach,  
- Bank Spółdzielczy w Łaszczowie,  
- Bank Spółdzielczy w Jutrosinie,  
- Bank Spółdzielczy w Przemkowie,   
- Bank Spółdzielczy w Ostrołęce,  
- Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu,  
- Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju,  
- Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, 
- Bank Spółdzielczy w Dąbrowie tarnowskiej, 
- Bank Spółdzielczy w Mrągowie,   
- Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach,  
- Bank Spółdzielczy w Gogolinie,   

Podczas uroczystej Gali Finałowej Kon-
kursów Branżowych w warszawskim Ho-
telu Marriott, Centralne Biuro Certyfika-
cji Krajowej (CBCK) ogłosiło laureatów 
konkursów o tytuł: Placówka Oświatowa 
Roku 2012, Hotel Roku 2012, Bank Spół-
dzielczy Roku 2012, Firma Roku 2012 
oraz Polish Exclusive 2013.

Nagrody wręczono instytucjom i przed-
siębiorstwom, które znacząco wyróżniły 
się na tle konkurencji w ubiegłym roku. 

Gala Finałowa była doskonałą okazją 
do podsumowania całego roku działal-
ności CBCK i spotkania w gronie profe-
sjonalistów. Przyznanie certyfikatu jest 
potwierdzeniem oferowania przez firmę 
produktów i usług najwyższej jakości. To 
wyróżnienie, które jest wyrazem uznania 
środowiska branżowego oraz podpowie-
dzią dla klientów komu warto zaufać.- po-
wiedział Marcin Andrzejewski, Dyrektor 
Programowy CBCK, otwierając uroczy-

Patroni medialni Gali Finałowej i wszystkich konkursów Patroni medialni konkursu Polish Exclusive 2013

- Bank Spółdzielczy w Sandomierzu,   
- Bank Spółdzielczy w Nasielsku,   
- Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu,
- Bank Spółdzielczy w Jabłonce,   
- Bank Spółdzielczy w Lubartowie,   
- Bank Spółdzielczy w Chrzanowie,  
- Bank Spółdzielczy w Mikołajkach,   
- Bank Spółdzielczy w Siedlcu,   
- SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank 
Spółdzielczy w Dzierzgoniu, 
- Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, 
- Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich,  
- Bank Spółdzielczy w Sochaczewie,  
- Bank Spółdzielczy w Zambrowie, 
- Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim,  
- Bank Spółdzielczy w Szczytnie,   
- Bank Spółdzielczy w Białobrzegach,  
- Bank Spółdzielczy w Nadarzynie,   
- Bank Spółdzielczy w Halinowie,  
- Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwiński 
nad Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie,  
- Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce,  
- Bank Spółdzielczy w Witkowie,   
- Bank Spółdzielczy w Gryfinie,   
- Bank Spółdzielczy w Brodnicy,   
- Powiatowy Bank Spółdzielczy 
w Sokołowie Podlaskim, 
- Lubusko Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą 
w Drezdenku

Firma Roku 2012

Złoty Certyfikat:
- Firma Księgarska Jacek Olesiejuk 
z Ożarowa Mazowieckiego 
- PPHU WOJtEx Wojciech Goduński z Łodzi 
- Kopalnia Wapienia MORAWICA
- Przedsiębiorstwo KONSPORt Mieczysław Majewski

Miedziany Certyfikat:
- Studio Acord Bogdan Sylwestrowicz z Krakowa 
- Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
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się w gronie laureatów po raz pierwszy.
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Gala Konkursów Branżowych Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej, 
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sty wieczór.
Laureaci wszystkich konkursów bran-

żowych, organizowanych przez CBCK są 
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Czy Sopot to dobre miejsca do życia? 
- Według wielu rankingów nasze mia-

sto jest jednym z najlepszych miejsc do 
życia, słynie z licznych walorów natu-
ralnych: położenia, czystego powietrza, 
zdrowej wody, ale także z wszechobec-
nej zieleni oraz dobrej i ciekawej ar-
chitektury. Te wszystkie walory umiała 
dobrze wykorzystać przez lata aktywna 
społeczność sopocka, oferując je rów-
nież licznym turystom. 

By przyciągać turystów trzeba inwe-
stować w rozwój miasta.  

- I tak robimy. Dzięki dochodom 
mieszkańców, wpływom z turystyki 
i działalności wielu sopockich firm, 
wykorzystując środki europejskie udało 
się zrewitalizować parki i liczne obiekty 
takie jak molo, Operę Leśną, Teatr Wy-
brzeże, szkoły i wiele dróg oraz infra-
strukturę podziemną. Ale jednocześnie 
udało się także dobrze wykorzystać 
kapitał społeczny: sopoccy uczniowie 
osiągają najlepsze wyniki testów kom-
petencyjnych, sopockie kluby sportowe 
wychowują mistrzów Europy i świata, 
a na IO w Londynie wystąpiło aż 6 so-
pockich olimpijczyków!, w mieście od-
bywają się liczne i ciekawe wydarzenia 
kulturalne. 

Gdzie widzi Pan jeszcze możliwości 
rozwoju?

- Trzeba dalej wykorzystać szansę, 
jaką daje nam członkostwo w Unii Eu-
ropejskiej. Dalej należy inwestować 
w młode pokolenie, w oświatę, ale 
także pomóc młodym w pozyskaniu 
mieszkań. Stad nasza decyzja o rozpo-
częciu budowy mieszkań komunalnych, 
z przeznaczeniem głownie dla młodych 
sopockich rodzin. 

Miasto stało się, chyba dość nieoczeki-
wanie, centrum konferencyjnym.

- Rzeczywiście, odbywa się u nas wie-
le spotkań i konferencji międzynarodo-
wych, jak chociażby Europejskiego Fo-
rum Nowych Idei czy Międzynarodo-
wego Kongresu Finansowego. Rozwój 
turystyki konferencyjnej, która lepiej 
zadomowiła się w Sopocie od uzdro-
wiskowej, daje szanse na nowe miejsca 
pracy i powoduje, że goście odwiedzają 
nas przez cały rok. 

 
Jednym z najważniejszych miejsc 
w mieście jest stojąca na granicy 
z Gdańskiem, hala Ergo Arena.

Trzeba  wykorzystać szansę
Gra komputerowa Iesabel z popularnego gatunku „hack 
and slash” (z ang – rąb i tnij) może trafić na najbardziej 
popularną na świecie platformę sprzedaży cyfrowej Ste-
am. Dla produkcji gdyńskiego studia Forever Enterta-
iment może to oznaczać dystrybucję na całym świecie.

Gry z gatunku „hack and 
slash” nazywane są inaczej 
„diablopodobnymi”. Bo wła-
śnie gra „Diablo” stworzona 
w 1996 roku przez studio 
Blizzard wyznaczała stan-
dardy gatunku. Wspólnym 
mianownikiem jest klimat 
fantasy i główny bohater, 
który przemierza mroczne 
lochy i walczy z potwora-
mi, a walka nagradzana jest 
zdobytym złotem i punkta-
mi doświadczenia. Iesabel 
tworzony przez gdyńskie 
studio Forever Entertain-
ment ma być klasycznym 
przedstawicielem tego ga-
tunku uzupełnionym nowy-
mi elementami.

- Jednym z głównych wy-
różników Iesabel na tle kon-
kurencji jest tryb multiplay-
er, w którym mogą zmierzyć 
się gracze, korzystając z róż-
nych platform. Osoba grają-
ca na PC będzie mogła bez 
problemu zagrać z kolegą 
grającym na androidowym 
tablecie – zapewnia Mi-
chał Bednarski, PR Manager 
w Forever Entertainment. 

Programistom udało się już 
skończyć około 85 procent całej gry, a w trybie dla jednego gracza zapew-
ni ona kilkanaście godzin rozrywki. Niedawno gdyńskie studio zgłosiło 
swoją produkcję do platformy Steam. Klienci tego sklepu nie otrzymują 
pudełka i płyty z grą, ale zostaje ona przypisana do ich konta i pobierają 
ją przez internet. 

Dla producenta pojawienie się na platformie może oznaczać dystrybu-
cję gry na całym świecie i osiągniecie wysokiej sprzedaży. 

- Steam jest bezapelacyjnie największym sklepem z grami w dystrybucji 
cyfrowej na świecie. Jest to ogromny kanał sprzedażowy (aktywnych gra-
czy jest 1,5 razy więcej niż obywateli Polski – przyp. red.) i warto się w nim 
pojawić – dodaje Michał Bednarski.

Aktualny termin wydania produkcji, która dostępna będzie na  urządze-
nia firmy Apple, platformę mobilną Android i komputery klasy PC ( także 
działające pod systemem Linux) to drugi kwartał 2013 roku. Przed ukaza-
niem się Iesabel pojawi się także jej demo.  
Grzegorz Bryszewski

Z Gdyni na 
platformę Steam Sopot to miasto turystyczno-uzdrowiskowe, które stało się centrum 

konferencyjno-sportowym. O rozwoju miasta z jego prezydentem 
Jackiem Karnowskim rozmawia Waldemar Gabis.

- Na co dzień swoje mecze rozgrywa-
ją tutaj np. koszykarze Trefla, odbywają 
się imprezy kulturalne i rozrywkowe, 
ale wielkie imprezy przed nami. Szcze-
gólnie warto wspomnieć o Halowych 
Mistrzostwach Świata w lekkoatletyce, 
które odbędą się w marcu 2014 roku. 
To międzynarodowa promocja Sopotu, 
ale także możliwość uczestnictwa na-
szych mieszkańców w tych wszystkich 
wydarzeniach. 

Sopot kojarzy się gównie z turystyką, 
ale to także miejsce działalności wielu 
przedsiębiorstw działających na innych 
polach biznesu. 

- W naszym mieście swoje siedziby 
mają duże firmy, głównie z branży fi-
nansowej, ubezpieczeniowej, szkolenio-
wo-doradczej oraz nowych technologii. 
Trzeba dalej tworzyć warunki do ich roz-

woju, zarówno tych będących okrętami 
flagowymi jak Hestia, SKOK, Trefl, NDI, 
Oceanic, Atena czy Blue Media, ale także 
tysięcy mniejszych. To miejsca pracy tak 
potrzebne mieszkańcom nie tylko Sopo-
tu, ale całego regionu.  

W Sopocie mieszka spora grupa 
seniorów. 

- Aktywni starsi mieszkańcy są szan-
są dla naszego miasta. Dla nich powstał 
Uniwersytet Trzeciego Wieku i Dom 
Seniora. Pracujemy nad budową szpitala 
geriatrycznego i kolejnego domu seniora. 
Bogata oferta rehabilitacyjna i lecznicza 
dla osób dojrzałych stała się wizytówką 
Sopotu. 

Trzeba też zauważyć że są to ludzie 
chętnie włączający się w rozwój miasta, 
zainteresowani zarówno wydarzeniami 
kulturalnymi jak i nowymi inwestycjami. 

No właśnie, inwestycje… Tych w Sopo-
cie nie brakuje. 

- Największa z nich to obecnie budo-
wa nowoczesnego Dworca PKP. Inne 
zakończone, jak Plac Przyjaciół Sopotu, 
wspomniana wcześniej Ergo Arena, Ope-
ra Leśna, przystań jachtowa przy molo, 
Teatr Wybrzeże, hotel Mera czy centrum 
windsurfingu są obok secesyjnych kamie-
niczek wizytówką Sopotu, wizytówką 
odważnej, niesztampowej i różnorodnej 
architektury. Podobnie jak kontrowersyj-
ny Krzywy Domek, którym zaintereso-
wali się całkiem niedawno przedstawicie-
le stacji CNN. 

 
Jakie inwestycje czekają jeszcze Sopot? 
Jaki jest kierunek rozwoju miasta? 

- O tym zdecydują mieszkańcy w pracy 
i dyskusji nad opracowywaną obecnie 
strategią rozwoju miasta. 
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Najnowsza oferta Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego jest też jednocześnie ofertą uni-
kalną. Bo po raz pierwszy PFP oferuje pienią-
dze w ramach Programu Operacyjnego Kapital 
Ludzki.

-Dysponujemy kwotą 6 mln złotych i oferuje-
my pożyczki o maksymalnej wysokości 50 tys. 
złotych i oprocentowaniu w wysokości 2,75 pro-
centa. Okres spłaty wynosi 2 lata, dodatkowym 
ułatwieniem jest opcja 12 miesięcznej karencji 
w spłacie. Przedsiębiorca, który zdedycuje się 
na takie ułatwienie przez dwanaście miesięcy 
będzie spłacał jedynie oprocentowania, później 
zwróci nam pożyczoną kwotę – zapowiada Sła-
womir Koprowski, prezes Pomorskiego Fundu-
szu Pożyczkowego Sp. z o.o.

Szkolenie w pakiecie
Unikalnym i nowym rozwiązaniem oferowa-

nym razem z pożyczką ze środków POKL są 
też dołączane do pieniędzy szkolenia (w innych 
projektach szkolenia stanowią osobne działa-
nia). Chodzi konkretnie o szkolenia z przed-
siębiorczości, które prowadzić będzie współ-
pracująca z PFP fi rma zewnętrzna. Uczestnicy 
szkoleń dowiedzą się tam o podstawach przed-
siębiorczości, trenerzy wskażą im też ważne 
i popularne pułapki, na które mogą natknąć się 
początkujący przedsiębiorcy. Co ważne – za-
planowano dwie tury szkoleń. Pierwsza ruszy 

przed otrzymaniem pożyczki, druga - już po jej 
otrzymaniu. 

- Szkolenia są oczywiście opcjonalne. Będzie-
my namawiali do skorzystania z takiej oferty, 
ale nikogo do nich nie będziemy zmuszali – za-
powiadają przedstawiciele PFP.

Podczas szkoleń pojawić się ma również te-
matyka przedsiębiorczości kobiet bo właśnie 
przedstawicielki płci pięknej stanowiły 50 pro-
cent pożyczkobiorców PFP w 2010 i 43 procent 
w 2011. Chodzi konkretnie o tematykę godze-
nia czasu pracy z edukacją i obowiązkami opie-
kuńczymi, czyli największy problem z którym 
zmagają się kobiety zajmujące się biznesem.

Środki wystarczą na założenie fi rmy
Oferta pożyczek z POKL roboczo nazywana 

jest pożyczkami „startupowymi”. I chociaż tym 
słowem zwykło się nazywać fi rmę lub tymcza-
sowo organizację stworzoną w celu poszuki-
waniu modelu biznesowego, ktory gwaranto-
wałaby jej rozwój to na potrzeby pożyczki PFP 
właścicielem startupu jest człowiek,który spełni 
tylko jeden prosty warunek.

- Szansę na pożyczkę mają tylko osoby, które 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie prowadziły 
działalności gospodarczej. Nie stawiamy do-
datkowych warunków jeśli chodzi o miejsce 
zamieszkania, zarejestrowanie w Powiatowym 
Urzędzie Pracy czy też na przykład wiek – tłu-

Unikalna propozycja 
dla startupów
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Wyjątkowo niskie oprocentowanie, konkurencyjna wysokość pożyczki i szkole-
nie jako „wisienka na torcie”. Pomorski Fundusz Pożyczkowy od miesiąca maja 
ruszy z nową ofertą pożyczek dla początkujących przedsiębiorców.

Już 100 milionów udzielonych pożyczek
Pomorski Fundusz Pożyczkowy to spółka samorządowa, która została powołana do życia 

w 2004 roku. PFP działa w systemie „non-profi t”, czyli nie dla zysku i jego priorytetem jest 
wspieranie małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa pomorskiego, 

poprzez udostępnianie nisko oprocentowanych pożyczek. Oferowane przez PFP pożyczki 
na rozwój małych fi rm, fi nansowane są ze środków samorządowych, budżetu Państwa oraz 
Unii Europejskiej.

Na początku 2013 roku spółka osiągnęła okrągłą sumę 100 mln złotych w udzielonych 
pożyczkach; w tym okresie czasu udzielono łącznie 3 tysiące pożyczek. O dynamice i coraz 
większym zainteresowaniem ofertą PFP świadczy także to, że ponad połowa udzielonych 
dotychczas pożyczek trafi ła do obiorców w ciągu ostatnich dwóch lat.

Czy za 50 tysięcy 
złotych można 
założyć fi rmę? 
Z doświadczeń 
PFP wynika, że 
jest to możliwe, 
tym bardziej, że 
niektórzy począt-
kujący biznesme-
ni mogą celować 
w stworzenie 
naprawdę nie-
wielkiej, jedno-
osobowej fi rmy, 
albo tworzyć 
przedsiębiorstwo 
ze środków uzy-
skanych z kilku 
różnych źródeł 
i prywatnych 
funduszy. 

Nabór osób za-
interesowanych 
pożyczkami star-
tupowymi ruszy 
na początku maja 
2013 i potrwa 
dwa lata. 

Sławomir Koprowski, 
prezes zarządu spółki Pomorski 
Fundusz Pożyczkowy
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Najnowsza oferta Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego jest też jednocześnie ofertą uni-
kalną. Bo po raz pierwszy PFP oferuje pienią-
dze w ramach Programu Operacyjnego Kapital 
Ludzki.

-Dysponujemy kwotą 6 mln złotych i oferuje-
my pożyczki o maksymalnej wysokości 50 tys. 
złotych i oprocentowaniu w wysokości 2,75 pro-
centa. Okres spłaty wynosi 2 lata, dodatkowym 
ułatwieniem jest opcja 12 miesięcznej karencji 
w spłacie. Przedsiębiorca, który zdedycuje się 
na takie ułatwienie przez dwanaście miesięcy 
będzie spłacał jedynie oprocentowania, później 
zwróci nam pożyczoną kwotę – zapowiada Sła-
womir Koprowski, prezes Pomorskiego Fundu-
szu Pożyczkowego Sp. z o.o.

Szkolenie w pakiecie
Unikalnym i nowym rozwiązaniem oferowa-

nym razem z pożyczką ze środków POKL są 
też dołączane do pieniędzy szkolenia (w innych 
projektach szkolenia stanowią osobne działa-
nia). Chodzi konkretnie o szkolenia z przed-
siębiorczości, które prowadzić będzie współ-
pracująca z PFP firma zewnętrzna. Uczestnicy 
szkoleń dowiedzą się tam o podstawach przed-
siębiorczości, trenerzy wskażą im też ważne 
i popularne pułapki, na które mogą natknąć się 
początkujący przedsiębiorcy. Co ważne – za-
planowano dwie tury szkoleń. Pierwsza ruszy 

przed otrzymaniem pożyczki, druga - już po jej 
otrzymaniu. 

- Szkolenia są oczywiście opcjonalne. Będzie-
my namawiali do skorzystania z takiej oferty, 
ale nikogo do nich nie będziemy zmuszali – za-
powiadają przedstawiciele PFP.

Podczas szkoleń pojawić się ma również te-
matyka przedsiębiorczości kobiet bo właśnie 
przedstawicielki płci pięknej stanowiły 50 pro-
cent pożyczkobiorców PFP w 2010 i 43 procent 
w 2011. Chodzi konkretnie o tematykę godze-
nia czasu pracy z edukacją i obowiązkami opie-
kuńczymi, czyli największy problem z którym 
zmagają się kobiety zajmujące się biznesem.

Środki wystarczą na założenie firmy
Oferta pożyczek z POKL roboczo nazywana 

jest pożyczkami „startupowymi”. I chociaż tym 
słowem zwykło się nazywać firmę lub tymcza-
sowo organizację stworzoną w celu poszuki-
waniu modelu biznesowego, ktory gwaranto-
wałaby jej rozwój to na potrzeby pożyczki PFP 
właścicielem startupu jest człowiek,który spełni 
tylko jeden prosty warunek.

- Szansę na pożyczkę mają tylko osoby, które 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie prowadziły 
działalności gospodarczej. Nie stawiamy do-
datkowych warunków jeśli chodzi o miejsce 
zamieszkania, zarejestrowanie w Powiatowym 
Urzędzie Pracy czy też na przykład wiek – tłu-

Unikalna propozycja 
dla startupów

Wyjątkowo niskie oprocentowanie, konkurencyjna wysokość pożyczki i szkole-
nie jako „wisienka na torcie”. Pomorski Fundusz Pożyczkowy od miesiąca maja 
ruszy z nową ofertą pożyczek dla początkujących przedsiębiorców.

Już 100 milionów udzielonych pożyczek
Pomorski Fundusz Pożyczkowy to spółka samorządowa, która została powołana do życia 

w 2004 roku. PFP działa w systemie „non-profit”, czyli nie dla zysku i jego priorytetem jest 
wspieranie małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa pomorskiego, 

poprzez udostępnianie nisko oprocentowanych pożyczek. Oferowane przez PFP pożyczki 
na rozwój małych firm, finansowane są ze środków samorządowych, budżetu Państwa oraz 
Unii Europejskiej.

Na początku 2013 roku spółka osiągnęła okrągłą sumę 100 mln złotych w udzielonych 
pożyczkach; w tym okresie czasu udzielono łącznie 3 tysiące pożyczek. O dynamice i coraz 
większym zainteresowaniem ofertą PFP świadczy także to, że ponad połowa udzielonych 
dotychczas pożyczek trafiła do obiorców w ciągu ostatnich dwóch lat.

Czy za 50 tysięcy 
złotych można 
założyć firmę? 
Z doświadczeń 
PFP wynika, że 
jest to możliwe, 
tym bardziej, że 
niektórzy począt-
kujący biznesme-
ni mogą celować 
w stworzenie 
naprawdę nie-
wielkiej, jedno-
osobowej firmy, 
albo tworzyć 
przedsiębiorstwo 
ze środków uzy-
skanych z kilku 
różnych źródeł 
i prywatnych 
funduszy. 

Nabór osób za-
interesowanych 
pożyczkami star-
tupowymi ruszy 
na początku maja 
2013 i potrwa 
dwa lata. 

Sławomir Koprowski, 
prezes zarządu spółki Pomorski 
Fundusz Pożyczkowy
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maczy prezes PFP.
Czy za 50 tysięcy złotych można założyć 

firmę? Z doświadczeń PFP wynika, że jest to 
możliwe, tym bardziej, że niektórzy początku-
jący biznesmeni mogą celować w stworzenie 
naprawdę niewielkiej, jednoosobowej firmy, 
albo tworzyć przedsiębiorstwo ze środków uzy-
skanych z kilku różnych źródeł i prywatnych 
funduszy. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, 
żeby oprócz pożyczki z PFP „startupowiec” 
wykorzystał także środki uzyskane z podob-
nych instytucji. Wykorzystanie uzyskanych 
pieniędzy trzeba oczywiście udokumentować 
a cele nie mogę się dublować.

- W dużym uproszczeniu chodzi o to, żeby 
biznesmen nie pożyczał z innego źródła pienię-
dzy na sfinansowanie kupna jakiegoś urządze-
nia i za pomocą naszej pożyczki nie próbował 
kupować tego samego urządzenia. Brak doku-
mentacji na temat wydanych środków albo wy-
korzystanie ich niezgodnie z założonymi celami 
może skutkować dotkliwą karą. W takim przy-
padku umowa pożyczki zostanie wypowiedzia-
na a pożyczkobiorcę czekają nowe zasady, czyli 
komercyjna wysokość oprocentowania - dodaje 
prezes Koprowski.

Pieniądze już w maju
Nabór osób zainteresowanych pożyczkami 

startupowymi ruszy na początku maja 2013 
i potrwa dwa lata. Przedstawiciele PFP podejrze-
wają, że oferta będzie bardzo popularna wśród 
przedsiębiorców z powodu swojej atrakcyjno-

ści. Sama procedura przyznawania pożyczek 
ma być szybka i sprawna, jeśli przedsiębiorca 
zainteresowany pożyczką dopełni procedur na 
początku maja, to może otrzymać fizycznie pie-
niądze już pod koniec tego miesiąca. Co ważne, 
szanse na otrzymanie środków otrzymają także 
osoby, które pojawią się w siedzibie PFP pod 
koniec realizacji programu.

- Projekt ma charakter ciągły, czyli my tych 
środków nie będziemy zwracali Urzędowi 
Marszałkowskiemu, tylko te środki, które nam 
pożyczkobiorcy oddadzą zostaną przeznaczone 
na następne pożyczki – zapowiada prezes Ko-
prowski. Grzegorz Bryszewski

- Szansę na 
pożyczkę mają 
tylko osoby, które 
w ciągu ostatnich 
24 miesięcy nie 
prowadziły dzia-
łalności gospo-
darczej. 

Pożyczki dobre na start
Z pożyczki na sfinansowanie inwestycji udzielonej przez PFP skorzysta-

ła m.in spółka Logintegra z Gdańska. ta firma działa w branży logistycznej 
i może się pochwalić stworzeniem platformy komunikacyjnej, która służy 
do zarządzania zleceniami transportowymi przez Internet i jest narzędziem 
wspierającym współpracę logistyk – spedytor – kierowca. Program gdań-
skiej spółki ułatwia również komunikację oraz poprawia bezpieczeństwo 
przesyłania danych.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności umożliwiła także działanie firmie Fi-
gloladnia z tczewa, która w tym mieście stworzyła 50 metrową konstrukcję 
wewnętrznego placu zabaw. Atutami tego placu zabaw oprócz atrakcyjno-
ści dla dzieci jest także jakość i bezpieczeństwo.

Innym z klientów PFP jest firma Happy Seven Hostel z Gdańska, która pro-
wadzi dwa hostele w centrum Gdańska. Przedstawiciele tej firmy zgłosili się 
do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i udało im się uzyskać pożyczkę 
„Na Start” w ramach inicjatywy JEREMIE.

REKLAMA
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Dzięki działaniom Pomorskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. firmy 
które zainwestowały w tereny postocznio-
we a także nowi inwestorzy z Polski i za-
granicy, mogą swobodnie myśleć o roz-
woju otoczenia biznesowego swoich firm. 
To z myślą o nich tworzony jest Bałtycki 
Port Nowych Technologii

BPNT jest jednostką PSSE sp. z o.o., łą-
czy proces rewitalizacji terenów po daw-
nej Stoczni Gdynia SA i wspieranie roz-
woju przedsiębiorczości na Pomorzu. Jest 
ukierunkowany na współpracę z firmami 
realizującymi technologie dla gospodar-
ki morskiej, offshore i deep-sea, centra 
badawczo-rozwojowe branży: morskiej, 
bezpieczeństwo, ochrona środowiska, 
usługi wykorzystujące wsparcie wysokiej 
jakości infrastrukturę terenu (oraz komu-
nikacja, położenie). 

Dla kogo to wszystko
Na terenie BPNT swoje miejsce znala-

zły najważniejsze firmy z branży mor-
skiej: CRIST SA, Stocznia Remontowa 
NAUTA, GAFAKO – Gdańska Fabryka 
Konstrukcji Stalowych, Energomontaż – 
Północ Gdynia, Cemex Sp. z o.o., Vistal 
Eurocynk, Eurogaz, Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia, GCT. 

Bałtycki Port Nowych Technologii 
oferuje swoim beneficjentom szereg ko-
rzyści wynikających z funkcjonowania 
w ramach zezwolenia wydanego przez 
PSSE: pomoc publiczną w formie zwol-
nienia z podatku dochodowego, pomoc 
we wdrażaniu i transferze nowych techno-
logii, usługi organizacyjne, informacyjne 
i konsultacyjne a także usługi doradcze 
itp.  

Aktualna oferta BPNT jest skierowana 
przede wszystkich do firm z następują-
cych branż:

• Technologie dla gospodarki morskiej 
• Energetyka odnawialna 
• Inteligentne sieci energetyczne 
• Nowe technologie: IT, komunikacja 
• Centra badawczo – rozwojowe branży: 
morskiej, bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska 
• Usługi wykorzystujące wsparcie z wy-
sokiej jakości infrastruktury terenów 
a jednocześnie nowoczesnej oferty biuro-
wej i inwestycyjnej: produkcja filmowa, 
reklama, ośrodek kultury z zapleczem 
usługowym – hotel 
• Zaplecze usługowe dla firm inwestu-
jących w ramach projektu: przedszkole, 
gastronomia, parkingi, usługi wsparcia 
dla firm 

Akwarium czeka
Jednym z ważnych elementów Bałtyc-

kiego Portu Nowych Technologii jest biu-
rowiec G-330 zwany „Akwarium”, który 
dzięki gruntownemu remontowi przybrał 

Nowe technologie, 
nowe możliwości

inne, bardziej nowoczesne i funkcjonalne, 
oblicze. 

Zmodernizowany budynek to 7 tys. m 
kw. powierzchni biurowej przy ul. Cze-
chosłowackiej 3 w Gdyni. Budynek jest 
w całości klimatyzowany, komfortowi 
pracy sprzyja nowoczesny system ogrze-
wania za pomocą pomp powietrza. Stan-
dard wykończenia zapewnia w zasadzie 
kompletną gotowość do pracy: wszystkie 
pomieszczenia są wyposażone w wy-
kładziny (podłoga techniczna), punkty 
świetlne, podwieszane sufity. Układ po-
mieszczeń sprzyja swobodnej aranżacji. 

„Akwarium” przygotowane zostało 
zarówno z myślą o dużych przedsiębior-

cach, jak i dla małego biznesu – oferta 
uwzględnia biura o powierzchni od 36 
m kw. Każdy z najemców może skorzy-
stać na dogodnych warunkach z zaplecza 
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego, 
znajdującego się na parterze budynku. Na-
jemcy i ich pracownicy mogą skorzystać 
z usług gastronomicznych oferowanych 
w budynku przez doświadczonych opera-
torów. Biurowiec „Akwarium” jest pierw-
szym budynkiem zmodernizowanym 
przez PSSE sp. z o.o. na tym obszarze. 
Zgodnie z wizją spółki, kolejne budynki 
i ich otoczenie będą stopniowo przekształ-
cane, aby w efekcie uzyskać nowoczesny 
obszar biznesowy. (miro) 

Teresa Kamińska, prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
podczas uroczystości oddania do użytku biurowca „Akwarium”

Budynek „Akwarium” czeka na nowych beneficjentów
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W Wyższej Szkole Administracji i Biz-
nesu w Gdyni odbywają się cykliczne 
spotkania z wybitnymi ekonomistami, 
których inicjatorem jest Krajowa Izba 
Gospodarki Morskiej a sponsorem Ge-
tin Noble Bank. Właśnie gościem jed-
nego z takich spotkań był prof. Leszek 
Balcerowicz, który specjalnie Expresso-
wi Biznesu udzielił wywiadu. 

- Na rynku wydawniczym pojawiła się 
książka „Odkrywając wolność - przeciw 
zniewoleniu umysłów” z wybranymi 
przez Pana esejami znanych ekonomi-
stów i myślicieli, którą opatrzył Pan też 
wstępem. Po co w ogóle ta książka po-
wstała? Czy mi dzisiaj musimy jeszcze 
czytać o wolności?

 - Od wielu polityków słyszymy np. 
mnóstwo antyrynkowej propagandy. 
Fakt, że żyjemy w tzw. wolnym kraju, 
nie oznacza, że nie jesteśmy umysłowo 
zniewalani. Kiedy aparat państwowy się 
rozrasta, to zaczyna szkodzić. Tej książ-
ce przyświeca nie tylko czysto intelek-
tualna misja, ale to też ważne narzędzie 
obywatelskiej edukacji. 

W 2007 roku założył Pan Forum Oby-
watelskiego Rozwoju.

- Jego celem jest zwiększenie liczby 
aktywnych obrońców wolności i prawo-
rządności w Polsce.  Chcemy zwiększyć 
obywatelskie zaangażowanie w polskim 
społeczeństwie na rzecz propozycji, 
które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu 
rozwojowi kraju.

Z jakimi problemami się borykamy?
- Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdża-

ją z Polski? Bo jest ciągle duża różni-
ca w standardzie życia między tym co 
u nas a zagranicą. Polska gospodarka 
musi więc rozwijać się szybciej niż Za-
chód. O tym problemie prawie nie ma 
dyskusji, ani wśród partii rządzących 
ani opozycyjnych. To pokazuje, że jest 
ogromna potrzeba nacisków ze strony 
społeczeństwa, aby wprowadzono wię-
cej reform i w efekcie, aby  Polska nie 
zmierzała do stagnacji.

Potrzeba nam działania
obywatelskiego
Z profesorem Leszkiem Balcerowiczem, wybitnym ekonomistą, ministrem 
finansów i wicepremierem kilku rządów, byłym prezesem Narodowego Banku 
Polskiego, rozmawia Waldemar Gabis. 

Społeczeństwo jednak naciska na rzą-
dzących.

- Tak, ale zwykle są to naciski grup rosz-
czeniowych. Ludzie narzekają na podat-
ki, ich wysokość, ale nie odnoszą się do 
przyczyn tych podatków, czyli jeszcze 
większych wydatków ponoszonych przez 
budżet państwa. Z jednej strony naciska-
ją, by podatki były niższe a z drugiej, by 
wydatki budżetowe były wyższe. To tak, 
jakby chcieć jechać jednocześnie do przo-
du i do tyłu.

Polityka ekip rządzących jest krótko-
wzroczna, wybiegająca jedynie na rok, 
dwa do przodu. To przypomina raczej 
chęć utrzymania stanowiska niż próbę 
poprawienia sytuacji w kraju.

- To nie jest tylko sprawa krótkowzrocz-
ności polityków, którzy są przecież różni. 

To jest wypadkowa tych nacisków, o któ-
rych wspomniałem. Powiedzmy, że jest 
ktoś, kto chce w Polsce przeprowadzić 
głębokie reformy, ale musi się skonfronto-
wać z grupami nacisku. I często ulega, bo 
są one silniejsze od grup obywatelskich. 
Nie twierdzę oczywiście, że można uspra-
wiedliwiać bezczynność. Można zrobić 
więcej, nawet w tych warunkach, w któ-
rych żyjemy dzisiaj. 

Czego nam w Polsce brakuje?
Generalnie polscy politycy nie są gorsi 

od tych na Zachodzie. Główna różnica 
polega na tym, że, przynajmniej w niektó-
rych krajach, jest więcej obywatelskiego 
myślenia i działania. 

Jesteśmy prawie ćwierć wieku po przeło-
mie. Jak Pan dziś postrzega nasz kraj?

- Jeśli porównamy się z innymi krajami, 
które miały socjalizm, to widać, że naj-
bardziej dotąd zwiększyliśmy PKB. Jeśli 
natomiast porównamy się z Niemcami, to 
widać ile jeszcze mamy do zrobienia. 

A gdzie mamy jeszcze coś do zrobienia?
- Tam, gdzie było najmniej przeprowa-

dzonych reform. Tam, gdzie mamy pry-
watną własność i konkurencję, nie ma 
raczej narzekania. Nie ma problemów 
z zakupem odzieży czy żywności. Proszę 
zauważyć jakie są problemy, gdy w dzia-
łalności stykają się państwo i sektor pry-
watny. Podobnie dzieje się, jak jest samo 
państwo: i po stronie finansowania i po 
stronie świadczenia. To jedna rzecz, dru-
ga… Nie ma efektywnego państwa bez 
skutecznego i sprawiedliwego wymiaru 
sprawiedliwości. A jaki my mamy wy-
miar sprawiedliwości? Mamy sporo dra-
stycznych przypadków, gdy prokuratorzy 
ścigali obywateli bez dostatecznych do-
wodów, w konsekwencji łamiąc im życie. 
Nie wyciągnięto z tego żadnych systemo-
wych wniosków, konsekwencji personal-
nych też chyba nie wyciągnięto. 

Państwo wspiera niektóre instytucje np. 
LOT.

- Jeśli taka pomoc jest dawana raz to 
jeszcze można ją przełknąć, ale nie kiedy 
pompuje się tam setki milionów ileś razy. 
Czy ktokolwiek głośno domagał się, by 
ujawniono osoby odpowiedzialne za złą 
sytuację LOT-u, wiceministrowie, w któ-
rych gestii to leżało? Nie. To jest działanie, 
jak w PRL-u: czy się stoi czy się leży… 
zawsze się należy. I takiego postępowania 
mamy najwięcej właśnie tam, gdzie nie 
było reform. Wszędzie tam, gdzie się da 
sprywatyzować, to trzeba to zrobić. Nie 
wierzmy w postsocjalistyczne mity, które 
głosi m.in. główny doradca premiera Jan 
Krzysztof Bielecki, że własność prywatna 
i państwowa w zasadzie niczym się nie 
różnią. Ze zdumieniem tego słucham. 

Nie wierzmy 
w postsocjali-
styczne mity, 
które głosi m.in. 
główny doradca 
premiera Jan 
Krzysztof 
Bielecki

Urządzenie służące do diagnozy i te-
rapii osób pozostających w śpiączce zo-
stało Wynalazkiem roku 2013. System 
powstał pod kierunkiem prof. Andrzeja 
Czyżewskiego w Katedrze Systemów 
Multimedialnych Wydziału Elektroniki, 
telekomunikacji i Informatyki Politech-
niki Gdańskiej.

– Należą się Państwu wyrazy uznania 
tym bardziej, że wasz wynalazek ma 
ogromne znaczenie dla wszystkich: 
dzieci i dorosłych w śpiączce – mówiła 
prof. Barbara Kudrycka, minister Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego, wręczając 
statuetkę wygranym: prof. Andrzejowi 
Czyżewskiemu oraz doktorom Piotro-
wi Odyi i Bartoszowi Kunce, współauto-
rom cyber-oka. 

Uczonym podczas ceremonii wrę-
czenia nagród towarzyszyła Agnieszka 
Kwiatkowska z Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego Fundacji Światło w toru-
niu, który współpracował przy tworze-
niu systemu.

Ogromny czek o wartości 50 tys. prze-
kazał autorom Wynalazku Roku 2013 
wicedyrektor tVP1 Andrzej Godlewski. 
– Wszyscy Państwo pokazali, że talent 
to znaczy nie tylko śpiewać i tańczyć. 
trzeba mieć coś w głowie. Pokazaliście 
Państwo, że Polacy nie gęsi i swoje wy-
nalazki mają – podkreślił.

– Doskonale uświadamiam sobie jak 
mogą cierpieć ludzie, którzy pozbawie-
ni są możliwości ruchu i dlatego cieszę 
się, że mogę im pomagać. Był taki przy-

padek, że pacjent napisał za pomocą 
wirtualnej klawiatury „kocham cię”. 
Jego żona natychmiast się rozpłakała, 
bo był to dla nich silny bodziec emocjo-
nalny. Wierzymy, że w przyszłości tego 
typu technologie upowszechnią się  – 
mówił prof. Andrzej Czyżewski.

Jeden z jurorów Piotr Voelkel, przed-
siębiorca, inżynier z wykształcenia, 
znawca sztuki i promotor polskiego 
designu, mecenas wielu projektów 
kulturalnych i edukacyjnych przyznał, 
że jego marzeniem jest uczynienie 
z cyber-oka produktu globalnego. – 
Chciałbym, abyśmy zrobili z tego sys-
temu szlagier w skali światowej i to by 
było najcenniejsze – dodał.

Cyber-oko było faworytem dziennika-
rza Radosława Brzóski, znanego m.in. 
z programu popularnonaukowego „Jak 
to działa”.

– Geniuszem tego wynalazku nie jest 
wykorzystanie kamerki, analizy obrazu 
i urządzenia do rejestrowania fal mó-
zgowych. Geniuszem był pomysł, by 
te trzy elementy ze sobą połączyć, by 
odnaleźć potrzebę i tak fantastycznie ją 
zaadresować – zaakcentował Brzóska.

Warto podkreślić, iż do konkursu Wy-
nalazek roku 2013 zgłosiło się ponad 70 
twórców innowacyjnych rozwiązań, do 
finału dotarło osiem. Poza Cyber-okiem 
o wygraną walczyli inni absolwenci Po-
litechniki Gdańskiej: twórcy fotobio-
reaktora oraz autorzy technologii do 
rozpoznawania mowy. POR

Cyber-oko – wynalazek 
jak się patrzy
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W Wyższej Szkole Administracji i Biz-
nesu w Gdyni odbywają się cykliczne 
spotkania z wybitnymi ekonomistami, 
których inicjatorem jest Krajowa Izba 
Gospodarki Morskiej a sponsorem Ge-
tin Noble Bank. Właśnie gościem jed-
nego z takich spotkań był prof. Leszek 
Balcerowicz, który specjalnie Expresso-
wi Biznesu udzielił wywiadu. 

- Na rynku wydawniczym pojawiła się 
książka „Odkrywając wolność - przeciw 
zniewoleniu umysłów” z wybranymi 
przez Pana esejami znanych ekonomi-
stów i myślicieli, którą opatrzył Pan też 
wstępem. Po co w ogóle ta książka po-
wstała? Czy mi dzisiaj musimy jeszcze 
czytać o wolności?

 - Od wielu polityków słyszymy np. 
mnóstwo antyrynkowej propagandy. 
Fakt, że żyjemy w tzw. wolnym kraju, 
nie oznacza, że nie jesteśmy umysłowo 
zniewalani. Kiedy aparat państwowy się 
rozrasta, to zaczyna szkodzić. Tej książ-
ce przyświeca nie tylko czysto intelek-
tualna misja, ale to też ważne narzędzie 
obywatelskiej edukacji. 

W 2007 roku założył Pan Forum Oby-
watelskiego Rozwoju.

- Jego celem jest zwiększenie liczby 
aktywnych obrońców wolności i prawo-
rządności w Polsce.  Chcemy zwiększyć 
obywatelskie zaangażowanie w polskim 
społeczeństwie na rzecz propozycji, 
które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu 
rozwojowi kraju.

Z jakimi problemami się borykamy?
- Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdża-

ją z Polski? Bo jest ciągle duża różni-
ca w standardzie życia między tym co 
u nas a zagranicą. Polska gospodarka 
musi więc rozwijać się szybciej niż Za-
chód. O tym problemie prawie nie ma 
dyskusji, ani wśród partii rządzących 
ani opozycyjnych. To pokazuje, że jest 
ogromna potrzeba nacisków ze strony 
społeczeństwa, aby wprowadzono wię-
cej reform i w efekcie, aby  Polska nie 
zmierzała do stagnacji.

Potrzeba nam działania
obywatelskiego
Z profesorem Leszkiem Balcerowiczem, wybitnym ekonomistą, ministrem 
finansów i wicepremierem kilku rządów, byłym prezesem Narodowego Banku 
Polskiego, rozmawia Waldemar Gabis. 
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Zarówno w niewielkich gospodarstwach 
domowych, jak i w dużych zakładach prze-
mysłowych, sprawne oraz wydajne syste-
my grzewcze to zarówno wygoda użytko-
wania, jak i wymierne oszczędności. 

Jedną z najbardziej znanych fi rm pro-
dukujących kotły, ekonomizery oraz wy-
mienniki ciepła jest rumska Fabryka Ko-
tłów „FAKO” S.A. 

Nowoczesne i wydajne
Producent oferuje kotły wodne w zakre-

sie mocy od 16 do 10 tys. kW oraz kotły 
parowe w zakresie wydajności pary od 80 
do 15 tys. kg pary na godzinę i ciśnienia 
do 20 bar. Mogą być one opalane zarów-
no paliwami stałymi takimi jak: węgiel 
kamienny, miał węglowy, eko-groszek, 
pellet, biomasa (zrębki drewniane), a tak-
że paliwami płynnymi takimi jak: gaz, olej 
opałowy, mazut, olej popirolityczny.

- Nasza fi rma podchodzi do każdego 
klienta indywidualnie, każde zlecenie sta-
ramy się dostosować jak najbardziej do 
potrzeb – mówi Stanisław Dominik, pre-
zes zarządu FK „Fako” S.A. - Oferujemy 
również kotły nie znajdujące się w ofercie 
standardowej, wykonane na specjalne za-
mówienie. Dbamy o najwyższą jakość. 
Nic więc dziwnego, że nasi klienci cenią 
nasze produkty i usługi. Mamy bardzo 
szeroki zakres produkcji. Naszą misją jest 
dostarczanie ciepła dla każdego. 

Tradycja i innowacyjność
„Fako” jest najstarszym polskim przed-

siębiorstwem w tej branży. Na rynku 
działa nieprzerwanie już ponad 60 lat! 

Początkowo niewielkie przedsiębiorstwo 
działało jako Rzemieślnicza Spółdzielnia 
Pracy (z siedzibą w Gdańsku) zajmując się 
produkcją... wózków i łózek szpitalnych. 
Później fi rma przeszła wiele transformacji 
(była przekształcona m.in. w spółdzielnię 
pracy, połączyła się z innymi spółdzielnia-
mi, stała się zakładem państwowym, póź-
niej została sprywatyzowana). Przez ten 
cały czas rozwijała się i zmieniała swój 
profi l w zależności od potrzeb rynku. Od 
ponad pół wieku produkcją podstawową 
i dominującą jest produkcja kotłów. 

- Uruchomiliśmy nowe linie produk-
cyjne, wymieniliśmy park maszynowy, 
zwiększyliśmy zatrudnienie, weszliśmy 
na rynek wschodni – wylicza prezes 
Stanisław Dominik. - Nasze najnowsze 
produkty są wykonywane z naciskiem 
na spalanie biomasy oraz drewna. 
Wszystkie wyroby spełniają 
oczywiście rygorystyczne 
normy ekologiczne, są wy-
posażone w najnowocze-
śniejszą automatykę oraz 
sterowanie elektroniczne. 
Nasza fi rma ma bogatą 
historię i tradycję, a jed-
nocześnie wciąż wprowa-
dza innowacyjne rozwią-
zania technologiczne. 

Liczy się nie tylko 
biznes

Produkcja kotłów to 
główne zadanie, które 
realizuje Fabryka Kotłów 
„FAKO” S.A. Ale nie jedyne 

Ciepło, jakość i ekologia
O tym, jak ważna jest oszczędna i ekologiczna instala-
cja grzewcza, nie trzeba chyba przekonywać nikogo.

– jako jeden z największych pracodaw-
ców w regionie stara się mieć również 
wpływ na życie społeczne. Jako jeden 
z przykładów takich działań można wy-
mienić wspieranie sportu. I tak „FAKO” 
jest sponsorem piłkarzy (Miejskiego Klu-
bu Sportowego „Orkan” Rumia) a także 
obecnego Wicemistrza Świata w wind-
surfi ngu. Wojciech Mroczyński, wspiera-
ny właśnie przez „FAKO”, po zdobyciu 
w 2011 roku tytułu Wicemistrza Polski 
i Europy sięgnął po kolejny tytuł i został 
Wicemistrzem Świata w klasie Formula. 
Ten sukces osiągnął podczas zawodów 
w windsurfi ngu, rozgrywanych w Liepaji 
na Łotwie.

W przyszłość z optymizmem
Od kilku lat w Polsce zarówno politycy, 

jak i dziennikarze powtarzają, że trwa kry-
zys. W tym czasie wiele fi rm upadło, nie-
które musiały ograniczyć produkcję oraz 
zatrudnienie. Tymczasem FK „FAKO” 
S.A. Wciąż się rozwija i zdobywa nowe 
rynki. 

- Optymistycznie patrzymy w przy-
szłość – mówi prezes Stanisław Domi-
nik. - Mamy ku temu powody: nasze te-
goroczne przychody wzrosły o 30 proc. 
w porównaniu do analogicznego okresu 
w roku ubiegłym. Odnotowujemy zna-
komite wyniki na rynkach wschodnich, 
wiążemy z tymi rynkami duże nadzieje na 
najbliższą i nieco dalszą przyszłość. A jeśli 
chodzi o kryzys? Od kiedy jestem preze-
sem, czyli od ponad 20 lat, nie pamiętam 
roku, którego nie nazywano by „kryzyso-
wym”. Dlatego nie przejmujemy się tym, 
tylko pracujemy nad dalszym rozwojem 
przedsiębiorstwa i stałym poprawianiem 
wyników fi nansowych. 

Rafał Korbut
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Zarówno w niewielkich gospodarstwach 
domowych, jak i w dużych zakładach prze-
mysłowych, sprawne oraz wydajne syste-
my grzewcze to zarówno wygoda użytko-
wania, jak i wymierne oszczędności. 

Jedną z najbardziej znanych fi rm pro-
dukujących kotły, ekonomizery oraz wy-
mienniki ciepła jest rumska Fabryka Ko-
tłów „FAKO” S.A. 

Nowoczesne i wydajne
Producent oferuje kotły wodne w zakre-

sie mocy od 16 do 10 tys. kW oraz kotły 
parowe w zakresie wydajności pary od 80 
do 15 tys. kg pary na godzinę i ciśnienia 
do 20 bar. Mogą być one opalane zarów-
no paliwami stałymi takimi jak: węgiel 
kamienny, miał węglowy, eko-groszek, 
pellet, biomasa (zrębki drewniane), a tak-
że paliwami płynnymi takimi jak: gaz, olej 
opałowy, mazut, olej popirolityczny.

- Nasza fi rma podchodzi do każdego 
klienta indywidualnie, każde zlecenie sta-
ramy się dostosować jak najbardziej do 
potrzeb – mówi Stanisław Dominik, pre-
zes zarządu FK „Fako” S.A. - Oferujemy 
również kotły nie znajdujące się w ofercie 
standardowej, wykonane na specjalne za-
mówienie. Dbamy o najwyższą jakość. 
Nic więc dziwnego, że nasi klienci cenią 
nasze produkty i usługi. Mamy bardzo 
szeroki zakres produkcji. Naszą misją jest 
dostarczanie ciepła dla każdego. 

Tradycja i innowacyjność
„Fako” jest najstarszym polskim przed-

siębiorstwem w tej branży. Na rynku 
działa nieprzerwanie już ponad 60 lat! 

Początkowo niewielkie przedsiębiorstwo 
działało jako Rzemieślnicza Spółdzielnia 
Pracy (z siedzibą w Gdańsku) zajmując się 
produkcją... wózków i łózek szpitalnych. 
Później fi rma przeszła wiele transformacji 
(była przekształcona m.in. w spółdzielnię 
pracy, połączyła się z innymi spółdzielnia-
mi, stała się zakładem państwowym, póź-
niej została sprywatyzowana). Przez ten 
cały czas rozwijała się i zmieniała swój 
profi l w zależności od potrzeb rynku. Od 
ponad pół wieku produkcją podstawową 
i dominującą jest produkcja kotłów. 

- Uruchomiliśmy nowe linie produk-
cyjne, wymieniliśmy park maszynowy, 
zwiększyliśmy zatrudnienie, weszliśmy 
na rynek wschodni – wylicza prezes 
Stanisław Dominik. - Nasze najnowsze 
produkty są wykonywane z naciskiem 
na spalanie biomasy oraz drewna. 
Wszystkie wyroby spełniają 
oczywiście rygorystyczne 
normy ekologiczne, są wy-
posażone w najnowocze-
śniejszą automatykę oraz 
sterowanie elektroniczne. 
Nasza fi rma ma bogatą 
historię i tradycję, a jed-
nocześnie wciąż wprowa-
dza innowacyjne rozwią-
zania technologiczne. 

Liczy się nie tylko 
biznes

Produkcja kotłów to 
główne zadanie, które 
realizuje Fabryka Kotłów 
„FAKO” S.A. Ale nie jedyne 

Ciepło, jakość i ekologia
O tym, jak ważna jest oszczędna i ekologiczna instala-
cja grzewcza, nie trzeba chyba przekonywać nikogo.

– jako jeden z największych pracodaw-
ców w regionie stara się mieć również 
wpływ na życie społeczne. Jako jeden 
z przykładów takich działań można wy-
mienić wspieranie sportu. I tak „FAKO” 
jest sponsorem piłkarzy (Miejskiego Klu-
bu Sportowego „Orkan” Rumia) a także 
obecnego Wicemistrza Świata w wind-
surfi ngu. Wojciech Mroczyński, wspiera-
ny właśnie przez „FAKO”, po zdobyciu 
w 2011 roku tytułu Wicemistrza Polski 
i Europy sięgnął po kolejny tytuł i został 
Wicemistrzem Świata w klasie Formula. 
Ten sukces osiągnął podczas zawodów 
w windsurfi ngu, rozgrywanych w Liepaji 
na Łotwie.

W przyszłość z optymizmem
Od kilku lat w Polsce zarówno politycy, 

jak i dziennikarze powtarzają, że trwa kry-
zys. W tym czasie wiele fi rm upadło, nie-
które musiały ograniczyć produkcję oraz 
zatrudnienie. Tymczasem FK „FAKO” 
S.A. Wciąż się rozwija i zdobywa nowe 
rynki. 

- Optymistycznie patrzymy w przy-
szłość – mówi prezes Stanisław Domi-
nik. - Mamy ku temu powody: nasze te-
goroczne przychody wzrosły o 30 proc. 
w porównaniu do analogicznego okresu 
w roku ubiegłym. Odnotowujemy zna-
komite wyniki na rynkach wschodnich, 
wiążemy z tymi rynkami duże nadzieje na 
najbliższą i nieco dalszą przyszłość. A jeśli 
chodzi o kryzys? Od kiedy jestem preze-
sem, czyli od ponad 20 lat, nie pamiętam 
roku, którego nie nazywano by „kryzyso-
wym”. Dlatego nie przejmujemy się tym, 
tylko pracujemy nad dalszym rozwojem 
przedsiębiorstwa i stałym poprawianiem 
wyników fi nansowych. 

Rafał Korbut
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Jaka jest domena działalności Klubu – czy jest 
to stowarzyszenie komercyjne czy non profit?

- Pomorski Klub Biznesu działa od 2006 roku 
kiedy to grupa zapaleńców postanowiła zrobić 
coś dla pomorskich przedsiębiorców i Pomo-
rzan, organizując inicjatywy pro-rozwojowe. 
Gro aktywności Klubu to działania networkingo-
we na rzecz promowania idei społecznie odpo-
wiedzialnego biznesu oraz wspieranie członków 
i sympatyków w ich komercyjnej działalności.

Kim są Członkowie Klubu, czy to nadal grupka 
zapaleńców?

- Często słyszę, że PKB wyróżnia duży ładu-
nek energii, jakim cechują się nasze spotkania 
i aktywności. Z pełnym przekonaniem mogę 
stwierdzić, że nie brak nam zapaleńców, ale 
nie jesteśmy też tylko grupką hobbystów, lecz 
prężnie działającą organizacją zrzeszającą fir-
my i przedsiębiorców z różnych branż. W na-
szych szeregach nie brak przedstawicieli usług, 
produkcji, handlu czy gastronomii. Każdy pre-
tendujący musi uzyskać rekomendację dwóch 
członków zarządu a proces rekrutacji oparty 
głównie o rekomendacje pozwolił nam pozy-
skać już blisko 100 członków.

Jaki jest szczegółowy zakres działań PKB? Czy 
usługi świadczone przez Klub są odpłatne?

- Zgodnie z naszą misją Członkowie Klubu ak-
tywnie wspierają się w kontaktach zawodowych 
i towarzyskich, rozwijając i propagując inicjaty-
wy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi 
przedsiębiorczości i przedsiębiorców Pomorza, 
członków i partnerów Pomorskiego Klubu Biz-
nesu. Zarząd Klubu działa natomiast „pro pu-
blico bono”. Zostając członkiem Klubu osoba 
fizyczna lub prawna nabywa szeregu praw i do-
stępu do szerokiego wachlarza usług w ramach 
tzw. pakietu członkowskiego. Członkowie płacą 
składkę, dzięki czemu Klub pozyskuje środki na 
cele statutowe.

Jakie benefity zyskuje Członek PKB?
- Na to pytanie zwykle odpowiadam, że jed-

no z najcenniejszych aktywów w biznesie czyli 
kontakty. Czy to tylko slogan? Mamy szereg 
przykładów, gdzie dzięki spotkaniom powstały 
ciekawe inicjatywy czy np. dostawca poznał 
nowego odbiorcę i vice versa. Natomiast oprócz 
tych niemierzalnych wartości każdy członek ma 
prawo do korzystania z wachlarza usług komer-
cyjnych i prywatnych.

Jak w takim razie łączycie biznes z przyjem-
nością?

- Oferujemy możliwość poszerzania wiedzy 
z zakresu finansów na Warsztatach Cash Flow, 
dokształcanie się w ramach Śniadań Pomor-
skich. Nie zapominamy jednak o życiowej rów-
nowadze, oferując m.in. networkingowe spotka-
nia wieczorne „After Office” czy pakiet zniżek 
na usługi gastronomiczne w szeregu modnych 
trójmiejskich restauracji.

Czy zapracowany przedsiębiorca ma jeszcze 
możliwości, aby wieczorem zamiast spędzać 
czasu z rodziną uczestniczyć w spotkaniach 
„After Office”?

- Trafna uwaga. Jednak według nas nie jest to 
aż tak skomplikowane a oferując ponad 1100 
biletów na mecze Grupy Trefl dajemy możli-
wość wspólnego rodzinnego spędzania czasu 
w loży VIP w hali Ergo Arena, gdzie pogodzić 
można rozrywkę z nawiązywaniem kontaktów 
biznesowych.

Jakie są plany Klubu na najbliższe miesiące?
- Wraz ze wzrostem liczebności członków 

Klubu poszerzamy Pakiet Członkowski o nowe 
usługi, takie jak możliwości promowania ofert 
członków, publikację newsletterów prawnych 
czy formalizację pakietu w postaci karty człon-
kowskiej, z którą planujemy wystartować już 
w kwietniu.

Biznes z przyjemnością
Pracuję by żyć czy żyję by pracować? – jakże aktualne pytanie w dzisiejszych czasach. 
Z Marcinem Kołakowskim, wiceprezesem Pomorskiego Klubu Biznesu, rozmawiamy 
m.in. o działalności i możliwościach PKB oraz godzeniu biznesu z czasem wolnym i hobby. 

Zgodnie z naszą 
misją Członkowie 
Klubu aktywnie 
wspierają się 
w kontaktach 
zawodowych i to-
warzyskich, rozwi-
jając i propagując 
inicjatywy, postawy 
i działania sprzy-
jające rozwojowi 
przedsiębiorczości 
i przedsiębiorców 
Pomorza, człon-
ków i partnerów 
Pomorskiego Klubu 
Biznesu. Zarząd 
Klubu działa nato-
miast „pro publico 
bono”.

Z pełnym prze-
konaniem mogę 
stwierdzić, że 
nie brak nam 
zapaleńców, ale 
nie jesteśmy też 
tylko grupką 
hobbystów, lecz 
prężnie działa-
jącą organizacją 
zrzeszającą firmy 
i przedsiębiorców 
z różnych branż.
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W jaki sposób spowolnienie gospodar-
cze wpływa na funkcjonowanie grupy 
ENERGA? Które z segmentów działal-
ności koncernu wymagają nowego 
podejścia i nowej strategii?

- Obniżenie tempa wzrostu gospodar-
czego musi wpływać na zmianę źródeł 
tworzenia wartości w grupach energe-
tycznych. W minionych czasach, charak-
teryzujących się wzrastającymi cenami 
energii, podstawowym źródłem zysków 
było wytwarzanie energii elektrycznej. 
Elektrownie były diamentami grup ener-
getycznych. Ich sprawność technologicz-
na i koszt paliwa miał oczywiście znacze-
nie. Jednak były to różnice wpływające 
na poziom opłacalności, a nie na to, czy 
funkcjonowanie jednostki wytwórczej 
ma w ogóle uzasadnienie. Znaczenie dys-
trybucji i sprzedaży energii elektrycznej 
było, z punktu widzenia ekonomicznych 
korzyści właścicieli, mało znaczące. Dzi-
siaj, gdy ceny energii są stabilne lub nawet 
obniżają się, sytuacja jest inna. Stabilnym 
i atrakcyjnym źródłem wartości grup 
energetycznych jest aktualnie naturalny 
monopol dystrybucji energii elektrycz-
nej. Usługi związane z zapewnieniem 
sprawnego funkcjonowania kabli, który-
mi dostarczana jest do naszych mieszkań 
i przedsiębiorstw energia, stanowi w tej 
chwili najbardziej stabilne i atrakcyjne 
źródło ekonomicznej wartości funkcjo-
nujących w Polsce grup energetycznych. 
Wzrastającą rentownością charaktery-
zuje się także obsługa sprzedaży energii 
elektrycznej.

W jaki więc sposób spadające ceny 
energii mogą wpłynąć na planowane 
inwestycje  grupy w rejonie? Bo od kilku 
miesięcy można usłyszeć chociażby 
o dosyć zaawansowanych planach budo-
wy elektrowni gazowej w Gdańsku...

-Możliwość budowy nowej elektrowni 
w okolicach Gdańska jest jednym z ana-
lizowanych wariantów przyszłego rozwo-
ju Grupy ENERGA. Uruchomienie w tej 
chwili budowy jakichkolwiek nowych 
mocy wytwórczych jest jednak niełatwą 
decyzją. Fundamentalną przeszkodą jest 
wspomniane wcześniej obniżenie efek-
tywności funkcjonowania elektroenerge-
tycznej działalności wytwórczej. Nie jest 
największą trudnością fakt, że ceny ener-
gii dzisiaj nie wzrastają. Podstawowy pro-

Elektrownie były diamentami 
grup energetycznych

Z Romanem Szyszko,  wiceprezesem ds. finanso-
wych w ENERGA S.A rozmawia Grzegorz Bryszewski.

blem tkwi w tym, że prognozy przyszłych 
cen energii nie gwarantują niezbędnego 
poziomu rentowności inwestycji. W takiej 
sytuacji organizacja finansowania nowej 
inwestycji staje się zadaniem karkołomnie 
trudnym. Ograniczenia powyższe stosują 
się do wszystkich analizowanych w tej 
chwili przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Warto równocześnie pamiętać, że 
z punktu widzenia komfortu i bezpieczeń-
stwa energetycznego odbiorców energii 
elektrycznej fakt, że nowa elektrownia 
byłaby zlokalizowana w pobliżu nie ma 
większego znaczenia. Fundamentem bez-
pieczeństwa energetycznego są sprawnie 
funkcjonujące sieci, które dostarczają nam 
energię. Kilkudniowa ciemność w jakiej 
pogrążył się kilka lat temu Szczecin, nie 
była spowodowana tym, że elektrownie 
nie wytworzyły odpowiedniej ilości ener-
gii. Źródłem problemu było przerwanie 
w jednym miejscu sieci. Po prostu prze-
wrócił się słup. Grupa ENERGA popra-
wia bezpieczeństwo energetyczne przede 
wszystkim poprzez konsekwentnie reali-
zowany plan inwestycji w rozwój systemu 
dystrybucji energii.

W doniesieniach prasowych komentują-
cych awarie prądu, do których docho-
dziło w ostatnim czasie w Polsce często 

pojawiały się informacje, że sieć dystry-
bucyjna prądu w Polsce jest w fatalnym 
stanie a zastosowane tam urządzenia są 
po prostu przestarzałe  Jakie działania 
realizuje Energa w celu wymiany i mo-
dernizacji takich sieci dystrybucyjnych?

- Nie ma innej możliwości niż kon-
sekwentna realizacja znaczących pod 
względem wartości, planów inwestycyj-
nych. Pamiętajmy, że mówimy o nadra-
bianiu wieloletnich zaległości. Inwestycje 
w rozwój i budowę nowych sieci energe-
tycznych nie są wdzięczne z medialnego 
punktu widzenia. Nie otwiera się szam-
panów, nie dokonuje się symbolicznych 
chrztów, ani nie nadaje się imion nowym 
połączeniom. Jest to praca podzielona na 
tysiące stosunkowo niewielkich przed-
sięwzięć. Potrzebna jest konsekwencja 
i wytrwałość. Efekty w postaci obniżenia 
czasu, w którym jesteśmy pozbawieni 
prądu, nie są łatwe do dostrzeżenia przez 
odbiorców. Być może w przypadku przy-
szłych sukcesów gospodarczych Polski 
niewielka będzie wiedza na temat inwe-
stycji w sieć elektroenergetyczną, które 
były koniecznym warunkiem tych suk-
cesów. Jednak naszym obowiązkiem jest 
niwelowanie powstałych w przeszłości 
opóźnień. Staramy się w Grupie ENER-
GA robić to najlepiej, jak potrafimy.

Energa planuje kontynuację budowy 
systemu inteligentnego opomiarowania 
i inteligentnej sieci (smart grid). W jaki 
sposób takie inwestycje odczuje finalny 
odbiorca energii elektrycznej?

Wprowadzenie rozwiązań określanych 
mianem inteligentnych sieci jest wy-
zwaniem cywilizacyjnym. Możliwa do 
uzyskania skala korzyści jest znacząca. 
Będzie obejmować zarówno technolo-
giczny wymiar funkcjonowania systemu 
energetycznego, jaki i wzrost użyteczno-
ści rozwiązań, którymi dysponują końco-
wi odbiorcy energii elektrycznej. Warto 
jednak równocześnie pamiętać o koniecz-
ności optymalizacji korzyści wszystkich 
uczestników wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań. Zachowana musi być rów-
nowaga między skalą oczekiwanych ko-
rzyści i kosztami wdrożenia nowych roz-
wiązań. Grupa ENERGA jest przekonana 
o uzasadnieniu dynamicznego wdrażania 
innowacji związanych z inteligentnymi 
sieciami. Jednocześnie pamiętamy o tym, 
że najbardziej szlachetne aspiracje roz-
wojowe muszą się odbywać  w sposób, 
który uzasadnia koszty realizacji progra-
mu. W ostatecznym rozrachunku to kon-
sumenci energii rozstrzygną, jaka będzie 
możliwa do zaakceptowania skala no-
wych rozwiązań.

ENERGETYKA ENERGETYKA
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W jaki sposób spowolnienie gospodar-
cze wpływa na funkcjonowanie grupy 
ENERGA? Które z segmentów działal-
ności koncernu wymagają nowego 
podejścia i nowej strategii?

- Obniżenie tempa wzrostu gospodar-
czego musi wpływać na zmianę źródeł 
tworzenia wartości w grupach energe-
tycznych. W minionych czasach, charak-
teryzujących się wzrastającymi cenami 
energii, podstawowym źródłem zysków 
było wytwarzanie energii elektrycznej. 
Elektrownie były diamentami grup ener-
getycznych. Ich sprawność technologicz-
na i koszt paliwa miał oczywiście znacze-
nie. Jednak były to różnice wpływające 
na poziom opłacalności, a nie na to, czy 
funkcjonowanie jednostki wytwórczej 
ma w ogóle uzasadnienie. Znaczenie dys-
trybucji i sprzedaży energii elektrycznej 
było, z punktu widzenia ekonomicznych 
korzyści właścicieli, mało znaczące. Dzi-
siaj, gdy ceny energii są stabilne lub nawet 
obniżają się, sytuacja jest inna. Stabilnym 
i atrakcyjnym źródłem wartości grup 
energetycznych jest aktualnie naturalny 
monopol dystrybucji energii elektrycz-
nej. Usługi związane z zapewnieniem 
sprawnego funkcjonowania kabli, który-
mi dostarczana jest do naszych mieszkań 
i przedsiębiorstw energia, stanowi w tej 
chwili najbardziej stabilne i atrakcyjne 
źródło ekonomicznej wartości funkcjo-
nujących w Polsce grup energetycznych. 
Wzrastającą rentownością charaktery-
zuje się także obsługa sprzedaży energii 
elektrycznej.

W jaki więc sposób spadające ceny 
energii mogą wpłynąć na planowane 
inwestycje  grupy w rejonie? Bo od kilku 
miesięcy można usłyszeć chociażby 
o dosyć zaawansowanych planach budo-
wy elektrowni gazowej w Gdańsku...

-Możliwość budowy nowej elektrowni 
w okolicach Gdańska jest jednym z ana-
lizowanych wariantów przyszłego rozwo-
ju Grupy ENERGA. Uruchomienie w tej 
chwili budowy jakichkolwiek nowych 
mocy wytwórczych jest jednak niełatwą 
decyzją. Fundamentalną przeszkodą jest 
wspomniane wcześniej obniżenie efek-
tywności funkcjonowania elektroenerge-
tycznej działalności wytwórczej. Nie jest 
największą trudnością fakt, że ceny ener-
gii dzisiaj nie wzrastają. Podstawowy pro-

Elektrownie były diamentami 
grup energetycznych

Z Romanem Szyszko,  wiceprezesem ds. finanso-
wych w ENERGA S.A rozmawia Grzegorz Bryszewski.

blem tkwi w tym, że prognozy przyszłych 
cen energii nie gwarantują niezbędnego 
poziomu rentowności inwestycji. W takiej 
sytuacji organizacja finansowania nowej 
inwestycji staje się zadaniem karkołomnie 
trudnym. Ograniczenia powyższe stosują 
się do wszystkich analizowanych w tej 
chwili przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Warto równocześnie pamiętać, że 
z punktu widzenia komfortu i bezpieczeń-
stwa energetycznego odbiorców energii 
elektrycznej fakt, że nowa elektrownia 
byłaby zlokalizowana w pobliżu nie ma 
większego znaczenia. Fundamentem bez-
pieczeństwa energetycznego są sprawnie 
funkcjonujące sieci, które dostarczają nam 
energię. Kilkudniowa ciemność w jakiej 
pogrążył się kilka lat temu Szczecin, nie 
była spowodowana tym, że elektrownie 
nie wytworzyły odpowiedniej ilości ener-
gii. Źródłem problemu było przerwanie 
w jednym miejscu sieci. Po prostu prze-
wrócił się słup. Grupa ENERGA popra-
wia bezpieczeństwo energetyczne przede 
wszystkim poprzez konsekwentnie reali-
zowany plan inwestycji w rozwój systemu 
dystrybucji energii.

W doniesieniach prasowych komentują-
cych awarie prądu, do których docho-
dziło w ostatnim czasie w Polsce często 

pojawiały się informacje, że sieć dystry-
bucyjna prądu w Polsce jest w fatalnym 
stanie a zastosowane tam urządzenia są 
po prostu przestarzałe  Jakie działania 
realizuje Energa w celu wymiany i mo-
dernizacji takich sieci dystrybucyjnych?

- Nie ma innej możliwości niż kon-
sekwentna realizacja znaczących pod 
względem wartości, planów inwestycyj-
nych. Pamiętajmy, że mówimy o nadra-
bianiu wieloletnich zaległości. Inwestycje 
w rozwój i budowę nowych sieci energe-
tycznych nie są wdzięczne z medialnego 
punktu widzenia. Nie otwiera się szam-
panów, nie dokonuje się symbolicznych 
chrztów, ani nie nadaje się imion nowym 
połączeniom. Jest to praca podzielona na 
tysiące stosunkowo niewielkich przed-
sięwzięć. Potrzebna jest konsekwencja 
i wytrwałość. Efekty w postaci obniżenia 
czasu, w którym jesteśmy pozbawieni 
prądu, nie są łatwe do dostrzeżenia przez 
odbiorców. Być może w przypadku przy-
szłych sukcesów gospodarczych Polski 
niewielka będzie wiedza na temat inwe-
stycji w sieć elektroenergetyczną, które 
były koniecznym warunkiem tych suk-
cesów. Jednak naszym obowiązkiem jest 
niwelowanie powstałych w przeszłości 
opóźnień. Staramy się w Grupie ENER-
GA robić to najlepiej, jak potrafimy.

Energa planuje kontynuację budowy 
systemu inteligentnego opomiarowania 
i inteligentnej sieci (smart grid). W jaki 
sposób takie inwestycje odczuje finalny 
odbiorca energii elektrycznej?

Wprowadzenie rozwiązań określanych 
mianem inteligentnych sieci jest wy-
zwaniem cywilizacyjnym. Możliwa do 
uzyskania skala korzyści jest znacząca. 
Będzie obejmować zarówno technolo-
giczny wymiar funkcjonowania systemu 
energetycznego, jaki i wzrost użyteczno-
ści rozwiązań, którymi dysponują końco-
wi odbiorcy energii elektrycznej. Warto 
jednak równocześnie pamiętać o koniecz-
ności optymalizacji korzyści wszystkich 
uczestników wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań. Zachowana musi być rów-
nowaga między skalą oczekiwanych ko-
rzyści i kosztami wdrożenia nowych roz-
wiązań. Grupa ENERGA jest przekonana 
o uzasadnieniu dynamicznego wdrażania 
innowacji związanych z inteligentnymi 
sieciami. Jednocześnie pamiętamy o tym, 
że najbardziej szlachetne aspiracje roz-
wojowe muszą się odbywać  w sposób, 
który uzasadnia koszty realizacji progra-
mu. W ostatecznym rozrachunku to kon-
sumenci energii rozstrzygną, jaka będzie 
możliwa do zaakceptowania skala no-
wych rozwiązań.
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Na oba te pytania odpowiedzą prowa-
dzone próbne odwierty, a także badania 
prowadzone przez zespół naukowców 
Politechniki Gdańskiej. 

Obawy przed skażeniem wód grunto-
wych, w tym zasobów wody pitnej, to 
jedno z podstawowych zastrzeżeń prze-
ciwników eksploatacji gazu łupkowego. 
Przy zastosowaniu obecnie znanych tech-
nologii wydobycia przypadki takie nie-
stety zdarzały się, np. w USA. 

To właśnie te sygnały z jednej strony, 
a z drugiej szansa pozyskania własnego, 
zasobnego źródła energii popchnęło na-
ukowców w Politechniki Gdańskiej do 
poszukiwania nowych, bezpieczniejszych 
metod wydobycia łupkowego metanu. Na 
Wydziale Oceanotechniki i Okrętownic-
twa Politechniki Gdańskiej zagadnienia 
dotyczące techniki pozyskiwania ropy 
i gazu spod dna morskiego są wykładane 
od ponad 20 lat, przy omawianiu projek-
towania pływających platform i statków 
wiertniczych. Na fali zainteresowania 
nowym źródłem energii powstał na PG 
nowy kierunek studiów podyplomowych 
kształcący specjalistów w tej dziedzinie. 
Studia - Inżynieria Ropy i Gazu są uni-
katowym na skalę kraju kierunkiem, któ-
ry pozwoli na nowoczesną eksploatację 
złóż. Kierujący przedsięwzięciem prof. 
Jan Hupka zauważył, że budząca protesty 
w Europie metoda hydroszczelinowania, 
może zostać zastąpiona nową metodą 
szczelinowania na sucho.

Badania naukowe wspierają podmioty 
gospodarcze i fi nansowe wraz z agenda-
mi rządowymi. Orlen Upstream, spółka 
z grupy PKN Orlen, wraz z takimi partne-
rami jak: PGNiG, Lotos, Akademia Gór-
niczo-Hutnicza, Instytut Nafty i Gazu, 
Politechnika Gdańska oraz Politechnika 
Warszawska stworzyła konsorcjum na-
ukowe, które ma wspierać rozwój inno-
wacyjnych technologii wydobycia gazu 
ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych 
w Polsce.

Konsorcjum powołano w ramach pro-
gramu “Blue Gas-Polski Gaz Łupkowy”. 
To wspólne przedsięwzięcie Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz 

- szansa czy zagrożenie?

Prof. Jan Hupka. - Gdańszczanin, wychowanek Wydziału 
Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Specjalista w zakre-
sie ekologicznych aspektów technologii chemicznej. Pro-
paguje ideę rozwoju zrównoważonego, tak aby procesy 
produkcyjne nie szkodziły środowisku przyrodniczemu. 
Ideałem są dla niego technologie bezodpadowe.

Jest kierownikiem Katedry technologii Chemicznej. Jako 
prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń w latach 2008-
2012 widział politechnikę jako sprawnie funkcjonujące 
przedsiębiorstwo, sprzedające wiedzę.

Od 1971 r. pracuje na Wydziale Chemicznym Politechni-
ki Gdańskiej. Jest autorem i współautorem ponad dwustu 
opracowań, ekspertyz i opinii dla przedsiębiorstw przemy-
słu chemicznego i przemysłów pokrewnych, dla organów 
administracji państwowej oraz samorządowej, a także autorem wdrożeń urządzeń 
i technologii z zakresu ochrony środowiska w przemyśle chemicznym i przemysłach 
pokrewnych. Kierował zespołem opiniującym ujęcie wody w Straszynie. 

GAZ ŁUPKOWY
Czy złoża gazu drzemiące w geologicznej warstwie łupków, to nasze przyszłe 
bogactwo narodowe? Czy jego wydobycie nie skazi zasobów wody? 

Agencji Rozwoju Przemysłu, mające 
wspierać wiodące projekty badawczo-
rozwojowe. 

PKN Orlen podał, iż w ramach konsor-
cjum “Polskie technologie dla gazu łup-
kowego” partnerzy zdecydowali się na 
“współpracę w procesie adaptacji projek-
towanych rozwiązań technologicznych 
do polskich warunków geologicznych, 
środowiskowych i ekonomicznych”.

 “To istotny krok w kierunku stworzenia 
forum wymiany myśli naukowo-badaw-
czej, zapewniającego dostęp do wyników 

wspólnych prac, jak również umożliwia-
jącego opracowanie rozwiązań specyfi cz-
nych dla niezbadanych dotąd polskich 
złóż niekonwencjonalnych. Uczestnicy 
konsorcjum zmierzą się z trzema pod-
stawowymi obszarami badawczymi, 
analizując stosowane obecnie techniki 
poszukiwania i rozpoznawania złóż wę-
glowodorów, metody zagospodarowania 
i eksploatacji gazu, a także podejmując 
zagadnienia związane z ochroną środowi-
ska i gospodarką odpadami” - poinformo-
wał PKN Orlen. Robert Purzycki
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CalEnergy przystąpił jako koman-
dytariusz do spółki Baltic Gas Sp. 
z o.o. i Wspólnicy Spółka Koman-
dytowa, utworzonej wcześniej 
przez LOtOS Petrobaltic, dotyczą-
cej współpracy przy zagospoda-
rowaniu złóż gazowych B4 i B6 na 
Bałtyku. 

– Rozpoczynamy nowy etap 
współpracy – podkreśla Zbigniew 
Paszkowicz, wiceprezes zarządu 
Grupy LOtOS ds. poszukiwań i wy-
dobycia, prezes LOtOS Petrobaltic 
S.A. –Jestem przekonany, że w przy-
szłości będziemy z równie wielką 
determinacją prowadzić prace zwią-
zane z zagospodarowaniem złóż B4 
i B6, na których zasoby wydobywal-
ne szacuje się na 4 mld m3 gazu.

– Bardzo cieszy mnie zawarcie tej 
transakcji oraz możliwość ścisłej 
współpracy z Grupą LOtOS w celu 
wykorzystania pełnego potencjału 
posiadanych aktywów. – powie-
dział Peter youngs, Dyrektor Zarzą-
dzający grupy CalEnergy Resources 
– Należy jednak zauważyć, że po-
wodzenie przedsięwzięcia jest na-
dal w dużej mierze uzależnione od 
szybkiej stabilizacji sytuacji w zakre-
sie otoczenia podatkowego, praw-
nego i regulacyjnego w Polsce celu 
zapewnienia rozwiązań racjonal-
nych i spójnych z uregulowaniami 
obowiązującymi na konkurencyj-
nych rynkach międzynarodowych. 

W ramach programu prac przygo-
towawczych, na 2013 r. zaplanowa-
no pozyskanie danych sejsmicznych 
oraz wybór koncepcji zagospodaro-
wania złóż, natomiast inżynieryjna 
dokumentacja projektowa (tzw. 
FEED, front end engineering design) 
przygotowana zostanie w 2014 r. Po 
zakończeniu tego etapu partnerzy 
będą mogli podjąć ostateczną de-
cyzję inwestycyjną (FID) w sprawie 
zagospodarowania złóż gazu. 

Zgodnie z warunkami Umowy In-
westycyjnej, CalEnergy Resources 
Poland Sp. z o.o. sfinansuje udział 
zarówno CalEnergy Resources Po-
land Sp. z o.o., jak i LOtOS Petrobal-
tic w kosztach pozyskania danych 
sejsmicznych, wyboru koncepcji 
zagospodarowania złoża oraz opra-
cowania dokumentacji FEED. 
(waga)

Współpracują 
na bałtyckich 
złożach gazu

Łupki zwykle mają przepuszczalność 
niewystarczającą do zapewnienia prze-
pływu do odwiertu, dotychczas nie 
wykorzystywano ich jako źródła gazu. 
Spośród innych „niekonwencjonalnych” 
źródeł gazu ziemnego wymienić należy 
także metan ze złóż węgla, niektóre pia-
skowce, oraz hydraty metanu.

Pozyskiwanie gazu ze skały o niskiej 
przepuszczalności wymaga jej perfo-
racji. Gaz łupkowy produkowany był 
z łupków z naturalnymi szczelinami; 
W ciągu ostatnich lat rozpracowano 
technologię kruszenia hydraulicznego, 
w celu stworzenia sztucznych pęknięć 
w okolicy odwiertów.

Gaz łupkowy występuje w skałach 
o bardzo małej przepuszczalności, nie 
wystarczy więc się dowiercić do pokła-
dów gazonośnych, trzeba jeszcze uru-
chomić przepływ. Przepływ uruchamia 
się przez zabiegi szczelinowania hy-
draulicznego, które powodują poprawę 
przepuszczalności skały zbiornikowej, 
ale jedynie w zasięgu oddziaływania 
tych zabiegów – w strefie do kilkudzie-
sięciu metrów od odwiertu. Efektywne 
wykorzystanie złoża wymaga więc sto-
sunkowo gęstej siatki odwiertów. 

Liczba zabiegów szczelinowania hy-
draulicznego wykonywana w pojedyn-
czym otworze poziomym: od 10 do 
30 Zasoby wody przechowuje się za-
zwyczaj w sztucznych zbiornikach lub 

Jak wydobywa 
się gaz łupkowy?

w zbiornikach mobilnych. Płyn szczeli-
nujący przygotowuje się bezpośrednio 
przed zatłoczeniem. Część zatłoczone-
go płynu wraca na powierzchnię jako 
płyn zwrotny, ale jego skład chemiczny 
jest zmieniony w wyniku ługowania 
skał. Płyn zwrotny może być do pewne-
go stopnia powtórnie wykorzystany.

W metodzie prof. Hupki chodzi o za-
stosowanie przy szczelinowaniu takich 
komponentów, które w razie gdyby 
przedostały się do środowiska, nie od-
działywały nań niekorzystnie. Można 
wykorzystać inne gazy: propan bu-
tan, dwutlenek węgla, a także zamiast 
wody inne ciecze, na przykład oleje 
dieselowskie. 
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Łeba to absolutna czołówka polskich 
nadmorskich kurortów, nawet kiedy pogo-
da robi nam psikusa i w okolicach Wielka-
nocy temperatura jest bliska zeru, a morze 
wyrzuca na brzeg kawałki lodu. O ile la-
tem ściągają tu miłośnicy słońca, morskich 
kąpieli, imprez, czy spacerów na pobliskie 
wydmy, a 4-tysięczna miejscowość rozra-
sta się do 60-tysięcznego miasta, to zimą 
i wiosną przyjeżdżają raczej ci ceniący 
spokój i amatorzy nordic walking. 

Jedną z takich osób jest Anna Kocjan 
z Krakowa, która kocha to miejsce za wa-
lory przyrodnicze. - Takie coś tu będzie 
wystawione?! - nie dowierza, kiedy py-
tamy ją o zdanie na temat wiatraków na 
morzu, które mają się pojawić w okolicy 
za kilka lat. - Przecież takie kolosy będą 
wszystkim przeszkadzać. Tu jest turystyka 
i natura, a nie miejsce na takie inwestycje. 
Łeba jest na to za ładna. 

Jej zdanie podziela każdy z napotkanych 
tego chłodnego popołudnia spacerowi-
czów. - Po co tutaj te wiatraki? - powtarza-
ją jak mantrę, obojętnie jakby nie zdać im 
pytania. Choć większość z nich przyzna-

je, że do wiatraków nic nie ma, tylko nie 
chce ich widzieć w pobliżu ich ukochanej 
miejscowości.

To idealne miejsce 
dla wiatrowych turbin

Według ostatnich doniesień to właśnie od 
Łeby aż po Ustkę ma się ciągnąć morski 
pas farm wiatrowych. Pionierskie jak na 
nasz kraj przedsięwzięcie ma dać dawno 
oczekiwanego kopa polskiej energetyce, 
zaś nowa gałąź przemysłu może zapew-
nić w ciągu kilku lat nawet 9 tys. nowych 
miejsc pracy. 

Nieformalną stolicą tego regionu jest 
Słupsk, którego prezydent nie ukrywa, 
że jest entuzjastą energii z odnawialnych 
źródeł i chętnie widziałby związane z nimi 
inwestycje. -  Na Pomorzu, w tym również 
na Ziemi Słupskiej, możemy mówić już 
o pewnej specjalizacji w farmach wiatro-
wych – cieszy się Maciej Kobyliński. - 
Dzięki warunkom atmosferycznym farmy 
wiatrowe na Pomorzu są atrakcyjne pod 
względem inwestycyjnym. Tym samym 

morska energetyka wiatrowa dla Ziemi 
Słupskiej może być szansą na rozwój. 
Mam na myśli korzyści dla samorządów, 
przede wszystkim w ramach tzw. Dwu-
miasta Słupsk-Ustka i lokowania fi rm 
z branży odnawialnych źródeł energii, a co 
za tym idzie nowe miejsca pracy.

Tylko dlaczego tu, w okolicach biednego 
Słupska, mają stanąć olbrzymie wiatraki? 
Dlaczego nie postawić ich bliżej ponad 
milionowej aglomeracji trójmiejskiej czy 
choćby Szczecina, leżącego przecież tuż 
przy granicy z Niemicami, które są jed-
nym z liderów w branży morskiej energe-
tyki wiatrowej? - W rejonie Gdańska mor-
skie wody wewnętrzne rozciągają się na 
Zatokę Gdańską i Zatokę Pucką, od lądu 
aż do Helu. Następnie morze terytorialne 
zajmuje pas o szerokości 12 mil morskich, 
zaś jego granica przebiega w miejscu, 
gdzie głębokość wody osiąga ok. 100 
m. Z tego względu nie jest to odpo-
wiednie miejsce dla budowania 
elektrowni na morzu, której fun-
dament znajduje się na 
dnie – wyja-

Anatomia 
turbin 
strachu
Skoro morskie farmy wiatrowe 
wyjdą na dobre nawet niemieckim 
morświnom, to tym bardziej 
wyjdą na dobre Polsce. 

 - Tam mają być te wiatraki? 
Ale dlaczego w Łebie? - 
patrzy na horyzont i kiwa 
z niedowierzaniem głową 
Anna Kocjan, turystka 
z Krakowa

Przy planowaniu ich lokalizacji 
możemy robić wyjątki 
dla wczasowych miejscowości, 
ale dalsza bierność i brak pomocy 
rządu przy tych inwestycjach będzie 
strzałem w stopę. Sprawdziliśmy 
to na przykładzie Bremerhaven.
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Łeba to absolutna czołówka polskich 
nadmorskich kurortów, nawet kiedy pogo-
da robi nam psikusa i w okolicach Wielka-
nocy temperatura jest bliska zeru, a morze 
wyrzuca na brzeg kawałki lodu. O ile la-
tem ściągają tu miłośnicy słońca, morskich 
kąpieli, imprez, czy spacerów na pobliskie 
wydmy, a 4-tysięczna miejscowość rozra-
sta się do 60-tysięcznego miasta, to zimą 
i wiosną przyjeżdżają raczej ci ceniący 
spokój i amatorzy nordic walking. 

Jedną z takich osób jest Anna Kocjan 
z Krakowa, która kocha to miejsce za wa-
lory przyrodnicze. - Takie coś tu będzie 
wystawione?! - nie dowierza, kiedy py-
tamy ją o zdanie na temat wiatraków na 
morzu, które mają się pojawić w okolicy 
za kilka lat. - Przecież takie kolosy będą 
wszystkim przeszkadzać. Tu jest turystyka 
i natura, a nie miejsce na takie inwestycje. 
Łeba jest na to za ładna. 

Jej zdanie podziela każdy z napotkanych 
tego chłodnego popołudnia spacerowi-
czów. - Po co tutaj te wiatraki? - powtarza-
ją jak mantrę, obojętnie jakby nie zdać im 
pytania. Choć większość z nich przyzna-

je, że do wiatraków nic nie ma, tylko nie 
chce ich widzieć w pobliżu ich ukochanej 
miejscowości.

To idealne miejsce 
dla wiatrowych turbin

Według ostatnich doniesień to właśnie od 
Łeby aż po Ustkę ma się ciągnąć morski 
pas farm wiatrowych. Pionierskie jak na 
nasz kraj przedsięwzięcie ma dać dawno 
oczekiwanego kopa polskiej energetyce, 
zaś nowa gałąź przemysłu może zapew-
nić w ciągu kilku lat nawet 9 tys. nowych 
miejsc pracy. 

Nieformalną stolicą tego regionu jest 
Słupsk, którego prezydent nie ukrywa, 
że jest entuzjastą energii z odnawialnych 
źródeł i chętnie widziałby związane z nimi 
inwestycje. -  Na Pomorzu, w tym również 
na Ziemi Słupskiej, możemy mówić już 
o pewnej specjalizacji w farmach wiatro-
wych – cieszy się Maciej Kobyliński. - 
Dzięki warunkom atmosferycznym farmy 
wiatrowe na Pomorzu są atrakcyjne pod 
względem inwestycyjnym. Tym samym 

morska energetyka wiatrowa dla Ziemi 
Słupskiej może być szansą na rozwój. 
Mam na myśli korzyści dla samorządów, 
przede wszystkim w ramach tzw. Dwu-
miasta Słupsk-Ustka i lokowania firm 
z branży odnawialnych źródeł energii, a co 
za tym idzie nowe miejsca pracy.

Tylko dlaczego tu, w okolicach biednego 
Słupska, mają stanąć olbrzymie wiatraki? 
Dlaczego nie postawić ich bliżej ponad 
milionowej aglomeracji trójmiejskiej czy 
choćby Szczecina, leżącego przecież tuż 
przy granicy z Niemicami, które są jed-
nym z liderów w branży morskiej energe-
tyki wiatrowej? - W rejonie Gdańska mor-
skie wody wewnętrzne rozciągają się na 
Zatokę Gdańską i Zatokę Pucką, od lądu 
aż do Helu. Następnie morze terytorialne 
zajmuje pas o szerokości 12 mil morskich, 
zaś jego granica przebiega w miejscu, 
gdzie głębokość wody osiąga ok. 100 
m. Z tego względu nie jest to odpo-
wiednie miejsce dla budowania 
elektrowni na morzu, której fun-
dament znajduje się na 
dnie – wyja-

Anatomia 
turbin 
strachu
Skoro morskie farmy wiatrowe 
wyjdą na dobre nawet niemieckim 
morświnom, to tym bardziej 
wyjdą na dobre Polsce. 

 - Tam mają być te wiatraki? 
Ale dlaczego w Łebie? - 
patrzy na horyzont i kiwa 
z niedowierzaniem głową 
Anna Kocjan, turystka 
z Krakowa

Przy planowaniu ich lokalizacji 
możemy robić wyjątki 
dla wczasowych miejscowości, 
ale dalsza bierność i brak pomocy 
rządu przy tych inwestycjach będzie 
strzałem w stopę. Sprawdziliśmy 
to na przykładzie Bremerhaven.
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śnia Edward Tymiński, Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska Morskiego Urzędu 
Morskiego w Słupsku. - Najbardziej do-
godne są obszary morskie, gdzie głębokość 
nie przekracza 30 m. Im płycej, tym łatwiej 
i taniej jest postawić elektrownię wiatrową 
na morzu. Rejon na północ od Łeby i Ustki 
jest atrakcyjny, gdyż mimo dużej odległo-
ści od lądu są tam płytkie obszary.

Najpierw czekają nas protesty

- Chciałbym żeby zarówno Łeba, jak i jej 
okolice były wolne od wiatraków - nie 
ukrywa Andrzej Strzechmiński, burmistrz 
tego miasta. - Zdaję sobie sprawę z tego, 
że Polska ma w tym zakresie pewne zobo-
wiązania oraz że te inwestycje mają być 
zlokalizowane ponad 20 km od brzegu 
i przy większości warunków pogodowych 
nie będzie ich widać, ale wolałbym żeby 
nie szpecono przy tym miejscowości tury-
stycznych. Bo na dzień dzisiejszy nikt nie 
myśli o tym kto będzie odpowiedzialny za 
ich utylizację i jakie będzie to za sobą nieść 
koszty. Przecież te wiatraki mają określo-
ny okres używalności. 

Burmistrz dostrzega też jeszcze jeden mi-
nus: farmy będą przeszkodą nawigacyjną. 
- Na szczęście będą tak daleko, że nie będą 
stanowiły zagrożenia kolizji w ruchu że-
glarskim i statków, ale przez to, że to wciąż 
przeszkody nawigacyjne, trzeba będzie 
ograniczyć miejsca połowów - podkreśla. 

Polscy rybacy nie torpedują jeszcze tych 
planów sprzeciwami, ale nikt nie ma wąt-
pliwości, że wkrótce do tego dojdzie. Nie 
można też wykluczyć, że za Łebą pójdą 
inne kurorty, którym nie spodoba się po-
mysł, by z ich brzegu było widać śmigła na 
horyzoncie. Nawet tylko przez lornetkę.

Czy jest się czego bać? 

Jest, bo wątpliwości jest dużo więcej: 
o połowy, o opłacalność, o nakłady... 
Tymczasem rząd jak dziecko we mgle 
poszukuje złotego środka na rozwój pol-
skiej energetyki. Kiedy świat wycofuje 
się z elektrowni jądrowych, my mamy 

uruchomić swoją pierwszą za dziesięć 
lat. A kiedy zachodnie kraje zapełniają się 
kolektorami słonecznymi i wiatrakami na 
lądzie, my zastanawiamy się czy mamy 
tyle gazu z łupków, ile mówią zachodnie 
koncerny. 

W morskiej energetyce wiatrowej jest tak 
samo. Już jesteśmy 22 lata za Europą, bo 
pierwsze morskie farmy wiatrowe powsta-
ły w 1991 r. w Danii. Szacuje się, że do 
2020 r. będą już zapewniać 4 proc. energii 
na terenie Unii Europejskiej, a 10 lat póź-
niej aż 14 proc. Obecnie zdecydowanymi 
liderami pod względem budowy tego typu 

farm są Brytyjczycy. Mocno po piętach za-
czynają już im jednak deptać Niemcy, któ-
rzy za 8 lat mają dysponować wiatrowym 
arsenałem o mocy ponad 10 gigawatów.

U nas na razie siódme poty wylewają 
potencjalni inwestorzy i stowarzyszenia 
lobbujące na rzecz tego przedsięwzię-
cia, zwłaszcza Polskiego Stowarzyszenia 
Energetyki Wiatrowej i Polskiego Towa-
rzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, 
żeby w ogóle poważniej zainteresować 
tematem rządzących. I w tym roku chy-
ba nastąpił wreszcie przełom, bo na nie-
dawnej konferencji w Słupsku zjawili się 
przedstawiciele władz wojewódzkich, 
rządu i parlamentarzyści. A od nich zależy 

teraz najwięcej – bez regulacji, przepisów 
i ustaw Polacy szybciej zdobędą mistrzo-
stwo świata w piłce nożnej, niż zbudują 
farmy. 

Tyle, że czas nas goni. Unia Europejska 
wymaga proekologicznych rozwiązań, 
niekiedy wręcz je wymusza, a zasoby 
źródeł nieodnawialnych w bardzo szyb-
kim tempie się kurczą. Jeśli mamy więc 
się bać, bójmy się najbardziej o bierność 
rządzących.

Turbiny napędziły niemiecki port

Podczas konferencji prasowych dotyczą-
cych inwestycji na morzu często pada sło-
wo „Bremerhaven”. Jako wzór, lider, przy-
kład do naśladowania, który wcześniej był 
tylko upadającym centrum stoczniowym. 
To 110-tysięczne niemieckie miasto u uj-
ścia Wezery do Morza Północnego odżyło 
dzięki wiatrakom, które postawiano kilka-
dziesiąt kilometrów od niego. To był za-
strzyk pieniędzy dla całej okolicy, łącznie 
z niedaleką, ponad półmilionową Bremą.

W tym ostatnim mieście o farmach wia-
trowych dużo się mówi. Nawet w tramwa-
jach na poręczach wiszą ulotki zaprasza-
jące na targi offshore, bo tak na zachodzie 
określa się branżę związaną z morską ener-
getyką wiatrową. Można się też załapać na 
„Tour de Wind”, czyli... wycieczki do firm 
związanych z tą gałęzią przemysłu. Niem-
cy się nią szczycą i swój sukces potrafią 
przenieść nawet na grunt turystyki. Za kil-
ka euro autobus z przewodnikiem obwie-
zie nas po najważniejszych zakładach. 

Natomiast w samym Bremerhaven trud-
no nie natknąć się na olbrzymie elementy 
konstrukcyjne wiatraków, które imponują 
i przyciągają wzrok, czekając na montaż. 

- Dzięki farmom wiatrowym w naszym 
mieście w ciągu ostatniej dekady powstało 
4 tys. miejsc pracy. Zupełnie zmienił się 
też wizerunek miasta. Na lepsze - mówi 
Expressowi z uśmiechem na ustach Melf 
Grantz, burmistrz Bremerhaven. - Pomaga 
to również w przyciąganiu nowych miesz-
kańców. Już przygotowujemy nowe tereny 
pod budowę domów. Farmy wiatrowe na 

Według ostat-
nich doniesień 
to właśnie od 
Łeby aż po Ust-
kę ma się cią-
gnąć morski 
pas farm wia-
trowych

ENERGETYKA



EXPRESS BIZNESU      | 35

morzu to same plusy, choć oczywiście mu-
sieliśmy uprzednio zmienić strukturę go-
spodarczą miasta i nastawić ją na przyjęcie 
nowych firm. 

Jednak nie wszystko złoto, co się kręci

Anrea Steffens do Bremerhaven prze-
prowadziła się pięć lat temu. Morskie 
powietrze pomaga jej w walce z astmą 
i niewydolnością tarczycy. Odżyła tu 
i jednocześnie obserwowała rozwój mia-
sta, napędzanego przez offshore. - W tym 
czasie wybudowano tu nową promenadę, 
rozbudowano Dom Przesiedleńców i port 
rybacki, żeby przyciągnąć jeszcze więcej 
turystów. Ale wciąż jest tu duże bezrobocie 
i niskie płace. Wielu inwestorów pochodzi 
zza granicy, więc zyski nie wędrują bez-
pośrednio do naszego miasta – przyznaje 
z ubolewaniem Steffens.

Ale również ona cieszy się, że w pobliżu 
jest produkowana proekologiczna energia, 
która szturmem zdobywa Europę. I dla-
tego jej nie krytykuje, mając nadzieję, że 
branża przyniesie regionowi jeszcze więk-
sze korzyści.

W Polsce najwięcej obaw związanych 
z farmami wiatrowymi dotyczy rybołów-
stwa. I słusznie, bo w Niemczech to wła-
śnie był największy problem. Natascha 
Manski, rzecznik prasowy Ministerstwa 
Żywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsu-
menta Dolnej Saksonii przyznaje, że bu-
dowa farm wiatrowych na morzu spowo-
dowała, że tereny połowu w obszarze tych 
inwestycji nie mogą być zarybione. - To 
ogranicza rybaków w wyborze miejsc po-
łowów, ale według naszej wiedzy w ogól-
nym rozrachunku nie zmniejszyło ilości 
połowów. Rybacy wykorzystują teraz inne 
obszary, chociaż skarżą się, że teraz muszą 
pokonywać większą odległość do łowisk.

Skarżą się też jednak na kabel łączący 
farmy z lądem. Z powodów technicz-
nych nie mógł być wkopany zbyt głębo-
ko w ziemię, co wyklucza rybołówstwo 
w jego pobliżu.

Uciekły stamtąd też morświny, piękne 
ssaki spokrewnione z delfinami, które jesz-

cze kilkadziesiąt lat temu licznie występo-
wały też w polskiej części Bałtyku, ale dziś 
spotkanie u nas choć jednego osobnika 
graniczy niemal z cudem. Niemcy są jed-
nak dobrej myśli.

- Wychodzimy z założenia, że morświny 
opuściły teren budowanej farmy wiatrowej 
tylko czasowo, żeby uniknąć hałasu przy 
stawianiu konstrukcji – tłumaczy Natascha 
Manski. - Przewidujemy, że po zakończe-
niu budowy morświny znowu powrócą 
i będą żywić się rybami występującymi 
przy wiatrakach. Dla nich nowa sytuacja 
jest o tyle lepsza, że nie będą teraz kończyć 
w sieciach rybackich.

Niemcy dali nam lekcję

W Polsce praktycznie nie ma żadnych 
inwestycji, które nie ciągnęłyby za sobą 
głosów sprzeciwu. Nawet jeśli będziemy 
mieli kolonię na Marsie i postawimy tam 
koparkę, możemy być pewni, że wkrót-
ce jakiś Polak ją oprotestuje, bo niszczy 
krajobraz tej planety. Czasem te głosy są 
słuszne, czasem nie. Jednak ze wszystkich 

możliwych rozwiązań, które mogą przy-
nieść nadzieję dla polskiej branży energe-
tycznej, farmy na morzu wydają się budzić 
najmniej wątpliwości. Zaś niemieckie do-
świadczenia mogą być dla nas dobrą lek-
cją, z której powinniśmy wyciągnąć prak-
tyczne wnioski.

Łeba natomiast ma rację broniąc swojej 
unikalności. Gdyby zresztą tego nie robi-
ła, pretensje do niej miałaby zapewne cała 
Polska. Zrozumiałym byłoby przewidze-
nie dla niej wyjątku. Ale nic już nie obroni 
polskiego establishmentu, jeśli również i ta 
branża energetyki zostanie zaniedbana.

- W Niemczech mieliśmy sprzyjającą 
narodową politykę energetyczną i ciągłe 
wsparcie od rządu, dlatego wszystko po-
szło tu sprawnie – podkreśla burmistrz 
Bremerhaven. - Aby ta branża rozwinęła 
się w Polsce, będzie musiało zajść wiele 
procesów na różnych szczeblach. Jeśli zro-
bicie te kroki, producenci z naszego miasta 
są gotowi nawet dostarczyć wam niezbęd-
ne urządzenia.
Marlena Podolska, 
Mikołaj Podolski

- Dzięki inwestycjom w farmy wiatrowe niemieckie Bremerhaven z podupadają-
cego centrum stoczniowego przekształciło się w piękny port
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35 wież wiatrowych zbuduje dla duń-
skiej fi rmy Vestas Wind A/S  spółka GSG 
towers, która działa na terenie spółki 
Stocznia Gdańsk i należy do tej samej 
grupy kapitałowej. turbiny będą eks-
ploatowane na największej farmie wia-
trowej na Ukrainie. 

Kontrakt z duńską spółką podpisano 
na początku kwietnia, a takie zobowią-
zanie ma być początkiem długotermi-
nowej współpracy między fi rmami.

– Wstępne oszacowanie naszych zdol-
ności przeprowadzone przez Vestas 
zakończyło się pomyślnie. to była pod-
stawa do podpisania kontraktu. Jednak 
jest to dopiero początek naszej współ-
pracy. Istnieją daleko zaawansowane 

plany rozwoju. Mają one być realizo-
wane wspólnie ze specjalistami z fi rmy 
Vestas, co samo w sobie umożliwi nam 
podjęcie dalszych kroków na rzecz 
rozwoju GSG towers jako wiodącego 
producenta konstrukcji wieżowych dla 
branży energetyki wiatrowej w Europie 
– zapowiada thomas Gaardbo, wicepre-
zes GSG towers.

Podpisany kontrakt zakłada produkcję 
35 w pełni wyposażonych wież wiatro-
wych, o długości 94 metrów i szerokości 
4,3 m w podstawie. Każda z nich ważyć 
będzie ok. 200 ton. Gotowe konstrukcje 
bezpośrednio ze stoczniowego nabrze-
ża zostaną przetransportowane drogą 
morską do portu na Ukrainie.

Turbiny wiatrowe z Gdańska
pojadą na Ukrainę

– Wieże wyprodukowane w Gdań-
sku będą częścią największej farmy 
wiatrowej na Ukrainie. Jesteśmy zo-
bowiązani do realizacji zamówienia, 
w jak najlepszej jakości i oczywiście na 
czas. Pracujemy bardzo ciężko, żeby 
zapewnić pełną gotowość niezbędną 
do rozpoczęcia produkcji – dodaje 
Gaardbo.

Produkcja zamówienia dla fi rmy Ve-
stas ruszy w maju tego roku, na nowej 
niedawno rozszerzonej linii technolo-
gicznej do budowy wież zlokalizowa-
nej w hali K1 Stoczni Gdańsk.

Utworzona w 2009 r. spółka GSG to-
wers zajmuje się produkcją i sprzeda-
żą wież wiatrowych na terenie Stoczni 
Gdańsk. Razem ze Stocznią należy do 
jednej grupy kapitałowej – Gdańsk 
Shipyard Group. GSG towers ma już 
na koncie realizację zamówień dla 
czołowych producentów turbin wia-
trowych, m.in. Nordex i Siemens. GB

Całkowita moc tam zainstalowana do sierpnia 
tego roku wyniesie 197 MW. Zlokalizowana na 
Żuławach Wiślanych inwestycja została zreali-
zowana w 10. miesięcy, 2 miesiące wcześniej 
niż zakładany termin oddania. W sierpniu br. 
planowane jest zakończenie kolejnego etapu 
rozwoju farmy i zwiększenia jej mocy do 45 
MW. W efekcie, łączna moc zainstalowana 
RWE Renewables w energetyce wiatrowej 
w Polsce wzrośnie do 197 MW. Budżet inwe-
stycji w Nowym Stawie przekroczył 70 mln 
EUR. 

- Dotychczasowe nakłady spółki, tylko na 
energetykę wiatrową, przekroczyły już 1,4 mld 
złotych. Do 2015 r., RWE planuje zainwestować 
w ten obszar dalsze 600 mln złotych i osiągnąć 
300 MW łącznej mocy zainstalowanej. Jednak 
utrzymanie dynamiki rozwoju wymaga kom-
pleksowych ram prawnych i przejrzystych zasad 
prowadzenia biznesu - mówi Filip Thon, Prezes 
RWE Polska, Członek Zarządu RWE East.

Na park wiatrowy w Nowym Stawie składa 
się obecnie 19 turbin wiatrowych REpower 
MM92. Każda z nich o mocy 2,05 MW. Wyso-
kość masztów wynosi 100 m, a średnica wirnika 
92,5 m. Rocznie turbiny są w stanie wyprodu-
kować ponad 100 000 megawatogodzin energii 
elektrycznej. Jest to wystarczająca ilość, aby za-
silić zieloną energią ponad 50 000 gospodarstw 
domowych w Polsce. W sierpniu br. do użytku 
zostaną kolejne 3 turbiny.

Przy budowie farm wiatrowych RWE dużą 
uwagę przywiązuje do angażowania w projekt 
lokalnych przedsiębiorców i podwykonawców. 

RWE Renewables Polska jest operatorem sze-
ściu farm wiatrowych na terenie kraju, wliczając 
inwestycję w Nowym Stawie. Jako pierwszą, 
w 2009 r. uruchomiono elektrownię wiatrową 
w Suwałkach o mocy 41,4 MW. Kolejno na-
stępowały inwestycje w Tychowie (34,5 MW), 
Pieckach (32MW), Krzęcinie (14 MW) oraz 
w Taciewie (30 MW). (miro)

Farma wiatrowa 
na Żuławach
Należąca do RWE Renewables 
farma wiatrowa w Nowym 
Stawie o mocy 39 MW została 
przyłączona do sieci. 

ENERGETYKA ENERGETYKA



EXPRESS BIZNESU      | 37

Żarnowiec lub Choczewo to dwa najbardziej prawdopodobne 
miejsca, w których ma powstać pierwsza polska elektrownia 
jądrowa. Już w połowie 2013 roku rozpoczną się tam badania 
środowiskowe i lokalizacyjne. Wyniki przesądzą o tym, gdzie 
powstanie elektrownia. 

Badania środowiskowe będą polegały na dokładnej inwentary-
zacji flory i fauny. Natomiast lokalizacyjne określą wpływ ist-
niejących warunków geologicznych i hydrologicznych na bez-
pieczeństwo funkcjonowania reaktorów. Już sama analiza badań 
opinii społecznej wskazuje, że aż 76 procent mieszkańców Gmi-
ny Gniewino i 51 procent ludności Gminy Choczewo popiera 
budowę elektrowni jądrowej na Pomorzu. 

Ostateczną lokalizację inwestycji poznamy pod koniec 2014 
roku. 

- Przygotowujemy się do uruchomienia postępowania przetar-
gowego, w którym chcemy wybrać dostawcę technologii reak-
tora, głównego wykonawcę inwestycji, dostawcę paliwa i firmę, 
która będzie nas wspierać w eksploatacji tej elektrowni – mówi 
Jacek Cichosz, dyrektor ds. operacyjnych PGE.

Badania środowiskowe potrwają minimum 12 miesięcy. Na 
podstawie ich wyników zostanie przygotowany Raport o Ocenie 
Oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten zosta-
nie przedstawiony Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowi-
ska, który wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla inwestycji. 

Natomiast analizy i badania lokalizacyjne potrwają 24 mie-
siące. Ich wyniki zostaną zawarte w Raporcie Lokalizacyjnym, 
który podlega ocenie wojewodzie, który na jego podstawie wyda 
decyzję o ustaleniu lokalizacji. Ponadto dla inwestora elektrow-

ni najważniejsze będą decyzje rządu, które zapewnią możliwość 
realizacji projektu. 

- Będzie to kwestia ustanowienia stabilnych reguł, regulacji 
prawnych, przepisów i podejmowanych decyzji administracyj-
nych, które będziemy mieli w tym procesie – dodaje dyrektor 
Jacek Cichosz.

Wyniki badań PGE świadczą o dużym poparciu społecznym 
dla inwestycji. Przy ocenie wpływu elektrowni jądrowej na 
życie mieszkańców w województwie pomorskim przeważają 
opinie pozytywne. W przypadku miejscowości lokalizacyjnych 
jak Krokowa, Choczewo i Gniewino uważa tak ponad połowa 
ankietowanych. 

W Krokowej odsetek opinii pozytywnych jest dwukrotnie wyż-
szy niż negatywnych, a w Gniewinie – siedmiokrotnie wyższy. 
Wysokie 61 proc. poparcie dla budowy elektrowni jądrowej 
w Polsce pokazuje, że są oni świadomi potrzeby realizacji takiej 
inwestycji w naszym kraju. W województwie zachodniomorskim 
zwolenników jest tylko 19 proc. 

Realizacja inwestycji również według władz województwa bar-
dzo ważna dla całego Pomorza.

- Elektrownia jądrowa może być wielką szansą rozwojową dla 
naszego województwa – mówi marszałek Mieczysław Struk. - 
Będzie kilka tysięcy miejsc pracy, olbrzymie podatki i wielki 
cykliczny projekt.

Jak wynika z harmonogramu w 2016 roku zostanie wydana de-
cyzja o lokalizacji a w drugiej połowie 2018 r. rozpocznie się bu-
dowa. Pierwszy blok elektrowni atomowej będzie uruchomiony 
w drugiej połowie 2024 roku.
Daria Dunajska

Zbudują elektrownię 
atomową na Pomorzu?
W Gdańsku spotkali się przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej, aby zaprezentować stan 
przygotowań do budowy Elektrowni Jądrowej na Pomorzu, specyfikę badań lokalizacyjnych 
i środowiskowych oraz pochwalić się najnowszymi wynikami badań opinii publicznej. 

Jak wynika 
z harmonogramu 
w 2016 roku 
zostanie wydana 
decyzja o lokalizacji 
a w drugiej 
połowie 2018 r. 
rozpocznie się 
budowa. Pierwszy 
blok elektrowni 
atomowej będzie 
uruchomiony 
w drugiej połowie 
2024 roku.
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Wzrost wyników finansowych w 2012 r. 
 wynika głównie z wyższych notowań 
produktów naftowych na rynkach świa-
towych, wyższego średniorocznego kur-
su dolara oraz wyższego o 1,4% wolu-
menu sprzedaży, który wyniósł w sumie 
blisko 10 160 tys. ton. Wyższy wolumen 
sprzedaży udało się osiągnąć dzięki 
zwiększonemu o 5,6% przerobowi ropy 
w gdańskiej rafinerii. To efekt skutecz-
nej realizacji Programu 10+.

– Ubiegły rok nie był łatwy dla bran-
ży paliwowej. Mimo to LOTOS kon-
sekwentnie zwiększył wolumen sprze-
daży oraz udziały w rynku, co miało 
pozytywne odbicie w wynikach spółki 
– mówi Paweł Olechnowicz, prezes 
Grupy LOTOS S.A. – Istotny wpływ 
na działalność LOTOSU miał również 
zrealizowany w 2012 roku Program 
Optymalnej Ekspansji, dzięki któremu 
w ramach całej grupy kapitałowej za-
oszczędzono  446 mln zł. Realizując 
go LOTOS pokazał, że potrafi przejść 
przez trudny gospodarczo okres nie 
zwalniając tempa rozwoju. Takie same 
założenia będą przyświecały koncerno-
wi w tym roku.     

Pierwotne założenia Programu Opty-
malnej Ekspansji (POE) zakładały 
oszczędności na poziomie 257 mln 
zł uzyskane poprzez dalszą poprawę 
struktury kosztów i efektywności za-
rządczej, ale i przy zachowaniu szerszej 
realizacji projektów inwestycyjnych. 
Skuteczna realizacja POE dała Grupie 
LOTOS skuteczną broń do walki ze 
spowolnieniem gospodarczym, odczu-
walnym w drugiej połowie ub.r.

Talisman Energy i SBM Offshore 
ogłosiły informację o zawarciu po-
rozumienia w sprawie usunięcia wa-
dliwej platformy ze złoża Yme. Dla 
spółki LOTOS E&P Norge, która jest 
inicjatorem i jedną z głównych sił na-
pędowych tego porozumienia, a jedno-
cześnie 20-procentowym udziałowcem 
koncesji, oznacza to zakończenie nego-
cjacji i oczekiwany od dłuższego czasu 
powrót do działań technicznych, do-

Zwiększana sprzedaż 
i udziały w rynku
W 2012 roku przychody ze sprzedaży LOTOSU wyniosły 33,1 mld zł, co stanowi wzrost 
o 13,2% w stosunku do 2011 r. W analizowanym okresie zysk operacyjny uplasował się 
na poziomie 301 mln zł, a zysk netto wyniósł 923 mln zł i wzrósł o 42%.

celowo związanych z uruchomieniem 
produkcji lub sprzedaży udziałów, co 
stanowi właściwy krok w kierunku od-
zyskania wszystkich zainwestowanych 
w ten projekt środków. 

Część nakładów zostanie odzyskana 
w wyniku wykorzystania obowiązują-
cej na szelfie norweskim tarczy podat-
kowej. Zgodnie z zapisami porozumie-
nia SBM Offshore, zapłacił członkom 

konsorcjum kwotę 470 mln USD. Po-
rozumienie zostało zawarte za zgodą 
wszystkich udziałowców koncesji Yme, 
w tym LOTOS E&P Norge.

W 2012 r. LOTOS konsekwentnie 
realizował plan inwestycji i rozwoju. 
Ekonomiczna sieć stacji paliw LOTOS 
Optima podwoiła liczbę swoich placó-
wek i była najszybciej rozwijającą się 
siecią detaliczną na polskim rynku. Ak-

tualnie w sieci LOTOS działają 
404 stacje paliw, z których107 
to placówki LOTOS Optima. 
W ub. r. udział LOTOSU w ryn-
ku detalicznym wyniósł 8% 
w stosunku do 7,6% w 2011 r.

Grupa LOTOS zawarła kilka 
ważnych dla rozwoju spółki 
umów, m.in. z Grupą Azoty oraz 
PGNiG. (waga)

W 2012 r. LOTOS 
konsekwentnie re-
alizował plan inwe-
stycji i rozwoju. 

ENERGETYKA
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W roku 2012 na terenie Bazy Paliw Naftopor-
tu obsłużono ponad 220 zbiornikowców, w tym 
ponad 70 jednostek o tonażu przekraczającym 80 
tys. ton. i ponad 40 –  z ładunkiem 15-80 tys. ton. 
Przeładowano 10,3 mln ton paliw płynnych.

Z wymienionej liczny 74 % stanowiła ropa 
naftowa, reszta – to przeładunki produktów naf-
towych Nie jest to szczyt możliwości ani marzeń 
firmy, na zapleczu której buduje się właśnie ter-
minal naftowy. 

Sztandarowa inwestycja

Inwestycja PERN (Przedsiębiorstwo Eksplo-
atacji Rurociągów Naftowych), która ma zostać 
w pierwszej fazie ukończona w 2015 roku, bę-
dzie największym tego rodzaju przedsięwzię-
ciem w naszym kraju. Zespół zbiorników dedy-
kowanych ropie naftowej ma pomieścić 400 tys. 
metrów surowca. Część paliwowa ma powstać 
później – ok. r. 2018. Zgodnie z założeniami, po-
wstanie na terenie gdańskiego Portu Północnego, 
na obszarze około 29 hektarów. Plan zakłada bu-
dowę około 20 zbiorników różnej wielkości, od 
10 tys. do blisko 63 tys. metrów sześciennych. 
Konieczne będzie też wybudowanie towarzyszą-
cej infrastruktury technicznej: torów z bocznicą 

kolejową, rurociągów zewnętrznych łączących 
terminal z Naftoportem oraz bazą PERN w Gdań-
sku oraz budynków, parkingów i urządzeń umoż-
liwiających obsługę kilku rodzajów produktów: 
ropy naftowej (różnych gatunków), oleju napę-
dowego, benzyny tradycyjnej, benzyny lotniczej, 
innych produktów chemicznych. Umowę przed-
wstępną dotyczącą dzierżawy gruntu , na którym 
powstaną nowe zbiorniki, podpisały pod koniec 
ubiegłego roku władze PERN-u i Morskiego Por-
tu Gdańskiego, który jest dysponentem terenu. 

Co z dywersyfikacją?

Inwestycje powyższe mają m.in. na celu dywer-
syfikację zaopatrzenia Polski w paliwa płynne 
oraz zwiększenie pojemności magazynowej. Zda-
nie się na zaopatrzenie krajowych rafinerii w ropę  
za pośrednictwem rurociągu „Przyjaźń”, którym 
surowiec płynie z Rosji może być w przyszłości 
niestabilne i podatne na kaprysy dostawców wy-
nikające również z pobudek politycznych. 

- Istnienie i rozwój „Naftoportu” umożliwia 
dostawy ropy drogą morską – mówi Dariusz Ko-
bierecki, prezes zarządu przedsiębiorstwa.- Nie-
odzowność tej drogi już wykazała praktyka. Po 
wybudowaniu terminalu w Ust Łudze, Rosjanie 

Wokół Naftoportu
Przedsiębiorstwo rozwija się i wdraża w życie ambitne plany mimo 
zmieniających się warunków ekonomicznych. Czy to Naftoport zdecyduje 
o zwiększeniu naszej energetycznej niezależności?

Żywo zaintereso-
wany współpracą 

z przedsiębior-
stwem jest zarząd 

Grupy LOTOS. Pre-
zes Paweł Olech-

nowicz intensyw-
nie poszukuje 

alternatywnych 
(prócz rosyjskich) 

źródeł dostaw 
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Od dwóch lat Naf-
toport należy do 

najprężniej rozwija-
jących się przedsię-

biorstw Regionu Po-
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znalazły odzwier-
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„Naftoport” istnieje od 20 lat. Spółka zajmuje się przeładunkiem ropy 
naftowej i paliw płynnych w Porcie Gdańskim. Odgrywa kluczową rolę 
biorąc pod uwagę logistykę dostaw ropy naftowej dla polskich i nie-
mieckich rafi nerii oraz jej tranzytu z Rosji i Kazachstanu do portów Eu-
ropy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Dalekiego Wschodu.

Obecnie największym udziałowcem Naftoportu jest PERN. Oprócz 
niego udziały w przedsiębiorstwie posiadają także Orlen, Lotos, Port 
Północny, J&S Service and Investment oraz bezpośrednio Skarb 
Państwa.

Od dwóch lat Naftoport należy do najprężniej rozwijających się przed-
siębiorstw Regionu Pomorskiego. W roku 2012 starania fi rmy znalazły 
odzwierciedlenie w postaci dwóch prestiżowych nagród - Diamentów 
Forbesa i Gazeli Biznesu. Ocenia się, że obecnie realizowane i plano-
wane na najbliższą przyszłość inwestycje powinny zwiększyć roczną 
zdolność przeładunkową z obecnych 40  do 50 mln ton. 

nie tylko przestali korzystać z terminalu gdańskie-
go dla eksportu surowca, ale zmniejszyli też do-
stawy ropy przez rurociąg do odbiorców z Polski 
i zachodu Europy. W tej sytuacji coraz więcej tan-
kowców z dostawami tego surowca przypływa do 
terminalu „Naftoportu”. 

Proces ten może podlegać intensyfi kacji. Przy-
gotowując się na to przedsiębiorstwo podpisało 
z Hydrobudową Gdańsk umowę na budowę sta-
nowiska przeładunkowego, produktowego „T1” 
w bazie paliw płynnych w Porcie Północnym. 
Stanowisko umożliwi w ciągu roku przeładunek 
200 statków o pojemności do 50 tys. ton. Obecnie 
Naftoport jest wyłącznym właścicielem, czterech 
takich stanowisk o potencjale 34 mln ton towaru 
rocznie. Spółka podkreśla, że to najważniejsze 
zadanie inwestycyjne w ostatnim czasie. Umowa 
dotyczy prac hydrotechnicznych oraz konstrukcyj-
no-budowlanych. Jej wartość to 26 mln zł. Prace 
mają zakończyć się za rok. Zwiększenie mocy 
przeładunkowych bazy paliw Naftoportu-u, ma 
ścisły  związek ze wspomnianą budową terminalu 
naftowego.

Możliwe będzie też wybudowanie stanowiska 
T-2 wzdłuż tego samego pirsu, przy którym po-
wstanie T-1. Wszystko będzie zależało od skali po-
trzeb PERN-U, które będą znane prawdopodobnie 
w pierwszej połowie przyszłego roku.

Niezależnie od tego trwają obecnie prace mo-
dernizacyjno-odtworzeniowe na stanowisku P 
(najstarszym). Dostarczane są nowe urządzenia 
(ramiona) z Holandii. Wymiana starych urządzeń 
na nowoczesne następować będzie sukcesywnie, 
począwszy od przyszłego roku, po uzyskaniu 
certyfi kacji ze strony polskiego Urzędu Dozoru 
Technicznego.

Gdański Naftoport, jak już wspomnieliśmy, od 
maja ubiegłego roku nie obsługuje co prawda tran-
zytu rosyjskiej ropy do Europy Zachodniej, spółka 
nadrabia jednak dzięki większemu niż dotychczas 
importowi. Operator terminala nie powinien na-
rzekać na brak zamówień. Według danych Trans-
nieftu na IV kwartał rurociągiem Przyjaźń dotarło 
do polskich rafi nerii około 3,9 mln ton ropy. To 
mniej więcej 65 proc. kwartalnego zapotrzebowa-
nia Orlenu i Lotosu i około 2 mln ton musiało być 
sprowadzone z morza, co oznaczało konieczność 
rozładunku 20 standardowej wielkości tankow-
ców. Do tego należy jeszcze doliczyć eksport i im-
port produktów naftowych. Ta tendencja będzie 
się utrzymywać, a więc rola „Naftoportu” będzie 
rosnąć. 

Żywo zainteresowany współpracą z przedsię-
biorstwem jest też zarząd Grupy LOTOS. Prezes 
Paweł Olechnowicz intensywnie poszukuje alter-
natywnych (prócz rosyjskich) źródeł dostaw ropy 
naftowej. Wszystko jedno, czy będzie dalej inwe-
stował w poszukiwania na szelfi e norweskim, czy 
czerpał ze złóż na Bałtyku, węzłem dostawczym 
będzie „Naftoport”. Ostatnie porozumienie LO-
TOSU z konsorcjum „Azoty Tarnów” wskazuje 
na wejście gdańskiej grupy w branżę chemiczną 
i być może potrzebne się okaże małe stanowisko 
przeładunkowe na Martwej Wiśle (z dostępem do 
morza z Wisły Śmiałej), dla ciężkich frakcji rafi ne-
ryjnych, ale to jeszcze melodia przyszłości.POR 



EXPRESS BIZNESU      42 |  

Nazwiska Jerzego Melaniuka, stanowiącego od grudnia ubr. 
jednoosobowy zarząd ZMPG SA i Jerzego Lebiedzia, szefa 
Działu Koordynacji Inwestycji, Prokurenta ZMPG SA oraz Ada-
ma Żołnowskiego, Dyrektora Strategicznego i Finansowego 
„DCt GDAŃSK” SA i Jędrzeja Mierzewskiego, Dyrektora Ope-
racyjnego „DCt GDAŃSK” SA z pewnością przejdą do historii 
portu i miasta. Podpisana przez nich umowa o dzierżawie 
kolejnych 27 hektarów portowego gruntu i rozbudowie po-
tencjału do obsługi kontenerów w gdańskim porcie otwiera 
nowe perspektywy przed samym portem, ale i także przed 
rozwijającym się wokół niego od z górą tysiąca lat miastem.

Porozumienie z Dworu Artusa jest kontynuacją zawartej 
w dniu 27 stycznia 2004 roku „Umowy dzierżawy nierucho-
mości oraz budowy i eksploatacji terminalu kontenerowego”, 
który jest obecnie największym i najnowocześniejszym termi-
nalem kontenerowym w Polsce. Wspólnym zamierzeniem kie-
rownictw obu podpisujących Umowę spółek jest, by terminal 
„DCt” jak najszybciej przystosować do obsługi największych 
statków kontenerowych świata - także tych, które dopiero wy-
chodzą z doków stoczni na Dalekim Wschodzie lub też są na 
deskach kreślarskich. 

Morski port w Gdańsku przeładowuje rocznie towary o war-
tości ok. 100 miliardów złotych, daje pracę 40 tysiącom ludzi, 
dzięki wcześniejszym inwestycjom zapewnia dostawy surow-
ców energetycznych dla kraju i stwarza możliwość godziwe-
go zarobku polskich producentom. Coraz nowocześniejsza 
infrastruktura portu sprawia także, iż korzystają z niej gospo-
darki krajów Europy Bałtyckiej i Środkowo-Wschodniej. Głę-
bokowodny terminal Kontenerowy (DCt), dynamiką obro-
tów zadziwiający nie tylko porty bałtyckie, już w piątym roku 
swego istnienia stał się drugim terminalem kontenerowym 
na Bałtyku. Niezamarzający, dostępny przez okrągły rok i dys-
ponujący najwyższą sprawnością obsługi statków, doceniony 
został przez „Maersk Line” - lidera światowych przewozów 
morskich. Dzięki uruchomieniu przez tego armatora serwisu 
kontenerowego z Dalekiego Wschodu, z bezpośrednimi, co-
tygodniowymi zawinięciami do „DCt” - gdański port zaistniał 
jako dowozowo-dystrybucyjny port kontenerowy na Bałtyku. 
Potencjał obsługi miliona tEU w ciągu roku, to jednak - jak 
oszacowali analitycy „DCt” - zbyt mało, by ten hub sprostać 
mógł czekającej region Bałtyku wymianie handlowej.
POR 

Kontenerowe „Złote Lata” 
Wielka Hala gdańskiego Dworu Artusa była świadkiem 
podpisania przez szefów ZMPG SA i „DCT GDAŃSK” SA 
dokumentu otwierającego nowe perspektywy przed 
gdańskim portem i miastem Gdańsk.Bliskie kontakty Politech-

niki Gdańskiej i morskiego 
portu w Gdańsku utrzymy-
wane były… od zawsze. 
teraz kierownictwa obu 
instytucji zdecydowały 
o potrzebie ożywienia 
współpracy, co wymagało 
uregulowań prawnych. 

Rektor PG prof. dr hab. 
inż. Henryk Krawczyk 
oraz Jerzy Melaniuk, spra-
wujący jednoosobowy 
zarząd ZMPG SA podpisali 
porozumienie, mające 
charakter umowy ramowej 
reaktywującej wzajemne 
relacje. Jego intencją jest 
m.in. wsparcie projektów 
badawczo-rozwojowych 
realizowanych przez Poli-
technikę Gdańską na rzecz 
gdańskiego portu. 

Równoległym efektem 
będą zmiany w systemie 
kształcenia przyszłych, 
potencjalnych kadr po-
przez wprowadzenie do 
programów edukacyjnych 
specjalistycznych elemen-
tów praktycznej wiedzy 
z zakresu sektora gospo-
darki morskiej. Mają temu 
służyć cykle wykładów 
prowadzonych na Politech-
nice Gdańskiej – wspólnie 

z pracownikami naukowy-
mi – przez pracowników 
ZMPG, podobnie jak to ma 
miejsce na Uniwersytecie 
Gdańskim.

Przewiduje się także np. 
realizację badań geolo-
gicznych, hydrologicznych 
i środowiskowych związa-
nych z planami rozwoju 
infrastruktury portowej na 
akwenach Zatoki Gdań-
skiej, czy opracowanie 
metod oraz technologii 
budowy i utrzymania sieci 
przesyłowych, umacniania 
dna kanału i basenów por-
towych, ochrony antyko-
rozyjnej i funkcjonowania 
wielu innych elementów 
infrastruktury portowej. 
Szeroki profil kształcenia 
PG umożliwi też być może 
zaprojektowanie koncepcji 
platformy informatycznej 
na potrzeby ZMPG SA 
i działających w obszarze 
portu firm.

Możliwy będzie również 
powrót do sprawdzonej 
formuły wizyt studyjnych, 
czy praktyk zawodo-
wych, realizowanych pod 
opieką doświadczonych 
portowców.
(ster)

Nauka dla przemysłu 
– przemysł dla nauki

Rektor PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk oraz Jerzy 
Melaniuk, sprawujący jednoosobowy zarząd ZMPG SA

GOSPODARKA MORSKA GOSPODARKA MORSKA
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Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski, działając 
jako Walne Zgromadzenie spółki PERN „Przyjaźń” S.A., wy-
raził zgodę na realizację kluczowej dla fi rmy inwestycji - budo-
wy Terminala Naftowego w Gdańsku. 

- Inwestycja w nowoczesny terminal naftowy na gdańskim 
Wybrzeżu pozwoli na uzyskanie znaczącej pozycji w zakre-
sie przeładunku ropy i paliw w basenie Morza Bałtyckiego. 
To ważne, nie tylko ze względu na konkurencyjność polskiej 
gospodarki, ale także z powodu stworzenia elastycznego roz-
wiązania na wypadek defi cytu paliw na rynku krajowym – po-
wiedział minister skarbu Mikołaj Budzanowski. 

Komisja Przetargowa przeanalizowała trzy złożone oferty 
pod kątem zgodności ze Specyfi kacją Istotnych Warunków Za-
mówienia oraz uwzględniła wyjaśnienia – Oferentów a następ-
nie rekomendowała Zarządowi wybór Konsorcjum. Jedynym 

kryterium wyboru była cena.  
Najkorzystniejszą ofertę złożyli IDS - BUD S.A. z siedzibą 

w Warszawie – lider konsorcjum oraz członkowie konsorcjum: 
Vahostav - SK a.s. z siedzibą w Żylinie (Słowacja), Vaho-
stav – PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PSJ Hydrotranzit 
a.s. z siedzibą w Bratysławie (Słowacja), Korporacja ALTIS-
Holding z siedzibą w Kijowie (Ukraina). 

Zwycięzca zaproponował wykonanie inwestycji „pod klucz” 
za 415 mln zł. Zakończenie  prac ma nastąpić w 2015 roku. 

- To przełomowy moment w realizacji tej niezwykle ważnej 
dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju 
inwestycji. Pierwsze prace budowlane na terenie portu gdań-
skiego powinny się rozpocząć na początku przyszłego roku 
– powiedział Marcin Moskalewicz, Prezes Zarządu PERN 
„Przyjaźń” S.A. (miro)

Według danych Cruise and Ferry Info 
Stena Line w 2012 roku przewiozła 
469 516 pasażerów, 86 256 samochodów 
osobowych i 86 866 jednostek frachto-
wych. Co oznacza wzrost w stosunku do 
2011 roku o 8 proc., 9,3 proc. i 7,3 proc. 
w każdej z kategorii.

 
Nowe jednostki 

Dla linii Gdynia-Karlskrona i armato-
ra Stena Line rok 2012 był pierwszym, 
w którym przez całe 12 miesięcy linia była 
obsługiwana przez dwa bliźniacze statki: 
Stena Vision oraz Stena Spirit.

- Posiadanie dwóch identycznych stat-
ków o dobrej ofercie dla pasażerów po-
zwala nam na rozwijanie usług związanych 
z turystyką: od wyjazdów indywidualnych 
po wycieczki grupowe – informuje Marek 
Kiersnowski, dyrektor zarządzający Stena 
Line Polska Sp. z o. o. - Rozwój współ-
pracy gospodarczej ze Skandynawią daje 
perspektywę dalszych wzrostów. Będzie-
my starali się podtrzymywać ten rozwój 
również w kolejnych latach.

Wzrosty przewozów pokazują, że rynek 
przewozów powoli wraca do stanu sprzed 
kryzysowego roku 2008. W roku 2011 licz-
ba pasażerów na wszystkich liniach łączą-
cych Polskę ze Szwecją po raz pierwszy 

Stena Line zabiera 
więcej pasażerów

PERN wybuduje Terminal w Gdańsku

Ożywienie w promowym transporcie pasażerskim, samochodowym i frachtowym 
trwa. Cała branża, w tym przewoźnik Stena Line, kursujący na linii Gdynia-Karlskrona, 
w 2012 roku zanotowała wzrosty w stosunku do lat poprzednich. 

Dyrektor Stena Line, 
Marek Kiersnowski

w historii przekroczyła milion. Ten wynik 
w roku 2012 został jeszcze przekroczo-
ny – cały rynek przewozów pasażerskich 
wzrósł o prawie 4%!

Plany rozwoju
Stena Line zamierza konsekwentnie roz-

wijać linię Gdynia-Karlskrona. Barierą 
tego rozwoju jest infrastruktura w porcie 
Gdynia. Obecne usytuowanie terminalu 
promowego – przy nabrzeżu Helskim II 

– już od kilku lat jest niedopasowane do 
możliwości, jakie daje regularne połącze-
nie do Karlskrony.

Dlatego 31 grudnia 2012 Stena Line 
podpisała z Zarządem Morskiego Portu 
Gdynia umowę o wspólnym fi nansowaniu 
przygotowań do budowy nowego termi-
nala, przy Nabrzeżu Polskim. Planowana 
data otwarcia nowego terminalu to połowa 
2016 roku.
(miro)
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Wielkość sprzedaży w grupie ICtSI, 
operującej w 19 krajach na całym świe-
cie, wyniosła 730 milionów USD a wo-
lumen przeładunków przekroczył 5 mln 
600 tys. tEU.

 Główne czynniki jakie miały wpływ 
na osiągnięcie tak dobrego wyniku to 
wzrost wymiany handlowej, zarówno na 
rynkach krajowych jak i zagranicznych, 
obsługa nowych połączeń, dalsze zwięk-
szanie udziału kontenerów w przewo-
zach drobnicowych, oraz zakup terminali 
w Indonezji, Indiach i Pakistanie.

Bałtycki terminal Kontenerowy należy 
do sześciu najważniejszych dla Grupy 
spółek, obok terminali w Brazylii, Ekwa-
dorze, Chinach, na Madagaskarze oraz 
największego, macierzystego terminalu 
grupy, w Manili na Filipinach. terminale 
te odpowiedzialne są za 73% wszystkich 
przeładunków ICtSI, tj. ponad 4 mln 100 
tys. tEU, oraz 83% sprzedaży całej grupy.

- ICtSI wyróżnia się pośród innych, zna-
czących operatorów na świecie wysoką 
dynamiką wzrostu obrotów poprzez 
liczne inwestycje w nowe projekty na 
wszystkich kontynentach, a przy tym nie 
ustaje w rozwijaniu posiadanych termi-
nali. BCt jest dobrym tego przykładem: 
inwestujemy obecnie około 60 milionów 
dolarów w unowocześnienie i rozbudo-
wę, a zeszły rok był kolejnym wzrostu zy-
sku i obrotów, wspartych poszerzeniem 
oferty dla klientów i większą wydajnością 
pracy ganków. Znamienne dla BCt w ze-
szłym roku było zwiększenie udziału ko-
lei w przeładunkach do 40-50 pociągów 
tygodniowo - mówi Krzysztof Szymbor-
ski, prezes BCt.

Bałtycki terminal Kontenerowy wcho-
dzi w skład Grupy ICtSI od dziesięciu lat, 
czyli od 2003. ICtSI to międzynarodo-
wa grupa zarządzająca 27 terminalami 
kontenerowymi w 19 krajach. Założona 
w 1987 roku przez Enrique Razona fi rma 
od 1992 notowana jest na giełdzie w Ma-
nili, gdzie należy do grona 30 najwięk-
szych spółek. (miro)

Międzynarodowa grupa 
ICTSI, w skład której 
wchodzi Bałtycki Terminal 
Kontenerowy opubliko-
wała wyniki fi nansowe 
za 2012r. Miniony rok 
przyniósł 10-cio procen-
towy wzrost sprzedaży, 
zwiększenie przeładun-
ków o 8 procent.

BCT NAPĘDZA
WYNIKI GRUPY 
ICTSI

 W Porcie Gdynia padł kolejny rekord! 
W sobotę, 16 marca, przy nabrzeżu 
Holenderskim w Morskim terminalu 
Masowym Gdynia (MtMG) zacumował 
prawdziwy olbrzym - masowiec m/v 
„Mona Pegasus”. 

to największy statek, jaki dotychczas 
wszedł do gdyńskiego portu z ładun-
kiem. ten morski kolos, zbudowany 
w 2000 roku, pływa pod banderą Pa-

namy. Ma 289 metrów długości i 45 
metrów szerokości, a do MtMG wszedł 
z zanurzeniem 12,9 metra. 

Statek w dziewięciu ładowniach przy-
wiózł - bagatela - ponad 102 tysiące ton 
australijskiego węgla. Rozładunek tak 
dużej ilości towaru potrwa co najmniej 
4 dni.

 to kolejny rekord wielkości statków 
zawijających do gdyńskiego terminalu 

Olbrzym w Porcie Gdynia masowego. Dotychczasowy dzierżył 
masowiec m/v „Linda Fortune”, który 
w marcu 2012 roku także przywiózł 
węgiel do Polski.

MtMG - Morski terminal Masowy 
Gdynia to uniwersalny, nowoczesny 
terminal obsługujący różnego rodzaju 
ładunki z zachowaniem najwyższych 
europejskich norm ekologicznych. 
Zdolność przeładunkowa terminalu to 
22 500 ton na dobę. Wielkim atutem 
MtMG jest fakt, iż przy nabrzeżu Ho-
lenderskim można obsługiwać statki 
o zanurzeniu do 13 metrów.  (ster)
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Stocznia Nauta realizuje kolejne kontrakty, wśród których są 
budowa statku rybackiego, remont dwóch statków ro-ro dla no-
wego armatora i trzech masowców już współpracującego z gdyń-
skim zakładem.

W pierwszych dniach kwietnia w trzech dokach pływających 
przebywały jednocześnie jednostki należące do norweskiego 
armatora Wilson Ship Management:  m/v Wilson Malm, m/v 
Wilson Ross oraz m/v Wilson Saga. To ciąg dalszy trwającej już 
współpracy Norwegów z Nautą.

Z kolei współpracę z gdyńską stocznią rozpoczął właśnie Nor-
thern Marine Management, który do remontu oddał dwa statki 
ro-ro: m/v Stena Forecaster  należący do Stena Ro-Ro oraz m/v 
Stena Flavia należący do Northern Marine Management. 

W Naucie rozpoczęły się też prace związane z budowę nowe-
go statku, które zapoczątkowała  uroczystość położenia stępki 
na jednostkę rybacką typu „Purse Seiner/Plagic”, budowanego 
dla STADYARD AS na podstawie projektu SC70 opracowanego 
przez SEACON AS. 

Główne parametry jednostki to: długość całkowita 69,90 m, 
długość między pionami 61,20 m, szerokość 15 m, wysokość do 
pokładu głównego 6,40 m. Dostawa kadłuba planowana jest na 
ostatni kwartał 2013 roku. 

Stocznia ostatnio zakończono także prace nad konstrukcją typu 
offshore Tie-back frames dla branży morskiej energetyki wia-
trowej. Konstrukcja o masie 186 ton także trafiła już do klienta 
holenderskiego.

Dodajmy jeszcze, że zakończone zostało postępowanie w spra-
wie nabycia obligacji stoczni Nauta o wartości 120 mln zł (ok. 
40 mln euro) przez należącą do państwa Agencję Rozwoju Prze-
mysłu.  Komisja Europejska, która badała sprawę stwierdziła, 
że wszelkie procedury przeprowadzone było zgodne z unijnymi 
przepisami w dziedzinie pomocy państwa.

"Komisja uznała, że nabycia obligacji dokonano na warunkach 
rynkowych i dlatego stocznia Nauta nie uzyskała nieuzasadnionej 
korzyści ekonomicznej. W rezultacie finansowanie nie stanowi 
pomocy państwa w rozumieniu przepisów unijnych." - napisano 
w komunikacie. (ster)

Nowe kontrakty w Naucie
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W Gdańskim Porcie Lotniczym im. Le-
cha Wałęsy spotkali się przedstawiciele 
lotniska, miasta Gdańsk, urzędu marszał-
kowskiego oraz reprezentanci lokalnego 
biznesu, w celu określenia planu rozwoju 
nowej biznesowej dzielnicy, zwanej Air-
port City. 

Pomysł nowej dzielnicy, o roboczej na-
zwie Airport City, a także spotkanie do-
tyczące jej rozwoju  zostało zainicjowane 
przez Marszałka Województwa Pomor-
skiego, Mieczysława Struka oraz władze 
gdańskiego lotniska. Na zebraniu poja-
wili się m.in. Tomasz Kloskowski, prezes 
portu lotniczego, Andrzej Bojanowski, 
Zastępca Prezydenta Gdańska, Ryszard 
Świlski, Członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego oraz przedstawiciele pod-
miotów mających siedziby wokół portu.

Zgromadzeni jednakowo widzą przy-
szłość nowopowstającej dzielnicy oraz 
zgodnie zdecydowali, że powinna skupić 
się na powstaniu nowego obszaru bizne-
sowego,  który przyciągnie wielu zagra-
nicznych i krajowych inwestorów. Jest to 
przede wszystkim szansa dla Trójmiasta 
i regionu na jeszcze większy rozwój. 

– Chodzi nam o jak najlepsze wykorzy-
stanie terenów w bezpośrednim sąsiedz-
twie lotniska – wyjaśnia marszałek woje-
wództwa pomorskiego. 

Gdańskie Rębiechowo spełnia wszelkie 
kryteria, aby stać się Airport City. Mię-
dzynarodowe lotnisko funkcjonuje już od 
prawie 40 lat. Z roku na rok rozwija się 

coraz bardziej i planuje kolejne inwesty-
cje m.in. rozbudowę niedawno powstałe-
go Terminalu 2. Tomasz Kloskowski na 
spotkaniu zapowiedział również plany 
powstania części komercyjnej portu w po-
staci centrum kongresowo-biurowego.  

W 2015 roku ma powstać Pomorska Ko-
lej Metropolitarna, która połączy Gdański 
Wrzeszcz i Gdynię z lotniskiem, a także 
ułatwi dojazd do dzielnicy mieszkańcom 
Kaszub m.in Kościerzyny. W pobliżu 
kończy się budowa hotelu znanego ope-
ratora Hampton by Hilton, a nieco dalej 
funkcjonuje już pierwszy biurowiec nale-
żący do BCB Business Park, którego de-
weloperem jest Bałtyckie Centrum Bizne-
su. W skład nowoczesnego kompleksu re-
alizowanego na 11 ha docelowo wejdzie 5 
biurowców o łącznej  powierzchni ponad 

Powstaje nowa biznesowa 
dzielnica w Gdańsku! 

Pomysł nowej dzielni-
cy, o roboczej nazwie 
Pomysł nowej dzielni-
cy, o roboczej nazwie 
Pomysł nowej dzielni-

Airport City, a także 
cy, o roboczej nazwie 
Airport City, a także 

cy, o roboczej nazwie 

spotkanie dotyczące 
Airport City, a także 
spotkanie dotyczące 
Airport City, a także 

jej rozwoju  zostało 
spotkanie dotyczące 
jej rozwoju  zostało 

spotkanie dotyczące 

zainicjowane przez 
jej rozwoju  zostało 
zainicjowane przez 
jej rozwoju  zostało 

Marszałka Wojewódz-
zainicjowane przez 

Marszałka Wojewódz-
zainicjowane przez 

twa Pomorskiego, 
Marszałka Wojewódz-

twa Pomorskiego, 
Marszałka Wojewódz-

Mieczysława Struka 
twa Pomorskiego, 

Mieczysława Struka 
twa Pomorskiego, 

oraz władze gdańskie-
Mieczysława Struka 

oraz władze gdańskie-
Mieczysława Struka 

go lotniska. 
oraz władze gdańskie-

go lotniska. 
oraz władze gdańskie-

45 tys. m kw., centrum usług towarzyszą-
cych oraz hotel. Znajdujący się  w okolicy 
Allcon@Park zdążył wpisać się również 
w biznesowy krajobraz Trójmiasta. 

Dzielnica stała się bardziej dostępna 
dzięki otwarciu przed Euro 2012, dwupa-
smowej drogi łączącej obwodnicę z lotni-
skiem oraz zakończonemu niedawno re-
montowi dolnego odcinka ulicy Słowac-
kiego. Włodarze miasta planują dalszą jej 
rozbudowę w kierunku pobliskich gmin. 
To nie jedyne inwestycje jakie zamierza 
przeprowadzić miasto w tym rejonie. 
Otóż najprawdopodobniej już niedługo 
zacznie się przebudowa systemu kanali-
zacji sanitarnej. 

Warto zastanowić się również nad samą 
inicjatywą Airport City. Według świato-
wych trendów jest to obszar zlokalizowa-
ny wokół portu lotniczego, wliczając sam 
port (pasy startowe, terminale), elementy 
dodatkowej infrastruktury komunikacyj-
nej (stacje kolei, przystanki tramwajowe 
i autobusowe, postoje taksówek), jak rów-
nież działalności biznesowe w bezpośred-
nim sąsiedztwie. Takie projekty często re-
alizowane są przy współpracy partnerów 
publicznych z prywatnymi i sprawdziły 
się w takich miastach jak: Bruksela, Am-
sterdam czy Frankfurt.

Biorąc pod uwagę obecne i planowane 
inwestycje biznesowe, infrastrukturalne 
oraz ciągły rozwój lotniska, nowa dzielni-
ca Airport City ma szansę stać się strate-
gicznym miejscem na mapie Trójmiasta.
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Gotowe są już fundamenty czwartego 
budynku, który zwiększy potencjał kom-
pleksu o 12,5 tys. mkw. powierzchni użyt-
kowej. Trzy oddane już do użytku budyn-
ki: Olivia Gate, Olivia Point oraz Olivia 
Tower to blisko 41 tys. mkw. Planowany 
termin ukończenia Olivia Four to marzec 
2014 roku. Cały kompleks Olivia Busi-
ness Centre liczył będzie siedem budyn-
ków o łącznej powierzchni 120 tys. mkw.

- W związku z dużym zainteresowaniem 
potencjalnych najemców musieliśmy 
zmienić projekt budynku. „Czwórka” 
zamiast sześciu kondygnacji będzie mia-
ła ich aż dwanaście – komentuje  Maciej 
Kotarski z firmy TPS, która jest dewelo-
perem Olivia Business Centre.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
najemców, Olivia Business Centre różni-
cuje wielkość powierzchni piętra w kolej-
nych budynkach. Na wyższych kondygna-
cjach standardowe piętra mają od 1100 do 
1300 mkw., jednak na niższych budynki 

się łączą, co umożliwia budowanie ol-
brzymich kondygnacji. Największa kon-
dygnacja, która powstanie z połączonych 
budynków Olivia Point, Olivia Tower 
i Olivia Four, będzie mieć 4 tys. mkw. 

-Takimi kondygnacjami zainteresowa-
ne są przede wszystkim duże firmy mię-
dzynarodowe, które dzięki temu mogą 
ulokować swoje biuro na jednym piętrze, 
zamiast na trzech lub czterech. Jest to 
tańsze, ponieważ „odpada” powierzchnia 
zabierana przez komunikację między pię-
trami, ale przede wszystkim wygodniej-
sze w codziennym użytkowaniu – dodaje 
Kotarski. 

Listę nowych najemców, którzy poja-
wili się lub pojawią w Olivia Business 
Centre otwiera koncern Cameron, wio-
dący dostawca systemów wydobywczych 
ropy naftowej oraz gazu. Gdański oddział 
firmy już działa. Zajmuje się projekto-
waniem oraz produkcją  urządzeń wiert-
niczych. Tymczasowo zajmuje ok. 120 

Rusza budowa Olivia Four
Kompleks biurowy Olivia Business Centre rośnie 
w oczach. Na początku stycznia do użytku oddano 
dwa budynki, Olivia Point i Olivia Tower, a właśnie 
ruszyła budowa kolejnego - Olivia Four.

mkw. w budynku Olivia Gate, a docelowo 
prawie 200 mkw. w Olivia Tower, gdzie 
pracować będzie 10 inżynierów.

W budynku Olivia Tower zaś, na po-
wierzchni 508 mkw. dział księgowości 
utworzy Grupa Tax Care. Będzie to drugi 
oddział tej firmy znajdujący się w Olivia 
Business Centre. Od ponad roku w bu-
dynku Olivia Gate, na parterze znajduje 
się oddział Tax Care.

- Klienci i pracownicy są bardzo za-
dowoleni z lokalizacji, zwłaszcza z ła-
twości dojazdu i możliwości załatwienia 
wielu spraw w jednym miejscu, dlatego 
też postanowiliśmy utworzyć nowy dział 
księgowości również w Olivia Business 
Centre. Będzie on obsługiwać Polskę 
północną. Na dziś mamy już zatrudnio-
nych 30 osób, a do końca roku planujemy 
zatrudnić kolejne 50. Będziemy szukali 
asystentek, młodszych księgowych, księ-
gowych, menagerów itp. – komentuje Bo-
żena Stemplewska, Regionalny Dyrektor 
Księgowości w Grupie Tax Care.

Najemcami już oddanych budynków 
Olivia Business Centre są m.in. T-Mobile, 
Starbucks, Sii, PwC, PKO BP, Meritum 
Bank, Energa SA, Bayer Service Center 
Gdańsk, American Bureau of Shipping, 
Noble Bank.
(miro)
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Sceneria spotkania (pokład promu Stena Spi-
rit) znakomicie podkreślała charakter sąsiedztwa 
i kontaktów polsko – szwedzkich. Uczestnicy 
podjęli się trudnego zadania- postanowili zbliżyć 
do siebie dwa światy bardzo odległe mentalnie, 
choć tak bliskie geograficznie. Wymiana infor-
macji na temat specyfiki prawa, obiegu gospo-
darczego czy zwyczajów biznesowych po obu 
stronach Bałtyku to dobry zaczyn ścisłej współ-
pracy Pracodawców Pomorza z Izbą – co pod-
kreślił  dr Zbigniew Canowiecki – prezes Praco-
dawców Pomorza. 

Głównym prelegentem tego spotkania był Da-
niel Larsson – radca handlowy Szwecji, repre-
zentant oddziału Business Sweden w Warszawie. 
Jego wykład zatytułowany” „Doświadczenia 
przedsiębiorców szwedzkich współpracujących 
z polskimi firmami i szwedzkich inwestorów 
w Polsce – co ich zdaniem najbardziej utrud-
nia podejmowanie i prowadzenie działalności”, 
oparty była na opracowywanym co dwa 
lata studium, powstałym w oparciu o roz-
mowy z przedstawicielami firm, oraz oso-
biste doświadczenia. 

Obecnie Szwecja jest 7-mym inwesto-
rem w Polsce, a działa w niej w różny spo-
sób ok. 700 szwedzkich firm. Polska jest 
dla Szwedów interesującym rynkiem ze 
względu na bliskość geograficzną (z W-wy 
w ciągu jednego dnia można dolecieć sa-
molotem do Sztokholmu, odbyć szereg 
spotkań i wrócić), niskie koszty produkcji, 
stabilność władzy i gospodarki, oraz fakt, 
że kultura i klimat prowadzenia biznesu 
coraz bardziej się cywilizuje i zbliża do 
modelu szwedzkiego.

Oczywiście, z punktu widzenia Skandynawów, 
robienie interesów w Polsce to również szereg 
utrudnień różnego rodzaju. Szwedzi dziwią się 
brakowi protekcjonizmu państwa wobec rodzi-
mych firm, narzekają też na wciąż słabą infra-
strukturę komunikacyjną. 

Sporą część prelekcji zajął opis barier mental-
nych, które obie strony muszą pokonywać, zanim 
nabiorą do siebie zaufania. Szwedzi nie rozumie-
ją np. dawanie prymatu kosztom (cenie produk-
tu) przez ich polskich kontrahentów, podczas 
gdy oni sami zainteresowani są przede wszyst-
kim  jakością i dopasowaniem produktu do ich 
potrzeb. Przekleństwem są też biurokratyczne 
nawyki, a także brak możliwości załatwienia 
wielu spraw za pośrednictwem internetu. Doga-
danie się ustne jest uważane w Szwecji za wy-
starczające - umowa pisemna nie jest koniecznie 
potrzebna. Naszych partnerów z północy szokują 
kilkunastostronicowe umowy i fakt nagminnego 
przeciągania regulowania płatności nawet jeśli 
płatnik nie ma problemów finansowych. Niestety 
ten dobry obyczaj szwedzki się zmienia, ponie-
waż doświadczają oni nadużyć. Szwedzi cenią 
sobie spokój i zrównoważenie, unikają sytuacji 
konfliktowych. Nawet podniesiony głos podczas 
negocjacji, zacietrzewienie Polaka, który mówi 
szybko i głośno, uważają za kłótnię. Długo zdo-
bywa się ich zaufanie, ale raz zdobyte, trwa lata-
mi. Daniel Larssen kilkakrotnie podkreślał, że nie 
są to trudności nie do przezwyciężenia, szwedzki 
przedsiębiorca musi jednak o nich wiedzieć i zo-
stać pouczony jak sobie z nimi radzić. Na korzyść  
kontaktów ( nie tylko biznesowych) między oby-
dwoma krajami przemawia to, że Szwedzi są 
w Polsce dobrze przyjmowani a marka ich go-
spodarki uważana za pierwszorzędną.
Robert Purzycki

Jak Polak ze Szwedem
Spotkanie członków Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej i Pracodawców 
Pomorza to jedno z tych wydarzeń, które zainteresują nie tylko biznesmenów 
i działaczy samorządowych, ale też wszystkich ludzi ciekawych świata.

Wojciech 
Kolańczyk 

– b. ambasador 
Polski w Norwegii 

i Islandii Maciej 
Truchanowicz – 
prezes zarządu 
FRIO Zbigniew 
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W przetargu wzięło udział 9 oferen-
tów. Samorządowa spółka PKM S.A., 
która decydowała o wyborze najlepszej 
propozycji zdecydowała się na najtań-
szy wariant. Obecnie wszyscy uczestni-
cy przetargu mają 10 dni na wniesienie 
ewentualnych odwołań. Następnie całą 
dokumentację skontroluje jeszcze Urząd 
Zamówień Publicznych - co jest standar-
dową procedurą przy tego typu postępo-
waniu przetargowym. 

Podpisanie umowy pomiędzy PKM 
S.A. i wykonawcą planowane jest do 
końca kwietnia, tak aby jeszcze wiosną 
tego roku wykonawca mógł wejść na te-
ren budowy. 

Przypomnijmy, że 28 lutego zakończy-
ły się wyburzenia ponad 60 budynków 
mieszkalnych i gospodarczych oraz wy-
cinka ok. 20 tysięcy drzew stojących na 
trasie PKM. Obecnie trwa usuwanie ścię-
tych drzew oraz gruzu z terenu przyszłej 
budowy. Prace porządkowe mają zakoń-
czyć się najpóźniej do 30 kwietnia.

Budowa Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej – największej inwestycji infra-
strukturalnej Samorządu Województwa 
pomorskiego - kosztować ma łącznie ok. 
760 mln zł (netto), z czego ponad 500 mln 
zł pochodzi z unijnego dofinansowania. 

Nowa linia połączy Gdańsk-Wrzeszcz 
z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy 
i dalej połączy się z istniejącą linią kole-
jową Gdynia - Kościerzyna. Dzięki PKM 
zarówno z Gdańska, jak i z Gdyni można 
będzie dojechać pociągiem do Portu Lot-
niczego w niecałe 25 minut. Oddanie do 
użytku całej nowej linii PKM planowane 
jest w połowie 2015 roku. (waga) 

Polacy i Hiszpanie 
zbudują kolej
Polsko-hiszpańskie 
konsorcjum firm 
Budimex S.A. i Ferrovial 
Agroman S.A., które 
zaproponowało najniższą 
cenę realizacji inwestycji – 
716.136.838,06 zł brutto, 
ma zbudować Pomorską 
Kolei Metropolitalną. 

Otwarcie 
kopert: do 
przetargu 

na budowę 
zgłosiło się 

dziewięć 
firm

Czerwona 
linia oznacza 

trasę PKM 
w okolicach 
gdańskiego 

lotniska

Wizualizacja 
przystanku 

na stacji 
Banino
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Logistyka nie była w poprzednich latach 
traktowana na Pomorzu jako sektor prioryte-
towy, nie powstało tutaj wystarczająco dużo 
powierzchni składowych i magazynowych, 
a inne regiony kraju wyprzedziły nas w tej 
dziedzinie. 

Hamulce rozwoju

Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji braku 
połączeń komunikacyjnych z zapleczem lądo-
wym nie było zapotrzebowania rynkowego na 
wyspecjalizowane usługi logistyczne na Pomo-
rzu. Decydującym czynnikiem wpływającym 
na powstawanie nowych centrów magazyno-
wania czy dystrybucji jest przede wszystkim 
dostępność transportowa. W województwie 
pomorskim pomimo niedawno ukończonego 
odcinka autostrady A1, nadal borykamy się 
z problemem dostępności do zachodniej czę-
ści województwa. Choć droga krajowa nr 6 
nie ma jeszcze tak wielkiego znaczenia trans-
portowego dla głównych ośrodków gospodar-
czych, jakimi są porty, to odpowiednia jakość 
i bezpieczeństwo dróg łączących pojezierze 
kaszubskie z trójmiastem z pewnością będzie 
szansą na większą aktywizację zawodową lud-
ności szukającej pracy.

Teraz jednak sytuacja zaczyna się zmieniać. 
Budowana jest autostrada A-1 i modernizowa-
ne są szlaki drogowe i kolejowe. Dynamiczny 
wzrost przeładunków odnotowują trójmiejskie 

Centra logistyczne 

Pomorze nie rozwijało dotychczas potencjału 
logistycznego, który posiada i wedle powszechnej 
opinii wiele na tym straciło. Czy logistyka stanie się 
nowym priorytetem w regionie?

Sergo Logistic Park – Pruszcz Gdański 

Inwestycja ta, to 150 000 m2 powierzchni z przeznaczeniem na magazyny, biura oraz lekką produkcję. 
Park logistyczny Segro zajmuje 40-hektarową działkę w gminie Pruszcz Gdański, na południe od Gdań-
ska, bezpośrednio przy obwodnicy trójmiasta i autostradzie A1, w pobliżu węzła Rusocin. Minimalne 
moduły do wynajęcia zaczynają się od 2500 m2 i mogą zostać zaprojektowane zgodnie z indywidu-
alnymi wymaganiami najemców. Zaplanowany układ komunikacyjny uwzględnia szerokie drogi we-
wnętrzne, place manewrowe oraz parkingi dla ciężarówek.

Intermodal Container Yard w Zajaczkowie Tczewskim (PCC)

Intermodal Container yard, suchy port to potężne zaplecze dystrybucyjno-przeładunkowe, które 
umożliwi sprawną i efektywną obsługę ładunków oraz optymalizację łańcucha dostaw zarówno od 
strony morza w głąb lądu (i odwrotnie) jak i w relacjach wewnątrz europejskich z zachodu na wschód 
i z północy na południe.
Obiekt ma zajmować się dystrybucją z portów trójmiasta.Podstawowe parametry operacyjne obiektu: 
powierzchnia całkowita - 63 ha (w tym terminal intermodalny, oraz centrum logistyczne),
powierzchnia operacyjna terminala intermodalnego- ponad 20 ha, powierzchnie magazynowe i pro-
dukcyjne, zdolności przeładunkowe terminala- ponad 1 mln tEU rocznie, powierzchnia składowa ter-
minala- ponad 20.000 tEU, warsztaty do napraw i renowacji kontenerów.

Centrum ROHLIG SUUS w Gdańsku

Centrum zajmujące się transportem międzynarodowym i wynajmem powierzchni magazynowej po-
siada też w Gdańsku (ul. Bysewska) ROHLIG SUUS Logistics SA to jeden z czołowych operatorów logi-
stycznych w kraju. Zajmuje 12 miejsce w rankingu LtS Rzeczpospolitej według wielkości przychodów 
ze sprzedaży podstawowej oraz 2 miejsce według dynamiki przychodów i wysokości obrotów z pod-
stawowej działalności spedycyjnej. Spółka działa w Polsce od 1990 roku.

Nowy terminal DB Schenker Logistics na Pomorzu

Nowy cross-dockingowy terminal DB Schenker Logistics w aglomeracji Gdańska, rozpoczął obsługę 
klientów 18 lutego 2013 roku. Obiekt jest położony bezpośrednio przy autostradzie A1, w pobliżu ob-
wodnicy trójmiasta, na terenie gminy Pruszcz Gdański. Dzięki takiej lokalizacji możliwa będzie konso-
lidacja kilku tysięcy przesyłek dziennie.
Dotychczasowy terminal Oddziału mieścił się w Gdyni. Przeniesienie lokalizacji za miasto zmniejszy 
natężenie ruchu w jego obrębie, co wpisuje się w strategię odpowiedzialności społecznej DB Schenker 
Logistics.
terminal spełnia nowoczesne standardy. Zbudowany na ponad 3 hektarowej działce, zajmuje 4,5 tysią-
ca m² powierzchni magazynowej oraz ok. 800 m² biurowej. 

– nowy priorytet

terminale kontenerowe. Głębokowodny Ter-
minal Kontenerowy w Gdańsku (DCT) połą-
czony został bezpośrednią linią oceaniczną 
z Szanghajem. To na zapleczu DCT budowane 
jest duże centrum logistyczne, które dyspono-
wać będzie 186 ha powierzchni magazyno-
wej. Pierwsze obiekty będą oddane do użytku 
w przyszłym roku. Magazyny wysokiego skła-
dowania budowane są także w Gdyni. Ofertę 
pomorskich centrów logistycznych uzupełnia-
ją także prywatne centra magazynowe. 

Logistyka – krwioobieg gospodarki

Powstanie centrów logistycznych jest 
zjawiskiem wynikającym z globalizacji 
rynków. Przedsiębiorstwa poprzez centra 
dystrybucyjne poszukują sposobów redukcji 
kosztów związanych z całym łańcuchem lo-
gistycznym wewnątrz przedsiębiorstwa lub na 
zasadzie outsourcingu wykorzystują terminale 
firm spedycyjnych. Dostęp do centrów dystry-
bucyjnych i logistycznych staje się determinantą 
wzrostu gospodarczego danego regionu. 

Centra logistyczne stanowią najbardziej kom-
pleksowe rozwiązanie, służące optymalizacji 
przepływów towarowych dzięki posiadaniu 
odpowiednio wykwalifikowanych kadr, syste-
mu informatycznego itp. Zadania centrów logi-
stycznych skupiają się na zwiększeniu stopnia 
załadowania pojazdów oraz integracji transpor-
tu na bliższe i dalsze odległości. W transporcie 
na dalsze odległości ogromne zastosowanie ma 
transport intermodalny, natomiast na bliskie 
odległości uznaje się zarządzanie dostawami 
towarów na obszarze miasta przy zastosowa-
niu odpowiednich środków transportu. 

Sztandarowa inwestycja

Najbardziej widocznym przejawem zwięk-
szania się roli tego sektora w pomorskiej go-
spodarce jest wspomniane już, powstające 
właśnie w Gdańsku Pomorskie Centrum Logi-
styczne. Nowoczesne centrum logistyczne zlo-
kalizowane w sąsiedztwie Portu Północnego 
w Gdańsku i terminala kontenerowego DCT.

PCL) to teren inwestycyjny o powierzchni 

Władze lokalne 
mogą kreować wa-
runki sprzyjające 
prowadzeniu tego 
rodzaju działalno-
ści gospodarczej.
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moduły do wynajęcia zaczynają się od 2500 m2 i mogą zostać zaprojektowane zgodnie z indywidu-
alnymi wymaganiami najemców. Zaplanowany układ komunikacyjny uwzględnia szerokie drogi we-
wnętrzne, place manewrowe oraz parkingi dla ciężarówek.

Intermodal Container Yard w Zajaczkowie Tczewskim (PCC)

Intermodal Container yard, suchy port to potężne zaplecze dystrybucyjno-przeładunkowe, które 
umożliwi sprawną i efektywną obsługę ładunków oraz optymalizację łańcucha dostaw zarówno od 
strony morza w głąb lądu (i odwrotnie) jak i w relacjach wewnątrz europejskich z zachodu na wschód 
i z północy na południe.
Obiekt ma zajmować się dystrybucją z portów trójmiasta.Podstawowe parametry operacyjne obiektu: 
powierzchnia całkowita - 63 ha (w tym terminal intermodalny, oraz centrum logistyczne),
powierzchnia operacyjna terminala intermodalnego- ponad 20 ha, powierzchnie magazynowe i pro-
dukcyjne, zdolności przeładunkowe terminala- ponad 1 mln tEU rocznie, powierzchnia składowa ter-
minala- ponad 20.000 tEU, warsztaty do napraw i renowacji kontenerów.

Centrum ROHLIG SUUS w Gdańsku

Centrum zajmujące się transportem międzynarodowym i wynajmem powierzchni magazynowej po-
siada też w Gdańsku (ul. Bysewska) ROHLIG SUUS Logistics SA to jeden z czołowych operatorów logi-
stycznych w kraju. Zajmuje 12 miejsce w rankingu LtS Rzeczpospolitej według wielkości przychodów 
ze sprzedaży podstawowej oraz 2 miejsce według dynamiki przychodów i wysokości obrotów z pod-
stawowej działalności spedycyjnej. Spółka działa w Polsce od 1990 roku.

Nowy terminal DB Schenker Logistics na Pomorzu

Nowy cross-dockingowy terminal DB Schenker Logistics w aglomeracji Gdańska, rozpoczął obsługę 
klientów 18 lutego 2013 roku. Obiekt jest położony bezpośrednio przy autostradzie A1, w pobliżu ob-
wodnicy trójmiasta, na terenie gminy Pruszcz Gdański. Dzięki takiej lokalizacji możliwa będzie konso-
lidacja kilku tysięcy przesyłek dziennie.
Dotychczasowy terminal Oddziału mieścił się w Gdyni. Przeniesienie lokalizacji za miasto zmniejszy 
natężenie ruchu w jego obrębie, co wpisuje się w strategię odpowiedzialności społecznej DB Schenker 
Logistics.
terminal spełnia nowoczesne standardy. Zbudowany na ponad 3 hektarowej działce, zajmuje 4,5 tysią-
ca m² powierzchni magazynowej oraz ok. 800 m² biurowej. 

– nowy priorytet

terminale kontenerowe. Głębokowodny Ter-
minal Kontenerowy w Gdańsku (DCT) połą-
czony został bezpośrednią linią oceaniczną 
z Szanghajem. To na zapleczu DCT budowane 
jest duże centrum logistyczne, które dyspono-
wać będzie 186 ha powierzchni magazyno-
wej. Pierwsze obiekty będą oddane do użytku 
w przyszłym roku. Magazyny wysokiego skła-
dowania budowane są także w Gdyni. Ofertę 
pomorskich centrów logistycznych uzupełnia-
ją także prywatne centra magazynowe. 

Logistyka – krwioobieg gospodarki

Powstanie centrów logistycznych jest 
zjawiskiem wynikającym z globalizacji 
rynków. Przedsiębiorstwa poprzez centra 
dystrybucyjne poszukują sposobów redukcji 
kosztów związanych z całym łańcuchem lo-
gistycznym wewnątrz przedsiębiorstwa lub na 
zasadzie outsourcingu wykorzystują terminale 
firm spedycyjnych. Dostęp do centrów dystry-
bucyjnych i logistycznych staje się determinantą 
wzrostu gospodarczego danego regionu. 

Centra logistyczne stanowią najbardziej kom-
pleksowe rozwiązanie, służące optymalizacji 
przepływów towarowych dzięki posiadaniu 
odpowiednio wykwalifikowanych kadr, syste-
mu informatycznego itp. Zadania centrów logi-
stycznych skupiają się na zwiększeniu stopnia 
załadowania pojazdów oraz integracji transpor-
tu na bliższe i dalsze odległości. W transporcie 
na dalsze odległości ogromne zastosowanie ma 
transport intermodalny, natomiast na bliskie 
odległości uznaje się zarządzanie dostawami 
towarów na obszarze miasta przy zastosowa-
niu odpowiednich środków transportu. 

Sztandarowa inwestycja

Najbardziej widocznym przejawem zwięk-
szania się roli tego sektora w pomorskiej go-
spodarce jest wspomniane już, powstające 
właśnie w Gdańsku Pomorskie Centrum Logi-
styczne. Nowoczesne centrum logistyczne zlo-
kalizowane w sąsiedztwie Portu Północnego 
w Gdańsku i terminala kontenerowego DCT.

PCL) to teren inwestycyjny o powierzchni 

Władze lokalne 
mogą kreować wa-
runki sprzyjające 
prowadzeniu tego 
rodzaju działalno-
ści gospodarczej.
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Centra logistyczne mogą pełnić następujące funkcje: 

- magazynowanie z dwoma zakresami aktywności. W pierw-
szym zakresie wynajmuje się powierzchnię magazynową 
przedsiębiorstwom, w drugim zakresie magazynowanie stanowi 
element usługi realizowanej przez operatora logistycznego dla 
zlecających przedsiębiorstw, w ramach tej usługi realizowane są 
czynności manipulacyjne powierzonymi towarami.
- dystrybucyjne, polegające na fizycznej dystrybucji dóbr, co 
jest możliwe dzięki posiadaniu własnej bazy transportowej lub 
współpracy z operatorami logistycznymi;
- usługowe, skoncentrowane na kreowaniu usług dla aktual-
nych i potencjalnych klientów, zakres tworzonych usług stanowi 
odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów;
- informacyjne, integralne związane ze zsynchronizowanym prze-
pływem dóbr rzeczowych (tracking land), w ramach centrum za-
pewnia się obsługę informacyjną klientów w celu realizacji kom-
pleksowych usług logistycznych.

200 ha z czego 110 ha dzierżawi firma Good-
man. Centrum położone jest w sąsiedztwie naj-
większego portu morskiego w Polsce i jednego 
z najnowocześniejszych terminali kontenero-
wych na Bałtyku – DCT Gdańsk.Od 2012 r. na 
terenie PCL powstają pierwsze obiekty z prze-
znaczeniem na magazyny, logistykę, hale pro-
dukcyjne i powierzchnie biurowe. Docelowa 
powierzchnia zabudowy może wynosić nawet 
do 500 000 m2.

Dzięki dynamicznie rozwijającej się infra-
strukturze obszaru Trójmiasta, centrum logi-
styczne PCL posiada znakomity dostęp do kra-
jowych i międzynarodowych połączeń drogo-
wych, kolejowych, lotniczych oraz morskich.

Samorząd wspiera 

Władze lokalne mogą kreować warunki sprzy-
jające prowadzeniu tego rodzaju działalności 
gospodarczej. Poprzez odpowiednie plany za-
gospodarowania przestrzennego, jak i strategie 
rozwojowe determinują decyzje biznesowe. 
Ponadto mogą budować sieci partnerstwa z fir-
mami branży logistycznej i transportowej, po-
woływać klastry itd. 

- Warto pamiętać, że obszarem takiej współ-
pracy w przypadku logistyki jest strefa rozwo-
jowa korytarza transportowego Północ-Połu-
dnie. - mówi Włodzimierz Szordykowski, dy-
rektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Po-
morskiego -

Na przykładzie Województwa Pomorskie-
go mogę przytoczyć inicjatywę, która spełnia 
rolę platformy współpracy. Powołane przez 
nas Stowarzyszenie Polskich Regionów Ko-
rytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk, któ-
remu przewodniczy Samorząd Województwa 
Pomorskiego stawia sobie za jeden z celów 
inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojo-
wi gospodarczemu strefy korytarza, zwłaszcza 
w jego punktach węzłowych. 

Stowarzyszenie otwiera się na współpracę 
z operatorami centrów logistycznych i termi-
nali intermodalnych. Podkreśla się wagę tego 
by dotrzeć do jak największej ilości firm, które 
mogłyby do niego przystąpić. Ich usługi po-
winny być bardziej konkurencyjne, abyśmy nie 
przegrywali w konkurencji z operatorami logi-
stycznymi skupionymi wokół portów Europy 
Zachodniej.

Decydującym 
czynnikiem 

wpływającym 
na powstawanie 
nowych centrów 
magazynowania 

czy dystrybu-
cji jest przede 

wszystkim 
dostępność 

transportowa.
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- To kolejna bardzo ważna inwestycja 
na Pomorzu – nie ukrywa zadowolenia 
Mieczysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. - Dzięki niej rozwinie 
się w Lęborku produkcja bardzo wyspe-
cjalizowanych urządzeń telekomunika-
cyjnych w Polsce i pewnie i na świecie.

Asko Nevala, prezes Alteams Group 
podczas konferencji w Gdańsku przed-
stawił swoją fi rmę jako światowego li-
dera w produkcji zaawansowanych tech-
nologicznie odlewów aluminiowych, 
produkującego m.in. komponenty do te-
lefonów. Łączna jego sprzedaż przekra-
cza 100 milionów euro. Wśród klientów 
fi rmy znajdują się takie marki jak Sie-
mens, Scania i Ericsson.

- Dla nas kluczowa jest szybkość dzia-
łania, a dostawa z Chin czy Indii, gdzie 
mamy swoje zakłady, trwa kilka tygodni. 
Dlatego zdecydowaliśmy się na Lębork 
- podkreślał Nevala. - Na początku bę-
dziemy tu produkować komponenty do 
sieci telekomunikacyjnych. Nasi klienci 
oczekują, że uruchomimy tę produkcję 
szybko, więc mam nadzieję, że uda nam 
się rozpocząć tego lata. W ciągu 3-4 lat 
chcemy tu osiągnąć poziom 30 mln euro 

Nowy pracodawca 
w Lęborku

W Lęborku o inwestorze mówiło się 
już od kilku miesięcy, ale jego nazwa 
cały czas była trzymana w tajemnicy. 
Dlaczego?

- Firma sama powinna się zaprezen-
tować. Nam nawet nie wypadałoby 
mówić coś więcej o jej planach. Wie-
działem o tym inwestorze już pół roku 
wcześniej, wtedy rozpoczęliśmy nego-
cjacje. Nie mówiłem jednak nikomu 
o tym przez długie miesiące, ponieważ 
uważałem, że oni powinni powiedzieć 
o tym pierwsi.

Na ile lat inwestor został zwolniony 
z podatku i na jakie wpływy od niego 
będzie można później liczyć?

- Zwolniliśmy inwestora na pięć lat, 
a o późniejszych pieniądzach nie chcę 
na razie mówić. Życzę tylko teraz fi r-
mie, żeby jej się jak najlepiej powiodło. 

ze sprzedaży. Zrobiliśmy to już w Chi-
nach, robimy w Indiach i mam nadzieję, 
że to samo nam się uda w Lęborku. Wy-
braliśmy to miasto, ponieważ większość 
naszych klientów ma swoje siedziby 
w rejonie basenu Morza Bałtyckiego.

- To ważna inwestycja dla Polski – do-
dała Iwona Chojnowskiej-Haponik, Dy-
rektor Departamentu Inwestycji Zagra-
nicznych w Polskiej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych. - W dobie 

kryzysu, kiedy podjęcie decyzji o nowej 
inwestycji jest wyrazem ogromnej odwa-
gi, ta decyzja jest niezwykle ważna dla 
naszego kraju. 

Praca w zakładzie ruszy jeszcze w tym 
roku. Asko Nevala, zapytany o dokładną 
liczbę zatrudnionych, odpowiedział: - 
W tym roku chcemy zatrudniać ponad 50 
pracowników. Natomiast w przyszłym, 
o ile powiodą się plany, około 100.
Mikołaj Podolski

W konferencji wzięli udział m.in. siedzący w środku Asko Nevala, prezes Alteams 
Group, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Witold 
Namyślak, Burmistrz Lęborka

Przygotowujemy inne inwestycje
Rozmowa z Witoldem Namyślakiem, Burmistrzem Lęborka. - Mamy teraz u siebie sporo tere-

nów przygotowanych pod inwestycję. 
Wszystko zajęło nam lata: plany zago-
spodarowania przestrzennego, podziały 
geodezyjne, ich wyceny, ogłoszenia... 
Jest zainteresowanie i prowadzimy 
rozmowy, choć już nie z tak dużymi 
inwestorami. To jednak przedsiębior-
stwa z otoczenia innych dużych fi rm, 
a często jest tak, że zaczyna się właśnie 
od mniejszego przedsiębiorstwa, a za 
nim przychodzą inne. Przygotowujemy 
inne, oczywiście nieuciążliwe inwe-
stycje na osiedlu Wschód i w pobliżu 
nowego zakładu Alteams Group. Mam 
nadzieję, że przynajmniej część z nich 
zacznie w tym roku działać.

Czy w grę wchodzą też inne zagranicz-
ne inwestycje?

- Na tym etapie nic nie będę mówił, 
dopóki temat nie będzie zamknięty.

Teraz cieszę się z ogromnego sukcesu 
i fi rmy, i naszego, że wybrano nasze 
miasto.

Czy Lębork prowadzi rozmowy z inny-
mi, choćby w połowie równie dużymi 
inwestorami?
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Mieszkańcy Kwidzyna nie mają ła-
twego życia. Choć ich miasto znajdu-
je się w bardzo bliskiej odległości od 
Wisły, to aby przeprawić się przez tę 
rzekę, muszą jeździć albo 35 km na po-
łudnie do Grudziądza, albo 55 km do 
Tczewa. A promy kursują rzadko, wol-
no i tego typu podróż jest uzależniona 
od stanu rzeki oraz pogody. To sprawia, 
że osoby tam mieszkające są w pew-
nym stopniu odcięte od województwa, 
zaś dojazd do oddalonego 17 km w linii 
prostej Gniewu zajmuje im nawet pół-
torej godziny.

Władze Kwidzyna starania o przepra-
wę przez rzekę rozpoczęły już dwie de-
kady temu. Analizy ekspertów uniwer-
syteckich jasno pokazywały, że będzie 
to niezwykle opłacalna inwestycja. 
Tym bardziej, że miasto wspólnie ze 
Sztumem, Malborkiem, Tczewem i Sta-
rogardem Gdańskim chciało stworzyć 
subregion, będący alternatywą dla ryn-
ku pracy w Trójmieście. Lobbował o to 
ówczesny burmistrz, a obecnie starosta 
kwidzyński Jerzy Godzik. - W 1997 
r. zostałem posłem i tam starałem się 
o tę inwestycję. Ówczesny minister 
transportu Tadeusz Syryjczyk, odcho-
dząc z rządu w 2000 r., wpisał most 
w strategię rozwoju Polski – wspomina 
Godzik.

Syzyfowie 
kończą prace
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Wyczerpany limit nieszczęść

Obietnice były, ale pieniędzy bra-
kowało. Wreszcie w 2008 r. stało się 
jasne, że most powstanie, ale na prze-
szkodzie stanęły... minogi rzeczne - 
bezżuchwowce pasożytnicze o wyglą-
dzie zbliżonym do ryb. A konkretniej 
ekolodzy, którzy ich bronili. Ostatecz-
nie z obrońcami natury wygrano, ale 
termin budowy się przesunął.

I przesuwa się dalej. Most miał być 
gotowy w grudniu 2012 r., potem na 
wiosnę 2013 r. Dziś wiadomo, że bę-
dzie później. - Znaczne zakłócenia 
w początkowej fazie kontraktu spowo-
dowały przesunięcie podpisania umo-

wy z uwagi na protest jednego z oferen-
tów, co skutkowało brakiem możliwo-
ści wykonania prac fundamentowych 
w korycie Wisły w okresie wolnym 
od restrykcji środowiskowych czyli 15 
czerwca - 31 lipca 2010. Rozpoczęcie 
prac fundamentowych było możliwe 
dopiero 1 grudnia 2010, ale szybko za-
stopowała je sroga zima. W ten sposób 
praktycznie straciliśmy jeden sezon bu-
dowlany – wyjaśniają przedstawiciele 
fi rmy Budimex, będącej głównym wy-
konawcą mostu. - Najważniejszą przy-
czyną ostatnich opóźnień są warunki 
atmosferyczne w okresach zimowych 
2010 i 2011, np. bardzo wysoki poziom 
wody podczas wykonywania prac fun-



EXPRESS BIZNESU      | 59

damentowych w korycie Wisły oraz 
susza hydrologiczna latem 2012 r., któ-
ra uniemożliwiła transport elementów 
konstrukcyjnych mostu Wisłą. Pierwot-
ny termin zakończenia budowy przypa-
dał na grudzień 2012 roku. Z przyczyn 
technologicznych, w warunkach obni-
żonych temperatur, nie możemy wyko-
nywać prac, które pozostały do realiza-
cji, tj. wykończeniowych. 

Ciężko sobie wyobrazić by jeszcze co-
kolwiek było w stanie zakłócić realiza-
cję inwestycji, która nierzadko musiała 
przypominać syzyfowe prace. Wszyst-
ko wskazuje więc na to, że termin po-
dawany przez wykonawcę, a więc po-
łowa 2013 r., będzie ostateczny.

Droga do raju

Starosta Kwidzyński widzi wielkie 
możliwości rozwoju regionu – dla 
dużych zakładów pracy, mniejszych 
przedsiębiorców, edukacji i turystyki. 
- Ten most jest kluczem do wszystkie-
go – uważa. I dodaje, że teraz samorzą-
dowcy będą walczyć o modernizację 
drogi wojewódzkiej z Iławy do Kwi-
dzyna, bo po budowie mostu ruch na 
niej znacznie się zwiększy.

Region zyska natomiast jeden z naj-
nowocześniejszych i najładniejszych 

Pionierska inwestycja wkroczyła 
w decydującą fazę. 

Już za kilka miesięcy komunikacja w południowej 
części Pomorza bardzo się zmieni 

za sprawą mostu w okolicy Kwidzyna.

Do budowy mostu zastosowano beton klasy 
B80 - to pierwsze w Polsce wykorzystanie 
betonu o tak wysokiej wytrzymałości, co 

wynika ze specyfi ki konstrukcji mostu oraz 
z obliczeń wykonanych przez konstruktorów.

mostów w kraju. I jednocześnie jedy-
ny w Europie, a dopiero czwarty na 
świecie, typu extradosed. Łączy on 
ideę mostu podwieszanego i belko-
wego sprężonego. Rozpiętości przęseł 
na tego typu konstrukcjach wynoszą 
od 100 do 200 metrów. W przypadku 
przeprawy w Kwidzynie będzie to od 
130 do 204 m.

Na przeprawę o długości 12 km skła-
dają się most przez Wisłę o długości 
809 m, trzy estakady o długości ok. 1 
km, most przez rzekę Strugę Młyńską 
(25 m) i Liwę (51,6 m) oraz trzy przej-
ścia dla zwierząt. Łączna wartość inwe-
stycji to 250 mln zł. Mikołaj Podolski

Dobra wiadomość dla mieszkańców 
Gdyni, którzy podróżują do torunia, 
Łodzi czy Krakowa. PolskiBus.com uru-
chomia nową linii autokarową P12. 

Będzie to trasa biegnąca z północy na 
południe, która połączy aż 6 polskich 
miast. Pierwszy kurs zaplanowano 
z Gdańska w czwartek, 25 kwietnia. 
Autobus dotrze do torunia, Łodzi, 
Katowic, Krakowa a kurs skończy 
w Rzeszowie. 

Kursy na tej trasie będą odbywały się 
trzy razy dziennie: o godz. 6:00, 15:15 
oraz 23:15. Podróż do torunia ma trwać 
2 godz. 20 min, do Łodzi 5 godz. 15 
min, do Katowic 9 godz., do Krakowa 
10 godz. 20 min, a do Rzeszowa 13 
godz. 25 min. 

Linia P12 będzie obsługiwana przez 
nowoczesne dwupokładowe autokary 
Van Hool Astromega tD927. Bilety są 
już w sprzedaży na stronie przewoźni-
ka już od 1 zł plus 1 zł za rezerwację. 

Koszt biletów zaczyna się od kilku 
złotych (i zależy od czasu rezerwacji 
i ilości wolnych miejsc). Sprawdzamy. 
Rezerwując bilet np. do Rzeszowa na 
30 kwietnia w niedzielę zapłacilibyśmy 
za przejazd 50 zł. 

- Stałe rozwijanie siatki ekspresowych 
połączeń międzymiastowych w Polsce 
to jedno z najważniejszych założeń 
strategii fi rmy - mówi Barry Pybis, dy-
rektor generalny PolskiBus.com. 
(waga)

Autobusem 
na południe
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Było, minęło... tak w skrócie można po-
wiedzieć o tym, jak jeszcze niedawno można 
było uzyskać kredyt hipoteczny. Rekomen-
dacja S, która weszła w życie na początku 
zeszłego roku, pozwala wyliczyć zdolność 
kredytową tylko na 25 lat, a planowane od 
przyszłego roku kolejne obostrzenia dotyczą-
ce wysokości posiadanego wkładu własnego 
dodatkowo nie napawają kredytobiorców 
optymizmem. Co zatem jest istotne dla ban-
ku i na co musimy zwrócić uwagę ubiegając 
się o kredyt hipoteczny? 

Aby starać się o kredyt musimy spełnić 
określone warunki oraz przedstawić kon-
kretne dokumenty (w tym między innymi 
zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach, 
stanie cywilnym, stałych zobowiązaniach). 
W zależności od naszej historii – i to za-
równo tej finansowej, jak i życiowej - bank 
będzie rozpatrywał wniosek o kredyt w róż-
ny sposób. Fakt czy jesteśmy w związku 
małżeńskim, czy posiadamy niepełnoletnie 
dzieci na utrzymaniu, ale również czy na co 
dzień korzystamy z kart kredytowych bądź 
spłacamy raty za sprzęt AGD – to informacje 
mające bezpośredni wpływ na naszą zdol-
ność kredytową. Dla banku istotne jest, czy 
w dłuższej perspektywie będziemy w stanie 
regularnie spłacać raty zaciągniętego kredy-
tu hipotecznego uwzględniając inne niezbęd-
ne wydatki i koszty przez nas ponoszone.

Zatrudnienie
Bardzo istotnym elementem przesądzają-

cym o decyzji kredytowej jest zatrudnienie. 
I tu uwaga – banki zwracają uwagę na to, 
jaką umową możemy się wykazać. Czy jest 
to umowa o dzieło, umowa zlecenia, a także 
umowa o pracę na czas określony czy na czas 
nieokreślony. Oczywiście najbardziej wiary-
godna – a zatem o największej „zdolności 
kredytowej” – jest umowa o pracę na czas 
nieokreślony. Dla banku taka umowa to swe-
go rodzaju zapewnienia, że dopóki nie spo-
tka nas nic nieprzewidzianego, nie pojawią 
się niezależne od nas okoliczności, będzie-
my pracować. A co za tym idzie – otrzymy-
wać stały dochód umożliwiający spłacanie 
rat. Tak więc - jeśli mamy taką możliwość 
- warto wynegocjować z pracodawcą wła-
śnie umowę o pracę na czas nieokreślony, 
nie zaś umowę cywilnoprawną. Pamiętajmy 
także o premiach, nagrodach i wszystkich 
dodatkowych dochodach, które odpowiednio 
zaraportowane mogą nam zwiększyć szanse 
na kredyt.

Dotychczasowe zobowiązania
Następnym czynnikiem warunkującym 

wysokość kredytu jest nasz stan posiadania. 
Chodzi tu nie tylko o wysokość środków na 
rachunku bankowym oraz regularne wpły-
wy, ale również to, czy i ile posiadamy kart 
kredytowych. Nie bez znaczenia jest także 
wysokość limitu na kartach czy wysokość 
debetu w rachunku osobistym. Jeżeli jest 
tylko szansa na pozbycie się kart kredyto-
wych w sensie likwidacji w banku należy to 
zrobić i to jeszcze przed złożeniem wniosku 
o kredyt. Każda karta kredytowa jest swego 
rodzaju „zagrożeniem” dla banku, gdyż są to 
dodatkowe obciążenia dla naszego budżetu, 
a zatem może wpłynąć na naszą wypłacal-
ność czyli możliwość spłaty comiesięcznych 
rat. Bank obciążenia za kartę traktuje na 
równi z rachunkami za wodę, prąd czy zakup 
paliwa czyli nasze stałe zobowiązania i wy-
datki. Podobnie rzecz się ma z debetem do 
rachunku – nasza zdolność kredytowa będzie 
większa jeżeli nie będziemy posiadać możli-
wości zaciągania debetu na rachunku.

Samochód – zostawić, czy sprzedać?
Posiadacze aut mogą zastanowić się, czy 

Jak zdobyć kredyt  hipoteczny?
Do niedawna banki z łatwością udzielały kredytów na zakup wymarzonego miesz-
kania, domu czy działki. Kredyt można było spłacać nawet 40 lat, a z pozyskanych 
środków sfinansować nawet 120 proc. inwestycji. Ale to już przeszłość. 

wchodzi w grę sprzedaż samochodu. 
Oczywiście nie zawsze jest taka moż-
liwość, ale jeżeli w czasie starania się 
o kredyt można sprzedać samochód, 
można wziąć taką ewentualność pod 
uwagę. Po pierwsze nie ma stałego 
kosztu rzędu 300 – 500 pln, który bę-
dzie brany pod uwagę przy wylicza-
niu naszej zdolności kredytowej, a po 
drugie możemy przeznaczyć tą kwo-
tę na wkład własny. Wkład własny to 
dobra „karta przetargowa” więc jeżeli 
jest możliwość sprzedaży samochodu, 
wsparcia ze strony rodziny czy znajo-
mych, warto się nad tym zastanowić. 
Zawsze to in plus dla kredytobiorcy.

Dobre towarzystwo
Kolejną opcją, którą w miarę możliwo-

ści należy wziąć pod uwagę - zwłaszcza 
gdy słusznie wątpimy w samodzielną 
zdolność kredytową - to towarzystwo. 
Obecnie banki dopuszczają możliwość 
wzięcia kredytu z osobami trzeci-
mi w tym np. z partnerem, rodzicami 
czy innymi krewnymi. Dobrze jeżeli 
współkredytobiorcy mają odpowied-
nio wysokie dochody, bo to zwiększa 
naszą wspólną zdolność kredytową, ale 
nie znaczy, że obie strony muszą mieć 
ponadprzeciętne zarobki. Większym 
ograniczeniem jest wiek osoby, z którą 
chcielibyśmy zaciągnąć kredyt – nie-
które banki stosują górny limit wieko-
wy. W większości jest on na poziomie 
70-75 lat (np. mBank czy Raiffeisen 

Polbank – 70 lat, Bank Millennium czy 
PKO BP – 75 lat), czasami nawet 80 
lat (np. Alior Bank, Bank Pocztowy). 
Niezależnie od limitu jest to rozwią-
zanie, które czasami jest jedynym, aby 
móc dostać kredyt i wejść w posiadanie 
własnych czterech kątów.

Zwiększ zdolność kredytową
- Przed złożeniem do banku wniosku 

o kredyt hipoteczny warto we własnym 
zakresie zebrać dokładne informacje, 
co jest brane pod uwagę przy wyli-
czaniu zdolności kredytowej i w jaki 
sposób możemy się przygotować do 
rozmów z bankiem – mówi Leszek 
Zięba z Aspiro (firmy zajmującej się 
doradztwem finansowym oraz oferu-
jącej szeroką gamę produktów i usług 
finansowych, w tym produkty kredyto-
we, inwestycyjne oraz ubezpieczenio-
we). - Następnie, punkt po punkcie, po-
winniśmy sprawdzić czy w jakikolwiek 
sposób możemy podwyższyć swoją 
zdolność kredytową spłacając posia-
dane kredyty, pożyczki czy rezygnując 
z kart kredytowych. Mimo znacznego 
zaostrzenia polityki kredytowej ban-
ki nadal są naszym sprzymierzeńcem 
w drodze do sfinansowania zakupu nie-
ruchomości, a doradcy finansowi oraz 
bankowi z pewnością również 
podpowiedzą, co w indywi-
dualnej sytuacji należy zro-
bić by swoje szanse na kre-
dyt zwiększyć. (oprac. raf)

Po okresie stagnacji, wynikającej 
głównie ze spowolnienia gospodar-
czego, rynek leasingu w Polsce w la-
tach 2013-2017 będzie rósł średnio 
o 9 proc. rocznie. 

Analizą branży leasingowej w Pol-
sce zajęli się eksperci firmy do-
radczej Deloitte, którzy przyznali, 
że ostatnie  kilkanaście miesięcy, 
z powodu pogorszenia się sytu-
acji gospodarczej i zahamowania 
wielu inwestycji, były dla branży 
leasingowej niełatwe. Jednak firmy 
z tego sektora w kolejnych latach 
ponownie wejdą w fazę szybkiego 
wzrostu. 

Według analizy wartość należno-
ści firm leasingowych brutto wynie-
sie w tym roku 52 mld zł, a w 2017 r. 
będzie to już ponad 70 mld zł. 

W Polsce z usług leasingowych 
korzystają przede wszystkim jedno-
osobowe firmy i osoby prowadzące 
działalność gospodarczą. ten trend 
ma zostać zachowany.

- Według naszych prognoz mikro 
i małe przedsiębiorstwa wygenerują 
aż 68 proc. przychodów netto bran-
ży. Same usługi będą zaś najszybciej 
się rozwijać głównie w obszarach, 
które banki uznają za zbyt ryzykow-
ne, by je kredytować, np. w branży 
rolniczej czy budowlanej – mówi 
Michał Dubno, dyrektor w Sektorze 
Instytucji Finansowych Deloitte.

Analiza wykazuje wzrost le-
asingu sprzętu medycznego (26-
procentowy wzrost sprzedaży w la-
tach  2013-2017) oraz sprzętu It 
i wyposażenia biur (19-procentowy 
wzrost sprzedaży w analogicznych 
latach). Wielką szansą dla firm le-
asingowych jest zupełnie niewy-
korzystany w Polsce leasing konsu-
mencki, skupiający się głównie na 
sprzedaży samochodów. 

- Jeśli uda się pokonać przeszkody 
prawne, które utrudniają działal-
ność w tym zakresie  to ten rodzaj 
leasingu ma przed sobą szybki roz-
wój – podkreślają badacze. GB
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Było, minęło... tak w skrócie można po-
wiedzieć o tym, jak jeszcze niedawno można 
było uzyskać kredyt hipoteczny. Rekomen-
dacja S, która weszła w życie na początku 
zeszłego roku, pozwala wyliczyć zdolność 
kredytową tylko na 25 lat, a planowane od 
przyszłego roku kolejne obostrzenia dotyczą-
ce wysokości posiadanego wkładu własnego 
dodatkowo nie napawają kredytobiorców 
optymizmem. Co zatem jest istotne dla ban-
ku i na co musimy zwrócić uwagę ubiegając 
się o kredyt hipoteczny? 

Aby starać się o kredyt musimy spełnić 
określone warunki oraz przedstawić kon-
kretne dokumenty (w tym między innymi 
zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach, 
stanie cywilnym, stałych zobowiązaniach). 
W zależności od naszej historii – i to za-
równo tej fi nansowej, jak i życiowej - bank 
będzie rozpatrywał wniosek o kredyt w róż-
ny sposób. Fakt czy jesteśmy w związku 
małżeńskim, czy posiadamy niepełnoletnie 
dzieci na utrzymaniu, ale również czy na co 
dzień korzystamy z kart kredytowych bądź 
spłacamy raty za sprzęt AGD – to informacje 
mające bezpośredni wpływ na naszą zdol-
ność kredytową. Dla banku istotne jest, czy 
w dłuższej perspektywie będziemy w stanie 
regularnie spłacać raty zaciągniętego kredy-
tu hipotecznego uwzględniając inne niezbęd-
ne wydatki i koszty przez nas ponoszone.

Zatrudnienie
Bardzo istotnym elementem przesądzają-

cym o decyzji kredytowej jest zatrudnienie. 
I tu uwaga – banki zwracają uwagę na to, 
jaką umową możemy się wykazać. Czy jest 
to umowa o dzieło, umowa zlecenia, a także 
umowa o pracę na czas określony czy na czas 
nieokreślony. Oczywiście najbardziej wiary-
godna – a zatem o największej „zdolności 
kredytowej” – jest umowa o pracę na czas 
nieokreślony. Dla banku taka umowa to swe-
go rodzaju zapewnienia, że dopóki nie spo-
tka nas nic nieprzewidzianego, nie pojawią 
się niezależne od nas okoliczności, będzie-
my pracować. A co za tym idzie – otrzymy-
wać stały dochód umożliwiający spłacanie 
rat. Tak więc - jeśli mamy taką możliwość 
- warto wynegocjować z pracodawcą wła-
śnie umowę o pracę na czas nieokreślony, 
nie zaś umowę cywilnoprawną. Pamiętajmy 
także o premiach, nagrodach i wszystkich 
dodatkowych dochodach, które odpowiednio 
zaraportowane mogą nam zwiększyć szanse 
na kredyt.

Dotychczasowe zobowiązania
Następnym czynnikiem warunkującym 

wysokość kredytu jest nasz stan posiadania. 
Chodzi tu nie tylko o wysokość środków na 
rachunku bankowym oraz regularne wpły-
wy, ale również to, czy i ile posiadamy kart 
kredytowych. Nie bez znaczenia jest także 
wysokość limitu na kartach czy wysokość 
debetu w rachunku osobistym. Jeżeli jest 
tylko szansa na pozbycie się kart kredyto-
wych w sensie likwidacji w banku należy to 
zrobić i to jeszcze przed złożeniem wniosku 
o kredyt. Każda karta kredytowa jest swego 
rodzaju „zagrożeniem” dla banku, gdyż są to 
dodatkowe obciążenia dla naszego budżetu, 
a zatem może wpłynąć na naszą wypłacal-
ność czyli możliwość spłaty comiesięcznych 
rat. Bank obciążenia za kartę traktuje na 
równi z rachunkami za wodę, prąd czy zakup 
paliwa czyli nasze stałe zobowiązania i wy-
datki. Podobnie rzecz się ma z debetem do 
rachunku – nasza zdolność kredytowa będzie 
większa jeżeli nie będziemy posiadać możli-
wości zaciągania debetu na rachunku.

Samochód – zostawić, czy sprzedać?
Posiadacze aut mogą zastanowić się, czy 

Jak zdobyć kredyt  hipoteczny?
Do niedawna banki z łatwością udzielały kredytów na zakup wymarzonego miesz-
kania, domu czy działki. Kredyt można było spłacać nawet 40 lat, a z pozyskanych 
środków sfi nansować nawet 120 proc. inwestycji. Ale to już przeszłość. 

wchodzi w grę sprzedaż samochodu. 
Oczywiście nie zawsze jest taka moż-
liwość, ale jeżeli w czasie starania się 
o kredyt można sprzedać samochód, 
można wziąć taką ewentualność pod 
uwagę. Po pierwsze nie ma stałego 
kosztu rzędu 300 – 500 pln, który bę-
dzie brany pod uwagę przy wylicza-
niu naszej zdolności kredytowej, a po 
drugie możemy przeznaczyć tą kwo-
tę na wkład własny. Wkład własny to 
dobra „karta przetargowa” więc jeżeli 
jest możliwość sprzedaży samochodu, 
wsparcia ze strony rodziny czy znajo-
mych, warto się nad tym zastanowić. 
Zawsze to in plus dla kredytobiorcy.

Dobre towarzystwo
Kolejną opcją, którą w miarę możliwo-

ści należy wziąć pod uwagę - zwłaszcza 
gdy słusznie wątpimy w samodzielną 
zdolność kredytową - to towarzystwo. 
Obecnie banki dopuszczają możliwość 
wzięcia kredytu z osobami trzeci-
mi w tym np. z partnerem, rodzicami 
czy innymi krewnymi. Dobrze jeżeli 
współkredytobiorcy mają odpowied-
nio wysokie dochody, bo to zwiększa 
naszą wspólną zdolność kredytową, ale 
nie znaczy, że obie strony muszą mieć 
ponadprzeciętne zarobki. Większym 
ograniczeniem jest wiek osoby, z którą 
chcielibyśmy zaciągnąć kredyt – nie-
które banki stosują górny limit wieko-
wy. W większości jest on na poziomie 
70-75 lat (np. mBank czy Raiffeisen 

Polbank – 70 lat, Bank Millennium czy 
PKO BP – 75 lat), czasami nawet 80 
lat (np. Alior Bank, Bank Pocztowy). 
Niezależnie od limitu jest to rozwią-
zanie, które czasami jest jedynym, aby 
móc dostać kredyt i wejść w posiadanie 
własnych czterech kątów.

Zwiększ zdolność kredytową
- Przed złożeniem do banku wniosku 

o kredyt hipoteczny warto we własnym 
zakresie zebrać dokładne informacje, 
co jest brane pod uwagę przy wyli-
czaniu zdolności kredytowej i w jaki 
sposób możemy się przygotować do 
rozmów z bankiem – mówi Leszek 
Zięba z Aspiro (fi rmy zajmującej się 
doradztwem fi nansowym oraz oferu-
jącej szeroką gamę produktów i usług 
fi nansowych, w tym produkty kredyto-
we, inwestycyjne oraz ubezpieczenio-
we). - Następnie, punkt po punkcie, po-
winniśmy sprawdzić czy w jakikolwiek 
sposób możemy podwyższyć swoją 
zdolność kredytową spłacając posia-
dane kredyty, pożyczki czy rezygnując 
z kart kredytowych. Mimo znacznego 
zaostrzenia polityki kredytowej ban-
ki nadal są naszym sprzymierzeńcem 
w drodze do sfi nansowania zakupu nie-
ruchomości, a doradcy fi nansowi oraz 
bankowi z pewnością również 
podpowiedzą, co w indywi-
dualnej sytuacji należy zro-
bić by swoje szanse na kre-
dyt zwiększyć. (oprac. raf)

Po okresie stagnacji, wynikającej 
głównie ze spowolnienia gospodar-
czego, rynek leasingu w Polsce w la-
tach 2013-2017 będzie rósł średnio 
o 9 proc. rocznie. 

Analizą branży leasingowej w Pol-
sce zajęli się eksperci fi rmy do-
radczej Deloitte, którzy przyznali, 
że ostatnie  kilkanaście miesięcy, 
z powodu pogorszenia się sytu-
acji gospodarczej i zahamowania 
wielu inwestycji, były dla branży 
leasingowej niełatwe. Jednak fi rmy 
z tego sektora w kolejnych latach 
ponownie wejdą w fazę szybkiego 
wzrostu. 

Według analizy wartość należno-
ści fi rm leasingowych brutto wynie-
sie w tym roku 52 mld zł, a w 2017 r. 
będzie to już ponad 70 mld zł. 

W Polsce z usług leasingowych 
korzystają przede wszystkim jedno-
osobowe fi rmy i osoby prowadzące 
działalność gospodarczą. ten trend 
ma zostać zachowany.

- Według naszych prognoz mikro 
i małe przedsiębiorstwa wygenerują 
aż 68 proc. przychodów netto bran-
ży. Same usługi będą zaś najszybciej 
się rozwijać głównie w obszarach, 
które banki uznają za zbyt ryzykow-
ne, by je kredytować, np. w branży 
rolniczej czy budowlanej – mówi 
Michał Dubno, dyrektor w Sektorze 
Instytucji Finansowych Deloitte.

Analiza wykazuje wzrost le-
asingu sprzętu medycznego (26-
procentowy wzrost sprzedaży w la-
tach  2013-2017) oraz sprzętu It 
i wyposażenia biur (19-procentowy 
wzrost sprzedaży w analogicznych 
latach). Wielką szansą dla fi rm le-
asingowych jest zupełnie niewy-
korzystany w Polsce leasing konsu-
mencki, skupiający się głównie na 
sprzedaży samochodów. 

- Jeśli uda się pokonać przeszkody 
prawne, które utrudniają działal-
ność w tym zakresie  to ten rodzaj 
leasingu ma przed sobą szybki roz-
wój – podkreślają badacze. GB
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Samorządowcy prze-
ścigają się w zdobywa-
niu funduszy ze środ-
ków Unii Europejskiej, 
często pośredniczą także 
w przekazywaniu tych 
pieniędzy dalej – bezpo-
średnio do mieszkańców 
gmin i powiatów. Dzięki 
rozmaitym programom 
te pieniądze trafiają bez-
pośrednio do osób, które 
chcą założyć lub rozwi-
nąć własną firmę. 

Doskonałym przykła-
dem takich działań jest 

projekt „Równe szanse na swój biznes”, zreali-
zowany przez powiat wejherowski. Otrzymał 
on główną nagrodę w konkursie „Europejski 
Fundusz Społeczny w Województwie Pomor-
skim – ciekawe pomysły, dobre praktyki”.

Kierownikiem projektu, odpowiedzialnym za 
realizację programu był Arkadiusz Szczygieł, 
naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Eu-
ropejskich Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie, który odebrał w imieniu powiatu nagrodę 
główną od marszałka województwa pomorskie-
go Mieczysława Struka, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paw-
ła Orłowskiego oraz dyrektora Departamentu 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 
Marszałkowskiego Joanny Witkowskiej.

Projekt był realizowany przez Wydział Roz-
woju i Programów Europejskich Starostwa 

Powiatowego w Wejherowie w partnerstwie 
z 3 podmiotami: Powiatowym Cechem Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Praco-
dawców, O.K. - Ośrodek Kursów w Wejherowie 
oraz Polskim Związkiem Niewidomych - Okręg 
Pomorski, Koło Powiatowe w Wejherowie.

Nagroda była przyznana podczas konferencji 
„Partnerstwo – przywilej czy obowiązek?”

Wydział Rozwoju i Programów Europejskich 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie do tej 
pory otrzymał dofinansowanie na 4 projekty 
EFS w ramach PO KL polegające na przyznaniu 
dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej:

- 45 plus równi w biznesie – najlepiej oceniony 
merytorycznie projekt w konkursie priorytetu 
6.2 w 2010 r. (zakończony w czerwcu 2012 r.)

- Równe szanse na swój biznes – nagroda 
główna Marszałka Województwa (zakończony 
w lipcu 2012 r.)

- Dojrzałość i doświadczenie szansą na biznes 
– nabór ukończony w listopadzie 2012 r., trwa 
proces oceny kandydatów (w trakcie realizacji)

- Zostań swoim młodym pracodawcą – pro-
gram jest w trakcie realizacji

W ramach powyższych projektów na założe-
nie nowych firm udzielonych zostanie łącznie 
ok. 100 dotacji inwestycyjnych w kwocie do 40 
tys. zł każda wraz ze wsparciem pomostowym. 
Wartość każdego z projektów wynosi około 1 - 
1,2 mln zł.

Szczegółowe informacje o projekcie są do-
stępne na stronie internetowej www.szansena-
biznes.pl. Rafał Korbut

Główna nagroda 
za projekt powiatu
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Już dawno minęły czasy, gdy urządzanie 
mieszkania polegało na wstawieniu meblo-
ścianki, rozkładanej kanapy, biurka, stołu 
i kilku krzeseł. Obecnie wybór mebli jest 
ogromny, podobnie jak materiałów, z któ-
rych są one wykonane. 

Meble rosną razem z dzieckiem
Meble do pokoju dziecięcego powinny 

być nie tylko estetyczne, ale przede wszyst-

kim praktyczne i wytrzymałe. Trzeba też 
pamiętać o tym, że dzieci bardzo szybko 
rosną i rozwijają się, a co za tym idzie zmie-
niają się ich potrzeby. 

Ciekawym rozwiązaniem są więc meble, 
które umożliwiają dopasowywanie ich do 
tempa rozwoju dziecka. Choćby łóżko, 
które bardzo szybko robi się po prostu za 
małe. Dlatego coraz więcej producentów 
wykonuje „rosnące” meble, wyposażone 

w możliwość regulacji oraz rozbudowy. 
Przykładem może być marka Pinio, któ-
ra stworzyła kolekcję mebli dla dzieci. Są 
one wykonane z płyty meblowej MDF, co 
zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. 
Producent postawił na prostą formę i mi-
nimalizację zdobień, łatwo więc je dopaso-
wać do konkretnego stylu aranżacyjnego. 

Są to meble dostosowane do potrzeb za-
równo malucha w wieku przedszkolnym, 

Meble – praktyczne  i nowoczesne

jak i starszego ucznia: łóżeczko niemow-
lęce, łóżko o standardowych wymiarach, 
biurko z kontenerem oraz szafy. Łóżeczko 
niemowlęce umożliwia ustawienie mate-
raca na jednej z trzech różnych wysokości, 
dzięki czemu będzie służyło maluchowi 
znacznie dłużej, niż tradycyjne łóżeczk. 
Łóżko dla starszego dziecka również po-
siada regulację wysokości materaca oraz 
funkcję przekształcenia w tapczanik. 

Telewizor „w obudowie”
Telewizor to mebel, który znajduje się 

w niemal każdym domu. Ponieważ czę-
sto jest on umiejscowiony w centralnym 
punkcie pokoju dziennego czy salonu war-
to zadbać o to, aby nie tylko nie szpecił 
i nie przeszkadzał, ale współgrał z resztą 

wyposażenia. Sporym problemem w no-
woczesnym sprzęcie są kable i piloty. Te 
pierwsze są wiecznie splątane, ciężko je 
ukryć – do telewizora trzeba przecież pod-
łączyć dekoder, odtwarzacz DVD, konsolę 
do gier, nierzadko komputer oraz sprzęt 
grający. Piloty zaś – gdzies porzucone, od-
kłądane za każdym razem w inne miejsce, 
nigdy nie są pod ręką. Nic więc dziwnego, 
że projektanci zaczęli myśleć o tym, jak 
zaprojektować szafkę pod telewizor w ten 
sposób, aby rozwiązać te problemy i jedno-
cześnie zapewnić atrakcyjny efekt wizual-
ny. Szafki zaczęły więc być zastępowane 
regałami. Meble takie konstruowane są tak, 
aby umożliwić wygodne poprowadzenie 
wszystkich potrzebnych przewodów oraz 
zamaskować je. Taki system wprowadziła 

m.in. IKEA - regały  nie tylko ukryją kable, 
ale pozwolą także na sterowanie wszelkimi 
urządzeniami za pomocą... tylko jednego 
pilota. Nowy system umożliwia więc in-
tegrację telewizji i systemu dźwiękowego 
z meblami w salonie. Ciekawostką jest fakt, 
iż można tu dopasować telewizor do mebli 
poprzez nałożenie na niego białej lub czar-
nej ramy. Natomiast regał, otaczający cały 
sprzęt, daje możliwości ustawienia płyt, 
książek lub elementów ozdobnych. 

To jeszcze kuchnia, 
czy już laboratorium?

Drewno, szkoło, polerowane aluminium 
– tak dziś wyglądają nowoczesne kuch-
nie. Era małego pomieszczenia, w któ-
rym upchnięto jak największą ilość szafek 
a podłogę przykryto przyciętym na wymiar 
kawałkiem wykładziny PCV, na szczęście 
minęła już bezpowrotnie. Teraz w nowo-
czesnych kuchniach króluje najnowocze-
śniejsza elektronika, wysokiej klasy sprzęt 
AGD ułatwiający codzienne przygoto-
wywanie posiłków, przestrzeń, punktowe 
oświetlenie i nowoczesne meble. Urządza-
jąc kuchnię lub aneks kuchenny trzeba pa-
miętać o tym, że niemal wszystko potrze-
buje zasilania – nie wystarczy więc jedno 
gniazdko w ścianie do podłączenia lodów-
ki. Zmywarka, robot kuchenny, kuchenka 
mikrofalowa, opiekacz, krajalnica, młynek 
do kawy, i wiele, wiele innych sprzętów 
trzeba gdzieś podłączyć. 

Dobór samego wyposażenia i mebli zale-
ży już od indywidualnych oczekiwań oraz 
gustu. Powinno być jednak przede wszyst-
kim czystko, schludnie, praktycznie i prze-
stronnie. Trzeba pamiętać, że kuchnia to 
często serce domu - jego najbardziej ruchli-
wy i aktywny punkt, centrum codziennego 
życia. W kuchni zaczyna się każdy dzień, 
tutaj kończy się też każda udana impreza...
Rafał Korbut

Przestronne mieszkanie czy dom to nie wszystko, co jest potrzebne do 
komfortowego i wygodnego życia. Wiele zależy także od tego, w jaki sposób 
zaaranżujemy wnętrze. Dlatego jeden z pierwszych dylematów, przed którym stają 
osoby urządzające swoje lokum, to zakup odpowiednich mebli.

Ponad 60 tys. mkw powierzchni handlowej będzie oferowało 
centrum  Forum Radunia, które powstaje w centrum Gdańska. 
W kwietniu na Targu Siennym i Rakowym ruszyły pierwsze 
prace przygotowawcze. 

Developerem jest spółka Multi Development Poland, który 
nazywa swoją inwestycję  wielofunkcyjnym kompleksem urba-
nistycznym. Ta nazwa nawiązuje do rewitalizacji okolicy Targu 
Siennego i Rakowego, która będzie powiązana z inwestycją. 

W trakcie budowy komercyjnego centrum powstaną tak-
że instytucje kulturalne - a konkretnie Centrum Dziedzictwa 
Historycznego Miasta Gdańska) oraz inwestycje miejskie 
- ulica Nowe Podwale Grodzkie i przystanek SKM Gdańsk 
Śródmieście.

Komercyjna oferta handlowa Forum Radunia ma się zmieścić 
na 60 tys. mkw. powierzchni użytkowej. I chociaż otwarcie cen-

trum zaplanowano na 2015 rok to już teraz inwestor podpisał 
umowy z dużą częścią najemców. W obiekcie powstanie więc 
market spółki Piotr i Paweł o powierzchni 1800 mkw, znajdą się 
tam wszystkie sklepy sieci LPP (Reserved, Mohito, Cropp) oraz 
Multikino. W planach jest także otwarcie hotelu.

- Powierzchnia biurowa zajmie 26 tys. m kw. Obiekty zwią-
zane z rozrywką, w tym kino, mają zająć ponad 5,5 tys. m kw. 
powierzchni, a parkingi prawie 28 tys. m kw – poinformował 
inwestor.

Forum Radunia oprócz atrakcyjnej oferty handlowej ma się 
także wyróżniać nowoczesnymi i śmiałymi rozwiązaniami 
urbanistycznymi. Jednym z nich będzie szklany dach, który 
przykryje znajdujący się w pobliżu Kanał Raduni na odcinku 
120 m. Cała powierzchnia Forum Radunia ma zająć aż 5,5 hek-
tarów. GB

Ruszyła budowa Forum Radunia
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Już dawno minęły czasy, gdy urządzanie 
mieszkania polegało na wstawieniu meblo-
ścianki, rozkładanej kanapy, biurka, stołu 
i kilku krzeseł. Obecnie wybór mebli jest 
ogromny, podobnie jak materiałów, z któ-
rych są one wykonane. 

Meble rosną razem z dzieckiem
Meble do pokoju dziecięcego powinny 

być nie tylko estetyczne, ale przede wszyst-

kim praktyczne i wytrzymałe. Trzeba też 
pamiętać o tym, że dzieci bardzo szybko 
rosną i rozwijają się, a co za tym idzie zmie-
niają się ich potrzeby. 

Ciekawym rozwiązaniem są więc meble, 
które umożliwiają dopasowywanie ich do 
tempa rozwoju dziecka. Choćby łóżko, 
które bardzo szybko robi się po prostu za 
małe. Dlatego coraz więcej producentów 
wykonuje „rosnące” meble, wyposażone 

w możliwość regulacji oraz rozbudowy. 
Przykładem może być marka Pinio, któ-
ra stworzyła kolekcję mebli dla dzieci. Są 
one wykonane z płyty meblowej MDF, co 
zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. 
Producent postawił na prostą formę i mi-
nimalizację zdobień, łatwo więc je dopaso-
wać do konkretnego stylu aranżacyjnego. 

Są to meble dostosowane do potrzeb za-
równo malucha w wieku przedszkolnym, 

Meble – praktyczne  i nowoczesne

jak i starszego ucznia: łóżeczko niemow-
lęce, łóżko o standardowych wymiarach, 
biurko z kontenerem oraz szafy. Łóżeczko 
niemowlęce umożliwia ustawienie mate-
raca na jednej z trzech różnych wysokości, 
dzięki czemu będzie służyło maluchowi 
znacznie dłużej, niż tradycyjne łóżeczk. 
Łóżko dla starszego dziecka również po-
siada regulację wysokości materaca oraz 
funkcję przekształcenia w tapczanik. 

Telewizor „w obudowie”
Telewizor to mebel, który znajduje się 

w niemal każdym domu. Ponieważ czę-
sto jest on umiejscowiony w centralnym 
punkcie pokoju dziennego czy salonu war-
to zadbać o to, aby nie tylko nie szpecił 
i nie przeszkadzał, ale współgrał z resztą 

wyposażenia. Sporym problemem w no-
woczesnym sprzęcie są kable i piloty. Te 
pierwsze są wiecznie splątane, ciężko je 
ukryć – do telewizora trzeba przecież pod-
łączyć dekoder, odtwarzacz DVD, konsolę 
do gier, nierzadko komputer oraz sprzęt 
grający. Piloty zaś – gdzies porzucone, od-
kłądane za każdym razem w inne miejsce, 
nigdy nie są pod ręką. Nic więc dziwnego, 
że projektanci zaczęli myśleć o tym, jak 
zaprojektować szafkę pod telewizor w ten 
sposób, aby rozwiązać te problemy i jedno-
cześnie zapewnić atrakcyjny efekt wizual-
ny. Szafki zaczęły więc być zastępowane 
regałami. Meble takie konstruowane są tak, 
aby umożliwić wygodne poprowadzenie 
wszystkich potrzebnych przewodów oraz 
zamaskować je. Taki system wprowadziła 

m.in. IKEA - regały  nie tylko ukryją kable, 
ale pozwolą także na sterowanie wszelkimi 
urządzeniami za pomocą... tylko jednego 
pilota. Nowy system umożliwia więc in-
tegrację telewizji i systemu dźwiękowego 
z meblami w salonie. Ciekawostką jest fakt, 
iż można tu dopasować telewizor do mebli 
poprzez nałożenie na niego białej lub czar-
nej ramy. Natomiast regał, otaczający cały 
sprzęt, daje możliwości ustawienia płyt, 
książek lub elementów ozdobnych. 

To jeszcze kuchnia, 
czy już laboratorium?

Drewno, szkoło, polerowane aluminium 
– tak dziś wyglądają nowoczesne kuch-
nie. Era małego pomieszczenia, w któ-
rym upchnięto jak największą ilość szafek 
a podłogę przykryto przyciętym na wymiar 
kawałkiem wykładziny PCV, na szczęście 
minęła już bezpowrotnie. Teraz w nowo-
czesnych kuchniach króluje najnowocze-
śniejsza elektronika, wysokiej klasy sprzęt 
AGD ułatwiający codzienne przygoto-
wywanie posiłków, przestrzeń, punktowe 
oświetlenie i nowoczesne meble. Urządza-
jąc kuchnię lub aneks kuchenny trzeba pa-
miętać o tym, że niemal wszystko potrze-
buje zasilania – nie wystarczy więc jedno 
gniazdko w ścianie do podłączenia lodów-
ki. Zmywarka, robot kuchenny, kuchenka 
mikrofalowa, opiekacz, krajalnica, młynek 
do kawy, i wiele, wiele innych sprzętów 
trzeba gdzieś podłączyć. 

Dobór samego wyposażenia i mebli zale-
ży już od indywidualnych oczekiwań oraz 
gustu. Powinno być jednak przede wszyst-
kim czystko, schludnie, praktycznie i prze-
stronnie. Trzeba pamiętać, że kuchnia to 
często serce domu - jego najbardziej ruchli-
wy i aktywny punkt, centrum codziennego 
życia. W kuchni zaczyna się każdy dzień, 
tutaj kończy się też każda udana impreza...
Rafał Korbut

Przestronne mieszkanie czy dom to nie wszystko, co jest potrzebne do 
komfortowego i wygodnego życia. Wiele zależy także od tego, w jaki sposób 
zaaranżujemy wnętrze. Dlatego jeden z pierwszych dylematów, przed którym stają 
osoby urządzające swoje lokum, to zakup odpowiednich mebli.
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Ponad 60 tys. mkw powierzchni handlowej będzie oferowało 
centrum  Forum Radunia, które powstaje w centrum Gdańska. 
W kwietniu na Targu Siennym i Rakowym ruszyły pierwsze 
prace przygotowawcze. 

Developerem jest spółka Multi Development Poland, który 
nazywa swoją inwestycję  wielofunkcyjnym kompleksem urba-
nistycznym. Ta nazwa nawiązuje do rewitalizacji okolicy Targu 
Siennego i Rakowego, która będzie powiązana z inwestycją. 

W trakcie budowy komercyjnego centrum powstaną tak-
że instytucje kulturalne - a konkretnie Centrum Dziedzictwa 
Historycznego Miasta Gdańska) oraz inwestycje miejskie 
- ulica Nowe Podwale Grodzkie i przystanek SKM Gdańsk 
Śródmieście.

Komercyjna oferta handlowa Forum Radunia ma się zmieścić 
na 60 tys. mkw. powierzchni użytkowej. I chociaż otwarcie cen-

trum zaplanowano na 2015 rok to już teraz inwestor podpisał 
umowy z dużą częścią najemców. W obiekcie powstanie więc 
market spółki Piotr i Paweł o powierzchni 1800 mkw, znajdą się 
tam wszystkie sklepy sieci LPP (Reserved, Mohito, Cropp) oraz 
Multikino. W planach jest także otwarcie hotelu.

- Powierzchnia biurowa zajmie 26 tys. m kw. Obiekty zwią-
zane z rozrywką, w tym kino, mają zająć ponad 5,5 tys. m kw. 
powierzchni, a parkingi prawie 28 tys. m kw – poinformował 
inwestor.

Forum Radunia oprócz atrakcyjnej oferty handlowej ma się 
także wyróżniać nowoczesnymi i śmiałymi rozwiązaniami 
urbanistycznymi. Jednym z nich będzie szklany dach, który 
przykryje znajdujący się w pobliżu Kanał Raduni na odcinku 
120 m. Cała powierzchnia Forum Radunia ma zająć aż 5,5 hek-
tarów. GB
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Hotel Novotel Gdańsk Ma-
rina wygrał jedną z katego-
rii plebiscytu „Hotele Roku 
2013” organizowanego przez 
portal rezerwacyjny HRS. 

Plebiscyt opierał się na 
głosach gości hotelowych 
a w tym roku tym najlep-
szym został Hanza Pałac Ru-
lewo, który zdobył również 
nagrodę w kategorii „Pałace 
i Zamki”.

Gdański hotel wygrał ka-
tegorię „Hotel Wypoczyn-
kowy” w której startowa-
ły obiekty zlokalizowane 
w najpopularniejszych pol-
skich kurortach. W przypad-
ku Mariny goście hotelowi 
chwalili dobre położenie 
hotelu w pobliżu prome-
nady nadmorskiej łączącej 
Gdańsk z Sopotem a także 
ofertę rekreacyjną obiektu, 
czyli ogrzewany kryty basen 
i kort tenisowy. W tej kate-
gorii plebiscytu rywalizo-

Hotel Haffner z Sopotu otrzymał pre-
stiżową nagrodę TopHotel 2013. Okazał 
się najlepszy w kategorii Restaurant. Do-
datkowo zajął drugie miejsce w kategorii 
SPA. 

12 kwietnia 2013 r. podczas uroczystej 
gali, która odbyła się w restauracji Ma-
teusza Gesslera - Warszawa Wschodnia 
nagrodzono najlepsze hotele w Polsce 
w plebiscycie TopHotel. Wśród laureatów 
konkursu, po raz kolejny, znalazł się Ho-
tel Haffner, który zwyciężył w kategorii 
Restaurant. Warto przypomnieć, że w po-
przednich latach dwukrotnie otrzymywał 
już tytuł TopHotel SPA, zaś w 2009 roku 
TopHotel na Weekend.

Organizatorzy konkursu - firma Netme-
dia S.A. i portal Hotele.pl - po raz kolej-
ny nagrodzili najlepsze obiekty hotelowe 
w Polsce. Nominowane hotele walczyły 
w 20 kategoriach., m. in. Debiut Roku, 
Business, Conference, Luxury, Design, 
Economy, City, SPA, Sport, Fitness, Se-
rvice, Restaurant, Kids, Palace & Castles, 
On the Road, By Airport. Ideą konkursu 
było wyróżnienie najlepszych obiektów, 
nowatorskich rozwiązań, ciekawych po-
mysłów oraz interesujących ofert. 

TopHotel Restaurant 2013 
dla sopockiego Haffnera

Trójmiejski hotel doceniony 
przez platformę HRS

wały także inne nadmorskie 
hotele m.in. Dwór Kaliszki, 
Willa Jan, Aquarius Spa, 
Hotel Caspar, Hotel Galeria 
Glorietta i Villa Sedan. 

Inne z trójmiejskich ho-
teli miały mniej szczęścia 
w plebiscycie i pojawiły się 
tylko na listach nominowa-
nych obiektów. Tak było 
w przypadku hotelu Pode-
wils, który nominowano 
kategorii „Hotele Luksuso-
we” a hotel Gdańsk, który 
powstał w zaadaptowanych 
pomieszczeniach dawnego 
spichlerza, nominowano 
podwójnie, czyli w katego-
rii „Hotele Spa” i „Hotele 
Design”.

Twórcy plebiscytu oceniali 
także nowe na rynku obiek-
ty, a na liście takich hoteli 
pojawił się m.in  gdański 
hotel butikowy Grand Cru, 
który otwarto w czerwcu 
2012 roku. GB



Wykorzystać swoje 
naturalne cechy

Wyszukany strój czy luźny? Być gadułą czy milczkiem? 
Dobra atmosfera w pracy ma znaczenie? 

O tworzeniu wizerunku z Grażyną Paturalską, 
właścicielką firmy „Styl w wielkim mieście” 
i byłą posłanką Platformy Obywatelskiej, 

rozmawia Waldemar Gabis.
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Co to jest wizerunek?
- To obraz, który widzimy i który sami 

stanowimy. Gdy patrzymy na obraz, czy 
chcemy czy nie, oceniamy go. Pojawia się 
myśl: „podoba się” albo „nie podoba się”. 

W wizerunku człowieka najważniejsza 
jest twarz, fryzura, ubiór a może sposób 
bycia i poruszania się? 

- Wszystko razem, no chyba, że mamy 
do czynienia z przekazem telewizyjnym, 
gdzie widoczna jest tylko twarz. W nor-
malnych warunkach, gdy spotykamy się 
z kimś osobiście, to tworzy nam się ca-
łościowy wizerunek takiej osoby. Patrzę 
panu w oczy, ale widzę pana całą twarz, 
jak pan gestykuluje, jak jest ubrany. To 
tworzy całość wizerunkową, która jest 
bardzo ważna szczególnie przy pierw-
szym kontakcie, kiedy ludzie się jeszcze 
nie znają. 

A co jest najważniejsze przy tym pierw-
szym kontakcie.

- Twarz, spojrzenie prosto w oczy. To 
bardzo ważny element, bo ktoś, kto patrzy 
w oczy najczęściej ma dobre intencje, bu-
dzi zaufanie. Ale też to, jak jesteśmy ubra-
ni, jakie są pierwsze gesty, naturalne dla 
pewnych sytuacji zachowania. 

To wygląda na pewien rodzaj manipu-
lacji. Pokazywanie siebie innego niż 
jesteśmy naprawdę.

- I tak, i nie. Jeśli idziemy na umówione 
spotkanie, to możemy się do niego wi-
zerunkowo przygotować, odpowiednio 
ubrać, przygotować sobie, to co będziemy 
mówić i w jaki sposób będziemy to robić 
itd. Wtedy mamy do czynienia z elemen-
tami manipulacji, ale tylko wtedy, kiedy 
pokazujemy siebie innymi niż w rzeczy-
wistości jesteśmy. Ale wizerunek to także 
wrażenie, jakie pozostawiamy na co dzień. 
Czasem mijamy kogoś na ulicy i myślimy 
sobie „o, jak fajnie ubrany mężczyzna”. 
To też jest wizerunek, ale tutaj nie ma już 
elementów manipulacji. Manipulacja jest 
wtedy, gdy w sposób świadomy próbuje-
my przekazać swój wykreowany obraz, 
który nie jest prawdziwy, komuś innemu.

Od czego zacząć tworzenie wizerunku?
- Najpierw muszę poznać człowieka 

zanim powiem mu, w jaki sposób moż-
na wykorzystać naturalne walory jego 
osobowości, aby jego wizerunek dobrze 
i świadomie budować bez uciekania się 
do manipulacji i kłamstwa. Czasem wy-
starczy do tego krótka rozmowa. Pytam 
też, dlaczego dana osoba chce zmienić 
swój wizerunek, do czego jest to potrzeb-
ne. Staram się tę osobę przygotowywać 
w zależności od potrzeb wizerunkowych 
jakie posiada, ale i też predyspozycji 
osobistych. 

Jak bardzo można kogoś zmienić?
- Chodzi właśnie o to, aby nie zmieniać, 

a tylko wykorzystać w pełni cechy oso-
bowościowe danego człowieka a później 
zbudować jego prawdziwy wizerunek. 
Jeśli ktoś jest energiczny, to nie możemy 
nakazać mu, by był flegmatyczny. Naj-
ważniejsza jest umiejętność wykorzysty-
wania cech, które posiadamy i tworzenia 
z nich siły naszego wizerunku w przypad-
ku cech pozytywnych. Jeśli chodzi o ce-
chy negatywne, to zawsze namawiam, aby 
skoncentrować swoje działania na tym, 
aby te cechy naprawić, a nie ukrywać, bo 
w takim przypadku mamy do czynienia 
z jawną manipulacją, która i tak w jakimś 
momencie wyjdzie na jaw i wtedy naj-
bardziej misterne budowanie wizerunku 
legnie w gruzach w jednej chwili.  

W jakich sytuacjach ludzie chcą popra-
wić swój wizerunek? Szukają nowej 
pracy i chcą przypodobać się ewentual-
nemu nowemu pracodawcy?

- Zdarza się, oczywiście, ale niezbyt czę-
sto. Ale też spotykam się z osobami nie-
śmiałymi, które mają wielkie kłopoty ko-
munikacyjne z innymi: w domu, w pracy, 
na gruncie towarzyskim. Staramy się naj-
pierw wspólnie ustalić przyczyny, potem 
je próbujemy wyeliminować a na koniec 
dopiero uczymy się, co i w jaki sposób 
robić łącznie z analizą zastosowania dres-
s-codu na odpowiednie okazje, okoliczno-
ści, spotkania. 

Do każdego podchodzi Pani indywidu-
alnie?

- Zdecydowanie tak, choć jest jeden 
wspólny mianownik. Do wszystkich pod-
chodzę z absolutną życzliwością i szczero-

ścią, bez jakiejkolwiek manipulacji. Cho-
dzi o to, żeby osoba, z którą rozmawiam, 
a z którą być może kiedyś się jeszcze spo-
tkam zawodowo czy prywatnie, zaufała 
w to, co robię. A to już połowa sukcesu.

Wspomniała Pani o dress-codzie. Jaki ma 
być więc ubiór?

- Nasz strój wyraża szacunek do dru-
giego człowieka. Ubiór może być albo 
mostem albo murem w komunikacji. Nie 
musimy być wystrojeni, jak przysłowio-
wy stróż w Boże Ciało. Idąc na spotkanie, 
szczególnie większe, przekazujemy infor-
mację czy przynależymy do danej grupy 
czy nie, właśnie poprzez zastosowanie ich 
wewnętrznego dress-codu. Czyli ubiera-
my się w podobny sposób: albo luz albo 
coś wyszukanego albo jeszcze coś innego. 
Może być oczywiście tak, że chcemy po-
kazać swą odrębność. Wówczas ubiera-
my się dokładnie przeciwnie niż ludzie, 
z którymi się spotykamy. Przekazujemy 
wówczas bez słów informację „ja nie je-
stem z tej bajki”. Jeśli tych mechanizmów 
nie znamy, to możemy sobie zrobić wiele 
krzywdy. 

A mowa? Jest ważna?
- Oczywiście, ale nie należy przesa-

dzać. Nie musimy mówić i paplać o sobie 
wszystkiego, bo to nieeleganckie i niepo-
trzebne. Gdyby wszyscy mówili wszystko 
o sobie i dodatkowo mówili jeszcze co 
mają przeciwko drugiej osobie, to mieli-
byśmy do czynienia z nieopisaną liczbą 
konfliktów. Ważne jest zachowanie dyplo-
macji w mówieniu: mówimy – zwłaszcza 
w sytuacjach oficjalnych, wszystko, co 
jest na temat i wpasowuje się w charakter 
spotkania. 

Grażyna Paturalska doradza także mężczyznom



Wraz ze zmianą czasu zimowego na letni zmieniły się siat-
ki tanich lotów z polskich lotnisk, w tym z Rębiechowa. Do 
rozkładów wraca wiele połączeń sezonowych, pojawiło się 
też kilka nowych kierunków. 

Nowy sezon przyniósł kilka zmian w rozkładzie lotów 
z Gdańska. Mieszkańcy północnej Polski mogą skorzystać 
z gdańskiego lotniska i polecieć bezpośrednio do: Chor-
wacji Hiszpanii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Nie-
miec, Danii, Francji, Słowacji, Szwecji, Włoch, Holandii oraz 
Finlandii.

Wracają sezonowe loty do Barcelony Girony oraz loty do 
Birmingham z Ryanair, zaś Wizz Air ponownie oferuje loty 
do Rzymu. 

Wizz Air uruchomił także nowe połączenia do Norwegii 
do Alesund (loty zostały zainaugurowane już 14 marca i są 
obsługiwane trzy razy w tygodniu) oraz do Kristiansand 
(loty rozpoczną się 15 maja i będą odbywały się dwa razy 
w tygodniu). Z kolei Eurolot zaproponował aż cztery nowe 
połączenia do Chorwacji: do Dubrownika, Zadaru, Rijeki 
oraz do Splitu.

Niestety w ramach reorganizacji siatki połączeń, Wizz Air 
zdecydował się na zawieszenie mniej popularnych lotów 
do Cork w Irlandii. Z kolei Ryanair zrezygnował z obsługi-
wania lotów do Eindhoven. 

(miro)

Nie mówić prawdy?
- Mówić zdecydowanie prawdę, ale 

niekoniecznie zawsze do końca, a przede 
wszystkim mówić ją w taki sposób, aby 
nie obrażała i nie raniła niepotrzebnie 
naszego rozmówcę. To z pewnością lep-
sze w budowaniu własnego wizerunku. 
A poza tym mamy prawo do własnej 
porcji prywatnych myśli. Na tym właśnie 
polega inteligencja, aby wiedzieć, co mo-
żemy powiedzieć, a co już niekoniecznie. 

Pani wizerunkiem zajmuje się od trzech 
lat. 

- Wizerunkiem osobistym, tak. Ale 
w sposób zupełnie nieświadomy i niemal 
całkowicie po omacku pracowałam na po-
czątku lat 90.  jako osoba tworząca wize-
runek firmy mojego męża. Nie było wów-
czas żadnych wzorców, tylko to, co do-
chodziło do nas, zresztą w bardzo skąpym 
zakresie, z Zachodu. To był siermiężny 
wizerunek biznesu, ale piękny, bo ludzie 
pracowici najczęściej osiągali sukces. 

Przestrzeń została otwarta. 
- Właśnie. Było duże zapotrzebowa-

nie na wszelkie dobra, których nie było 
w czasach komunizmu. Uwolniła się ja-
kaś wielka energia, szczególnie wśród 
osób przedsiębiorczych, które zobaczyły 

duże pole do działania. Te osoby widziały 
również potrzebę rozwijania całej otoczki 
biznesowej, sfery zewnętrznej. Zaczęto 
dbać o to, aby być odpowiednio ubranym, 
o samochód, o biuro i jego urządzenie. Ale 
zapominano o różnych drobiazgach: logo-
typie, opisaniu samochodu, odpowiednio 
przygotowanych kopertach, wyglądzie 
pracowników. Zapominano również o tym 
co dzieje się wewnątrz firmy a to, jak się 
potem okazywało, stanowiło potwierdze-
nie lub zaprzeczenie dobrego wizerunku. 

To znaczy?
- Firma ma piękne samochody, piękne 

biuro, piękną sekretarkę w biurze szefa, 
ale potem, gdy np. trzeba zapłacić za fak-
tury, to firma nie płaci. Okazuje się też, że 
w firmie są złe stosunki, ludzie kopią pod 
sobą dołki, pracownicy nie dostają pensji 
na czas. 

Takie informacje wychodzą na zewnątrz 
firmy?

- Absolutnie. I cała misja budowa-
nia wizerunku zewnętrznego w jednym 
momencie się przewraca. To kolos na 
glinianych nogach. Nie ma prawa prze-
trwać nawet najlepiej i najstaranniej bu-
dowany wizerunek jeśli w firmie panuje 
nieład, nieżyczliwość i zła atmosfera. 

Podobnie jest w przypadku osób fizycz-
nych, prywatnych, gdzie także mamy do 
czynienia z wizerunkiem zewnętrznym 
i wewnętrznym. 

Zdarzyło się Pani zrezygnować ze współ-
pracy z jakąś osobą? 

- Nigdy! Zawsze szukam consensusu 
i dobrych rozwiązań. To właśnie moje 
zadanie.  

Kim są Pani klienci? 
- Pracownicy różnych firm i instytu-

cji, których uczę wizerunku oraz klien-
ci indywidualni, którzy mają kłopoty 
z funkcjonowaniem w swoim otoczeniu, 
rzeczywistości. 

 
W tym roku zostanie wydana Pani 
książka.

- Dwa lata temu zrobiłam projekt audy-
cji radiowych, który nazwałam „Ubierz 
duszę”. I te audycje regularnie, raz w ty-
godniu przez półtora roku, były prezento-
wane w Radiu Plus. Na ich bazie powstała 
właśnie książka pod tym samym tytułem, 
której uzupełnieniem są fotograficzne me-
tamorfozy stylistyczno-wizualne ośmiu 
kobiet przeprowadzone pod moim kierun-
kiem. Książka ma się ukazać jesienią tego 
roku. 

Więcej tanich 
lotów z Gdańska
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- Przeprowadzone badania dostarczają 
bardzo ciekawych informacji w zakresie 
przesłanek, którymi najczęściej Polacy 
kierują się przy wyborze miejsca sprzyja-
jącemu relaksowi, czy też wyciszeniu. Co 
ciekawe, badanie również potwierdza, że 
mężczyźni w Polsce równie chętnie ko-
rzystają z oferty Spa, co kobiety – wyja-
śnia Zbigniew Tyszko, właściciel Klekot-
ki Sento Spa oraz Hotelu Młyn Klekotki 
na Mazurach, który zlecił badania. 

Młody, starszy, każdy
Pierwsza część badań miała sprawdzić 

kim jest typowy klient Spa. Jak się okaza-
ło, co dziesiąty Polak korzysta z zabiegów 
oferowanych przez tego typu obiekty. 

Największy procent badanych korzy-
stających ze Spa jest w grupie wiekowej 
35 – 44 lat (23 procent osób w tej grupie 
wiekowej przyznało się do regularnego 
korzystania z zabiegów), znacznie mniej-
szą grupę stanowią osoby między 18 a 24 
rokiem życia - tylko 12% z nich zadekla-
rowało korzystanie z oferty spa&wellnes. 
Wśród badanych, 19% to osoby mające 
25 – 34 lata. 

Badanie potwierdziło również tezę, że 
korzystanie z oferty Spa nie posiada górnej 
granicy wieku i efekty takich zabiegów są 
doceniane też przez osoby starsze, bo do 
dobroczynnych efektów spa jest przeko-
nanych 4% osób powyżej 65 roku życia. 

Popularny pogląd, że do Spa jeżdżą tylko 
ludzie z wielkich miast został częściowo 
obalony, bo choć rzeczywiście większy 
odsetek korzystających jest wśród miesz-
kańców metropolii niż mniejszych miej-
scowości, jednak różnica ta jest niewielka 
(7%). Jeszcze mniejszą różnicę stanowi 
poziom wykształcenia: ze Spa korzystają 
równie chętnie osoby z wykształceniem 
wyższym, jak osoby po szkole średniej. 

Co przyciąga
Druga część badań skupiła się natomiast 

na opiniach o ofercie Spa, a badacze pytali  
także o to, co powinno się znaleźć w ide-
alnej ofercie. 

korzysta ze Spa
Co dziesiąty Polak

Najczęściej z oferty Spa korzystają osoby w wieku 35-44 lat a co dziesiąty 
Polak pojawił się kiedyś w takim obiekcie. To najważniejsze wnioski nowych 
badań przeprowadzonych na ten temat.

Przedstawicielki płci pięknej zwracały 
uwagę na usługi dodatkowe,  które z ich 
punktu widzenia stanowią istotne przesła-
nie do wyboru konkretnego obiektu. 19% 
kobiet chciałoby mieć możliwość wyboru 
muzyki podczas seansu Spa. Inną kwe-
stią pozostają kosmetyki, których używa 
się podczas zabiegów. 16% spośród ba-
danych kobiet chce korzystać z oferty, 
która zapewnia użycie tylko naturalnych 
kosmetyków. 

A co z mężczyznami? 40 procent z ba-
danych przedstawicieli płci brzydkiej 
wskazywało, że brakuje im w dotych-
czasowej ofercie zabiegów stworzonych 
właśnie dla mężczyzn. Inne efekty bada-

nia wykazały, że Polacy uważają ofertę 
zabiegów manualnych, m.in. masaże, za 
wystarczającą (9,2%). Badani zwracali 
również uwagę na tak zwane holistyczne 
podejście, którym powinny się odznaczać 
ośrodki Spa, a kompleksowej dbałości - 
zarówno o ciało jak i o ducha  oczekuje co 
dziesiąty Polak. 

Według klientów obiektów Spa  nie moż-
na zapominać o podstawowych zabiegach 
upiększających. Ponad 25% osób wska-
zało jako istotne pełne pakiety, zawiera-
jące podstawowe zabiegi pielęgnacyjne. 
Wynika z tego, że możliwość wykonania 
manicure, po seansie Spa, zawsze będzie 
w cenie. Grzegorz Bryszewski
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Jeszcze niedawno polskie ośrodki Spa 
kusiły swoją ofertą tylko i wyłącznie 
Panie. Inne rozwiązania, czyli pakiety 
skierowane dla singli czy romantycz-
ne masaże pojawiły się dosyć niedaw-
no. Podobnie było z pakietami i za-
biegami skierowanymi wyłącznie dla 
mężczyzn. 

Ta raczej niszowa część oferty staje 
się ostatnio coraz bardziej popularna, 
a specjalnie stworzone dla płci brzyd-
kiej zabiegi coraz częściej można spo-
tkać w trójmiejskich ośrodkach Spa.

Panowie mogą liczyć na zabiegi do-
stosowane do potrzeb męskiej skóry, 
m.in. nakładanie odpowiedniej masecz-
ki, peeling i masaż twarzy. 

- Mężczyźni są zwolennikami głównie 
masaży, stąd nasze rekomendacje czę-
sto obejmują masaż klasyczny, relaksa-
cyjny oraz masaż gorącymi kamieniami 
– zaznacza Monika Dzięgielewska, Spa 
Manager w hotelu Mera Spa.

 Z doświadczeń sopockiego Spa wy-
nika, że takie podejście przynosi wy-
mierne efekty, bo z oferty obiektu ko-
rzysta już niemal tyle samo mężczyzn 
jak i kobiet.

Męski pomysł na Spa można znaleźć 
także w sopockim Sheratonie. Tam 
mężczyźni mogą  zaserwować sobie 
klasyczny masaż szwedzki, masaż ple-
ców, barków i głowy albo też skorzy-

Nowy obiekt na Kaszubach
Ostrzyce Hotel&Spa to nazwa najnowszego trzygwiazdkowego hotelu na 

mapie Pomorza, który pierwszych gości przyjmie wiosną 2013 roku.
Oferta noclegowa hotelu to 27 pokoi, w tym 16 typu Standard (jeden w peł-

ni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych), siedem Premium, 
dwa Studio, jeden Apartament De Lux oraz jeden Apartament Grand. 

W hotelu będzie restauracja o powierzchni 300 m kw., w której – jak za-
pewnia inwestor – jednocześnie posilić się będzie mogło prawie 200 osób. 
Serwowane będą dania kuchni polskiej, regionalnej i europejskiej, ma być 
też przygotowane specjalne menu dla dzieci. 

Hotelowe Spa ma stanowić strefa mokra z basenem rekreacyjnym, jacuzzi, 
brodzikiem dla najmłodszych, sauna fińska (sucha) oraz łaźnia parowa. Ofer-
tę hotelu uzupełnią trzy sale konferencyjno-bankietowe o powierzchni 169, 
134 oraz 35 m kw.  GB

Trójmiejskie ośrodki SPA 
otwierają się na płeć brzydką
Zachodni trend trafił w końcu na lokalny polski grunt. Trójmiejskie ośrodki Spa 
coraz częściej swoją ofertę kierują także do mężczyzn.

stać z dwóch zabiegów gwarantujących 
oczyszczenie skóry. 

- Nasze zabiegi, które możemy ofe-
rować mężczyznom są mniej inwazyj-
ne, prostsze i skupione na konkretnym 
efekcie, bo takie wymagania stawiają 
przed nami nasi klienci – wyjaśnia Pa-
tryk Soliński, menedżer Spa w sopoc-
kim Sheratonie.

Co z innymi ośrodkami tego typu dzia-
łającymi przy hotelach lub w formie 
Day Spa w Trójmieście? W większości 
przypadków zabiegi dla Panów można 
spotkać rzadko, część w ogóle nie pro-
wadzi takiej oferty. Nie jest to spowo-
dowane jakimś istotnym przeoczeniem, 
lecz charakterystyką danego obiektu. 
Grzegorz Bryszewski

- W Polsce mężczyźni dużo rzadziej 
korzystają z zabiegów niż kobiety. 
Ciągle jeszcze słyszy się opinię, że 
jest to raczej niemęskie lub mało 
męskie. Spowodowane jest to wielo-
letnimi przekonaniami, że kosmetyki 
i pielęgnacja ciała to domena kobiet. 
Na szczęście w ostatnich latach ten 
trend zaczyna się odwracać, męż-
czyźni zaczynają o siebie dbać i coraz 
chętniej korzystają z zabiegów Spa. 
I wcale nie ujmuje to ich męskości, 
wręcz odwrotnie.  

Dla mężczyzn Spa 
może być niemęskie
Iwona Galacka, doradca branży Spa
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Właścicielem salonu jest Tadeusz Zdu-
nek, autoryzowany dealer samochodów 
marki Renault i BMW. Główna siedziba 
firmy znajduje się w Gdańsku przy ul. 
Miałki Szlak, drugi salon jest w Gdyni 
przy ul. Morskiej przy wylocie do Rumi. 
Ten przy ul. Druskiennickiej będzie więc 
trzecim. 

- Ten salon jest dokładanie w połowie 
drogi między dwoma dotychczasowymi 
– śmieje się Zdunek. – Kilka dobrych 
lat temu kupowałem tutaj ziemię z my-
ślą o otwarciu kolejnego salonu Renault. 
Jednak zgłosili się do mnie przedstawi-
ciele BMW z propozycją otwarcia salo-
nu z ich samochodami i takie samochody 
będziemy tutaj sprzedawać. 

Przygotowania do budowy nowego 
salonu rozpoczęły się 15 marca. Prace 
budowlane ruszyły 25 marca. Wcześniej 
jednak przeprowadzono przetarg na bu-
dowę nowego salonu, do którego zgło-
siło się kilkanaście firm. Po wstępnym 
rozeznaniu rozpoczęto rozmowy z 5 fir-
mami. Wygrała firma Allcon.

- Allcon może nie był najtańszy, ale 
gwarantuje solidne i terminowe wykona-
nie – twierdzi Zdunek. – A to jest dla nas 
najważniejsze. Nie chcieliśmy wybierać 
firmy taniej czy początkującej.    

- Dla nas to ważna inwestycja – zapew-
nia Mariusz Białek, prezes zarządu All-
conu. – W przeszłości budowaliśmy już 
tego typu obiekty, np. salony Volkswage-

Nowy salon 
samochodowy w Gdyni

na i Fiata. Nowy salon BMW i Mini choć 
przynależeć będzie do ul. Druskiennic-
kiej, to tak naprawdę znajdować się bę-
dzie przy ul. Wielkopolskiej w dzielnicy 
Wieki Kack. 

- To bardzo dobre miejsce, przy głów-
nej drodze między dzielnicami Karwiny 
i Orłowem. Salon będzie miał 3300 m2 
i będzie jednym z największych w Polsce 
– mówi Zdunek. 

Otwarcie planowane jest na grudzień 

tego roku. W salonie znajdzie zatrud-
nienie 50 wykwalifikowanych pracow-
ników. Ich rekrutacja ma się rozpocząć 
latem. 

- Każdy z pracowników, niezależnie 
czy jest to specjalista sprzedaży czy me-
chanik, musi mieć certyfikat BMW – za-
znacza Zdunek. 

Według planów w salonie ma zostać 
sprzedawanych 450 samochodów rocz-
nie. (waga)

Pod koniec roku przy ul. Druskiennickiej rozpocznie działalność nowy salon 
samochodowy, w którym będzie prowadzona sprzedaż oraz serwis BMW i Mini. 

Tadeusz Zdunek 
- autoryzowany 
dealer samochodów 
marki Renault i BMW 
oraz Mariusz Białek, 
prezes zarządu 
Allconu
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W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie 
prowadzenie własnej fi rmy bez samochodu. Czę-
sto więc biznesmeni stają przed dylematem – jakie 
auto kupić? Wybór marek i modeli jest ogromny, 
trrzeba więc zastanowić się, do czego dany samo-
chód będzie potrzebny i jakie oczekiwania właści-
ciela ma spełniać. 

Nie da się jednoznacznie wskazać konkretnego 
samochodu i powiedzieć: „to jest idealne auto dla 
biznesmena”. Każdy ma przecież swój gust i to, 
co spodoba się jednemu, niekoniecznie musi utra-
fi ć w gust drugiego. 

Sa jednak pewne cechy, które samochód wła-
ściciela fi rmy musi posiadać. Przeder wszystkim 
musi być wygodny i luksusowy – tak, aby po 
kilkugodzinnej trasie właściciel był wypoczęty 
i zrelaksowany, idąc na spotkanie z kontrahentem. 
Oprócz tego powinien być przestronny oraz posia-
dać odpowiednią prezencję. Nie jest bowiem żad-
ną tajemnicą, że w biznesie często obowiązuje za-
sada „jak cię widzą, tak cię piszą”. Auto już dawno 
stało się nie tylko narzędziem do przemieszczania 
się z jednego miejsca w drugie, ale nieodłącznym 
elementem podkreślającym indywidualny styl. To 
pewnego rodzaju „wizytówka”, podobnie jak do-
brze skrojony i dopasowany garnitur. 

A oto kilka propozycji samochodów dla biz-
nesmenów. W tym zestawieniu nie braliśmy pod 
uwagę typowo sportowych aut, vanów ani samo-
chodów terenowych - skupiliśmy się na eleganc-

kich limuzynach, gdyż właśnie takie samochody 
są najczęściej wybierane przez przedsiębiorców. 

Niemiecka solidność
Często wybieranymi i cenionymi autami są te 

zza zachodniej granicy. Prym wiedzie tu koncern 
VAG (Volkswagen Audi Group). Znakomitym 
wyborem jest więc vw passat lub audi A6, a dla 
tych bardziej wymagających i posiadających 
nieco większy budżet - vw phaeton, audi A8 lub 
mający nieco bardziej sportowe zacięcie audi A7. 
Poza tym warto wspomnieć o jeszcze jednej limu-
zynie – skodzie superb. Co prawda jest to czeska 
marka, ale od wielu lat należy do koncernu volks-
wagena i audi. 

Inne niemieckie marki, od lat kojarzące się z pre-
stiżem i luksusem, to bmw i mercedes. Zarówno 
jeden i drugi producent oferuje szeroką gamę luk-
susowych sedanów. Jeśli więc zdecydujemy się 
wybrać bmw warto spojrzeć na serie 5 oraz 7, jeśli 
mercedesa – na pewno uda się wybrać jakiś model 
z klasy C, M lub najbardziej luksusowej S. 

Mówiąc o niemieckich samochodach nie można 
nie wspomnieć jeszcze jednego samochodu, któ-
ry od kilku lat stał się groźnym konkurentem dla 
wymienionych powyżej - opla insignii. Ten model 
w momencie premiery narobił sporo zamieszania 
na rynku motoryzacyjnym. 

Natomiast ci, którym zależy na wyjątkowym 
luksusie, ogromnej mocy silnika i wyróżnieniu 
się, z pewnością łaskawym okiem spojrzą na po-
rsche panamerę. 

Japońska precyzja
Podobnie, jak niemieckie auta kojarzą się z so-

lidnością, japońskie marki to synoim słów precy-
zja i innowacyjność. 

Każdy z japońskich producentów ma samo-
chody zaprojektowane z myślą o klientach, któ-

Auto dla biznesmena

Luksus i prezencja 
na czterech kołach

Znakomitym wy-
borem jest więc vw 
passat lub audi A6, 
a dla tych bardziej 

wymagających i po-
siadających nieco 

większy budżet - vw 
phaeton, audi A8 
lub mający nieco 

bardziej sportowe 
zacięcie audi A7. 
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rzy potrzebują auta wygodnego, praktycznego 
i zapewniającego luksus i wygodę. 

Choćby mazda ze swoim fl agowym modelem 
6 czy toyota z najnowszym modelem avensis. 
Wielbiciele marki honda z pewnością zwrócą 
uwagę na model insight, nissan proponuje nato-
miast siódmą już generację modelu maxima. 

Ci nieco bardziej zamożni z pewnością odwie-
dzą salon lexusa. Spośród sedanów dostępne są 
cztery serie – najtańsza to IS, później kolejno 
ES, GS oraz LS. 

Francuska oryginalność
Już dawno minęły czasy, gdy mówiło się, że 

nie należy kupować francuskich aut, ponieważ 
są one awaryjne. Obecnie produkowane samo-
chody nie tylko nie ustępują jakością swym ry-
walom z innych części świata, ale nierzadko je 
przewyższają. 
Producenci dbają nie tylko o niezawodność, 
ale też bezpieczeństwo, wygodę, nowoczesne 
rozwiązania oraz niebanalny wygląd. Nowa 
508-ka produkowana przez peugeota z pewno-
ścia jest ciekawą propozycją, renault z kolei ma 
w ofercie model latitude. 

A citroen? Ta marka zawsze stawiała na ory-
ginalność i nietypowe rozwiązania. Przed laty 
zachwycało hydrauliczne zawieszenie citroena 
XM, fl agowego modelu tego francuskiego kon-
cernu. Po tym, gdy zakończono jego produkcję, 
dość długo trzeba było czekać na jego następcę. 

W końcu citroen wypuścił na rynek model C5, 
który zasakoczył niebanalną prezencją. 

Do wyboru, do koloru
Marek i modeli samochodów, które sprawdzą 

się jako auta dla biznesmena, jest oczywiście 
znacznie więcej. Nie można nie wspomnieć 
choćby o szwedzkiej limuzynie volvo. Tu warto 
pomyśleć o modelach S60 lub S80. 

Co więc wybrać? Podejmując decyzję trzeba 
zwrócić uwagę na wiele aspektów, ale chyba 
najważniejsze jest to, żaby samochód był wy-
godny oraz pasował do stylu i charakteru wła-
ściciela. A jeżeli komuś zależy na szczególnym 
podkreśleniu pozycji i prestiżu, zawsze może 
wybrać maybacha czy bentleya. 
Rafał Korbut

A citroen? Ta marka 
zawsze stawiała 
na oryginalność 
i nietypowe roz-
wiązania. Przed 
laty zachwycało 
hydrauliczne zawie-
szenie citroena XM, 
fl agowego modelu 
tego francuskiego 
koncernu.
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Stylistyka trójbryłowego nadwo-
zia  może się podobać. Duży, wynoszący 
265 cm, rozstaw osi gwarantuje prze-
stronność wnętrza. W pakiecie dostaje-
my spory bagażnik, którego minusem są 
zajmujące dużo miejsca zawiasy. 

Do wyboru mamy dwa silniki benzyno-
we i jeden wysokoprężny. Podstawowa 
jednostka to trzycylindrowy 1.2 VTi (72 
KM), o umiarkowanym zużyciu paliwa 
(średnio 5,3 l/100 km). W naszej redak-
cji mieliśmy okazję testować egzemplarz 
z silnikiem 1.6 VTi (115 KM). 

Jednostka dobrze daje sobie radę z na-
pędzaniem tego ważącego niewiele po-
nad tonę samochodu, jednak bardziej 
dynamiczna jazda jest możliwa jeśli sko-
rzystamy z wysokich obrotów. Samochód 
z tym silnikiem delikatne traktowanie 
pedału gazu w ruchu miejskim odwdzię-
czy się zużyciem paliwa na przyzwoitym 
poziomie ok. 6 litrów benzyny na każde 
100 kilometrów. 

Silnik wysokoprężny 1.6 HDI (92 KM) 
obiecuje najmniejszy apetyt na paliwo 
(średnio 4,3 l/100km) lecz napędzane 
nim auto będzie zdecydowanie droższe 
w zakupie. 

Samochód występuje w trzech wersjach 
wyposażenia a ceny zaczynają się już od 
38.900 złotych za model z silnikiem 1.2. 

Niska cena i obszerna kabina to nie 
jedyne zalety tego modelu. Polskiego 
kierowcę ucieszy fakt, że samochód 
został skonstruowany tak, by poradzić 
sobie na złej jakości, dziurawych dro-
gach. Zwiększony prześwit, wytrzyma-
łe elementy zawieszenia, usztywnienie 
nadwozia, bardzo dobre tłumienie nie-
równości, wszystko to sprawia, że auto 
dobrze trzyma się drogi i  podróżuje się 
nim zaskakująco komfortowo. 

Naszego Citroena przetestowaliśmy 
na drogach gruntowych, na których bar-
dzo dobrze sobie poradził. C-Elysee ma 
szansę znaleźć wielu nabywców wśród 
osób poszukujących dużego auta za rela-
tywnie małe pieniądze. Citroen C-Elysee 
to bez wątpienia ciekawa propozycja na 
niedrogie auto rodzinne lub samochód 
flotowy. Prawdopodobnie już wkrótce 
pojawi się możliwość zakupu samocho-

Nadwozie sedan, 5-dr., 5-os.
Silnik benz., R3, 1199 cm3 benz., R4, 1587 cm3 turbodiesel R4, 1197 cm3

Moc 72 KM przy 
5500 obr./min

115 KM przy 
6050 obr./min

92 KM przy 
5000 obr./min

Moment obr. 110 Nm przy 3000 obr./min 150 Nm przy 
4000 obr./min

230 Nm przy 
1750-4100 obr./min

Skrzynia biegów 5-ręczna 5-ręczna 5-ręczna
Napęd na koła przednie

Wymiary 442,7 x 174,8 x 146,6 cm
Rozstaw osi 265,2 cm

Zawieszenie przód kolumna MacPhersona
Zawieszenie tył belka skrętna

Masa własna/dop. całk. 1029/1485 kg 1090/1551 kg 1165/1555 kg
Poj. bagażnika 506 l
Poj. zb. paliwa 50 l

0-100 km/h 15,9 s 10,3 s 12,4 s
Śr. zużycie paliwa 5,3 l/100 km 6,5 l/100 km 4,3 l/100 km

V maks 160 km/h 188 km/h 180 km/h

Idealny na polskie drogi
Niedawno na naszym rynku zadebiutował nowy Citroen, model C-Elysee. 
Samochód oferowany jest w przystępnej cenie i stanowi ciekawą alternatywę 
dla osób poszukujących niedrogiego środka transportu. 

du w wersji z fabryczną instalacją LPG 
i taki wariant wydaje się optymalny. 

Zalety: przestronne wnętrze, duży ba-
gażnik, ekonomiczne silniki, komforto-
we zawieszenie.

Minusy: niska jakość materiałów wy-
kończeniowych, brak regulacji kierow-

nicy w dwóch płaszczyznach.
Samochód otrzymaliśmy do testów 

dzięki uprzejmości Michała Postka 
z Auto-Postek, autoryzowanego dealera 
marki Citroen z siedzibą przy ul. Zawod-
ników 2 w Gdańsku. 
Krzysztof Chamera

Zalety: przestronne wnętrze, duży bagażnik, 
ekonomiczne silniki, komfortowe zawieszenie.
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1. Omijasz miejskie korki! Kiedy w godzinach szczytu kierowcy samochodów tracą nerwy w korkach, e-bike wykorzystuje 
ścieżki rowerowe, których jest coraz więcej.
2. Oszczędzasz! Utrzymanie roweru elektrycznego jest dużo tańsze, niż eksploatacja samochodu. Na przejechanie 100km 
rowerem elektrycznym zapłacisz jedynie 1 zł. Roweru elektrycznego nie musisz rejestrować, ani ubezpieczać.
3. Doceń komfort parkowania! Rower elektryczny zaparkujesz bez żadnych opłat w dowolnym miejscu w mieście tak jak rower 
tradycyjny. 
4. Odkryj wygodę użytkowania! W chwili wyczerpania się baterii, będziesz mógł ją naładować ponownie w dowolnym miejscu 
z dostępem do sieci elektrycznej!
5. Bądź Eko! Używając pojazdu elektrycznego przyłączysz się aktywnie do walki o ochronę środowiska naturalnego.
6. Żyj zdrowo! Wykorzystując tradycyjny sposób użytkowania roweru oraz przebywając częściej na świeżym powietrzu, 
zadbasz o zdrowie i poprawisz kondycję fizyczną.
7. Koniec z nadmiernym wysiłkiem! W czasie największego upału jedziesz do pracy, szkoły, na zakupy i wyglądasz jak właściciel 
klimatyzowanej limuzyny. 
8. Rehabilitacja! Jazda ze wspomaganiem jest pomocna przy problemach kardiologicznych, schorzeniach układu ruchu. 
9. Wspinaj się bez ograniczeń! Dobry e-bike skutecznie spłaszcza wzgórza. Wspomagając silnik lekkim pedałowaniem łatwo 
pokonasz duże wzniesienia. 
10. Zadbaj o kondycję! Pedałując ze wspomaganiem poprawiamy swoją kondycję. Ćwiczenia lekkie ale częste są zdrowsze od 
tych forsownych ale okazjonalnych. 

Fuzja nowoczesnych techno-
logii z olbrzymimi możliwo-
ściami wykorzystania drewna, 
pozwoliła stworzyć unikalne 
modele rowerów, które są 
połączeniem wysokiej jakości 
podzespołów z naturalnym 
drewnem... 

Rama rowerowa wykonana jest w ca-
łości z wodoodpornej sklejki klejonej 
warstwowo pod bardzo wysokim ci-
śnieniem i modelowana żeby osiągnąć 
pożądany kształt. Wstawki na korby są 
również realizowane z warstw sklejki. 
Te wkładki dają ramie dużą sztywność, 
aby wytrzymała ona siłę wywieraną na 
pedałach podczas jazdy na rowerze. 

Cały proces produkcyjny to wielkie 
wyzwanie: począwszy od długich dys-
kusji w fazie projektowania, po zagad-
nienia konstrukcyjne. Realizacja proto-
typów zajęła około dwóch lat. 

Rower drewniany przeznaczony jest 
przede wszystkim do użytku miejskie-
go, choć pasuje też na weekendowe 
wycieczki po bezdrożach. Wszystkie 
zastosowane materiały są w 100% wo-

Dlaczego e-bike?
Oto 10 najważniejszych powodów aby wybrać rower 
elektryczny. Kolejność jest dowolna i każdy może ocenić 
co może być dla niego najważniejsze.

Drewniany rower. Niemożliwe? Możliwe

doodporne, więc warunki atmosferycz-
ne nie stanowią  żadnego problemu.  
Na razie konstruktorzy drewnianych 
rowerów zaprojektowali dwa modele. 
Można zamówić własny indywidualny 
projekt. 

- Ale trzeba zaznaczyć, że przy pro-
jektowaniu i budowaniu wszystkich 
elementów potrzebnych do realizacji 
nowego modelu niesie ze sobą bardzo 
wiele pracy i kosztów – mówią kon-
struktorzy woodwave. (waga)

Połączeniem wysokiej jakości podzespołów z naturalnym drewnem... 
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