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Najnowszy, a zarazem przedostatni w tym roku numer „Expressu Biz-
nesu”  jest kolejną próbą przekrojowego odzwierciedlenia najbardziej 
istotnych wydarzeń w pomorskim biznesie w ostatnim czasie.
Nie ograniczyliśmy się oczywiście tylko do dokumentowania rzeczy-
wistości i staraliśmy się także uwypuklić najważniejsze trendy, promo-
wać ważne ale słabo nagłośnione zjawiska i próbować prognozować 
rozwój biznesu w regionie.
Co więc czeka pomorski biznes w najbliższym czasie? Po lekturze 
wywiadu numeru, czyli rozmowy z Piotrem Słupskim, który odważ-
nie i nieomal wizjonersko opowiada o rozwóju Stoczni Nauta można 
dostać wyjątkowo dużą porcję optymizmu. Podobnie pozytywne wia-
domości dotyczą innych tematów związanych z gospodarką morską. 
Zachęcamy więc do przeczytania tekstu o stoczni Alu International, 
której udało się znaleźć własną niszę i...dokonać cudów. Czemu? 
Bo od kilkunastu lat można usłyszeć o tym, że przemysł stoczniowy 
w Polsce nie ma żadnej przyszłości. Przykład gdańskiej stoczni Alu, 
która zwiększa zatrudnienia i potrafi  skutecznie konkurować ze stocz-
niami europejskimi pokazuje, że to twierdzenie jest dalekie od prawdy. 
Artykuł o Alu International pokazuje również cele naszego magazynu, 
czyli szukanie fi rm i pomysłów, które świetnie sobie radzą na rynku 
a z różnych przyczyn nie są odpowiednio nagłośnione.
Zachęcamy także do przeczytania wywiad z Andrzejem Olechowskim, 
politykiem, który był współzałożycielem Platformy Obywatelskiej 
a teraz zajmuje się biznesem. Rozmowa opowiadająca między innymi 
o sposobach współpracy polityki z biznesem może być pouczająca ale 
pozostawiać mało optymizmu. Tym bardziej, że według naszego roz-
mówcy nie ma żadnych konkretnych i uzasadnionych powodów, dla 
których w Polsce jest wiele utrudnień dla przedsiębiorców.
Co jeszcze można znaleźć w „Expressie Biznesu”? Nie zapominamy 
o samorządach i przygotowaliśmy kilka materiałów pokazujących 
małe gminy i regiony, które znalazły swoje sposoby pozwalające na 
osiąganie dużych sukcesów. W numerze znaleźliśmy także miejsce na 
tematy, które mogą zaciekawić również Płeć Piękną. Piszemy 
więc o samochodach wybieranych przez Kobiety, poja-
wiła się także strona o wymownym tytule „Life Sty-
le”, nie zapomnieliśmy także o nowościach z branży 
elektronicznej.
Jesienny „Express Biznesu” jest bogaty w dodat-
ki. Oprócz stron rosyjskojęzycznych, które kieru-
jemy do turystów i biznesmenów zza wschodniej 
granicy odwiedzających nasz kraj skupiliśmy się 
także na województwie warmińsko-mazurskim, 
któremu poświęciliśmy kilka stron. Oczywi-
ście województwo opisaliśmy pod kątem 
biznesowym.
Zachęcamy Państwa dla lektury 
najnowszego wydania naszego 
magazynu.

Piotr Ruszewski
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Gdyńska Hala 
Sportowo-Widowiskowa 
zmieniła nazwę
Od października 2013 Gdyńska Hala Sportowo-Widowiskowa będzie 
nazywana Gdynia Arena. Ujednolicenie polskiej i angielskiej nazwy 
stało się koniecznością - tumaczy dyrektor obiektu.

Nowa nazwa obiektu daje nowe możli-
wości i rozszerza horyzonty działania. 

- Coraz większa liczba organizowanych 
w naszym obiekcie prestiżowych imprez 
międzynarodowych sprawia, że ujednoli-
cenie polskiej i angielskiej nazwy stało się 
wręcz koniecznością. jesteśmy przekona-
ni, że ten krok sprawi, że Gdynia Arena bę-
dzie jeszcze bardziej znaczącą marką, niż 
znakomicie do tej pory postrzegana Hala 
Sportowo-Widowiskowa Gdynia - twierdzi 
dyrektor obiektu Mariusz Machnikowski.
Gdyńska hala powstała w 2008 roku. Od 
momentu swojego debiutu podczas zwy-
cięskiego meczu koszykarek z Fenerbahce 
Stambuł w Eurolidze, obiekt przeszedł 
kilka znaczących zmian, które wpływają 
na sukcesywne udoskonalanie jego naj-
istotniejszych parametrów - jakościowych, 
funkcjonalnych i estetycznych. W minio-
nych latach m.in. wzbogacono zasoby hali 
poprzez montaż automatycznego syste-
mu rolet i kulis scenicznych. Oświetlenie, 
a także możliwość wizualizacji wydarzeń 
w czasie rzeczywistym na tablicach i te-
lebimach stoją na najwyższym poziomie, 
a są to ważne elementy przy organizacji 
imprez. Wielkim atutem obiektu jest do-
skonałe nagłośnienie, o czym świadczą 
profesjonalny audyt akustyczny, plasujący 
gdyńską arenę w towarzystwie najlep-
szych pod tym względem obiektów spor-
towo-widowiskowych na świecie.
(TR) fo
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Bałtycki Terminal Kontenerowy zanotował 
w lipcu rekordowe tempo przeładunków. Śred-
nio wyniosło ono 33,3 ruchy na godzinę. To 
wynik znacznie wyższy od światowej średniej.

jak podkreślają przedstawiciele fi rmy - śred-
nia wydajność suwnic w gdyńskim terminalu 
osiągnęła wartość 33,3 ruchów na godzinę. 
W szczytowych momentach osiągała nawet 
ponad 40 ruchów. Oznacza to ponad 40 kon-

tenerów załadowanych lub wyładowanych ze 
statku każdej godziny. Taki wynik plasuje BCT 
pośród najlepszych światowych terminali.

-Obecne tendencje rynkowe zmuszają za-
równo armatorów jak i terminale do zwiększa-
nia efektywności w celu zmniejszenia kosztów 
operacyjnych. – powiedział Krzysztof Szym-
borski, prezes BCT – Dlatego staramy się pre-
zentować ofertę konkurencyjną nie tylko pod 

BCT - rekordowe przeładunki względem ceny, ale i wydajności.
Kontenery to nie jedyne ładunki, jakie obsłu-

giwane są w BCT – na początku września ob-
służono również rekordową partię elementów 
wież wiatrowych. 75 śmigieł przeładowywano 
przy użyciu dwóch zsynchronizowanych dźwi-
gów samobieżnych.

W 2012 r. Bałtycki Terminal Kontenerowy 
przeładował 408 722 TEU, czyli o 13 proc. wię-
cej niż rok wcześniej. Rekordowo wysoki był 
również udział kolei w ogólnej liczbie przeła-
dunków – prawie 42% kontenerów obsłużono 
na terminalu kolejowym, w listopadzie było to 
nawet 54,1%. (GB)

w 2012 Roku 
Bałtycki teRminal 

konteneRowy 
PRzeładował 408 
722 teu, czyli o 13 

PRoc. więcej niż Rok 
wcześniej. 
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Nowy prezes w Meritum Banku
Rada nadzorcza Meritum Banku powołała Bartosza Chytłę 
na stanowisko prezesa banku. Piotr Urbańczyk będzie 
pełnić funkcję wiceprezesa zarządu.

Rada nadzorcza Meritum Banku powołała Bartosza Chytłę na stanowisko prezesa 
banku. - Bartosz Chytła ma wieloletnie doświadczenie w bankowości, zarówno 
w rozwijaniu nowoczesnych kanałów komunikacji i nowych technologii bankowych, 
jak i zwiększaniu efektywności organizacji. Cieszę się, że jego dotychczasowe, wszech-
stronne doświadczenie będzie wspierać dalszy rozwój Meritum Banku – mówi  Krzysz-
tof Kulig, przewodniczący rady nadzorczej Meritum Banku. 

Poprzedni prezes Piotr Urbańczyk będzie pełnić funkcję wiceprezesa zarządu.
Bartosz Chytła karierę zawodową w bankowości rozpoczął w roku 1996 w Pierwszym 

Polsko-Amerykański Banku. Od 2004 r.  był wiceprezesem Fortis Banku, gdzie odpowiadał 
za segmenty bankowości detalicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Stworzył i wdro-
żył strategię wzrostu w tych obszarach. Od roku 2009 do 2012 był prezesem DnB NORD 
Polska, gdzie  przeprowadził kompleksową restrukturyzację banku. Od 2012 roku  był wice-
prezesem  Getin Holding zasiadając jednocześnie w radach nadzorczych Idea Banku 
oraz spółek: Idea Leasing, Idea Expert, MW Trade, Getin International.

Meritum Bank kieruje swoją ofertę do średniozamożnych klientów indywidu-
alnych, mikro- i małych firm oraz osób prowadzących indywidualną działalność 
gospodarczą. Suma bilansowa banku po pierwszym półroczu wyniosła 2,8 mld zł. 
(GB)

Dajmy sobie pozasąDową szansę
Po raz kolejny okazało się, że organizacja Pracodawcy Pomorza trzyma rękę na pulsie 
aktualności. 25 września br. odbyło się w Ministerstwie Gospodarki inauguracyjne posiedzenie 
Zespołu ds. Mediacji przydatnych przy rozwiązywaniu sporów gospodarczych, powołanego przez 
wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Tego samego dnia w siedzibie PP  odbyło 
się spotkanie zatytułowane: Rola mediacji 
jako innowacyjność windykacyjna, oraz za-
grożenia wynikające z trudnej sytuacji go-
spodarczej dla przedsiębiorców w kontekście 
niepłacenia należności – nowe rozwiązania 
prawne, którego współorganizatorem głów-
nym była Kancelaria Prawno-Windykacyjna 
SOKÓŁ, Joanny i Krzysztofa Sokołowskich 
z Redy. Ich partnerem biznesowym jest prof. 
dr hab. Wojciech Lamentowicz, główny re-
ferent spotkania.

Profesora podczas dyskusji z uczestnikami 
wspierali aktywnym słowem: mecenas Woj-
ciech Trepczyk i Krzysztof Sokołowski. 

Zespół ministerialny ma weprzeć wicepre-
miera Piechocińskiego w dziele tworzenia 
najbardziej sprzyjających w Europie wa-
runków do prowadzenia działalności gospo-
darczej. Referenci  PP, omawiając specyfikę 
rozwiązań mediacyjnych w sytuacjach kon-
fliktowych, podkreślali czołowe zalety tej 
drogi:

*Oszczędność czasu i pieniędzy. Konflikty 
gospodarcze rozwiązywane na drodze sądo-

wej zwykle wymagają powołanie biegłych, 
którym należy wypłacić honorarium. Pełno-
mocnicy prawni obu stron zwykle je zaskar-
żają, więc Sąd powołuje kolejnych biegłych, 
którym za ekspertyzy znów trzeba zapłacić 
i liczyć się z kolejnymi odwołaniami. 

*Jest szansa, że dzięki mediacjom skon-
fliktowane strony spokojnie rozważą sytu-
ację, podejmą kompromisowe rozwiązania 
i nie rozstaną się w gniewie. 

*Proces sądowy na ogół jest jawny, prowa-
dzony w stresowych warunkach, natomiast 
mediacje prowadzone są w warunkach po-
ufności, w wybranym przez strony miejscu, 
zatem zapewniają komfort psychiczny.

 Prezes Kancelarii SOKÓŁ Krzysztof So-
kołowski podkreślił, że choć obecnie me-
diatorów proponuje najczęściej sąd, o wiele 
skuteczniejsze są mediacje przedsądowe. 
Polskie sądy też są zainteresowane rozstrzy-
ganiem sytuacji konfliktowych przez nego-
cjacje. Nawet jeśli sprawa już trafiła do sądu, 
w przypadku zdecydowania się stron na me-
diacje, zwraca połowę wpisu sądowego. 
Anna Kłos Fo
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Ranking Solomon  Associates to najważ-
niejszy, światowy benchmarking rafi nerii, 
w którym porównuje się setki rafi nerii na ca-
łym świecie, prestiżowo traktowany zarówno 
przez sektor rafi neryjny, jak i środowisko z nim 
związane. Eksperci fi rmy Solomon odwiedzili 
25 września Grupę LOTOS. Wyniki rafi nerii pa-
liwowej przedstawił sam 
prezes i dyrektor generalny 
Solomon Associates Dale 
A. Emanuel.

- jesteście jedną z najle-
piej pracujących rafi nerii, 
w jakich prezentowałem 
wyniki – powiedział Dale 
Emanuel. – Biorąc pod 
uwagę uwarunkowania 
od was niezależne, m.in. 
lokalizację, wielkość i konfi gurację rafi nerii, 
ceny i dostępność surowców oraz rynek, to 
pracujecie niemal idealnie i niewiele można 
już poprawić.

Przedstawione wyniki dotyczyły lat 2011-
2012, czyli okresu, gdy pracowały już wszyst-
kie instalacje Programu 10+. Eksperci Solomo-
na badają oddzielnie rafi nerie paliwowe i ole-
jowe. Obie składają się na rafi nerię LOTOSU. 
jednak zgodnie z długoterminową strategią 
rozwoju spółki zdecydowana większość in-
stalacji, również tych najnowocześniejszych, 

zbudowanych w ramach Programu 10+, 
tworzy rafi nerię paliwową.

Przez ekspertów Solomona badane są 
wszelkie aspekty działalności rafi neryjnej, uję-
te w kilkadziesiąt kategorii. W każdej kategorii 
badana rafi neria porównywana jest z różny-
mi grupami odniesienia – rafi neriami z tego 

samego regionu lub rafi -
neriami o podobnej wiel-
kości i konfi guracji.

- Mam ogromną satys-
fakcję, że tak wysoko oce-
nili nas niezależni konsul-
tanci, zwłaszcza, że jest to 
kolejne, już piąte studium 
w którym uczestniczymy 
– podsumował wyniki 
Marek Sokołowski, 

wiceprezes Grupy LOTOS S.A., dyrek-
tor ds. produkcji i rozwoju. – W kilku 
obszarach osiągnęliśmy wyraźnie 
lepsze wyniki niż przed dwoma laty 
i wierzę, że za dwa lata również bę-
dziemy lepsi.

Wiceprezes Sokołowski podkreślił, 
że wyniki szeregu kategorii, w których 
nas oceniano, świadczą o dobrej po-
zycji konkurencyjnej rafi nerii i należy 
te przewagi umiejętnie wyko-
rzystywać na rynku. (GB)

Rafi neria 
Grupy LOTOS 
doceniona
ZAKłAD ZOSTAł UZNANy ZA NAjBARDZIEj EFEKTyWNą ENERGETyCZNIE 
RAFINERIę W EUROPIE ŚRODKOWEj I POłUDNIOWEj W 2012 ROKU. 
ZNALAZł SIę TEŻ WŚRóD NAjEFEKTyWNIEjSZyCH RAFINERII NA ŚWIECIE – 
WyNIKA Z RANKINGU FIRMy SOLOMON ASSOCIATES.

PRzez eksPeRtów 
solomona Badane 

są wszelkie asPekty 
działalności 

RaFineRyjnej, ujęte 
w kilkadziesiąt 

kategoRii.

janusz Piechociński, wicepremier i mi-
nister gospodarku podczas swej ostatniej 
wizyty w sierpniu br. na terminalu DCT 
w porcie Gdańsk obiecał poważne zajęcie 
się ułatwieniami dla działalności podmio-
tów gospodarczych w portach. Nie rzucał 
słów na wiatr.

Wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj 
podczas konferencji „Ułatwienia dla biznesu 
2013+”, które odbyło się 22 października 
w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warsza-
wie. powiedział, że MG pracuje obecnie 
nad czwartą już ustawą deregulacyjną, 
której celem jest poprawa warunków 
prowadzenia biznesu w Polsce. jednym 
z elementów ustawy jest tzw. „Pakiet porto-
wy”. Obejmuje on dwie kwestie: ułatwienia 
w rozliczeniu podatku od towarów i usług 
w imporcie oraz usprawnienie kontroli na 
granicach. 

- W projekcie ustawy proponujemy odej-
ście od restrykcyjnego terminu płatności 
podatku od towarów importowanych 
w ciągu 10 dni na rzecz rozliczenia tego po-
datku wraz ze składaniem deklaracji podat-
kowej VAT – podkreślił wiceminister. Dodał, 
że będzie to dotyczyć fi rm posiadających 
status upoważnionego przedsiębiorcy.

Wiceminister zaznaczył, że drugą zdia-
gnozowaną barierą są długotrwałe kontro-
le graniczne.

-Proponujemy, żeby procedury nie trwały 
dłużej niż 24 godziny od momentu przed-
stawienia towaru do kontroli granicznej 
– powiedział. – Chcemy także poprawić 
organizację i skoordynować współpracę 
wszystkich służb działających w porcie 
– dodał.

-Sprawne służby kontrolne oraz ułatwie-
nia w rozliczaniu podatku VAT w imporcie 

powinny wpłynąć na podniesienie 
konkurencyjności polskich 

portów oraz całej gospodarki 
– podsumował podsekretarz 
stanu w MG. Zachęcił także 
uczestników konferencji do 
zgłaszania uwag w ramach 
konsultacji publicznych pro-
jektu ustawy, który dostępny 
jest na stronie internetowej 

www.konsultacje.gov.pl
Anna Kłos

WICEPREMIER 
JANUSZ PIECHOCIŃSKI 
PROCEDUJE PAKIET 
PORTOWY
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W sieci stacji paliw LOTOS rozpoczęto 
udostępnianie stanowisk do samodziel-
nego tankowania LPG przez kierow-
ców. Pierwszą stacją w Trójmieście jest 
SP320, położona w Gdyni-Redłowie 
przy al. Zwycięstwa 165. Z punktu wi-
dzenia kierowcy proces tankowania au-
togazu niewiele różni się od tankowania 
benzyny lub oleju napędowego.

– Sukcesywnie przygotowujemy stano-
wiska na stacjach paliw, terminy wdroże-
nia na poszczególnych obiektach zależą 
głównie od planów działań serwisowo-
inwestycyjnych – wyjaśnia Adam Augu-
styniak, kierownik działu obsługi sprze-
daży detalicznej LOTOS Paliwa.

Jak podkreślają przedstawiciele Grupy 
LOTOS niedawno wprowadzone w Pol-
sce przepisy podążają za rozwiązania-
mi, które przyjęto na Zachodzie Europy. 
Stanowska muszą posiadać odpowiednie 
oznaczenie o możliwości i informację 

LOTOS wprowadził 
samodzielne tankowanie LPG

o sposobie samodzielnego tankowania 
LPG. Zgodnie z nowymi przepisami pi-
stolet nie może uwolnić chmury rozprę-
żonego LPG większej niż 1 cm3, poza 
tym budowa pistoletu niemal całkowicie 
eliminuje niewłaściwy sposób podłącze-
nia przewodu doprowadzającego LPG 
do pojazdu. Niezależnie od tego każdy 

klient może zawsze poprosić o pomoc 
pracownika stacji.

-Obsługa dystrybutorów LPG przez 
pracowników sieci LOTOS to okazja dla 
kierowców do wykorzystania czasu na 
przekąskę, wypicie dobrej kawy lub inne 
zakupy – dodaje Adam Augustyniak.
(GB)

Nowe wyma-
gania dotyczą 

również dodat-
kowych zaworów 

zwiększających 
bezpieczeństwo 

procesu tanko-
wania
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 Co już się odbyło
 W województwie pomorskim przyjęto 

trójstopniowy system opracowania doku-
mentów strategiczno-operacyjnych. We 
wrześniu 2012 r. Sejmik Województwa 
Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020, zawie-
rającą fundamentalne zasady i kryteria, 
jakie będą obowiązywały na poziomie 
operacyjnym. Zgodnie z zapisami Stra-
tegii, zasadniczymi narzędziami jej reali-
zacji są regionalne programy strategiczne 
(RPS) w zakresie: rozwoju gospodarcze-
go, atrakcyjności kulturalnej i turystycz-

nej, aktywności zawodowej i społecznej, 
ochrony zdrowia, transportu oraz energe-
tyki i środowiska.

 
Jakie są zewnętrzne 
uwarunkowania

Dwu funduszowy (tzn. łączący Europej-
ski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Eu-
ropejski Fundusz Społeczny) Regionalny 
Program Operacyjny dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi 
kolejny etap procesu – etap wykonawczy. 
Akcenty w okresie programowania 2014-
2020 będą odmienne od tych w minionym 

10-leciu. Komisja Europejska i polski 
rząd będą wymagać silnej koncentracji 
wydatków na takich zagadnieniach, jak 
komercjalizacja wiedzy, odnawialne źró-
dła energii, ekoefetywność oraz zwalcza-
nie ubóstwa. 

 Charakterystyczne dla nowego RPO bę-
dzie jeszcze silniejsze niż dotychczas na-
stawienie na realizację projektów partner-
skich, a także tzw. podejście terytorialne, 
polegające na ustalaniu z reprezentacjami 
różnych części regionu spójnych pakietów 
przedsięwzięć rozwojowych. 
Anna Kłos

Konsultacje 
społeczne 
RPO 2014 - 2020

Na co wydać 

uNijNe pieNiądze 

w latach 2014 – 2020?

Władze samorządu 

pomorskiego pytają 

mieszkańcóW.

W nowej perspektywie fi nansowej Unii Europejskiej województwo pomorskie otrzyma największy 
w historii strumień środków rozwojowych: blisko 1,7 mld euro – powiedział marszałek Mieczysław Struk, 
otwierając konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Konferencja inaugurująca odbyła się 10 października 2013 r. 
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku. Konsultacje społeczne 
w różnych częściach województwa potrwają do 21 listopada br.

Dr inż. Jan Bogusławski – prezes 
Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku:

Naszemu województwu potrzebny jest solidny, rze-
czowy program rozwoju infrastruktury transportowej. 
Oparty na zasadzie: mamy takie fundusze, te inwe-
stycje wybieramy i w takiej kolejności je realizujemy. 
Kompleksowo, bez brakujących odcinków, jak np. 
w przypadku gdańskiego projektu połączenia Portu 
Lotniczego z Portem Morskim. Część wykonana, część 
w zaawansowanej budowie (tunel pod Martwą Wisłą), 
a gdzie odcinek między węzłem Alei Rzeczypospolitej 
a węzłem ulicy Hallera? Czy ciężarówki maja się roz-
pełznąć po osiedlowych ulicach Zaspy i Przymorza? 
Inny przykład: Wciąż jest odkładany w bliżej nieokre-
śloną przyszłość gdyński OPAT, a to wraz z przedłuże-
niem ulicy Janka Wiśniewskiego, dostęp do sztandaro-
wej inwestycji Gdyni i okolicznych gmin, czyli Doliny 
Logistycznej, nie mówiąc o odblokowaniu dojazdu na 
Półwysep Helski. Postawiłbym także na rzeczywistą in-
tegrację transportu zbiorowego w obrębie Aglomeracji 
Gdańskiej, czyli: Kolei Metropolitarnej, SKM, tramwa-
jów, autobusów i trolejbusów. I oczywiście na wspólny 
bilet. Przypominam, że jego realizacja rodzi się w bó-
lach już od roku 1995, kiedy to NOT postulował, aby 
był to prezent na Tysiąclecie Gdańska.

Wojciech Dettlaff , samorządowiec,
starosta pucki:

Debatowaliśmy o tym już w ramach Gdańskiego Ob-
szaru Metropolitarnego. Ustaliliśmy bloki tematyczne. 
Dla obszarów północy województwa, czyli powiatów: 
wejherowskiego, lęborskiego i puckiego kluczową 
sprawą w dziedzinie transportu jest poprawa połączeń 
kolejowych, które zapewnią dostep ludzi z ubogich po-
pegeerowskich terenów do rynków pracy, a młodzieży 
do szkół. Chodzi chociażby o linię: Wejherowo – Cho-
czewo – Łęczyce – z dostępem do Lęborka. W dziedzi-
nie edukacji postulujemy pogłębienie współpracy szkół 
średnich z wyższymi uczelniami Trójmiasta jako reali-
zację programu „Zdolni z Pomorza”. Liceum Ogólno-
kształcące z Pucka już podpisało odpowiednią umowę 
z Politechniką Gdańską a kończy negocjacje z Uniwer-
sytetem Gdańskim. W dziedzinie aktywizacji zawodo-
wej społeczeństwa współpracujemy z przedsiębiorstwa-
mi i Urzędami Pracy, aby sugerować kierunki szkoleń, 
które są przydatne na rynku pracy. Nasz teren stanął też 
przed istotnymi wyzwaniami w dziedzinie priorytetów 
energetycznych. Jesteśmy za dywersyfi kacją, bo  każdy 
rodzaj energii jest potrzebny – zarówno jądrowa jak od-
nawialne (wiatrowa i wodna), czy  gazowa. Oczywiście 
przy przestrzeganiu reguł bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Mówiąc nawiasem ekologia stwarza u nas 
wiele sytuacji konfl iktowych, bo nieuregulowane ( ze 
względu na ochronę środowiska), cieki wodne powo-
dują zalewanie terenów rolniczych a dzikie zwierzęta, 
w tym bobry są przyczyną szkód w gospodarce rolnej. 
Program Ochrony Zatoki Puckiej, w tym ochrony fok 
i morświnów skutkuje konfl iktami z rybakami i bran-
żą turystyczną, której ogranicza dostęp do korzystania 
z akwenów. Jako samorządowcy staramy się podejmo-
wać decyzje w dialogu ze wszystkimi stronami konfl ik-
tów, ale osiągnięcie konsensusu nie jest łatwe.

Na I planie repre-
zentanci stowarzy-
szeń biznesowych: 
Andrzej Chmielecki 
(z lewej) prezes za-
rządu Pomorskiego 
Związku Praco-
dawców Lewiatan 
i Adam Protasiuk 
– prezes zarządu 
Regionalnej Izby 
Gospodarczej 
Pomorza

Fundusze PKO TFI 
dostępne w oddziałach 
banku Nordea

Od dnia 23 września fundusze 
i subfundusze inwestycyjne otwar-
te, zarządzane przez PKO TFI, 
dołączyły do oferty Nordea Bank 
Polska. Tym samym sieć sprzedaży 
funduszy PKO TFI poszerzy się o  
136 oddziałów Nordea na terenie 
całego kraju. 

- Fakt ten rozpoczyna bliską współ-
pracę pomiędzy Grupą PKO Banku 
Polskiego a Grupą Nordea. Wdrożony 
projekt stwarza atrakcyjne możliwości 
inwestycyjne dla nowych i dotychcza-
sowych Klientów Nordea Bank Polska. 
Paleta tych produktów będzie stano-
wić alternatywę dla funduszy luksem-
burskich oferowanych obecnie w od-
działach Banku Nordea Polska.” – mówi 
Piotr Żochowski, Prezes PKO TFI.

W ofercie Nordea Bank Polska znaj-
dzie się 27 funduszy i subfunduszy 
otwartych, program regularnego 
oszczędzania (OPI) oraz Portfele Inwe-
stycyjne, które zostały przygotowane 
specjalnie dla klientów Nordea. Port-
fele inwestycyjne zawierają trzy różne 
strategie – od najbezpieczniejszych,
z przewagą funduszy skarbowych 
i obligacji, do bardziej agresywnych, 
których znacząca część aktywów loko-
wana jest w geografi cznie zdywersyfi -
kowane fundusze akcyjne. Inwestorzy 
mogą wybrać więc portfel odpowiada-
jący swoim oczekiwaniom co do stopy 
zwrotu i akceptowalnego poziomu 
ryzyka inwestycyjnego.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwesty-
cyjnych S.A. to jedno z największych 
towarzystw w Polsce. Należy do PKO 
Banku Polskiego. Istnieje od 1997 roku. 
Zarządza środkami powierzonymi 
przez prawie pół miliona inwestorów 
indywidualnych i korporacyjnych. A.K.
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 Co już się odbyło
 W województwie pomorskim przyjęto 

trójstopniowy system opracowania doku-
mentów strategiczno-operacyjnych. We 
wrześniu 2012 r. Sejmik Województwa 
Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020, zawie-
rającą fundamentalne zasady i kryteria, 
jakie będą obowiązywały na poziomie 
operacyjnym. Zgodnie z zapisami Stra-
tegii, zasadniczymi narzędziami jej reali-
zacji są regionalne programy strategiczne 
(RPS) w zakresie: rozwoju gospodarcze-
go, atrakcyjności kulturalnej i turystycz-

nej, aktywności zawodowej i społecznej, 
ochrony zdrowia, transportu oraz energe-
tyki i środowiska.

 
Jakie są zewnętrzne 
uwarunkowania

Dwu funduszowy (tzn. łączący Europej-
ski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Eu-
ropejski Fundusz Społeczny) Regionalny 
Program Operacyjny dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi 
kolejny etap procesu – etap wykonawczy. 
Akcenty w okresie programowania 2014-
2020 będą odmienne od tych w minionym 

10-leciu. Komisja Europejska i polski 
rząd będą wymagać silnej koncentracji 
wydatków na takich zagadnieniach, jak 
komercjalizacja wiedzy, odnawialne źró-
dła energii, ekoefetywność oraz zwalcza-
nie ubóstwa. 

 Charakterystyczne dla nowego RPO bę-
dzie jeszcze silniejsze niż dotychczas na-
stawienie na realizację projektów partner-
skich, a także tzw. podejście terytorialne, 
polegające na ustalaniu z reprezentacjami 
różnych części regionu spójnych pakietów 
przedsięwzięć rozwojowych. 
Anna Kłos

Konsultacje 
społeczne 
RPO 2014 - 2020

Na co wydać 

uNijNe pieNiądze 

w latach 2014 – 2020?

Władze samorządu 

pomorskiego pytają 

mieszkańcóW.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej województwo pomorskie otrzyma największy 
w historii strumień środków rozwojowych: blisko 1,7 mld euro – powiedział marszałek Mieczysław Struk, 
otwierając konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Konferencja inaugurująca odbyła się 10 października 2013 r. 
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku. Konsultacje społeczne 
w różnych częściach województwa potrwają do 21 listopada br.

Dr inż. Jan Bogusławski – prezes 
Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku:

Naszemu województwu potrzebny jest solidny, rze-
czowy program rozwoju infrastruktury transportowej. 
Oparty na zasadzie: mamy takie fundusze, te inwe-
stycje wybieramy i w takiej kolejności je realizujemy. 
Kompleksowo, bez brakujących odcinków, jak np. 
w przypadku gdańskiego projektu połączenia Portu 
Lotniczego z Portem Morskim. Część wykonana, część 
w zaawansowanej budowie (tunel pod Martwą Wisłą), 
a gdzie odcinek między węzłem Alei Rzeczypospolitej 
a węzłem ulicy Hallera? Czy ciężarówki maja się roz-
pełznąć po osiedlowych ulicach Zaspy i Przymorza? 
Inny przykład: Wciąż jest odkładany w bliżej nieokre-
śloną przyszłość gdyński OPAT, a to wraz z przedłuże-
niem ulicy Janka Wiśniewskiego, dostęp do sztandaro-
wej inwestycji Gdyni i okolicznych gmin, czyli Doliny 
Logistycznej, nie mówiąc o odblokowaniu dojazdu na 
Półwysep Helski. Postawiłbym także na rzeczywistą in-
tegrację transportu zbiorowego w obrębie Aglomeracji 
Gdańskiej, czyli: Kolei Metropolitarnej, SKM, tramwa-
jów, autobusów i trolejbusów. I oczywiście na wspólny 
bilet. Przypominam, że jego realizacja rodzi się w bó-
lach już od roku 1995, kiedy to NOT postulował, aby 
był to prezent na Tysiąclecie Gdańska.

Wojciech Dettlaff, samorządowiec,
starosta pucki:

Debatowaliśmy o tym już w ramach Gdańskiego Ob-
szaru Metropolitarnego. Ustaliliśmy bloki tematyczne. 
Dla obszarów północy województwa, czyli powiatów: 
wejherowskiego, lęborskiego i puckiego kluczową 
sprawą w dziedzinie transportu jest poprawa połączeń 
kolejowych, które zapewnią dostep ludzi z ubogich po-
pegeerowskich terenów do rynków pracy, a młodzieży 
do szkół. Chodzi chociażby o linię: Wejherowo – Cho-
czewo – Łęczyce – z dostępem do Lęborka. W dziedzi-
nie edukacji postulujemy pogłębienie współpracy szkół 
średnich z wyższymi uczelniami Trójmiasta jako reali-
zację programu „Zdolni z Pomorza”. Liceum Ogólno-
kształcące z Pucka już podpisało odpowiednią umowę 
z Politechniką Gdańską a kończy negocjacje z Uniwer-
sytetem Gdańskim. W dziedzinie aktywizacji zawodo-
wej społeczeństwa współpracujemy z przedsiębiorstwa-
mi i Urzędami Pracy, aby sugerować kierunki szkoleń, 
które są przydatne na rynku pracy. Nasz teren stanął też 
przed istotnymi wyzwaniami w dziedzinie priorytetów 
energetycznych. Jesteśmy za dywersyfikacją, bo  każdy 
rodzaj energii jest potrzebny – zarówno jądrowa jak od-
nawialne (wiatrowa i wodna), czy  gazowa. Oczywiście 
przy przestrzeganiu reguł bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska. Mówiąc nawiasem ekologia stwarza u nas 
wiele sytuacji konfliktowych, bo nieuregulowane ( ze 
względu na ochronę środowiska), cieki wodne powo-
dują zalewanie terenów rolniczych a dzikie zwierzęta, 
w tym bobry są przyczyną szkód w gospodarce rolnej. 
Program Ochrony Zatoki Puckiej, w tym ochrony fok 
i morświnów skutkuje konfliktami z rybakami i bran-
żą turystyczną, której ogranicza dostęp do korzystania 
z akwenów. Jako samorządowcy staramy się podejmo-
wać decyzje w dialogu ze wszystkimi stronami konflik-
tów, ale osiągnięcie konsensusu nie jest łatwe.

Na I planie repre-
zentanci stowarzy-
szeń biznesowych: 
Andrzej Chmielecki 
(z lewej) prezes za-
rządu Pomorskiego 
Związku Praco-
dawców Lewiatan 
i Adam Protasiuk 
– prezes zarządu 
Regionalnej Izby 
Gospodarczej 
Pomorza

Fundusze PKO TFI 
dostępne w oddziałach 
banku Nordea

Od dnia 23 września fundusze 
i subfundusze inwestycyjne otwar-
te, zarządzane przez PKO TFI, 
dołączyły do oferty Nordea Bank 
Polska. Tym samym sieć sprzedaży 
funduszy PKO TFI poszerzy się o  
136 oddziałów Nordea na terenie 
całego kraju. 

- Fakt ten rozpoczyna bliską współ-
pracę pomiędzy Grupą PKO Banku 
Polskiego a Grupą Nordea. Wdrożony 
projekt stwarza atrakcyjne możliwości 
inwestycyjne dla nowych i dotychcza-
sowych Klientów Nordea Bank Polska. 
Paleta tych produktów będzie stano-
wić alternatywę dla funduszy luksem-
burskich oferowanych obecnie w od-
działach Banku Nordea Polska.” – mówi 
Piotr Żochowski, Prezes PKO TFI.

W ofercie Nordea Bank Polska znaj-
dzie się 27 funduszy i subfunduszy 
otwartych, program regularnego 
oszczędzania (OPI) oraz Portfele Inwe-
stycyjne, które zostały przygotowane 
specjalnie dla klientów Nordea. Port-
fele inwestycyjne zawierają trzy różne 
strategie – od najbezpieczniejszych, 
z przewagą funduszy skarbowych 
i obligacji, do bardziej agresywnych, 
których znacząca część aktywów loko-
wana jest w geograficznie zdywersyfi-
kowane fundusze akcyjne. Inwestorzy 
mogą wybrać więc portfel odpowiada-
jący swoim oczekiwaniom co do stopy 
zwrotu i akceptowalnego poziomu 
ryzyka inwestycyjnego.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwesty-
cyjnych S.A. to jedno z największych 
towarzystw w Polsce. Należy do PKO 
Banku Polskiego. Istnieje od 1997 roku. 
Zarządza środkami powierzonymi 
przez prawie pół miliona inwestorów 
indywidualnych i korporacyjnych. A.K.
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Organizatorem konkursu  “Firma z Przyszłością” 
jest Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw. A jego celem jest wspieranie 
konkurencyjności fi rm województwa pomorskie-
go, a także promocja przedsiębiorców i ich fi rm. 
Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach: 
mikro - zatrudniające do 3 pracowników, mikro 
- zatrudniające od 4 do 9 pracowników, małe - 
zatrudniające od 10 do 49 pracowników, średnie 
- zatrudniające od 50 do 249 pracowników oraz 
duże - zatrudniające 250 pracowników i powyżej. 
W pierwszej kategorii nagrodę otrzymała fi rma 
doradczo-szkoleniowa Personia zajmująca się 
profesjonalnym wsparciem HR. Ta fi rma dzia-
ła od 2008 roku i zajmuje się m.in szkoleniami, 
rekrutacjami (metoda tradycyjna oraz direct & 
executive search) i indywidualnymi konsul-
tacjami. W kategorii fi rma mikro 4-9 nagrodę 
otrzymała Agencja Reklamy Styl z Kwidzy-
na a wyróżnienie w tej kategorii trafi ło do fi r-
my Euro Lider Group z Gdyni, która zajmuje 
się wykonywaniem projektów inwestycyjnych.
W kategorii “fi rma mała” nagrodzone zosta-

łao Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlo-
we “Herold” ze Zblewa zajmujące się skupem 
trzody chlewnej i bydła, ubojem oraz produk-
cją wędlin. Główna nagroda w kategorii fi rm 
średnich trafi ła do spółki Aiton Caldwell - li-
dera polskiego rynku hostowych usług teleko-
munikacyjnych. W kategorii “duża fi rma”  na-
grodzono została spółka HTEP Polska Sunreef 
Yachts - producent luksusowych katamaranów. 
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć 
udział fi rmy niezależnie od przynależności organi-
zacyjnej, które działają na obszarze województwa 
min. od 3 lat. W sumie w konkursie “Firma z Przy-
szłością” nominowano aż 22 fi rmy. 

Podczas uroczystej gali nagrodzono także fi rmy 
odpowiedzialne w biznesie sektora NMSP i doce-
niono fi rmy motoryzacyjne ( główna nagroda trafi ła 
do fi rmy ZDUNEK). W trakcie uroczystości wrę-
czono również medale Komisji Edukacji Narodowej 
a najwyższe odznaczenie rzemieślnicze  Związku 
Rzemiosła Polskiego -Szabla im. Kilińskiego tra-
fi ło do Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.
(TR)

Te firmy mają 
przyszłość

Fot. Henryk Pietkiewicz (3) W kategorii “duża fi rma”  nagrodzona 

została spółka HTEP Polska Sunreef 

Yachts - producent luksusowych 

katamaranówNa zdjęciu wszyscy laureci 

“Firma z Przyszłością 2013”

Najwyższe odznaczenie 

rzemieślnicze  Związku Rzemiosła 

Polskiego -Szabla im. Kilińskiego 

trafi ło do Pawła Adamowicza, 

prezydenta Gdańska

Najlepsze małe i średnie przedsiębiorstwa z Pomorza 
zostały docenione podczas uroczystej gali w Teatrze Wybrzeże 

w Gdańsku. Pięć z nich zdobyło tytuł “Firma z Przyszłością 2013”.

Celem konkursu 
jest wspieranie 
konkurencyjności 
fi rm województwa 
pomorskiego, 
a także promocja 
przedsiębiorców 
i ich fi rm



Marian Bobrucki (z prawej) otrzymał 
Szablę Kilińskiego podczas październi-
kowej gali konkursu”Firma z przyszłością 
2013”, organizowanym przez Pomorską 
Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. Fo
t. 
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„7 grzechów głównych   polskiej administracji”
II Kongres Rzetelnych Firm. Firmy stworzyły

KONGRES 
POKAZAŁ, JAK 

WIELE MA JESZCZE 
DO ZROBIENIA 

ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA 

W KWESTII 
DEREGULACJI. 

AŻ 64 PROC. 
PRZEDSIęBIORCóW 

DOŚWIADCZyłO BOWIEM 
WłASNEj SKóRZE 

ABSURDALNEGO DZIAłANIA 
POLSKIEGO PRAWA, W 84 

PROC. PRZyPADKóW 
WPROWADZONE 

DOTyCHCZAS DEREGULACjE 
NIEWIELE WNIOSły 

DO DZIAłANIA FIRM. 
PRZEDSIęBIORCy STWORZyLI 
NAWET LISTę  „7 GRZECHóW 

GłóWNyCH POLSKIEj 
ADMINISTRACjI”  I ZłOŻyLI ją 

NA RęCE PRZEDSTAWICIELI 
ADMINISTRACjI 
PAńSTWOWEj. 

Październikowy II Kongres Rzetelnych 
Firm ponownie rozgrzał publiczną dyskusję 
na temat polskiego prawa gospodarczego. 
Punktem wyjścia burzliwej debaty z udzia-
łem między innymi Posła PSL Krzysztofa 
Borkowskiego, Posła RP Łukasza Gibały, 
Prof. nadzw. dr hab. inż.Zdzisława No-
wakowskiego, Rektora Wyższej Szkoły 
Informatyki, Zarządzania i Administracji 
w Warszawie stały się wyniki najnowsze-
go wrześniowego badania przeprowadzo-
nego przez Rzetelną Firmę. Jak pokazała 
ankieta przeprowadzona na 3 tys. polskich 
przedsiębiorców, w odczuciu 84 proc. pyta-
nych zmiany deregulacyjne wprowadzone 
w ciągu ostatniego roku niewiele wniosły 
w usprawnienie działalności fi rm. Aż 67 
proc. przedsiębiorców nie zauważyło pozy-
tywnych zmian, wynikających z kilkulet-
niej historii ustaw deregulacyjnych. Za to 
64 proc. badanych potwierdza, że doświad-
czają na co dzień absurdów prawnych, 
utrudniających sprawne funkcjonowanie 
ich fi rm. Wciąż najwięcej problemów przy-
sparzają polskim przedsiębiorcom przepisy 
prawa podatkowego, 42 proc. badanych 
wskazało właśnie te ustawy, jako najbar-
dziej uciążliwe. Dla 16 proc. najbardziej 
absurdalne są przepisy związane z prawem 
pracy, dla kolejnych 13 proc. prawo doty-
czące ochrony środowiska. 

- Trwająca od wielu lat dyskusja na te-
mat deregulacji polskiego prawa zaczyna 
powoli przynosić wymierne efekty, jednak 
dla przedsiębiorców to wciąż za mało, aby 
efektywnie i sprawnie prowadzić biznes – 
mówi Prezes Rzetelnej Firmy Waldemar 
Sokołowski. – Od lat jesteśmy blisko przed-
siębiorców i ich problemów. Wiemy, że 
ogromna większość fi rm w swojej codzien-

nej działalności nie zauważa zmian legisla-
cyjnych. Za to wciąż napotyka absurdalne 
przepisy prawne, które generują koszty, za-
bierają czas i zasoby, a tym samym zmniej-
szają wydajność przedsiębiorstw. Poprzez 
Kongres Rzetelnych Firm co roku przypo-
minamy administracji państwowej o pro-
blemach przedsiębiorców i w ich imieniu 
forsujemy pozytywne zmiany w prawie 
gospodarczym Zwracamy uwagę na naj-
bardziej palące problemy, składając na ręce 
przedstawicieli administracji państwowej 
„7 grzechów głównych polskiej admini-
stracji” – mówi Prezes Rzetelnej Firmy. 

Jak pokazało badanie Rzetelnej Firmy, 
poważnym problemem dla przedsiębior-
ców jest również brak odczuwalnego 
wsparcia ze strony władz lokalnych. Aż 90 
proc. fi rm przyznaje, że nie zdarzyło im się 
nigdy otrzymać od władz lokalnych wspar-
cia związanego z rozwojem i działalnością 
przedsiębiorstwa. 

Kongres Rzetelnych Firm to cykliczne 
wydarzenie organizowane przez Rzetelną 
Firmę - program skupiający najbardziej 
wiarygodnych polskich przedsiębiorców 
i propagujący etyczne zachowania w biz-
nesie. Jednym ze statutowych celów pro-
gramu jest wspieranie rodzimych przed-
siębiorstw w ich codziennym funkcjono-
waniu, poprzez zabieranie głosu w kluczo-
wych dla nich kwestiach i wpływanie tym 
samym na decyzje legislacyjne dotyczące 
przedsiębiorców. 

Podczas kongresu niemal 300 zapro-
szonych przedsiębiorców uczestniczyło 
w warsztatach dotyczących budowania 
wizerunku fi rmy i podnoszenia efektów 
sprzedaży, prowadzonych przez Pawła 
Tkaczyka. 

Kongres rozgrzał publiczną dyskusję na temat polskiego prawa gospodarczego. 
Od lewej: Prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski - Rektor Wyższej Szkoły 
Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Waldemar Sokołowski 
Prezes Zarządu Rzetelnej Firmy
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Windsurfi ngowe regaty 
w olimpijskiej klasie RS:X, które 
były jednocześnie mistrzostwa-
mi Francji wygrał 13 paździer-
nika polski windsurfer Piotr 
Myszka. Sportowca od 2011 
roku wspiera Renault Zdunek.

Mottem przewodnim fi rmy Zdunek, 
będącej przedstawicielem Renault 
i BMW jest pasja, sport i kultura oraz 
motoryzacja, to dlatego twarzami fi rmy 
zostają znani aktorzy i sportowcy. Do 
doborowego towarzystwa, składającego 
się z aktora Mirosława Baki, oraz żegla-
rza Zbigniewa Gutkowskiego dołączył  
także znany windsurfer Piotr Myszka. 
Mistrz otrzymał  roku z rąk prezesa Ta-
deusza Zdunka Renault Grand Scenic 
w barwach dealera. Samochód pana 
Piotra to limitowana wersja Tech Run 
z silnikiem 1.6 DCI o mocy 130 KM. 
Pojazd  dostosowano do potrzeb właści-
ciela, tak by zmieścił cały windsurfi ngo-
wy ekwipunek.

Sportowiec przyznaje, że w sporcie za-
wodowym trudno jest osiągnąć wyniki 
bez wsparcia fi nansowego.

- Wsparcie od Państwa, ministerstwa 

Zdunek wspiera windsurfera

nie jest wystarczające. Mam swoje lata 
i wiem, że pewnych rzeczy nie da się zro-
bić bazując na tym co da ministerstwo. 
Od chwili kiedy zdobyłem mistrzostwo 
świata bardzo się starałem, żeby pozy-
skać sponsora. Dzięki panu Tadeuszowi, 

prezesowi fi rmy, nawiązała się współ-
praca z Renault Zdunek. Dzięki temu 
otrzymałem samochód, który służy mi do 
transportu nie tylko po Polsce, ale po ca-
łej Europie. Mogę nim przewozić sprzęt 
i komfortowo podróżować. To pozwala 
mi w komforcie przyjechać na zawody 
w dobrej kondycji fi zycznej i psychicz-
nej i skupić się tylko na starcie - tłumaczy 
windsurfer.

Współpraca ze dealerem samochodów 
nie ogranicza się jednak tylko do sponso-
ringu i polega także na organizacji dzia-
łań charytatywnych. Jedną z akcji zorga-
nizowano na plaży w Gdyni, gdzie każde 
dziecko mogło spróbować swoich sił 
w windsurfi ngu, podczas drugiego wyda-
rzenia wsparto dzieciaki z Domu Dziec-
ka, które  nie mają możliwości trenować 
wielu dyscyplin sportu. Zorganizowano 
im więc obóz w Jastarni.

- To było dla mnie fajne doświadczenie. 
Zrobiłem coś dla kogoś i sprawiało mi 
to ogromną satysfakcję. Dzieciaki były 
przeszczęśliwe, bo ruszyły się z ośrod-
ka, zrobiły coś fajnego, coś ciekawego. 
W takich akcjach chętnie biorę udział. 
To sprawia mi radość bo wiem, że zro-
biłem coś więcej niż medale.  Chcę po-
kazać, że jestem nie tylko sportowcem, 
ale mogę służyć swoją osobą. Dobrze, że 
są takie fi rmy jak Renault Zdunek, które 
chcą wspomagać takie akcje  - podkreśla 
sportowiec.
(GB)

Na zdjęciu, od prawej - Piotr Myszka 
i Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek

„7 grzechów głównych   polskiej administracji”
 -Dyskusja na temat 

deregulacji polskiego prawa 
zaczyna powoli przynosić 

wymierne efekty - mówi 
Prezes Rzetelnej Firmy. 

Na zdjęciu od lewej Prof. 
nadzw. dr hab. inż. Zdzisław 

Nowakowski - Rektor 
Wyższej Szkoły Informatyki, 
Zarządzania i Administracji 

w Warszawie, Waldemar 
Sokołowski Prezes Zarządu 

Rzetelnej Firmy. 

Zwieńczeniem II Kongresu Rzetelnych 
Firm była Gala rozdania Złotych Certyfi -
katów Rzetelności. Podczas piątej, ostatniej 
tegorocznej Gali, swój Złoty Certyfi kat 
Rzetelności odebrało 100 laureatów. Pod-
czas uroczystych gal tegorocznej IV edycji 
programu uhonorowano ponad 300 przed-
siębiorców, działających według najwyż-
szych standardów etyki biznesowej. Liczba 
wszystkich uczestników programu wzrosła 
już do niemal 48 tys. 

- Pokazuje to, jak istotne znaczenie ma 
wiarygodność fi rmy oraz jej dobry wizeru-
nek dla klientów oraz kontrahentów. Coraz 
większa liczba solidnych przedsiębiorstw 
przekłada się na poprawę jakości polskiej 
gospodarki - tłumaczą organizatorzy kon-
gresu. Grzegorz Bryszewski
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Aplikację mobilną „Mój Licznik” można już 
pobrać z Google Play (na urządzenia z syste-
mem Android) oraz AppStore (na urządze-
nia z systemem iOS). Umożliwia ona bieżące 
monitorowanie zużycia energii elektrycznej. 
Użytkownik może sprawdzić zużycie prądu 
w domu z każdej zakończonej doby, porów-
nać, kiedy ta wartość była najwyższa oraz 
przekonać się, czy zużywa tyle energii elek-
trycznej, co osoby korzystające z tej samej 
taryfy.

- Dzięki temu klienci mogą ocenić, czy 
optymalnie korzystają z energii elektrycz-
nej w domu. Dotyczy to zwłaszcza tych, 
którzy wybrali taryfę elastyczną (np. G12), 
gdzie cena energii zależna jest od pory dnia 
i tygodnia. Dodatkowo aplikacja ułatwia 
Klientowi dostęp do podstawowych infor-
macji z umowy tj.: adresu i numeru Punktu 
Poboru Energii, sprzedawcy energii, okresu 
obowiązywania umowy oraz wybranej ta-
ryfy - zaznacza Alina Geniusz-Siuchnińska, 

rzecznik prasowy ENERGA-Operator SA
Aplikacje mobilne są kolejnym elemen-

tem, który ułatwia klientom monitorowanie 
zużycia energii w domu. Klienci Energa-
Operator, u których zainstalowano  liczniki 
zdalnego odczytu energii elektrycznej znaj-
dą te same funkcje w Portalu Klienta.

Nowy, zdalny licznik energii elektrycznej 
to urządzenie, które daje więcej możliwo-
ści  świadomego użytkowania prądu. Dzięki 
niemu  rozliczenia za energie elektryczną 
prowadzone są w oparciu o faktyczne zuży-
cie energii elektrycznej, a nie o  prognozy. 
Więcej informacji nt. liczników można zna-
leźć w fi lmie „Co to jest inteligentny licznik” 
zrealizowanym na zlecenie Energa-Opera-
tor w lipcu br.

Liczniki zdalnego pomiaru energii elek-
trycznej zostały już zainstalowane w Kaliszu, 
Drawsku Pomorskim i na Półwyspie Helskim. 
Obecnie trwa instalacja w miejscowościach 
na całym terenie działania spółki.  (GB)

Ryanair, potwierdził, że odnotował gwał-
towny wzrost rezerwacji na 30 trasach z / 
do stolicy Polski, od czasu ogłoszenia, prze-
kierowania lotów z lotniska Chopina do lot-
niska Warszawy Modlin od poniedziałku 30 
września. Aby uczcić powrót do Warszawy 
Modlin Ryanair  ogłosił pierwsze dwa polskie 
połączenia krajowe, od marca 2014 roku, 
które będą operować codziennie z Warsza-

wy Modlin do Gdańska i Wrocławia.
-  Ruch pasażerski na tych połączeniach 

jest wstrzymywany przez monopol LOT
-u i jego wysokie ceny. Najtańszy bilet LO-
T-u do Gdańska kosztuje 167 zł (€40), a do 
Wrocławia jest w cenie 178 zł (€42). Rejsy 
Ryanair z Warszawy do Gdańska i Wrocławia 
będą dostępne w sprzedaży od 1 listopada 
w cenie prawie o połowę niższą niż LOT, co 

Energa stworzyła aplikację mobilną do liczników prądu
„MÓJ LICZNIK” TO APLIKACJA MOBILNA NA URZĄDZENIA Z SYSTEMEM 
ANDROID ORAZ IOS, KTÓRĄ ENERGA-OPERATOR UDOSTĘPNIŁA KLIENTOM, 
KORZYSTAJĄCYM Z LICZNIKÓW ZDALNEGO ODCZYTU. POZWALA ONA 
NA BIEŻĄCO MONITOROWAĆ ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
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ENERGA-OPERATOR SA 
z siedzibą w Gdańsku jest jednym 
z największych dystrybutorów 
energii elektrycznej w Polsce. 
Działa w północnej i środkowej 
części kraju (obszar 75 tys. km kw. 
czyli ok. 1/4 obszaru Polski).

Spółka obsługuje łącznie 2,9 mln 
klientów i eksploatuje ponad 
193 tys. km linii elektrycznych 
wszystkich napięć.

LINIA LOTNICZA RYANAIR OGŁOSIŁA WPROWADZENIE DWÓCH 
POLSKICH POŁĄCZEŃ KRAJOWYCH.  OD MARCA 2014 ROKU SAMOLOTY 
PRZEWOŹNIKA BĘDĄ LATAĆ CODZIENNIE Z WARSZAWY MODLIN 
DO GDAŃSKA I WROCŁAWIA.

tym samym oszczędzi miliony złotych pol-
skim pasażerom w ciągu roku – tłumaczy 
przewoźnik.

Ryanair będzie obsługiwał 2 krajowe loty 
do Gdańska i Wrocławia samolotem Boeing 
737-800 oferując większą liczbę miejsc, lep-
sze ceny, lepszą punktualność i lepszą ob-
sługę klienta niż LOT.

-jesteśmy zadowoleni ze wzrostu rezer-
wacji od czasu ogłoszenia powrotu lotów 
Ryanaira do Modlina od 30 września już za 5 
dni. Od przyszłego roku Ryanair będzie ope-
rować na ponad 30 trasach do / z Warszawy 
Modlina i liczymy, że przewieziemy 1,5 mln 
pasażerów do / z Modlina w 2014 roku. Nie 
mamy wątpliwości, że lokalizacja Warszawa 
Modlin (tylko 38km od centrum Warszawy), 
przy nisko kosztowej bazie, tanim parkingu 
i łatwym połaczeniu autobusowym, pozwo-
li ułatwić wybór tego lotniska pasażerom, 
którzy polecą pierwszymi polskimi rejsami 
krajowymi Ryanaira z Gdańska i Wrocławia 
do Warszawy – zapowiedział Michael O’Le-
ary z Ryanair w Warszawie. (TR)

Ryanair 
wprowadzi 
dwa połączenia 
krajowe
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Od kilku miesięcy Stocznia Nauta realizuje swoje kontrakty nie 
tylko na terenie w Gdyni przy ulicy Czechosłowackiej, lecz  także 
na terenach należących do Synergii 99. Proszę powiedzieć, jak 
doszło do takiego szybkiego i dynamicznego rozwoju fi rmy?

- Stocznia Nauta od początku sierpnia rozpoczęła działalność na 
terenie dzierżawionym od Synergii 99. I warto tutaj przypomnieć,  
że jest to następstwo rezygnacji Stoczni Gdańsk z prowadzenia 
działalności na tym terenie. Efektem tej sytuacji było poszukiwa-
nie innego podmiotu, zainteresowanego prowadzeniem 
działalności stoczniowej na pochylniach i w hali nale-
żących do Synergii99. I właśnie dlatego było możliwe 
nawiązanie współpracy pomiędzy spółką Synergia99, 
która znajduje się w portfelu funduszu MARS FIZ,  
a Nautą. Należy tutaj dodać, że Stocznia Nauta kon-
sekwentnie przygotowywała się do tej współpracy. 
W tym znaczeniu konsekwentnie, ponieważ już jesie-
nią ubiegłego roku na poziomie strategii i wewnętrz-
nych dokumentów spółki przyjęto, że należy wejść 
w obszar nowych budów. Dlaczego zdecydowaliśmy się 
na ten krok? Chodzi o dywersyfi kację działalności 
i wykorzystanie pewnych szans, które oferuje 
nam rynek.

Nauta z początkiem tego roku zaczęła two-
rzyć portfel zamówień na budowę nowych jed-
nostek.Tutaj warto przypomnieć o wygraniu 
przetargu publicznego, w trybie ustawy o za-
mówieniach publicznych, na statek badawczy 
„Oceanograf „ dla Uniwersytetu Gdańskie-
go. Następnie Nauta nawiązała współpracę 
z norweskimi partnerami, jak również pod-
pisała kontrakt na budowę kadłubów  spe-
cjalistycznych jednostek, w tym jednego 
typu PSV. 

Rozszerzanie portfela zamówień o nowe 
budowy spowodowało, że zasoby pro-
dukcyjne przy Czechosłowackiej okaza-
ły się niewystarczające do ich realizacji.  
Drugim elementem, który chciałbym 
podkreślić, jest znaczny udział produk-

mi budowami. Do sukcesu Nauty przyczyniła się strategia spółek 
MARS S&O, która zakłada monitorowanie rynku i odpowiednie 
reagowanie na zachodzące na nim zmiany, m.in. poprzez dywer-
syfi kację prowadzonej działalności. Odchodzimy od remontowania 
małych jednostek (często rybackich), aby rozszerzyć swoją ofertę 
o coraz bardziej wymagające i zaawansowane jednostki, na przy-
kład z sektora offshore. 

Inna  ogromnie ważna sprawa to kapitał ludzki.  Możemy się 
pochwalić wyjątkowymi sukcesami w pozyskiwaniu wysoko wy-
kwalifi kowanych pracowników, którzy mają bogate doświadcze-
nie i komptencje w branży stoczniowej, także w zagranicznych 
przedsiębiostwach.

O rozwoju stoczni decydują ludzie, którzy w niej pracują. Chcemy 
realizować politykę rozwoju w oparciu o inwestowanie w ludzi. Ko-
lejna kluczowa sprawa to współpraca z podmiotami zewnętrznymi. 
Idea funkcjonowania grupy MARS Shipyards & Offshore polega 
na tym, żeby rozdrobnione potencjały w momencie ich zintegrowa-
nia dawały nam perspektywę rozmowy z klientami, którzy szukają 
silnego partnera. Chodzi o takich klientów, którzy wcześniej, z po-
wodu mniejszej skali działalności każdego z podmiotów, nie byli za-
interesowani współpracą. Teraz, dzięki wspólnemu wykorzystaniu 
potencjału technicznego, Nauta oraz inne stocznie z grupy MARS 
S&O mogą podjąć się realizacji nawet najbardziej skomplikowa-
nych zleceń.

Wspomniał Pan o dywersyfi kacji prowadzonej działalności,  
inwestowaniu w kapitał ludzki, zdobywaniu referencji. Co jeszcze 
sprawia, że oferta Nauty jest konkurencyjna?

- Struktura organizacyjna stoczni. Model funkcjonowania  rozumia-
ny jako relacja między kosztami stałymi i zmiennymi.Tu trzeba dodać, 
że Nauta konsekwentnie, od wielu lat realizuje projekt outsourcingu 
zewnętrznego i zbudowała taki model, który pozwala na bardzo dużą 
elastyczność. Chodzi o  sytuacje, gdy pojawia się zapotrzebowanie 
na dany projekt, a Nauta, kontaktując się z kooperantami i zewnętrz-
nymi przedsiębiorstwami, jest w stanie realizować go efektywnie nie 
tylko od strony technicznej i technologicznej, ale także fi nansowej. 
To właśnie ta elastyczność. Inna sprawa to długa tradycja współpracy 
w branży stoczniowej  i wieloletnia współpraca z kluczowymi part-
nerami.Chodzi również o dostęp do infrastruktury: suchych doków, 
które pozwoliły na realizacje kontraktów związanych z budową lub 
remontami dużych jednostek, wyposażenia, nowoczesnych hal pro-
dukcyjnych czy dźwigów.

Czy współpraca z Marynarką Wojenną może sprawić, że w przy-
szłości Nauta będzie w pewien sposób wyspecjalizowana właśnie 
w kontraktach wojskowych?

- Już od wielu lat Ministerstwo Obrony Narodowej jest ważnym 
klientem Nauty. Stocznia posiada nie tylko bogate doświadczenie, 
lecz także odpowiedni sprzęt, kadrę oraz certyfi katy, które są niezbęd-
ne, aby realizować kontrakty dla wojska. Aktualnie projekt moderni-
zacji Marynarki Wojennej nabiera tempa. Faktem jest, że pierwsze 
projekty, a mam na myśli głównie projekt „Kormoran” trafi ły do 
konkurencyjnych stoczni, tym niemniej liczymy na to, że przy kolej-
nych projektach, które pojawią w przyszłości,   weźmiemy aktywny 
udział. Cały czas intensywnie przygotowujemy się do tych projektów,  
a także współpracujemy z koncernami zagranicznymi, które posia-
dają  technologie,  referencje i bogate doświadczenie. I w każdym 
z tych przypadków naszym celem jest zapewnienie sobie szansy  na 
realizację tych projektów na własnym podwórku,czyli w Polsce i przy 
udziale naszych zasobów. Chcę wyraźnie podkreślić, że takie działa-
nia mogą dotyczyć także tak trudnych i wydawałoby się niedostęp-
nych projektów jak okręty podwodne. W tym miejscu po raz kolejny 
przypomnę o naszym doświadczeniu w tej dziedzinie. Remonty okrę-
tów podwodnych typu KOBBEN, okrętów ORP Grom, ORP Gnie-
zno czy ORP Dąbie pozwoliły zdobyć doświadczenie, które możemy 
wykorzystać przy kolejnych kontraktach. 

ROZWIJAMY SIĘ 
NAJSZYBCIEJ 
W POLSCE
Rozmawiamy z Piotrem słupskim, Przewodniczącym Rady nadzorczej 
stoczni Remontowej nauta i Prezesem zarządu ms towarzystwa Funduszy 
inwestycyjnych – towarzystwa, które poprzez Fundusz maRs Fiz zarządza m.in. 
spółkami z sektora remontu statków i budowy konstrukcji stalowych offshore, 
tworzącymi grupę maRs shipyards & offshore. 

cji specjalnej w kontraktach Nauty. Perspektywy na rozwój tego 
sektora produkcji daje nie tylko wieloletnie doświadczenie Nauty 
w realizacji zamówień dla wojska, ale także ogłoszony ostatnio 
projekt modernizacji Marynarki Wojennej. W tym miejscu dodam, 
że pierwszy okręt dla Marynarki Wojennej Nauta zbudowała już 
w 1935 r.  W ciągu ostatnich kilku lat w Naucie zostało wyremon-
towanych ponad 50 okrętów polskiej Marynarki Wojennej. Obec-
nie stocznia prowadzi prace na fregacie rakietowej ORP Generał 

K. Pułaski. Dzięki kontraktowaniu zaawansowanych techno-
logicznie jednostek stocznia zdobywa referencje od kontra-
hentów. Zamierzamy te doświadczenia wykorzystać także 
na gruncie produkcji specjalnej.

Wracając do terenów Synergii 99, mogę dodać, że 
aktualnie na miejscu budowane są jednocześnie cztery 
jednostki.  Pierwsze wodowania planowane są na luty 
przyszłego roku.
W Gdańsku  zatrudniamy około 300 osób pracujących 
w hali K-3. A zapotrzebowanie na nowych pracowni-

ków na pewno będzie jeszcze rosło.

W materiałach prasowych podkre-
ślacie, że jesteście „najszybciej 
rozwijającą się stocznią w Polsce”. 
I podajecie liczby, które robią 
wrażenie. W 2010 roku przychody 

stoczni wyniosły 95 mln złotych,  
w 2012 roku przychody osiagnę-
ły wartość aż 258 mln złotych...

-Rzeczywiście trudno jest zna-
leźć inne przykłady, gdzie z per-
spektywy roku czy dwóch lat 
stocznia podwaja czy też po-
traja swoje przychody.

Nauta weszła na rynek pro-
dukcji specjalnej i remontuje 
statki dla Marynarki Wojen-

nej. Ponadto podpisuje ko-
lejne kontrakty i intensyfi kuje 

działalność związaną z nowy-

Nauta szczyci się także współpracą z naukowcami. Jakie 
mogą być tego efekty?

- Przemysł oceanotechniczny oczekuje coraz bardziej złożo-
nych rozwiązań. Współpraca z wyższymi uczelniami stwarza 
możliwość budowania innowacyjnych urządzeń i rozszerzania 
oferty handlowej. W całej naszej grupie MARS S&O chcemy 
rozwijać kwestie budowy nowych kompetencji i nowych pro-
duktów. Postawienie sobie za cel bycia partnerem dla naszych 
klientów, czyli nie tylko odpowiadania na ich potrzeby, ale także 
współkreowania innowacyjnych rozwiązań ma fundamentalne 
znaczenie. W kilku konkretnych przypadkach pracujemy nad 
projektami, które mogą w bliskim czasie znaleźć swoje zasto-
sowanie rynkowe. Są to projekty związane z potrzebami Ma-
rynarki Wojennej, Straży Granicznej, sektora offshore czy eko-
logii.   Inwestując swoje zasoby (fi nansowe i ludzkie), liczymy 
na to, że biorąc pod uwagę możliwości funduszy europejskich 
(czyli wsparcie innowacyjności i rozwoju), będziemy w stanie 
wykreować produkty i zaproponować je szeroko rozumianemu 
rynkowi. Mam na myśli jednostki pływające o niespotykanych 
dotychczas możliwościach, które mogą być nowością na świa-
towych rynkach.

- Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Grzegorz Bryszewski
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Od kilku miesięcy Stocznia Nauta realizuje swoje kontrakty nie 
tylko na terenie w Gdyni przy ulicy Czechosłowackiej, lecz  także 
na terenach należących do Synergii 99. Proszę powiedzieć, jak 
doszło do takiego szybkiego i dynamicznego rozwoju fi rmy?

- Stocznia Nauta od początku sierpnia rozpoczęła działalność na 
terenie dzierżawionym od Synergii 99. I warto tutaj przypomnieć,  
że jest to następstwo rezygnacji Stoczni Gdańsk z prowadzenia 
działalności na tym terenie. Efektem tej sytuacji było poszukiwa-
nie innego podmiotu, zainteresowanego prowadzeniem 
działalności stoczniowej na pochylniach i w hali nale-
żących do Synergii99. I właśnie dlatego było możliwe 
nawiązanie współpracy pomiędzy spółką Synergia99, 
która znajduje się w portfelu funduszu MARS FIZ,  
a Nautą. Należy tutaj dodać, że Stocznia Nauta kon-
sekwentnie przygotowywała się do tej współpracy. 
W tym znaczeniu konsekwentnie, ponieważ już jesie-
nią ubiegłego roku na poziomie strategii i wewnętrz-
nych dokumentów spółki przyjęto, że należy wejść 
w obszar nowych budów. Dlaczego zdecydowaliśmy się 
na ten krok? Chodzi o dywersyfi kację działalności 
i wykorzystanie pewnych szans, które oferuje 
nam rynek.

Nauta z początkiem tego roku zaczęła two-
rzyć portfel zamówień na budowę nowych jed-
nostek.Tutaj warto przypomnieć o wygraniu 
przetargu publicznego, w trybie ustawy o za-
mówieniach publicznych, na statek badawczy 
„Oceanograf „ dla Uniwersytetu Gdańskie-
go. Następnie Nauta nawiązała współpracę 
z norweskimi partnerami, jak również pod-
pisała kontrakt na budowę kadłubów  spe-
cjalistycznych jednostek, w tym jednego 
typu PSV. 

Rozszerzanie portfela zamówień o nowe 
budowy spowodowało, że zasoby pro-
dukcyjne przy Czechosłowackiej okaza-
ły się niewystarczające do ich realizacji.  
Drugim elementem, który chciałbym 
podkreślić, jest znaczny udział produk-

mi budowami. Do sukcesu Nauty przyczyniła się strategia spółek 
MARS S&O, która zakłada monitorowanie rynku i odpowiednie 
reagowanie na zachodzące na nim zmiany, m.in. poprzez dywer-
syfi kację prowadzonej działalności. Odchodzimy od remontowania 
małych jednostek (często rybackich), aby rozszerzyć swoją ofertę 
o coraz bardziej wymagające i zaawansowane jednostki, na przy-
kład z sektora offshore. 

Inna  ogromnie ważna sprawa to kapitał ludzki.  Możemy się 
pochwalić wyjątkowymi sukcesami w pozyskiwaniu wysoko wy-
kwalifi kowanych pracowników, którzy mają bogate doświadcze-
nie i komptencje w branży stoczniowej, także w zagranicznych 
przedsiębiostwach.

O rozwoju stoczni decydują ludzie, którzy w niej pracują. Chcemy 
realizować politykę rozwoju w oparciu o inwestowanie w ludzi. Ko-
lejna kluczowa sprawa to współpraca z podmiotami zewnętrznymi. 
Idea funkcjonowania grupy MARS Shipyards & Offshore polega 
na tym, żeby rozdrobnione potencjały w momencie ich zintegrowa-
nia dawały nam perspektywę rozmowy z klientami, którzy szukają 
silnego partnera. Chodzi o takich klientów, którzy wcześniej, z po-
wodu mniejszej skali działalności każdego z podmiotów, nie byli za-
interesowani współpracą. Teraz, dzięki wspólnemu wykorzystaniu 
potencjału technicznego, Nauta oraz inne stocznie z grupy MARS 
S&O mogą podjąć się realizacji nawet najbardziej skomplikowa-
nych zleceń.

Wspomniał Pan o dywersyfi kacji prowadzonej działalności,  
inwestowaniu w kapitał ludzki, zdobywaniu referencji. Co jeszcze 
sprawia, że oferta Nauty jest konkurencyjna?

- Struktura organizacyjna stoczni. Model funkcjonowania  rozumia-
ny jako relacja między kosztami stałymi i zmiennymi.Tu trzeba dodać, 
że Nauta konsekwentnie, od wielu lat realizuje projekt outsourcingu 
zewnętrznego i zbudowała taki model, który pozwala na bardzo dużą 
elastyczność. Chodzi o  sytuacje, gdy pojawia się zapotrzebowanie 
na dany projekt, a Nauta, kontaktując się z kooperantami i zewnętrz-
nymi przedsiębiorstwami, jest w stanie realizować go efektywnie nie 
tylko od strony technicznej i technologicznej, ale także fi nansowej. 
To właśnie ta elastyczność. Inna sprawa to długa tradycja współpracy 
w branży stoczniowej  i wieloletnia współpraca z kluczowymi part-
nerami.Chodzi również o dostęp do infrastruktury: suchych doków, 
które pozwoliły na realizacje kontraktów związanych z budową lub 
remontami dużych jednostek, wyposażenia, nowoczesnych hal pro-
dukcyjnych czy dźwigów.

Czy współpraca z Marynarką Wojenną może sprawić, że w przy-
szłości Nauta będzie w pewien sposób wyspecjalizowana właśnie 
w kontraktach wojskowych?

- Już od wielu lat Ministerstwo Obrony Narodowej jest ważnym 
klientem Nauty. Stocznia posiada nie tylko bogate doświadczenie, 
lecz także odpowiedni sprzęt, kadrę oraz certyfi katy, które są niezbęd-
ne, aby realizować kontrakty dla wojska. Aktualnie projekt moderni-
zacji Marynarki Wojennej nabiera tempa. Faktem jest, że pierwsze 
projekty, a mam na myśli głównie projekt „Kormoran” trafi ły do 
konkurencyjnych stoczni, tym niemniej liczymy na to, że przy kolej-
nych projektach, które pojawią w przyszłości,   weźmiemy aktywny 
udział. Cały czas intensywnie przygotowujemy się do tych projektów,  
a także współpracujemy z koncernami zagranicznymi, które posia-
dają  technologie,  referencje i bogate doświadczenie. I w każdym 
z tych przypadków naszym celem jest zapewnienie sobie szansy  na 
realizację tych projektów na własnym podwórku,czyli w Polsce i przy 
udziale naszych zasobów. Chcę wyraźnie podkreślić, że takie działa-
nia mogą dotyczyć także tak trudnych i wydawałoby się niedostęp-
nych projektów jak okręty podwodne. W tym miejscu po raz kolejny 
przypomnę o naszym doświadczeniu w tej dziedzinie. Remonty okrę-
tów podwodnych typu KOBBEN, okrętów ORP Grom, ORP Gnie-
zno czy ORP Dąbie pozwoliły zdobyć doświadczenie, które możemy 
wykorzystać przy kolejnych kontraktach. 

Rozmawiamy z Piotrem słupskim, Przewodniczącym Rady nadzorczej 
stoczni Remontowej nauta i Prezesem zarządu ms towarzystwa Funduszy 
inwestycyjnych – towarzystwa, które poprzez Fundusz maRs Fiz zarządza m.in. 
spółkami z sektora remontu statków i budowy konstrukcji stalowych offshore, 
tworzącymi grupę maRs shipyards & offshore. 

cji specjalnej w kontraktach Nauty. Perspektywy na rozwój tego 
sektora produkcji daje nie tylko wieloletnie doświadczenie Nauty 
w realizacji zamówień dla wojska, ale także ogłoszony ostatnio 
projekt modernizacji Marynarki Wojennej. W tym miejscu dodam, 
że pierwszy okręt dla Marynarki Wojennej Nauta zbudowała już 
w 1935 r.  W ciągu ostatnich kilku lat w Naucie zostało wyremon-
towanych ponad 50 okrętów polskiej Marynarki Wojennej. Obec-
nie stocznia prowadzi prace na fregacie rakietowej ORP Generał 

K. Pułaski. Dzięki kontraktowaniu zaawansowanych techno-
logicznie jednostek stocznia zdobywa referencje od kontra-
hentów. Zamierzamy te doświadczenia wykorzystać także 
na gruncie produkcji specjalnej.

Wracając do terenów Synergii 99, mogę dodać, że 
aktualnie na miejscu budowane są jednocześnie cztery 
jednostki.  Pierwsze wodowania planowane są na luty 
przyszłego roku.
W Gdańsku  zatrudniamy około 300 osób pracujących 
w hali K-3. A zapotrzebowanie na nowych pracowni-

ków na pewno będzie jeszcze rosło.

W materiałach prasowych podkre-
ślacie, że jesteście „najszybciej 
rozwijającą się stocznią w Polsce”. 
I podajecie liczby, które robią 
wrażenie. W 2010 roku przychody 

stoczni wyniosły 95 mln złotych,  
w 2012 roku przychody osiagnę-
ły wartość aż 258 mln złotych...

-Rzeczywiście trudno jest zna-
leźć inne przykłady, gdzie z per-
spektywy roku czy dwóch lat 
stocznia podwaja czy też po-
traja swoje przychody.

Nauta weszła na rynek pro-
dukcji specjalnej i remontuje 
statki dla Marynarki Wojen-

nej. Ponadto podpisuje ko-
lejne kontrakty i intensyfi kuje 

działalność związaną z nowy-

Nauta szczyci się także współpracą z naukowcami. Jakie 
mogą być tego efekty?

- Przemysł oceanotechniczny oczekuje coraz bardziej złożo-
nych rozwiązań. Współpraca z wyższymi uczelniami stwarza 
możliwość budowania innowacyjnych urządzeń i rozszerzania 
oferty handlowej. W całej naszej grupie MARS S&O chcemy 
rozwijać kwestie budowy nowych kompetencji i nowych pro-
duktów. Postawienie sobie za cel bycia partnerem dla naszych 
klientów, czyli nie tylko odpowiadania na ich potrzeby, ale także 
współkreowania innowacyjnych rozwiązań ma fundamentalne 
znaczenie. W kilku konkretnych przypadkach pracujemy nad 
projektami, które mogą w bliskim czasie znaleźć swoje zasto-
sowanie rynkowe. Są to projekty związane z potrzebami Ma-
rynarki Wojennej, Straży Granicznej, sektora offshore czy eko-
logii.   Inwestując swoje zasoby (fi nansowe i ludzkie), liczymy 
na to, że biorąc pod uwagę możliwości funduszy europejskich 
(czyli wsparcie innowacyjności i rozwoju), będziemy w stanie 
wykreować produkty i zaproponować je szeroko rozumianemu 
rynkowi. Mam na myśli jednostki pływające o niespotykanych 
dotychczas możliwościach, które mogą być nowością na świa-
towych rynkach.

- Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Grzegorz Bryszewski

Energomontaż-Północ Gdynia jest jednym z czołowych 
producentów konstrukcji off shore. Bogate doświadczenie 
oraz jakość oferowanych produktów zdobyły uznanie 
kontrahentów z całego świata. Obecnie ok. 90% produkcji 
EPG trafi a na eksport. Na zdjęciu: wciągarka na statek 
off shore wykonana dla TTS Energy

Od 2012 r. Nauta systematycznie buduje portfel 
zamówień na budowę nowych jednostek. Obecnie 
trwają już prace przy budowie kadłuba specjalistycznej 
jednostki typu PSV (Platform Supply Vessel). Na zdjęciu: 
wizualizacja statku
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Trójmiejskie porty i specjalne strefy 
ekonomiczne – to niektóre z tematów, 
które znalazły się w orbicie zainte-
resowań naszych partnerów  w Azji. 
Okazją do ich zaprezentowania była 
wizyta samorządowców i biznesmenów 
w Chinach oraz ministra gospodarki 
w Japonii. Towarzyszyli im przedsta-
wiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.  
                                    
W wizycie w Chinach brali udział pomor-
scy przedsiębiorcy, ale też m.in. marsza-
łek Mieczysław Stuk, prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz, prezydent Sopotu 
Jacek Karnowski, wiceprezydent Gdyni 
Bogusław Stasiak. W składzie delegacji 
znalazła się również prezes Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresa 
Kamińska.
- Po wizycie w Chinach prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego, chiński rząd 
postanowił otworzyć się szeroko na kon-
takty gospodarcze z Polską, a my jeste-
śmy tym regionem, który ma z Chinami 
najlepsze kontakty – opowiadał po po-
wrocie na łamach portalu trojmiasto.pl 
marszałek pomorski Mieczysław Struk. 
Wizyta była okazją do otwarcia przed-
stawicielstwa województwa pomorskie-
go  w Pekinie. Pomorskie jest jedynym 
polskim województwem, które je posiada 
w tym mieście.

Gigant spojrzał na Pomorze
Jednak jednym z najbardziej spektaku-
larnych wydarzeń podczas wizyty było 
też spotkanie z kierownictwem koncernu 
Huawei, jednego największych produ-
centów sprzętu telekomunikacyjnego na 
świecie.
- Było szalenie istotne, że nasze firmy ma-
jące potencjał innowacyjny przyjechały 
razem z marszałkiem województwa. To 
robiło wrażenie. Nawet na takich firmach 
globalnych jak Huawei -– tłumaczyła po 
wizycie na antenie Radia Gdańsk w au-
dycji „Ludzie i Pieniądze” Teresa Kamiń-
ska, Prezes Zarząd Pomorskiej Specjalne 
Strefy Ekonomicznej. - W takich krajach 
jak Indie, czy Chiny bardzo uważnie pa-
trzy się na wsparcie dla firm ze strony 
władz. Pojedynczy, mały przedsiębiorca 

nie ma takiej odwagi i wiedzy, by zaist-
nieć na rynku i dlatego tego typu wspar-
cie ze strony takich instytucji jak PSSE, 
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodar-
czego, Agencja Rozwoju Pomorza jest 
bardzo ważne.
Z Huawei udało się podpisać kilka umów 
o współpracę. Zrobiły to Invest in Pome-
rania oraz dwie pomorskie firmy: Labora-
torium Badawcze Zenit oraz Sprint S.A.
- Naprawdę byłam bardzo dumna, kiedy 
patrzyłam na porozumienia zawierane 
przez nasze władze regionalne czy firmy 

Sprint Zenit. Okazało się, że nawet takie 
niezbyt duże przecież firmy mają szanse 
współpracować z takimi światowymi po-
tęgami jak Huawei – dodała prezes zarzą-
du PSSE.
Pomorska delegacja odbyła też szereg 
spotkań w najważniejszych gospodar-
czo regionach Chin - Pekinie, Zhuhai, 
Hongkongu, Shenzhen. Program wizyty 
obejmował m.in.: spotkanie z przedsta-
wicielami Chińskiej Izby Handlowej, fir-
my Deloitte oraz przedstawicielami UE 
w Chinach; spotkania z dużymi chiński-

nowe zezwolenia

Dwa nowe zezwolenia na prowadzenie działalności w Pomorskiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej otrzymali inwestorzy zamierzający realizować swoje projekty inwestycyjne 
w woj. pomorskim, w podstrefach Gdańsk Klukowo i Kwidzyn.
W Gdańsku, działalność w branży metalowej uruchamia firma D&H Engineering sp. z o.o. 
z siedzibą w Bytowie, natomiast w Kwidzynie, kolejne zezwolenie otrzymała spółka Inter-
national Paper - Kwidzyn S.A., krajowy lider w branży papierniczej.

Od początku roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. wydała 15 ze-
zwoleń. Inwestorzy, którzy otrzymali zezwolenia do końca października br., zadeklaro-
wali poniesienie nakładów przewyższających kwotę 990 mln zł oraz  utworzenie 578 
miejsc pracy (plus utrzymanie 5081 miejsc pracy).

Prezes Zarządu PSSE sp. z o.o. Teresa Kamińska wręcza nowe zezwolenie przedsta-
wicielom International Paper - Kwidzyn S.A., pani Anecie Muskała i panu Dariuszowi 
Łyko.
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mi firmami consultingowymi mające na 
celu prezentację pomorskiego potencjału 
inwestycyjnego, seminarium dla Chiń-
skich przedsiębiorców „Poznaj Pomorze 
- możliwości współpracy”; własne sto-
isko na Międzynarodowych Targach Lo-
gistyczno-Transportowych w Shenzhen 
14-16 października; oficjalne spotkanie 
z władzami Shenzhen.
Bardzo ważnym wydarzeniem była wi-
zyta w okręgu Zhuhai, z którym PSSE 
współpracuje od kilku lat. Delegacja od-
wiedziła tam Strefę  Rozwoju Przemysłu 
Nowych i Zaawansowanych Technologii 
w Zhuhai, spotkała się z przedstawicie-
lami Strefy Ekonomicznej Portu Gaolan 
w Zhuhai, władzami Zhuhai.  Umowę 
o współpracy z portem Gaolan w Zhu-
hai podpisał Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia.

Minister poleca trójmiejskie porty 
Znaczenie polskich portów podkreślał też 
minister gospodarki Janusz Piechociński, 
który w tym samym czasie również był 
w Azji – w Korei Południowej i Japonii. 
W Japonii spotkał się z premierem tego 

kraju Shinzo Abe oraz z japońskimi biz-
nesmenami. Biznesmenów do inwesto-
wania w Polsce zachęcała też w Tokyo 
prezes Zarządu PSSE, Teresa Kamińska. 
Mieli wspólny motyw.
Wicepremier Piechociński podkreślał bo-
wiem - również w wywiadach dla japoń-
skiej prasy -  że jedną z najważniejszych 
zachęt dla japońskich przedsiębiorców 
chcących ulokować swój biznes w Polsce 
są specjalne strefy ekonomiczne.
- Wydłużenie okresu pracy Specjalnych 
Polski Stref Ekonomicznych do 2026 
było pierwszą rzeczą jaką zaproponowa-
łem po objęciu stanowiska – mówił polski 
wicepremier, którego słowa zacytował 
w obszernym artykule „Vice premier to-
uts Poland’s stability to Japan investors” 
Japan Times. 
Na spotkaniu z japońskimi biznesmena-
mi obecna była też prezes zarządu PSSE: 
- Była tam bardzo ciekawa dyskusja, 
czy specjalne strefy ekonomiczne zakłó-
cają konkurencję, czy nie. Padły takie 
argumenty, że oprócz praw i zwolnień 
podatkowych, przedsiębiorcy mają też 
obowiązki, których nie mają firmy strefy, 

które są poza strefami. Przedsiębiorca ma 
wolność wyboru, czy chce być w strefie 
i mieć udogodnienia, ale jednocześnie 
przyjąć bardzo twarde warunki z ilością 
zatrudnienia i inwestycjami, czy działać 
poza Strefą.
Wicepremier reklamował też polskie por-
ty, a szczególnie Gdańsk i Gdynię, jako 
najdalej wysunięte na wschód niezama-
rzające porty na Bałtyku. Zapowiedział 
jednak przede wszystkim nowe przepisy, 
które zwiększą ich konkurencyjność wo-
bec np. portów niemieckich. Nowe regu-
lacje mają skrócić czas obsługi towarów. 
Piechocińskiego obszernie cytuje Japan 
Times: 
-Ułatwienie na szlakach komunikacyj-
nych łączących japońskie firmy zlokali-
zowane w Polsce z ich centralami może 
stać się ważnym czynnikiem w przy-
ciąganiu inwestorów – powiedział Pie-
chociński. Podkreślił, że egzekwowanie 
nowego prawa przyniesie przewagę kon-
kurencyjną, ponieważ warunki płatności 
podatków będą bardziej korzystne niż 
w Hamburgu w Niemczech.        
Grzegorz Bryszewski

Na zdjęciu, od lewej - Teresa Kamińska - Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalne Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o., Ilona Antoniszyn-Klik 
- Wiceminister Gospodarki,  Akie Abe, żona Premiera Japonii - Shinzo Abe i Henryka Bochniarz - Prezydent Konfederacji Lewiatan
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80 firm i ponad 130 uczestników 
(a wśród nich poseł Stanisław Lamczyk, 
ambasador Białorusi prof. Wiktor Gajsio-
nek, wiceprzewodniczący Grodzieńskie-
go Obwodowego Komitetu Wykonaw-
czego Aleksander Rusanow, marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław 
Struk, dyrektor generalny Polsko-Białoru-
skiej Izby Handlowo-Przemysłowej Ka-
zimierz Zdunowski oraz prezes Kaszub-
skiego Związku Pracodawców Zbigniew 
Jarecki) wzięło udział w V Regionalnym 
Białoruskim Forum Gospodarczym. Pod-
czas Forum została podpisana umowa 
o współpracy. 

- Porozumienie zostało podpisane po-
między Kaszubskim Związkiem Praco-
dawców oraz Grodzieńskim Oddziałem 
Izby Przemysłowo-Handlowej – wyjaśnia 
Zbigniew Jarecki, prezes KZP. - Podobne 
porozumienia podpisali też Regionalna 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Wejhe-
rowie, Starogardzki Klub Biznesu, Polska 
Izba Turystyki o. Gdańsk. 

Głównymi założeniami podpisanego po-
rozumienia jest chęć pogłębienia i zbliże-
nia stanowisk w sferze prowadzonej dzia-
łalności, jak też w rozumieniu ważnej roli 
rozwoju wzajemnych stosunków handlo-
wych oraz współpracy między Republiką 
Białoruś i Rzeczpospolitą Polską. 

Obydwie strony zadeklarowały chęć 
współpracy i sprzyjania rozwojowi przed-
siębiorczości. Będą wymieniać się in-
formacjami i doświadczeniami w sferze 
stosunków gospodarczych, aktualnym 
stanie i tendencjach gospodarki swoich 
regionów (w tym w zakresie eksportu 
i importu), firmach i przedsiębiorstwach 
handlowych, jak też w innych kwestiach, 
interesujących strony.

Współpraca obejmuje także organizację 
spotkań biznesowych, seminariów, sym-
pozjów, konferencji oraz innych spotkań, 
mających na celu zapoznanie partnerów 
z potencjałem ekonomicznym i możliwo-
ściami eksportowymi obu stron.

Podczas Forum odbyły się również dwa 
panele tematyczne – uczestnicy dyskuto-
wali o gospodarce rybnej oraz turystyce. 
Efektem Forum były późniejsze wizyty 
przedstawicieli KZP w zakładach pracy-
:Wega S.A. Aryton (Chmielno), Wichrowe 
Wzgórze (Chmielno) oraz NATA (Borko-

Pracodawcy z Kaszub 
i Białorusi nawiązali 
współpracę
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wo). Uczestnicy tych spotkań otrzymali 
materiały i wysłuchali informacji na temat 
prowadzenia biznesu i inwestowania na 
Białorusi, obowiązujących w tamtym kra-
ju ulgach i preferencjach a także zapoznali 
się z danymi, jak Białoruś wypada na tle 

innych państw wschodniej Europy. 
Warto dodać, że w ramach nawiązanej 

współpracy odbyła się wizyta konsula ge-
neralnego Białorusi w Gdańsku w firmie 
TERMA SP. z o. o. w Czaplach. 
Rafał Korbut

Zbigniew Ja-
recki, prezes 
Kaszubskie-
go Związku 

Pracodawców 
(z prawej) 
podpisuje 

umowę 
o współpracy 

z Białorusią

Pracodawcy z Kaszub mają swojego przedstawiciela w Pomorskiej Radzie Przedsię-
biorczości, działającej przy marszałku województwa pomorskiego. Mieczysław Struk 
powołał niedawno Kaszubski Związek Pracodawców (wraz z prezesem Zbigniewem 
Jareckim jako reprezentantem Związku) do członkostwa w PRP.

Przypomnijmy, że Pomorska Rada Przedsiębiorczości powstała, by zainicjować 
dyskusję nt. realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w obszarze 
przedsiębiorczości oraz oceny systemu wspierania przedsiębiorczości na Pomorzu, 
w szczególności w kontekście środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego. Powołanie Rady było równoznaczne z rozwiązaniem 
dotychczasowego Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego.

Rada, jako ciało doradcze marszałka województwa pomorskiego, któremu przewo-
dzi marszałek, skupia przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych.

W jej skład wchodzi 37 organizacji członkowskich, wybranych spośród regional-
nych, branżowych izb przemysłowo-handlowych; instytucji wspierających przed-
siębiorczość działających na terenie województwa pomorskiego; agencji rozwoju 
regionalnego oraz regionalnych, branżowych izb przemysłowo-handlowych; związ-
ków pracodawców; stowarzyszeń i innych organizacji skupiających przedsiębiorców; 
organizacji proinnowacyjnych; środowisk naukowych; inicjatyw klastrowych oraz in-
nych instytucji biorących udział w kreowaniu polityki rozwoju.

Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez marszałka województwa po-
morskiego. (raf)

Zbigniew Jarecki zasiadł 
w Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości
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Białoruś coraz atrakcyjniejsza dla 
polskich przedsiębiorstw

Jak wynika z najnowszych statystyk, 
mimo różnic politycznych między Pol-
ską a Białorusią, współpraca gospodar-
cza między obydwoma krajami coraz 
bardziej się rozwija. Polscy biznesme-
ni zainteresowali się Białorusią stosun-
kowo późno. Dużo wcześniej weszły 
tam firmy z innych krajów Unii Euro-
pejskiej, szczególnie zachodnich. 

W 2012 roku obrót handlowy między 
Polską a Białorusią osiągnął sumę 2,3 
mld dolarów. Mamy nadwyżkę eks-
portu (1,3 mld dolarów) nad importem 
(949 mln dolarów. Z Białorusi spro-
wadzamy głównie: nawozy potasowe 
i azotowe, gaz skroplony, produkty 
petrochemiczne, drewno jako surowiec 
oraz drewno opałowe, wyroby hutni-

cze, kable, traktory, spirytus, owoce 
mrożone, skóry, sklejkę. Białorusini 
kupują od nas przede wszystkim: wie-
przowinę, owoce świeże, akumulatory, 
części zapasowe dla  motoryzacji, po-
limery, leki, kafle ceramiczne, papier, 
karton, kwasy, koks.

Na Białorusi jest zarejestrowanych 
366 przedsiębiorstw z udziałem pol-
skiego kapitału, z tego 137 ze 100% 

polskim kapitałem i 228 z mieszanym 
– polskim i białoruskim.

Polski biznes najchętniej wchodzi 
w branżę budowlaną (zarówno wyko-
nawstwo jak wytwórstwo materiałów), 
przykładem przedsiębiorstwa: Grupa 
BUDIMEX S.A., Grupa UNIBEP S.A., 
ATLAS Sp. z o.o., który posiada rów-
nież firmę TAJFUN Grodno.

W dziedzinie meblarstwa działa firma 
Black-Red-White, farmaceutyki – Wit-
War, przetwórstwa artykułów rolnych 
– INCO-FOOD, jest nawet sektor ban-
kowy – Idea Bank.

Jeśli chodzi o firmy pomorskie, SIL-
GAN Metal Packaging Tczew S.A. 
działa w Wolnej Strefie Gospodarczej 
Grodno a Malborskie Zakłady Che-
miczne ORGANIKA S.A. w Obwodzie 
Brzeskim.

Przedstawiciele obydwu wystąpili 

Szymbark. 
Forum białorusko-pomorskie
V Regionalne BiałoRusko-PomoRskie FoRum gosPodaRcze
w centRum edukacji i PRomocji Regionu w szymBaRku, 
PaździeRnik 2013.

w 2012 Roku oBRót 
handlowy między 

Polską a BiałoRusią 
osiągnął sumę 2,3 

mld dolaRów.
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podczas Forum w Szymbarku podkre-
ślając korzyści wynikające z prowa-
dzonej tam działalności gospodarczej.  

O tym jak poważnie strona białoru-
ska potraktowała Forum w Szymbarku 
świadczy udział w nim ambasadora 
tego kraju w Warszawie Wiktora Ga-
sjonka oraz Aleksandra Rusanowa – 
wiceprzewodniczącego Grodzieńskie-
go Obwodowego Komitetu Wykonaw-
czego. Referat pod tytułem: „Sytuacja 
i perspektywy rozwoju białorusko-pol-
skiej współpracy gospodarczej” wygło-
sił dyrektor generalny Polsko-Białoru-
skiej Izby Handlowo-Przemysłowej w 
Warszawie Kazimierz Zdunowski. 

Na zakończenie części konferencyj-
nej zostało podpisane porozumienie o 
współpracy między Grodzieńskim Od-
działem Białoruskiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej reprezentowanym przez 
jej wiceprzewodniczącego – Włodzi-
mierza Makarewicza a pomorskimi 
stowarzyszeniami biznesowymi: Ka-
szubskim Związkiem Pracodawców w 
Żukowie – podpisał je prezes Zbigniew 
Jarecki, Regionalną Izbą Przemysło-
wo-Handlową w Wejherowie – prezes 
Leszek Glaza oraz Starogardzkim Klu-
bem Biznesu – prezes Bolesław Buda.

W drugiej części Forum odbyły się 
spotkania branżowe: profil przetwór-
stwo rybne (w Sali Niebieskiej) –  
wyrazy uznania zdobyła firma Santa 
Bremor z Brześcia za różnego rodza-
ju konserwy z kawioru, organizatorzy 
turystyki (w Sali Zielonej) i inne. Na-
stępnego dnia goście z Białorusi zwie-
dzili wybrane firmy ze środkowych 
Kaszub.

Jak zauważa konsul generalny Bia-
łorusi w Gdańsku Aleksander Korol, 
wśród polskich uczestników Forum 
było sporo przedstawicieli kancela-
rii prawniczych. To by świadczyło o 
wzroście zainteresowania Białorusią 
ze strony polskich przedsiębiorców, 
ponieważ zwykle zanim decydują się 
oni na zainwestowanie pieniędzy w za-
graniczną działalność, zlecają wydanie 
opinii prawnikom.

Na końcu podkreślmy, że CEPR w 
Szymbarku staje się coraz popularniej-
szy wśród organizatorów konferencji, 
sesji, spotkań biznesowych i samo-
rządowych. Ich uczestnicy znajdują 
tu wszystko, co im potrzebne: kilka 
sal konferencyjnych różnej wielości 
wyposażonych w najnowocześniej-
szy sprzęt audiowizualny, elegancką 
i wygodną część hotelową, smaczną 
kuchnię i sprawną obsługę, a wreszcie 
możliwość skorzystania z rozlicznych 
atrakcji Szymbarku, w tym sauny, łaźni 
piwnej i kaszubskiego browaru.

   Anna Kłos

Porozumienie podpisują Zbigniew Jarecki i Włodzimierz Makarewicz. Stoją od 
lewej: Leszek Glaza, konsul Aleksander Korol, marszałek Mieczysław Struk, am-
basador Wiktor Gasjonek

Na pamiątkę wydarzenia posadzono dąb. Wkopują go: ambasador Wiktor Ga-
sjonek i poseł z Kaszub Stanisław Lamczyk. Asystuje Daniel Czapiewski – współ-
właściciel CEPR-u.
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Forum to spotkanie, które było dedyko-
wane dla kadry zarządzającej i właścicieli 
mikro i małych fi rm, którzy chcą skutecz-
nie nawiązywać nowe kontakty biznesowe 
oraz zapewnić szybki i efektywny rozwój 
swoich przedsiębiorstw. Patronat nad Fo-
rum objęła Regionalna Izba Gospodarcza 
Pomorza, zaś patronat medialny – Express 
Biznesu. 

W Forum Efektywnego Biznesu, które 
zorganizowano w Pomorskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym w Gdyni, wzię-
ło udział ok. 70 uczestników. 

- Idea Forum powstała, ponieważ po-
między przedsiębiorcami jest potrzeba 
spotykania się i wymiany kontaktów oraz 
doświadczeń – wyjaśnia  Krzysztof Ciuła, 
pomysłodawca Forum i jednocześnie je-
den z prelegentów. - Dzisiejsza frekwencja 
to potwierdza. Nie spodziewaliśmy się, że 
aż tylu chętnych weźmie udział w dzisiej-
szym cyklu prelekcji, warsztatów i sesji 
networkingowych. Skoro jest aż taka po-
trzeba, to kolejną edycję zorganizujemy 
na ok. 150 osób. 

Krzysztof Ciuła podkreśla, że wydarze-
nia takie, jak fora czy konferencje dają 
możliwość nawiązania praktycznych 
relacji pomiędzy potencjalnymi kontra-
hentami oraz wymienienie się doświad-
czeniami zdobytymi przez przedstawicieli 
różnych branż. 

- Tego nie da się nauczyć z książek – 
dodaje Ciuła. - I ludzie rozumieją, że to 
ważne. Sukces w biznesie nie bierze się 
z wdrażania jakichś spraw technicznych, 
ale z właściwej postawy, z właściwych 
relacji między ludźmi. To szeroka fi lozo-
fi a, która trzeba zrozumieć. Jeżeli dziś, po 
zakończeniu Forum, każdy z uczestników 
wyjdzie choćby z jedną myślą, jedną in-
spiracją, to już będzie sukces. Bo z tej jed-
nej inspiracji każdy, mając jednocześnie 
w kieszeni kilkadziesiąt wizytówek osób, 
które poznał podczas Forum, może rozwi-
nąć dochodowy interes. 

Forum rozpoczęło się sesja networ-
kingową, po której prelekcję „Rozwój 
i zarządzanie siecią relacji biznesowych” 

jeśli biznes, 
to tylko efektywny!

O NETWORKINGU, POZySKIWANIU NOWyCH KLIENTóW, PODSTAWOWyCH 
ZASADACH O KTóRyCH TRZEBA PAMIęTAĆ PRZy PROWADZENIU 
WłASNEj FIRMy ORAZ BłęDACH NAjCZęŚCIEj POPEłNIANyCH PRZEZ 
POCZąTKUjąCyCH PRZEDSIęBIORCóW DySKUTOWANO NA FORUM 
EFEKTyWNEGO BIZNESU, KTóRE ODByłO SIę W GDyNI. 
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wygłosił Ireneusz Osiński, doświadczony 
networker, trener biznesu, coach i oczywi-
ście przedsiębiorca.

- To, co działo się dziś podczas pierw-
szej sesji networkingowej, było czymś 
wyjątkowym – uważa  Ireneusz Osiński. 
- Zwykle uczestnicy przychodzą na kon-
ferencję, siadają, pijąc kawę oczekują na 
kolejne wykłady. Uważam, że to błąd. 
Na konferencji powinien być gospodarz, 
który każdego z uczestników przywita, 
przedstawi innym. W ten sposób ułatwia 
się nawiązanie kontaktu, można od razu 
wymienić się wizytówkami, rozpocząć 
rozmowę. Wiadomo przecież, że kontakty 
z ludźmi to najważniejsza sprawa podczas 
prowadzenia biznesu. Żeby robić interesy 

trzeba się ze sobą komunikować. I między 
innymi po to powstało Forum Efektywne-
go Biznesu. 

Kolejne tematy, jakie poruszano podczas 
prelekcji, to „Aktualne trendy w zarzą-
dzaniu - Przywództwo 2.0” (prowadzący 
Jarosław Chybicki) oraz „Jak przekształ-
cić małą fi rmę w dobrze funkcjonujące 
przedsiębiorstwo” (prowadzący Krzysz-
tof Ciuła). Odbyły się też warsztaty „Iden-
tyfi kacja i skuteczne pokonywanie barier 
rozwoju fi rmy” (prowadzące Aleksandra 
Pogorzelska oraz Joanna Skrok).

Pierwsza edycja Forum Efektywnego 
Biznesu zakończyła się sukcesem, organi-
zatorzy już planują kolejne edycje. 
Rafał Korbut
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- Podczas wizyty w Trój-
mieście rozmawiał Pan z 
przedsiębiorcami na temat 
recesji. No właśnie, czy ta 
recesja jest wciąż aktual-
nym zagrożeniem czy też 
najgorsze lata mamy już 
za sobą?
- Nie grozi nam już recesja 
w strefie euro. Ten czas już 
minął. Grozi nam natomiast 
stagnacja na stosunkowo ni-
skim poziomie i z wysokim 
bezrobociem. 
To oznacza, że nasz eksport 
będzie się rozwijał i w kon-
sekwencji wzrośnie też do-
chód narodowy. Ale wolno, 
czyli tak samo jak eksport. 
Prognoza jest więc taka, ze 
nie ma większego strachu, 
ale nie ma też specjalnych 
powodów do ogromnej 
radości.
Z osobistego doświadczenia 
wiem, że w Polsce można 
odczuć wzrost gospodarczy 
jeśli dochód narodowy jest 
powyżej 4 procent. Wte-
dy humory się zmieniają i 
jest dobrze. Tych czterech 
procent niestety nie widać 
na horyzoncie i to jest być 
może taka najbardziej nie-
pokojąca konstatacja, że nie 
mamy dzisiaj pewności, że 
jest w Polsce wystarczająco 
dużo potencjału, że są źródła 
wzrostu powyżej czterech procent. Być może to, z czego korzy-
staliśmy po prostu się wyczerpało...
- A jakie, według Pana obserwacji są nastroje małych i śred-
nich firm w Polsce? 
-Chociaż widać delikatne oznaki ożywienia to takie firmy mają 
powody do narzekania. A głównym powodem jest najczęściej 
ZUS. Trzeba więc wyjaśniać, ze wszystkie postulaty naprawia-
nie sytuacji są fantazyjne. No bo jak się człowiek zastanowi, 
że płaci na swoją emeryturę około jednej piątej swojego wy-
nagrodzenia to znaczy, że przez rok odłoży jedna piątą rocznej 
pensji a przez 10 lat dwa lata rocznej pensji. W konsekwencji 
przy przejściu na emeryturę odłoży około 40 procent swojego 
wynagrodzenia. Gdy jednak taka kwota się zmniejszy o 10 czy 
20 procent to trzeba będzie włączyć do gry pomoc społeczną.

Przedsiębiorcy mają ge-
neralnie w Polsce prawo 
do narzekania. Niedawno 
pojawiła się informacja, 
że nasz kraj awansował 
o trzy punkty w rankingu 
Banku Światowego „Do-
ing Business 2014” oce-
niającym warunki do pro-
wadzenia biznesu. Ciągle 
jednak jesteśmy jednak w 
ogonie Europy. To nie jest 
powód do zadowolenia 
mimo, że co roku mówi 
się, że poprawiają się uła-
twienia w prowadzeniu 
biznesu.
Mnie fascynowało i często 
pytałem osoby decyzyj-
ne w sprawie wyjątkowo 
długiego terminu uzyski-
wania pozwolenia na bu-
dowę. Często słyszałem 
odpowiedzi „W sumie ja 
sam nie wiem, czemu tak 
jest”. Argumentowałem 
wtedy, że jeśli dużym pro-
blemem jest zapaść prze-
mysłu budowlanego to 
czy nie jest najprostszym 
i bezkosztowym rozwią-
zaniem przyśpieszenie 
wydawania pozwoleń na 
budowę. Pojawiały się 
odpowiedzi, że to rzeczy-
wiście mogłoby pomóc, 
ale nie pomoże w przycią-
ganiu dużych inwestycji. 

Odpowiadałem, że być może te mniejsze inwestycje mogłyby 
przyciągnąć te duże. Rozmowa kończyła się na niczym, czyli 
na stwierdzeniu, że nie wiadomo, czego trzeba tak długo czekać 
na pozwolenia na budowę.
- W sąsiednich krajach osobom, które wzięły kredyty we 
frankach szwajcarskich udało się wygrać w sądach i otrzy-
mać odszkodowanie. Czy podobny scenariusz jest możliwy 
w Polsce? A może pomoże rząd?
-Nie sądzę. Bo grupa takich kredytobiorców nie jest duża a cała 
sytuacja nie zagraża stabilności całego systemu finansowego 
Państwa ani finansom z żadnego z banku.Osoby, które czują się 
oszukane powinny pójść po prostu do sądów. Bo tu nie będzie 
rozwiązania systemowego.       
                Rozmawiał:Grzegorz Bryszewski

rozmawiamy z andrzejem olechowskim, byłym ministrem finansów, współzałożycielem platformy 
obywatelskiej i przewodniczącym rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie s.a
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Na początku października w gdańskim 
hotelu “Hilton” zorganizowano “Skrzy-
ła Biznesu”, podczas których wręczo-
no wyróżnienia najlepszym mniejszym 
spółkom województw pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego.

Organizatorzy “Skrzydeł Biznesu” pod-
kreślają, że mieszkańcy województwa 
pomorskiego są najbardziej przedsiębior-
czy, jeśli chodzi o zakładanie nowych 
fi rm.

Najmłodszą i zarazem największą pod 
względem przychodów w województwie 
pomorskim okazała się rodzinna fi rma 
Integra Kamiński z Gdyni. Pomimo że 
historia działania spółki sięga kilka lat 
wstecz, to w obecnej formie działa od 
2011 roku. Od początku świadczy usłu-
gi komunalne, nie wyłączając dostaw 
i serwisu sprzętu komunalnego. Miejsce 
drugie zajęła z ponad 23 mln zł przycho-
du w 2012 roku spółka Crist Offshore. 
Kapitałowo i osobowo powiązana z dużo 

Skrzydła Biznesu 2013 

JUŻ PO RAZ CZWARTY “GAZETA 
PRAWNA” WYRóŻNIłA MAłE I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTWA, KTóRE MOGą SIĘ 
POCHWALIĆ SZYBKIM TEMPEM ROZWOJU. 

Doceniono 
małe firmy 
z regionu

większą spółką akcyjną Crist. Funkcjo-
nuje w sektorze budowy i remontu stat-
ków morskich i konstrukcji stalowych. 
Trzecie miejsce zajęła gdańska fi rma 
Presidents. Od 2011 roku specjalizu-
je się w imporcie luksusowych aut pod 
indywidualne zamówienia. Taka dzia-
łalność pozwoliła osiągnąć w ostatnim 
roku obrachunkowym niemal 9,5 mln zł 
przychodu. Wśród wszystkich zestawio-
nych fi rm w województwie pomorskim 
najbardziej dynamiczną pod wzglę-
dem sprzedaży okazało się Gospodar-
stwo Rolne Wykopowo, spółka bowiem 
zwiększyła roczną sprzedaż towarów 
i usług z 200 tys. w 2011 roku do ponad 
622 tys. w 2012 roku. To ponad 210-
proc. wzrost. Jednocześnie fi rmę cechuje 
ponadprzeciętny wskaźnik rentowności 
(81 proc.). To wszystko pozwoliło osta-
tecznie na zajęcie pierwszego miejsca. 
Drugą lokatę zajęła gdańska spółka Bar-
tex. Podstawowym przedmiotem dzia-
łalności jest projektowanie i produkcja 
wielkogabarytowych myjni samochodo-
wych, usługi w zakresie odzysku wody 
ze ścieków oraz układów oczyszczania 
ścieków z mycia pojazdów. Doskona-łą 
kondycję fi nansową potwierdzają licz-
ne referencje i certyfi katy, m.in. „Przej-
rzysta Firma” nadawany przez Bisnode 
D&B Polska. Spółka w ostatnich latach 
zwiększyła sprzedaż prawie o 100 proc., 
co świadczy o jej doskonałym zarządza-
niu. Pierwszą trójkę zamyka BPTO Infra 
Sp. z o.o. Najlepszą fi rmą mikro jest Na-
vimor Oxer. Od ponad 10 at zajmuje się 
produktami służącymi do nawigacji sate-
litarnej GPS. Dowodem na dynamiczny 
rozwój spółki jest nieustanne poszerzanie 
asortymentu produktowego. Od 2001 
roku spółka importuje nowe i używane 
urządzenia służące eksploatacji lotnisk 
i obsłudze pasażerów oraz samolotów. 
W 2012 roku wykazała się ponad 2 mln 
zł przychodu, co pozwoliło na blisko 150 
tys. zł zysku. Czynnikiem decydującym 
o zajęciu pierwszego miejsca okazała 
się doskonała kondycja fi nansowa znaj-
dująca odzwierciedlenie we wskaźniku 
Bisnode D&B – Failure Score. Miejsce 
drugie zajęła spółka Depofarm ze Słup-
ska. Od początku produkuje i dostarcza 
wyroby tekstylne, głównie do kontrahen-
tów zagranicznych (z Holandii, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemiec oraz Szwecji). 
Nowoczesny i wydajny park maszyno-
wy pozwala na realizowanie zamówień 
odzwierciedlających najnowsze tren-
dy w zakresie wzornictwa, stylu, mody 
jak również doboru tkanin i dodatków. 
Firma specjalizuje się w produkcji kon-
fekcji lekkiej damskiej i młodzieżowej 
oraz odzieży sportowej. Ostatni rok pod 
względem przychodów jest najlepszym 
w ostatnich pięciu latach. Pierwszą trójkę 

Na zdjęciu Eivind Skare- Prezes Zarządu fi rmy Mariteam Polska (1.
miejsce w kategorii mała fi rma), Sylwia Rześna (po prawej) i Bożena
Piaskowska (po lewej)
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zamyka firma KK Polska Sp. z o.o. Od 
ponad 40 lat zajmuje się importem z Azji. 
W zeszłym roku spółka Mariteam Polska 
ostatecznie zamknęła pierwszą dziesiątkę 
zestawienia. W tym roku zajęła pierwsze 
miejsce wśród firm małych. Oznacza 
to największy awans wśród wszystkich 
zestawionych podmiotów na Pomorzu. 
Stało się to możliwe dzięki 260-proc. 
wzrostowi przychodów. Spółka bowiem 
na przestrzeni ostatnich dwóch lat zwięk-
szyła swoją sprzedaż usług z 2,5 mln zł 
w 2011 roku do ponad 9 mln w 2012 roku. 
Spółka działa w przemyśle stoczniowym. 
Dostarcza kompletny asortyment wypo-
sażenia statków. Przede wszystkim sprzęt 
oświetleniowy, urządzenia alarmujące, 
kable, transformatory i wykrywacze po-
żarów. Działa także w krajach nadbałtyc-
kich, Skandynawii, na Ukrainie i w Rosji. 
Miejsce drugie zajęło Targowisko Hurto-
we w Gdyni. Od ponad 13 lat jest ściśle 
związane z hurtową sprzedażą owoców 
i warzyw. W ostatnim czasie w zestawie-
niach brakuje spółek budowlanych, za co 
w ogromnym stopniu odpowiada spo-
wolnienie gospodarcze, które z całą mocą 
uderzyło właśnie w polskie budownictwo. 
W efekcie wiele spółek nie wytrzymało 
konkurencji i ogłosiło upadłość. Więk-

szość pozostałych walczy o utrzymanie 
się na powierzchni. Chlubny wyjątek 
stanowi ostatecznie plasująca się na trze-
cim miejscu spółka Want z Tczewa. Przez 
ostatnie trzy lata ta spółka blisko siedmio-
krotnie zwiększyła swój przychód, z 1,4 
mln w 2010 roku do ponad 9 mln w 2012 
roku. Wśród średnich firm laureatem 
pierwszego miejsca ostała spółka Ener-
ga Centrum Usług Wspólnych należąca 
do grupy kapitałowej Energa. Ponad 41 
mln zł przychodu w 2012 roku pozwoliło 
na blisko 0,5 mln zł zysku i jednocześnie 
stanowi –165-proc. wzrost w porównaniu 
z rokiem ubiegłym. Miejsce drugie zaję-
ła spółka Admiral Boats. To jeden z naj-
bardziej dynamicznie rozwijających się 
producentów łodzi w Polsce a z danych 
finansowych spółki wynika, że w ostat-
nich latach zwiększyła sprzedaż o ponad 
130 proc. Trzecią lokatę zajął Mostostal 
Pomorze. Jako główny wykonawca robót 
dla wielu przedsiębiorstw przemysłowych 
tylko w ostatnim roku wykazał się ponad 
82 mln zł przychodu. Firma ukierunko-
wuje swoją działalność na produkcję 
kompletnych obiektów dla przemysłu pe-
trochemiczno-rafineryjnego, przemysłu 
stoczniowego oraz budownictwa prze-
mysłowego. (GB)

Na zdjęciu laureaci rankingu dla firm z sektora MSP z województwa
pomorskiego, kujawsko- pomorskiego i warmińsko- mazurskiego
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Gmina Krokowa oddała do użytku nowy 
obiekt szkolny. W krótkim czasie jest to 
już druga duża szkoła oddana do użytku 
w gminie. Skąd takie traktowanie oświaty 
w Gminie?

Samorząd bardzo poważnie podchodzi 
do spraw oświatowych i wychowania 
młodzieży. Zawsze naszym priorytetem 
był i jest wysoki poziom nauczania na-
szej młodzieży. Jednak by go osiągnąć 
trzeba zarówno młodzieży jak i kadrze 
nauczycielskiej zapewnić bazę lokalową 
na odpowiednim poziomie. Zapewniając 
naszej młodzieży wysoki poziom wy-
kształcenia dajemy jej możliwość lep-
szego startu w dorosłe życie.

Oddanie do użytku nowej szkoły w Wierz-
chucinie było bardzo uroczyste …

Tak, cieszymy się z naszych osiągnięć. 
Oddany do użytku na koniec sierpnia 
obiekt Szkoły Podstawowej w Wierz-
chucinie powstawał pod patronatem 
Marszałka Województwa Pomorskiego. 
Obiekt jest duży i przestronny, jego łącz-
na powierzchnia to 4 800 m2. Zawiera 17 
sal lekcyjnych, stołówkę wraz zapleczem 
kuchennym, świetlicę, szatnię oraz biblio-
tekę wraz z czytelnią. Wszystkie pomiesz-
czenia szkolne wyposażone są w nowe 

meble. Budynek posiada nowoczesne 
zaplecze sanitarne, windę i w całości jest 
dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Już wcześniej zadbaliśmy 
o zaplecze sportowe i wypoczynkowe dla 
tego obiektu. W 2009 wybudowany został 
Orlik, w 2011 roku plac zabaw a w 2013 
siłownia. 

Oddając do użytku taki obiekt postara-
liśmy się o odpowiednią oprawę. Wśród 
przybyłych gości byli Posłowie i Posłanki 
na Sejm RP, przedstawiciele Marszałka 
Województwa Pomorskiego, Prezydenci 
i Wójtowie zaprzyjaźnionych z nami sa-
morządów, zarówno naszych sąsiadów 
jak i samorządów litewskich. Przybyła też 
Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kura-
tor Oświaty. 

 O ceremoniał zadbała Kompania Ho-

Rozmowa z henrykiem doeringiem
- wójtem gminy krokowa

norowa wraz z Pocztem Sztandarowym 
i Sztandarem Centrum Wsparcia Telein-
formatycznego i Dowodzenia Marynarki 
Wojennej z Wejherowa. Szkole nadano 
imię Kornela Makuszyńskiego. Piękny 
sztandar przekazany szkole przez funda-
torów spoczął w rękach pocztu sztanda-
rowego. Uroczystość uświetniły występy 
Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej, Zespołu Wokalnego Klubu „Ri-
wiera”, Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca 

„Melodia” oraz zespołu „Pierwiosnki” 
z Wilna.

Patrząc na nowe obiekty nie sposób nie 
spytać o koszty?

Obiekt Szkoły Podstawowej w Wierz-
chucinie finansowany jest ze środków wła-
snych Samorządu Gminy Krokowa. Koszt 
I etapu to około 9 mln zł. Zrealizowany 
został w bardzo krótkim czasie a wyko-
nawcą jest firma Maxi-Mix z Lipusza. 

Wcześniej kompleksowo zmodernizo-
wano obiekt Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Krokowej. Wykorzystaliśmy 
środki z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Pomorskiego 
- wartość dofinansowania 0,75 mln zł, 
wartość całości 1,76 mln zł

W 2012 roku oddaliśmy do użytku po 
gruntownej modernizacji obiekt Szkoły 
Podstawowej w Żarnowcu. Tam również 
mieliśmy możliwość korzystania ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyj-
nego. W Żarnowcu łączny koszt moderni-
zacji obiektu wyniósł 6,66 mln zł., z tego 
1,9 mln zł środków zewnętrznych.

 
A jakie plany na przyszłość?

Brakuje nam zaplecza w Krokowej 
w postaci hali widowiskowo-sportowej. 
Planujemy jej budowę przy Szkole Pod-
stawowej i Gimnazjum w Krokowej. 
Planowany koszt inwestycji netto wg 
kosztorysu to około 6,6 mln zł.

w 2012 Roku oddaliśmy do 
użytku Po gRuntownej 
modeRnizacji oBiekt szkoły 
Podstawowej w żaRnowcu. 

Przecięcie wstęgi
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Gmina Krokowa 
otwiera kolejną szkołę

Stawiamy 
na młodzież

Koncepcja hali widowiskowo-
sportowej w Krokowej

Oddany do użytku w sierpniu 2013 roku budynek Szkoły Podstawowej 
w Wierzchucinie. Wykonawca Firma Handlowo Usługowo Budowlana Maxi Mix 
Kazimierz Felski z Lipusza, ul. Wybickiego 17, tel 58 687 50 95

Budynek Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Krokowej. Wykonawca 
BUDREM-RYBAK Sp z o.o. z Luzina,
ul. Krótka 1, tel. 58 678 20 43

Budynek Szkoły Podstawowej w Żarnowcu 
poddany modernizacji w 2012 roku. Wykonawca 
Przedsiębiorstwo Usługowe Adam Okoń z Goszczyna,
ul. Kolejowa 8, tel. 58 673 72 44
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Zblewo – siedziba gminy jest formacją pośrednią między 
miasteczkiem a wsią. Od stuleci – a może tysiąclecia, trwa na 
skrzyżowaniu komunikacyjnych szlaków – z północy na po-
łudnie i ze wschodu na zachód. Współcześnie droga krajowa 
nr 22 krzyżuje się tu z wojewódzką 214. Dzięki temu władze 
gminy mogą zaoferować biznesowi do zagospodarowania 
atrakcyjne tereny między Zblewem a Bytonią  Właśnie je 
przygotowują, wykonując konieczną infrastrukturę.

Bo jak mówi wójt Krzysztof Trawicki:
Najważniejsza jest zdrowa gospodarka
 - Jak to pod koniec roku, jesteśmy na etapie przyjmowania 

założeń i wskaźników do przyszłorocznego budżetu, w tym 
wymiaru różnych podatków. Doskonale zdaję sobie sprawę, że 
jak świat światem, nikt tego obowiązku nie lubi, toteż staramy 
się rozsądnie wyważyć wielkość tej daniny. Moje spotkanie z 
przedstawicielami biznesu, przedsiębiorcami pozwoli mi mieć 
przekonanie, że wypracowane wspólnie wskaźniki będą dla nich 
możliwe do udźwignięcia, a nam pozwolą realizować dalszy 
rozwój gminy. Staramy się każdą złotówkę pozyskaną z podat-
ków pomnożyć o środki europejskie. Aby pozyskać jakiekolwiek 
środki europejskie, trzeba mieć przynajmniej jedną trzecią wkła-
du własnego. Plany mamy ambitne. Dziękuję Starogardzkiemu 
Klubowi Biznesu i Forum Gospodarczemu Gminy Zblewo za bar-
dzo merytoryczną dyskusję i wspólne wypracowanie stanowiska 
odnośnie wzrostu podatków od działalności gospodarczej. Od 
kondycji naszych fi rm zależy również rozwój naszej gminy. Poza 
tym jako samorząd gminy staramy się z całej siły przyciągać no-
wych inwestorów.  Rozpoczęliśmy też dyskusję nad powołaniem 
gminnej spółki celowej. Spółka ta w naszym imieniu prowadzi-
łaby inwestycje bioenergetyczne i infrastrukturalne na naszym 
terenie. Ta koncepcja ma związek z niedawno przyjętym przez 
rząd tak zwanym trójpakiem, który dotyczy produkcji bioener-
gii na potrzeby własne gminy w wysokości 70%, a 30% będzie 
mogło być wprowadzane do sieci energetycznej, pozyskiwane 
z tego środki mogłyby być przekazywane na cele inwestycyjne 
gminy. Są to rozwiązania nowoczesne, stąd też wymagają od nas 
ciągłego śledzenia zmian i ciągłego dokształcania i rozwoju, ode 
mnie szczególnie, gdyż dzisiaj dla zapewnienia nowoczesnego 
rozwoju gminy potrzebne są umiejętności menedżerskie. 

Nie jesteśmy wielcy, ale gospodarni
Leszek Burczyk – prezes stowarzyszenia Forum Gospodarcze 

Gminy Zblewo, właściciel Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa, tak 
charakteryzuje specyfi kę gminy:

-W gminie jest około 580 przedsiębiorstw. Widać wyraźnie 
proces przeobrażania się gminy z typowo rolniczej w rolniczo-
turystyczną i intensywny rozwój prywatnych przedsiębiorstw. 
Większość z nich to średnie i małe, często rodzinne. Gospodarka 
jest wielobranżowa, najsilniejsze branże to: transport ciężarowy 
i osobowy, budownictwo (nawet deweloperka), przetwórstwo 
spożywcze (ze szczególnym uwzględnieniem mięsnego i rybne-
go), przemysł drzewny – meblarstwo, stolarka okienna i drzwio-

wa, szkutnictwo (produkcja kajaków i canoe), mechanika 
pojazdowa, produkcja wyrobów metalowych, mechanika po-
jazdowa i oczywiście handel oraz różnego typu usługi. Nato-
miast wyraźnie spadła w ostatnich latach liczba gospodarstw 
rolnych – z około tysiąca do 700. Nie świadczy to bynajmniej 
o kryzysie w tej dziedzinie. Wręcz przeciwnie. Gospodarstwa 
stają się większe obszarowo, nowocześniejsze, bardziej zme-
chanizowane. Przykładem może być, że we wrześniu br. pod-
czas dożynek  powiatu starogardzkiego starościną była Bogu-
miła Frischmat z gminy Zblewo, która wraz z mężem Jerzym 
prowadzi w Miradowie gospodarstwo o powierzchni 198 ha, 
gdzie hoduje się w cyklu otwartym trzodę chlewną (sprzeda-
je się 1300 sztuk rocznie) oraz bydło opasowe (sprzedaż 65 
sztuk rocznie), które to zwierzęta żywi się głównie paszami z 
własnego gospodarstwa. Przetwórstwo spożywcze też bazuje 
na miejscowych w dużej mierze, ekologicznych produktach, 
stąd niedawno – 27 października laureatem konkursu „Firma 
z Przyszłością 2013”, organizowanego przez Izbę Rzemieślni-
czą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, zostało w 

Nowoczesność w kociewskich 
krajobrazach
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swej kategorii Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlo-
we HEROLD ze Zblewa, specjalizujące się w produkcji 
mięsno-wędliniarskiej. 

Forum Gospodarcze gminy Zblewo ściśle współ-
pracuje ze Starogardzkim Klubem Biznesu, który we 
wrześniu obchodził piątą rocznicę swego powstania. 
W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyło ok. 
180 osób, w tym członek zarządu w Urzędzie Marszał-
kowskim Ryszard Świlski, prezes Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Teresa Kamińska i prezydent Sta-
rogardu Edmund Stachowicz. Władze Starogardzkiego 
Klubu Biznesu przywiązują dużą wagę do współpracy 
międzynarodowej. Na początku października br. ich 
reprezentacja uczestniczyła w V Regionalnym Białoru-
sko-Pomorskim Forum Gospodarczym, które obrado-
wało w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szym-
barku z udziałem ambasadora nadzwyczajnego i peł-
nomocnego Białorusi w Warszawie Wiktora Gasjonoka. 
Prezes SKB Bolesław Buda podpisał porozumienie o o 
współpracy starogardzkiego związku z Grodzieńskim 
Oddziałem Białoruskiej Izby Przemysłowo-handlowej.

Gmina Zblewo coraz intensywniej wykorzystuje też 
swą turystyczną atrakcyjność. Systematycznie powięk-
sza się sieć gospodarstw agroturystycznych. Prawie 
30% terenu gminy zajmują lasy, w tym  unikalna atrak-
cja – Aboretum w Wirtach. Wyznaczone są ciekawe 
szlaki turystyczne dla wędrówek pieszych, konnych, 
rowerowych, np. 24-km kolarski Szlak Wojsk Napole-
ońskich i 17-km Szlak Ogrodu Dendrologicznego. Je-
zioro Borzechowskie Duże oferuje miejsca do plażowa-
nia, sportów wodnych, wędkarstwa. Gminie zaszczyt 
przynosi też „Winnica pod Orzechem” z Miradowa. We 
wrześniu br. w Zielonej Górze podczas IV Ogólnopol-
skiego Konkursu Win jej właściciele – Henryka i Marek 
Wysoccy otrzymali aż dwie nagrody: srebrny medal za 
wino „Zefi r” i brązowy za „Pallado”. Dodatkowo uhono-
rowano ich wyróżnieniem o nazwie „Kulturalne Wino” 
za debiut w tych branżowych spotkaniach.

Wójt Krzysztof Trawicki jest często inicjatorem i 
uczestnikiem różnego typu imprez kulturalno-oświa-
towych. Otacza opieką i zainteresowaniem szkoły oraz 
Gminny Ośrodek Kultury. Cieszy się, że przyrost natu-
ralny w gminie jest zdecydowanie dodatni. Niedawno, 
we wrześniu, uczestniczył w pierwszej rocznicy uro-
dzin zblewskich czworaczków. Rodzina ta jest napraw-
dę wyjątkowa. Czesław Dembek już jako 20-latek kupił 
materiały budowlane, potem działkę pod dom. Budo-
wał go przez 4 lata. I dopiero wtedy postanowił zało-
żyć rodzinę.  Jego żona Beata najpierw urodziła syna, 
potem bliźniaki, a następnie zdarzyły się czworaczki. 
Są obiektem sympatii całej gminy.            
           Anna Kłos
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Pod względem zabezpieczenia dostaw 
energii elektrycznej sytuacja Polski pół-
nocnej jest fatalna. Nie tylko brakuje 
wystarczającej ilości zakładów wywa-
rzania energii, więc trzeba ją importować 
z innych regionów, ale do tego dochodzi 
najmniejsza w kraju gęstość sieci prze-
syłowej. Nawet nie ma oddziału PSE, bo 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Pół-
noc S.A. mają siedzibę w Bydgoszczy.

Aby zwiększyć możliwości przesyłu 
prądu, PSE planuje kilka ważnych inwe-
stycji: budowę dwutorowej linii 400 kV 
Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk 
Przyjaźń, budowę stacji 400/(220)/110 
kV Pelplin, budowę dwutorowej linii 
400 kV Żydowo Kierzkowo – Gdańsk 
Przyjaźń,budowę dwutorowej linii 400 
kV Żydowo – Słupsk, budowę dwutoro-
wej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – (tor 
1 dwutorowej linii 400 k) - Żarnowiec 
– Gdańsk Błonia i udowę stacji 400/110 
kV Gdańsk Przyjaźń.

Sygnatariusze listu intencyjnego zo-
bowiązali się wspierać, wykorzystując 
w pełni swe prawne możliwości, pro-
ces budowy i rozbudowy stacji elek-
troenergetycznych i linii przesyłowych 
na swym terenie i zdają sobie sprawę, 
że inwestowanie w system przesyłu 
energii elektrycznej jest koniecznością. 
Wiele odcinków linii przesyłowych jest 
eksploatowanych od kilkudziesięciu lat, 
więc ich stan techniczny jest fatalny, co 
może grozić w przyszłości konieczno-
ścią wyłączeń dostaw energii. Ponadto 
w perspektywie powstają nowe źródła 
wytwarzania prądu, zarówno konwen-

Polskie Sieci 
Energetyczne
33 POMORSKICH SAMORZąDOWCóW – STAROSTóW, BURMISTRZóW 
I WójTóW A TAKŻE WOjEWODA RySZARD STACHURSKI ORAZ MARSZAłEK 
MIECZySłAW STRUK - PODPISAłO W DNIU 21 PAźDZIERNIKA BR. Z PREZESEM 
PRZEDSIęBIORSTWA POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETyCZNE  HENRyKIEM 
MAjCHRZAKIEM LIST INTENCyjNy DOTyCZąCy POPRAWy BEZPIECZEńSTWA 
ENERGETyCZNEGO NASZEGO WOjEWóDZTWA. 

cjonalne jak np. Elektrownia Północ 
w Rajkowach k. Pelplina, jak należące 
do energetyki odnawialnej – wiatrowe, 
solarne, biogazowe. Nowe źródła ener-
gii będą chciały korzystać z sieci, aby 
sprzedać swój produkt. 

Budowa nowych linii i stacji to szan-
sa  rozwoju gospodarczego powiatów 
i gmin, bo umożliwi powstawanie no-
wych inwestycji, co zwiększy ilość 
miejsc pracy. Dodatkowe pieniądze 
wpłyną do budżetów jednostek samo-
rządowych, ponieważ PSE płacić będzie 

corocznie podatki od nieruchomości 
w wysokości 2 % wartości inwestycji 
usytuowanych na obszarze danej gminy.

Uczestnicy spotkania podkreślali 
w licznych wypowiedziach konieczność 
pilnego wprowadzenia nowych rozwią-
zań prawnych dotyczących realizacji 
nowych inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną oraz regulujących stan 
prawny już istniejącej. Na zakończe-
nie obrad przyjęli przez aklamację apel 
wzywający Komisję Wspólną Rządu 
i Samorządu Terytorialnego do pilnego 

Uczestnicy spotkania na zakończenie obrad przyjęli przez aklamację apel wzywający Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego do pilnego zakończenia uzgodnień dotyczących projektu ustawy o korytarzach przesyłowych
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zakończenia uzgodnień dotyczących 
projektu ustawy o korytarzach przesyło-
wych a Radę Ministrów Sejm i Senat do 
szybkiego podjęcia i zakończenia prac 
nad tą ustawą.

Niektórzy dyskutanci podnieśli pro-
blem utrudnień ze strony organizacji 
rzekomo zatroskanych o ochronę środo-
wiska, które skutecznie blokują powsta-
wanie na naszym terenie elektrowni czy 
elektrociepłowni węglowych. Chodziło 
szczególnie o Elektrownię PÓŁNOC  
w Rajkowach. Jak mówił burmistrz Pel-
plina Andrzej Stanuch, ich działania co 
prawda nie były w stanie zablokować 
inwestycji, ale potrafiły odwlec w cza-
sie jej rozpoczęcie, mimo pozwolenia 
na budowę, które otrzymał inwestor. 
Ostatnim argumentem przeciwko inwe-
stycji było, że temperatura wody zrzu-
canej do Wisły z tego zakładu przekro-
czy dopuszczalne normy o 0,5 stopnia 
Celsjusza, co zaszkodzi łososiom, troci, 
jesiotrom i minogom. Wskutek wniesio-

nego przez nich wniosku o unieważnie-
nie decyzji środowiskowej, procedurę 
starań o pozwolenie na budowę trzeba 
było rozpocząć od nowa, więc sprawa 
wróciła do starosty tczewskiego. Prze-
prowadzenie procesu od nowa to strata 
co najmniej roku, jeśli chodzi o termin 
rozpoczęcie budowy. Należy podkreślić, 
że nawet  Niemcy – lider w dziedzinie 
ekologii, podchodzą do sprawy tworze-
nia źródeł energii elektrycznej z racjo-
nalnym rozsądkiem. Mimo że zaplano-
wali pozyskanie do do roku 2020 35% 
energii ze źródeł odnawialnych, trzeźwo 
myślą skąd wziąć pozostałe 65%. Po-
nieważ rząd Angeli Merkel oficjalnie 
zrezygnował z energetyki jądrowej i po 
kolei wyłącza elektrownie tego typu, 
pozostaje im tylko rozwój energetyki 
węglowej. Budują takich elektrowni 11, 
z tego w ciągu najbliższych 4 lat chcą 
uruchomić 9 o łącznej mocy 8,4 GW. 
W dodatku wykorzystują w nich głów-
nie węgiel brunatny (stanowiący 93% 
ich wydobycia), czyli uchodzący za naj-
bardziej uciążliwy dla środowiska. 

Niektórzy podkreślają, że przesadna 
walka z dwutlenkiem węgla nie do koń-
ca jest rzeczą dobrą, skoro jest on pod-
stawą pożywienia dla roślin, także tych 
potrzebnych do wyprodukowania zielo-
nej energii. Anna Kłos

Budowa nowych linii i stacji to szansa  
Rozwoju gosPodaRczego Powiatów 
i gmin, Bo umożliwi Powstawanie nowych 
inwestycji, co zwiększy ilość miejsc PRacy. 

Maria Taraszkiewicz – Gurzyńska 
– burmistrz miasta i gminy Gniew
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Niezależnie od tradycyjnych form dzia-
łalności zmierza ona wyraźnie w stronę 
offshore, co znaczy poza brzegiem. Po-
wstał tam cały przemysł energetyczny, 
czyli elektrownie wiatrowe oraz dział 
górnictwa zajmujący się poszukiwaniem 
i wydobywaniem surowców spod dna 
morskiego.

Paneliści i dyskutanci, np. Michał Pra-
żyński – wiceprezes zarządu PGE Energia 
Odnawialna czy Tomasz Pelc – prezes 
zarządu Nexus Consultans podkreślali, 
że polskie stocznie (zarówno w Gdańsku, 
Gdyni jak w Szczecinie i Świnoujściu) już 
specjalizują się w budowaniu jednostek 
pływających, urządzeń i konstrukcji słu-
żącym farmom wiatrowym.  

W Europie zachodniej dzięki offshore 
nastąpiła rewitalizacja przemysłu stocz-
niowego, powstał nowy kierunek rozwoju 
portów, został pobudzony rozwój przemy-
słu hutniczo-metalurgicznego, inwestowa-
ne są  miliardy euro – zachwalał Mariusz 
Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa 
Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Na tym tle pojawiły się głosy zarzuca-
jące polskim władzom, że niewiele robią 
aby rozwój przemysłu offshore ułatwić. 
Brakuje miejsca w portach – a potrzebne 
jest ok. 20 ha, aby składać konstrukcje 

wież wiatrowych. Zarządy portów (bę-
dących własnością Skarbu Państwa) nie 
mają podstaw prawnych do ich wyznacza-
nia – nawet jeśli dysponują odpowiednim 
terenem. 

W strategii rozwoju portów branża of-
fshore po prostu nie istnieje – stwierdził 
Bogdan Podgórski z Polskiego Rejestru 
Statków. Tymczasem do 2020 roku pol-
skie firmy zamierzają postawić na Bałtyku 
ok. 200 wiatraków, po 100 m wysokości 
i 1 tys. ton wagi każdy. Czyli impuls dla 
rozwoju metalurgii waży 200 tysięcy ton.

Jeśli chodzi o remonty, przebudowy 
i budowy statków, wież i innych urzą-
dzeń służących poszukiwaniom i wydo-
bywaniu surowców naturalnych spod dna 
morskiego, niekwestionowanym liderem 
na rynku międzynarodowym jest grupa 
firm skupiona w REMONTOWA Holding 
S.A., której rewelacyjne osiągnięcia są 
ogólne znane.

Tematem również często poruszanym 
była dyrektywa Unii Europejskiej stawia-
jąca coraz wyższe wymagania proekolo-
giczne transportowi morskiemu. Chodzi 
o wymóg zmniejszenia ilości związków 
siarki w paliwach (tzw. SOX). 

Na skutek tego statki wpływające na Bał-
tyk będą musiały korzystać z droższego 

XIII Międzynarodowe Forum 
Gospodarcze w Gdyni
dominującym działem Forum była gospodarka 
morska. w tej dziedzinie następują aktualnie 
istotne przekształcenia.

paliwa, a więc koszt transportu morskie-
go wzrośnie, a jest on obecnie najtańszym 
rodzajem transportu – przestrzega Michał 
Bagniewski – menedżer w Det Norske Ve-
ritas Poland.

Oddzielnym blokiem tematycznym 
była debata o temacie: „Znaczenie Morza 
Bałtyckiego dla gospodarki i obronności 
państwa polskiego na tle trendów glo-
balnych”. Wziął w niej udział dr Janusz 
Onyszkiewicz – dwukrotny minister obro-
ny narodowej, poseł do Sejmu a potem do 
Parlamentu Europejskiego a także prezy-
dent Gdyni Wojciech Szczurek.

Drugim krańcem (pierwszym jest port 
morski) gdańskiej linii transportowej jest 
Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy. Panel 
nosił tytuł LOTNISKA REGIONALNE, 
ale uwaga została skupiona na gdańskim 
lotnisku. Wiceprezes Marzenna Krefft 
omówiła rolę tego lotniska jako multime-
dialnego węzła transportowego łączącego 
port lotniczy z morskim i autostradą A-1 
w kontekście jego usytuowania na trasie 
światowego korytarza transportowego nr 
III oraz europejskiego korytarza trans-
portowego nr VI. Inni mówcy referowali 
sprawę zagospodarowania terenów w po-
bliżu lotniska, gdzie ma powstać nowa 
dzielnica: Airport City Gdańsk.

Poza tym omówiono koncepcje i przy-
kłady PRZEKSZTAŁCENIA TERE-
NÓW POPORTOWYCH I POSTOCZ-
NIOWYCH. Głównym przykładem były 
tereny po Stoczni Gdynia S.A. 
Anna Kłos

Laureaci z prezesem Piotrem Soyką, prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem 
i Andrzejem Wojtkiewiczem – prezesem Forum Okrętowego
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W tym roku na XIII Międzynarodowym 
Forum Gospodarczym w Gdyni, 
podczas panelu gospodarki morskiej, 
po raz pierwszy wręczono nagrodę 
„Innowacyjna Gospodarka Morska”. Co 
przesądziło o wprowadzeniu takiego 
wyróżnienia?

Nagroda „Innowacyjna Gospodarka Mor-
ska”, której jestem fundatorem, ma pełnić 
ważną misję społeczną, związaną z przeka-
zywaniem pozytywnego wizerunku prze-
mysłu stoczniowego i innych przemysłów 
morskich. Wbrew negatywnemu obrazowi 
kreowanemu w wielu przekazach medial-
nych, są w Polsce firmy działające w tym 
obszarze gospodarki, które oferują innowa-
cyjne produkty i usługi dla światowej go-
spodarki morskiej, z powodzeniem konku-
rując na rynku międzynarodowym. Chce-
my pokazywać te firmy, produkty i usługi, 
promować je w otoczeniu gospodarczym, 
społecznym i medialnym. Nagrody, które 
będziemy wręczać każdego roku mają wła-
śnie takie zadanie.

Co stało się powodem inauguracji tej 
akcji właśnie w tym roku?

 Nagroda ta powstała z inicjatywy Związ-
ku Pracodawców Forum Okrętowe, obcho-
dzącego w 2013 roku 20 - lecie działalno-
ści. Do tej organizacji należy obecnie już 
ponad 50 podmiotów działających w szero-
ko rozumianej gospodarce morskiej, takich 
jak m.in. największe stocznie produkcyjne 
i remontowe, producenci wyposażenia stat-
ków, biura projektowe, firmy badawczo 
– rozwojowe, uczelnie i ośrodki edukacji, 
a także banki i kancelarie prawne. Ich licz-
ba stale rośnie – tylko w tym roku do Forum 
wstąpiły kolejne podmioty – OBR Centrum 
Techniki Morskiej w Gdyni, Instytut Mor-
ski w Gdyni, Polski Rejestr Statków, a tak-
że spółki Activ i Maintpartner RO. 

Według jakich kryteriów nagroda ta jest 
przyznawana?

- Laureatów wyróżnia się przede wszyst-
kim za szeroko pojętą innowacyjność 
i skuteczność działania. Zgodnie z Regu-
laminem Nagrody, jest ona przyznawana 
przez Kapitułę, którą stanowią członkowie 
Rady Forum Okrętowego, w następujących 
kategoriach: 
Osobowość, 
Produkt, 

Promujemy najlepszych
Rozmowa z Piotrem soyką – prezesem zarządu 
Remontowa holding s.a., przewodniczącym 
Rady nadzorczej Remontowa s.a.

Technologia, 
Przedsięwzięcie, 
Firma, 
Projekt, 
Rozwiązanie organizacyjne.

Których laureatów Kapituła postanowiła 
uhonorować w tym roku? Jakie 
są szczególne zasługi firm i ludzi 
wyróżnionych tymi nagrodami?

W tym roku nagrodę przyznano w pięciu 
kategoriach.  W kategorii „Projekt” statu-
etka i tytuł trafiły do biura projektowego 
MMC Ship Design & Marine Consulting 
Ltd. z siedzibą w Gdyni za, cytuję: „Opra-
cowanie projektu jednostek PSV zawierają-
cego innowacyjne rozwiązania techniczno 
– konstrukcyjne”. Warto dodać, że według 
projektu tego biura, stocznia Remontowa 
Shipbuilding S.A. buduje  obecnie serię 
statków dla armatora z USA i Szkocji. 
Zauważam z przyjemnością, że obecnie 
w Polsce działają silne firmy projektowe, 
w których pracują polscy fachowcy, nale-
żący do najlepszych na świecie. To nasz 
bardzo poważny atut na międzynarodo-
wym, mocno konkurencyjnym rynku usług 
projektowych.

A  kto zasłużył na nagrodę 
w wykonawstwie?

Stocznia Wisła (z siedzibą w Gdańsku) 
została nagrodzona w kategorii „Innowa-
cyjny Produkt” za najnowocześniejszą 

rybacką jednostkę szkolno – badawczą, 
przeznaczoną dla wybrzeży Afryki Za-
chodniej. Statuetkę odebrał prezes stoczni 
Jerzy Pawlak.

Czy inni przedstawiciele polskiej branży 
morskiej także osiągają znaczące  sukcesy 
w działaniach na światowych rynkach?

Są tacy. Zgodnie z decyzją Kapituły, toruń-
ski Towimor S.A. otrzymał nagrodę w ka-
tegorii „Innowacyjne Przedsięwzięcie”, za 
osiągnięcie sukcesu na rynku koreańskim, 
za odważną i zakończoną powodzeniem  
inicjatywę w skali nie tylko polskiego prze-
mysłu stoczniowego ale również polskiej 
gospodarki”. Warto podkreślić, że firma ta 
już od 11 lat dostarcza do Korei Płd. urzą-
dzenia pokładowe na budowane tam statki.

Kogo uhonorowano w kategorii Firma? 
W kategorii „Innowacyjna Firma” nagro-

da trafiła do gdańskiej firmy Crist S.A. za 
uruchomienie nowatorskiej produkcji jed-
nostek instalacyjnych dla morskiej energe-
tyki wiatrowej. Po zbudowanych w Gdyni 
jednostkach Thor i Innovation, firma fina-
lizuje obecnie budowę trzeciego już statku 
tego typu – Vidar. To bardzo ambitne i zło-
żone technicznie projekty, w dodatku re-
alizowane przez bardzo nieliczne stocznie 
w Europie. 
 
W gospodarce morskiej wybitnych 
osobowości  niewątpliwie trochę się 
znajdzie. Pewnie był kłopot z wyborem 
w tej kategorii?

Na innych też przyjdzie pora. Tym ra-
zem Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny 
Polskiej Żeglugi Morskiej odebrał nagrodę 
w kategorii „Osobowość” za wieloletnie 
skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, 
pozwalające na dynamiczny rozwój i utrzy-
mywanie pozycji leadera wśród najwięk-
szych firm armatorskich Europy. Kapituła 
nagrody doceniła człowieka stojącego na 
czele największej krajowej firmy armator-
skiej, realizującej wieloletni program od-
nowy floty i z powodzeniem konkurującej 
z największymi przewoźnikami w trans-
porcie ładunków masowych.

Na koniec chciałbym podkreślić, że 
spośród pięciu nagrodzonych firm tylko 
dwie (Stocznia Wisła oraz Towimor), są 
członkami Forum Okrętowego. Ta nagro-
da nie powstała po to, abyśmy sami sobie 
wręczali trofea. Przeciwnie – będziemy 
pokazywać i doceniać te inicjatywy, która 
przyczyniają się do rozwoju i wzmacniania 
konkurencyjności całego przemysłu mor-
skiego w Polsce. 

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



EXPRESS BIZNESU      46 |  

- Dzięki zróżnicowanej infrastrukturze, 
zdolnościom przeładunkowym i kierun-
kom handlowym, terminale kontenerowe 
w Gdańsku i Gdyni  oferują zdywersyfi ko-
wany produkt. Porty te są dobrze przygo-
towane, aby stać się kluczowymi graczami 
w rejonie Bałtyku. Aby mogły one  zwięk-

szać przeładunki, należy jednak uporać się 
z czynnikami podatkowymi, celnymi i sa-
nitarnymi, które hamują ich rozwój – pod-
kreślają twórcy raportu.

W drugiej części opracowania pojawia 
się informacja o tym, że stocznie opuszcza-
ją coraz większe jednostki konternerowe, 

leniu od wybrzeza.
-Bo polskie regiony nadbrzeżne charak-

teryzują się niskim uprzemysłowieniem 
i gęstością zaludnienia, a więc ich wkład 
w wolumen przeładunków w portach jest 
także niewielki. Największe regiony prze-
mysłowe Polski znajdują się na południe 
od wybrzeża, przy głównych korytarzach  
transportowych na osi wschód-zachód, któ-
re już dziś stanowią  wygodne połączenie 
z portami Europy Zachodniej – informują 
analitycy Jones Lang LaSalle.

W tym przypadku kluczową rolę będzie 
odgrywała kolej, która jest najbezpiecz-
niejszym ale niekoniecznie najszybszym 
czy najtańszym środkiem transportu kon-
tenerów. Do rozwoju tej formy transpor-
tu ważne będą terminale intermodalne 
(umożliwiające m.in. przeniesienie konte-
nerów z samochodów do  innych środków 
transportu). Aktualnie w Polsce funkcjonu-
je ponad dwadzieścia terminali intermodal-
nych, a kilka kolejnych jest planowanych. 
Są one 

zlokalizowane w najważniejszych ob-
szarach przemysłowych,takich jak Górny 
Śląsk, Warszawa, Polska Centralna czy 
Poznań, oraz w regionach nadgranicznych 
i przy głównych korytarzach drogowych. 

 
MAGAZYNY WYROSNą 
PRZY PORTACH

Według przewidywań Jones Lang La-
Salle, następne 10-12 lat to okres dalszego 
rozwoju rynku powierzchni magazynowo-
przemysłowych w Polsce. Poszczególne 
regiony będą się jednak rozwijać w różnym 
tempie. 

-Rynki o ugruntowanej pozycji, takie jak 
np. Górny Śląsk, będzie cechował stopnio-
wy wzrost popytu i istniejącej powierzchni. 
Uważamy też, że rynki Warszawy i Cen-
tralnej Polski będą ulegały dalszej inte-
gracji, dzięki usprawnieniom transporto-
wym łączącym te obszary. Z kolei region 
Wrocławia będzie doganiał największe 
rynki  w kraju – uważa Tomasz Olszewski, 
Dyrektor Działu Powierzchni Magazyno-
wo-Przemysłowych w Europie Środkowo-
Wschodniej, Jones Lang LaSalle,

Opisując nowoczesną powierzchnię ma-
gazynową w regionie Trójmiasta (aktualnie 
wynosi ona  184 000 m2 zlokalizowanych 
w sześciu parkach) analitycy podkreśla-
ją, że relatywnie peryferyjna lokalizacja 
Trójmiasta, z dala od centrów  dystrybucyj-
nych Centralnej Polski, może być uznana 
za  niekorzystną przez fi rmy dystrybuujące 
towary w całym kraju i regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej. Z drugiej jednak 
strony  znaczna i zamożna  populacja aglo-
meracji trójmiejskiej sprawia z kolei, że jest 
to atrakcyjny rynek dla sieci handlowych. 
Rozwój rynku logistycznego może stymu-
lować natomiast spodziewany wzrost zdol-
ności przeładunkowej DCT oraz  rosnąca 

liczba kontenerów. Podobną rolę może 
odgrywać także  usprawnienie komuni-
kacji z Centralną  Polską, które pomoże 
wygenerować nowe lokalizacje w Polsce  
Północnej i wpłynąć na wzrost popytu na 
magazyny w tym rejonie. Chociaż anality-
cy przyznają, że wpływ rosnących przeła-
dunków w polskich portach nie jest  jeszcze 
odzwierciedlony w zwiększonym popycie 
na magazyny w  regionach nadmorskich to 
ich dalszy wzrost  przełoży się na popyt na 
powierzchnie magazynowo-przemysłowe. 
I vice versa – nowe magazyny, powstające 
tuż obok terminali kontenerowych, będą 
pozytywnie stymulować same porty.

- Największy wzrost popytu na magazy-
ny spodziewany jest  wokół tych portów, 
które poprzez poprawę infrastruktury będą  
w stanie przyciągnąć linie oceaniczne, 
operujące na coraz  większych statkach 
załadowanych tysiącami kontenerów. Sta-
wia to  Gdańsk i Gdynię w dobrej pozycji 
aby zyskać zainteresowanie najemców 
magazynowych. Oczekujemy, że wzrost 
przeładunków  przyciągnie uwagę m.in. 
operatorów logistycznych, fi rm spedycyj-
nych i produkcyjnych – prognozują anali-
tycy Jones Lang LaSalle 

DUŻY POTENCJAł RYNKU 
LOGISTYCZNEGO WOKół 
POLSKICH PORTóW

Analitycy zbadali  potencjał rynku logi-
stycznego wokół polskich portów pytając 
o to reprezentantów działających w Polsce  
fi rm. W szczególności były to osoby odpo-
wiedzialne za łańcuch  dostaw w fi rmach 
logistycznych, spedycyjnych i handlo-
wych. Większość respondentów Badania 
JLL Znaczenie Polskich  Portów dla Rynku 
Logistycznego odpowiedziała twierdząco 
na  pytanie o obecność portów kontenero-
wych w ich łańcuchu dostaw.  Dotyczyło 
to głównie operatorów logistycznych,  re-
prezentanci sieci handlowych stwierdzili 
natomiast że transport morski jest zbyt 
wolny w stosunku do wymagań branży. 

- Pomimo, że porty są ważnym ogniwem 

Porty 
kontenerowe 

rozwiną rynek 
logistyczny 

w kraju?

Powstające nowe okołoportowe 
formaty magazynowe mogą być 
ważnym czynnikiem rozwoju rynku 
logistycznego i sektora magazynowego 
w Polsce w perspektywie najbliższych 
lat. Właśnie takie wnioski znajdują się 
w drugiej części raportu „Polskie porty 
kontenerowe: nowe kierunki rozwoju 
rynku logistycznego” Jones Lang LaSal-
le analizującego wpływ trendu konte-
neryzacji oraz rozwoju infrastruktury 
portowej na rynek logistyczny, w tym 
sektor magazynowy w Polsce.

Analitycy z Jones Lang LaSalle w pierwszej części raportu podkreśla-
li, że zmieniające się uwarunkowania transportu morskiego wpływają 
na wzrost znaczenia nowych lokalizacji portowych a w połączeniu 
z coraz większą konteneryzacją światowego handlu morskiego sta-
wia to wielkie szanse przed polskimi portami kontenerowymi. Poten-
cjał portów w Gdańsku i w Gdyni oceniono wyjątkowo pozytywnie.

a liczba portów, mogących je obsłużyć bę-
dzie ograniczona.

WYZWANIE DLA GOSPODARKI
Według analityków największy strumień 

dóbr trafi  więc do portów, które będą w  
stanie zapewnić głębokowodny, całodo-
bowy, nieograniczony  dostęp. Oznacza to, 
że porty, które zaoferują taki serwis, mogą 
zdobyć znaczną część rynku kontenerów 
przewożonych  do Europy na wielkich 
statkach. Sprostanie takim wymogom bę-
dzie wyzwaniem dla polskiej gospodarki. 
A konkretnie wyzwaniem dla regionów  
przemysłowych  zlokalizowanych w odda-

Powierzchnia magazynowo-przemysłowa w 2013 i 2025 r.

Terminale Intermodalne w Polsce

źródło: jones Lang LaSalle, wrzesień 2013

źródło: jones Lang LaSalle, wrzesień 2013

Coraz większa liczba 
terminali intermodalnych, 

usytuowanych w  
głównych ośrodkach 

przemysłowych, 
może w przyszłości  

wygenerować nowe 
lokalizacje logistyczne
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- Dzięki zróżnicowanej infrastrukturze, 
zdolnościom przeładunkowym i kierun-
kom handlowym, terminale kontenerowe 
w Gdańsku i Gdyni  oferują zdywersyfiko-
wany produkt. Porty te są dobrze przygo-
towane, aby stać się kluczowymi graczami 
w rejonie Bałtyku. Aby mogły one  zwięk-

szać przeładunki, należy jednak uporać się 
z czynnikami podatkowymi, celnymi i sa-
nitarnymi, które hamują ich rozwój – pod-
kreślają twórcy raportu.

W drugiej części opracowania pojawia 
się informacja o tym, że stocznie opuszcza-
ją coraz większe jednostki konternerowe, 

leniu od wybrzeza.
-Bo polskie regiony nadbrzeżne charak-

teryzują się niskim uprzemysłowieniem 
i gęstością zaludnienia, a więc ich wkład 
w wolumen przeładunków w portach jest 
także niewielki. Największe regiony prze-
mysłowe Polski znajdują się na południe 
od wybrzeża, przy głównych korytarzach  
transportowych na osi wschód-zachód, któ-
re już dziś stanowią  wygodne połączenie 
z portami Europy Zachodniej – informują 
analitycy Jones Lang LaSalle.

W tym przypadku kluczową rolę będzie 
odgrywała kolej, która jest najbezpiecz-
niejszym ale niekoniecznie najszybszym 
czy najtańszym środkiem transportu kon-
tenerów. Do rozwoju tej formy transpor-
tu ważne będą terminale intermodalne 
(umożliwiające m.in. przeniesienie konte-
nerów z samochodów do  innych środków 
transportu). Aktualnie w Polsce funkcjonu-
je ponad dwadzieścia terminali intermodal-
nych, a kilka kolejnych jest planowanych. 
Są one 

zlokalizowane w najważniejszych ob-
szarach przemysłowych,takich jak Górny 
Śląsk, Warszawa, Polska Centralna czy 
Poznań, oraz w regionach nadgranicznych 
i przy głównych korytarzach drogowych. 

 
MAGAZYNY WYROSNą 
PRZY PORTACH

Według przewidywań Jones Lang La-
Salle, następne 10-12 lat to okres dalszego 
rozwoju rynku powierzchni magazynowo-
przemysłowych w Polsce. Poszczególne 
regiony będą się jednak rozwijać w różnym 
tempie. 

-Rynki o ugruntowanej pozycji, takie jak 
np. Górny Śląsk, będzie cechował stopnio-
wy wzrost popytu i istniejącej powierzchni. 
Uważamy też, że rynki Warszawy i Cen-
tralnej Polski będą ulegały dalszej inte-
gracji, dzięki usprawnieniom transporto-
wym łączącym te obszary. Z kolei region 
Wrocławia będzie doganiał największe 
rynki  w kraju – uważa Tomasz Olszewski, 
Dyrektor Działu Powierzchni Magazyno-
wo-Przemysłowych w Europie Środkowo-
Wschodniej, Jones Lang LaSalle,

Opisując nowoczesną powierzchnię ma-
gazynową w regionie Trójmiasta (aktualnie 
wynosi ona  184 000 m2 zlokalizowanych 
w sześciu parkach) analitycy podkreśla-
ją, że relatywnie peryferyjna lokalizacja 
Trójmiasta, z dala od centrów  dystrybucyj-
nych Centralnej Polski, może być uznana 
za  niekorzystną przez firmy dystrybuujące 
towary w całym kraju i regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej. Z drugiej jednak 
strony  znaczna i zamożna  populacja aglo-
meracji trójmiejskiej sprawia z kolei, że jest 
to atrakcyjny rynek dla sieci handlowych. 
Rozwój rynku logistycznego może stymu-
lować natomiast spodziewany wzrost zdol-
ności przeładunkowej DCT oraz  rosnąca 

liczba kontenerów. Podobną rolę może 
odgrywać także  usprawnienie komuni-
kacji z Centralną  Polską, które pomoże 
wygenerować nowe lokalizacje w Polsce  
Północnej i wpłynąć na wzrost popytu na 
magazyny w tym rejonie. Chociaż anality-
cy przyznają, że wpływ rosnących przeła-
dunków w polskich portach nie jest  jeszcze 
odzwierciedlony w zwiększonym popycie 
na magazyny w  regionach nadmorskich to 
ich dalszy wzrost  przełoży się na popyt na 
powierzchnie magazynowo-przemysłowe. 
I vice versa – nowe magazyny, powstające 
tuż obok terminali kontenerowych, będą 
pozytywnie stymulować same porty.

- Największy wzrost popytu na magazy-
ny spodziewany jest  wokół tych portów, 
które poprzez poprawę infrastruktury będą  
w stanie przyciągnąć linie oceaniczne, 
operujące na coraz  większych statkach 
załadowanych tysiącami kontenerów. Sta-
wia to  Gdańsk i Gdynię w dobrej pozycji 
aby zyskać zainteresowanie najemców 
magazynowych. Oczekujemy, że wzrost 
przeładunków  przyciągnie uwagę m.in. 
operatorów logistycznych, firm spedycyj-
nych i produkcyjnych – prognozują anali-
tycy Jones Lang LaSalle 

DUŻY POTENCJAł RYNKU 
LOGISTYCZNEGO WOKół 
POLSKICH PORTóW

Analitycy zbadali  potencjał rynku logi-
stycznego wokół polskich portów pytając 
o to reprezentantów działających w Polsce  
firm. W szczególności były to osoby odpo-
wiedzialne za łańcuch  dostaw w firmach 
logistycznych, spedycyjnych i handlo-
wych. Większość respondentów Badania 
JLL Znaczenie Polskich  Portów dla Rynku 
Logistycznego odpowiedziała twierdząco 
na  pytanie o obecność portów kontenero-
wych w ich łańcuchu dostaw.  Dotyczyło 
to głównie operatorów logistycznych,  re-
prezentanci sieci handlowych stwierdzili 
natomiast że transport morski jest zbyt 
wolny w stosunku do wymagań branży. 

- Pomimo, że porty są ważnym ogniwem 

Porty 
kontenerowe 

rozwiną rynek 
logistyczny 

w kraju?

Powstające nowe okołoportowe 
formaty magazynowe mogą być 
ważnym czynnikiem rozwoju rynku 
logistycznego i sektora magazynowego 
w Polsce w perspektywie najbliższych 
lat. Właśnie takie wnioski znajdują się 
w drugiej części raportu „Polskie porty 
kontenerowe: nowe kierunki rozwoju 
rynku logistycznego” Jones Lang LaSal-
le analizującego wpływ trendu konte-
neryzacji oraz rozwoju infrastruktury 
portowej na rynek logistyczny, w tym 
sektor magazynowy w Polsce.

Analitycy z Jones Lang LaSalle w pierwszej części raportu podkreśla-
li, że zmieniające się uwarunkowania transportu morskiego wpływają 
na wzrost znaczenia nowych lokalizacji portowych a w połączeniu 
z coraz większą konteneryzacją światowego handlu morskiego sta-
wia to wielkie szanse przed polskimi portami kontenerowymi. Poten-
cjał portów w Gdańsku i w Gdyni oceniono wyjątkowo pozytywnie.

a liczba portów, mogących je obsłużyć bę-
dzie ograniczona.

WYZWANIE DLA GOSPODARKI
Według analityków największy strumień 

dóbr trafi więc do portów, które będą w  
stanie zapewnić głębokowodny, całodo-
bowy, nieograniczony  dostęp. Oznacza to, 
że porty, które zaoferują taki serwis, mogą 
zdobyć znaczną część rynku kontenerów 
przewożonych  do Europy na wielkich 
statkach. Sprostanie takim wymogom bę-
dzie wyzwaniem dla polskiej gospodarki. 
A konkretnie wyzwaniem dla regionów  
przemysłowych  zlokalizowanych w odda-

Powierzchnia magazynowo-przemysłowa w 2013 i 2025 r.

Terminale Intermodalne w Polsce

źródło: jones Lang LaSalle, wrzesień 2013

źródło: jones Lang LaSalle, wrzesień 2013

Coraz większa liczba 
terminali intermodalnych, 

usytuowanych w  
głównych ośrodkach 

przemysłowych, 
może w przyszłości  

wygenerować nowe 
lokalizacje logistyczne
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w łańcuchu dostaw, nie  przekłada się to 
jeszcze bezpośrednio na zwiększony po-
pyt na  magazyny w ich rejonach. Jedy-
nie 24% respondentów postrzega  tego 
typu lokalizacje jako kluczowe dla ich 
działalności, a dla  kolejnych 38% nie są 
one istotne. Od ankietowanych osób  naj-
częściej słyszeliśmy, że żaden z polskich 
portów nie ma  lokalizacji pożądanej ze 
względu na możliwość dalszej dystrybucji  
towarów w kraju i regionie Europy Środ-
kowo-Wschodniej – zaznaczają twórcy 
raportu.

Według prognoz przedstawicieli Jones 
Lang LaSalle w ciągu kolejnych pięciu 
lat zapotrzebowanie na powierzchnie  ma-
gazynowe w pobliżu portów będzie stop-
niowo wzrastać. A  głównym czynnikiem 
generującym ten nowy popyt będą rosnące 
obroty w portach. 

Coraz większy strumień kontenerów 
płynących do Polski będzie miał  wpływ 
nie tylko na regiony nadmorskie. Więk-
sze przeładunki w  portach przełożą się 
też na większą liczbę kontenerów prze-
wożon w głąb kraju. W 2012 r. przewozy 
intermodalne, uwzględniające ko wzrosły 
w porównaniu do 2011 r. o 31% i przekro-
czyły 1 milion TE.

Coraz większa liczba terminali inter-
modalnych, usytuowanych w  głównych 
ośrodkach przemysłowych, może w przy-
szłości  wygenerować nowe lokalizacje 
logistyczne.

- Największego zainteresowania spo-
dziewamy się wokół tych terminali, które  
obsługują kolejowe połączenia międzyna-
rodowe, takie jak Łódź Olechów – Cheng-
du czy Swarzędz – Rotterdam – uważają 
analitycy Jones Lang La Salle.

Kluczowe znaczenie ma także tzw „su-
chy port” w okolicach Tczewa. Firma 
PCC Intermodal planuję realizację w tym 
miejscu obiektu mającego usprawnić ruch 

kontenerów z Trójmiasta w głąb kraju. 
Wahadłowe pociągi z trójmiejskich por-
tów mają tam docierać kilkanaście razy  
dziennie, a następnie na miejscu formowa-
ne będą składy  obsługujące dany kieru-
nek. W okolicy, na 40-hektarowej działce 
istnieje też możliwość budowy centrum 
logistycznego.

NOWY FORMAT MAGAZYNOWY
Chociaż magazyny obecne były w por-

tach od dawna, ich funkcja ograniczała  
się głównie do składowania i konsolida-
cji. Dlatego też budowa w pobliżu portów 
kontenerowych nowoczesnych hal  maga-
zynowych jest w Polsce koncepcją rela-
tywnie młodą. 

Powstanie  pierwszych uniwersalnych 
obiektów A-klasowych w bezpośrednim  
sąsiedztwie nabrzeży analitycy traktują  
jako pojawienie się nowego formatu ma-
gazynowego na rynku polskim. Głównym 
uzasadnieniem powstawania obiektów 
logistycznych wokół portów jest reduk-
cja kosztów paliwa, wynajmu kontenera,  
zmniejszenie ryzyka uszkodzenia, uniknię-
cie transportowania  pustego lub niepełne-
go kontenera oraz szybsze dostarczenie na  

rynek importowanego towaru. Inne cele 
budowy takich obiektów to sortowanie, 
konsolidacja lub dekonsolidacja importo-
wanych lub eksportowanych materiałów.

- Magazyny okołoportowe (ang. „por-
t-centric warehouses”) są także  ciekawą 
opcją dla firm produkcyjnych, które im-
portują półprodukty lub prowadzą działal-
ność montażową, przeznaczoną na eksport 
- zaznaczają twórcy raportu.

Pierwszy A-klasowy okołoportowy 
obiekt magazynowy, Pomorskie  Centrum 
Logistyczne, powstał w pobliżu Gdańskie-
go DCT. 

Dotychczas, w ramach inwestycji zreali-
zowano tylko jeden budynek,  jednak pla-
ny zakładają budowę kompleksu o łącznej 
powierzchni  500 000 m 2, czyli ponad 
dwa i pół razy więcej niż wynosi obecnie. 

- Budowa pierwszych magazynów, zlo-
kalizowanych przy portach to test dla no-
wego na rynku  polskim formatu. Wraz 
z rosnącą podażą i wzrostem przepusto-
wości portów możemy spodziewać się 
zmian w popycie na magazyny w portach 
lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie - pod-
sumowują twórcy raportu. 
(TR)
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W tym czasie Rosjanie przedłoży-
li polskim celnikom faktury za zakupy 
w sklepach tax free, na kwotę 70 mln 
zł. Dla porównania, tylko w ubiegłym 
2012 r. wartość ta wynosiła 55 mln zł. 
Jak wykorzystać rosnące zainteresowa-
nie Rosjan zakupami w Polsce, w ramach 
małego ruchu granicznego? Odpowiedź 
na to pytanie starała się znaleźć Elbląska 
Izba Gospodarcza, będąca oddziałem Re-
gionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, 
która była organizatorem spotkania z cyklu 
„Nasze rozmowy o Elblągu”. W spotkaniu, 
które odbyło się 9 października w Hotelu 
Elbląg,

Udział wzięli przedstawiciele władz lokal-
nych oraz środowisk naukowych i biznesu. 
Elbląg póki co, zwłaszcza jeśli chodzi o tzw. 
turystykę zakupową, przegrywa z aglome-
racją trójmiejską. Spotkanie było okazją 
do wymiany poglądów, na temat zmiany 
tej tendencji. Polityka współpracy Elbląga 
z rosyjskim partnerem postępuje dwutoro-
wo. Z jednej strony są to relacje na szczeblu 
władz miejskich – Elbląga i Kaliningradu.  
- Zdajemy sobie sprawę z szansy, jaką 
jest Kaliningrad dla elbląskiego biznesu 
– mówił podczas spotkania Jerzy Wilk, 
Prezydent Elbląga. - Handel i usługi ofe-
rowane przez małe elbląskie firmy sta-
nowi atrakcyjną perspektywę dla miesz-
kańców obwodu. I poprzez działania 
promocyjne zamierzamy przekonywać 
obywateli Kaliningradu, by korzystali 
z tych usług. Z drugiej strony cieszę się, 
że coraz więcej naszych przedsiębiorców 
korzysta z systemu tax free, to bardzo 
istotne dla Rosjan – podkreślał Jerzy Wilk. 

Wzrasta mały ruch graniczny 
– jak wykorzystać szansę jakie on stwarza? 
Od stycznia do końca września 
2013 r. polsko-rosyjską granicę 
przekroczono już ponad 4 miliony 
razy. - To tyle, ile w całym 2012 
roku - podkreśla Ryszard Chudy, 
rzecznik prasowy Izby Celnej 
w Olsztynie. 

Prezydent zapewnił, że samorząd 
wszystkim podmiotom zainteresowa-
nym współpracą z obwodem króle-
wieckim chce stworzyć warunki umoż-
liwiające realizację ich przedsięwzięć. 
- Dlatego w najbliższym czasie rozpocz-
nę cykl spotkań się z przedstawicielami 
poszczególnych branż z Elbląga m.in. 
w celu omówienia ich oczekiwań doty-
czących współpracy z obwodem – za-
powiedział Jerzy Wilk. - Aby ułatwić 
naszym przedsiębiorcom dotarcie do po-
tencjalnych partnerów w Rosji, wzmocni-
my nasz punkt informacyjny znajdujący 
się w Konsulacie RP w Kaliningradzie. 

Podczas spotkania poruszono także te-
matykę transportu morskiego w perspek-
tywie wymiany handlowej z obwodem 
Kaliningradzkim. Według prof. Krzysz-
tofa Luksa aby wykorzystać szansę, jaką 
daje elbląski port, trzeba spełnić dwa 
warunki: objąć przejście morskie ma-
łym ruchem granicznym oraz wybudo-
wać kanał żeglugowy przez mierzeję. 
W dalszej części spotkania mówiono także 
o problemach we współpracy gospodarczej 
Polska – Rosja, współpracy transgranicz-
nej w ramach programu „Litwa, Polska, 
Rosja” oraz szansy na wykreowanie marki 
Elbląg w turystyce.
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Na kolejnych stronach publikujemy dodatek specjalny poświęcony tematyce

biznesu w rejonie Warmii i Mazur. To pierwszy tak duży dodatek na temat tego regionu 

w magazynie. Materiały przygotował dziennikarz z regionu - Rafał Kadłubowski.

Ambasador Wielkiej Brytanii 
wraz z szefem izby 
gospodarczej, wspólnie 
z prezydentem Elbląga 
Jerzym Wilkiem 
i wiceprezydentem 
Januszem 
Hajdukowskim 
odwiedzili m.in. 
Fabrykę Mebli Wójcik. 
Elbląg jest zagłębiem 
stolarskim, a fabryka 
Leszka Wójcika jest liderem 
tej branży, z powodzeniem 
konkuruje na europejskich 
rynkach. Swoje wyroby eksportuje 
również do Anglii, choć obecnie nie jest 
to znaczący rynek zbytu elbląskich mebli.
- Elbląg ma duży potencjał, produkowa-
ne tutaj meble mają dobry styl i jakość 
– chwalił wyroby brytyjski ambasador. – 
Meble te mogłyby być eksportowane do 
mojego kraju i na cały świat – dodał.
Kolejnym punktem wizyty był Elbląski 
Park Technologiczny. Goście zapoznali 

Elbląg i Wielka Brytania 
– będzie gospodarcza współpraca?

Wizytę w Elblągu złożył 
ambasador Wielkiej Brytanii 
Robin Barnett oraz szef 
brytyjskiej izby gospodarczej 
Martin Oxley. Jednym z  jej celów 
było nawiązanie współpracy 
gospodarczej przedsiębiorców 
z Elbląga i Wielkiej Brytanii. 

się z ofertą terenów inwestycyjnych na 
Modrzewinie oraz ulgach, jakie mogą 
otrzymać inwestorzy lokujący się w Spe-
cjalnej Strefi e Ekonomicznej. Zwiedzili 
także laboratoria badawcze znajdujące 
się w EPT.
Robin Barnett i Martin Oxley byli pod 

wrażeniem zarówno EPT, jaki i Fa-
bryki Mebli Wójcik. W efekcie 

ambasador obiecał zorga-
nizować „dzień Elbląga” 

w brytyjskiej ambasa-
dzie w Warszawie.

- Przy tej okazji 
moglibyśmy zorga-
nizować również te-

lekonferencję, dzięki 
której biznesmeni 
w Anglii mogliby 

zapoznać się z oferta 
Elbląga i elbląskich 

fi rm – mówił ambasa-
dor Barnett.

- To będzie doskonała 
okazja na promowanie 

miasta i naszych przedsiębiorców, 
na pewno z niej skorzystamy – zapewnił 
prezydent Jerzy Wilk.
To nie była pierwsza wizyta ambasadora 
w Elblągu – i na pewno nie ostatnia. 
Prezydent Jerzy Wilk zaprosił Robina 
Barnetta na przyszłoroczne Mistrzostwa 
Świata w siatkówce na siedząco, które od-
będą się w Elblągu. Dyplomata zapewnił, 
że z zaproszenia skorzysta.

Sześć metrów wysokości ma 
gigantycze krzesło, które wiosną 
2014 r. stanie przy obwodnicy 
Elbląga. - Elbląg to zagłębie 
meblarskie, a krzesło to idealny 
symbol tej branży - mówi Henryk 
Tatkowski, właściciel fi rmy 
Halex, która jest pomysłodawcą 
i głównym wykonawcą projektu. 

Konstrukcja krzesła wykonana 
została w zakładzie fi rmy Halex 
w Elblągu. Wykorzystano do tego 
nowy park maszynowy, który w tym 
roku został uruchomiony w fabryce. 
Halex specjalizuje się w produkcji 
stołów, ław i krzeseł. Krzesło Lorens, 
którego gigantyczna wersja stanie 
na obwodnicy Elblaga przy parku 
rozrywki Nowa Holandia, to jeden 
z najlepiej sprzedających się modeli. 
Konstrukcja, którą będzie można 
podziwiać jadąc „siódemką” z Gdańska 
do Warszawy - tak jak jej pierwowozór 
- zbudowana jest z litego drewna 
bukowego o wyjątkowych walorach 
wytrzymałościowych. Konstrukcja 
idealnie wpasuje się w przestrzeń 
krajobrazu. Przez szczebelkowe oparcie 
krzesła przenikać będą kolory nieba 
i zieleni lasów, podkreślając ekologiczny 
charakter mebli. 

- Szczebelki oparcia krzesła Lorens 
w naszej gigantycznej konstrukcji 
mają symbolizować drabinę, po której 
polscy producenci mebli 
pną się w górę - mówi 
Aleksandra Tatkowska, 
dyrektor handlowy fi rmy 
Halex. - Polskie meblarstwo 
dynamicznie rozwija się, 
daje pracę ponad 200 
tysiącom ludzi w całym 
kraju. Gigantyczny 
Lorens to taka 
nasza forma 
pozytywnego 
manifestu. 
Bo warto 
manifestować 
także to co jest 
dobre, co nam 
się udaje, 
co można 
uznać za 
nasz wielki 
sukces.

Wizytówka 
zagłębia 
meblowego

- ELBLĄG MA DUŻY POTENCJAŁ, PRodukowane 
tutaj meBle mają 

doBRy styl i jakość 
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- Elbląg, w przeszłości miasto z waż-
nym portem morskim i ożywionym 
handlem zagranicznym, wielkimi 
fabrykami maszyn, samochodów 
i statków, jakim miastem jest dziś? 
Jakie są gałęzie przemysłu najlepiej 
rozwijające się w naszym mieście?

Reforma administracyjna kraju, w efekcie 
której miasto straciło status miasta woje-
wódzkiego, sprawiła, że w ostatnich latach 
Elbląg stracił na znaczeniu. Boryka się tak-
że z dość wysokim stopniem bezrobocia. 
Obecnie władze miasta podejmują szereg 
działań, których celem jest poprawa jakości 
życia elblążan, ale także ukazanie poten-
cjalnym inwestorom Elbląga, jako miasta 
przyjaznego przedsiębiorcom. W mie-
ście działa kilka dużych przedsiębiorstw, 
wiodących w swojej branży. W Elblągu 
przede wszystkim dominuje przemysł me-
blarski -jedna z elbląskich firm należy do 
krajowej czołówki w tej branży, z powo-
dzeniem konkurując na rynkach Unii Eu-
ropejskiej. Wizytówką miasta jest również 
Browar w Elblągu oraz spółka Alstom. 

- W jakim kierunku podążać będzie 
miasto? Jakie są plany rozwoju Elblą-
ga?

Elbląg przez wieki był miastem o ogrom-
nym znaczeniu gospodarczym, handlo-
wym, kulturowym. Wiem, że ma potencjał, 
który pozwoli na jego ożywienie gospo-
darcze. Kluczowe dla Elbląga jest pozy-
skiwanie nowych miejsc pracy. W związ-
ku z tym miasto przygotowało atrakcyjną 
ofertę inwestycyjną dla potencjalnych 
przedsiębiorców. 

Dużą szansą dla Elbląga może być roz-
wój Portu Morskiego - niestety dzisiaj, bez 
przekopu Mierzei Wiślanej, jego możliwo-
ści są znacznie ograniczone. Liczymy rów-
nież na współpracę z naszymi wschodnimi 
sąsiadami.

- Jakie możliwości daje potencjalnym 
inwestorom Elbląg? Na czym polega 
konkurencyjność Elbląga w porów-
naniu z innymi ośrodkami w naszym 
regionie?

Mamy doskonale przygotowane tereny 
pod inwestycje, które objęte są Specjalną 
Strefą Ekonomiczną. Dla przedsiębiorców, 
którzy wybiorą Elbląg, oznacza to wymier-
ne ulgi. Mamy także 19 ha terenów inwe-
stycyjnych przy ul. Lotniczej - to działka 
uzbrojona, zabudowana halami, gotowa na 
przyjęcie inwestorów od ręki. Elbląg dyspo-
nuje dobrze wyszkoloną kadrą, a Elbląski 
Park Technologiczny oferuje dostęp do no-
woczesnych laboratoriów badawczych. Nie 
bez znaczenia jest również położenie miasta 
i jego doskonałe skomunikowanie (kolej, 
rzeka, droga ekspresowa S7). Atutem jest 
też bliskość granicy polsko-rosyjskiej. Tere-
ny inwestycyjna na Terkawce przy drodze 
S22 prowadzącej właśnie do przejścia gra-
nicznego w Grzechotkach, doskonale nada-
ją się np. na centrum logistyczne.

- Na jakie wsparcie ze strony miasta 
liczyć mogą elbląskie firmy i nowi 
inwestorzy?

Niewątpliwym magnesem dla przedsię-
biorców powinna być elbląska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna. Firmy, które zdecy-
dują się inwestowanie w strefie, do 2026 
roku mogą korzystać z 50-procentowej ulgi 
w podatku dochodowym. Na firmy, które 
skorzystają z oferty inwestycyjnej Elblą-
ga (poza specjalną strefą) czekają też ulgi 
lokalne w podatku od nieruchomości, od 
środków transportu oraz ulgi wynikające 
z zatrudnienia nowych pracowników. War-
to podkreślić, że Elbląg dysponuje terenami 
inwestycyjnymi, które są dostępne po bar-
dzo przystępnej cenie. Ponadto w Urzędzie 
Miejskim zostało powołane Biuro Obsługi 
Inwestorów. Zadaniem pracowników BOI 

Mamy doskonale 
przygotowane tereny 
pod inwestycje
Z Prezydentem Elbląga Jerzym Wilkiem, o ofercie 
inwestycyjnej miasta, potencjale Elbląga oraz współpracy 
z Rosją i Trójmiastem, rozmawia Rafał Kadłubowski.

naszych przedsiębiorców z biznesmenami 
z Anglii. Elbląg stale współpracuje także ze 
swoimi miastami partnerskimi.

- Jakie pomysły na Elbląg i przyciągnię-
cie inwestorów, mają władze miasta 
w najbliższej przyszłości?

Terenami pod inwestycje dysponuje wie-
le samorządów. To, co wyróżnia Elbląg, to 
wspomniana Specjalna Strefa Ekonomicz-
na. W naszym mieście z ulg związanych 
z inwestowaniem w strefie będzie można 
korzystać aż do 2026 roku. Przedsiębiorcy 
mogą odzyskać nawet 70 proc. poniesio-
nych tu nakładów inwestycyjnych. Poza 
tym Elbląg chce wyróżniać się na tle in-
nych samorządów przyjaznym i elastycz-
nym podejściem do inwestorów. Każdy 
przedsiębiorca zainteresowany inwestycją 
w Elblągu może liczyć ze strony urzędu na 
wsparcie i daleko idącą pomoc.

- Czy elbląskie firmy oraz miasto wspie-
rają się wzajemnie w promocji marki 
Elbląg? Czy możemy mówić o marce 
Elbląg?

- Możemy mówić o tworzącej się marce 
Elbląg. Niestety część firm, które kiedyś 
były doskonale rozpoznawanych i kojarzo-
nych z tym miastem już nie istnieje, bądź 
przeszły przekształcenia. 

Niemniej od lat funkcjonuje Browar w El-
blągu, który należy do jednej z czołowych 
firm tej branży na świecie. Od niedawna 
na etykietach produkowanego w Elblągu 
piwa pojawiło się logo miasta. Kolejnym 
ambasadorem Elbląga jest Fabryka Mebli 
Leszka Wójcika. Produkty tej firmy sprze-
dają się w całej Europie, a także na rynkach 
nienależących do Unii. Nasi przedsiębiorcy 
mogą liczyć na pomoc ze strony miasta, 
choćby poprzez udział w targach gospodar-
czych - najbliższe odbędą się już pod koniec 
listopada.

- Czy Elbląg może być atrakcyjnym 
partnerem dla Trójmiasta/Pomorza?

- Elbląg może rywalizować z Trójmia-
stem Specjalną Strefą Ekonomiczną, która 
w naszym mieście będzie utrzymana aż 
do 2026 roku. Z racji bliskości położe-
nia, Elbląg może się stać także zapleczem 
Gdańska. Dojazd z Elbląga do Trójmiasta 
w wielu przypadkach zajmuje mniej czasu 
niż przejazd przez samo Trójmiasto. Nic 
nie stoi więc na przeszkodzie, aby praco-
wać w Trójmieście, a mieszkać w Elblągu. 
Tym bardziej, że choćby ceny nierucho-
mości w Elblągu są znacznie niższe. Mam 
nadzieję, że planowana budowa Centrum 
Rekreacji Wodnej, rozbudowa centrum 
handlowego, czy Góra Chrobrego obfitu-
jąca w coraz więcej atrakcji (zarówno zimą 
i latem) sprawią, że Elbląg będzie stawał się 
coraz przyjaźniejszym miejscem dla miesz-
kańców i turystów. 

jest pomoc i opieka nad firmami, które zde-
cydują się na inwestycje w Elblągu. 
 
- Czy miasto posiada atrakcyjne tereny 
inwestycyjne, nie tylko pod przemysł, 
ale np. z przeznaczeniem na handel 
i usługi? 

Na terenie Elbląga znajdują się tereny, 
które mogą być atrakcyjne dla przedsiębior-
ców. Jednym z nich jest np. działka w ści-
słym centrum miasta, na której miała po-
wstać galeria Porto 55. Teren ten jest w peł-
ni uzbrojony. Wspomniana Terkawka na 
obrzeżach miasta jest idealnym miejscem 
na stworzenie tam centrum logistycznego, 
czy magazynowego. Teren ten znajduje 
się u zbiegu dróg S7 (Warszawa-Gdańsk) 
i S22 (tzw. berlinka, prowadząca do grani-
cy polsko-rosyjskiej w Grzechotkach). Na 
terenie Elbląga są również działki należące 
do prywatnych właścicieli, które można 
pozyskać pod działalność np. handlową lub 
usługową.

- Jak wygląda współpraca miasta z za-
granicznymi partnerami/inwestorami?

Naszym naturalnym partnerem gospodar-
czym powinien stać obwód kaliningradzki. 
Elbląg jest największym miastem leżącym 
blisko granicy. Dlatego największy nacisk 
kładziemy właśnie na współpracę z Rosja-
nami. W dniach 21-22 listopada władze mia-
sta udają się z wizytą do mera Kaliningradu 
oraz na spotkanie z rosyjskimi przedsiębior-
cami. Tydzień później w Kaliningradzie 
odbędą się targi gospodarcze z udziałem el-
bląskich przedsiębiorców. Pod koniec paź-
dziernika Elbląg odwiedził Robin Barnett, 
ambasador Wielkiej Brytanii oraz Martin 
Oxley, szef brytyjskiej izby gospodarczej. 
Goście z Anglii spotkali się z przedsiębior-
cami z Elbląga, odwiedzili Elbląski Park 
Technologiczny, poznali ofertę inwestycyj-
ną Elbląga. Wizyta zrobiła na przedstawi-
cielach Wielkiej Brytanii duże wrażenie. 
W Efekcie w przyszłym roku planowane 
jest zorganizowanie „dnia elbląskiego” 
w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warsza-
wie, w trakcie której odbędzie się spotkanie 
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- Elbląg, w przeszłości miasto z waż-
nym portem morskim i ożywionym 
handlem zagranicznym, wielkimi 
fabrykami maszyn, samochodów 
i statków, jakim miastem jest dziś? 
Jakie są gałęzie przemysłu najlepiej 
rozwijające się w naszym mieście?

Reforma administracyjna kraju, w efekcie 
której miasto straciło status miasta woje-
wódzkiego, sprawiła, że w ostatnich latach 
Elbląg stracił na znaczeniu. Boryka się tak-
że z dość wysokim stopniem bezrobocia. 
Obecnie władze miasta podejmują szereg 
działań, których celem jest poprawa jakości 
życia elblążan, ale także ukazanie poten-
cjalnym inwestorom Elbląga, jako miasta 
przyjaznego przedsiębiorcom. W mie-
ście działa kilka dużych przedsiębiorstw, 
wiodących w swojej branży. W Elblągu 
przede wszystkim dominuje przemysł me-
blarski -jedna z elbląskich firm należy do 
krajowej czołówki w tej branży, z powo-
dzeniem konkurując na rynkach Unii Eu-
ropejskiej. Wizytówką miasta jest również 
Browar w Elblągu oraz spółka Alstom. 

- W jakim kierunku podążać będzie 
miasto? Jakie są plany rozwoju Elblą-
ga?

Elbląg przez wieki był miastem o ogrom-
nym znaczeniu gospodarczym, handlo-
wym, kulturowym. Wiem, że ma potencjał, 
który pozwoli na jego ożywienie gospo-
darcze. Kluczowe dla Elbląga jest pozy-
skiwanie nowych miejsc pracy. W związ-
ku z tym miasto przygotowało atrakcyjną 
ofertę inwestycyjną dla potencjalnych 
przedsiębiorców. 

Dużą szansą dla Elbląga może być roz-
wój Portu Morskiego - niestety dzisiaj, bez 
przekopu Mierzei Wiślanej, jego możliwo-
ści są znacznie ograniczone. Liczymy rów-
nież na współpracę z naszymi wschodnimi 
sąsiadami.

- Jakie możliwości daje potencjalnym 
inwestorom Elbląg? Na czym polega 
konkurencyjność Elbląga w porów-
naniu z innymi ośrodkami w naszym 
regionie?

Mamy doskonale przygotowane tereny 
pod inwestycje, które objęte są Specjalną 
Strefą Ekonomiczną. Dla przedsiębiorców, 
którzy wybiorą Elbląg, oznacza to wymier-
ne ulgi. Mamy także 19 ha terenów inwe-
stycyjnych przy ul. Lotniczej - to działka 
uzbrojona, zabudowana halami, gotowa na 
przyjęcie inwestorów od ręki. Elbląg dyspo-
nuje dobrze wyszkoloną kadrą, a Elbląski 
Park Technologiczny oferuje dostęp do no-
woczesnych laboratoriów badawczych. Nie 
bez znaczenia jest również położenie miasta 
i jego doskonałe skomunikowanie (kolej, 
rzeka, droga ekspresowa S7). Atutem jest 
też bliskość granicy polsko-rosyjskiej. Tere-
ny inwestycyjna na Terkawce przy drodze 
S22 prowadzącej właśnie do przejścia gra-
nicznego w Grzechotkach, doskonale nada-
ją się np. na centrum logistyczne.
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W przeszłości w Elblągu działały już 
instytucje wspierające biznes, typu Elblą-
ska Izba Przemysłowo – Handlowa czy 
powstała w 1990 r. Elbląska Izba Gospo-
darcza. Czym więc wyróżnia się założona 
przez was Izba?

EIG o.RIGP jest zupełnie nowym, po-
wstałym w maju 2013 roku, podmiotem na 
rynku elbląskim. Jesteśmy oddziałem Re-
gionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Nie 
ukrywam, że historia wcześniejszych ini-
cjatyw nie zawsze dobrze się kojarzyła na 
lokalnym rynku. Z jednej strony czerpiemy 
z doświadczeń starszych kolegów i innych 
instytucji, jednak z drugiej strony wyzna-
czamy zupełnie nowe standardy. My jako 
EIG o.RIGP pracujemy zespołowo. Nie ma 
tu modelu wodzowskiego. Co prawda ofi-
cjalnie jestem prezesem oddziału, ale funk-
cjonuje tu rada oddziału. Jest kilku „szaleń-
ców”, którzy postanowili, że zaangażują 
swój czas prywatny i zawodowy, żeby 
zrobić coś pozytywnego dla Elbląga. Efekt 
synergii pracy tych osób jest fantastyczny. 
Mamy różne kompetencje, uzupełniamy 
się i dzięki temu jesteśmy w stanie robić 
dobre rzeczy. Jest to bardzo ważna zmiana, 
którą chcemy też wprowadzić do myślenia 
w biznesie – warto współpracować.
  
Czym zajmuje się EIG o.RIGP?

Do naszych najważniejszych zadań, na-
leży wspieranie lokalnej przedsiębiorczo-
ści i dbanie o rozwój potencjału Elbląga. 
Realizujemy to poprzez różne inicjatywy 
np. śniadania biznesowe, konferencje, 
zdobywamy też środki z wykorzystaniem 
funduszy unijnych na szkolenia dla człon-
ków. Mogę się pochwalić, że pięć naszych 
dotychczasowych spotkań, które zrealizo-
waliśmy dla przedsiębiorców, cieszyły się 
bardzo dobrą frekwencją i odbiorem. Chce-
my być więc instytucją, która w sposób po-
zytywny oddziałuje na lokalne środowisko 
i służy radą m.in. dla władz lokalnych.  
Kogo zrzesza Izba?

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 
zrzesza obecnie około 250 firm z woje-
wództw: pomorskiego, zachodniopomor-

skiego, warmińsko-mazurskiego, kujaw-
sko-pomorskiego i wielkopolskiego. My 
jako oddział w Elblągu obecnie zrzeszamy 
30 przedsiębiorstw z branż m.in. meblowej, 
usługowej, produkcyjnej czy finansowej. 
Są tu firmy zatrudniające zarówno powyżej 
100 osób, jak i te jednoosobowe. 

Jakie korzyści z przynależności do EIG 
o.RIGP mają jego członkowie?

Niektórzy przedsiębiorcy zadają mi pyta-
nie, co oni będą mieli z tego, że przystąpią 
do Izby? Może powiem trochę przekornie, 
ale nic. Izba to jesteśmy my, a więc to, 
co wspólnie wypracujemy to będziemy 
mieć. Nie ukrywam, że w pierwszej ko-
lejności zapraszamy do nas ludzi, którzy 
chcą z nami współpracować i zmieniać 
otoczenie. Oczywiście mogę powiedzieć, 
że wartością tego, że się do nas należy jest 
możliwość poznania potencjalnych kontra-
hentów. Pozyskujemy m.in. środki unijne 
i można „załapać się” na darmowe szkole-

nie dla firmy, uzyskać pomoc prawną lub 
pomoc innej kategorii. To są jakieś bonusy, 
które jednak nie powinny być podstawo-
wym motywatorem do przystąpienia do 
Izby. Dla mnie podstawową motywacją po-
winno być to, że chcemy coś wspólnie zro-
bić. Dlatego zamiast 100 członków, którzy 
będą czekali kiedy zgarną profity, mamy 
30, chcących z nami zmieniać otoczenie. 
Jeżeli więc Drogi Prezesie masz pomysł 
co trzeba zmienić, to zapraszam Ciebie do 
Izby i zróbmy to razem. Aby zostać jednym 
z nas, wystarczy tylko wypełnić deklarację 
członkowską i przystąpić do Izby. 

EIG o.RIGP istnieje zaledwie od pół roku. 
Co udało Wam się do tej pory zrobić?

Mamy za sobą wiele cennych dla 
przedsiębiorców spotkań. Byliśmy m.in. 
współorganizatorami Elbląskiego Forum 
Inwestycyjnego w Elbląskim Parku Tech-
nologicznym, gdzie rozmawialiśmy m.in. 
o sytuacji rynkowej i o tym jak inwestować 
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Warto współpracować, 
by zrobić coś pozytywnego dla miasta

Z Krzysztofem Ciułą, Prezesem Elbląskiej Izby Gospodarczej Oddziału Regionalnej 
Izby Gospodarczej Pomorza (EIG o.RIGP) rozmawia Rafał Kadłubowski.

KONTAKT do Elbląskiej Izby Gospodarczej Oddział Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza: 
Prezes Oddziału - Krzysztof Ciuła, e-mail: elblag@rigp.pl, strona internetowa: www.rigp.pl
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Trwa konkurs Made in Elbląg, którego ideą jest wyłonienie najlepszych elbląskich 
produktów i usług oraz ich promocja na rynku regionalnym, krajowym i między-
narodowym. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, osoby fi zyczne, 
podmioty ekonomii społecznej, które mają siedzibę lub fi lię na terenie Elbląga, a ich 
produkt lub usługa zgłoszone do konkursu są wytwarzane wyłącznie w Elblągu. 
- Produkt sygnowany znakiem Made in Elbląg ma stać się wizytówką naszego 
miasta. Chcemy promować dorobek gospodarczy Elbląga i wzmacniać lokalnych 
przedsiębiorców – mówi Arkadiusz Kowalczyk z Biura Prezydenta Miasta. - Produkty 
i usługi zgłaszane do konkursu muszą być wprowadzone na rynek na minimum 3 
miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego. Nie wprowadza się ograniczeń 
co do branży. Do konkursu można zgłaszać również produkty lub usługi nagradzane 
w innych konkursach – dodaje Arkadiusz Kowalczyk. 
Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: Start up – dla podmiotów działa-
jących do 12 miesięcy oraz dla fi rm działających powyżej roku. 
Deklaracje zgłoszeniowe można przesyłać na adres: mie@umelblag.pl, bądź do-
starczyć listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs „Made in Elbląg” do 
siedziby Organizatora (Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pok. 
100). Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 2 czerwca 2014 roku. Dokumen-
ty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego - www.elblag.eu. 

swoje pieniądze. Uruchomiliśmy także cykl 
spotkań pod nazwą „Nasze rozmowy o El-
blągu”. Pierwsze z nich dotyczyło współ-
pracy z Obwodem Kaliningradzkim oraz 
tego jak wykorzystać szanse, jakie stwarza 
Mały Ruch Graniczny [więcej na ten temat 
w tym numerze Expressu Biznesu – przyp. 
red.]. Byliśmy jedynym podmiotem re-
prezentującym szeroko rozumiany biznes 
z Elbląga, który wziął udział w spotkaniu 
z marszałkiem województwa, dotyczącym 
programowaniu Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych. Mówiono na nim, na 
co będą wydawane pieniądze z funduszy 
unijnych w najbliższych latach. Było także 
śniadanie biznesowe o aktualnych trendach 
zarządzania i przywództwa w fi rmie. Dzia-
łań jak na pierwszy rok jest sporo. Jest to 
jednak rozgrzewka przed tym, na co nas 
stać i co potrafi my. Ja jestem bardzo ambit-
ny i czasami mówię, że idzie to wolno. Ko-
ledzy i koleżanki z rady oddziału uspokaja-
ją mnie jednak podkreślając, że zrobiliśmy 
bardzo dużo, a może nawet więcej niż inne 
tego typu instytucje otoczenia biznesowe-
go w Elblągu w tym okresie. 

Jakie plany i pomysły na dalszą 
działalność ma EIG o.RIGP?

W listopadzie szykujemy spotkanie dla 
przedsiębiorców, poświęcone nowym per-
spektywom unijnym, czyli na co będą prze-
znaczone fundusze w latach 2014-2020. 
W kolejnym spotkaniu z cyklu „Nasze roz-
mowy o Elblągu”, które odbywać się będą 
raz na kwartał, będziemy mówić o tym jak 
wykorzystać rozwój branży turystycznej 
dla rozwoju potencjału Elbląga. Szykuje-
my także spotkanie o fi nansach edukujące 
przedsiębiorców. Mamy już wstępnie zgo-
dę, osoby referującej, która uznawana jest 
za najwybitniejszą postać edukującą o fi -
nansach w Polsce.
 
Czy jako Izba będziecie występować 
o środki unijne na swoją działalność?

Pod koniec lipca złożyliśmy pierwszy 
wniosek o dotację unijną na ponad 1 milion 
złotych. Zamierzamy ją przeznaczyć w stu 
procentach na szkolenia dla fi rm, będących 
członkami EIG. Kolejne wnioski unijne 
chcemy składać na projekt, w którym bę-
dziemy pomagać zakładać i prowadzić 
fi rmy młodym przedsiębiorcom z Elbląga. 
Chcemy wspierać takie osoby przez rok 
lub dwa lata. Powstanie zespół mentorów, 
czyli doświadczonych biznesmenów, któ-
rzy będą np. raz w miesiącu spotykać się 
z danym przedsiębiorcą, żeby odpowie-
dzieć na jego pytania, wątpliwości i udzie-
lić pomocy. Osoby takie, przejdą także cykl 
praktycznych szkoleń. Podobnym wspar-
ciem było objętych 117 fi rm z Trójmiasta 
i po dwóch latach trwania takiego projektu, 
tylko dwie zawiesiły działalność. 
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- To konsekwencja działań podjętych 
dwa lata temu, kiedy opracowaliśmy 
strategię rozwoju fi rmy i zdecydo-
waliśmy się uruchomić nasze biuro 
projektowe w Elbląskim Parku Techno-
logicznym. Duże zaangażowanie wielu 
osób z Urzędu Miasta i Elbląskiego 
Parku Technologicznego, przyczyniło 
się do podjęcia przez Zarząd Acoustics 
ostatecznej decyzji o uruchomieniu 
tej inwestycji właśnie w tym miejscu 
i w tym czasie – podkreśla Daniel 
Dłuszczakowski Dyrektor Generalny 
Acoustics. - Inwestycja jest odpowie-
dzią na rosnące wymagania jakościowe 
odbiorców ze Skandynawii – dodaje. 
Inwestor zakłada docelowo wybudo-
wanie obiektu o powierzchni 2783 
m2. W pierwszym etapie inwestycji, 
gdzie zatrudnienie znajdzie 15 osób, 
powstanie obiekt o powierzchni 1242 
m2. W zakładzie produkowane będą 
elementy poprawiające warunki pracy 
na platformach wiertniczych, stacjonu-
jących głównie na Morzu Norweskim 
i Morzu Północnym. Ponadto pro-

Norwegowie zainwestują

Made in Elbląg – konkurs 
na markowy elbląski produkt

Firma Acoustics, norweski producent elementów na platformy 
wiertnicze, której oddział mieści się w Elbląskim Parku 
Technologicznym, zdecydowała o wybudowaniu zakładu 
produkcyjnego na Modrzewinie. 

wadzona będzie produkcja konstrukcji 
i urządzeń z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej. Uruchomienie produkcji 
przewidywane jest na jesień 2014 r.
- To modelowy przykład fi rmy, która 
uzyskując wsparcie Elbląskiego Parku 
Technologicznego, po dwóch latach 
funkcjonowania decyduje się opuścić 
mury Parku i wybudować własny nowo-
czesny zakład produkcyjny wraz biurami 
projektowymi i biurem zarządu - mówi 
Paweł Lulewicz, Dyrektor Elbląskiego 
Parku Technologicznego.

- Produkt sygnowany znakiem Made in Elbląg 
ma stać się wizytówką naszego miasta. 
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Jak podaje elbląski magistrat, 
w tegoroczne wakacje miasto 
odwiedziła rekordowa ilość 
turystów. Na podstawie 
danych zgromadzonych 
w elbląskich Punktach 
Informacji Turystycznej 
wynika, że liczba turystów 
odwiedzających miasto 
w okresie wakacyjnym wzrosła 
o 70 proc. w stosunku do roku 
ubiegłego. 

- Ten sezon turystyczny uważamy za 
bardzo udany, tak wielu turystów 
w Punktach Informacji Turystycznej 
jeszcze nie mieliśmy – mówi 
Marzena Pol, specjalista ds. promocji 
w Biurze Prezydenta Miasta. - Mimo 
zawieszenia rejsów po Kanale 
Elbląskim i Zalewie Wiślanym, liczba 
turystów miała tendencję wzrostową 
przez cały okres wakacji. Także coraz 
większa liczba turystów postanawia 
pozostać w Elblągu na dłużej niż 
jeden dzień – dodaje Marzena Pol.
Wśród wszystkich turystów 
zagranicznych odwiedzających 
Elbląg, najwięcej było gości 
z Niemiec (2536 wizyt) i Rosji (599 
wizyt). Ponadto miasto odwiedzili 
obcokrajowcy z Danii, Szwecji, 
Czech, Francji, Włoch, Portugalii, 
Hiszpanii czy Bośni i Hercegowiny.
- W sezonie turystycznym 
hotele odnotowały zauważalny 
wzrost liczby gości, podobnie 
gospodarstwa agroturystyczne. 
Szczególnie widoczne zwiększenie 
liczby turystów było podczas dużych 
wydarzeń miejskich, Mistrzostw 
Europy w Siatkówce na Siedząco 
kobiet i mężczyzn oraz Elbląskiego 
Święta Chleba – podsumowuje 
sezon Hanna Skrobotun, prezes 
Elbląskiego Klastra Turystycznego.
Dzięki tzw. małemu ruchu 
granicznemu z Obwodem 
Kaliningradzkim, sukcesywnie rośnie 
liczba turystów ze wschodu – wzrost 
aż o 1000% w stosunku do roku 
poprzedniego! 
Rokowania na przyszły rok 
wyglądają równie optymistycznie. 
Jubileusz 777-lecia Elbląga oraz 
Mistrzostwa Świata w Siatkówce 
na Siedząco kobiet i mężczyzn to 
wydarzenia, które z pewnością 
wpłyną na zwiększenie liczby 
odwiedzających Elbląg.

15 października 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów, na mocy którego  Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna rozszerzyła się o blisko 80 hektarów gruntów. Tereny włączone w granice Strefy położone są w miastach: Elbląg 
(dodatkowe 4,7064 ha), Nowe Miasto Lubawskie, Iława i Płońsk oraz gminach: Pasłęk (6,7330 ha), Pisz, Biskupiec Piecki i Kurzętnik, 
a także na gruncie prywatnym w Kętrzynie. Rząd szacuje, że w wyniku inwestycji zrealizowanych na nowo włączonych terenach, 
w perspektywie kilku najbliższych lat powstanie ok. 2142 nowych, trwałych miejsc pracy na terenie samej strefy i ok. 447 w jej 
otoczeniu. Wielkość nakładów inwestycyjnych na nowe tereny może wynieść ok. 583 mln zł. 

Na tegorocznych targach POLEKO w Poznaniu, elbląski Zakład Utylizacji Odpadów sp. 
z o.o. otrzymał prestiżową nagrodę Tygrysa Recyklingu. Nagroda ta przyznawana jest 
przedsiębiorstwom, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki 
odpadów u źródła oraz prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. 
Ponadto Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. zajął pierwsze miejsce w kategorii zbiór-
ka opakowań po płynnej żywności „Rekordowy karton”, oraz otrzymał wyróżnienie 
w kategorii zbiórka stłuczki szklanej „Szklana statuetka”.
Marian Wojtkowski – dyrektor ZUO sp. z o.o. - został uhonorowany tytułem „Dyrektora 
roku 2012” w konkursie organizowanym przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów 
Oczyszczania Miast i redakcji „Przeglądu Komunalnego”, za zasługi dla sektora gospo-
darki komunalnej i wdrażanie zasad nowoczesnej gospodarki odpadami.

– Województwa warmińsko-mazurskie 
i pomorskie chcą wspólnie zrealizować 
cały szereg projektów w różnych dzie-
dzin życia społecznego – zadeklarował 
na początku października w Elblągu 
Mieczysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. Płaszczyzną współ-
pracy mają być m.in. Żuławy i Zalew 
Wiślany. 
Październikowe spotkanie marszał-
ków obu województw Jacka Protasa 
i Mieczysława Struka, było już kolejnym 
w tym roku, jakie miało miejsce w Elblą-
gu. Wcześniej w lipcu, doszło do pod-
pisania listu intencyjnego w sprawie 
woli współpracy pomiędzy regionami 
w obszarze Żuław Wiślanych i Zalewu 
Wiślanego. Tym razem rozmawiano 
o konkretnych przedsięwzięciach na 
kolejne lata. 
Wśród poruszanych tematów była m.in. 
kwestia kontynuacji  programu ochrony 

Rekordowy 
sezon 
turystyczny 

Wspólne działania marszałków 
na Zalewie Wiślanym i Żuławach

przeciwpowodziowej Żuław oraz reali-
zacja drugiego etapu programu „Pętla 
Żuławska”.
– Program „Żuławy” definiujemy na 
poziomie 1 miliarda złotych – taka 
byłaby wartość zadań realizowanych na 
terenie Żuław Elbląskich, Żuław Wiel-
kich i Żuław Gdańskich – poinformował 
marszałek województwa pomorskiego.
Z kolei jeśli chodzi o „Pętlę Żuławską”, 
jak podkreślił Mieczysław Struk, był to 
jeden z najlepiej ocenianych projektów 
turystycznych w Polsce, ze względu na 
jego ponadregionalny charakter. 
Obie instytucje zamierzają także 
zacieśnić bliższą współpracę w sprawie 
realizacji zadań związanych ze wzmoc-
nieniem i usprawnieniem komunikacji 
między Gdańskim i Elblągiem. Możliwe, 
że po modernizacji linii kolejowej L 65, 
zwiększy się ilość pociągów kursują-
cych między tymi miastami. 
W trakcie przygotowania jest również 
wspólny projekt, dotyczący ochrony 
domów podcieniowych na Żuławach 
oraz zabytków kultury technicznej – 
mostów, mostów zwodzonych, kana-
łów, śluz itp. 
Podobne spotkania marszałków pomor-
skiego i warmińsko-mazurskiego mają 
odbywać się raz na kwartał.

Tygrys Recyklingu 
dla Zakładu Utylizacji Odpadów

– Program „Żuławy” 
de� niujemy na 
poziomie 1 mld zł 

sPecjalna stReFa jeszcze większa

Przyznanie OPEGIEKA statusu jest na-
stępstwem skutecznie prowadzonej dzia-
łalności innowacyjnej, dbałości o dyna-
miczny rozwój swoich produktów i usług. 
Jest także uwieńczeniem realizacji dużego 
projektu współfi nansowanego z unijnych 
środków. W jego wyniku OPEGIEKA 

utworzyło DATA Center – specjalistyczne 
centrum przetwarzania danych cyfrowych, 
które gwarantuje wysoki poziom zabez-
pieczenia, przetwarzania, utrzymania oraz 
przechowywania danych. Działalność 
Data Center ukierunkowana jest na usługi 
w technologii cloud computing. Dodatko-

OPEGIEKA otrzymała 
status Centrum 
Badawczo-Rozwojowego
status Centrum 
Badawczo-Rozwojowego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartografi czne OPEGIEKA
Sp. z o. o. z Elbląga decyzją ministra gospodarki Janusza 
Piechocińskiego, dołączyło do wąskiego grona komercyjnych jednostek 
naukowych posiadających status centrum badawczo-rozwojowego 
(CBR). Oznacza to, że Spółka spełnia kryteria określone w art. 17 ust. 2 
ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

wo w wyniku projektu OPEGIEKA po-
siada Kancelarię Tajną dedykowaną pra-
cy na materiałach niejawny oznaczonych 
klauzulą tajne, Nato Secret i EU Secret.
Status Centrum Badawczo-Rozwojowe-
go, to nie tylko przywileje i obowiązki, 
ale przede wszystkim nowe możliwości. 
Obecnie OPEGIEKA realizuje cztery pro-
jekty innowacyjne, w tym dwa we współ-
pracy z uczelniami wyższymi, ukierunko-
wane na utworzenie nowych lub istotnie 
ulepszonych produktów dedykowanych 
administracji publicznej oraz rozwiąza-
nia na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
kraju.
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Jak podaje elbląski magistrat, 
w tegoroczne wakacje miasto 
odwiedziła rekordowa ilość 
turystów. Na podstawie 
danych zgromadzonych 
w elbląskich Punktach 
Informacji Turystycznej 
wynika, że liczba turystów 
odwiedzających miasto 
w okresie wakacyjnym wzrosła 
o 70 proc. w stosunku do roku 
ubiegłego. 

- Ten sezon turystyczny uważamy za 
bardzo udany, tak wielu turystów 
w Punktach Informacji Turystycznej 
jeszcze nie mieliśmy – mówi 
Marzena Pol, specjalista ds. promocji 
w Biurze Prezydenta Miasta. - Mimo 
zawieszenia rejsów po Kanale 
Elbląskim i Zalewie Wiślanym, liczba 
turystów miała tendencję wzrostową 
przez cały okres wakacji. Także coraz 
większa liczba turystów postanawia 
pozostać w Elblągu na dłużej niż 
jeden dzień – dodaje Marzena Pol.
Wśród wszystkich turystów 
zagranicznych odwiedzających 
Elbląg, najwięcej było gości 
z Niemiec (2536 wizyt) i Rosji (599 
wizyt). Ponadto miasto odwiedzili 
obcokrajowcy z Danii, Szwecji, 
Czech, Francji, Włoch, Portugalii, 
Hiszpanii czy Bośni i Hercegowiny.
- W sezonie turystycznym 
hotele odnotowały zauważalny 
wzrost liczby gości, podobnie 
gospodarstwa agroturystyczne. 
Szczególnie widoczne zwiększenie 
liczby turystów było podczas dużych 
wydarzeń miejskich, Mistrzostw 
Europy w Siatkówce na Siedząco 
kobiet i mężczyzn oraz Elbląskiego 
Święta Chleba – podsumowuje 
sezon Hanna Skrobotun, prezes 
Elbląskiego Klastra Turystycznego.
Dzięki tzw. małemu ruchu 
granicznemu z Obwodem 
Kaliningradzkim, sukcesywnie rośnie 
liczba turystów ze wschodu – wzrost 
aż o 1000% w stosunku do roku 
poprzedniego! 
Rokowania na przyszły rok 
wyglądają równie optymistycznie. 
Jubileusz 777-lecia Elbląga oraz 
Mistrzostwa Świata w Siatkówce 
na Siedząco kobiet i mężczyzn to 
wydarzenia, które z pewnością 
wpłyną na zwiększenie liczby 
odwiedzających Elbląg.

15 października 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów, na mocy którego  Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna rozszerzyła się o blisko 80 hektarów gruntów. Tereny włączone w granice Strefy położone są w miastach: Elbląg 
(dodatkowe 4,7064 ha), Nowe Miasto Lubawskie, Iława i Płońsk oraz gminach: Pasłęk (6,7330 ha), Pisz, Biskupiec Piecki i Kurzętnik, 
a także na gruncie prywatnym w Kętrzynie. Rząd szacuje, że w wyniku inwestycji zrealizowanych na nowo włączonych terenach, 
w perspektywie kilku najbliższych lat powstanie ok. 2142 nowych, trwałych miejsc pracy na terenie samej strefy i ok. 447 w jej 
otoczeniu. Wielkość nakładów inwestycyjnych na nowe tereny może wynieść ok. 583 mln zł. 

Na tegorocznych targach POLEKO w Poznaniu, elbląski Zakład Utylizacji Odpadów sp. 
z o.o. otrzymał prestiżową nagrodę Tygrysa Recyklingu. Nagroda ta przyznawana jest 
przedsiębiorstwom, które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki 
odpadów u źródła oraz prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną. 
Ponadto Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. zajął pierwsze miejsce w kategorii zbiór-
ka opakowań po płynnej żywności „Rekordowy karton”, oraz otrzymał wyróżnienie 
w kategorii zbiórka stłuczki szklanej „Szklana statuetka”.
Marian Wojtkowski – dyrektor ZUO sp. z o.o. - został uhonorowany tytułem „Dyrektora 
roku 2012” w konkursie organizowanym przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów 
Oczyszczania Miast i redakcji „Przeglądu Komunalnego”, za zasługi dla sektora gospo-
darki komunalnej i wdrażanie zasad nowoczesnej gospodarki odpadami.

– Województwa warmińsko-mazurskie 
i pomorskie chcą wspólnie zrealizować 
cały szereg projektów w różnych dzie-
dzin życia społecznego – zadeklarował 
na początku października w Elblągu 
Mieczysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. Płaszczyzną współ-
pracy mają być m.in. Żuławy i Zalew 
Wiślany. 
Październikowe spotkanie marszał-
ków obu województw Jacka Protasa 
i Mieczysława Struka, było już kolejnym 
w tym roku, jakie miało miejsce w Elblą-
gu. Wcześniej w lipcu, doszło do pod-
pisania listu intencyjnego w sprawie 
woli współpracy pomiędzy regionami 
w obszarze Żuław Wiślanych i Zalewu 
Wiślanego. Tym razem rozmawiano 
o konkretnych przedsięwzięciach na 
kolejne lata. 
Wśród poruszanych tematów była m.in. 
kwestia kontynuacji  programu ochrony 

Rekordowy 
sezon 
turystyczny 

Wspólne działania marszałków 
na Zalewie Wiślanym i Żuławach

przeciwpowodziowej Żuław oraz reali-
zacja drugiego etapu programu „Pętla 
Żuławska”.
– Program „Żuławy” definiujemy na 
poziomie 1 miliarda złotych – taka 
byłaby wartość zadań realizowanych na 
terenie Żuław Elbląskich, Żuław Wiel-
kich i Żuław Gdańskich – poinformował 
marszałek województwa pomorskiego.
Z kolei jeśli chodzi o „Pętlę Żuławską”, 
jak podkreślił Mieczysław Struk, był to 
jeden z najlepiej ocenianych projektów 
turystycznych w Polsce, ze względu na 
jego ponadregionalny charakter. 
Obie instytucje zamierzają także 
zacieśnić bliższą współpracę w sprawie 
realizacji zadań związanych ze wzmoc-
nieniem i usprawnieniem komunikacji 
między Gdańskim i Elblągiem. Możliwe, 
że po modernizacji linii kolejowej L 65, 
zwiększy się ilość pociągów kursują-
cych między tymi miastami. 
W trakcie przygotowania jest również 
wspólny projekt, dotyczący ochrony 
domów podcieniowych na Żuławach 
oraz zabytków kultury technicznej – 
mostów, mostów zwodzonych, kana-
łów, śluz itp. 
Podobne spotkania marszałków pomor-
skiego i warmińsko-mazurskiego mają 
odbywać się raz na kwartał.

Tygrys Recyklingu 
dla Zakładu Utylizacji Odpadów

– Program „Żuławy” 
de� niujemy na 
poziomie 1 mld zł 

sPecjalna stReFa jeszcze większa

Przyznanie OPEGIEKA statusu jest na-
stępstwem skutecznie prowadzonej dzia-
łalności innowacyjnej, dbałości o dyna-
miczny rozwój swoich produktów i usług. 
Jest także uwieńczeniem realizacji dużego 
projektu współfi nansowanego z unijnych 
środków. W jego wyniku OPEGIEKA 

utworzyło DATA Center – specjalistyczne 
centrum przetwarzania danych cyfrowych, 
które gwarantuje wysoki poziom zabez-
pieczenia, przetwarzania, utrzymania oraz 
przechowywania danych. Działalność 
Data Center ukierunkowana jest na usługi 
w technologii cloud computing. Dodatko-

OPEGIEKA otrzymała 
status Centrum 
Badawczo-Rozwojowego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartografi czne OPEGIEKA
Sp. z o. o. z Elbląga decyzją ministra gospodarki Janusza 
Piechocińskiego, dołączyło do wąskiego grona komercyjnych jednostek 
naukowych posiadających status centrum badawczo-rozwojowego 
(CBR). Oznacza to, że Spółka spełnia kryteria określone w art. 17 ust. 2 
ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

wo w wyniku projektu OPEGIEKA po-
siada Kancelarię Tajną dedykowaną pra-
cy na materiałach niejawny oznaczonych 
klauzulą tajne, Nato Secret i EU Secret.
Status Centrum Badawczo-Rozwojowe-
go, to nie tylko przywileje i obowiązki, 
ale przede wszystkim nowe możliwości. 
Obecnie OPEGIEKA realizuje cztery pro-
jekty innowacyjne, w tym dwa we współ-
pracy z uczelniami wyższymi, ukierunko-
wane na utworzenie nowych lub istotnie 
ulepszonych produktów dedykowanych 
administracji publicznej oraz rozwiąza-
nia na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
kraju.
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 Anno Domini 2000 zrobiono zaciąg 
zbrojnych mężów w celu utworzenia 
roty muszkieterskiej. Ale prawdziwą 
dumą i chwałą zamku jest chorągiew 
husarska Jego Miłości Pana Mieczysła-
wa Struka, który poza zamkiem chwa-
lebną funkcję marszałka pomorskiego 
sprawuje.

Służba w husarii nie jest rzeczą prostą, 
łatwą ani tanią. Towarzysz husarii musi 
mieć rumaka, który bądź w gniewskich 
stajniach, bądź w prywatnych posia-
dłościach stacjonuje. Najskromniejszy 
ekwipunek husarski to żupan w kolorze 
i kroju chorągwi, kołpak, spodnie, buty 
z ostrogami lub bez, delia na zimę. Pod-
stawą uzbrojenia jest szabla i zbroja. 
Uprząż rumaka musi być misternie zdo-
biona, szczególnie rząd koński, siodło 
przykryte czaprakiem.

Kandydat na husarza ma obowiązek 
opanować rycerskie rzemiosło. 

– W ciągu półrocznego treningu je-
steśmy w stanie wpoić koniowi zasady 
musztry husarskiej – rzecze kasztelan 
Struczyński. Ciężej bywa z jeźdźca-
mi, którzy nieraz są bardziej od swych 
bucefałów na te nauki odporni, ale tre-
ning czyni mistrza. Jeździec musi umieć 
„zbierać pierścienie”, ścinać jabłka i ka-
pustę szablą w galopie – niegdyś ści-
nało się bisurmańskie głowy, ale obec-
nie przyjaźnimy się z Turcją, więc nie 
wypada. Kiedy delikwent to opanuje, 
przychodzi czas na widowiskowe ćwi-
czenia grupowe, np. szarżę, która przy-

Opanuj Gniew 
– radzi kasztelan jarosław Struczyński

Jeśli chodzi o niego, Zamek 
w Gniewie opanował dawno.  
Dzięki kasztelanowi Struczyń-
skiemu i jego kompanii, życie 
toczy się tu jak w rycerskich 
czasach. Stacjonuje Żółty Regi-
ment Piechoty Jego Królewskiej 
Mości Gustawa II Adolfa, który 
od czasów sławetnej bitwy pod 
Gniewem w 1626 roku, kiedy to 
dał łupnia Sygismuntusowi III 
Wazie, okupuje zamek.

pomina atak ściany jeźdźców – kolano 
w kolano.

Sztandarowym popisem mężów zbroj-
nych jest odbywająca się w końcu wrze-
śnia Bitwa Dwóch Wazów. Jak donoszą 
skrybowie:

Roku Pańskiego 1626, gdy Turek 
Osmański południowe kresy Rzeczy-
pospolitej nękał, od północy, Gustaw II 
Adolf z Wazów, król szwedzki, z armią 
ku Gdańskowi ruszył. Z odsieczą nad 
Bałtyk rzucił się król polski Zygmunt III 
Waza. Na polach pod Gniewem stanęły 
naprzeciw siebie dwie armie i z wszyst-
kich bitnych gardeł wyszedł gromki 
okrzyk: Vivat Vasa! Każdy żołnierz 
swemu Wazie go dedykował.

Bitwa i tego roku skończyła się bez 
rozstrzygnięcia:

Żebyśmy w przyszłym roku mogli ją 
kontynuować – rzecze JM Kasztelan.

On sam w polu dzielnie stawał, bo 
przypadł mu zaszczyt i honor w postać 
dowódcy wojsk polskich pułkowni-
ka Tomasza Zamoyskiego się wcielić. 
Przeciw stanął król Szwedów Gustaw II 
Adolf, którego wrażą postać odtwarzał 
Krzysztof Urban – prezes Stowarzysze-
nia Centrum Aktywnych Gniew.

Panu Kasztelanowi rzadko zdarza się 
odgrywać polskich patriotów. Częściej 
obsadzany jest w rolach cudzoziemskich 
czarnych charakterów. Niemal etatowo 
jako Wielki Mistrz Krzyżacki Ulryk von 
Jungingen traci życie w bitwie pod Grun-
waldem. Nie zawsze upadek z konia na 
polu bitwy jest bezpieczny. Zachowanie 
rumaka w ogniu walki nie do końca jest 
przewidywalne. Tak było w 1999 roku, 
kiedy Wielki Mistrz dosiadał konia spor-
towego. Ów w ostatniej scenie, widząc 
szarżujących    nań Polaków i Litwinów, 
stanął dęba. Ulryk śmignął w górę, upadł 
na plecy a przestraszony koń przegalo-
pował po nim. Dobrze że zbroja była 
solidna i wytrzymała, niemniej jedno 
z kopyt trafiło na śródstopie rycerza i je 
zmasakrowało. Wielki Mistrz w pełnej 
zbroi został migiem odstawiony do szpi-
tala w Ostródzie, gdzie lekarze ucieszyli 
się, bo przed niedługim czasem oglądali 
bitwę w telewizji, a tu nieboszczyk von 
Jungingen już na SOR-ze.

Kasztelan Jarosław Struczyński

Do rycerskiego rzemiosła garnie się 
wielu młodych ludzi
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Zbroję zdjęli, nogę sprawnie ogipso-
wali i odesłali delikwenta pod Grun-
wald, gdzie właśnie kończyły się uro-
czystości pogrzebowe a zaczynała uczta 
podczas której gęsto przepijano: Za 
zdrowie Wielkiego Mistrza.

Życie na Zamku w Gniewie to nie 
tylko musztry i bitwy. Takich atrakcji 
w pokojowych czasach nigdzie się nie 
znajdzie.  Hitem towarzyskim jest mieć 
tu ślub w krzyżackiej zakonnej kapli-
cy z udziałem chóru gregoriańskiego 
„Schola Cantorum Gymevensis”, przy-
jecie weselne w Wielkim Refektarzu 
a noc poślubną w Pałacu Marysieńki lub 
w Hotelu Rycerskim. Przy czym już na 
wstępie Młodą Parę i gości na zamko-
wym dziedzińcu wita kasztelan i jego 
świta, a salwa armatnia oznajmia o wy-
darzeniu okolicznej szlachcie i gawie-
dzi. Mogą się zdarzyć nieprzewidziane 
przeszkody w uroczystości – oto odtrą-
cony wielbiciel porywa Pannę Młodą, 
albo którąś z druhen, z przyczyny, że jej 
srogi ojciec za nic na takiego zięcia zgo-
dy nie chce udzielić. Za gwałtownikiem 
od razu rusza rycerski pościg,  po star-
ciach i pojedynkach panna oczywiście 
zostaje odbita i ceremonia ślubna może 
odbywać się bez dalszych przeszkód.

Zbliża się koniec roku, co jest otwar-
ciem sezonu najlepszych uroczystości 
i zabaw. W końcu listopada urządza się 
Andrzejki. Można też zaplanować nie-
powtarzalne Boże Narodzenie, potem 
najbardziej szałowego Sylwestra, a po 
nim zaczyna się karnawał w staropol-
skim stylu, czyli jedno pasmo uciech 
i krotochwili. 
Anna Kłos

Drzewiej  król Jan III Sobieski bywał 
na Zamku i pałac dla swej umiłowanej 
Marysieńki kazał wyrychtować. Chyba 
nie było im milej jak obecnie gościom 
w hotelowych komnatach

Sala konferencyjna

Dziedziniec zamkowy

Zbliża się koniec roku, co jest otwarciem sezonu 
najlepszych uroczystości i zabaw. W końcu 

listopada urządza się Andrzejki. Można też 
zaplanować niepowtarzalne Boże Narodzenie, 

potem najbardziej szałowego Sylwestra, a po 
nim zaczyna się karnawał w staropolskim stylu, 

czyli jedno pasmo uciech i krotochwili
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Autorska wystawa fotografi i „ W 
Barwach Bursztynu - w Barwach 
Natury”  gdańskiego fotografa  
Henryka Pietkiewicza trafi ła do 
Pekinu. Tam część fotogramów 
stanowi stałą ekspozycją  Amba-
sady RP w Pekinie i reprezentuje 
bursztyn - polski symbol narodo-
wy w fotografi i artystycznej.
Wystawa Henryka Pietkiewicza 
to ekspozycja obejmująca 25 fo-
tografi i, których bohaterem jest 
bursztyn -magiczny i słonecz-
ny kamień, często kojarzony z 
Gdańskiem. Ekspozycja zosta-
ła objęta patronatem Między-
narodowego Stowarzyszenia 
Bursztynników.
- Bursztyn jest symbolem Polski 
cieszącym się prestiżem rów-
nież zagranicą.Sposób wydoby-
cia wywołuje skojarzenia z ener-
gią pochodzącą z głębi ziemi lub 
morza. Energia wewnętrzna ko-
jarzona poprzez „ ogień”, który 
jest zawarty w nazwie bursztynu. 
Najwybitniejsi przedstawiciele 
bursztynników z Trójmiasta po-

Wystawa gdańskiego 
artysty w Pekinie
„W Barwach Bursztynu - w Barwach Natury„ 
- Henryk Pietkiewicz

parli te ideę udostępniając niezwykle cen-
ne unikaty,w tym również Muzeum Bursz-
tynu w Gdańsku - tłumaczy artysta.
Wystawa po prezentacji w Polsce zbierała 
także pozytywne opinie zagranicą. Prezen-
towano ją podczas I Forum Regionalne-
go Polska - Chiny w Gdańsku w kwietniu 
2013r., które odbyło się pod patronatem 
honorowym Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, była także elementem 
artystycznej oprawy wizyty parlamentarnej 
Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz w Am-
basadzie RP w Pekinie.
Część fotogramów jest obecnie stałą 
ekspozycją  Ambasady RP w Pekinie. 
Ukazania bursztynu w całkiem nowej per-
spektywie gratulował autorowi Ambasador 
RP  Tadeusz Chomicki, zachęcając do 
organizacji większej wystawy w Chinach. 
Fotografi e będą także prezentowane pod-
czas kolejnych imprez organizowanych w 
Pekinie.
Fotogramy były także prezentowane pod-
czas Baltic Amber Festival - Hongkong 
2013. Wystawę poparli także pisem-
nie światowej klasy artyści jak m.in. pan 
Krzysztof Zanussi i Rafał Olbiński.
                  Grzegorz Bryszewski
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Odbywające się w Warszawie spotkanie laureatów Poko-
jowej Nagrody Nobla przypada w 30. rocznicę przyznania 
tego wyróżnienia Lechowi Wałęsie. Charakterystyczny gest 
Solidarności na spotkaniu pokazała także Sharon Stone.

- Kiedy przyjęłam tę pracę słowo AIDS było zakazane, nie 
można go było wymawiać – mówiła Sharon Stone po ode-
braniu Nagrody Pokoju.

Sharon Stone nagrodzono za “solidarne działanie na rzecz ludzi walczących z tra-
gedią HIV i AIDS oraz za niesienie im nadziei”. - Trzymam w górze tę nagrodę, bo 
dzielę się nią z wami - mówiła Stone.

- Przemoc jako metoda jest napraw-
dę niebezpieczna - apelował podczas 
spotkania duchowy i polityczny przy-
wódca narodu tybetańskiego Jego 
Świątobliwość Dalajlama XIV.

- Nasze pokolenie ma największą szansę na pokój, na rozwój, 
na dobrobyt. Wcale nie potrzeba tak dużo, aby na tę drogę 
skutecznie i szybko wejść. Mam nadzieję, że tej szansy nie 
zmarnujemy - ocenił na zakończenie spotkania Wałęsa.

Laureaci pokojowej Nagrody Nobla na zakończenie trzy-
dniowego szczytu noblistów w Warszawie wezwali w środę 
do całkowitego zakazu użycia broni jądrowej i ograniczenia 
wydatków na zbrojenia.
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– Skandynawskie przedsiębiorstwa 
chcą prowadzić interesy w Polsce, 
a zwłaszcza w pobliskim regionie War-
mii i Mazur, centralnie zlokalizowanym 
na mapie Europy. Znajdują tu relatywnie 
niskie koszty produkcji, dobrze wykwa-
lifikowaną kadrę, stale powiększający się 
rynek zbytu i rosnący popyt – powiedział 
Carsten Nilsen, prezes Skandynawsko-
Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) pod-
czas konferencji „Otwarci na Skandyna-
wię”, która jest kolejnym etapem promo-
cji regionu wśród firm Szwecji, Finlandii, 

Norwegii i Danii. Kampanię informacyj-
ną zainaugurowała misja gospodarcza 
z krajów skandynawskich, która od 9 do 
12 września br. gościła w Sand Valley 
Golf&Country Club w Pasłęku. 

W spotkaniu uczestniczy ok. 40 skan-

dynawskich przedsiębiorców i dzien-
nikarzy, którzy poznają wojewódz-
two warmińsko-mazurskie i dyskutują 
o możliwościach rozwoju międzynaro-
dowej współpracy gospodarczej. Goście 
zgodnie uznali, że są otwarci na dalsze 
współdziałania i widzą olbrzymie szanse 
na kolejne inwestycje. 

– Kontynuujemy promocję naszego 
województwa  w Skandynawii. Rok 
temu podczas spotkania „Nordic Busi-
ness Talks” poznaliśmy bliżej potrzeby  
i wymagania tamtejszych firm. Teraz 

„Otwarci na 
Skandynawię”
Samorząd województwa warmińSko-mazurSkiego 

kontynuuje poSzukiwania partnerów 
bizneSowych w Skandynawii. 

pokazaliśmy, że odrobiliśmy lekcję, 
potrafimy słuchać i przygotowaliśmy 
ofertę skrojoną pod biznes tamtejszych 
krajów – mówi Jacek Protas, marszałek 
województwa warmińsko-mazurskie-
go. Władze województwa przedstawiły 
spójną wizję możliwości inwestycyjnych 
dla krajów ze Skandynawii, wraz z ofertą 
eksportową, którą zaprezentowała Alek-
sandra Summers, ekspert ds. eksportu 
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 

Zaproszenie Warmii i Mazur do dys-
kusji o współpracy regionu ze Skandy-
nawią oraz oczekiwaniach inwestorów 
przyjęli m.in. przedstawiciele skandy-
nawskich firm i placówek dyplomatycz-
nych, Związek Liderów Sektora Usług 
Biznesowych (Association of Business 
Service Leaders in Poland, ABSL) oraz 
prof. Andrzej Buszko, ekonomista z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, któ-
ry mówiąc o gospodarce w skali mikro 
i makro oraz jej wpływie na wzrost inwe-
stycji  w Polsce, podkreślił: 

– Zagraniczne inwestycje bezpośrednie 
są dziś już zjawiskiem globalnym i są 
głównym czynnikiem rozwoju gospo-
darczego. Ubolewam, że nadal ogrom-
na większość takich inwestycji odbywa 
się między zamożnymi krajami, mimo 
dostępności tańszej siły roboczej w go-
spodarkach rozwijających się. Najwol-
niejsze gospodarki przyciągają zaledwie 
2 proc. obcych inwestycji bezpośred-
nich. Duże możliwości w tym zakresie 

niesie handel zagraniczny – mówił prof. 
Buszko, i dodał: – Duży polski rynek jest 
zaletą, ale jednocześnie niesie ryzyko, 
ponieważ jest w sferze zainteresowań 
wielu zagranicznych inwestorów i trzeba 
się spieszyć w podejmowaniu decyzji, co 
z kolei budzi obawy w zakresie poziomu 
inwestycji, ryzyka jej przeszacowania.

Kraje skandynawskie zajmują 5. miejsce 
pod względem wartości bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych (BIZ) w Pol-
sce i łącznie do tej pory zainwestowały 
blisko 9,5 mld euro. W Polsce działa już 
ok. 2 tys. firm ze Skandynawii w takich 
branżach, jak meblarstwo, telekomunika-
cja czy motoryzacja. Polska znajduje się 
w pierwszej dziesiątce krajów, w których 
inwestują Skandynawowie, ale wartość 
tych inwestycji jest zaledwie na pozio-
mie ok. 0,4 proc. To pokazuje, że Polska 
posiada nadal ogromny potencjał. Jak 
najlepiej zaprezentować swoje atuty, by 
zauroczyć skandynawski kapitał? 

– Skandynawscy przedsiębiorcy coraz 
chętniej spoglądają w stronę Polski, jako 
miejsca do inwestycji i szukają godnych 
zaufania partnerów, nastawionych są na 
długofalową współpracę. Doceniają do-
brze wykształcone kadry, stawiają na in-
nowacje rozwiązania i nowe technologie. 
Oczywiście nadal istnieje też wiele prze-

– Kontynuujemy promocję naszego 
województwa w Skandynawii. 
Rok temu podczas spotkania 
„Nordic Business Talks” poznaliśmy 
bliżej potrzeby i wymagania 
tamtejszych firm. Teraz pokazaliśmy, 
że odrobiliśmy lekcję,
potrafimy słuchać i przygotowaliśmy 
ofertę skrojoną pod biznes
tamtejszych krajów – mówi Jacek 
Protas, marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego.

waRmię i mazuRy wiele łączy ze 
skandynawią. to m.in. Bliskość 
geogRaFiczna, nieskalana na-
tuRa oRaz inwestoRzy, któRzy 
już odnieśli w Polsce sukces. 

władze województwa PRzed-
stawiły sPójną wizję możli-
wości inwestycyjnych dla 

kRajów ze skandynawii.
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– Skandynawskie przedsiębiorstwa 
chcą prowadzić interesy w Polsce, 
a zwłaszcza w pobliskim regionie War-
mii i Mazur, centralnie zlokalizowanym 
na mapie Europy. Znajdują tu relatywnie 
niskie koszty produkcji, dobrze wykwa-
lifikowaną kadrę, stale powiększający się 
rynek zbytu i rosnący popyt – powiedział 
Carsten Nilsen, prezes Skandynawsko-
Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) pod-
czas konferencji „Otwarci na Skandyna-
wię”, która jest kolejnym etapem promo-
cji regionu wśród firm Szwecji, Finlandii, 

Norwegii i Danii. Kampanię informacyj-
ną zainaugurowała misja gospodarcza 
z krajów skandynawskich, która od 9 do 
12 września br. gościła w Sand Valley 
Golf&Country Club w Pasłęku. 

W spotkaniu uczestniczy ok. 40 skan-

dynawskich przedsiębiorców i dzien-
nikarzy, którzy poznają wojewódz-
two warmińsko-mazurskie i dyskutują 
o możliwościach rozwoju międzynaro-
dowej współpracy gospodarczej. Goście 
zgodnie uznali, że są otwarci na dalsze 
współdziałania i widzą olbrzymie szanse 
na kolejne inwestycje. 

– Kontynuujemy promocję naszego 
województwa  w Skandynawii. Rok 
temu podczas spotkania „Nordic Busi-
ness Talks” poznaliśmy bliżej potrzeby  
i wymagania tamtejszych firm. Teraz 

„Otwarci na 
Skandynawię”
Samorząd województwa warmińSko-mazurSkiego 

kontynuuje poSzukiwania partnerów 
bizneSowych w Skandynawii. 

pokazaliśmy, że odrobiliśmy lekcję, 
potrafimy słuchać i przygotowaliśmy 
ofertę skrojoną pod biznes tamtejszych 
krajów – mówi Jacek Protas, marszałek 
województwa warmińsko-mazurskie-
go. Władze województwa przedstawiły 
spójną wizję możliwości inwestycyjnych 
dla krajów ze Skandynawii, wraz z ofertą 
eksportową, którą zaprezentowała Alek-
sandra Summers, ekspert ds. eksportu 
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 

Zaproszenie Warmii i Mazur do dys-
kusji o współpracy regionu ze Skandy-
nawią oraz oczekiwaniach inwestorów 
przyjęli m.in. przedstawiciele skandy-
nawskich firm i placówek dyplomatycz-
nych, Związek Liderów Sektora Usług 
Biznesowych (Association of Business 
Service Leaders in Poland, ABSL) oraz 
prof. Andrzej Buszko, ekonomista z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, któ-
ry mówiąc o gospodarce w skali mikro 
i makro oraz jej wpływie na wzrost inwe-
stycji  w Polsce, podkreślił: 

– Zagraniczne inwestycje bezpośrednie 
są dziś już zjawiskiem globalnym i są 
głównym czynnikiem rozwoju gospo-
darczego. Ubolewam, że nadal ogrom-
na większość takich inwestycji odbywa 
się między zamożnymi krajami, mimo 
dostępności tańszej siły roboczej w go-
spodarkach rozwijających się. Najwol-
niejsze gospodarki przyciągają zaledwie 
2 proc. obcych inwestycji bezpośred-
nich. Duże możliwości w tym zakresie 

niesie handel zagraniczny – mówił prof. 
Buszko, i dodał: – Duży polski rynek jest 
zaletą, ale jednocześnie niesie ryzyko, 
ponieważ jest w sferze zainteresowań 
wielu zagranicznych inwestorów i trzeba 
się spieszyć w podejmowaniu decyzji, co 
z kolei budzi obawy w zakresie poziomu 
inwestycji, ryzyka jej przeszacowania.

Kraje skandynawskie zajmują 5. miejsce 
pod względem wartości bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych (BIZ) w Pol-
sce i łącznie do tej pory zainwestowały 
blisko 9,5 mld euro. W Polsce działa już 
ok. 2 tys. firm ze Skandynawii w takich 
branżach, jak meblarstwo, telekomunika-
cja czy motoryzacja. Polska znajduje się 
w pierwszej dziesiątce krajów, w których 
inwestują Skandynawowie, ale wartość 
tych inwestycji jest zaledwie na pozio-
mie ok. 0,4 proc. To pokazuje, że Polska 
posiada nadal ogromny potencjał. Jak 
najlepiej zaprezentować swoje atuty, by 
zauroczyć skandynawski kapitał? 

– Skandynawscy przedsiębiorcy coraz 
chętniej spoglądają w stronę Polski, jako 
miejsca do inwestycji i szukają godnych 
zaufania partnerów, nastawionych są na 
długofalową współpracę. Doceniają do-
brze wykształcone kadry, stawiają na in-
nowacje rozwiązania i nowe technologie. 
Oczywiście nadal istnieje też wiele prze-

– Kontynuujemy promocję naszego 
województwa w Skandynawii. 
Rok temu podczas spotkania 
„Nordic Business Talks” poznaliśmy 
bliżej potrzeby i wymagania 
tamtejszych firm. Teraz pokazaliśmy, 
że odrobiliśmy lekcję,
potrafimy słuchać i przygotowaliśmy 
ofertę skrojoną pod biznes
tamtejszych krajów – mówi Jacek 
Protas, marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego.

waRmię i mazuRy wiele łączy ze 
skandynawią. to m.in. Bliskość 
geogRaFiczna, nieskalana na-
tuRa oRaz inwestoRzy, któRzy 
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szkód, jak np. różnice w kulturze handlo-
wej, silne rynkowe współzawodnictwo 
i nadal zbyt duża biurokracja w admini-
stracji – mówił Carsten Nilsen, przewod-
niczący Skandynawsko-Polskiej Izby Go-
spodarczej. W dyskusji dotyczącej szans  
i wyzwań we współpracy międzynaro-
dowej pomiędzy Polską, a Skandynawią 
obok C. Nielsena uczestniczyli: Wi-
told Szwed z Biura Radcy Handlowego 
Ambasady Szwecji; Kjell Arne Nielsen, 
Radca Handlowy z Ambasady Króle-
stwa Norwegii, Igor Deryło, Konsultant 
z Ambasady Finlandii oraz prof. Andrzej 
Buszko.

Jaka jest zatem polityka gospodarcza 
Warmii i Mazur, a jakie są konkretne 
zapotrzebowania i oczekiwania inwesto-
rów skandynawskich? Prezentację na ten 
temat przedstawił Radosław Zawadzki, 
dyrektor Departamentu Koordynacji 
Promocji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
a w panelu dyskusyjnym uczestniczyli 
wraz z nim: Maciej Czerwonogrodzki, 
dyrektor Departamentu Skandynawskiej 
Bankowości Korporacyjnej w Nordea 
Bank Polska; Jan Piotrowski, Country 
Director Poland w Eltel Networks Cor-
poration; Michał Powierża, dyrektor 
zarządzający Finnmap Polska; Marcin 
Kuchciński, dyrektor Departamentu Po-
zyskiwania Inwestorów W-MSSE oraz 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Polska - Skandynawia - współpraca międzynarodowa - szanse i wyzwania”. Od lewej: Kjell 
Arne Nielsen, Radca Handlowy, Ambasada Królestwa Norwegii; Carsten Nilsen, przewodniczący, Skandynawsko – Polska 
Izba Gospodarcza (SPCC); Igor Deryło, Konsultant, Ambasada Finlandii; Witold Szwed, senior project manager, Biuro Radcy 
Handlowego Ambasady Szwecji; prof. Andrzej Buszko, ekonomista, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski; Michał Wróblew-
ski, senior manager, Deloitte Doradztwo Podatkowe

Ekonomiczna), który należy do między-
narodowej grupy X-Yachts z siedzibą 
w Danii.

Warmię i Mazury wiele łączy ze Skan-
dynawią. To m.in. bliskość geograficzna, 
nieskalana natura oraz inwestorzy, któ-
rzy już odnieśli w Polsce sukces. Naj-
większymi atutami inwestycyjnymi są 
bez wątpienia wykwalifikowana kadra, 
potencjał technologiczny, niskie koszty 
pracy, zwolnienia podatkowe i granty 
oraz dogodne sąsiedztwo rosyjskiego 
rynku w obwodzie kaliningradzkim. Nie 
bez znaczenia są walory przyrodnicze, 
stanowiące komfortową przestrzeń do 
pracy i po pracy, będące też podstawą 
doskonałej oferty turystyczno-rekreacyj-
nej, w tym stającej się coraz popularniej-
szej w naszym kraju „grze biznesme-
nów” – w golfa. 

Po dyskusji uczestnicy konferencji 
mieli okazję zrelaksować się na polu 
golfowym w Pasłęku. 
(TR)

– skandynawskie PRzedsięBioR-
stwa chcą PRowadzić inteResy 
w Polsce, a zwłaszcza w Po-

Bliskim Regionie waRmii i mazuR, 
centRalnie zlokalizowanym na 

maPie euRoPy.

Paweł Panczyj, dyrektor zarządzający 
ABSL.

O tym, że międzynarodowa współpra-
ca ze skandynawskimi przedsiębiorstwa-
mi się opłaca udowadniał i przekonywał 
z kolei Piotr Zwolak, prezes zarządu, 
Border Yachts sp. z o.o. producent łodzi 
wycieczkowych, sportowych i jachtów 
z Gołdapii (Suwalska Specjalna Strefa 
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-To jedna z największych inwestycji 
w historii naszej firmy oraz zdecydowa-
nie największa z tegorocznych – mówi 
Stanisław Dreliszak, Dyrektor Działu Lo-
gistyki LPP S.A. – W związku z gwałtow-
nym rozwojem firmy, rozbudowa naszego 
głównego magazynu była sprawą niecier-
piącą zwłoki. Obecne 27 tysiącach metrów 
kwadratowych powierzchni magazynu 
przy takim dużym rozwoju firmy okazuje 
się za mało. Dzięki inwestycji będziemy 
mieli jeszcze raz tyle nowej powierzchni. 
Koniec rozbudowy magazynu przewi-
dziany jest na kwiecień 2014 roku. Cały 
projekt ma się zakończyć wiosną roku 
2015. Rok zajmie montaż najnowszych 
systemów magazynowych, uruchomienie 
i testy. Obecnie w centrum zatrudnionych 
jest 350 osób. Po rozbudowie LPP za-
trudni jeszcze 140 nowych pracowników. 
– LPP to jedna z największych firm, 
które zdecydowały się na inwestowa-
nie w naszym mieście. Jest właścicie-
lem najbardziej znanych polskich marek 
odzieżowych, stąd też jej rozwój jest dla 
miasta tak samo ważny, jak kluczowe 

LPP zainwestuje 
140 mln złotych
Firma LPP - krajowy Potentat w branży 
odzieżowej, rozPoczęła rozbudowę swojego 
centrum Logistycznego w Pruszczu gdańskim. 
koszt inwestycji to 140 milionów złotych.

LPP S.A.

po rozbudowie 

zatrudni 

jeszcze 140 nowych 

pracowników.

inwestycje samorządowe – mówi Bur-
mistrz Miasta Pruszcz Gdański Janusz 
Wróbel. – Mam nadzieję, że wraz z dy-
namicznym rozwojem naszego partne-
ra, będzie też rosło jego zaangażowanie 
inwestycyjne w Pruszczu Gdańskim. 
Centrum w Pruszczu Gdańskim obsługu-
je obecnie 1300 salonów, rozlokowanych 
w jedenastu krajach. Firma obecna jest 
w Pruszczu Gdańskim od 2001 roku, kie-
dy to kupiła hale magazynowe przy ulicy 
Grunwaldzkiej 64. Do dziś funkcjonują 
tam między innymi magazyny wysokie-
go składowania. Magazyn ten obsługuje 
sklep internetowy i markę  Promo Stars. 
Nowe centrum logistyczne powstało w la-
tach 2007 – 2008. (GB)
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Bezpieczny, praktyczny  i… ładny

Wyniki konkursu  
Women’s World Car 
of the Year 2013:

Samochód rodzinny
1 - Audi A4 Allroad
2 - Volkswagen Golf 7
3 - BMW serii 3

Samochód luksusowy
1 - Range Rover
2 - Mercedes SL
3 - BMW serii 6

Samochód sportowy
1 - Porsche Boxster S
2 - Audi RS5
3 - Toyota GT86/Subaru BRZ

Auto typu SUV
1 - Mazda CX-5
2 - Hyundai Santa Fe
3 - Nissan Pathfi nder

Samochód ekonomiczny
1 - Ford Fiesta
2 - Kia Cerato
3 - Toyota Prius

Women’s World Car of the Year 2013
1 - Ford Fiesta
2 - Mazda CX-5
3 - Range Rover

Mazda CX-5 to samochód, który posiada wszystkie cechy ce-
nione przez kobiety. To jakby auto specjalnie stworzone z myślą 
o paniach. SUV-y z założenia mają łączyć cechy samochodów 
osobowych z terenowymi: oferować więcej przestrzeni, więk-
szy prześwit, nierzadko napęd na 4 koła. Ale jednocześnie mają 
zapewniać komfort jazdy taki, jak w samochodach osobowych. 
A cóż takiego posiada Mazda CX-5? Nieźle wygląda, jest dość lek-
ka, zastosowano w niej najnowocześniejsze rozwiązania technicz-
ne. jedną z najważniejszych jest technologia SkyActive, zauważal-
nie zmniejszająca zużycie paliwa. 

Jeśli SUV – to musi być Mazda

już od dawna między bajki można włożyć mit, 
że kobiety nie interesują się motoryzacją i ważny dla 
nich jest tylko kolor. jeśli np. ma do wyboru dwa auta 
– jedno z mocniejszym silnikiem, ale bez dodatkowego 
wyposażenia zwiększającego bezpieczeństwo i drugie 

ze słabszym silnikiem, ale za to z poduszkami 
powietrznymi, abS-em i kontrolą trakcji – wybierze to 
drugie. wielu producentów tworząc nowe modele 
bierze więc pod uwagę właśnie gust pań. 

oprócz tego co roku organizowany jest międzynarodowy 
konkurs „women’s world car of the year 2013”, w którym to 
właśnie kobiety wybierają „swój” samochód roku. tegoroczna 
edycja to 14 dziennikarek motoryzacyjnych (jurorek) z 12 
państw zasiadających w kapitule konkursu, które wybrały auta 

w poszczególnych kategoriach. panie przyznawały punkty 
w pięciu kategoriach, w których znalazły się auta: rodzinne, 

luksusowe, sportowe, ekonomiczne oraz SuV-y. następnie pojazdy 
ze wszystkich kategorii rywalizowały dodatkowo o tytuł „najlepszego 
auta kobiecego 2013”.
dziennikarki przy ocenianiu poszczególnych modeli stosowały kryteria, 
którymi w życiu codziennym kierują się kobiety: bezpieczeństwo, 
relacja wartości do ceny, estetyka, bagażnik i schowki, ułatwienia 
dla dzieci, łatwość prowadzenia, dostępna paleta kolorów, walory 
ekologiczne oraz… seksapil. 
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Za najlepsze auto dla pań w tym roku jurorki uznały Forda Fiestę z silnikiem 1.0 EcoBoost. 
Ciekawostką w tym aucie jest właśnie silnik – ta jednostka napędowa posiadająca 3 cylindry 
i o pojemności zaledwie jednego litra wytwarza moc w zależności od wariantu 100 KM lub 
125 KM. Silnik ten był już doceniony w innym konkursie - “International Engine of the year”. 
Został zaprojektowany specjalnie do oszczędnej jazdy, według danych producenta ma spa-
lać 4,5 litra paliwa na 100 km. jurorki podkreślały, że Fiesta to oprócz ekonomii połączenie 
nowoczesnej technologii i dynamicznego wyglądu. Ford Fiesta znajduje się tez na wysokich 
miejscach w rankingach niezawodności. 

Ford najlepszy 
i ekonomiczny

Bezpieczny, praktyczny  i… ładny
nie od dziś wiadomo, że kobiety i mężczyźni inaczej patrzą na samochód. 

dla kobiet zazwyczaj mniej ważny jest duży, ryczący silnik i agresywny 

wygląd, za to decydując się na kupno zwracają uwagę na bezpieczeństwo, 

praktyczne rozwiązania i komfort. no i oczywiście samochód musi się 

podobać – ma być po prostu ładny. 

jako najlepszy samochód rodzinny panie uzna-
ły Audi A4 Allroad. Ten samochód z nadwoziem 
w wersji kombi oferowany jest z różnymi jednost-
kami napędowymi, zarówno benzynowymi, jak 
i diesla o mocy od 150 KM do 245 KM. Napęd na 4 
koła i znakomita skrzynia biegów (są dwie wersje: 
6-biegowa oraz S-tronic) gwarantują znakomitą 
przyczepność i łatwość prowadzenia w każdych 
warunkach. Samochód jest przestronny, ma duży 
bagażnik oraz długą listę wyposażenia zarówno 
podstawowego, jak i dodatkowego. 

Rodzinne Audi

Tu zwycięzca może nieco dziwić. Panie 
nie wybrały bowiem typowej luksusowej 
limuzyny. Ale po przyjrzeniu się temu sa-
mochodowi zdziwienie znika: nowy Range 
oferuje ogromną wygodę podczas jazdy po 
drogach asfaltowych a jednocześnie umoż-
liwia poczucie nieco adrenaliny podczas 
jazdy w trudniejszych warunkach, w których 
świetnie daje sobie radę. A poza tym – takim 
autem jeździł przecież james Bond! jeśli do 
tego dodać oryginalny design i eleganckie 
nadwozie to wiadomo już, co tak urzekło 
jurorki, że wybrały właśnie ten samochód. 

Synonim luksusu - Range Rover

Sportowy Porsche Boxster S

Centralnie umieszczony silnik typu boxer 
o mocy – bagatela – 315 KM napędzający 
niezbyt ciężką karoserię, klasyczny wygląd, 
znakomite właściwości jezdne – i już mamy 
zwycięzcę w kategorii “samochody spor-
towe”. Porsche Boxster S rozpędza się do 
prędkości 100 km/h w czasie zaledwie 5,1 
s. Co ciekawe, przy znakomitych osiągach 
jest jednocześnie ekonomiczny i ekologicz-
ny (spełnia wszystkie rygorystyczne normy 
emisji CO2). No i ten styl... Porsche to prze-
cież klasa sama w sobie. 
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Nie tylko dla pań

Nowy Ford Fiesta został niedawno wybrany Kobiecym 
Samochodem Roku 2013. Ale nie oznacza to, że tylko paniom się 
podoba. Fiesta ma wiele cech, które czynią to auto 
atrakcyjnym także dla mężczyzn. 

Nowy Ford Fiesta przykuwa wzrok i in-
tryguje swoim odmienionym wyglądem. 
Wyposażony w szereg nowych funkcji 
oraz innowacyjnych technologii oferuje 
zupełnie nowe możliwości, pozwalając 
czuć się pewnie i cieszyć się jazdą. 

Przód przyciąga wzrok – potężna krata 
wlotu powietrza, refl ektory projekcyjne 
ze światłami do jazdy dziennej w tech-
nologii LED czy maska silnika o spor-
towym wyglądzie. Całości dopełniają 
dostępne opcjonalnie 17-calowe koła 
z aluminiowymi felgami oraz bogata pa-
leta żywych kolorów nadwozia. Wszyst-
ko to nadaje samochodowi oryginalny 
i dynamiczny wygląd. Również wnętrze 
pozytywnie zaskakuje – wysoka jakość 
materiałów i tkanin, nowoczesne wzory 
w połączeniu z doskonałym wykończe-
niem oraz detalami z satynowego chromu 
tworzą komfortowe i stylowe otoczenie. 
Nowego Forda Fiesta wyposażono w cały 
szereg innowacyjnych technologii, które 
dbają o bezpieczeństwo, wygodę i przy-
jemność z jazdy w każdych warunkach. 
Do wyboru jest również aż 12 niezwy-
kłych kolorów nadwozia.

Warto też zwrócić uwagę na zastoso-
waną technologię Ford SYNC. Pozwala 
na obsługę odtwarzacza muzyki czy wy-
konywanie i odbieranie połączeń telefo-
nicznych za pomocą prostych poleceń 
głosowych. Kluczowym elementem sys-
temu SYNC jest funkcja wzywania po-
mocy, która w momencie wypadku łączy 
się za pomocą telefonu komórkowego 
ze służbami ratunkowymi, aby podać im 
wszystkie istotne informacje (np. współ-
rzędne GPS) oraz umożliwić rozmowę 
z kierowcą. 

Z innych technologii przydatnmych dla 
kierowcy i pasażerów warto wspomnieć: 
zintegrowaną z systemem audio nawiga-
cję; Ford MyKey® umożliwiającą kie-
rowcy zaprogramowanie i przypisanie 
do kluczyka stałych parametrów (jak: 
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prędkość maksymalna, głośność systemu 
audio, przypomnienie o zapięciu pasów, 
zablokowanie deaktywacji systemów 
wspomagających bezpieczeństwo); pod-
grzewaną przednią szybę; automatyczne 
refl ektory, które włączają się wtedy, gdy 
są potrzebne; lusterka boczne składa-
ne automatycznie w chwili zamknięcia 
samochodu czy w końcu funkcję opóź-
nionego wyłączenia refl ektorów, która 
umożliwia oświetlenie drogi do domu 
przez dodatkowe 30 sekund. 

Jeśli do tego dodać komfortowe i pod-
grzewane przednie fotele, system Ford 
KeyFree (pozwalający otwierać i zamy-
kać drzwi samochodu bez wyciągania 
kluczyka z kieszeni) oraz najnowocze-
śniejszy system audio Sony, na który 
skłąda się m.in. osiem głośników klasy 
premium – to nietrudno zrozumieć, dla-
czego panie wybrały właśnie Fiestę jako 
samochód roku 2013. 

Warto dodać, że nowa Fiesta jest wy-
posażona w kamerę przydastną przy co-
faniu oraz dostępne opcjonalnie czujniki 
parkowania. 

Jest to także samochhód ekonomiczny, 
który średnio zużywa zaledwie 4,3 l/100 
km (dane dla wersji 1.0 125 KM). A to 
dzięki znakomitemu silnikowi benzyno-
wemu Ford Eco Boost 1,0 (silnik roku 
2012 i 2013). Jest to nowy, rewolucyjny 
1-litrowy i 3-cylindrowy silnik benzyno-
wy, który zapewnia tyle mocy, ile można 
oczekiwać po jego konwencjonalnym 
odpowiedniku o pojemności 1,6 litra. 
Zużycie paliwa obniżono o 24%, a emi-
sję CO2 zredukowano o 25% – wynosi 
zaledwie 99 g/km. Ford Fiesta jest także 
dostępny z sinikami diesla. 

Dla najbardziej wymagających klien-
tów dostępne jest także bogate wyposa-
żenie dodatkowe.
Rafał Korbut
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Nie tylko dla pań

Nowy Ford Fiesta został niedawno wybrany Kobiecym 
Samochodem Roku 2013. Ale nie oznacza to, że tylko paniom się 
podoba. Fiesta ma wiele cech, które czynią to auto 
atrakcyjnym także dla mężczyzn. 
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nologii LED czy maska silnika o spor-
towym wyglądzie. Całości dopełniają 
dostępne opcjonalnie 17-calowe koła 
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pozytywnie zaskakuje – wysoka jakość 
materiałów i tkanin, nowoczesne wzory 
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dbają o bezpieczeństwo, wygodę i przy-
jemność z jazdy w każdych warunkach. 
Do wyboru jest również aż 12 niezwy-
kłych kolorów nadwozia.

Warto też zwrócić uwagę na zastoso-
waną technologię Ford SYNC. Pozwala 
na obsługę odtwarzacza muzyki czy wy-
konywanie i odbieranie połączeń telefo-
nicznych za pomocą prostych poleceń 
głosowych. Kluczowym elementem sys-
temu SYNC jest funkcja wzywania po-
mocy, która w momencie wypadku łączy 
się za pomocą telefonu komórkowego 
ze służbami ratunkowymi, aby podać im 
wszystkie istotne informacje (np. współ-
rzędne GPS) oraz umożliwić rozmowę 
z kierowcą. 

Z innych technologii przydatnmych dla 
kierowcy i pasażerów warto wspomnieć: 
zintegrowaną z systemem audio nawiga-
cję; Ford MyKey® umożliwiającą kie-
rowcy zaprogramowanie i przypisanie 
do kluczyka stałych parametrów (jak: 
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prędkość maksymalna, głośność systemu 
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zablokowanie deaktywacji systemów 
wspomagających bezpieczeństwo); pod-
grzewaną przednią szybę; automatyczne 
refl ektory, które włączają się wtedy, gdy 
są potrzebne; lusterka boczne składa-
ne automatycznie w chwili zamknięcia 
samochodu czy w końcu funkcję opóź-
nionego wyłączenia refl ektorów, która 
umożliwia oświetlenie drogi do domu 
przez dodatkowe 30 sekund. 

Jeśli do tego dodać komfortowe i pod-
grzewane przednie fotele, system Ford 
KeyFree (pozwalający otwierać i zamy-
kać drzwi samochodu bez wyciągania 
kluczyka z kieszeni) oraz najnowocze-
śniejszy system audio Sony, na który 
skłąda się m.in. osiem głośników klasy 
premium – to nietrudno zrozumieć, dla-
czego panie wybrały właśnie Fiestę jako 
samochód roku 2013. 

Warto dodać, że nowa Fiesta jest wy-
posażona w kamerę przydastną przy co-
faniu oraz dostępne opcjonalnie czujniki 
parkowania. 

Jest to także samochhód ekonomiczny, 
który średnio zużywa zaledwie 4,3 l/100 
km (dane dla wersji 1.0 125 KM). A to 
dzięki znakomitemu silnikowi benzyno-
wemu Ford Eco Boost 1,0 (silnik roku 
2012 i 2013). Jest to nowy, rewolucyjny 
1-litrowy i 3-cylindrowy silnik benzyno-
wy, który zapewnia tyle mocy, ile można 
oczekiwać po jego konwencjonalnym 
odpowiedniku o pojemności 1,6 litra. 
Zużycie paliwa obniżono o 24%, a emi-
sję CO2 zredukowano o 25% – wynosi 
zaledwie 99 g/km. Ford Fiesta jest także 
dostępny z sinikami diesla. 

Dla najbardziej wymagających klien-
tów dostępne jest także bogate wyposa-
żenie dodatkowe.
Rafał Korbut
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BIZNESOWO Z ROSJą

Na kolejnych stronach prezentujemy artykuły z Pomorza skierowane do turystów 

i biznesmenów rosyjskojęzycznych. Materiały zostały przygotowane przy współpracy 

z  joanną Czerepko, konsultantem firmy Doradca Consultants z Gdyni.

На следующих страницах представляем информацию о польском Приморье для

русских бизнессменов и туристов. Материал подготовлен при сотрудничестве с 

Иоанной Черепко, консультантом компании Дорадца Консултантс из Гдынии.

Магда Молэк, Оливер Яняк, мисс 
Польши – Катажина Кшешовска, 
группа Перфект -  это лишь некоторые 
из знаменитостей, которые появились 
за день до открытия крупнейшего 
торгово-развлекательного центра на 
севере Польши. На открытии центра 
был также сам президент Гдини – 
Войтех Шчурек.

Ривьера является уникальным местом 
объединения развлечений и местом, где 
можно интересно провести свободное 
время. Здесь  присутствует очень 
интересный, традиционный характер 
торговых улиц. Центр предлагает 
жителям и туристам много ресторанов, 
кафе и баров, где можно найти 
разнородное меню.  Центр Ривьера 
является также культурным центром 

города Гдыня - местом для проведения 
концертов, событий и спектаклей.

Арендная площадь составляет 70 000 
квадратных метров, расположенных 
на двух уровнях с 240 магазинами. Это 
даёт центру первое место в северной 
части страны (по площади). Ривьера 
также занимает почетное место в 
первой десятке крупнейших торговых 
центров в Польше. Близлежащие 
торговые центры сопоставимого 
размера и качества находятся в 
Варшаве, Лодзе и Познане. В Ривьере 
находятся 2 500 парковочных мест и 
самая большая в Польше и первая в 
Гдыне охраняемая парковка для 300 
велосипедов с обслуживанием.

В центре находится гипермаркет 
Real, мультиплекс Helios , уголок с 

В Померании будет создан 
уникальный спортивно 
-оздоровительный комплекс. Это 
будет одна из наиболее интересных 
и ожидаемых инвестиций в регионе 
на сумму более 70 млн . Инвестиция 
будет находится в городе Реда.

В состав комплекса войдут: 
полноразмерный плавательный 
бассейн, фитнес-центр, сауна с SPA 
и оздоровительном центром, сквош и 
теннисные корты, а также аквариум и 
круглогодовой зимний сад для детей. 
Одной из самых больших развлечений 
инвестиции будет единственная в этой 
части  Европы горка через аквариум с 
акулами. Торжественное подписание 
соглашения о финансировании 
строительства бассейна и отдыха 
состоялась в отеле Ibis Styles в городе 
Реда.

Стоимость кредита с европейского 
фонда Джессика для проекта 
составляет 20 млн. злотых, а  всего 
более 70 млн. злотых. Оператором 
кредита Джессики является Банк 
BOŚ. Инвестором является  компания 
специального назначения, созданная 

Семеко Гдыния.
В этом уникальном комплексе будут 

находиться: спортивный бассейн 
16x25 м. с отдельной гардеробной. 
Там также запланирован первый в 
Польше бассейн для младенцев с 
отдельной циркуляцией воды и с 
улучшенными физико-химическими 
параметрами воды и воздуха, 
комплекс бассейнов с широким 
спектром развлечений для детей 
и семей. Длина более 350 метров, 
надувная ленивая речка связывает 
зоны бассейна с искусственными 
волнами и другими уникальными 
водными аттракционами, прежде 
всего горкой через аквариум с 
акулами.

Инвестиция является результатом 
реализации страсти и многолетнего 
опыта инвестора в области морского 
аквариума - там найдётся океанариум 
с морскими аквариумами, аквариум 
с живыми коралловыми рифами и 
экспериментальные водоемы. Зимний 
сад, в котором будут расположены 
природные тропы и уголок 
возобновляемых источников энергии 

и утилизации.
Фитнес-центр и сквош-корты будут 

расположены рядом с клубом для 
детей. С помощью этого решения 
каждая мать сможет в течение 
дня оставить своего ребёнка под 
профессиональным надзором в клубе, 
чтобы заниматься фитнесом или 
пойти в спа. Паб с боулингом будет в 
городе Реда новым, привлекательным 
местом встречь для друзей и 
знакомых. В комплексе запланирован 
двухэтажный паркинг, так чтобы не 
было  возможно „выйти с мокрой 
головой на холодный ветер”.

-Это одна из самых захватывающих 
и долгожданных инвестиций не 
только в регионе, но и во всей 
Польше -  добавил маршал Мечислав 
Струк - Не без значения является 
факт, что расположение комплекса 
обеспечивает легкий доступ местных 
жителей городов Реда и метрополии 
„Троймясто” и для миллионов 
туристов, посещающих в течение 
лета Хельский полуостров, а также 
для малого пограничного движения в 
Калининградской области.

В течении 23 
Международного 
конгресса IAKS в 
Кельне, Германия, были 
врученны высшие 
награды в области 
архитектуры спорта.

На трибуне самых лучших 
спортивных и развлекательных 
объектов в мире оказалась также PGE 
Аrena Гданьск! Янтарный стадион 
получил тоже награду за решения, 
приспособленные для инвалидов.

Конкурс проводится с 1987 года. 
Организаторы - IAKS International, 
Международный Олимпийский 
Комитет (IOS) и Международный 
Параолимпийский Комитет (МПК).

В этом году на конкурс заявлено 
97 объектов из 30 стран мира. 31 из 
них также соревновались  за лучший 
объект без барьеров. Среди конкурс 
ныхобъектов нашлись польские 
победители: PGE Arena Гданьск, 
Национальный стадион в Варшавие и 
спортивный зал в Гдыне.

Наконец, бронзовые награды 
получили янтарная PGE Arena и 
Национальный Стадион в Варшаве. 
PGE Arena является единственным в 
Польше и одним из трёх объектов в 
мире, которые получили награду за 
объект без барьеров для инвалидов.

-Местный патриотизм и сердце 
всегда подсказывали нам, что PGE 
Arena красивый объект. Красивый и 
современный, - говорит заместитель 
мэра Гданьска Анджей Бояновски, 
который в Кельне вместе с Томашем 
Ковальским, президентом оператора 
Арена Гданьск получили приз. - 
Таким образом, я радуюсь в двойне, 
потому что это на самом деле 
являются доказательством того, что 
наше мнение разделяют эксперты.

Крупнейший комплекс бассейнов в Померании

С целью оправдания ожидания 
Россиян, в Калининградской области 
открывается возможность прямой 
продажи билетов на спортивные 
и художественные события, 
происходящие в объекте Ergo 
Arena Гданьск,. Именно Россияне 
часто приежают в Ergo Arena для 
посещения концертов мировой 
музыкальной сцены, которая не 
существует в Калининграде. Очень 
популярными являются также для 
гостей калининградской области 
спортивные мероприятия. 

Клиенты из России не всегда 
были убеждены покупкой билетов 
через Интернет. Вместо распечатки 
интернетнего подтверждения 
брони многие доплачивали, чтобы 
получить традиционный билет. 
По этой причине осуществлением 
прямого распространения билетов в 
Калининградской области занялась 
компания eBilet.

Благодаря сотрудничеству фирмы 
eBilet с агентством RedComm и Di-
scovery 39 , россияне в Калининграде 
теперь смогут приобрести билеты 
на мероприятие в труйместе. Самое 
важное что, они будут получать 
билеты в традиционной форме. Тем 
самым весь процесс покупки будет 
максимально упрощен.

В ноябре на Стадионе Ergo пройдет 
ряд спортивных мероприятий. 
1 декабря состоится концерт 
популярной звезды музыки - 
Shakin Stevens. Концерт будет 
организован по поводу 30-летия 
появленияся первого мирового 
хита этого исполнителя. Также 
привлекательным для россиян 
представлятся Чемпионат Мира 
по легкой атлетике, который 
запланирован на 7-9 марта 2014 года. 
В конкурсе примут участие около 
500 участников из почти 160 стран в 
26 дисциплинах.

Ривьера центр открыт!

12 ресторанами, спортивный магазин 
Intersport ( 3000 кв.м.) и магазины 
популярных брендов : H&M , Zara, TK 
Maxx , New Yorker , Reserved , Empik 
, Smyk , CCC, House, Carry, Cubus и 
другие многочисленные бутики. Скоро 
к ним присоединится Saturn, Van Graf 
и C&A.

PGE Arena 
высоко оценена

Билеты на мероприятия 
в  Ergo Arena можно также 
получить в Калининграде



EXPRESS BIZNESU      | 75

BIZNESOWO Z ROSJą

Na kolejnych stronach prezentujemy artykuły z Pomorza skierowane do turystów 

i biznesmenów rosyjskojęzycznych. Materiały zostały przygotowane przy współpracy 

z  joanną Czerepko, konsultantem fi rmy Doradca Consultants z Gdyni.

На следующих страницах представляем информацию о польском Приморье для

русских бизнессменов и туристов. Материал подготовлен при сотрудничестве с 

Иоанной Черепко, консультантом компании Дорадца Консултантс из Гдынии.

Магда Молэк, Оливер Яняк, мисс 
Польши – Катажина Кшешовска, 
группа Перфект -  это лишь некоторые 
из знаменитостей, которые появились 
за день до открытия крупнейшего 
торгово-развлекательного центра на 
севере Польши. На открытии центра 
был также сам президент Гдини – 
Войтех Шчурек.

Ривьера является уникальным местом 
объединения развлечений и местом, где 
можно интересно провести свободное 
время. Здесь  присутствует очень 
интересный, традиционный характер 
торговых улиц. Центр предлагает 
жителям и туристам много ресторанов, 
кафе и баров, где можно найти 
разнородное меню.  Центр Ривьера 
является также культурным центром 

города Гдыня - местом для проведения 
концертов, событий и спектаклей.

Арендная площадь составляет 70 000 
квадратных метров, расположенных 
на двух уровнях с 240 магазинами. Это 
даёт центру первое место в северной 
части страны (по площади). Ривьера 
также занимает почетное место в 
первой десятке крупнейших торговых 
центров в Польше. Близлежащие 
торговые центры сопоставимого 
размера и качества находятся в 
Варшаве, Лодзе и Познане. В Ривьере 
находятся 2 500 парковочных мест и 
самая большая в Польше и первая в 
Гдыне охраняемая парковка для 300 
велосипедов с обслуживанием.

В центре находится гипермаркет 
Real, мультиплекс Helios , уголок с 

В Померании будет создан 
уникальный спортивно 
-оздоровительный комплекс. Это 
будет одна из наиболее интересных 
и ожидаемых инвестиций в регионе 
на сумму более 70 млн . Инвестиция 
будет находится в городе Реда.

В состав комплекса войдут: 
полноразмерный плавательный 
бассейн, фитнес-центр, сауна с SPA 
и оздоровительном центром, сквош и 
теннисные корты, а также аквариум и 
круглогодовой зимний сад для детей. 
Одной из самых больших развлечений 
инвестиции будет единственная в этой 
части  Европы горка через аквариум с 
акулами. Торжественное подписание 
соглашения о финансировании 
строительства бассейна и отдыха 
состоялась в отеле Ibis Styles в городе 
Реда.

Стоимость кредита с европейского 
фонда Джессика для проекта 
составляет 20 млн. злотых, а  всего 
более 70 млн. злотых. Оператором 
кредита Джессики является Банк 
BOŚ. Инвестором является  компания 
специального назначения, созданная 

Семеко Гдыния.
В этом уникальном комплексе будут 

находиться: спортивный бассейн 
16x25 м. с отдельной гардеробной. 
Там также запланирован первый в 
Польше бассейн для младенцев с 
отдельной циркуляцией воды и с 
улучшенными физико-химическими 
параметрами воды и воздуха, 
комплекс бассейнов с широким 
спектром развлечений для детей 
и семей. Длина более 350 метров, 
надувная ленивая речка связывает 
зоны бассейна с искусственными 
волнами и другими уникальными 
водными аттракционами, прежде 
всего горкой через аквариум с 
акулами.

Инвестиция является результатом 
реализации страсти и многолетнего 
опыта инвестора в области морского 
аквариума - там найдётся океанариум 
с морскими аквариумами, аквариум 
с живыми коралловыми рифами и 
экспериментальные водоемы. Зимний 
сад, в котором будут расположены 
природные тропы и уголок 
возобновляемых источников энергии 

и утилизации.
Фитнес-центр и сквош-корты будут 

расположены рядом с клубом для 
детей. С помощью этого решения 
каждая мать сможет в течение 
дня оставить своего ребёнка под 
профессиональным надзором в клубе, 
чтобы заниматься фитнесом или 
пойти в спа. Паб с боулингом будет в 
городе Реда новым, привлекательным 
местом встречь для друзей и 
знакомых. В комплексе запланирован 
двухэтажный паркинг, так чтобы не 
было  возможно „выйти с мокрой 
головой на холодный ветер”.

-Это одна из самых захватывающих 
и долгожданных инвестиций не 
только в регионе, но и во всей 
Польше -  добавил маршал Мечислав 
Струк - Не без значения является 
факт, что расположение комплекса 
обеспечивает легкий доступ местных 
жителей городов Реда и метрополии 
„Троймясто” и для миллионов 
туристов, посещающих в течение 
лета Хельский полуостров, а также 
для малого пограничного движения в 
Калининградской области.

В течении 23 
Международного 
конгресса IAKS в 
Кельне, Германия, были 
врученны высшие 
награды в области 
архитектуры спорта.

На трибуне самых лучших 
спортивных и развлекательных 
объектов в мире оказалась также PGE 
Аrena Гданьск! Янтарный стадион 
получил тоже награду за решения, 
приспособленные для инвалидов.

Конкурс проводится с 1987 года. 
Организаторы - IAKS International, 
Международный Олимпийский 
Комитет (IOS) и Международный 
Параолимпийский Комитет (МПК).

В этом году на конкурс заявлено 
97 объектов из 30 стран мира. 31 из 
них также соревновались  за лучший 
объект без барьеров. Среди конкурс 
ныхобъектов нашлись польские 
победители: PGE Arena Гданьск, 
Национальный стадион в Варшавие и 
спортивный зал в Гдыне.

Наконец, бронзовые награды 
получили янтарная PGE Arena и 
Национальный Стадион в Варшаве. 
PGE Arena является единственным в 
Польше и одним из трёх объектов в 
мире, которые получили награду за 
объект без барьеров для инвалидов.

-Местный патриотизм и сердце 
всегда подсказывали нам, что PGE 
Arena красивый объект. Красивый и 
современный, - говорит заместитель 
мэра Гданьска Анджей Бояновски, 
который в Кельне вместе с Томашем 
Ковальским, президентом оператора 
Арена Гданьск получили приз. - 
Таким образом, я радуюсь в двойне, 
потому что это на самом деле 
являются доказательством того, что 
наше мнение разделяют эксперты.

Крупнейший комплекс бассейнов в Померании

С целью оправдания ожидания 
Россиян, в Калининградской области 
открывается возможность прямой 
продажи билетов на спортивные 
и художественные события, 
происходящие в объекте Ergo 
Arena Гданьск,. Именно Россияне 
часто приежают в Ergo Arena для 
посещения концертов мировой 
музыкальной сцены, которая не 
существует в Калининграде. Очень 
популярными являются также для 
гостей калининградской области 
спортивные мероприятия. 

Клиенты из России не всегда 
были убеждены покупкой билетов 
через Интернет. Вместо распечатки 
интернетнего подтверждения 
брони многие доплачивали, чтобы 
получить традиционный билет. 
По этой причине осуществлением 
прямого распространения билетов в 
Калининградской области занялась 
компания eBilet.

Благодаря сотрудничеству фирмы 
eBilet с агентством RedComm и Di-
scovery 39 , россияне в Калининграде 
теперь смогут приобрести билеты 
на мероприятие в труйместе. Самое 
важное что, они будут получать 
билеты в традиционной форме. Тем 
самым весь процесс покупки будет 
максимально упрощен.

В ноябре на Стадионе Ergo пройдет 
ряд спортивных мероприятий. 
1 декабря состоится концерт 
популярной звезды музыки - 
Shakin Stevens. Концерт будет 
организован по поводу 30-летия 
появленияся первого мирового 
хита этого исполнителя. Также 
привлекательным для россиян 
представлятся Чемпионат Мира 
по легкой атлетике, который 
запланирован на 7-9 марта 2014 года. 
В конкурсе примут участие около 
500 участников из почти 160 стран в 
26 дисциплинах.

Ривьера центр открыт!

12 ресторанами, спортивный магазин 
Intersport ( 3000 кв.м.) и магазины 
популярных брендов : H&M , Zara, TK 
Maxx , New Yorker , Reserved , Empik 
, Smyk , CCC, House, Carry, Cubus и 
другие многочисленные бутики. Скоро 
к ним присоединится Saturn, Van Graf 
и C&A.

PGE Arena 
высоко оценена

Билеты на мероприятия 
в  Ergo Arena можно также 
получить в Калининграде
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Вести программу будет Томас 
Шафернакер (Schafernaker), известный 
британский телеведущий польского 
происхождения. Томас родился в 
Польше и получил образование в 
Великобритании. Это один из самых 
популярных ведущих программы 
прогноза погоды в Великобритании. 
Телеканалы реализуют серию коротких, 
получасовых программ, которые будут 
посещать области вокруг  Гданьска 
- родного города Томаса. Программа 
на польском языке будет показана 
только в Польше , однако английская 
версия будет локализована и глобально 
вещаться с ноября 2013 года. 

Программа начинается так: Томас 
приезжает к себе домой в Гданьск - 
сердце польской культуры. Гданьск 
является шлюзом Кашубско - польского 
региона известного  оргинальным 
диалектом и традиционной едой: 

питательных супов, пельменей и 
вкусных тортов. Томас исследует 
разнообразные и вкусные блюда 
региона и людей, которые их готовят. 
Не все знают разнообразие этой части 
Польши.

В своих странствиях Томас 
переезжает в Кашубской Ландшафтной 
Парк в поисках грибов, находит 
морские деликатесы в дюнах 
Словинского Национального Парка 
и открывает деревянныю избу на 
берегу озера с реальными Кашубками, 
которые очень красиво поют и готовят 
вкусные блюда. Он также пробует 
пресноводные рыбы из озер, в которых 
он ловил с дедом, когда был ребёнком. 
Он тоже поедёт и Гданьск с визитом, 
чтобы пробовать местную водку.

Эпизоды программы будут разделены 
на цвета. „Черный” относится к земле, 
где Томас идет в лес и с местным 

В октябре открыто отель Хамптон Бай Хилтон, 
расположенный в аэропорте Леха Валенсы в Гданьске. Отель 
будет работать под брендом Хамптон от Хилтон по договору 
франшизы подписанной с Хилтон Ворлдвайд. Это одна из 
лучших гостиниц эконом-класса, доступных на европейском 
рынке - говорит Рената Борцуч, ПР-специалист в компании.

Этот отель состоит из 116 комфортабельных двухместных 
номеров на 4 этажах, Снейк-бара по вызову 24 часа в сутки, 
уголка для завтрака, зоны для работы и встреч с доступом 
в Интернет, конференц-зала и фитнес-зала. Инвестор 
подчеркивает, что этот объект построен с учетом потребностей 
тех, кто путешествует по делам или просто для отдыха. В 
Отеле также есть номера для инвалидов. Отель располагает 70 
парковочными местами для автомобильных туристов.

BIZNESOWO Z ROSJĄ

Отель Хамптон Бай Хилтон в гданьском аэропорте открыт

Travel Channel в 
Гданьске и Кашубах
В Гданьске и Кашубах снимают 
новую программу международного 
телеканала Travel Channel с польским 
телеканалом Polsat Food Network . 
Программа будет проводиться на 
английским и польским языках.

лесником ищет грибов, чтобы их взять 
в местный ресторан , где он учится 
делать традиционные вареники с 
грибами. „Желтый” - солнце и песок 
:  пришел ли Томас в Сахару ... ? 
Оказывается, что нет. Это огромная 
пустыня песчаных дюн расположенных 
в Словинском национальном парке, 
одним из самых больших в Европе. 
Томас узнает много интересных 
фактов о дюнах и пробует морские 
местные деликатесы . „Голубой” - 
озеро, где Томас присоединяется к 
местным рыбакам, чтобы ловить 
рыбу в традиционном катере. Потом 
Томас пробует учиться искусства 
традиционного копчения рыбы. 
„Красный” - огонь, и любовь, где 
Томас вместе с группой местных 
домохозяек готовит традиционный 
праздник, к которому прекрасно 
подходит домашняя водка. Команда, 
приготавливающая блюда, поёт 
местные песни . Последний эпизод 
это „Гданьск „ , где Томас начинает 
путешествие от места его рождения в 
Гданьске. Он рассказывает об истории 
этого прекрасного города и посещает 
известные места производителя водки, 
содержащей листочки 22-каратного 
золота и, как оказывается, источник 
которого находится в фонтане Нептуна 
- признанным символом Гданьска.
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Magda Mołek, Olivier Janiak, miss Polski Katarzyna Krze-
szowska, zespół Perfect, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 
– to tylko niektóre ze znanych osobistości, jakie pojawiły się 
na dzień przed otwarciem największego centrum handlowo-
rozrywkowego w Polsce północnej. Na gali, podczas oficjal-
nego otwarcia Centrum Riviera dla VIP-ów, nie mogło za-
braknąć redakcji Expressu Biznesu. 

Riviera to jedyne w swoim rodzaju miejsce łączące centrum 
rozrywki i miejsce do spędzania wolnego czasu, oddając jed-
nocześnie tradycyjny charakter ulicy handlowej w nietuzin-
kowym wnętrzu, a także oferując gdynianom i mieszkańcom 
metropolii restauracje, kawiarnie i bary. Z założenia ma to być 
najintensywniej żyjące centrum rozrywkowe Gdyni – miejsce 
koncertów, pokazów, zdarzeń i występów artystycznych.    

Powierzchnia najmu Riviery wynosi 70 tys. metrów kwadra-

towych na dwóch poziomach z 240 sklepami, co daje Centrum 
pierwsze miejsce w północnej części kraju pod względem 
powierzchni i lokuje je w pierwszej dziesiątce największych 
centrów handlowych w Polsce. Najbliższe galerie handlowe 
porównywalnej wielkości i jakości znajdują się w Warsza-
wie, Łodzi i Poznaniu. Riviera posiada 2500 miejsc parkin-
gowych oraz największy w Polsce i pierwszy w Trójmieście 
duży strzeżony parking dla 300 rowerów wraz z miejscem 
serwisowym. 

W galerii dostępny jest hipermarket Real, multipleks Helios, 
foodcourt z 12 lokalami,  Intersport (3000 mkw) oraz skle-
py popularnych marek: H&M, Zara, TK Maxx, New Yorker, 
Reserved, Empik, Smyk, CCC, House, Carry, Cubus i liczne 
butiki. Wkrótce do tego grona dołączą: Saturn, Van Graaf 
i C&A. Rafał Korbut

Centrum Riviera 
już otwarte!

W Riverze znalazły się elementy małej 
infrastruktury rozrywkowej, jak na 
przykład... deska do surfowania

W Centrum Riviera w Gdyni znalazły się 
sklepy znanych światowych marek, niektóre 
właśnie debiutują w Polsce

Rozmowy w kuluarach przed oficjalnym 
otwarciem Riviery. Od lewej: Maciej 
Kiełbicki, członek zarządu Mayland RE, 
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, oraz 
Marek Ciszewski, dyrektor Centrum Riviera

Maciej Kiełbicki, członek zarządu 
Mayland RE, przekazuje Markowi 
Ciszewskiemu, dyrektorowi Centrum 
Riviera, symboliczny klucz

Miss Polski Katarzyna Krzeszowska, która 
została ambasadorką marki Pretty One, 
również pojawiła się na gali w Gdyni

Jako gwiazda wieczoru wystąpił 
zespół Perfect z wokalistą Grzegorzem 
Markowskim na czele

Fot. Rafał Korbut (6)
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W „Expressie Biznesu" znajdują się wywiady 
z bankowcami, samorządowcami, prezesami 
czy też prywatnymi przedsiębiorcami, którzy 
osiągnęli sukces. Pytamy o jego genezę, pomysły 
na promocję i szanse na rozwój. Nie boimy się też 
pytać o porażki i zagrożenia, bo to one mogą być 
punktem wyjścia do nowych pomysłów.

ROZMAWIAMY 
Z LUDŹMI SUKCESU

Interesuje nas biznes

www.pomorski.info  |  b.stanalowska@expressy.pl  |   tel. 791 164 155

Mieczysław Struk, 
marszałek wójewództwa 
pomorskiego

Teresa Kamińska, 
prezes zarządu Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Janusz Jarosiński, 
prezes zarządu
Morskiego Portu Gdynia 

Jarosław Szydłak, 
dyrektor Region Sieci 
Firmowej Getin Noble Bank

Roman Szyszko, 
wiceprezes ds. fi nansowych 
w spółce ENERGA

Sławomir Koprowski, 
prezes zarządu spółki 
Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Tadeusz Zdunek, 
prezes fi rmy Zdunek, 
przedstawiciela marek Renault 
i BMW w Trójmieście

Małgorzata Winiarska, 
prezes zarządu i dyrektor 
naczelny Hotelu Haffner 
w Sopocie


