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Najnowszy, już dwudziesty szósty z kolei numer „Expressu Biznesu” 
trafi a do Państwa rąk  na początku marca. Jest to pierwszy w 2014 roku 
numer naszego magazynu i śmiało można porównać charakter zapre-
zentowanych w nim materiałów do wiosennej aury za oknem. Ta pora 
roku  kojarzy się bowiem z ożywieniem i nową energią, a wiosenną 
aurę widać także w pomorskim biznesie.

Wystarczy spojrzeć chociażby na strony poświęcone gospodarce mor-
skiej w naszym magazynie. Rozmawiamy tam z Januszem Jarosińskim, 
prezesem Portu Gdynia, który opowiada o poważnej portowej inwesty-
cji, która zwiększy zdolność przeładunkową portu i sprawi, że Gdynia 
stanie się jeszcze bardziej poważniejszym graczem na mapie europej-
skich przeładunków. Pozytywne wiadomości idą także ze strony Stocz-
ni Remontowej Nauta, która na naszych łamach informuje o pierwszej 
zwodowanej w nowym roku jednostce. Statek, który powstał w tej trój-
miejskiej stoczni to kolejny przykład tego, że pomorski przemysł stocz-
niowy coraz lepiej czuje się realizując zlecenia dla branży offshore.

W magazynie znajdziecie Państwo także obszerny materiał o fi rmie 
Szkuner z Władysławowa, który powinien przybliżyć temat połowów 
ryb. Przedstawiciele Szkunera podkreślają, że dostarczenie na rynek 
świeżej ryby o dobrej jakości to poważne wyzwanie, a dbanie o jakość 
powinno mieć miejsce już w momencie wypłynięcia na połów.

Nową energię charakterystyczną dla wiosennej aury doskonale wi-
dać także w tekście „Z Parku do Jaguara”, w którym opisujemy sukces 
gdyńskiej fi rmy Control Solutions, której udało się zaledwie po kilku 
latach działania zdobyć zyskowne i prestiżowe zlecenie dla samocho-
dowej marki Jaguar. 

Pomysłowość i kreatywność często wymaga także współpracy różnych 
podmiotów. Taka współpraca jest z kolei tematem artykułu „W Grupie 
Siła”, gdzie rozmawiamy z  Jarosławem Szydłakiem, Dyrektorem Re-
gionalnym Getin Banku i Sławomirem Skraba, Dyrektorem Departa-
mentu Ubezpieczeń Grupowych Pracowniczych Open Life o ofercie 
grupowego ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorców. Taka 
oferta jest unikalna na rynku, a jej pomysłodawcy zadbali także o łatwy 
sposób zawarcia umów i proponują przedsiębiorcom bogaty pakiet do-
datkowych korzyści i ułatwień.

Co jeszcze można znaleźć w “Expressie Biznesu”? Dużo 
miejsca zajmują tematy samorządowe, piszemy także 
o ciekawej ofercie pożyczek skierowanych głównie dla 
mikrofi rm.

Kontynuujemy także publikację tematów luźniej-
szych, które mogą zainteresować także Płeć Piękną. 
Dużo miejsca poświeciliśmy tam działalnościom sto-
warzyszeń i organizacji, które skierowane są do Ko-
biet działających w biznesie.

W magazynie znadziecie Państwo także dodatek 
na temat biznesu w województwie warmińsko-
mazurskim.

Zachęcamy Państwa dla lektury najnowszego 
wydania naszego magazynu.

Piotr Ruszewski
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Transport publiczny jaki znamy dziś już niedługo zacznie przechodzić 
do historii. Założenia oczywiście są doskonałe: ma być większa konku-
rencyjność na rynku, większe możliwości podróżowania, wprowadzone 
zostaną nowe środki komunikacji (z tego najważniejsza to powstająca 
właśnie Pomorska Kolej Metropolitalna). Zanim to wszystko jednak na-
stąpi rządzących zarówno na szczeblach lokalnych, jak i na szczeblu wo-
jewódzkim i państwowym, czeka jednak sporo wyzwań. 
Zmiany zostały niejako wymuszone odgórnie. Rząd przyjął bowiem 
ustawę, która przenosi obowiązki organizacji transportu również na 
gminy, powiaty i województwa. Samorządowcy muszą więc opraco-
wać plany transportu 
publicznego na róż-
nych szczeblach – od 
lokalnego aż po wo-
jewódzki. Przedstawi-
ciele władz powiatu, 
miast i gmin z terenu 
powiatu kartuskiego, 
wspólnie z Kaszub-
skimi Pracodawcami, 
zorganizowali spo-
tkanie na ten właśnie 
temat. W spotkaniu 
wzięli udział także 
przedstawiciele  Urzę-
du marszałkowskiego. 
- Sejmik Wojewódz-
twa Pomorskiego 
uchwalił podczas 
ostatniej, lutowej sesji 
„Plan zrównoważone-
go rozwoju publiczne-
go transportu zbiorowego dla Województwa Pomorskiego” -- wyjaśnia 
Krzysztof Czopek, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego. - Takie dokumenty muszą 
również opracować samorządy niższych szczebli, ponieważ zobowią-
zuje do tego właściwa ustawa. Powstały całkowicie nowe uregulowania 
prawne, do których trzeba się dostosować. Każdy organizator transpor-
tu publicznego musi określić sieć komunikacyjną, na której wykonywa-
ne będą przewozy publiczne. I to licząc od najwyższego szczebla, czyli 
ministra transportu (transport krajowy), przez województwo, powiaty, 
aż po gminy.
W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele władz powiatu (z Ja-
niną Kwiecień, starostą powiatu kartuskiego, na czele), burmistrzowie 
i wójtowie, przedsiębiorcy oraz zarządzający obecnie funkcjonującymi 
firmami transportowymi. 
- Podczas tego spotkania wyjaśniono, że ani minister, ani marszałek nie 
rozwiążą wszystkich problemów związanych z transportem publicznym 
– tłumaczy Krzysztof Czopek. - Powiaty i gminy muszą wyznaczyć tra-
sy na swoich obszarach, gdzie będzie odbywać się publiczny transport 

o charakterze lokalnym. Muszę przyznać, że do spo-
tkania w Kartuzach przygotowała się każda ze stron, 
a to pozwala z dużym optymizmem patrzeć na dalsze 
prace w dziedzinie planowania transportu w kaszub-
skich samorządach. Warto podkreślić, że samorzą-
dowcy z powiatu kartuskiego są prekursorami w tej 
dziedzinie, inne samorządy za wyjątkiem Trójmiasta 
jak na razie „zaspały”. A samorządowcy z powiatu 
kartuskiego podejmują już teraz działania mimo 
tego, że brakuje jeszcze ostatecznych uwarunkowań 
prawnych idących za wprowadzoną w życie ustawą. 
Podczas dyskusji pojawiła się również idea tworze-
nia związków gminnych, które będą opracowywać 
wspólne plany transportowe. Jestem przekonany, że 
to dobry kierunek, ponieważ Kaszuby są obszarem 
mocno zintegrowanym i wspólne podejście do spraw 

transportu wydaje się 
niezbędne. Podczas 
tego spotkania mieli-
śmy okazję zaprezen-
tować szczegółowe 
informacje o miej-
scach i  sposobie re-
alizacji przez władze 
województwa trans-
portu publicznego.
W spotkaniu uczest-
niczyli też przedstawi-
ciele Związku Kaszub-
skich Pracodawców 
z siedzibą w Żukowie. 
- Byliśmy współor-
ganizatorem tego 
spotkania, ponieważ 

uważamy, że transport publiczny jest bardzo waż-
ny w kontekście rozwoju gmin i powiatu – wyjaśnia 
Zbigniew Jarecki, prezes Związku Kaszubskich Praco-
dawców. - To było pierwsza taka debata, która miała 
za zadanie otworzyć dyskusję na ten temat. Dyskusję, 
jak będzie wyglądał transport publiczny za kilka lat, 
gdy będzie już funkcjonować Pomorska Kolej Metro-
politalna. Bo to, że wiele spraw się znacząco zmieni, 
nie ulega żadnym wątpliwościom. Jednocześnie 
wchodzi nowa ustawa, która nakłada na gminy obo-
wiązek organizacji i finansowania transportu publicz-
nego. Gminom oczywiście się to nie podoba, bo dla 
nich to dodatkowe obciążenie finansowe, nałożone 
przez rząd. Tak czy inaczej trzeba będzie wszystko od 
nowa zorganizować i już dziś trzeba o tym pomyśleć. 
Najważniejsze jest odpowiednie zracjonalizowanie 
transportu – bo dziś nie wygląda to dobrze. Np. w póź-
niejszych godzinach popołudniowo-wieczornych nie 
można już w żaden sposób dostać się do wielu miej-
scowości. Ostatni autobus jedzie np. o 17 czy 18 i do 
rana następnego dnia nie ma już żadnej komunikacji. 
To bezwzględnie trzeba zmienić.              Rafał Korbut

SamoRządy zapłacą 
za transport publiczny

Już niedługo cały transport publiczny zacznie się 
zmieniać. Część obowiązków – m.in. finansowanie – 
przejmą lokalne samorządy. Oczywiście nie wszyscy 
są z tego faktu zadowoleni. 
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Spotkanie w Kartuzach współorganizował 
Zwiazek Kaszubskich Pracodawców
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Obecny Konfl ikt Ukraiński 
a biznes na Wschodzie
- Chińskie przysłowie mówi -”Oby dane 
było Ci żyć w ciekawych czasach”. 
Stwierdzenie to nabiera nowego znacze-
nia w obecnej sytuacji geopolitycznej 
naszego regionu. Większość z nas z uwa-
gą śledzi w ostatnich tygodniach kryzys 
ukraiński zastanawiając się jaki wpływ 
będzie miał obecny konfl ikt na nasze 
bezpieczeństwo oraz możliwości funk-
cjonowania wolnej wymiany handlowej 
i prowadzenia biznesu na wschodzie.
Pytanie nie jest postawione bez kozery. 
Polska po 2013r. może uznać się za eks-
portera, ponieważ bilans wymiany han-
dlowej z zagranicą jest dodatni i aż 15% 
naszego eksportu trafi a na rynek rosyjski. 
Rosja jest istotnym partnerem również 
dlatego, że zajmuje piąte miejsce w ran-
kingu największym odbiorców polskiego 
eksportu oraz w 2013r. oraz zanotowa-
liśmy dynamikę wzrostu na poziomie 
9,2% w 2013r.
Jeśli do tego bilansu dodamy wartość 
eksportu na Ukrainę to mowa jest o bli-
sko 1/5 polskiego eksportu. Eksportu, 
który trafi a na teren obecnie wyjątkowo 
niestabilnego regionu. Przewidywania 
są „umiarkowanie optymistyczne” wpo-
nieważ w prowadzeniu biznesu z Rosją 
nie pomaga słaby rubel wpływając bez-
pośrednio na konkurencyjność polskich 
towarów na rynku rosyjskim.
Słaby rubel to również jego mniejsza siła 
nabywcza za granicą, co z kolei może 
mieć wpływ na coraz istotniejszą dla 
naszego regionu współpracę z Obwodem 
Kaliningradzkim. Nie bez znaczenia jest, 
że drugą najliczniejszą grupą odwiedzają-
cą Gdańsk po Niemcach są Rosjanie (wg 
Instytutu Eurotest). Jest to swoisty sukces 
naszego regionu, który wspierany przez 
przepisy o tzw. Małym ruchu granicz-
nym, m.in. dzięki któremu HORECA jak 
i inne branże mogą odczuć w ostatnich 
dwóch latach istotny wzrost przypływu 
rosyjskiej gotówki. Dla przykładu – Mu-
zeum Historyczne  w Gdańsku zanoto-
wało znacznie lepszy sezon w 2013r. niż 
w roku poprzednim, w którym przecież 
Gdańsk był współorganizatorem Impre-
zy Euro 2012. Jednym z motorów tego 
sukcesów byli turyści z Obwodu Kalinin-
gradzkiego.
Sytuacja jest nerwowa - z jednej strony 
w regionie powstaje coraz więcej ini-
cjatyw  wspólnej współpracy, można 
by wymienić partnerstwo miast Elbląg 
i Kaliningrad, wspólne działanie stowa-
rzyszeń Pomorskiego Klubu Biznesu 
i Baltic Business Club z Kaliningradu czy 

Komentarz 
marcina 
Kołakowskiego, 
v-ce prezesa zarządu 
Pomorskiego Klubu Biznesu

ewolucja prasy trójmiejskiej w kierunku 
rosyjskojęzycznych dodatków, artykułów 
czy wydań magazynów. Z drugiej strony 
pojawiły się natomiast pogłoski o odwo-
łaniu wspólnej imprezy organizowanej 
w naszym regionie dla Rosjanek 8 marca. 
Co prawda politycy zapewniają nas, że 
ewentualne reperkusje wobec Rosji za 
aneksję militarną Krymu będą „wycelo-
wane” we władzę a nie naród rosyjski, 
ale nerwowy klimat i skłonność Rosji 
to stosowania całego katalogu narzędzi 
wpływu (np. ostatnie embargo na import 
mięsa z Polski do Rosji) nie ułatwia 
współpracy, do której bądź co bądź jeste-
śmy geografi cznie zobligowani.

powstał projekt 
nowej mariny w Gdyni

Gdyński zespół architektoniczny 
Studio KWADRAT pod kierunkiem 
Jacka Droszcza uzyskał I nagrodę 
w konkursie na projekt koncepcyjny 
Nowej Mariny w Gdyni.
Konkurs na projekt koncepcyjny 
Nowej Mariny w Gdyni ogłosił Polski 
Związek Żeglarski
- Budowa nowej i nowoczesnej ma-
riny, służącej żeglarzom i pełniącej 
zarazem funkcje publiczne, to jeden 
z elementów programu działań PZŻ 
wspierany przez władze miasta. 
Realizacja wybranego w konkursie 
projektu nastąpi w drodze partner-
stwa fi nansowego, przy zaanga-
żowaniu PZŻ i klubów. W tym celu 
wkrótce zostanie powołana spółka 
celowa. Prognozowany koszt inwe-
stycji to ok. 100 mln zł, a jej spodzie-
wany fi nał to koniec 2017 roku- tłu-
maczy Wiesław Kaczmarek - prezes 
PZŻ i członek jury.                           (GB)

amber najlepszym 
browarem

Ogłoszono wyniki plebiscytu orga-
nizowanego przez portal wielbicieli 
piwa browar.biz. Browar Amber zajął 
tam najwyższą pozycję wśród śred-
niej wielkości browarów.
Plebiscyt organizowany jest od 
jedenastu lat. W tym roku do kon-
kursu zgłoszono ponad 1300 piw. To 
o 10% więcej niż przed rokiem. Piwa 
podzielone były według gatunków 
na 15-ście kategorii. Dodatkowo 
przyznano tytuły: Piwo Roku, Debiut 
Roku oraz Browar Roku. Browar Am-
ber zajął najwyższą pozycję wśród 
średniej wielkości browarów.
Dodatkowe wyróżnienia przypadły 
też poszczególnym markom piw 
warzonym w Browarze Amber. 
W pomorskim browarze powstają 
trzy z pięciu najlepszych polskich 
piw w kategorii browarów średnich: 
Koźlak, Pszeniczniak i Gran Imperial 
Porter. Na uwagę zasługuje również 
wysoko uplasowane w plebiscycie 
Piwo Żywe, które jest jednym z naj-
bardziej utytułowanych polskich piw 
i znane jest wielbicielom piwa już od 
10 lat.                                                  (KB)
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„Wiwisekcja odwagi w biznesie” – to 
temat wyjątkowego, urodzinowego spo-
tkania Creative Morning, które odbyło się 
w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczo-
ści STARTER. Na spotkaniu nie zabrakło 
przedstawicieli Expressu Biznesu. 

Tym razem prelegentem był Miłosz Brze-
ziński - konsultant biznesowy, prowokacyj-
ny interpretator zjawisk psychologicznych 
w biznesie, inspirator współpracujący 
z rynkiem biznesowym na całym świecie. 
Dodatkowo z okazji świętowania drugiego 

roku działalności, Starter przygotował dla 
uczestników wiele niespodzianek, a także 
jak zawsze okazję do networkingu.

Podczas Creative Morning mówiono 
o tym, co się w Starterze działo w ciągu 
ostatniego roku. Podczas prelekcji, wspól-
nie z Miłoszem Brzezińskim, uczestnicy 
szukali odpowiedzi na pytania:

Czym się charakteryzuje odwaga w biz-
nesie? Z czego się składa? Jak zaprząc ją 
do kreatywności i mnożenia sukcesów? Co 
biorą pod uwagę ludzie, którzy podejmują 

odważne decyzje biznesowe - co uważają 
za ważne, a co pozostawiają przypadkowi? 
Czy odwaga jest w ogóle konstruktem, na 
który da się nałożyć siodło i nim pokiero-
wać, czy raczej rządzi się swoimi prawa-
mi? Tak czy owak - gdzie jest jej źródło 
i jak ją sobie w głowie oraz działaniach 
uporządkować?

Po sporej dawce wiedzy i energii uczest-
nicy kontynuowali networking podczas 
nieformalnych rozmów.
Rafał Korbut

Urodzinowy Creative Morning
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Grupa LOTOS skorzysta z polskiej ropy
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-

nictwo SA podpisało 20 grudnia 2013 
roku z Grupą LOTOS S.A umowę na 
sprzedaż ropy naftowej. Surowiec tra-
fi do rafinerii LOTOSU w Gdańsku od 
1 stycznia 2015. Umowa obowiązuje 
w latach 2015-2019 z możliwością jej 
przedłużenia na czas nieokreślony. Jej 
szacowana wartość na dzień 20 grudnia 
2013 wynosi ok. 3,2 mld zł. Surowiec 
będzie odbierany przez kupującego  
koleją z terminali kolejowych PGNiG 
zlokalizowanych na terenie Oddziału 
PGNiG w Zielonej Górze. Za transport 
surowca odpowiedzialna będzie spółka 
LOTOS Kolej.  – To kolejna umowa 
na sprzedaż ropy naftowej z krajowego 
wydobycia podpisana w ostatnich mie-
siącach przez PGNiG.  Umowa z Grupą 
LOTOS, powiększająca grono klientów 
kupujących ropę naftową wydobywa-
ną w Polsce, jest kolejnym potwier-

dzeniem słuszności realizacji przyjętej 
strategii dotyczącej m.in. efektywnego 
zagospodarowania krajowych złóż ropy 
naftowej i gazu  – powiedział Jerzy Ku-

rella, p.o. Prezesa Zarządu PGNiG SA.  
– Po realizacji Programu 10+ LOTOS 
dysponuje jedną z najnowocześniej-
szych rafinerii na świecie. Nasze insta-
lacje przerabiają różne gatunki ropy naf-
towej, co pozytywnie wpływa na efek-
tywność i optymalizację produkcji oraz 
najwyższą jakość paliw – podkreśla Pa-
weł Olechnowicz, Prezes Zarządu Gru-
py LOTOS S.A. – Surowiec z PGNiG 
sprawdził się w dotychczasowych te-
stach technologicznych, a od 2015 roku 
rozpoczniemy jego komercyjny przerób 
w Gdańsku.

Równolegle LOTOS prowadzi 
z PGNiG prace nad zagospodarowaniem 
złóż lądowych w Polsce. W przyszłym 
roku spółki planują wykonać pierwszy 
odwiert poszukiwawczy, który pozwoli 
potwierdzić potencjał wydobywczy jed-
nej z koncesji. 
Opracowała Anna Kłos
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Tylko tam była wystarczająca ilość 
miejsca, aby ustawić stoły dla ponad 
500 osób i jeszcze wygospodarować 
nie tylko scenę ale i parkiet do tań-
ca . Przydał się, wszak mamy karna-
wał. Najbardziej prestiżowe Nagrody 
w konkursie „Pomorski Pracodawca 
Roku 2013” trafi ły do: Zarządu Mor-
skiego Portu Gdynia, Mostostalu Po-
morze i Malteurop Polska. 
- Obowiązkiem przedsiębiorców jest 
nie tylko terminowe płacenie podat-
ków i terminowa realizacja zobowiązań 

fi nansowych, ale również tworzenie 
właściwych warunków pracy i moż-
liwości rozwoju dla pracowników – 
stwierdził witając gości Gali, Zbigniew 
Canowiecki, prezes zarządu Pracodaw-
ców Pomorza. - Stałe dokształcanie 
zespołów pracowniczych, wyławianie 
liderów oraz nacisk na innowacyjność 
umożliwi nam zbliżenie się do krajów 
wysoko rozwiniętych. Tego typu po-
stawy chcemy promować organizując 
konkurs „Pomorski Pracodawca Roku”. 
Konkurs ma również na celu promocję 
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przedsiębiorczości i rozwoju gospo-
darczego województwa pomorskiego, 
gdyż uczestnikami konkursu są fi rmy 
posiadające swą siedzibę w naszym 
województwie lub prowadzące na 
jego terenie działalność gospodarczą. 
Czy są członkami organizacji Praco-
dawcy jest sprawą bez znaczenia. Kon-
kurs rozstrzygany jest w trzech kate-
goriach fi rm:

• Małe przedsiębiorstwo (zatrud-
nienie do 50 pracowników). Głów-
ną nagrodę otrzymał Ryszard Zdeb 
- prezes zarządu Malteurop Polska 
sp. z o.o. Spółka ta od kilkunastu 
lat produkuje idostarcza do dużych 
i mniejszych browarów najwyższej ja-
kości słody jęczmienne i pszeniczne. 
Malteurop Polska jest częścią Malteu-
rop Groupe, światowego lidera w pro-
dukcji słodu.

• Wyróżnienie w tej kategorii otrzy-
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mały zakłady: insoft consulting sp. z o.o. - fi rma 
doradcza i wdrożeniowa oferująca klientom no-
woczesne rozwiązania IT oraz wspierająca zacho-
dzące u nich procesy biznesowe, Franklin s.c. S. 
Wojtania, Z. Dróżdż oferująca pełną obsługę w za-
kresie transportu międzynarodowego oraz krajo-
wego, Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
Spawmet Ewa Skajewska. Firma specjalizuje się 
w w produkcji gazów technicznych, szczególnie 
osłonowych, które pozwalają uzyskać najwyższą 
wydajność w procesach spawania łukowego elek-
trodą topliwą, elektrodą wolframową oraz w pro-
cesach plazmowych.

• Nagroda w kategorii przedsiębiorstwo śred-
nie (zatrudnienie od 51 do 250 pracowników) 
trafi ła do rąk Józefa Popławskiego - prezesa 
zarządu mostostal pomorze S.a. Firma ukierun-
kowała swą działalność na produkcję komplet-
nych obiektów dla przemysłu petrochemiczno-
rafi neryjnego, przemysłu stoczniowego i off shore 
oraz budownictwa przemysłowego. 

• Wyróżnione w tej kategorii fi rmy to: Prime Car 
managnent S.a. - grupa zajmuje się leasingiem 
środków transportu a także wynajmem długoter-
minowym i zarządzaniem fl otą pojazdów (licząca 
23 tys. pojazdów fl ota jest jednym z krajowych li-

derów, Secespol sp. z o.o., WnS pomorze sp. z o.o., które dostarcza 
produkty i oferuje kompleksowe usługi w branży konstrukcji stalo-
wych, rurociągów i instalacji przemysłowych. 

• W kategorii duże przedsiębiorstwo (zatrudnienie powyżej 250 
pracowników) laureatem został zarząd morskiego portu Gdynia 
S.a. Nagrodę odebrał prezes Zarządu Janusz Jarosiński. Spółka 
realizuje działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami i in-
frastrukturą portową, prognozowaniem i planowaniem rozwoju por-
tu oraz utrzymaniem i rozbudową infrastruktury portowej. 

• Na wyróżnienie w tej grupie zasłużyli: Iglotex S.A. - czołowy 
w Polsce producent i dystrybutor żywności mrożonej, PKS Gdańsk 
– oliwa S.a. - główne obszary jego działalności to transport i spe-
dycja międzynarodowa oraz krajowa, specjalnością są przewozy 
towarów w formie ładunków cało pojazdowych, Przedsiębiorstwo 
Budowlane Kokoszki S.a. Niegdyś było wykonawcą największych 
na Wybrzeżu osiedli mieszkaniowych, obecnie zasłynęło wykonaw-
stwem tzw. tubingów, czyli elementów obudowujących powstający 
w Gdańsku tunel pod Martwą Wisłą.

• W ogólnej kategorii fi rm wyróżnionych spośród 11 laureatów chcie-
libyśmy wymienić: EURO-WENT sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej 
i TemiS zpuh Tadeusz Skajewski – fi rmę zajmującą się produkcją i dys-
trybucją urządzeń spawalniczych oraz sprzedażą wyrobów hutniczych.
• Zarząd Pracodawców Pomorza ustanowił też doroczną nagrodę 
„primum cooperatio”, dla naukowca, który swoim działaniem udo-
wodnił, iż możliwa jest efektywna współpraca dwu środowisk - go-
spodarki i nauki, przynosząca wymierne korzyści obydwu. Kapituła 
uhonorowała w tym roku prof. dr hab. inż. Bolesława Mazurkie-
wicza z Politechniki Gdańskiej - naukowca o ugruntowanej wyso-
kiej pozycji w kraju i za granicą. Profesor Mazurkiewicz jest wybitnym 
specjalistą w zakresie budownictwa lądowego i morskiego, w tym 
skomplikowanych konstrukcji hydrotechnicznych. Jego wieloletnia 
współpraca z biznesem polegała na wdrażaniu nowych rozwiązań 
w zakresie budowy statków w stoczniach w Gdańsku, Gdyni i Szcze-
cinie. Doprowadził do zrealizowania w praktyce wielu rozwiązań 
z zakresu inżynierii morskiej ograniczających koszty budowy statków 
oraz instalacji hydrotechnicznych, unikatowych rozwiązań w skali 
międzynarodowej.  Ponieważ jest najlepszym w Polsce specjalistą 
od budowania na bagnach i wszelkim niestabilnym gruncie, oddał 
jako ekspert nieocenione przysługi podczas budowy terminala DCT 
w Porcie Gdańsk, PGE Areny, a obecnie tunelu pod Martwą Wisłą
Konkurs odbywał się pod patronatem Wojewody Pomorskiego Ry-
szarda Stachurskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego Mie-
czysława Struka. Nie bez znaczenia jest również wsparcie sponsorskie 
Konkursu Pomorski Pracodawca Roku przez Grupę Lotos - głównego 
partnera konkursu, Bank NORDEA i OLIVIA BUSINESS CENTRE.  
                    anna Kłos
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Getin Bank i firma ubezpieczeniowa 
Open Life przygotowała dla małych 
i średnich przedsiębiorców ofertę 
grupowego ubezpieczenia. Jaki jest jej 
zakres?

Jarosław Szydłak 
dyrektor Regionalny Getin Bank: 

Stały rozwój oferty dla Klientów fir-
mowych jest ważnym elementem stra-
tegii Banku. Bank oferuje atrakcyjne 
produkty finansowe, stworzone z myślą 
o potrzebach polskich przedsiębiorców. 
Celem dalszego dostosowywania oferty 
do oczekiwań przedsiębiorców nawiąza-
liśmy współpracę z firmą ubezpieczenio-
wą Open Life. 

Sławomir Skraba 
dyrektor departamentu 
Ubezpieczeń Grupowych 
Pracowniczych Open Life: 

Współpraca polega na możliwości za-
warcia ubezpieczenia grupowego dla 
pracowników firmy korzystającej z usług 
Getin Banku podczas wizyty doradcy 
firmowego. Nie ma konieczności orga-
nizacji osobnego spotkania z przedstawi-
cielem Open Life. Doradca Getin Banku 
przedstawi ofertę Open Life, która sta-
nowi unikalne rozwiązanie ochronne na 
rynku ubezpieczeń grupowych.

Czym różni się oferta grupowego ubez-
pieczenia w Open Life od innych ofert 
dostępnych na rynku?

W grupie siła
Z Jarosławem Szydłakiem, Dyrektorem Regionalnym Getin Banku i Sławomirem 
Skraba, Dyrektorem Departamentu Ubezpieczeń Grupowych Pracowniczych 
Open Life rozmawiamy o ofercie grupowego ubezpieczenia dla małych 
i średnich przedsiębiorców.

Getin Noble Bank należy do najszyb-
ciej rozwijających się instytucji finan-
sowych w Polsce, regularnie docenia-
ny za dynamikę rozwoju przez media 
i ekspertów branżowych. Jest także 
notowany na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych.
Ofertę kieruje do małych i średnich 
firm, samorządów oraz dużych kor-
poracji, oczekujących sprawdzonych 
produktów finansowych,  uproszczo-
nych procedur oraz szybkiej i kompe-
tentnej obsługi. 

Sławomir Skraba:
Niedawno Open Life zostało wyróżnio-

ne za ofertę ubezpieczenia grupowego 
dla małych i średnich przedsiębiorstw 
w specjalnym wydaniu Gazety Finan-
sowej „Najlepsze produkty dla biznesu 
2013”. Przy przyznawaniu dla nas tego 

tytułu wydawnictwo wzięło pod uwagę 
korzyści dla klientów, wynikające z przy-
stąpienia do tego produktu ochronnego. 
Należą do nich między innymi: szeroki 
zakres ochrony życia i zdrowia, brak 
konieczności badań medycznych przed 
przystąpieniem do ubezpieczenia, gwa-

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J.
 G

oj
ke



EXPRESS BIZNESU      14 |  

rantowany indywidualny wybór warian-
tu ubezpieczenia oraz atrakcyjna cena 
przy jednoczesnej szerokiej ochronie 
ubezpieczeniowej. Doceniono również 
naszą troskę o pracodawców, którym 
zapewniamy maksymalnie uproszczoną 
obsługę produktu, dzięki dedykowanym 
rozwiązaniom IT. 

czego oczekuje ubezpieczony od ubez-
pieczenia grupowego?
Sławomir Skraba:

Ubezpieczony oczekuje od ubezpiecze-
nia grupowego nie tylko samej ochrony, 
ale również dodatkowych usług i korzy-
ści pomagających przebrnąć przez trudne 
sytuacje życiowe. W przypadku usług 
popularne stały się pakiety różnego ro-
dzaju assistance medycznego. 

Dodatkowo, dużym zainteresowaniem 
cieszą się dodatkowe oferty powiązane 
z umową ubezpieczenia, dzięki którym 
klient uzyskuje dodatkowe rabaty czy 
zniżki na zakupy, usługi itp. 

Staramy się wychodzić naprzeciw ocze-
kiwaniom klientów, dlatego oferta Open 
Life to nie tylko rozwiązanie ochronne, 
ale także szeroki zakres programu assi-
stance, który pozwala na uzyskanie kon-
kretnej pomocy w razie trudnych sytu-
acji życiowych. Korzystający z naszych 
ubezpieczeń otrzymują także dostęp do 
zniżek na najpopularniejsze ubezpiecze-

nia majątkowe czy na zakup podręczni-
ków szkolnych.

z jakiej formy ubezpieczenia grupowe-
go korzysta się najczęściej w Polsce?
Sławomir Skraba:

Najczęściej występującą formą ubez-
pieczenia grupowego w naszym kraju jest 
ubezpieczenie zbiorowe, polegające na 
umożliwieniu przystąpienia do ochrony 
pracownikom danej firmy. Składka prze-
kazywana jest zbiorczo przez pracodawcę 
do zakładu ubezpieczeń za osoby, które 
zadeklarowały przystąpienie i zgodę na 
potrącanie odpowiedniej kwoty z ich wy-
nagrodzenia. Ta formuła praktycznie zdo-
minowała formę rynku ubezpieczeń gru-
powych zawieranych przez pracodawcę. 

Jakie były powody połączenia oferty 
Open Life i Getin Banku dla przedsię-
biorców?

Jarosław Szydłak: 
Długo współpracujemy z przedsię-

biorcami i wiemy, że czas jest dla nich 
bardzo istotny. Dlatego przygotowując 
ofertę chcemy odpowiadać nie tylko 
na potrzeby finansowe służące roz-
wojowi przedsiębiorstwa, ale również 
chcemy wyjść naprzeciw problemom 
dnia codziennego i zaoszczędzić istotny 
czas na prowadzenie przedsiębiorstwa. 
Chcemy również złamać stereotyp, że 
bank to konto, kredyt i lokata. Naszym 
zadaniem, jakie sobie stawiamy jest zo-
stanie partnerem biznesowym naszych 
klientów. Partnerem, który poprzez jak 
najszerszą ofertę służy swoim klientom, 
tak aby z każdą potrzebą związaną z fi-
nansami mogli zwracać się do nas. 

Dziękuję za rozmowę

Open Life to towarzystwo ubezpieczeniowe specjalizujące się w tworzeniu, we 
współpracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi innowacyjnych produk-
tów ubezpieczeniowych na życie, zawieranych w ramach umów grupowego ubez-
pieczenia ich Klientów.

Kontakty:
Jarosław Szydłak tel. 785 808 753 j.szydlak@getinbank.pl
Sławomir Skraba tel. 783 934 981 slawomir.skraba@openlife.pl
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Burmistrz Pruszcza ( już od 12 lat) Ja-
nusz Wróbel mówił o tym jak zmieniało 
się miasto w czasie jego kadencji. Jedno-
cześnie na ekranie zebrani mogli śledzić 
jak poszczególne fragmenty miasta wy-
glądały wcześniej a jak wyglądają teraz. 
Różnica jest ogromna, bo to miejscowość 
o dynamicznym rozwoju. Od 2002 roku 
28-tysiącznemu miastu przybyło 5 tysię-
cy mieszkańców. Władze starały się, aby 
wszyscy byli zadowoleni z warunków 
i możliwości zarobkowych.  Podkreślił, 
że wśród rozmaitych nagród i wyróżnień 
przyznanych miastu, najbardziej go cie-
szy i satysfakcjonuje I miejsce w Polsce 
w konkursie Fundacji TERAZ POLSKA 
za największą dynamikę przyrostu osób 
pracujących w 10-leciu 2003 – 13.

Radością, zarówno dla władz miasta jak 
mieszkańców jest, że wreszcie zakończyła 
się przebudowa centralnej osi komunikacji 

drogowej, mianowicie ulicy Grunwaldz-
kiej, która jest fragmentem drogi krajo-
wej z Gdańska na południe kraju. Druga 
radość jest z powodu, że już ogłoszono 
przetarg na przebudowę drugiej strate-
gicznej arterii komunikacyjnej – ulicy Po-
wstańców Warszawy, czyli 2,2 km bardzo 
uczęszczanej drogi wojewódzkiej nr 227. 
Za pieniądze na tę inwestycję – 18 mln 
z budżetu województwa, podziękowano 
Ryszardowi Świlskiemu – członkowi za-
rządu w Urzędzie Marszałkowskim. 

O dobrej kondycji pruszczańskiego 
biznesu mówił przewodniczący Oddzia-
łu PP Pruszcz Gdański Andrzej Pastusz-
ka. Kryzys nie dotknął przedsiębiorców 
działających na tym terenie, dało się za-
uważyć wyraźną dynamikę wzrostową. 
Przyczynia się do tego też polityka władz 
miasta, starających się wyjść naprzeciw 
potrzebom biznesu – przykładem przygo-

Przedsiębiorcy 
świętowali w Faktorii
Noworoczne spotkanie Oddziału PRACODAWCÓW POMORZA w Pruszczu Gdańskim 
trochę się przesunęło w czasie ze względu na zimowe ferie i związane z tym rodzinne wyjazdy, 
słusznie że w Faktorii, boć przecież tam właśnie biło serce biznesu i to międzynarodowego, już 
w czasach przed powstaniem państwa polskiego. 

towywanie kilkunastu nowych hektarów 
dla podmiotów gospodarczych i renowa-
cja ulicy Zastawnej, szczególnie prefero-
wanej przez biznes. Stopień bezrobocia 
jest jednym z najniższych na Pomorzu, 
odczuwa się nawet brak ludzi do pracy 
w zawodach nie wymagających wysokich 
kwalifikacji. Pewnym problemem jest 
natomiast niedopasowanie wykształconej 
młodzieży do ofert pracy. Aby ułatwić tej 
młodzieży pierwsze kroki w samodzielnej 
działalności gospodarczej, pruszczań-
ski oddział PP chce stworzyć inkubator 
przedsiębiorczości, gdzie mogłyby za-
cząć działalność nowe firmy, korzystając 
z pewnych ułatwień i doświadczeń doj-
rzałych przedsiębiorców. Chodzi o to, aby 
młodzi mieli odwagę zacząć samodzielną 
działalność, aby byli partnerami w bizne-
sie a nie liczyli na to, że ktoś im miejsca 
pracy stworzy.

Ryszard Świlski omówił podstawowe 
zagadnienia zawarte w niedawno przyję-
tym przez zarząd Programie Operacyjnym 
dla Pomorza na lata unijnego programo-
wania 2014 – 20. 

Prezes PRACODAWCÓW POMO-
RZA Zbigniew Canowiecki pogratulo-
wał pruszczańskiemu oddziałowi prężnej 
działalności i wyraził radość, że nie tylko 
miasto Pruszcz Gdański ale cały powiat 
gdański należy do trzech najlepszych 
w województwie, jeśli chodzi o warunki 
stworzone dla działalności gospodarczej, 
a przedsiębiorcy są ważnymi współuczest-
nikami najważniejszych przemian w mie-
ście. Poinformował, że jako wiceprze-
wodniczący zarządu PRACODAWCÓW 
RP  ma możliwość przenoszenia proble-
mów i życzeń środowisk gospodarczych 
na forum ogólnopolskie oraz zaprosił do 
częstych odwiedzin w siedzibie PRA-
CODAWCÓW POMORZA w Gdańsku 
przy  Alei Zwycięstwa 24  a także ak-
tywnego działania również w sekcjach 
branżowych.
Anna Kłos 



- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN w tym 
roku będzie obchodził 15-tą rocznicę powstania, 
obecnie stanowi jedyny w woj. pomorskim zwią-
zek pracodawców, afi liowany przy Konfederacji LE-
WIATAN w Warszawie. PZP LEWIATAN zajmuje się 
w szczególności działaniami mediacyjnymi w zbio-
rowych stosunkach pracy, opiniowaniem aktów 
legislacyjnych na wniosek Konfederacji LEWIATAN 
i niektórych urzędów administracji rządowej i sa-
morządowej oraz współpracą z urzędami pracy 
i innymi urzędami na bezpośrednim styku z praco-
dawcami. PZP LEWIATAN działa w imieniu i na rzecz 
członków, których zrzesza, również poprzez inter-
wencje w urzędach, poradnictwo i doradztwo. PZP 
LEWIATAN współorganizuje cykliczne konferencje 
(Kondycja Sektora MSP, Jak fi nansować rozwój?) 
oraz promuje dobry wizerunek pracodawców w lo-
kalnym otoczeniu, propagując dobre praktyki, ety-
kę w biznesie oraz współpracę z innymi partnerami 
społecznymi. PZP LEWIATAN nie prowadzi działalno-
ści gospodarczej, utrzymując się głównie ze składek 
członkowskich i wykorzystując społeczne zaangażo-
wanie Zarządu Związku oraz członków Związku.

Kierowany przez prezesa An-
drzeja Chmieleckiego PZP „Le-
wiatan” działa od 15.10.1998 
r. na podstawie ustawy z dnia 
23 maja 1991r. o organiza-
cjach pracodawców. Prowadzi 
działalność mającą na celu po-
pieranie i ochronę interesów 
pracodawców oraz realizację 
ich potrzeb materialnych, spo-
łecznych i kulturalnych. Jego 
podstawowym zadaniem jest 
ochrona praw i reprezentowa-
nie interesów członków wobec 
związków zawodowych pra-
cowników, organów władzy 
państwowej oraz organów 
samorządu terytorialnego, co 
realizowane jest poprzez dzia-
łania lobbingowe, wpływające 
na kształt prawa gospodar-
czego oraz jakość otoczenia 
instytucjonalnego przedsię-
biorcy. Do podstawowych ce-
lów związku należy: ochrona 
praw, godności i interesów 
członków, reprezentowanie 
interesów zrzeszonych wobec 
związków zawodowych pra-
cowników, organów władzy, 
administracji państwowej oraz 
samorządu terytorialnego i in-
nych organizacji,  opiniowanie 
projektów aktów prawnych, 
głównie z dziedziny prawa go-
spodarczego, pracy i ubezpie-
czeń społecznych, handlowe-
go, budowlanego, morskiego, 
administracyjnego itd.
W lutym 2014 do PZP „Lewia-
tan” przystąpiło 50-te przed-
siębiorstwo. To  BALTIC ENGI-
NEERING. Jest to fi rma mająca 
siedzibę w Gdańsku, która od 
roku 1992 wykonuje remonty 
jednostek pływających, za-
równo dla armatorów krajo-
wych jak zagranicznych. Usługi 
świadczy na statkach podczas 

ich postojów w portach i stocz-
niach krajowych, jak również 
poza granicami kraju, oraz 
podczas ich podróży morskich. 
BALTIC ENGINEERING remon-
tuje praktycznie wszystkie me-
chanizmy okrętowe. W oparciu 
o własne zaplecze lądowe re-
montuje w swych warsztatach 
urządzenia okrętowe możliwe 
do zdemontowania ze statków 
tj. pompy, kompresory, turbo-
doładowarki i średniogabary-
towe silniki spalinowe.
Od roku 2012 BALTIC ENGI-
NEERING posiada własny dok 
pływający cumujący w Gdań-
sku przy nabrzeżu Drewni-
ca. Równie częstą i równie 
akceptowaną przez BALTIC 
ENGINEERING formą organiza-
cyjną remontów statków jest 
występowanie w charakterze 
podwykonawcy na rzecz in-
nych, większych podmiotów 
gospodarczych realizujących 
podobne projekty.  W oparciu 
o sprawdzonych kooperantów 
i podwykonawców oferta BAL-
TIC ENGINEERING obejmuje 
praktycznie wszystkie prace 
związane z remontem statku: 
prace elektryczne i automa-
tykę, prace kadłubowe i ślu-
sarskie oraz wyposażeniowe. 
BALTIC ENGINEERING posiada 
również autoryzację producen-
ta do wykonywania posado-
wienia silników, maszyn i urzą-
dzeń na dwuskładnikowym 
kompozycie epoksydowym 
Chester EVY.Dzięki wysokim 
kwalifi kacjom, doświadczeniu 
i odpowiedzialności pracowni-
ków dużym powodzeniem cie-
szą się wśród armatorów tzw. „ 
latające brygady „ obsługujące 
statki podczas ich eksploatacji.
        opracowała: a.K.

Andrzej 
Chmielecki, 

Prezes
Pomorskiego 
Związku 
Pracodawców 
„Lewiatan”
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa 
w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Umowę operacyjną z Menadżerem Fun-
duszu Powierniczego JEREMIE w woje-
wództwie pomorskim - Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy podpisał 21 stycznia 2014r. 
Efektem podpisanej umowy jest pozyska-
nie 20 milionów złotych na pożyczki dla 
mikro i małych firm udzielane  w ramach 
tej inicjatywy. Nabór wniosków od przed-
siębiorców ruszył 4 lutego a w ramach 
inicjatywy do rozdysponowania jest pond 
22 mln złotych ( ponad 2 mln złotych to 
wkład własny PFP). Z oferty pożyczek 
Fundusz zamierza wesprzeć 323 przedsię-
biorców z województwa pomorskiego.

- W tym roku możemy zaoferować wy-
jątkowo atrakcyjną ofertę dla przedsię-
biorców, bo w tej edycji programu JERE-
MIE nie pobieramy prowizji za udzielenie 
pożyczki - podkreśla Waldemar Długiński, 
dyrektor programu mikrofinansowania 
w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym 
Sp. z o.o.

www.jeremie.com.pl

GdańSK

Pomorski Fundusz Pożyczkowy
ul. Szara 32-33 (I piętro) 
80-116 Gdańsk
pn. - pt. 8.00 - 16.00
Sekretariat
tel.: (58) 302 20 05
fax.: (58) 307 51 25
e-mail: biuro@pfp.gda.pl

SłupSK

ul. Wileńska 7B 
72-200 Słupsk
tel : (59) 841 41 22
fax : (59) 725 15 02
e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl

choJnice

ul. Pocztowa 10
89-600 Chojnice
tel: (52) 396 27 81
fax : (52) 396 27 82
e-mail: biurochojnice@pfp.gda.pl

malBoRK

Aleja Rodła 4 lok. 4 
82-200 Malbork
tel : (55) 277 90 70
fax : (55) 609 161 603
e-mail : biuromalbork@pfp.gda.pl

Z pożyczek 
korzystają głównie 
mikroprzedsiębiorcy

Mówi Waldemar Długiński, dyrektor 
programu mikrofinansowania 
w Pomorskim Funduszu 
Pożyczkowym.

- Ogromną część naszych 
pożyczkobiorców stanowią 
mikrofimy. Osoby otrzymujące od 
nas pożyczki działają w bardzo 
różnych branżach, a pozyskane 
środki często wykorzystywane są 
do rozwinięcia działalności albo 
( w przypadku startupów) próbie 
znalezienia ciekawej i dochodowej 
niszy na rynku. Wśród naszych 
pożyczkobiorców dużą część 
stanowią lekarze prowadzący 
prywatną praktykę, którzy pozyskane 
środki wykorzystują  do kupna 
nowych urządzeń medycznych. Inni 
odbiorcy to firmy budowlane, firmy 
działające w branży informatycznej, 
czy też przedsiębiorcy działający 
w branży różnego rodzaju 
opakowań. Sfinansowaliśmy także 
parki rozrywki w Redzie i w Gdyni, 
których oferta jest dosyć unikalna 
na rynku i skierowana zarówno dla 
dzieci, jak i osób dorosłych.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy podpisał kolejną 
umowę w ramach Inicjatywy JEREMIE i pozyskał 
20 milionów złotych na pożyczki dla mikro 
i małych firm z województwa pomorskiego. 

Dla przedsiębiorców to świetna wiadomość, bo pożyczki są 
wyjątkowo nisko oprocentowane z uwagi na ich udzielanie na 
warunkach pomocy de minimis. Dodatkowe ułatwienie to brak 
prowizji za udzielenie pożyczki.

na dwa sposoby
Oferta pożyczek skierowana jest dla do 

dwóch rodzajów pożyczkobiorców - na 
start biznesowy (w tym przypadku chodzi 
głównie o osoby bezrobotne oraz absol-
wentów szkół) i do sfinansowania inwe-
stycji w ramach prowadzonej już działal-
ności gospodarczej a przede wszystkim 
zakupu nowych technologii i nowych 
środków trwałych.

Pierwsza opcja skierowana jest dla 
przedsiębiorców, którzy dopiero rozpo-
czynają działalność albo prowadzą ją od 
niedawna (czyli nie dłużej niż 24 miesią-
ce). W tym przypadku maksymalna wyso-
kość pożyczki wynosi 100 tysięcy złotych, 
a pożyczkobiorca otrzymuje wyjątkowo 
niskie oprocentowanie - w wysokości 2 
procent. Maksymalna wysokość pożyczki 
skierowanej dla osób, które już prowadzą 
działalność gospodarczą a chcą np. kupić 
nowe urządzenia albo zrealizować inną 
inwestycję wynosi natomiast 500 tysięcy 
złotych. W przypadku pożyczek do kwo-
ty 300 tysięcy złotych, oprocentowanie 
wynosi również 2 procent i bez prowizji 
za udzielenie pożyczki. Z propozycji po-
życzek mogą skorzystać także przedsię-
biorcy szukający dofinansowania dużych 
projektów i inwestycji. W przypadku po-
życzek o wysokości powyżej 300 do 500 
tysięcy złotych obowiązują jednak zasady 
komercyjne, czyli oprocentowanie w wy-
sokości 6,2 procenta.

Preferencyjne pożyczki
W każdym przypadku maksymalna dłu-

gość spłaty pożyczek wynosi 5 lat. Pożycz-
kodawca może także zaoferować przed-
siębiorcom także sześciomiesięczny okres 
karencji. Przez założony wcześniej okres 
karencji przedsiębiorca będzie spłacał je-
dynie odsetki od uzyskanej pożyczki.

- Takie rozwiązanie może być szczegól-
nie przydatne dla osób wykorzystujących 
pożyczkę na cele inwestycyjne. Przy-
kładowo przedsiębiorca może wykorzy-
stać pożyczkę do kupna nowej maszyny 
w swoim zakładzie, a okres karencji usta-
lić w taki sposób, żeby zakończyła się 
ona w momencie otrzymywania dochodu 
związanego z działającym już urządze-
niem  - tłumaczą przedstawiciele PFP.

Pożyczki w ramach Inicjatywy JERE-
MIE będą dostępne do końca czerwca 
2014 roku.

Projekt skierowany jest wyłącznie dla 

Aż 80 mln złotych 
dla przedsiębiorców
W sumie Pomorskiemu Funduszowi 
Pożyczkowemu w ramach kilkuletniej 
współpracy w ramach Inicjatywy 
JEREMIE udało się uzyskać ponad 
80 mln złotych przeznaczonych na 
pożyczki wspierające niewielkich 
przedsiębiorców. W ciągu ostatnich lat 
podpisano umowy na kwotę  ponad 
60 mln złotych. Do każdej z pożyczek 
Projektu JEREMIE PFP wnosi wkład 
własny ze środków własnych.

firm działających na terenie województwa 
pomorskiego. Przedstawiciele PFP za-
chęcają do kontaktu w sprawie uzyskania 
pożyczki do oddziałów działających na 
terenie województwa.

Atrakcyjne pożyczki 
dla mikroprzedsiębiorców
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Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa 
w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Umowę operacyjną z Menadżerem Fun-
duszu Powierniczego JEREMIE w woje-
wództwie pomorskim - Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy podpisał 21 stycznia 2014r. 
Efektem podpisanej umowy jest pozyska-
nie 20 milionów złotych na pożyczki dla 
mikro i małych fi rm udzielane  w ramach 
tej inicjatywy. Nabór wniosków od przed-
siębiorców ruszył 4 lutego a w ramach 
inicjatywy do rozdysponowania jest pond 
22 mln złotych ( ponad 2 mln złotych to 
wkład własny PFP). Z oferty pożyczek 
Fundusz zamierza wesprzeć 323 przedsię-
biorców z województwa pomorskiego.

- W tym roku możemy zaoferować wy-
jątkowo atrakcyjną ofertę dla przedsię-
biorców, bo w tej edycji programu JERE-
MIE nie pobieramy prowizji za udzielenie 
pożyczki - podkreśla Waldemar Długiński, 
dyrektor programu mikrofi nansowania 
w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym 
Sp. z o.o.
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Z pożyczek 
korzystają głównie 
mikroprzedsiębiorcy

Mówi Waldemar Długiński, dyrektor 
programu mikrofi nansowania 
w Pomorskim Funduszu 
Pożyczkowym.

- Ogromną część naszych 
pożyczkobiorców stanowią 
mikrofi my. Osoby otrzymujące od 
nas pożyczki działają w bardzo 
różnych branżach, a pozyskane 
środki często wykorzystywane są 
do rozwinięcia działalności albo 
( w przypadku startupów) próbie 
znalezienia ciekawej i dochodowej 
niszy na rynku. Wśród naszych 
pożyczkobiorców dużą część 
stanowią lekarze prowadzący 
prywatną praktykę, którzy pozyskane 
środki wykorzystują  do kupna 
nowych urządzeń medycznych. Inni 
odbiorcy to fi rmy budowlane, fi rmy 
działające w branży informatycznej, 
czy też przedsiębiorcy działający 
w branży różnego rodzaju 
opakowań. Sfi nansowaliśmy także 
parki rozrywki w Redzie i w Gdyni, 
których oferta jest dosyć unikalna 
na rynku i skierowana zarówno dla 
dzieci, jak i osób dorosłych.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy podpisał kolejną 
umowę w ramach Inicjatywy JEREMIE i pozyskał 
20 milionów złotych na pożyczki dla mikro 
i małych fi rm z województwa pomorskiego. 

Dla przedsiębiorców to świetna wiadomość, bo pożyczki są 
wyjątkowo nisko oprocentowane z uwagi na ich udzielanie na 
warunkach pomocy de minimis. Dodatkowe ułatwienie to brak 
prowizji za udzielenie pożyczki.

na dwa sposoby
Oferta pożyczek skierowana jest dla do 

dwóch rodzajów pożyczkobiorców - na 
start biznesowy (w tym przypadku chodzi 
głównie o osoby bezrobotne oraz absol-
wentów szkół) i do sfi nansowania inwe-
stycji w ramach prowadzonej już działal-
ności gospodarczej a przede wszystkim 
zakupu nowych technologii i nowych 
środków trwałych.

Pierwsza opcja skierowana jest dla 
przedsiębiorców, którzy dopiero rozpo-
czynają działalność albo prowadzą ją od 
niedawna (czyli nie dłużej niż 24 miesią-
ce). W tym przypadku maksymalna wyso-
kość pożyczki wynosi 100 tysięcy złotych, 
a pożyczkobiorca otrzymuje wyjątkowo 
niskie oprocentowanie - w wysokości 2 
procent. Maksymalna wysokość pożyczki 
skierowanej dla osób, które już prowadzą 
działalność gospodarczą a chcą np. kupić 
nowe urządzenia albo zrealizować inną 
inwestycję wynosi natomiast 500 tysięcy 
złotych. W przypadku pożyczek do kwo-
ty 300 tysięcy złotych, oprocentowanie 
wynosi również 2 procent i bez prowizji 
za udzielenie pożyczki. Z propozycji po-
życzek mogą skorzystać także przedsię-
biorcy szukający dofi nansowania dużych 
projektów i inwestycji. W przypadku po-
życzek o wysokości powyżej 300 do 500 
tysięcy złotych obowiązują jednak zasady 
komercyjne, czyli oprocentowanie w wy-
sokości 6,2 procenta.

Preferencyjne pożyczki
W każdym przypadku maksymalna dłu-

gość spłaty pożyczek wynosi 5 lat. Pożycz-
kodawca może także zaoferować przed-
siębiorcom także sześciomiesięczny okres 
karencji. Przez założony wcześniej okres 
karencji przedsiębiorca będzie spłacał je-
dynie odsetki od uzyskanej pożyczki.

- Takie rozwiązanie może być szczegól-
nie przydatne dla osób wykorzystujących 
pożyczkę na cele inwestycyjne. Przy-
kładowo przedsiębiorca może wykorzy-
stać pożyczkę do kupna nowej maszyny 
w swoim zakładzie, a okres karencji usta-
lić w taki sposób, żeby zakończyła się 
ona w momencie otrzymywania dochodu 
związanego z działającym już urządze-
niem  - tłumaczą przedstawiciele PFP.

Pożyczki w ramach Inicjatywy JERE-
MIE będą dostępne do końca czerwca 
2014 roku.

Projekt skierowany jest wyłącznie dla 

Aż 80 mln złotych 
dla przedsiębiorców
W sumie Pomorskiemu Funduszowi 
Pożyczkowemu w ramach kilkuletniej 
współpracy w ramach Inicjatywy 
JEREMIE udało się uzyskać ponad 
80 mln złotych przeznaczonych na 
pożyczki wspierające niewielkich 
przedsiębiorców. W ciągu ostatnich lat 
podpisano umowy na kwotę  ponad 
60 mln złotych. Do każdej z pożyczek 
Projektu JEREMIE PFP wnosi wkład 
własny ze środków własnych.

fi rm działających na terenie województwa 
pomorskiego. Przedstawiciele PFP za-
chęcają do kontaktu w sprawie uzyskania 
pożyczki do oddziałów działających na 
terenie województwa.

Atrakcyjne pożyczki 
dla mikroprzedsiębiorców
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O tym, że lepiej zapobiegać, niż 
leczyć, nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. Ta zasada dotyczy nie 
tylko zdrowia, ale też sfery prawnej 
i finansowej każdego przedsiębior-
stwa. Tymczasem firm, które oferują 
kompleksową obsługę przedsiębior-
com, jest bardzo niewiele.

- Dlatego powstał ogólnopolski projekt 
Querto. To z założenia zupełnie nowe spoj-
rzenie na obsługę firm. Kancelarii adwo-
kackich jest mnóstwo, ale projekt Querto 
nie jest kancelarią, tylko czymś o znacznie 
szerszym zakresie. To zbiór wieloletnich 
doświadczeń, które podpowiadają mi, że 
konieczna jest zmiana myślenia odnośnie 
spraw związanych z procedurami praw-
nymi oraz codziennym prowadzeniem 
przedsiębiorstwa. I to zarówno po stronie 
usługobiorców (przedsiębiorców), jak 
i usługodawców. 

To znaczy, że obecnie polscy przedsię-
biorcy mają niewłaściwe podejście do 
tych kwestii?

- Niestety bardzo często tak jest. Zwykle 
z porady prawnika korzystają osoby w sy-
tuacji, kiedy już nie mają żadnego innego 
wyjścia. Kiedy są już np. sądowe nakazy 
zapłaty, komornik zajął konto, i wiele po-
dobnych sytuacji. A wtedy najczęściej jest 
już za późno na podjęcie jakichkolwiek 
działań. Przez 35 lat zawodowej pracy tra-
fiało do mnie mnóstwo spraw, które były 
z góry skazane na przegraną. I to tylko dla-
tego, że działania prawne zostały podjęte 
zbyt późno. Im szybciej podejmie się od-
powiednie kroki, tym większa szansa jest 
na rozwiązanie problemu (a często można 
mu zapobiec) i zaoszczędzenia sporych 
niepotrzebnych wydatków. 

Rzeczywiście często jest tak, że przed-
siębiorcy starają się wszystkie sprawy 
załatwiać sami i dopiero wtedy, kiedy 
brakuje im możliwości, zwracają się 
o pomoc do specjalistów. pana zda-
niem to niewłaściwe podejście?

- Oczywiście. Przecież jeden człowiek 
nigdy nie będzie znał się na wszystkim. 
Specjaliści są od tego, żeby znali określone 
przepisy (które wciąż się zmieniają i trzeba 
te zmiany śledzić na bieżąco), którzy po-

kompleksowe 
wsparcie dla biznesu
Z Andrzejem Quirinim, prokurentem projektu Querto, 
o kompleksowym wsparciu przedsiębiorców 
(na płaszczyźnie prawnej, finansowej, księgowej, 
i wielu innych) oraz konieczności zmiany podejścia 
do spraw związanych z finansami i prawem, 
rozmawia Rafał Korbut.

trafią zaproponować wyjście z określonej 
sytuacji, którzy będą monitorować stan 
prawny i eliminować potencjalne proble-
my, zanim wystąpią. Myślenie przeciętne-
go przedsiębiorcy jest takie: zrobię to sam, 
to zaoszczędzę. A potem okazuje się, że 
przez jakąś pozornie błahą sprawę rodzi 
się poważny problem, którego rozwiąza-
nie wiąże się z dużymi kosztami. W efek-
cie przedsiębiorca zamiast oszczędzić traci 
znacznie więcej. 

Co zatem należy zrobić?
- Nie oszczędzać pieniędzy na stały mo-

nitoring bieżącej sytuacji i obsługę firmy. 
To są zazwyczaj niewielkie kwoty, a dają 
przedsiębiorcy bezpieczeństwo prawne 
jego firmy, chroniąc przed niemiłymi nie-
spodziankami, problemami z firmami win-
dykacyjnymi czy komornikiem, nierzadko 
sprawami sądowymi i wieloma innymi 
sprawami, z jakimi przeciętny przedsię-
biorca boryka się na co dzień. 

a jednak wiele firm współpracuje 
z prawnikami. Bądź to na zasadzie 
stałego konsultingu, bądź zatrudnia 
ich na stałe w swojej firmie. Czy to 
wystarczy?

- Zdecydowanie nie. Oczywiście jest to 
dużo lepsze, niż w ogóle rezygnacja z ob-
sługi prawnej, ale jeden prawnik nie jest 
w stanie zająć się wszystkimi sprawami. 
W prawie są przecież rozmaite dziedziny, 
często potrzebna jest konsultacja ze spe-
cjalistami z zakresu księgowości, podat-
ków, doradców finansowych, ekspertów 
od pozyskiwania pieniędzy z funduszy 
unijnych, itd. Powtarzam – jedna osoba nie 
jest w stanie zająć się wszystkim. Poza tym 
sfera prawna to tylko jeden wąski wycinek 
spraw, z którymi na co dzień spotykają się 
przedsiębiorcy. 

i stąd pomysł na projekt Querto?
- Dokładnie tak. Jest to powstająca sieć 

kancelarii prawnych, w których współpra-
cuje ze sobą cały sztab osób, z których każ-
da jest wysoce wyspecjalizowana w okre-
ślonej dziedzinie. To umożliwia bieżące 
konsultacje, spojrzenie na dany problem 
z wielu stron, wypracowanie najlepszego 
rozwiązania. A stały, bieżący monitoring 
sytuacji prawno-finansowej powoduje, że 
ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych 
kłopotów jest zminimalizowane praktycz-
nie do zera. 

Jak zatem wygląda obsługa przecięt-
nego właściciela firmy?

- Każdemu naszemu klientowi przydzie-
lany jest konsultant pierwszego kontaktu, 
który na bieżąco kontroluje wszystkie 
sprawy finansowo-prawne przedsiębior-
stwa. Każda nawet najdrobniejsza zmia-
na jest rejestrowana w naszym systemie 

informatycznym (na potrzeby Querto po-
wstał specjalny taki system, do którego 
mają dostęp eksperci pracujący w ramach 
projektu – oczywiście wszystkie dane są 
odpowiednio chronione i zabezpieczone, 
dostęp do nich mają tylko ci, którzy zajmu-
ją się daną sprawą). I w zależności od ak-
tualnej sytuacji w razie potrzeby podejmo-
wane są odpowiednie kroki – konsultacje 

z ekspertami z danych dziedzin, opraco-
wanie harmonogramu działań, niezbędne 
kroki prawne, itd. System informatyczny 
umożliwia natychmiastowy dostęp do da-
nych prawnikowi czy specjaliście, który 
zajmuje się daną kwestią. To powoduje, że 
niezbędne kroki prawne podejmowane są 
natychmiast. 

A zatem Querto to projekt, w ramach 
którego pracuje sztab osób, obejmu-
jący swoją wiedzą wszystkie dzie-
dziny niezbędne do obsługi każdej 
działalności gospodarczej?

- Oczywiście. Oprócz spraw prawnych 
pracujemy w otoczeniu ekspertów z ta-
kich dziedzin, jak doradztwo podatkowe, 
księgowość, strategia, inwestycje, pozy-
skiwanie funduszy ze źródeł zewnętrz-
nych, kredytów i pożyczek, itp. Dopiero 
połączenie wiedzy tych wszystkich ludzi, 
dopiero ta praca zespołowa, pozwalają na 
kompleksową obsługę i wsparcie każdej 
firmy. Zespolenie pracy ekspertów pozwa-
la na ukierunkowanie rozwoju działalności 
gospodarczej. 

obecnie Querto oferuje swoim 
klientom rozmaite formy wsparcia, 
konsultingu, doradztwa...

- Tak, opracowaliśmy programy stałego 
doradztwa i konsultingu. W ramach tych 
programów prowadzimy stały nadzór 
przedsięwzięć. Są trzy warianty tych pro-
gramów, wszystkie opierają się na działa-
niach na trzech płaszczyznach. Po pierwsze 
przeprowadzamy analizę sytuacji prawno-
podatkowej i na podstawie wyników tej 
analizy opracowujemy strategię działania. 
I to jest ta druga płaszczyzna – opracowa-
na strategia obejmuje inwestycje, ochronę 

prawną, rachunkowość. Kolejny – trzeci 
krok – to wsparcie przedsiębiorstwa (do-
tyczy to finansowania, ochrony prawnej 
i rozwoju prowadzonej działalności). 

podsumowując – jakie korzyści ma 
klient, który zdecyduje się na pod-
jęcie współpracy w ramach projektu 
Querto?

- Uzyskuje pełne, kompleksowe wspar-
cie w jednej firmie, w jednym miejscu. 
I w ramach tych usług może korzystać 
z pomocy wielu specjalistów z wielu dzie-
dzin prawa, podatków, księgowości, kre-
dytów, finansowania czy w końcu rozwoju 
firmy. To po pierwsze znacznie tańsze, po 
drugie bezpieczniejsze, po trzecie bardzo 
wygodne rozwiązanie. Do tego spółka 
przejmuje na siebie aktywność działania. 
To ważne, bo nie czekamy, aż ktoś przyj-
dzie z problemem ani aż problem wystąpi, 
tylko po prostu mu zapobiegamy. Do tego 
niemal zwalniamy właściciela z wielu 
spraw związanych z rozwojem przedsię-
biorstwa. Choćby dotacje unijne – to już 
nasi pracownicy wyszukują możliwości, 
przedstawiają przedsiębiorcy różne opcje, 
przygotowują dokumentację. 

Brzmi nieźle, ale... to wszystko prze-
cież kosztuje. 

- Naszych kontrahentów nie traktujemy 
jak klientów, na których chcemy zarobić, 
ale jak partnerów biznesowych. Dlacze-
go? Ponieważ jeżeli przedsiębiorstwo, 
które mamy pod naszą pieczą, dynamicz-
nie rozwija się i przynosi coraz większe 
zyski, to oczywiście my też mamy z tego 
korzyści. Ale przede wszystkim właściciel 
firmy ma coraz większe zyski i zapewnio-
ny rozwój, którego sam nie byłby w stanie 
wypracować. Satysfakcja jest więc obo-
pólna. Dodam jeszcze, że oprócz stałego 
konsultingu podejmujemy się też różnych 
spraw doraźnych. Mając tak dobraną kadrę 
i takie zaplecze jesteśmy w stanie wziąć 
na siebie niemal każde zadanie z zakresu 
finansowo-prawnego. 

projekt Querto to nowa inicjatywa, 
ale już funkcjonująca?

- Tak, obecnie działają cztery kancela-
rie: w Gdyni, Warszawie, Krakowie i No-
wym Targu. Docelowo nasze filie będą we 
wszystkich miastach wojewódzkich. Na 
koniec podkreślę jeszcze raz: jeśli chodzi 
o zdrowie to wiele osób przekonało się, jak 
ważna jest profilaktyka. W finansach i pra-
wie profilaktyka również jest niezmiernie 
ważna, wręcz niezbędna. Oszczędza czas 
i pieniądze, a prowadzoną działalność go-
spodarczą czyni znacznie bezpieczniejszą. 
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O tym, że lepiej zapobiegać, niż 
leczyć, nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. Ta zasada dotyczy nie 
tylko zdrowia, ale też sfery prawnej 
i finansowej każdego przedsiębior-
stwa. Tymczasem firm, które oferują 
kompleksową obsługę przedsiębior-
com, jest bardzo niewiele.

- Dlatego powstał ogólnopolski projekt 
Querto. To z założenia zupełnie nowe spoj-
rzenie na obsługę firm. Kancelarii adwo-
kackich jest mnóstwo, ale projekt Querto 
nie jest kancelarią, tylko czymś o znacznie 
szerszym zakresie. To zbiór wieloletnich 
doświadczeń, które podpowiadają mi, że 
konieczna jest zmiana myślenia odnośnie 
spraw związanych z procedurami praw-
nymi oraz codziennym prowadzeniem 
przedsiębiorstwa. I to zarówno po stronie 
usługobiorców (przedsiębiorców), jak 
i usługodawców. 

To znaczy, że obecnie polscy przedsię-
biorcy mają niewłaściwe podejście do 
tych kwestii?

- Niestety bardzo często tak jest. Zwykle 
z porady prawnika korzystają osoby w sy-
tuacji, kiedy już nie mają żadnego innego 
wyjścia. Kiedy są już np. sądowe nakazy 
zapłaty, komornik zajął konto, i wiele po-
dobnych sytuacji. A wtedy najczęściej jest 
już za późno na podjęcie jakichkolwiek 
działań. Przez 35 lat zawodowej pracy tra-
fiało do mnie mnóstwo spraw, które były 
z góry skazane na przegraną. I to tylko dla-
tego, że działania prawne zostały podjęte 
zbyt późno. Im szybciej podejmie się od-
powiednie kroki, tym większa szansa jest 
na rozwiązanie problemu (a często można 
mu zapobiec) i zaoszczędzenia sporych 
niepotrzebnych wydatków. 

Rzeczywiście często jest tak, że przed-
siębiorcy starają się wszystkie sprawy 
załatwiać sami i dopiero wtedy, kiedy 
brakuje im możliwości, zwracają się 
o pomoc do specjalistów. pana zda-
niem to niewłaściwe podejście?

- Oczywiście. Przecież jeden człowiek 
nigdy nie będzie znał się na wszystkim. 
Specjaliści są od tego, żeby znali określone 
przepisy (które wciąż się zmieniają i trzeba 
te zmiany śledzić na bieżąco), którzy po-

kompleksowe 
wsparcie dla biznesu
Z Andrzejem Quirinim, prokurentem projektu Querto, 
o kompleksowym wsparciu przedsiębiorców 
(na płaszczyźnie prawnej, finansowej, księgowej, 
i wielu innych) oraz konieczności zmiany podejścia 
do spraw związanych z finansami i prawem, 
rozmawia Rafał Korbut.

trafią zaproponować wyjście z określonej 
sytuacji, którzy będą monitorować stan 
prawny i eliminować potencjalne proble-
my, zanim wystąpią. Myślenie przeciętne-
go przedsiębiorcy jest takie: zrobię to sam, 
to zaoszczędzę. A potem okazuje się, że 
przez jakąś pozornie błahą sprawę rodzi 
się poważny problem, którego rozwiąza-
nie wiąże się z dużymi kosztami. W efek-
cie przedsiębiorca zamiast oszczędzić traci 
znacznie więcej. 

Co zatem należy zrobić?
- Nie oszczędzać pieniędzy na stały mo-

nitoring bieżącej sytuacji i obsługę firmy. 
To są zazwyczaj niewielkie kwoty, a dają 
przedsiębiorcy bezpieczeństwo prawne 
jego firmy, chroniąc przed niemiłymi nie-
spodziankami, problemami z firmami win-
dykacyjnymi czy komornikiem, nierzadko 
sprawami sądowymi i wieloma innymi 
sprawami, z jakimi przeciętny przedsię-
biorca boryka się na co dzień. 

a jednak wiele firm współpracuje 
z prawnikami. Bądź to na zasadzie 
stałego konsultingu, bądź zatrudnia 
ich na stałe w swojej firmie. Czy to 
wystarczy?

- Zdecydowanie nie. Oczywiście jest to 
dużo lepsze, niż w ogóle rezygnacja z ob-
sługi prawnej, ale jeden prawnik nie jest 
w stanie zająć się wszystkimi sprawami. 
W prawie są przecież rozmaite dziedziny, 
często potrzebna jest konsultacja ze spe-
cjalistami z zakresu księgowości, podat-
ków, doradców finansowych, ekspertów 
od pozyskiwania pieniędzy z funduszy 
unijnych, itd. Powtarzam – jedna osoba nie 
jest w stanie zająć się wszystkim. Poza tym 
sfera prawna to tylko jeden wąski wycinek 
spraw, z którymi na co dzień spotykają się 
przedsiębiorcy. 

i stąd pomysł na projekt Querto?
- Dokładnie tak. Jest to powstająca sieć 

kancelarii prawnych, w których współpra-
cuje ze sobą cały sztab osób, z których każ-
da jest wysoce wyspecjalizowana w okre-
ślonej dziedzinie. To umożliwia bieżące 
konsultacje, spojrzenie na dany problem 
z wielu stron, wypracowanie najlepszego 
rozwiązania. A stały, bieżący monitoring 
sytuacji prawno-finansowej powoduje, że 
ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych 
kłopotów jest zminimalizowane praktycz-
nie do zera. 

Jak zatem wygląda obsługa przecięt-
nego właściciela firmy?

- Każdemu naszemu klientowi przydzie-
lany jest konsultant pierwszego kontaktu, 
który na bieżąco kontroluje wszystkie 
sprawy finansowo-prawne przedsiębior-
stwa. Każda nawet najdrobniejsza zmia-
na jest rejestrowana w naszym systemie 

informatycznym (na potrzeby Querto po-
wstał specjalny taki system, do którego 
mają dostęp eksperci pracujący w ramach 
projektu – oczywiście wszystkie dane są 
odpowiednio chronione i zabezpieczone, 
dostęp do nich mają tylko ci, którzy zajmu-
ją się daną sprawą). I w zależności od ak-
tualnej sytuacji w razie potrzeby podejmo-
wane są odpowiednie kroki – konsultacje 

z ekspertami z danych dziedzin, opraco-
wanie harmonogramu działań, niezbędne 
kroki prawne, itd. System informatyczny 
umożliwia natychmiastowy dostęp do da-
nych prawnikowi czy specjaliście, który 
zajmuje się daną kwestią. To powoduje, że 
niezbędne kroki prawne podejmowane są 
natychmiast. 

A zatem Querto to projekt, w ramach 
którego pracuje sztab osób, obejmu-
jący swoją wiedzą wszystkie dzie-
dziny niezbędne do obsługi każdej 
działalności gospodarczej?

- Oczywiście. Oprócz spraw prawnych 
pracujemy w otoczeniu ekspertów z ta-
kich dziedzin, jak doradztwo podatkowe, 
księgowość, strategia, inwestycje, pozy-
skiwanie funduszy ze źródeł zewnętrz-
nych, kredytów i pożyczek, itp. Dopiero 
połączenie wiedzy tych wszystkich ludzi, 
dopiero ta praca zespołowa, pozwalają na 
kompleksową obsługę i wsparcie każdej 
firmy. Zespolenie pracy ekspertów pozwa-
la na ukierunkowanie rozwoju działalności 
gospodarczej. 

obecnie Querto oferuje swoim 
klientom rozmaite formy wsparcia, 
konsultingu, doradztwa...

- Tak, opracowaliśmy programy stałego 
doradztwa i konsultingu. W ramach tych 
programów prowadzimy stały nadzór 
przedsięwzięć. Są trzy warianty tych pro-
gramów, wszystkie opierają się na działa-
niach na trzech płaszczyznach. Po pierwsze 
przeprowadzamy analizę sytuacji prawno-
podatkowej i na podstawie wyników tej 
analizy opracowujemy strategię działania. 
I to jest ta druga płaszczyzna – opracowa-
na strategia obejmuje inwestycje, ochronę 

prawną, rachunkowość. Kolejny – trzeci 
krok – to wsparcie przedsiębiorstwa (do-
tyczy to finansowania, ochrony prawnej 
i rozwoju prowadzonej działalności). 

podsumowując – jakie korzyści ma 
klient, który zdecyduje się na pod-
jęcie współpracy w ramach projektu 
Querto?

- Uzyskuje pełne, kompleksowe wspar-
cie w jednej firmie, w jednym miejscu. 
I w ramach tych usług może korzystać 
z pomocy wielu specjalistów z wielu dzie-
dzin prawa, podatków, księgowości, kre-
dytów, finansowania czy w końcu rozwoju 
firmy. To po pierwsze znacznie tańsze, po 
drugie bezpieczniejsze, po trzecie bardzo 
wygodne rozwiązanie. Do tego spółka 
przejmuje na siebie aktywność działania. 
To ważne, bo nie czekamy, aż ktoś przyj-
dzie z problemem ani aż problem wystąpi, 
tylko po prostu mu zapobiegamy. Do tego 
niemal zwalniamy właściciela z wielu 
spraw związanych z rozwojem przedsię-
biorstwa. Choćby dotacje unijne – to już 
nasi pracownicy wyszukują możliwości, 
przedstawiają przedsiębiorcy różne opcje, 
przygotowują dokumentację. 

Brzmi nieźle, ale... to wszystko prze-
cież kosztuje. 

- Naszych kontrahentów nie traktujemy 
jak klientów, na których chcemy zarobić, 
ale jak partnerów biznesowych. Dlacze-
go? Ponieważ jeżeli przedsiębiorstwo, 
które mamy pod naszą pieczą, dynamicz-
nie rozwija się i przynosi coraz większe 
zyski, to oczywiście my też mamy z tego 
korzyści. Ale przede wszystkim właściciel 
firmy ma coraz większe zyski i zapewnio-
ny rozwój, którego sam nie byłby w stanie 
wypracować. Satysfakcja jest więc obo-
pólna. Dodam jeszcze, że oprócz stałego 
konsultingu podejmujemy się też różnych 
spraw doraźnych. Mając tak dobraną kadrę 
i takie zaplecze jesteśmy w stanie wziąć 
na siebie niemal każde zadanie z zakresu 
finansowo-prawnego. 

projekt Querto to nowa inicjatywa, 
ale już funkcjonująca?

- Tak, obecnie działają cztery kancela-
rie: w Gdyni, Warszawie, Krakowie i No-
wym Targu. Docelowo nasze filie będą we 
wszystkich miastach wojewódzkich. Na 
koniec podkreślę jeszcze raz: jeśli chodzi 
o zdrowie to wiele osób przekonało się, jak 
ważna jest profilaktyka. W finansach i pra-
wie profilaktyka również jest niezmiernie 
ważna, wręcz niezbędna. Oszczędza czas 
i pieniądze, a prowadzoną działalność go-
spodarczą czyni znacznie bezpieczniejszą. 
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Zacznijmy od najprzyjemniejszej części Waszej 
pracy – czyli od nagród. niedawno zostaliście 
laureatami honorowej nagrody SARP. Czy jest 
to jakaś szczególnie znaczące wyróżnienie (bo 
rozmaitych nagród na swoim koncie macie już 
sporo)?

Zbigniew Reszka: Tę nagrodę przyznaje Stowarzy-
szenie Architektów Polskich  raz do roku, począwszy 
od 1956. Jest to najbardziej nobilitująca nagroda w na-
szym kraju, o najwyższej randze. Nagroda ta, ma dla 
nas ogromny wymiar, bowiem składa się na nią doro-
bek twórczy naszej fi rmy na przestrzeni 24 lat. Uroczy-
ste wręczenie nagrody odbyło się w Warszawie, otrzy-
maliśmy wiele gratulacji od ludzi z całej Polski. 

Michał Baryżewski: Kapituła bierze pod uwagę 
bardzo różne aspekty. Wiążące i ważne jest to, że my 
osiągnęliśmy taki pułap rozpoznawalności i naszej ar-
chitektury, że działamy korzystnie dla samego stowa-
rzyszenia. Naszą osobowością, fi rmą, realizacjami upo-
wszechniamy i upubliczniamy architekturę polską. Te 
wszystkie czynniki brane są pod uwagę przy ocenianiu 
kandyadtów do tej wielkiej nagrody i cieszy fakt uzna-
nia nas godnymi jej przyznania. 

Na czym ten „morski styl” polega? Co chcecie 
osiągnąć projektując dane budynki czy inne 
elementy przestrzeni?

Z.R.: Zadaniem architektury jest, aby budynki były 
jak najbardziej wpasowane w otoczenie. Taka jest wła-
śnie specyfi ka projektowania terenów nadmorskich, na-
sze projekty na Półwyspie Helskim ( w Juracie), w Mię-
dzyzdrojach, w Mielnie czy w te w innych częściach 
kraju, jak w Białymstoku, Poznaniu, Bydgoszczy czy 
gdziekolwiek indziej – to genius loci, tak aby swoją bry-
łą, materiałami oraz formą idealnie wtapiały się w oto-
czenie. Zapamiętałem jeszcze ze studiów uwagę jedne-
go z zacnych profesorów, który twierdził, iż  „budynek 
musi gdzieś patrzeć”. Jest to niezwykle ważna uwaga, 
a w szczególności, gdy to „patrzenie” odbywa się na 
piękną zieleń lub morze. Generalnie naszym zamiarem 
jest, aby projektowane obiekty, były jak najbardziej 
wpasowane  w otoczenie, czasem, zdarza się jednak in-
westor, który chce wyróżniającego się budynku i naszą 
rolą jest sprostanie tym oczekiwaniom i zaprojektowa-
nie obiektu tak aby, mimo odmienności, nawiązywał do 
otoczenia, jest to dla nas najciekawsze wyzwanie.

   
Jak na przykład budynek lotosu...

Z.R.: Tak, jest to siedziba dużej korporacji i w tym 
przypadku inwestorowi zależało na wyróżnieniu tego 
biurowca. On stoi faktycznie prawie jako pojedynczy 
obiekt, tu zależało nam na pokazaniu potęgi koncernu. 
Podobnie jak w przypadku budynku biurowego Balex 
Metalu, gdzie istotą było pokazanie, że jest to główna 
siedziba fi rmy. 

M.B.: To się zaczęło przewijać kilkanaście lat temu. 
„Morskość” nie jest naszym sformułowaniem, to oce-
niający i piszący o architekturze pierwsi zaczęli używać 
tego okreslenia. W każdej z naszych nadmorskich reali-
zacji doszukuje się związków z miejscem i bliskością 
morza. 

Który z obiektów najbardziej pamiętacie, byliście 
z niego najbardziej zadowoleni. I czy ten zrealizo-
wany projekt zdobył też uznanie innych?

Z.R.: Budynek w Juracie przy ul. Wojska Polskiego. 
Ciekawostką jest elewacja z drewna. Mimo, że został 
wybudowany 15 czy 16 lat temu, do dziś wciąż zacho-
wuje świeżość. Dostał wszystkie możliwe nagrody za 
najlepszą realizację w Polsce. 

M.B.: Był tez nominowany do międzynarodowej na-
grody Mies van der Rohe. A niewiele nominacji do tej 
nagrody jest w Polsce. 

Z.R.: Bardzo zadowoleni również jesteśmy z zespołu 
budynków apartamentowych przy ul. Mestwina, tzw. 
„pięciopak”. Też został obsypany nagrodami. Realiza-
cjami również nagradzanymi są min; biurowiec Lotosu, 
budynek Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, któ-
rej wnętrza zostały docenione na świecie. Bardzo pozy-
tywne opinie w całym kraju zdobył też szpital Centrum 
Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku, który uzyskał liczne 
wyróżnienia w dziedzinie architektury. Szpital ten cha-
rakteryzuje się nowoczesną formą,  jest przyjazny za-
równo dla pacjentów jak i lekarzy, oszczędny w eksplo-
atacji. Dzięki takim zabiegom tworzy się architektura 
społeczna.  Kolejnym zaprojektowanym przez nas szpi-
talem, jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białym-
stoku, gdzie większość prac realizacyjnych została już 
wykonana. To szpital o powierzchni ponad 80 000 m2, 
z lądowiskiem dla helikopterów. Obecnie, projektem, 
który zbiera laury jest zespół budynków apartamento-
wo- usługowy Nowe Orłowo.

Gdy dostajecie zlecenie na realizację, na jakiś 
projekt – jak podchodzicie do tego? Czy to są 
najpierw godziny przemyśleń, czy może od razu 

rzucenie się w wir pracy i rozpoczęcie tworzenia 
projektu?

Z.R.: Przede wszystkim trzeba wysłuchać inwestora, 
zobaczyć teren, gdzie powstanie inwestycja i potem 
czeka nas wiele godzin pracy i uzgodnień. A wszystko 
w jednym celu – aby powstała optymalna propozycja 
dla inwestora, spełniająca jego oczekiwania i zgodna 
z założonym budżetem inwestycyjnym.  

M.B.: Na to nie ma recepty. To długi proces. Ja to 
porównuję do zapytania znanego kompozytora, w jaki 
sposób on tworzy każdy kolejny utwór. To nie może 
być ta sama rutyna. Każdy temat jest inny i każdy wy-
maga innego podejścia. 

To oczywiste – w każdym zawodzie specjaliści 
strzegą swoich pomysłów, tajemnic, bo to ich 
własna, wypracowana recepta na sukces. patrząc 
na Wasze projekty widać, że taką receptą jest gra 
światłem. 

Z.R.: Firma istnieje już 24 lata, na początkowym eta-
pie działalności projektowaliśmy wiele wnętrz i prze-
budów, jak np. wnętrz banków, czy sklepów, które 
cieszyły się dużym powodzeniem. Takie były czasy. 
Dopiero później przyszło większe zapotrzebowanie na 
projektowanie kubatur, czyli projektowanie architek-
toniczne. Ale nadal projektujemy wnętrza, nierzadko 
z niesamowitymi aranżacjami.Dla nas nie ma rozdzie-
lenia pomiędzy architekturą zewnętrzną i wewnętrzną. 
Te dwie architektury powinny się przenikać, aby były 
w tym samym „duchu”. Przy projektowaniu w począt-
kowej fazie, bierzemy pod uwagę grę świateł podczas 
różnych pór dnia, co powoduje, że budynek staje się 
bardziej transparentny. Właśnie z tego jesteśmy znani – 

te iluminacje czy delikatne podświetlenia powodują, że 
ta gra światłem daje niesamowite efekty. 

Faktycznie, tę „zabawę” światłem widać na wielu 
Waszych realizacjach...

Z.R.: Np. na budynku Lotosu w Gdańsku, który nocą, 
dzięki efektom świetlnym, nawiązuje do zmieniającego 
się kameleona, ale też na budynku Oceanografi i w Gdy-
ni (tu fasada w nocy jest subtelnie oświetlona i tworzy 
ważny element w centrum miasta. Gra światłem wyróż-
nia też budynek Balex Metalu, szpital CMI w Gdańsku, 
Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku. 

M.B.: Dodam, że nie rozumiem architektów, którzy 
kończą pracę na budynku zewnętrznym, a środek prze-
stał ich interesować. Są tacy, którzy tak robią i resztę 
prac zlecają fi rmom wnętrzarskim. Przecież to nie 
jest cały produkt, zaprojektowana jest skorupa, a naj-
ważniejsza część – czyli wnętrze – jest pozostawione. 
Trzeba pamiętać, że dla ludzi, którzy w danym budynku 
będą pracować, najważniejsze jest jego wnętrze, a rola 
architekta polega na określeniu tego wnętrza, zespo-
leniu z częścią zewnętrzną budynku  i osadzeniu go 
w otaczającej przestrzeni. 

Wracając do nagród i wyróżnień – w lutym bieżą-
cego roku odebraliście nagrodę za Nowe Orłowo. 

Z.R.: Niektórzy mówią, że nieszczęścia chodzą para-
mi. U nas jest inaczej – to sukcesy chodzą parami. Tak, 
otrzymaliśmy główną nagrodę „Czas Gdyni – Najlepsza 
Architektura Roku”. To też jest bardzo miłe. A chociaż 
obiekt ten dopiero będzie zgłaszany do kolejnych kon-
kursów, już teraz zbiera bardzo dobre recenzje w prasie 
fachowej. 

Bo budynek musi  gdzieś patrzeć...
Ze Zbigniewem Reszką i Michałem Baryżewskim, architektami i właścicielami 
gdyńskiej pracowni architektonicznej Arch Deco, o sukcesach, wyzwaniach 
i codziennych problemach podczas opracowywania projektów 
architektonicznych rozmawia Rafał Korbut. 

Nie warto żałować 
na architekta, bo 

to od niego zależy, 
czy dany dom 

osiągnie zamie-
rzoną wartość. 
zawsze trzeba 

projektować tak, 
aby projekt był 
atrakcyjny dla 

rzeszy klientów. 
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Zacznijmy od najprzyjemniejszej części Waszej 
pracy – czyli od nagród. niedawno zostaliście 
laureatami honorowej nagrody SARP. Czy jest 
to jakaś szczególnie znaczące wyróżnienie (bo 
rozmaitych nagród na swoim koncie macie już 
sporo)?

Zbigniew Reszka: Tę nagrodę przyznaje Stowarzy-
szenie Architektów Polskich  raz do roku, począwszy 
od 1956. Jest to najbardziej nobilitująca nagroda w na-
szym kraju, o najwyższej randze. Nagroda ta, ma dla 
nas ogromny wymiar, bowiem składa się na nią doro-
bek twórczy naszej fi rmy na przestrzeni 24 lat. Uroczy-
ste wręczenie nagrody odbyło się w Warszawie, otrzy-
maliśmy wiele gratulacji od ludzi z całej Polski. 

Michał Baryżewski: Kapituła bierze pod uwagę 
bardzo różne aspekty. Wiążące i ważne jest to, że my 
osiągnęliśmy taki pułap rozpoznawalności i naszej ar-
chitektury, że działamy korzystnie dla samego stowa-
rzyszenia. Naszą osobowością, fi rmą, realizacjami upo-
wszechniamy i upubliczniamy architekturę polską. Te 
wszystkie czynniki brane są pod uwagę przy ocenianiu 
kandyadtów do tej wielkiej nagrody i cieszy fakt uzna-
nia nas godnymi jej przyznania. 

Na czym ten „morski styl” polega? Co chcecie 
osiągnąć projektując dane budynki czy inne 
elementy przestrzeni?

Z.R.: Zadaniem architektury jest, aby budynki były 
jak najbardziej wpasowane w otoczenie. Taka jest wła-
śnie specyfi ka projektowania terenów nadmorskich, na-
sze projekty na Półwyspie Helskim ( w Juracie), w Mię-
dzyzdrojach, w Mielnie czy w te w innych częściach 
kraju, jak w Białymstoku, Poznaniu, Bydgoszczy czy 
gdziekolwiek indziej – to genius loci, tak aby swoją bry-
łą, materiałami oraz formą idealnie wtapiały się w oto-
czenie. Zapamiętałem jeszcze ze studiów uwagę jedne-
go z zacnych profesorów, który twierdził, iż  „budynek 
musi gdzieś patrzeć”. Jest to niezwykle ważna uwaga, 
a w szczególności, gdy to „patrzenie” odbywa się na 
piękną zieleń lub morze. Generalnie naszym zamiarem 
jest, aby projektowane obiekty, były jak najbardziej 
wpasowane  w otoczenie, czasem, zdarza się jednak in-
westor, który chce wyróżniającego się budynku i naszą 
rolą jest sprostanie tym oczekiwaniom i zaprojektowa-
nie obiektu tak aby, mimo odmienności, nawiązywał do 
otoczenia, jest to dla nas najciekawsze wyzwanie.

   
Jak na przykład budynek lotosu...

Z.R.: Tak, jest to siedziba dużej korporacji i w tym 
przypadku inwestorowi zależało na wyróżnieniu tego 
biurowca. On stoi faktycznie prawie jako pojedynczy 
obiekt, tu zależało nam na pokazaniu potęgi koncernu. 
Podobnie jak w przypadku budynku biurowego Balex 
Metalu, gdzie istotą było pokazanie, że jest to główna 
siedziba fi rmy. 

M.B.: To się zaczęło przewijać kilkanaście lat temu. 
„Morskość” nie jest naszym sformułowaniem, to oce-
niający i piszący o architekturze pierwsi zaczęli używać 
tego okreslenia. W każdej z naszych nadmorskich reali-
zacji doszukuje się związków z miejscem i bliskością 
morza. 

Który z obiektów najbardziej pamiętacie, byliście 
z niego najbardziej zadowoleni. I czy ten zrealizo-
wany projekt zdobył też uznanie innych?

Z.R.: Budynek w Juracie przy ul. Wojska Polskiego. 
Ciekawostką jest elewacja z drewna. Mimo, że został 
wybudowany 15 czy 16 lat temu, do dziś wciąż zacho-
wuje świeżość. Dostał wszystkie możliwe nagrody za 
najlepszą realizację w Polsce. 

M.B.: Był tez nominowany do międzynarodowej na-
grody Mies van der Rohe. A niewiele nominacji do tej 
nagrody jest w Polsce. 

Z.R.: Bardzo zadowoleni również jesteśmy z zespołu 
budynków apartamentowych przy ul. Mestwina, tzw. 
„pięciopak”. Też został obsypany nagrodami. Realiza-
cjami również nagradzanymi są min; biurowiec Lotosu, 
budynek Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, któ-
rej wnętrza zostały docenione na świecie. Bardzo pozy-
tywne opinie w całym kraju zdobył też szpital Centrum 
Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku, który uzyskał liczne 
wyróżnienia w dziedzinie architektury. Szpital ten cha-
rakteryzuje się nowoczesną formą,  jest przyjazny za-
równo dla pacjentów jak i lekarzy, oszczędny w eksplo-
atacji. Dzięki takim zabiegom tworzy się architektura 
społeczna.  Kolejnym zaprojektowanym przez nas szpi-
talem, jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białym-
stoku, gdzie większość prac realizacyjnych została już 
wykonana. To szpital o powierzchni ponad 80 000 m2, 
z lądowiskiem dla helikopterów. Obecnie, projektem, 
który zbiera laury jest zespół budynków apartamento-
wo- usługowy Nowe Orłowo.

Gdy dostajecie zlecenie na realizację, na jakiś 
projekt – jak podchodzicie do tego? Czy to są 
najpierw godziny przemyśleń, czy może od razu 

rzucenie się w wir pracy i rozpoczęcie tworzenia 
projektu?

Z.R.: Przede wszystkim trzeba wysłuchać inwestora, 
zobaczyć teren, gdzie powstanie inwestycja i potem 
czeka nas wiele godzin pracy i uzgodnień. A wszystko 
w jednym celu – aby powstała optymalna propozycja 
dla inwestora, spełniająca jego oczekiwania i zgodna 
z założonym budżetem inwestycyjnym.  

M.B.: Na to nie ma recepty. To długi proces. Ja to 
porównuję do zapytania znanego kompozytora, w jaki 
sposób on tworzy każdy kolejny utwór. To nie może 
być ta sama rutyna. Każdy temat jest inny i każdy wy-
maga innego podejścia. 

To oczywiste – w każdym zawodzie specjaliści 
strzegą swoich pomysłów, tajemnic, bo to ich 
własna, wypracowana recepta na sukces. patrząc 
na Wasze projekty widać, że taką receptą jest gra 
światłem. 

Z.R.: Firma istnieje już 24 lata, na początkowym eta-
pie działalności projektowaliśmy wiele wnętrz i prze-
budów, jak np. wnętrz banków, czy sklepów, które 
cieszyły się dużym powodzeniem. Takie były czasy. 
Dopiero później przyszło większe zapotrzebowanie na 
projektowanie kubatur, czyli projektowanie architek-
toniczne. Ale nadal projektujemy wnętrza, nierzadko 
z niesamowitymi aranżacjami.Dla nas nie ma rozdzie-
lenia pomiędzy architekturą zewnętrzną i wewnętrzną. 
Te dwie architektury powinny się przenikać, aby były 
w tym samym „duchu”. Przy projektowaniu w począt-
kowej fazie, bierzemy pod uwagę grę świateł podczas 
różnych pór dnia, co powoduje, że budynek staje się 
bardziej transparentny. Właśnie z tego jesteśmy znani – 

te iluminacje czy delikatne podświetlenia powodują, że 
ta gra światłem daje niesamowite efekty. 

Faktycznie, tę „zabawę” światłem widać na wielu 
Waszych realizacjach...

Z.R.: Np. na budynku Lotosu w Gdańsku, który nocą, 
dzięki efektom świetlnym, nawiązuje do zmieniającego 
się kameleona, ale też na budynku Oceanografi i w Gdy-
ni (tu fasada w nocy jest subtelnie oświetlona i tworzy 
ważny element w centrum miasta. Gra światłem wyróż-
nia też budynek Balex Metalu, szpital CMI w Gdańsku, 
Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku. 

M.B.: Dodam, że nie rozumiem architektów, którzy 
kończą pracę na budynku zewnętrznym, a środek prze-
stał ich interesować. Są tacy, którzy tak robią i resztę 
prac zlecają fi rmom wnętrzarskim. Przecież to nie 
jest cały produkt, zaprojektowana jest skorupa, a naj-
ważniejsza część – czyli wnętrze – jest pozostawione. 
Trzeba pamiętać, że dla ludzi, którzy w danym budynku 
będą pracować, najważniejsze jest jego wnętrze, a rola 
architekta polega na określeniu tego wnętrza, zespo-
leniu z częścią zewnętrzną budynku  i osadzeniu go 
w otaczającej przestrzeni. 

Wracając do nagród i wyróżnień – w lutym bieżą-
cego roku odebraliście nagrodę za Nowe Orłowo. 

Z.R.: Niektórzy mówią, że nieszczęścia chodzą para-
mi. U nas jest inaczej – to sukcesy chodzą parami. Tak, 
otrzymaliśmy główną nagrodę „Czas Gdyni – Najlepsza 
Architektura Roku”. To też jest bardzo miłe. A chociaż 
obiekt ten dopiero będzie zgłaszany do kolejnych kon-
kursów, już teraz zbiera bardzo dobre recenzje w prasie 
fachowej. 

Bo budynek musi  gdzieś patrzeć...
Ze Zbigniewem Reszką i Michałem Baryżewskim, architektami i właścicielami 
gdyńskiej pracowni architektonicznej Arch Deco, o sukcesach, wyzwaniach 
i codziennych problemach podczas opracowywania projektów 
architektonicznych rozmawia Rafał Korbut. 

Często coraz bar-
dziej rygorystycz-
ne przepisy utrud-
niają nam pracę, 
dochodzi nieraz 
do paradoksu, że 
trzeba uzupełnić 
jakiś nieistotny 
element, aby speł-
nić wymagania 
biurokracji. mało 
tego – decydują 
tu ludzie, którzy 
nigdy w życiu 
niczego nie zapro-
jektowali.
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czy projektowanie jest tylko Waszą pracą, czy 
również pasją?

Z.R.: Oczywiście, że to nasza pasja. Architek-
tura nas „kręci”, kochamy to, co robimy. Bowiem 
nie ma nic lepszego, niż pracować w ukochanym 
zawodzie. 

A co najbardziej lubicie z tej architektury? 
Wnętrza, elewacje zewnętrzne, a może wykoń-
czenie czy otoczenie?

Z.R.: Każdy z nas ma inną wizję i pogląd na ar-
chitekturę. Jednakże pracując ze sobą od tylu lat, je-
steśmy w stanie dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, 
osiągnąć najlepsze, optymalne rozwiązanie.

Dla mnie architektura bryłowa, wnętrza, mała ar-
chitektura są wspólnie przenikającymi się dziedzi-
nami, które w naszym dorobku cienię najbardziej, 
ich projektowanie sprawia mi nieustannie wielką 
przyjemność.

M.B.: Powiem nie o najlepszej, ale o najgorszej 
części pracy architekta. Są to działania na styku 
przepisów, urzędów, urzędników...  Miało być lepiej, 
zapewniano, że mają być uproszczone procedury, że 
uzyskanie pozwoleń będzie łatwiejsze i szybsze. Jest 
całkowicie odwrotnie, jest dużo gorzej, niż jeszcze 
10 lat temu. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest 
niezmiernie skomplikowaną i trudną częścią pracy 
architekta w dzisiejszej rzeczywistości urzędowej.

Z.R.: Często coraz bardziej rygorystyczne przepi-
sy utrudniają nam pracę, dochodzi nieraz do para-
doksu, że trzeba uzupełnić jakiś nieistotny element, 
aby spełnić wymagania biurokracji. Mało tego – de-
cydują tu ludzie, którzy nigdy w życiu niczego nie 
zaprojektowali. Architekci, którzy u nas pracują, 
codziennie borykają się ze stertą dokumentów, zde-
rzając się z wieloma problemami do rozwiązania, 
spycha to projektowanie na dalszy plan. Dawniej 
urzędy były bardziej przyjazne. Nadzór urzędniczy 
jest wprawdzie potrzebny, ale w dzisiejszych cza-
sach urosło to do jakichś kuriozalnych rozmiarów. 

Czy Arch Deco działa przede wszystkim na 
rynku polskim, czy także na rynkach zagra-
nicznych?

Z.R.: Właściwie tylko na rynku polskim. Mamy 
teraz wprawdzie zlecenia na Ukrainie, jak również 
na Białorusi. Ale to incydentalnie. A tak to obszar 
całej Polski – od Białegostoku, przez Międzyzdroje, 
pas nadmorski, do Poznania. 

M.B.: Mamy dużą świadomość społeczną, że my 
w kraju powinniśmy promować to. Mówimy o stan-
dardach porównywalnych z zachodnimi, wów-
czas miejsce pochodzenia, krajowe, powinno być 
promowane. 

a najtrudniejszy projekt, z którym musieliście 
się zmierzyć?

Z.R.: Rozbudowa i przebudowa szpitala w Bia-
łymstoku. 

M.B.: Takie obiekty, jak szpitale, to są powierzch-
nie rzędu 70 tys. metrów kw. To giganty, w których 
trzeba pomieścić wiele funkcji, znacznie więcej niż 
w mieszkaniówce czy hotelu. Do tego dochodzą 
najnowocześniejsze, skomplikowane technologie, 
skomplikowani zarówno przepisów, jak i wymaga-
nych warunków (strefa czysta, brudna, itd.,). Ale jak 

już udaje się to wszystko razem pogodzić to satys-
fakcja jest olbrzymia. 

Czy budując nawet niewielki dom warto sko-
rzystać z indywidualnego projektu architekta, 
czy jednak zdać się na jakiś typowy, ogólnodo-
stępny projekt?

Z.R.: Nie warto żałować na architekta, bo to od nie-
go zależy, czy dany dom osiągnie zamierzoną war-
tość. Zawsze trzeba projektować tak, aby projekt był 
atrakcyjny dla rzeszy klientów. Taki dom powinien 
zostać sprzedany z wartością dodaną – czyli drożej, 
niż inwestor zapłacił za projekt i wybudowanie go. 
I na tym polega sukces dobrej architektury: że po 
latach można osiągnąć jeszcze lepszą cenę. Muszą 
być spełnione cztery warunki: dobra lokalizacja, do-
bry architekt, dobry projekt i dobre wykonawstwo- 
to jest podstawą sukcesu.

Jakie obecnie są trendy, jaka moda w architek-
turze? czy w polsce wygląda to podobnie, jak 
za granicą?

Z.R.: Ostatnio panuje moda na domy pasywne. 
I świetnie, tylko …na razie nie ma to racji bytu 
w naszym kraju. Bo kto za to zapłaci? Np. w Szwe-
cji przy budowie takiego domu dostaje się dotację 
od państwa. A u nas? Nic. Z punktu widzenia inwe-
stora jest to nieopłacalne.

M.B.: Cała ta tzw. „zieloność”, czyli że budynki 
mają być ekologiczne, to jest bardzo modne na ca-
łym świecie. Ale u nas legislacja nie nadąża z tym 
zielonym trendem. Nie ma zachęt inwestycyjnych 
za stosowanie takich rozwiązań, które sa zdecydo-
wanie bardziej kosztotwórcze niż tradycyjne. Już za 
naszymi najbliższymi granicami takie inwestycje są 
bardzo mocno wspierane inwestycyjnie z urzedu, 
gdyż  niedotowane, bez ulg podatkowych są nie-
opłacalne i nie spłacą się w jakimś przewidywalnym 
okresie życia. Dlatego nie jest to u nas powszechne 
i decydują się na takie rozwiązania nieliczni ma-
jąc świadomość, iż robią to całkowicie na własny 
koszt.

Czy oddzielacie życie prywatne od pracy?
Z.R.: To jest praktycznie nie możliwe. Z tym, że 

ja się tym nie męczę – odbieram telefony zarówno 
w dni powszednie, jak i w weekendy. Nawet w domu 
czytamy czy oglądamy coś o architekturze, podczas 
różnych wyjazdów zwracamy uwagę na trendy, naj-
nowsze realizacje, jest to moim nawykiem. Całe ży-
cie się uczymy, bo mądrość nabywa się na błędach. 
Do tego dochodzą szkolenia i poznawanie nowych 
technologii – to konieczne, bo świat budowlany bar-
dzo szybko się zmienia. Wystarczy porównać to, co 
się działo 10 lat temu i teraz. Dlatego stale się szko-
limy i dokształcamy, by nasza wiedza i doświadcze-
nie, pozwoliły na projektowanie w tak dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości. 

M.B.: Jakoś próbuję oddzielać pracę od życia pry-
watnego, ale całkowite rozdzielenie się nie udaje. 
Pomiędzy listopadem a kwietniem, kiedy pogoda 
zaczyna dopisywać, staram się mieć szereg aktyw-
ności na świeżym powietrzu, zwłaszcza na morzu.  
To forma łądowania akumulatorów aby później 
starczyło mi energii na doczekanie znów do wiosny 
i lata...

Zadaniem archi-
tektury jest, aby 

budynki były jak 
najbardziej wpaso-
wane w otoczenie. 

Taka jest właśnie 
specyfi ka projek-
towania terenów 

nadmorskich, 
nasze projekty na 

Półwyspie Hel-
skim (w Juracie), 

w Międzyzdrojach, 
w mielnie czy w te 

w innych częściach 
kraju, jak w Białym-

stoku, poznaniu, 
Bydgoszczy czy 

gdziekolwiek 
indziej – to genius 
loci, tak aby swoją 
bryłą, materiałami 

oraz formą idealnie 
wtapiały się w oto-

czenie. 
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Pomysłodawcą i organizatorem takiego sposobu na zdobycie 
kolejnych doświadczeń, pogłębienie swojej wiedzy i wypra-
cowanie rozwiązań, które mają pomóc z realizacji wyznaczo-
nego celu, jest Krzysztof Ciuła, partner i coach fi rmy LMI Le-
adreship Management Polska. 
Każdy przedsiębiorca stawia przed sobą jakieś cele – czy to 
otwarcie nowego oddziału fi rmy, rozszerzenie działalności 
o nową gałąź, odpowiednie zmotywowanie pracowników 
i przekazanie im nowych obowiązków, czy w końcu lepszą 
organizację czasu, zarówno zawodowego, jak i wolnego. Każ-
dy więc staje przed dylematem: w jaki sposób założony cel 
zrealizować. Podejmując decyzję warto bazować nie tylko na 
własnej wiedzy i umiejętności, ale też na doświadczeniu in-
nych przedsiębiorców. Aby to umożliwić narodził się pomysł 
Forum Liderów. 

- Jest to o tyle ciekawy pomysł, że polscy biznesmeni czę-
sto nie są przyzwyczajeni do spotykania się, aby rozmawiać 
i wspólnie dążyć do rozwiązania wyznaczonych sobie wy-
zwań – wyjaśnia Krzysztof Ciuła,. - A jest to bardzo potrzeb-
ne i daje ogromne, wymierne korzyści. Każdy z uczestników 
wyznaczył sobie jakiś cel, jakieś wyzwanie, które chciał zre-
alizować Podczas serii spotkań biznesmeni rozwijali swoje 
zdolności przywódcze, dyskutowali o tym, jak najskuteczniej 
osiągnąć cel, wymieniali się zdobytymi przez lata doświad-
czeniami. Każdy musiał sobie odpowiedzieć na pytania: Co 
należy zmienić w zarządzaniu fi rmą? Co ja sam muszę zrobić? 
Forum Liderów to z założenia – jak już wspomniałem - przede 
wszystkim proces wymiany doświadczeń. Ale nie tylko w teo-
rii, lecz także w praktyce, ponieważ w trakcie spotkań uczest-
nicy podejmowali realizację założonych celów biznesowych 
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Spotkania i szkolenia (czyli coaching) takie 
jak Forum Liderów (w kontekście możliwości 
wymiany doświadczeń, dyskusji i wspólnego 
poszukiwania rozwiązań, służących osiągnię-
ciu wyznaczonego celu) są bardzo potrzebne. 
Wydaje mi się, że to kwestia stworzenia od-
powiedniej grupy (nie za małej i nie za dużej) 
przedstawicieli z różnych branż. To pozwala 
na spojrzenie z boku, z innej perspektywy. Za-
zwyczaj poruszamy się w ramach danej bran-
ży, rozwijając fi rmę i obserwując konkurencję. 
A tu jest możliwość poznania zagadnień, 
które w danej branży nie występują. Daje to 
całkiem nowe możliwości i nowe narzędzia. 
Czasem jest tak, że nie widzimy rozwiązania 
danego problemu, a po poznaniu opinii innej 
osoby okazuje się, że możliwe jest rozwiąza-
nie, które by nam nie przyszło do głowy.

Coaching w Polsce jest dobrze rozwinięty na 
poziomie średnim i operacyjnym, czyli pra-
cowników liniowych. Natomiast na poziomie 
menadżerskim jest po prostu bardzo drogi 
i pewnie dlatego mało rozwinięty.
Program Forum Liderów był ciekawy, porząd-
kujący pewne nawyki. Ale raczej skierowany 
do średniego szczebla kierowniczego. Zmienił 
moje postrzeganie, ale nieznacznie.
Jaki powinien być dobry menadżer? Żyjemy 
w bardzo dynamicznym świecie jasnych 
i wyrazistych celów, do których dążymy. Dla 
przywódcy-lidera niezmiernie ważny jest od-
powiedni dobór narzędzi i sposobów moty-
wowania. Musi odnaleźć właściwy klucz, aby 
sam zostać liderem dla swoich pracowników 
a oprócz tego tworzyć zespoły kreatywne 
z innymi kierownikami. 

Takie inicjatywy są potrzebne, ponieważ doświadczenia 
pomiędzy poszczególnymi biznesami są różne. Porówna-
nie sytuacji w różnych branżach daje szersze spojrzenie, 
daje możliwość wymiany doświadczeń. Takie dyskusje 
pokazują, jakie rozwiązania są skuteczne. Również tego  
rodzaju spotkania są inspiracją, pozwalają poznać sposoby 
stosowane przez innych menadżerów i można je  wdrożyć 
„na własnym podwórku”. 
Co prawda propozycji szkoleń dla menadżerów różnych 
szczebli nie brakuje (wiele fi rm oferuje takie usługi), ale mają 
one różny charakter i dają różne możliwości. No i oczywiście 
różny poziom. W wielu kursach i szkoleniach coaching nie 
jest stosowany, opierają się one na wykładach i ćwiczeniach. 
Tymczasem coaching z pewnością jest potrzebny. Z tym, że 
musi być na odpowiednim poziomie. Przydałoby się więcej 
doświadczonych coach-ów, którzy potrafi liby przekazać 
bardziej praktyczne, rzeczywiste rozwiązania. To byłoby naj-

- Oczywiście, że takie spotkania i szkolenia 
są potrzebne. Podobnych inicjatyw jest 
bardzo mało, nie ma kultury dzielenia się 
wiedzą. Takie dedykowane programy dają 
ogromne możliwości dzielenia się się do-
świadczeniami i rozwijania biznesu w opar-
ciu o wiedzę innych przedsiębiorców.
W Polsce nie brakuje coachów, obecnie 
jest to bardzo modny sposób zarabiania 
pieniędzy. Niestety często są to ludzie, 
którzy nigdy nie powinni się zajmować 
coachingiem. Są coache licencjonowani i z 
doświadczeniem – i tych drugich niestety 
brakuje. Tymczasem dobry coach powi-

piotr przedlacki, 
prezes zarządu 
FINES sp. z o.o.

A jakie zdanie na temat Forum Liderów mają ci, którzy w nim uczestniczyli?

Rafał zawadzki, 
prezes zarządu EUROEXPORT sp. z o.o.

nien zadawać takie pytania, 
których danemu prezesowi 
nie zada nikt inny. I umieć 
ze zrozumieniem wysłuchać 
odpowiedzi na te pytania. 
W coachingu grupowym 
dodatkową wartością jest 
możliwość wymiany do-
świadczeń i wiedzy pomię-
dzy uczestnikami.
Forum Liderów dało mi po-
czucie tego, co dalej mam ro-
bić, kiedy mam to robić, z kim 
i w jaki sposób. To ogromna 
wartość. Jeśli natomiast cho-
dzi o wyzwania dla obecnych 
efektywnych przywódców, 
liderów, menadżerów – 
najważniejszym jest umie-
jętność połączenia dwóch 
pozornie wykluczających się 
cech: skromności i pokory z 
ogromną siłą i determinacją. 
Przywódca efektywny powi-
nien wyznawać tzw. teorię 
okna i lustra. Polega to na 
tym, że zapytany o sukcesy 
powinien spojrzeć w okno 
i pokazać przez nie swoich 
współpracowników, mówiąc: 
„to ich zasługa”. Natomiast 
zapytany o porażki powinien 
spojrzeć w lustro i stwierdzić: 
„to moja wina”. Obecnie nie 
potrzebujemy przywódców 
charyzmatycznych , potrze-
bujemy przywódców wyż-
szego poziomu.

Ireneusz Osiński, 
prezes zarządu Fundacji 
na Rzecz Rozwoju Talentów 
FILMPRESSMEDIA21

Spojrzenie z innej perspektywy

Brak kultury 
dzielenia się wiedzą

Coaching z pewnością 
jest potrzebny
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Forum Liderów jest świetnym miejscem na rozmowę 
z właścicielami fi rm, z menadżerami, którzy mają 
podobne problemy, ale różne doświadczenia. Można 
porozmawiać w naprawdę luźnej i niezobowiązują-
cej atmosferze. Dzięki programowi Forum Liderów 
i zadaniom jakie są nakładane na uczestników jest 
też możliwość poznania uczestników z różnych stron 
życia, nie tylko od strony zawodowej.
Generalnie w Polsce jest dużo możliwości doszkalania 
się, zdobywania wiedzy, ale trzeba cały czas wyszu-
kiwać te naprawdę wartościowe inicjatywy, które są 
warte wydanych na nie pieniędzy, ale - co może na-
wet ważniejsze – te które są warte poświęconego na 
nie czasu. Bo przecież czas mamy tylko jeden – co też 
było poruszane w ramach FL. Podsumowując - było 
to świetne szkolenie, właśnie takie, na które z chęcią 
uczestniczyłem i na które warto poświęcić pieniądze 
i czas. Wielkim atutem szkolenia był prowadzący 
nas trener - Krzysztof. Osoba z dużym wyczuciem, z 
właściwym podejściem, z właściwym kręgosłupem 
moralnym, stwarzająca podstawy do dobrej atmosfe-
ry oraz potrafi ąca przekonać do programu i do zadań, 
które należy w ramach programu wykonać. Program 
podnosi tzw. umiejętności miękkie, ale w zupełnie 
innym podejściu niż ma to miejsce na innych kursach. 
Chyba na naszym rynku trójmiejskim nie ma szkoleń, 
które poruszałyby te same obszary.
Obecnie największymi wyzwaniami dla przywódców, 
liderów są: motywować, wyszukiwać najlepszych 
ludzi do współpracy, szukać miejsc do podnoszenia 
efektywności poprzez zmiany organizacyjne, stwa-
rzać warunki do dobrej atmosfery w pracy, tworzyć 
strategię długofalową, wytyczać kierunki, w których 
fi rma powinna się rozwijać. Na pewno FL miał wpływ 
na zwiększenie uwagi na podnoszenie efektywności 
związanej z organizacją, z podejściem do siebie i do 
codziennej pracy. FL zwraca uwagę na obszary, które 
często są zaniedbane, o których zapominamy w trak-
cie codziennej pracy, zwanej też „bieżączką”. Między 
innymi na to, jak ważne jest planowanie i skupianie 
się na rzeczach ważnych, chociaż niekoniecznie pil-
nych, czyli takich, które zazwyczaj z racji braku pilno-
ści są odkładane na później.

Zdecydowanie widzę zapotrzebowa-
nie na  tego typu spotkania. Pomija-
jąc aspekt szkoleniowy istotna jest 
możliwość nawiązania kontaktów z 
nowymi, ciekawymi ludźmi. Jakkol-
wiek brzmi to banalnie, jednak jest 
bardzo ważne i po prostu prawdziwe. 
Możliwość wymiany doświadczeń, 
poznania punktu widzenia ludzi 
którzy zajmują się tym, co w biznesie 
najtrudniejsze – zarządzaniem ludźmi, 
jest wartością trudną do przecenienia. 
Różnorodność postaw i charakterów, 
a także wiedzy i doświadczeń po-
szczególnych uczestników tego typu 
spotkań to źródło inspiracji a często 
nawet bodziec do zmiany własnego 
postępowania.
Coaching staje się coraz bardziej po-
pularny, chociaż nie wszyscy wiedzą 
na czym tak naprawdę polega i jakie 
efekty powinien przynosić. Pozyskanie 
do współpracy dobrego coacha staje 
się prawdziwym wyzwaniem.
Główną konkluzją odbytych spotkań 
jest uznanie, że moje metody zarzą-
dzania wymagają zmian. Taka konsta-
tacja jest punktem wyjścia rozwoju . 
Od czasu rozpoczęcia szkoleń wdra-
żam nowe metody w swojej fi rmie. Są-
dzę, że również inne osoby dostrzegły 
w swej działalności pola wymagające 
poprawy. Są to niewątpliwie pozytyw-
ne skutki spotkań.
Nie należy pomijać także aspektu 
towarzyskiego. Atmosfera spotkań, 
wspólne wykonywanie zadań pozwa-
lają , tak jak za dawnych lat, w szkole, 
zawrzeć nowe znajomości , które 
nie będą jedynie powierzchownymi 

Forum Liderów - czyli coaching w praktyce

bardziej wartościowe. 
Forum Liderów  to cały cykl spotkań, 
który oceniam pozytywnie. W progra-
mie poruszano wiele ciekawych kwe-
stii. Co prawda wiele z nich nie były to 
nowe rzeczy, ale były przedstawione 
w inny, nowatorski sposób. Można 
było dzięki temu zyskać nowe, świeże 
spojrzenie. To ważne, bo stałe wdra-
żanie innowacji jest niezbędne, by 
w dzisiejszych czasach rozwijać fi rmę. 
Poza tym przy takich spotkaniach 
i szkoleniach ogromną wartością 
jest odpowiedni dobór uczestników 
warsztatów menedżerskich. Jeżeli 
uczestnicy prezentują wysoki poziom 
umiejętności to  mogą sobie przeka-
zać wiele spostrzeżeń i doświadczeń. 

Gdy do tego dochodzi doświadczony 
couch, który umie odpowiednio 
poprowadzić cykl spotkań i dobrać 
odpowiednio tematy – to jest to 
wszystko pozytywna dodana wartość 
takich warsztatów. 
Dla obecnego lidera, przywódcy naj-
ważniejszym celem powinno być 
utrzymanie się na rynku i rozwijanie 
fi rmy. Aby to osiągnąć niezbędna jest 
innowacyjność, sięganie po nowe 
rozwiązania. Bazowanie tylko na do-
tychczasowych sposobach i zasadach 
może doprowadzić do tego, że fi rma 
przestanie się rozwijać, a zamiast tego 
zacznie wygasać i w końcu zniknąć 
z rynku. Niezmiernie ważny jest więc 
otwarty umysł i szerokie spojrzenie. 

maciej Rodzewicz, 
prezes fi rmy mr24

relacjami.
Jeśli chodzi o rolę przywódcy jest 
to oczywiście prowadzenie fi rmy 
w taki sposób, by przynosiła zyski, 
nawet w dobie kryzysu. Oczywiście 
istotne jest pogodzenie odpowie-
dzialności lidera fi rmy za jej losy 
jako podmiotu gospodarczego z 
niezmiernie ważną odpowiedzial-
nością za losy pracowników , jako 
faktycznych twórców fi rmy. Istotne 
jest budowanie pozytywnych i od-
powiedzialnych relacji z kontrahen-
tami. Jest to swego rodzaju misja 
społeczna. Tylko takie wypełnianie 
funkcji lidera może dać prawdziwą 
satysfakcję.
Zgodnie z taką perspektywą FL 
było narzędziem do podniesienia 
własnej sprawności, a tym samym 
służy bezpośrednio doskonaleniu 
umiejętności lidera.

zarządzanie ludźmi 
- wartość nie do przecenienia

motywować i wyszukiwać 
najlepszych

Dariusz Kostuch, 
właściciel fi rmy PROLEN
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Gdyńska szkoła Germanicus Language-
Box wyróżnia się na tym tle skutecznością, 
indywidualnym podejściem do każdego 
uczącego się oraz szeroką gamą rozma-
itych kursów (od tych dla zupełnie począt-
kujących, poprzez kolejne poziomy aż po 
kursy specjalistyczne z ukierunkowanym 
pod daną dziedzinę słownictwem). 

Skuteczność przede wszystkim
Głównym celem i misją Germanicus 

LanguageBox jest dostarczenie każdemu, 
kto zdecyduje się podjąć naukę, skutecz-
nego kursu, po którym będzie w stanie 
bez problemu porozumieć się w wybra-
nym obcym języku. Oczywiście w przy-
padku kursów bardziej zaawansowanych 
także ustalane są konkretne cele, które po 
zakończeniu nauki powinny być zrealizo-
wane (np. szczególny nacisk jest położony 
w zależności od potrzeb klienta na pisanie, 
czytanie, rozmowy biznesowe, specjali-
styczne słownictwo, itp.). 

- Ogromną wagę przywiązujemy do ja-
kości nauczania – tłumaczy Joanna Rupp, 
prezes zarządu gdyńskiej szkoły Germa-
nicus LanguageBox. - Dlatego mamy bar-
dzo dokładnie dobraną kadrę lektorów. Są 
to zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy. 
Oprócz tego dla każdego odpowiedni kurs 
oraz tok nauki dobieramy indywidualnie. 
Dlatego do nas nie można – w przeciwień-
stwie do wielu innych szkół – zapisać się 
telefonicznie. Osoba, która chce podjąć 
naukę, musi do nas przyjść, przedstawić 
swoje oczekiwania, później przeprowa-
dzamy krótki test, który daje nam pogląd 
na to, jak dana osoba jest zaawansowana 

Nauka języka 
musi być skuteczna
Nie sztuką jest uczyć się języków obcych – sztuką 
jest  się nauczyć. Szkół językowych na rynku jest 
mnóstwo, ale wiele z nich jest po prostu 
mało skutecznych. 

zapisać. To ważna decyzja, ponieważ dla 
każdego ważne jest, aby po zakończeniu 
nauki nie okazało się, że pieniądze zostały 
wydane na marne, zaś umiejętności poro-
zumiewania się zmieniły się bardzo nie-
wiele albo wcale. 

- Dlatego my nie sprzedajemy komuś 
produktu anonimowego, ale chcemy 
przekazać praktyczne umiejętności, 
z których klient będzie mógł później 
korzystać – wyjaśnia  Joanna Rupp. - 
Podczas trwającego około pół godziny 
pierwszego spotkania z osobą chcącą 
rozpocząć naukę (spotkanie jest bezpłat-
ne) staramy się jak najwięcej dowiedzieć 
o tej osobie: jakie ma oczekiwana, gdzie 
wcześniej się uczyła danego języka, jak 
ocenia swoje umiejętności, czy ma więk-
sze problemy z rozumieniem, pisaniem, 
czy może mówieniem, itp. Podczas tych 
konsultacji przeprowadzamy krótki ust-
ny test, który daje pewien obraz wiedzy 
posiadanej przez naszego klienta. 

Kurs kursowi nierówny
Bardzo często osoby rozpoczynające 

naukę zastanawiają się, ile trwa kurs i jak 
często odbywają się zajęcia. Nie ma na to 
jednej odpowiedzi. Kursy są różne, nie-
które krótkie, inne dłuższe, jeszcze inne 
to dwudniowe, intensywne seminaria 
podnoszące konkretne umiejętności. 

Trzeba pamiętać, że każdy kurs daje 
tylko pewien poziom zaawansowania. 
Poziomy są zazwyczaj podzielone na 6 
stopni, najczęściej przyjmuje się, że aby 
dobrze opanować każdy stopień przy czę-
stotliwości nauki dwukrotnie w ciągu ty-
godnia po 2 godziny potrzeba około 120 
godzin. W praktyce oznacza to, że jeden 
poziom kursu można „zaliczyć” mniej 
więcej w czasie jednego roku szkolnego. 

Germanicus organizuje kursy zarówno 
dla dzieci, poprzez młodzież, dorosłych, 
aż po specjalistyczne kursy dla firm. 
Rafał Korbut

w znajomości języka obcego. Dopiero 
wówczas proponujemy konkretny kurs – 
albo grupowy, albo indywidualny. 

W Germanicus LanguageBox można 
nauczyć się języka angielskiego, niemiec-
kiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, zaś dla 
cudzoziemców organizowane są kursy 
języka polskiego. Grupy uczących się są 
nieduże, maksymalnie 7-osobowe, co za-
pewnia indywidualne podejście do każde-
go uczącego się. 

Chcę się uczyć – i co dalej?
Jeżeli ktoś podejmie decyzję o nauce 

języka obcego, zaczyna zastanawiać się, 
którą szkołę wybrać lub na jaki kurs się 
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Skąd organizacja ICAN się wzięła, 
ile lat działacie na rynku i jaki jest 
zakres działalności?

- ICAN Institute działa w Polsce od lat 
90., prowadzimy działalność w kilku ob-
szarach. Podstawowym z nich jest wyda-
wanie do marca 2003 roku polskiej edycji 
magazynu  Harvard Business Review, czyli 
najbardziej prestiżowego magazynu o za-
rządzaniu na świecie. Ponadto prowadzimy 
działalność szkoleniową adresowaną do 
kadr menadżerskich i zarządzających, jak 
również do przedsiębiorców i właścicieli 
fi rm. Prowadzimy działalność doradczą, 
organizujemy w Polsce konferencje, na 
które zapraszamy światowe autorytety za-
rządzania i przywództwa, budujemy por-
tale wiedzy dla fi rm, mamy też jednostkę 
ICAN Research, która prowadzi badania 
rynkowe, wydajemy książki czołowych 
autorytetów świata biznesu... 

Jesteście więc złożoną organizacją, gdzie 
pod jednym dachem prowadzona jest 
działalność w wielu kierunkach.

- Myślę, że najlepiej byłoby oddać to, co 
robimy, przez naszą misję: jesteśmy po to, 
żeby transferować najlepsze na świecie roz-
wiązania biznesowe na polski rynek i prze-
kazywać je, oczywiście w wersji zaadop-
towanej do polskich realiów, menadżerom, 
liderom i przedsiębiorcom, którzy chcą 
podnosić efektywność i poprawiać wyniki 
swoich organizacji. Jako przedstawiciele 
Harvard Business Publishing na polskim 
rynku mamy dostęp do tych narzędzi, które 
stanowią aktualny numer jeden na świecie. 

W jaki sposób te rozwiązania są transfe-
rowane?

- Wieloma drogami. Jedną z nich jest 
sam magazyn Harvard Business Review 
Polska. Można w nim przeczytać studia 
przypadków czołowych światowych fi rm, 
ale również polskich liderów biznesu. Inna 
droga to szkolenia, gdzie dajemy konkret-
ne narzędzia i trenujemy razem z naszymi 

uczestnikami sposób ich implementacji. 
Warto dodać, że wszystkie nasze programy 
rozwojowe oparte są na metodzie analizy 
studiów przypadków Harvard Business 
School. Kolejna  droga to konsulting, gdzie 
doradzamy naszym Klientom, jak te rze-
czy, które zaimplementowali, zintegrować 
w spójny system, wspierający realizację 
strategii. Wiedzę transferujemy też przez 
konferencje, które są wyjątkową inspiracją, 
pokazując jakie są dziś kluczowe trendy, 
jak działają ci najlepsi. 

Skąd pomysł, aby hBR wydać akurat 
w polsce? magazyn jest wydawany na 
całym świecie w zaledwie 10 językach. 
Między innymi właśnie w polskim. 
dlaczego?

- Skąd pomysł? Przewrotnie można po-
wiedzieć, że z dwóch przyczyn: makroeko-
nomicznej i lokalnej. Makroekonomiczna 
jest taka, że Polska jest jednym z najcie-
kawszych rynków 
wschodzących (emer-
ging markets). Tempo 
wzrostu powoduje, 
że pojawia się spore 
zapotrzebowanie na 
nowe rozwiązania, 
szczególnie te, które 
były już przetesto-
wane na zachodzie 
czy w Stanach Zjed-
noczonych i przeło-
żyły się na mierzalne 
sukcesy biznesowe 
i poprawę wyników 
w różnych obszarach działalności. To jedna 
z przyczyn. Druga to trochę przewrotność 
założyciela ICAN i redaktora naczelnego 
magazynu HBRP, Witolda Jankowskiego, 
który gdy rozważał wprowadzenie HBR na 
polski rynek słyszał od wszystkich eksper-
tów, że to nie ma prawa się udać. W związ-
ku z tym uznał, że jeśli wszyscy wokół 
mówią, że nie ma prawa się udać, to tym 
bardziej jest to dobry pomysł. 

Skąd organizacja ICAN się wzięła, 
ile lat działacie na rynku i jaki jest 
zakres działalności?

uczestnikami sposób ich implementacji. 
Warto dodać, że wszystkie nasze programy 
rozwojowe oparte są na metodzie analizy 

Z Pawłem Motylem, dyrektorem generalnym spółki 
iCAN institute, wydawcą Harvard Business Review 
Polska, rozmawia Rafał Korbut.

Biznes jutra 
to elastyczność i zwinność

Co do tej pory udało się zrealizować?
- Sukces tego typu organizacji, jak nasza, 

mierzy się przede wszystkim sukcesami 
klientów. Krótko mówiąc: jaki efekt przy-
niosło zastosowanie tego, o czym piszemy 
i o czym mówimy, w polskich fi rmach? Na 
dziś współpracujemy bezpośrednio z kil-
koma tysiącami fi rm w Polsce, a poprzez 
magazyn Harvard Business Review Polska 
docieramy do kolejnych kilku- czy kilkuna-
stu tysięcy. Pracujemy zarówno z ogrom-
nymi korporacjami (jeśli spojrzeć np. na 
100 największych polskich fi rm, to pewnie 
z większością z nich mieliśmy styczność), 
z drugiej strony często jesteśmy wsparciem 
dla niewielkich przedsiębiorstw, zatrud-
niających kilkanaście osób. Tacy przedsię-
biorcy szukają prostych, ale sprawdzonych 
i skutecznych narzędzi podnoszenia swojej 
efektywności. Jest bardzo wiele osób, które 
są z nami od samego początku, od pierw-
szego numeru magazynu w Polsce. Są za-
równo prenumeratorami, jak i aktywnie 
uczestniczą w konferencjach, biorą udział 
w naszych programach szkoleniowych. 
Z drugiej strony miarą sukcesu i popytu na 
tego rodzaju wiedzę i rozwiązania jest fakt, 
że cały czas rośniemy. Od czasu, gdy poja-

wiliśmy się w Pol-
sce, pomimo kry-
zysu w roku 2009, 
który bardzo mocno 
uderzył i w bran-
żę szkoleniową, 
i w branżę wy-
dawniczą, my cały 
czas konsekwent-
nie zwiększamy 
skalę działalności. 
Obecnie jesteśmy 
kilka razy większą 
organizacją, niż by-
liśmy jeszcze kilka 

lat temu. ICAN Institute to dziś 150 osób, 
a baza klientów i portfel naszych produk-
tów ciągle rosną. Nasze najnowsze dziecko 
to ICAN Total Selling™ - roczny program 
rozwojowy, doskonalący zarządzanie si-
łami sprzedażowymi w fi rmach. Unika-
tem jest tutaj aspekt merytoryczny. Dość 
powiedzieć, że opiekę merytoryczną nad 
programem sprawują dwie legendy świata 
sprzedaży: Neil Rackham, nazywany „pro-

fesorem profesjonalnej sprzedaży” i Mike 
Bosworth, współautor m. in. metodologii 
CustomerCentric Selling. 

a jakie są plany na przyszłość?
- Co dalej? Paradoksalnie, jedną z sił 

ICAN Institute i HBRP jest to, że ja nie 
jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć 
na to pytanie! Nasza przyszłość jest defi nio-
wana przez to, co się będzie się dzia-
ło w otaczającym nas świecie 
biznesu. Naszą podstawo-
wą zasadą działania jest 
to, że mamy dostarczać 
rozwiązania i narzędzia, 
które w danym momen-
cie są najskuteczniejsze 
i sprawdzą się w real-
nym świecie biznesu. 
Jeżeli nagle okaże się, 
że ważne jest radykal-
ne, ale mądre cięcie 
kosztów wobec na-
stępnej fali kryzysu, 
to prawdopodobnie tu 
będziemy szukali naj-
lepszych praktyk. Jeśli 
dojdzie do rewolucji 
w zarządzaniu za-
sobami ludzkimi, 

poświęcimy uwagę temu tematowi i bę-
dziemy wdrażać narzędzia, które pozwolą 
wygrywać w nowych realiach. Natomiast 
te fi lary, o których powiedziałem wcześniej, 
pozostaną. Będziemy wydawali magazyn 
Harvard Business Review Polska, będziemy 
prowadzili projekty badawcze, owocujące 
raportami pokazującymi kluczowe tren-
dy na polskim rynku. Będziemy rozwijali 

ofertę szkoleniową i doradczą, będziemy 
zapraszali światowe autorytety 

przywództwa i zarządza-
nia na konferencje. 

Jaka zatem jest 
recepta na te – nie-
którzy mówią, że 
trudne, ale przede 
wszystkim ciekawe 
– czasy?
- Niezwykle istotna 

jest zwinność organi-
zacyjna, czyli elastycz-
ność i umiejętność 
błyskawicznego do-
stosowania fi rmy do 
dynamicznie zmie-

niających się warun-
ków w otoczeniu. 

Brzmi to prosto, ale jest w praktyce jedną 
z najtrudniejszych rzeczy do wdrożenia, 
jako że wymaga z jednej strony radykalnego 
przebudowania procesów i struktur w orga-
nizacji, z drugiej natomiast zmiany sposobu 
myślenia przez menedżerów. Otóż wszyscy 
działamy w przekonaniu, że jeśli coś spraw-
dzało się w przeszłości, powinno być sku-
teczne także dziś czy jutro. Żyjemy jednak 
w czasach tak dużej zmienności, niepewno-
ści i turbulencji, że jakiekolwiek przeświad-
czenie o trwałości przewagi konkurencyjnej 
może się okazać bardzo niebezpieczne. Jest 
to jeden z największych paradoksów biz-
nesowych dzisiejszego świata: im lepiej 
nam idzie, tym bardziej jesteśmy zagrożeni 
fałszywym komfortem i poczuciem bezpie-
czeństwa, które prowadzą do spadku goto-
wości do zmian i co za tym idzie, spadku 
zwinności. Wystarczy spojrzeć na historię 
Nokii – ogromny sukces i dominacja na 
rynku telefonów komórkowych (ponad 
50% rynku w 2003 roku!) przełożyły się 
na wewnętrzne przekonanie o nieznisz-
czalności. Nokia konsekwentnie stawiała 
na dotychczasowe pomysły i wskutek tego 
przegapiła ekrany dotykowe i rewolucję 
smartfonową. Kiedy zorientowali się, że 
popełnili błąd,  było za późno i w 2012 roku 
Nokia miała poniżej 3% udziałów w rynku. 
Sukces często zabija otwartość na zmiany, 
kreatywność i elastyczność. 

Druga rzecz, w którą bardzo mocno wie-
rzymy, to ciągłe doskonalenie. I to zarów-
no doskonalenia w wymiarze organizacji, 
jak i człowieka. W wymiarze organizacji 
to oczywiście doskonalenie tych narzędzi, 
którymi się posługujemy, wdrażanie tego, 
co działa najlepiej na rynku i ciągłe pod-
noszenie efektywności. Równie istotne jest 
jednak doskonalenie profesjonalne naszych 
menedżerów. Częsta jest sytuacja, gdy ktoś 
dochodzi do wysokiego szczebla zarzą-
dzania i mówi: „osiągnąłem sukces dzię-
ki wiedzy i doświadczeniu, nie ma zatem 
potrzeby żeby cokolwiek zmieniać”. Jest 

to bardzo niebezpieczne nastawienie, to 
przecież Nokia w wymiarze personalnym! 
Nie można tkwić w miejscu (nawet jeśli 
miejscem tym jest wysoko opłacany fotel 
prezesa zarządu) i liczyć, że sam fakt prze-
szłych i obecnych sukcesów wystarczy, 
by wygrywać w przyszłości, bo tempo 
zmian technologicznych i społecznych 

– jak choćby media społecznościowe 
i wejście pokolenia Y na rynek pracy 
– stawia na głowie świat, w którym 
funkcjonujemy. 

Szaleństwem jest więc budować 
fi rmę jutra na bazie narzędzi, któ-
rych podstawową zaletą jest to, że 

działały wczoraj. 

SZALeńStWeM JeSt 
WięC BUDOWAć 

FiRMę JUtRA NA BAZie 
NARZęDZi, KtÓRyCH 

PODStAWOWą ZALetą 
JeSt tO, że DZiAłAły 

WCZORAJ. 
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Skąd organizacja ICAN się wzięła, 
ile lat działacie na rynku i jaki jest 
zakres działalności?

- ICAN Institute działa w Polsce od lat 
90., prowadzimy działalność w kilku ob-
szarach. Podstawowym z nich jest wyda-
wanie do marca 2003 roku polskiej edycji 
magazynu  Harvard Business Review, czyli 
najbardziej prestiżowego magazynu o za-
rządzaniu na świecie. Ponadto prowadzimy 
działalność szkoleniową adresowaną do 
kadr menadżerskich i zarządzających, jak 
również do przedsiębiorców i właścicieli 
firm. Prowadzimy działalność doradczą, 
organizujemy w Polsce konferencje, na 
które zapraszamy światowe autorytety za-
rządzania i przywództwa, budujemy por-
tale wiedzy dla firm, mamy też jednostkę 
ICAN Research, która prowadzi badania 
rynkowe, wydajemy książki czołowych 
autorytetów świata biznesu... 

Jesteście więc złożoną organizacją, gdzie 
pod jednym dachem prowadzona jest 
działalność w wielu kierunkach.

- Myślę, że najlepiej byłoby oddać to, co 
robimy, przez naszą misję: jesteśmy po to, 
żeby transferować najlepsze na świecie roz-
wiązania biznesowe na polski rynek i prze-
kazywać je, oczywiście w wersji zaadop-
towanej do polskich realiów, menadżerom, 
liderom i przedsiębiorcom, którzy chcą 
podnosić efektywność i poprawiać wyniki 
swoich organizacji. Jako przedstawiciele 
Harvard Business Publishing na polskim 
rynku mamy dostęp do tych narzędzi, które 
stanowią aktualny numer jeden na świecie. 

W jaki sposób te rozwiązania są transfe-
rowane?

- Wieloma drogami. Jedną z nich jest 
sam magazyn Harvard Business Review 
Polska. Można w nim przeczytać studia 
przypadków czołowych światowych firm, 
ale również polskich liderów biznesu. Inna 
droga to szkolenia, gdzie dajemy konkret-
ne narzędzia i trenujemy razem z naszymi 

uczestnikami sposób ich implementacji. 
Warto dodać, że wszystkie nasze programy 
rozwojowe oparte są na metodzie analizy 
studiów przypadków Harvard Business 
School. Kolejna  droga to konsulting, gdzie 
doradzamy naszym Klientom, jak te rze-
czy, które zaimplementowali, zintegrować 
w spójny system, wspierający realizację 
strategii. Wiedzę transferujemy też przez 
konferencje, które są wyjątkową inspiracją, 
pokazując jakie są dziś kluczowe trendy, 
jak działają ci najlepsi. 

Skąd pomysł, aby hBR wydać akurat 
w polsce? magazyn jest wydawany na 
całym świecie w zaledwie 10 językach. 
Między innymi właśnie w polskim. 
dlaczego?

- Skąd pomysł? Przewrotnie można po-
wiedzieć, że z dwóch przyczyn: makroeko-
nomicznej i lokalnej. Makroekonomiczna 
jest taka, że Polska jest jednym z najcie-
kawszych rynków 
wschodzących (emer-
ging markets). Tempo 
wzrostu powoduje, 
że pojawia się spore 
zapotrzebowanie na 
nowe rozwiązania, 
szczególnie te, które 
były już przetesto-
wane na zachodzie 
czy w Stanach Zjed-
noczonych i przeło-
żyły się na mierzalne 
sukcesy biznesowe 
i poprawę wyników 
w różnych obszarach działalności. To jedna 
z przyczyn. Druga to trochę przewrotność 
założyciela ICAN i redaktora naczelnego 
magazynu HBRP, Witolda Jankowskiego, 
który gdy rozważał wprowadzenie HBR na 
polski rynek słyszał od wszystkich eksper-
tów, że to nie ma prawa się udać. W związ-
ku z tym uznał, że jeśli wszyscy wokół 
mówią, że nie ma prawa się udać, to tym 
bardziej jest to dobry pomysł. 

Z Pawłem Motylem, dyrektorem generalnym spółki 
iCAN institute, wydawcą Harvard Business Review 
Polska, rozmawia Rafał Korbut.

Biznes jutra 
to elastyczność i zwinność

Co do tej pory udało się zrealizować?
- Sukces tego typu organizacji, jak nasza, 

mierzy się przede wszystkim sukcesami 
klientów. Krótko mówiąc: jaki efekt przy-
niosło zastosowanie tego, o czym piszemy 
i o czym mówimy, w polskich firmach? Na 
dziś współpracujemy bezpośrednio z kil-
koma tysiącami firm w Polsce, a poprzez 
magazyn Harvard Business Review Polska 
docieramy do kolejnych kilku- czy kilkuna-
stu tysięcy. Pracujemy zarówno z ogrom-
nymi korporacjami (jeśli spojrzeć np. na 
100 największych polskich firm, to pewnie 
z większością z nich mieliśmy styczność), 
z drugiej strony często jesteśmy wsparciem 
dla niewielkich przedsiębiorstw, zatrud-
niających kilkanaście osób. Tacy przedsię-
biorcy szukają prostych, ale sprawdzonych 
i skutecznych narzędzi podnoszenia swojej 
efektywności. Jest bardzo wiele osób, które 
są z nami od samego początku, od pierw-
szego numeru magazynu w Polsce. Są za-
równo prenumeratorami, jak i aktywnie 
uczestniczą w konferencjach, biorą udział 
w naszych programach szkoleniowych. 
Z drugiej strony miarą sukcesu i popytu na 
tego rodzaju wiedzę i rozwiązania jest fakt, 
że cały czas rośniemy. Od czasu, gdy poja-

wiliśmy się w Pol-
sce, pomimo kry-
zysu w roku 2009, 
który bardzo mocno 
uderzył i w bran-
żę szkoleniową, 
i w branżę wy-
dawniczą, my cały 
czas konsekwent-
nie zwiększamy 
skalę działalności. 
Obecnie jesteśmy 
kilka razy większą 
organizacją, niż by-
liśmy jeszcze kilka 

lat temu. ICAN Institute to dziś 150 osób, 
a baza klientów i portfel naszych produk-
tów ciągle rosną. Nasze najnowsze dziecko 
to ICAN Total Selling™ - roczny program 
rozwojowy, doskonalący zarządzanie si-
łami sprzedażowymi w firmach. Unika-
tem jest tutaj aspekt merytoryczny. Dość 
powiedzieć, że opiekę merytoryczną nad 
programem sprawują dwie legendy świata 
sprzedaży: Neil Rackham, nazywany „pro-

fesorem profesjonalnej sprzedaży” i Mike 
Bosworth, współautor m. in. metodologii 
CustomerCentric Selling. 

a jakie są plany na przyszłość?
- Co dalej? Paradoksalnie, jedną z sił 

ICAN Institute i HBRP jest to, że ja nie 
jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć 
na to pytanie! Nasza przyszłość jest definio-
wana przez to, co się będzie się dzia-
ło w otaczającym nas świecie 
biznesu. Naszą podstawo-
wą zasadą działania jest 
to, że mamy dostarczać 
rozwiązania i narzędzia, 
które w danym momen-
cie są najskuteczniejsze 
i sprawdzą się w real-
nym świecie biznesu. 
Jeżeli nagle okaże się, 
że ważne jest radykal-
ne, ale mądre cięcie 
kosztów wobec na-
stępnej fali kryzysu, 
to prawdopodobnie tu 
będziemy szukali naj-
lepszych praktyk. Jeśli 
dojdzie do rewolucji 
w zarządzaniu za-
sobami ludzkimi, 

poświęcimy uwagę temu tematowi i bę-
dziemy wdrażać narzędzia, które pozwolą 
wygrywać w nowych realiach. Natomiast 
te filary, o których powiedziałem wcześniej, 
pozostaną. Będziemy wydawali magazyn 
Harvard Business Review Polska, będziemy 
prowadzili projekty badawcze, owocujące 
raportami pokazującymi kluczowe tren-
dy na polskim rynku. Będziemy rozwijali 

ofertę szkoleniową i doradczą, będziemy 
zapraszali światowe autorytety 

przywództwa i zarządza-
nia na konferencje. 

Jaka zatem jest 
recepta na te – nie-
którzy mówią, że 
trudne, ale przede 
wszystkim ciekawe 
– czasy?
- Niezwykle istotna 

jest zwinność organi-
zacyjna, czyli elastycz-
ność i umiejętność 
błyskawicznego do-
stosowania firmy do 
dynamicznie zmie-

niających się warun-
ków w otoczeniu. 

Brzmi to prosto, ale jest w praktyce jedną 
z najtrudniejszych rzeczy do wdrożenia, 
jako że wymaga z jednej strony radykalnego 
przebudowania procesów i struktur w orga-
nizacji, z drugiej natomiast zmiany sposobu 
myślenia przez menedżerów. Otóż wszyscy 
działamy w przekonaniu, że jeśli coś spraw-
dzało się w przeszłości, powinno być sku-
teczne także dziś czy jutro. Żyjemy jednak 
w czasach tak dużej zmienności, niepewno-
ści i turbulencji, że jakiekolwiek przeświad-
czenie o trwałości przewagi konkurencyjnej 
może się okazać bardzo niebezpieczne. Jest 
to jeden z największych paradoksów biz-
nesowych dzisiejszego świata: im lepiej 
nam idzie, tym bardziej jesteśmy zagrożeni 
fałszywym komfortem i poczuciem bezpie-
czeństwa, które prowadzą do spadku goto-
wości do zmian i co za tym idzie, spadku 
zwinności. Wystarczy spojrzeć na historię 
Nokii – ogromny sukces i dominacja na 
rynku telefonów komórkowych (ponad 
50% rynku w 2003 roku!) przełożyły się 
na wewnętrzne przekonanie o nieznisz-
czalności. Nokia konsekwentnie stawiała 
na dotychczasowe pomysły i wskutek tego 
przegapiła ekrany dotykowe i rewolucję 
smartfonową. Kiedy zorientowali się, że 
popełnili błąd,  było za późno i w 2012 roku 
Nokia miała poniżej 3% udziałów w rynku. 
Sukces często zabija otwartość na zmiany, 
kreatywność i elastyczność. 

Druga rzecz, w którą bardzo mocno wie-
rzymy, to ciągłe doskonalenie. I to zarów-
no doskonalenia w wymiarze organizacji, 
jak i człowieka. W wymiarze organizacji 
to oczywiście doskonalenie tych narzędzi, 
którymi się posługujemy, wdrażanie tego, 
co działa najlepiej na rynku i ciągłe pod-
noszenie efektywności. Równie istotne jest 
jednak doskonalenie profesjonalne naszych 
menedżerów. Częsta jest sytuacja, gdy ktoś 
dochodzi do wysokiego szczebla zarzą-
dzania i mówi: „osiągnąłem sukces dzię-
ki wiedzy i doświadczeniu, nie ma zatem 
potrzeby żeby cokolwiek zmieniać”. Jest 

to bardzo niebezpieczne nastawienie, to 
przecież Nokia w wymiarze personalnym! 
Nie można tkwić w miejscu (nawet jeśli 
miejscem tym jest wysoko opłacany fotel 
prezesa zarządu) i liczyć, że sam fakt prze-
szłych i obecnych sukcesów wystarczy, 
by wygrywać w przyszłości, bo tempo 
zmian technologicznych i społecznych 

– jak choćby media społecznościowe 
i wejście pokolenia Y na rynek pracy 
– stawia na głowie świat, w którym 
funkcjonujemy. 

Szaleństwem jest więc budować 
firmę jutra na bazie narzędzi, któ-
rych podstawową zaletą jest to, że 

działały wczoraj. 

SZALeńStWeM JeSt 
WięC BUDOWAć 

FiRMę JUtRA NA BAZie 
NARZęDZi, KtÓRyCH 

PODStAWOWą ZALetą 
JeSt tO, że DZiAłAły 

WCZORAJ. 



podczas wykładów nieustannie pod-
kreśla Pan, że networking polega nie 
na promowaniu samego siebie tylko na 
promowaniu innych...

To prawda. Typowym podejściem sprze-
dażowym stosowanym w biznesie jest pro-
mowanie samego siebie. To podejście jest 
niestety błędne i nieaktualne. Bo klienci 
w dzisiejszych czasach są szczególnie wy-
czuleni na próbę manipulacji i sprzedaży 
czegokolwiek.

Najlepszym sposobem na budowę wła-
snego wizerunku według mnie jest więc 
promowanie osiągnięć innych przedsię-
biorców. Jest to niesamowita dźwignia, bo 
w życiu panuje prosta zasada „to, co dasz 
to otrzymasz”. 

Sam przekonałem się o tym, bo mój 
biznes zaczął rozkwitać właśnie wte-
dy, gdy zacząłem pomagać innym. Ale 
nie dźwigając ich na plecach do kra-
iny szczęśliwości tylko podpowiada-
jąc konkretne rozwiązania i inspirując. 
Dałem po prostu pewną wartość. Taką,  
którą im nie dał nikt wcześniej.

Jak mogłyby wyglądać działania z zakre-
su business networkingu w praktyce?

Wyjaśnię to na przykładzie z mojego ży-
cia. Byłem jakiś czas temu na konferencji 
biznesowej we Wrocławiu. I podobnie jak 
na innych takich wydarzeniach zadawałem 
wiele pytań. Miałem przyjemność poznać 
tam prezesa i udziałowca dużej firmy i za-
dałem mu takie pytania jak „Czemu wybrał 
Pan branżę, w której Pan działa”?, „Z jaki-
mi problemami spotkał się Pan na początku 
swojej ścieżki zawodowej”? i  „Z jakimi 
problemami Pan się spotyka teraz”?. Jed-
nym z jego problemów była sprawa dru-
karni, która nie potrafiła stworzyć profe-
sjonalnych opakowań produktów. A to mi 
się natychmiast skojarzyło z  kolegą, który 
prowadzi dobrą drukarnie w Warszawie 
i który mógłby pomóc. Trzymając w ręku 
wizytówkę tego człowieka zasugerowa-
łem więc, że mogę pomóc w tym proble-
mie i zaproponowałem, żebym mój kolega 
zadzwonił do niego i ustalił szczegóły. Po 
konferencji  informacje na ten temat prze-
kazałem koledze z warszawskiej drukarni. 
Okazało się, że drukarnia pomogła mojemu 
rozmówcy i zarobiła na tym zleceniu dużą 
sumę pieniędzy. Gdy kolega dziękował mi 
za pomoc w znalezieniu tak korzystnego 
zlecenia to jednocześnie zaproponował 

mi prowizję w wysokości kilku tysięcy 
złotych. Ja jednak odmówiłem i zapro-
ponowałem rozwiązanie alternatywne. 
Przekazałem mu listę 10 warszawskich 
firm, z którymi nie potrafiłem się skon-
taktować i poprosiłem o wykorzystanie 
znajomości do umożliwienia spotkania 
i rozmowy. Okazało się, że jedna z firm 
była klientem drukarni a spotkania do-
szły do skutku. W efekcie udało mi się 
później na całej sprawie zarobić kilka-
dziesiąt tysięcy złotych.

Wspomniał Pan o relacjach i kontak-
tach, które owocowały dopiero po 
10 latach.  A co z “pielęgnacją” takich 
relacji?

Jest po prostu niezbędna. I bardzo 
często niedoświadczeni przedsiębiorcy 
poznają kogoś na spotkaniu bizneso-
wym, biorą od niego wizytówkę a po-
tem wysyłają e-mailem ofertą, czyli 
próbują od razu coś sprzedać. Tego nie 
wolno robić.

Budowanie relacji jest trochę jak ro-
mans - nie wolno na pierwszej randce 
rwać się od razu do całowania. Najpierw 
trzeba coś dać od siebie. Ja to nazywam 
romansowaniem. I gdy na oficjalnym 
spotkaniu ktoś mnie pyta, czym się zaj-
muję to odpowiadam, że boję się o tym 
mówić. Rozmówca zwykle jest zaintry-
gowany i dopytuje dalej, w końcu mó-
wię, że zajmuje się uwodzeniem. I gdy 
zostaje opacznie zrozumiany uzupełniam, 
że interesuje mnie tylko uwodzenie firm. 
I celem jest skuteczny i długoletnie ro-
mansowanie między firmami. Pielęgnacja 
już nawiązanej relacji na tym przykładzie 
powinna polegać na ponownym kontakcie 
z daną osobą. W wiadomości piszę kilka 
miłych słów o tym, że było miło mi daną 
osobę poznać i że mam w pamięci jej pro-
blemy biznesowe, a gdy tylko poznam ich 
rozwiązanie to natychmiast się skontaktuję. 
W tym przypadku to stwierdzenie o uwo-
dzeniu pomaga mi w tym, żeby być roz-
poznanym spośród wielu innych rozmów-
ców. Bo ważne jest, żeby nie mówić bana-
łów i wyróżnić się czymś pozytywnym.
Networking  jest  też  formą  inspirowania  
innych ludzi i bycia niebanalnym.

Stworzył Pan trzy powody, dla których 
business networking jest ważny dla me-
nadżerów. Proszę o nich opowiedzieć.

biznes buduJą   relacJe
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Pierwszy powód to minimalizacja deficy-
tu wiedzy, a konkretnie chodzi o tak zwaną 
wiedzę ukrytą. Tutaj muszę się posłużyć 
własnym przykładem. Bo to, że w 2007 
skończyłem pracować w banku jest wie-
dzą powszechnie dostępną, którą można 
znaleźć w internecie. Zupełnie inaczej jest 
natomiast jeśli chodzi o powód tego odej-
ścia. Ja mogę o tym odpowiedzieć, ale tego 
typu rozmowa wymaga bezpośredniego 
kontaktu i nawiązania interesującej rela-
cji. A wiedza o powodach odejścia może 
być ogromnie ważna dla osoby, która jest 
albo wkrótce będzie na moim miejscu. 

Drugi aspekt to jest umiejętność pracy 
w zespole i umiejętność pracy jako lider. 
Ponieważ samemu nie zrealizujemy żadne-
go projektu, nawet kiosku warzywnego nie 
się prowadzić jednoosobowo. A po to, żeby 
stworzyć jakiś projekt trzeba po pierwsze 
mieć jakieś osoby zaufane, a można je po-
zyskać tylko na bazie tworzenia pozytyw-
nych relacji.

Trzeci aspekt to jest biznesowy GPS, 
czyli ciągłe aktualizowanie biznesowej 
rzeczywistości. Chodzi o prowadzenie 
rozmów z przedstawicielami biznesu i pro-
szenie o komentarz do naszych pomysłów, 

wprowadzonych rozwiązaniach itd. Tutaj 
przykładem może być pewnego rodzaju 
konsultowanie wśród swoich kontaktów 
wprowadzenia w firmie nowego systemu 
zarządzania. Może się bowiem okazać, że 
ten system wprowadzano wiele lat wcze-
śniej i nigdzie się nie sprawdził. Taka 
wiedza pozwoli na szybkie wycofanie się 
z nietrafionej decyzji

Jak się można uczyć business 
networkingu?

Na żywym materiale. Nie ma innego spo-
sobu. Właśnie na tym polegają szkolenia, 

które prowadzę.  Trzeba także pytać, inte-
resować się innymi i być świadomym wła-
snej niewiedzy.

W mojej fundacji, zawsze proponuje  
młodym przedsiębiorcom, żeby chodzili 
na spotkania klubów biznesowych, gdzie 
są przedsiębiorcy, którzy mają za sobą 
wiele porażek. Radzę im także, żeby za-
dawali tym ludziom pytania o to “Czego 
my mamy, jako młodzi przedsiębiorcy się 
wystrzegać? Co by Pan nam radził”? Ale 
młodzi ludzie wszystko wiedzą i niczego 
nie potrzebują....

Generalnie ludzi można podzielić bowiem 
na dwie grupy. Ta pierwsza to ludzie boga-
ci, którzy ciągle czegoś potrzebują i wciąż 
się uczą, druga grupa to ludzie biedni, któ-
rzy wszystko wiedzą i nic nie chcą. Bo bo-
gactwo to jest stan umysłu a nie ilość zer 
na koncie. Dlatego właśnie straszne rzeczy 
się dzieją ludziom, którzy wygrywają duże 
sumy pieniędzy. Nie są przygotowani men-
talnie na sukces i szybko tracą pieniądze.

Z moich obserwacji wynika także, że wie-
le ludzi widzi swoją karierę zawodową jako 
moment startu i osiągnięcie sukcesu po ja-
kimś czasie. Tymczasem po drodze trzeba 
popełnić wiele błędów i liczyć się z poraż-
kami. I dzięki nimi osiągnąć sukces.

Niestety w naszym systemie edukacji 
ludziom nie daje się prawa do popełniania 
błędu. To tak, jakby rodzic uczył dziecko 
chodzić i po dwóch nieudanych próbach 
zrezygnował z takiej nauki twierdząc, że to 
nie ma sensu.

podczas naszej rozmowy wielokrotnie 
podkreślał pan konieczność tworzenia 
i pielęgnowania relacji. Duża część Pola-
ków właśnie takie relacje nazywa znajo-
mościami i właśnie brakiem znajomości 
tłumaczy swoje problemy ze znalezie-
niem pracy, zrobieniem kariery czy też 
po prostu kojarzy posiadanie znajomości 
z zatrudnianiem całej rodziny w firmie 
lub urzędzie...

Takie słowa mówią ludzie, którzy nie 
potrafią budować relacji. Bo żeby umieć 
budować relacje trzeba wyjść ze strefy 
komfortu, trzeba ruszyć swoje cztery litery 
sprzed telewizora, odłożyć piwko i pilota 
i wyjść do ludzi. Interesować się innymi 
ludźmi i pomagać im. 

Bardzo często takie słowa mówią ludzie 
o nastawieniu roszczeniowym. Tacy, któ-
rzy są przekonani, że “mnie się należy”, ale 
nie chcą oni dać nic od siebie. Budowanie 
relacji polega na dawaniu a Polacy nie po-
trafią tego robić. 

Chodzi też o budowanie zaufania. A jeże-
li jest ktoś, do kogo ja mam zaufanie i mam 
do zrealizowania jakiś projekt to oczywi-
ście - będę współpracował z osobą, którą 
znam i która już się sprawdzała w danej 
sytuacji....

Rozmawiał Grzegorz Bryszewski

Ireneusz Osiński 
to coach, trener, psycholog, 
filmowiec (ukończył Wyższą 
Szkołę Filmową w Łodzi)  
i menedżer. 

Początkowo zajmował się produkcją
telewizyjną, a od 2001 roku
rozpoczęła się jego obiecująca
kariera w branży finansowej
(Dyrektor Regionu w Banku
Zachodnim WBK SA, Dyrektor
Sprzedaży Bankowości Detalicznej
w Raiffeisen Bank Polska S.A.).
W 2007 zrezygnował jednak
z pracy w bankowości i zajął się
swoimi autorskimi projektami
(portal MagiczneSzkolenia.
pl, portal pogromcyzusu.pl,
Fundacja na Rzecz Rozwoju
Talentów “FilmpressMedia 21”,
produkcja filmowa). Od tego czasu
Ireneusz Osiński zajmuje się także
praktycznym wcielaniem zasad
business networkingu w życie
i propaguje takie podejście do
biznesu na szkoleniach, warsztatach
i prelekcjach.
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podczas wykładów nieustannie pod-
kreśla Pan, że networking polega nie 
na promowaniu samego siebie tylko na 
promowaniu innych...

To prawda. Typowym podejściem sprze-
dażowym stosowanym w biznesie jest pro-
mowanie samego siebie. To podejście jest 
niestety błędne i nieaktualne. Bo klienci 
w dzisiejszych czasach są szczególnie wy-
czuleni na próbę manipulacji i sprzedaży 
czegokolwiek.

Najlepszym sposobem na budowę wła-
snego wizerunku według mnie jest więc 
promowanie osiągnięć innych przedsię-
biorców. Jest to niesamowita dźwignia, bo 
w życiu panuje prosta zasada „to, co dasz 
to otrzymasz”. 

Sam przekonałem się o tym, bo mój 
biznes zaczął rozkwitać właśnie wte-
dy, gdy zacząłem pomagać innym. Ale 
nie dźwigając ich na plecach do kra-
iny szczęśliwości tylko podpowiada-
jąc konkretne rozwiązania i inspirując. 
Dałem po prostu pewną wartość. Taką,  
którą im nie dał nikt wcześniej.

Jak mogłyby wyglądać działania z zakre-
su business networkingu w praktyce?

Wyjaśnię to na przykładzie z mojego ży-
cia. Byłem jakiś czas temu na konferencji 
biznesowej we Wrocławiu. I podobnie jak 
na innych takich wydarzeniach zadawałem 
wiele pytań. Miałem przyjemność poznać 
tam prezesa i udziałowca dużej firmy i za-
dałem mu takie pytania jak „Czemu wybrał 
Pan branżę, w której Pan działa”?, „Z jaki-
mi problemami spotkał się Pan na początku 
swojej ścieżki zawodowej”? i  „Z jakimi 
problemami Pan się spotyka teraz”?. Jed-
nym z jego problemów była sprawa dru-
karni, która nie potrafiła stworzyć profe-
sjonalnych opakowań produktów. A to mi 
się natychmiast skojarzyło z  kolegą, który 
prowadzi dobrą drukarnie w Warszawie 
i który mógłby pomóc. Trzymając w ręku 
wizytówkę tego człowieka zasugerowa-
łem więc, że mogę pomóc w tym proble-
mie i zaproponowałem, żebym mój kolega 
zadzwonił do niego i ustalił szczegóły. Po 
konferencji  informacje na ten temat prze-
kazałem koledze z warszawskiej drukarni. 
Okazało się, że drukarnia pomogła mojemu 
rozmówcy i zarobiła na tym zleceniu dużą 
sumę pieniędzy. Gdy kolega dziękował mi 
za pomoc w znalezieniu tak korzystnego 
zlecenia to jednocześnie zaproponował 

mi prowizję w wysokości kilku tysięcy 
złotych. Ja jednak odmówiłem i zapro-
ponowałem rozwiązanie alternatywne. 
Przekazałem mu listę 10 warszawskich 
firm, z którymi nie potrafiłem się skon-
taktować i poprosiłem o wykorzystanie 
znajomości do umożliwienia spotkania 
i rozmowy. Okazało się, że jedna z firm 
była klientem drukarni a spotkania do-
szły do skutku. W efekcie udało mi się 
później na całej sprawie zarobić kilka-
dziesiąt tysięcy złotych.

Wspomniał Pan o relacjach i kontak-
tach, które owocowały dopiero po 
10 latach.  A co z “pielęgnacją” takich 
relacji?

Jest po prostu niezbędna. I bardzo 
często niedoświadczeni przedsiębiorcy 
poznają kogoś na spotkaniu bizneso-
wym, biorą od niego wizytówkę a po-
tem wysyłają e-mailem ofertą, czyli 
próbują od razu coś sprzedać. Tego nie 
wolno robić.

Budowanie relacji jest trochę jak ro-
mans - nie wolno na pierwszej randce 
rwać się od razu do całowania. Najpierw 
trzeba coś dać od siebie. Ja to nazywam 
romansowaniem. I gdy na oficjalnym 
spotkaniu ktoś mnie pyta, czym się zaj-
muję to odpowiadam, że boję się o tym 
mówić. Rozmówca zwykle jest zaintry-
gowany i dopytuje dalej, w końcu mó-
wię, że zajmuje się uwodzeniem. I gdy 
zostaje opacznie zrozumiany uzupełniam, 
że interesuje mnie tylko uwodzenie firm. 
I celem jest skuteczny i długoletnie ro-
mansowanie między firmami. Pielęgnacja 
już nawiązanej relacji na tym przykładzie 
powinna polegać na ponownym kontakcie 
z daną osobą. W wiadomości piszę kilka 
miłych słów o tym, że było miło mi daną 
osobę poznać i że mam w pamięci jej pro-
blemy biznesowe, a gdy tylko poznam ich 
rozwiązanie to natychmiast się skontaktuję. 
W tym przypadku to stwierdzenie o uwo-
dzeniu pomaga mi w tym, żeby być roz-
poznanym spośród wielu innych rozmów-
ców. Bo ważne jest, żeby nie mówić bana-
łów i wyróżnić się czymś pozytywnym.
Networking  jest  też  formą  inspirowania  
innych ludzi i bycia niebanalnym.

Stworzył Pan trzy powody, dla których 
business networking jest ważny dla me-
nadżerów. Proszę o nich opowiedzieć.

biznes buduJą   relacJe

fo
t.M

ar
ys

ia
 G

ąs
ec

ka

Pierwszy powód to minimalizacja deficy-
tu wiedzy, a konkretnie chodzi o tak zwaną 
wiedzę ukrytą. Tutaj muszę się posłużyć 
własnym przykładem. Bo to, że w 2007 
skończyłem pracować w banku jest wie-
dzą powszechnie dostępną, którą można 
znaleźć w internecie. Zupełnie inaczej jest 
natomiast jeśli chodzi o powód tego odej-
ścia. Ja mogę o tym odpowiedzieć, ale tego 
typu rozmowa wymaga bezpośredniego 
kontaktu i nawiązania interesującej rela-
cji. A wiedza o powodach odejścia może 
być ogromnie ważna dla osoby, która jest 
albo wkrótce będzie na moim miejscu. 

Drugi aspekt to jest umiejętność pracy 
w zespole i umiejętność pracy jako lider. 
Ponieważ samemu nie zrealizujemy żadne-
go projektu, nawet kiosku warzywnego nie 
się prowadzić jednoosobowo. A po to, żeby 
stworzyć jakiś projekt trzeba po pierwsze 
mieć jakieś osoby zaufane, a można je po-
zyskać tylko na bazie tworzenia pozytyw-
nych relacji.

Trzeci aspekt to jest biznesowy GPS, 
czyli ciągłe aktualizowanie biznesowej 
rzeczywistości. Chodzi o prowadzenie 
rozmów z przedstawicielami biznesu i pro-
szenie o komentarz do naszych pomysłów, 

wprowadzonych rozwiązaniach itd. Tutaj 
przykładem może być pewnego rodzaju 
konsultowanie wśród swoich kontaktów 
wprowadzenia w firmie nowego systemu 
zarządzania. Może się bowiem okazać, że 
ten system wprowadzano wiele lat wcze-
śniej i nigdzie się nie sprawdził. Taka 
wiedza pozwoli na szybkie wycofanie się 
z nietrafionej decyzji

Jak się można uczyć business 
networkingu?

Na żywym materiale. Nie ma innego spo-
sobu. Właśnie na tym polegają szkolenia, 

które prowadzę.  Trzeba także pytać, inte-
resować się innymi i być świadomym wła-
snej niewiedzy.

W mojej fundacji, zawsze proponuje  
młodym przedsiębiorcom, żeby chodzili 
na spotkania klubów biznesowych, gdzie 
są przedsiębiorcy, którzy mają za sobą 
wiele porażek. Radzę im także, żeby za-
dawali tym ludziom pytania o to “Czego 
my mamy, jako młodzi przedsiębiorcy się 
wystrzegać? Co by Pan nam radził”? Ale 
młodzi ludzie wszystko wiedzą i niczego 
nie potrzebują....

Generalnie ludzi można podzielić bowiem 
na dwie grupy. Ta pierwsza to ludzie boga-
ci, którzy ciągle czegoś potrzebują i wciąż 
się uczą, druga grupa to ludzie biedni, któ-
rzy wszystko wiedzą i nic nie chcą. Bo bo-
gactwo to jest stan umysłu a nie ilość zer 
na koncie. Dlatego właśnie straszne rzeczy 
się dzieją ludziom, którzy wygrywają duże 
sumy pieniędzy. Nie są przygotowani men-
talnie na sukces i szybko tracą pieniądze.

Z moich obserwacji wynika także, że wie-
le ludzi widzi swoją karierę zawodową jako 
moment startu i osiągnięcie sukcesu po ja-
kimś czasie. Tymczasem po drodze trzeba 
popełnić wiele błędów i liczyć się z poraż-
kami. I dzięki nimi osiągnąć sukces.

Niestety w naszym systemie edukacji 
ludziom nie daje się prawa do popełniania 
błędu. To tak, jakby rodzic uczył dziecko 
chodzić i po dwóch nieudanych próbach 
zrezygnował z takiej nauki twierdząc, że to 
nie ma sensu.

podczas naszej rozmowy wielokrotnie 
podkreślał pan konieczność tworzenia 
i pielęgnowania relacji. Duża część Pola-
ków właśnie takie relacje nazywa znajo-
mościami i właśnie brakiem znajomości 
tłumaczy swoje problemy ze znalezie-
niem pracy, zrobieniem kariery czy też 
po prostu kojarzy posiadanie znajomości 
z zatrudnianiem całej rodziny w firmie 
lub urzędzie...

Takie słowa mówią ludzie, którzy nie 
potrafią budować relacji. Bo żeby umieć 
budować relacje trzeba wyjść ze strefy 
komfortu, trzeba ruszyć swoje cztery litery 
sprzed telewizora, odłożyć piwko i pilota 
i wyjść do ludzi. Interesować się innymi 
ludźmi i pomagać im. 

Bardzo często takie słowa mówią ludzie 
o nastawieniu roszczeniowym. Tacy, któ-
rzy są przekonani, że “mnie się należy”, ale 
nie chcą oni dać nic od siebie. Budowanie 
relacji polega na dawaniu a Polacy nie po-
trafią tego robić. 

Chodzi też o budowanie zaufania. A jeże-
li jest ktoś, do kogo ja mam zaufanie i mam 
do zrealizowania jakiś projekt to oczywi-
ście - będę współpracował z osobą, którą 
znam i która już się sprawdzała w danej 
sytuacji....

Rozmawiał Grzegorz Bryszewski

Ireneusz Osiński 
to coach, trener, psycholog, 
filmowiec (ukończył Wyższą 
Szkołę Filmową w Łodzi)  
i menedżer. 

Początkowo zajmował się produkcją
telewizyjną, a od 2001 roku
rozpoczęła się jego obiecująca
kariera w branży finansowej
(Dyrektor Regionu w Banku
Zachodnim WBK SA, Dyrektor
Sprzedaży Bankowości Detalicznej
w Raiffeisen Bank Polska S.A.).
W 2007 zrezygnował jednak
z pracy w bankowości i zajął się
swoimi autorskimi projektami
(portal MagiczneSzkolenia.
pl, portal pogromcyzusu.pl,
Fundacja na Rzecz Rozwoju
Talentów “FilmpressMedia 21”,
produkcja filmowa). Od tego czasu
Ireneusz Osiński zajmuje się także
praktycznym wcielaniem zasad
business networkingu w życie
i propaguje takie podejście do
biznesu na szkoleniach, warsztatach
i prelekcjach.
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Jesteśmy elastyczni 
takie są wymogi rynku
Lęborskie Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej Profarm 
Sp. z o.o. rozpoczęło 2014 rok prestiżową nagrodą Gazele Biznesu. 
to wyróżnienie trafia do małych i średnich przedsiębiorstw, które w ostatnim 
czasie sukcesywnie zwiększały obroty i osiągały zyski. Dla Profarmu to już kolejna 
nagroda, która potwierdza profesjonalizm firmy i pokazuje, jak skuteczne porusza 
się ona  w branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

Profarm rozpoczął działalność dokładnie 25 lat 
temu i początkowo zajmował się wyłącznie produkcją 
leków. 

-Nasza przygoda związana z produkcją i sprzedażą 
leków rozpoczyna się w styczniu 1990 roku. Od począt-
ku działalności firmy specjalizowaliśmy się w lekach 
dermatologicznych i inhalacyjnych. Były to oczywiście 
leki OTC, czyli takie sprzedawane bez recepty - opo-
wiada Marek Stawski, prezes Profarmu.

Teraz, czyli z perspektywy 2014 roku pierwsze lata 
działalności firmy opisywane są jako „dobre czasy”. 
Firma potrafiła bowiem zarobić skupiając się wyłącznie 
na produkcji leków, nie było problemów ze znalezie-
niem ich nabywców. 

- Teraz osiągnięcie podobnych zysków jak 15 lat temu 
wymaga zdecydowanie większych nakładów pracy. Nie 
sztuką jest stworzyć produkt, sztuka polega na znalezie-
niu jego nabywców. Trzeba też dodać, że niestety zmie-
niły się standardy działania na ryku. Kiedyś pracowali 
w branży specjaliści, którzy kierowali się etyką i dobry-
mi praktykami. Niestety dzisiaj takie podejście nie jest 
popularne– podkreślają przedstawiciele firmy.

Kolejne lata w historii Profarmu polegały na zdobywaniu do-
świadczeń i nowych rynków. Produkcja leków wymagała także 
coraz to nowych certyfikatów i pozwoleń. Pod koniec lat 90 fir-
ma dostosowała się do unijnych wymogów w zakresie produkcji 
leków, nastąpiła także dywersyfikacja, czyli poszukiwanie no-
wych produktów.

- Przez lata do leków dołączyły bowiem kosmetyki,produkty 
do  aromaterapii, wyroby medyczne i usługi – tłumaczy Marek 
Stawski.

Lęborski Profarm realizuje także produkcję leków kontraktową. 
Oferuje również kompleksową usługę opracowania technologii 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych i kosmetyków, 
wdrażając je do produkcji. Takie usługi realizowane są zarówno 
pod marką Profarmu jak i pod marką zleceniodawcy. 

-Usług nam przybywa, gdyż firma zdobywa renomę i zaufanie, 
co pozwala produkować  dla wielu znaczących firm w Polsce 
- mówią z dumą przedstawiciele firmy. I dodają, że mogą zaofe-
rować mniejsze koszty produkcji w Lęborku w porównaniu np. 
z Mazowszem.

elastyczność to konieczność

Lęborski Profarm od początku swojego istnienia starał się 
wypełniać niszę w rynku farmaceutycznym i nadążać za tren-
dami w branży kosmetycznej. Firma nie żałowała także starań 
i środków potrzebnych do wdrożenia certyfikatów i pozwoleń 
niezbędnych do działania w branży farmaceutycznej. Takie 
przyszłościowe podejście okazało się bardzo skuteczne w tzw 
“chudych latach”.  Bo kryzys finansowy sprzed kilku lat miał 
też wpływ na branże farmaceutyczną i spowodował lekki za-
stój sprzedaży leków OTC, a trudniejsze warunki działalności 
w branży odczuły głównie mniejsze firmy. Ożywienie spodzie-
wane jest na przyszły rok.

-Dzięki temu, że zainwestowaliśmy w jakość naszych produk-
tów i spełnienie wymogów nowego prawa kosmetycznego, wie-
le firm, które nie spełniają takich wymogów są dzisiaj naszymi 
klientami, również duże, znane firmy, które z tamtymi dotych-
czas współpracowały – podkreśla Małgorzata Wolska, główny 
specjalista ds. handlowych w Profarmie.

- Trzeba cały czas wyprzedzać sytuację i reagować na sygnały 
z rynku. Innego rozwiązania nie ma – zaznacza Marek Stawski.

W sytuacji na rynku pomogła także dywersyfikacja. Bo gdy 
firma otrzymywała mniejsze wpływy z produkcji leków czy ko-
smetyków, to  rosły dochody z usług. W przypadku Profarmu ten 
segment działalności wzrósł  ostatnio o 200 procent.

Rozwój przedsiębiorstwa nie byłby możliwy bez wspaniałych 
ludzi, którzy go tworzą – to pracownicy z wieloletnim stażem, 
wysoko wykwalifikowani specjaliści, stale podnoszący swoje 
kwalifikacje, mocno utożsamiający się z firmą.

Firma reklamuje miasto

Profarm zlokalizowany jest w Lęborku i nazwa miasta jest ujęta 
w logo firmy na podstawie wyrażonej zgody przez Radę Miasta. 

- W ten sposób staramy się promować nasze miasto, będąc do-
brym ambasadorem - sukces Profarmu jest  wizytówką miasta, 
zachodzi również zależność odwrotna – mówią przedstawiciele 
firmy.

Bez nauki nie ma rozwoju

Nie byłoby sukcesów firmy bez ścisłej współpracy z ośrodkami 
naukowymi w kraju i zagranicą.

- Szczególnie sobie cenimy współpracę z Gdańskim Uniwer-
sytetem Medycznym Wydziałem Farmacji. Studenci odbywają 
u nas praktyki, staże, piszą prace magisterskie, odbywamy wiele 
konsultacji z pracownikami naukowymi uczelni. Nadmienię, że 
w okresie funkcjonowania firmy napisano u nas kilkanaście prac 
magisterskich, większość przez mieszkańców naszego regionu. 
Takie działania zostały docenione przez Kapitułę Programu Fair 
Play przyznając w roku 2012 główną statuetkę – zaznacza Mał-
gorzata Wolska.

Co będzie robił Profarm w 2014 roku?
-Rozpoczynamy  rozbudowę zakładu w celu pozyskania więk-

szej powierzchni składowania Będą wdrażane nowe produkty,o-
raz nowy system informatyczny dostosowany do specyfiki pro-
dukcji, który częściowo finansowany jest ze środków unijnych 
– odpowiada prezes Profarmu. Grzegorz Bryszewski

W styczniu lęborski Profarm otrzymał Gazelę Biznesu 2013. Marek Stawski, prezes zarządu firmy (pierwszy od lewej) 
prezentuje nagrodę na uroczystej gali
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leków, nastąpiła także dywersyfikacja, czyli poszukiwanie no-
wych produktów.

- Przez lata do leków dołączyły bowiem kosmetyki,produkty 
do  aromaterapii, wyroby medyczne i usługi – tłumaczy Marek 
Stawski.

Lęborski Profarm realizuje także produkcję leków kontraktową. 
Oferuje również kompleksową usługę opracowania technologii 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych i kosmetyków, 
wdrażając je do produkcji. Takie usługi realizowane są zarówno 
pod marką Profarmu jak i pod marką zleceniodawcy. 

-Usług nam przybywa, gdyż firma zdobywa renomę i zaufanie, 
co pozwala produkować  dla wielu znaczących firm w Polsce 
- mówią z dumą przedstawiciele firmy. I dodają, że mogą zaofe-
rować mniejsze koszty produkcji w Lęborku w porównaniu np. 
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Lęborski Profarm od początku swojego istnienia starał się 
wypełniać niszę w rynku farmaceutycznym i nadążać za tren-
dami w branży kosmetycznej. Firma nie żałowała także starań 
i środków potrzebnych do wdrożenia certyfikatów i pozwoleń 
niezbędnych do działania w branży farmaceutycznej. Takie 
przyszłościowe podejście okazało się bardzo skuteczne w tzw 
“chudych latach”.  Bo kryzys finansowy sprzed kilku lat miał 
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w branży odczuły głównie mniejsze firmy. Ożywienie spodzie-
wane jest na przyszły rok.

-Dzięki temu, że zainwestowaliśmy w jakość naszych produk-
tów i spełnienie wymogów nowego prawa kosmetycznego, wie-
le firm, które nie spełniają takich wymogów są dzisiaj naszymi 
klientami, również duże, znane firmy, które z tamtymi dotych-
czas współpracowały – podkreśla Małgorzata Wolska, główny 
specjalista ds. handlowych w Profarmie.

- Trzeba cały czas wyprzedzać sytuację i reagować na sygnały 
z rynku. Innego rozwiązania nie ma – zaznacza Marek Stawski.

W sytuacji na rynku pomogła także dywersyfikacja. Bo gdy 
firma otrzymywała mniejsze wpływy z produkcji leków czy ko-
smetyków, to  rosły dochody z usług. W przypadku Profarmu ten 
segment działalności wzrósł  ostatnio o 200 procent.

Rozwój przedsiębiorstwa nie byłby możliwy bez wspaniałych 
ludzi, którzy go tworzą – to pracownicy z wieloletnim stażem, 
wysoko wykwalifikowani specjaliści, stale podnoszący swoje 
kwalifikacje, mocno utożsamiający się z firmą.

Firma reklamuje miasto

Profarm zlokalizowany jest w Lęborku i nazwa miasta jest ujęta 
w logo firmy na podstawie wyrażonej zgody przez Radę Miasta. 

- W ten sposób staramy się promować nasze miasto, będąc do-
brym ambasadorem - sukces Profarmu jest  wizytówką miasta, 
zachodzi również zależność odwrotna – mówią przedstawiciele 
firmy.

Bez nauki nie ma rozwoju

Nie byłoby sukcesów firmy bez ścisłej współpracy z ośrodkami 
naukowymi w kraju i zagranicą.

- Szczególnie sobie cenimy współpracę z Gdańskim Uniwer-
sytetem Medycznym Wydziałem Farmacji. Studenci odbywają 
u nas praktyki, staże, piszą prace magisterskie, odbywamy wiele 
konsultacji z pracownikami naukowymi uczelni. Nadmienię, że 
w okresie funkcjonowania firmy napisano u nas kilkanaście prac 
magisterskich, większość przez mieszkańców naszego regionu. 
Takie działania zostały docenione przez Kapitułę Programu Fair 
Play przyznając w roku 2012 główną statuetkę – zaznacza Mał-
gorzata Wolska.

Co będzie robił Profarm w 2014 roku?
-Rozpoczynamy  rozbudowę zakładu w celu pozyskania więk-

szej powierzchni składowania Będą wdrażane nowe produkty,o-
raz nowy system informatyczny dostosowany do specyfiki pro-
dukcji, który częściowo finansowany jest ze środków unijnych 
– odpowiada prezes Profarmu. Grzegorz Bryszewski

W styczniu lęborski Profarm otrzymał Gazelę Biznesu 2013. Marek Stawski, prezes zarządu firmy (pierwszy od lewej) 
prezentuje nagrodę na uroczystej gali
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Kształcenie zaczął od etapu szkoły zawo-
dowej kończąc na Politechnice Gdańskiej. 
Uzyskał tytuł inżyniera mechanika oraz 
ukończył podyplomowe studium z orga-
nizacji i zarządzania. Po przepracowaniu 
kilkunastu lat na stanowiskach kierowni-
czych w  krajowych przedsiebiorstwach 
branży budowlanej i Gdańskim Zjedno-
czeniu  Budownictwa, podjął pracę na spe-
cjalistycznych kontraktach zagranicznych,  
trwajacych łącznie ponad cztery lata. Po 
ich zakończeniu, przedsiębiorstwo  pań-
stwowe, w którym poprzednio pracował, 
praktycznie zostało rozwiazane. Był to im-
puls do podjęcia pracy na własny rachunek. 
- EURO-WENT Sp. z o.o. została założo-
na w 1994 roku przez pięciu  udziałowców 
– wspomina Jerzy Kortas. Działalność 
w dziedzinie usług wentylacyjnych rozpo-
częliśmy w wynajętych lokalach i na dzier-
żawionych maszynach z 8–osobową załogą. 
Pomimo, że bywało ciężko, firma się rozwi-
jała. W miarę jej rozwoju  trzykrotnie zmie-
niali siedziby firmy na coraz to większe.
Trzeba było wybudować własną siedzibę:

- Szukałem odpowiedniej lokalizacji - 
mówi Prezes. - Mój wybór padł na ulicę 
Starogardzką na Oruni, niedaleko miejsca, 
gdzie odchodzi ona od Traktu Św. Wojcie-
cha. Miejsce niedaleko centrum Gdańska, 
świetnie skomunikowane, choć nie przy 
głównej drodze, ale skąd wszędzie łatwo 
dojechać. Nie przypuszczałem, że w przy-
szłości będzie jeszcze lepiej, bo wybudu-
ją  południową obwodnicę Gdańska. Już 
w 2005 r. otworzyliśmy nowoczesny za-
kład  produkcyjny, w pełni zmechanizowa-
ny i w dużym stopniu zautomatyzowany, na 
własnej, ponad hektarowej działce przy ul. 

profile działalności
Specjalizacją firmy Euro-Went są kom-
pleksowe usługi HVAC w zakresie  pro-
jektowania, montażu oraz serwisowania 
profesjonalnych systemów  klimatyzacyj-
nych i wentylacyjnych. Euro-Went rozwija 
i realizuje cztery  wzajemnie się uzupełnia-
jace profile działalności. Pierwszy z nich to  
projektowanie i produkcja systemów 
wentylacji, wkładów kominowych i  ko-
minów izolowanych. Drugi polega na 
montażu wyprodukowanych elemen-
tów i systemów wentylacyjnych i komi-
nowych oraz montażu instalacji  klimaty-
zacyjnych. Trzecim rejonem działalności 
firmy jest  hurtownia,  która prowadzi 
sprzedaż osprzętów i urządzeń, głównie 
własnej produkcji. Czwarty polega na 
profesjonalnym czyszczeniu i serwiso-
waniu instalacji. 

EURO-WENT Sp z o.o. Zakład Pracy Chronionej

rodzinnie-europeJscy 
Nie głaskało mnie 
życie po głowie. Byłem 
najstarszym z trojga 
rodzeństwa w  przeciętnej 
wiejskiej rodzinie z Borów 
tucholskich, mówi Jerzy 
Kortas –  założyciel 
i prezes przedsiębiorstwa 
eURO-WeNt. fo

t.E
ur
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Starogardzkiej 18. W ostatnich  pieciu latach 
skorzystaliśmy z dofinasowania ze środków 
unijnych do  czterech twardych projektów. 
Postawili na nowoczesność i solidność: 
-Wdrożyliśmy procedury kontroli we-
wnętrznej umożliwiajace wprowadzenie 
systemu jakości ISO 9001-2000 certyfiko-
wanego przez Polski Rejestr Statków, co 
umożliwiło znakowanie naszych wyrobów 
znakiem CE1450 pod  nadzorem Instytu-
tu Nafty i Gazu w Krakowie .Jako pierwsi 
w kraju otrzymalismy certyfikat Instytutu 
Techniki Budowlanej  na produkcję stalo-
wych kanałów oddymiajacych, w oparciu 
o europejską normę zharmonizowaną - 
mówi Prezes. 

Jak wszędzie, sukces przedsiębiorstwa bu-
duje jego załoga:
Zatrudniamy ponad 90 osób – informuje 
Prezes, załogę z kadrą  inżynieryjno – pro-
dukcyjną, posiadającą bogate doświadcze-
nie w produkcji i montażu, nabyte w kraju 
i za granicą, z czego ponad 50% to osoby  
niepełnosprawne. Umożliwiło to nam uzy-
skanie statusu Zakładu Pracy Chronionej. 
 Rodzinne kierowanie wysokospecjalistycz-
nym, nowoczesnym przedsiębiorstwem: 
-  To firma rodzinna – uśmiecha się Pre-
zes. - Członkami Zarządu są moi syno-
wie: Mariusz i Sławomir. Każdy z nas ma 
swój przydział zadań i  odpowiedzialności. 
Każdy jest upoważniony do podejmo-
wania samodzielnie  wszelkich decyzji. 
Instalacje EURO-WENTU w nowocze-
snym budownictwie znajdziesz prawie  
wszędzie:
-  Nasze instalacje wentylacji, klimatyzacji 
i systemów kominowych  zamontowali-
śmy w regionie w prestiżowych obiek-
tach – zapewnia prezes.- Nasze wyroby 
wystawiamy na międzynarodowych tar-
gach, zdobywamy  prestiżowe nagrody 
i wyróżnienia, a od pięciu lat jesteśmy 
w prestiżowym  gronie Gazel Biznesu. 
Początek roku przyniósł kolejne wy-
różnienia:

-  To prawda – przyznaje Prezes, tak się 
złożyło, że w styczniu zdobyliśmy  kolejne 
wyróżnienie w konkursie Pomorska Na-
groda Jakości, organizowanym  przez Na-
czelną Organizację Techniczną, a w lutym 
tytuł wyróżnienie w  konkursie POMOR-
SKI PRACODAWCA ROKU 2013, prze-
prowadzanym przez organizację  PRACO-
DAWCY POMORZA. Anna Kłos
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O branży nie tylkO 
dla HrOwców

- Jednym z pomysłów na organizację 
konkursu “HR Osobowość” 
i cyklicznych śniadań była próba 
integracji specjalistów od hR. czemu 
takie środowisko warto integrować?

Monika Reszko: Muszę doprecyzować, 
że na co dzień pracujemy z zarządami nad 
zwiększeniem efektywności menedżerów 
i ich zespołów. Celem cyklu nie była zatem 
jedynie integracja środowiska HR. Zamysł 
był znacznie szerszy: chodziło nam o rela-
cje pomiędzy wewnętrznymi komórkami 
organizacyjnymi w firmach, w tym HR. 
W pracy z klientami często obserwujemy 
bowiem ograniczoną współpracę „pozio-
mą”.Bo o ile praca poszczególnych zespo-
łów jest już na dużo wyższym poziomie, 
o tyle menedżerowie poszczególnych 
pionów nie zawsze dostrzegają wzajemne 
powiązania i zależności w realizacji celów 
całej organizacji. Zdarza się wręcz, że ze 

sobą rywalizują. Czemu? Moim zdaniem 
powodem jest odwieczna kwestia ko-
munikacji, czyli sytuacje, gdzie brakuje 
szczerego i otwartego dialogu. Niestety 
często argumentem, który słyszę w tym 
momencie jest brak czasu na spotkania – 
bardzo dobre wytłumaczenie, ale rzadko 
prawdziwe.

no dobrze, ale czy w takim razie 
Wasze śniadania zmieniają tą 
świadomość?

Anna Ralcewicz: Zmiana jest pewnym 
procesem i myślę, że za wcześnie na osta-
teczne stwierdzenia. Natomiast  z pełną 
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, 
że zarówno Konkurs HR Osobowość, 
a przede wszystkim cykliczne HR Śnia-
dania, doskonale wpisały się w potrzeby 
osób zajmujących się nie tylko obszarem 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Trafiły-

Rozmawiamy z Moniką Reszko i Anną Ralcewicz, 
organizatorkami Konkursu „HR Osobowość” oraz cyklu HR 
Śniadań adresowanych do kadry zarządzającej.
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śmy na żyzny grunt, acz trochę zaniedba-
ny. Znakomita większość wydarzeń skie-
rowanych do HRu odbywa się w Warsza-
wie. Trudno było znaleźć u nas event bran-
żowy, który byłby pozbawiony wystąpień 
na których „sprzedaje” się konkretne roz-
wiązania. Doświadczony specjalista, me-
nedżer, poszukuje merytoryki, inspiracji 
i nowych trendów. Same poszukiwałyśmy 
takowych i … jeździłyśmy do stolicy.  Te-
raz to stolica przyjeżdża do nas. Wystarczy 
spojrzeć na naszych prelegentów.

Monika Reszko: Co ciekawe uczest-
nikami śniadań są nie tylko HR-owcy, 
a w znacznej większości kadra menedżer-
ska i członkowie zarządów, w dodatku 
nie tylko pomorskich firm. To cieszy, po-
nieważ w naszej ocenie sukces firmy jest 
pochodną spójnego realizowania strategii 
organizacji, wspieranej przez mądrą poli-
tykę personalną.

Trudno było „rozkręcić” 
to środowisko?

Anna Ralcewicz: Tu naprawdę brako-
wało inicjatywy scalającej środowisko 
i dającej możliwość wymiany doświad-
czeń. Od pierwszego HR Śniadania mamy 
zamkniętą listę uczestników, już kilka 
dni po emisji newsletterów z zaprosze-
niami. Zainteresowanie jest bardzo duże, 
a uczestnicy podczas wydarzenia są nie 
tylko zaangażowani, ale również chętnie 
dzielą się swoimi doświadczeniami, spo-
strzeżeniami, wątpliwościami. Dodatko-
wo forma warsztatowa prelekcji wspiera 
aktywne uczestnictwo i jest to jedna z naj-
istotniejszych wartości. 

Monika Reszko: Po kilku latach współ-
pracy z wieloma firmami zauważam, że 
polski menedżer uważa, że powinien wie-
dzieć wszystko. To często kwestie psycho-
logiczne, którym rzadko się przyglądamy 
w codziennej pracy. Najpierw trzeba więc 
poznać samego siebie – jakim jestem me-
nedżerem. Uznać swoje mocne strony, 
ale pamiętać, że nikt nie jest doskonały 
i uczymy się przez całe życie. Żywe za-
interesowanie naszymi eventami pokazuje 
coraz większą gotowość i ciekawość.
  
- Co dalej będzie się działo z “HR 
osobowością” i śniadaniami? 

Anna Ralcewicz: Tak jak nasze inicjaty-
wy są inspiracją dla uczestników, tak Oni 
są inspiracją dla nas. Pomysłów jest wiele, 
nie o wszystkich, jeszcze możemy mówić, 
ale  ostatnie Śniadanie w cyklu przerodzi 
się w konferencję. Już teraz możemy za-
prosić 12.06.2014 – na  konferencję „Les-
son learned – czy może nas nie być stać 
na HR”. 
Więcej informacji na stronie 
www.hrosobowosc.pl    

Rozmawiał Grzegorz Bryszewski
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Jakość 
i innowacJe 
– podstawą sukcesu firmy

Z Kazimierzem Lewandowskim, prezesem Przedsiębiorstwa Cemet Ltd. Sp. z o.o.,  
o szansach dla polskich przedsiębiorców, szkoleniu kadr i perspektywach 
rozwoju polskich firm,  rozmawia Rafał Korbut.
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Firma cemet przez lata ugrunto-
wała sobie silną pozycję, głównie 
na rynkach zagranicznych, i wciąż 
się rozwija, odnotowując znako-
mite wyniki. nie jest tajemnicą, 
że motorem rozwoju wielu firm są 
innowacje. Czy tak jest również 
w przypadku cemetu?

- Cemet nie jest liderem, jeżeli chodzi 
o innowacyjność, chociaż stale wpro-
wadzamy nowe rozwiązania, doceniane 
przez naszych kontrahentów. Naszym 
atutem jest elastyczne, ale szybkie 
dostosowywanie się do ciągle rosną-
cych wymagań, co skupia się w zagad-
nieniach jakości. Innowacyjność jest 
bardzo ważna dla przyszłości polskiej 
gospodarki, spodziewam się, że Polska 
jako producent wyrobów obcych marek 
będzie zmuszona zmniejszyć produk-
cję. Można spodziewać się przesuwa-
nia produkcji do innych krajów, gdzie 
siła robocza jest tańsza. 

To w sumie oczywiste – od dawna 
mówi się, że cena siły roboczej 
w Polsce jest znacznie wyższa, niż 
np. w Chinach. Wiele firm już jakiś 
czas temu założyło tam swoje filie 
i rozpoczęło produkcję. 

- Nie do końca. Ostatnio coraz czę-
ściej słyszy się o przenoszeniu produk-
cji do krajów, gdzie te koszty są jeszcze 
niższe. Na przykład do… Afryki. Mało 
tego – nawet chińskie firmy zaczynają 
podejmować tego rodzaju działania. 
Dlaczego? Bo w Chinach cena siły ro-
boczej rośnie.

co w takim razie muszą zrobić 
firmy, aby utrzymać stały wzrost 
dochodów?

- Nadążać z jakością do ciągle rosną-
cych wymagań i wdrażać innowacyjne 
rozwiązania. Przedsiębiorstwo, które 
chce mieć znaczącą pozycję na rynku, 
musi posiadać własne rozwiązania, 
nadążać za postępem technicznym, 
najlepiej mieć własne patenty – to gwa-
rantuje dalsze funkcjonowanie i daje 
perspektywy rozwoju. Przykładowo to, 
co Cemet obecnie produkuje, to rzeczy 
skomplikowane o bardzo wysokich 
parametrach technicznych i jakościo-
wych. Są to urządzenia na statki i plat-
formy wiertnicze, służące do wydoby-
wania ropy naftowej i gazu. Ale nie są 
to nasze własne rozwiązania inżynie-
ryjne, tylko wykonywane na podstawie 
dokumentacji technicznej inżynieryjnej 
firmy z Norwegii. My jesteśmy pod-
wykonawcą uzależnionym od dużego 
koncernu. Z tym, że wdrożenie i opa-
nowanie tej obecnej produkcji wyma-
gało kilku lat i dużo pracy oraz sporych 
kosztów. Wprowadzenie nowej techno-

logii zawsze wymaga czasu i pieniędzy, 
ale jest niezbędne do rozwoju firmy. 
Przeniesienie takiej produkcji do innego 
kraju czy innego zakładu nie jest łatwe. 
Jest czasochłonne i sporo kosztuje. 

dlaczego zatem polskie firmy są 
zmuszone do korzystania z roz-
wiązań inżynieryjnych zachodnich 
korporacji? Przecież od dawna 
mówi się o tym, że polskie uczelnie 
techniczne kształcą na wysokim po-
ziomie, że polscy absolwenci mają 
świetne pomysły, że po skończeniu 
nauki mają ogromny potencjał…

- Bazując na informacjach prasowych, 
niedawno ze zdumieniem przeczyta-
łem, że wśród zatrudnionych w Polsce 
pracowników aż 39% stanowią wysoko 
wykwalifikowani pracownicy umysło-
wi. A fizycznych jest zaledwie 40%. 
Tymczasem, jeśli spojrzymy na ilość 
patentów przypadających na jednego 
inżyniera to statystyki są bardzo nieko-
rzystne w porównaniu z innymi krajami. 
Niestety – dyplomy uczelni nie przekła-
dają się na ilość konkretnych produk-
tów, rozwiązań. Dlaczego? Bo wiele 
prac naukowych to opracowania czysto 
teoretyczne, oderwane od potrzeb go-
spodarki i przemysłu, niewdrażane. 

Rozwiązaniem byłby zatem wpływ 
przedsiębiorców na sposób kształ-
cenia młodych ludzi?

- Tak, a ostatnio widać obiecują-
cą zmianę wśród decydentów. Są też 
działania mające na celu powiązanie 
współpracy przemysłu i uczelni. Spo-
rą rolę odgrywa tu Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Wiele programów 
dotowanych przez to Centrum wymaga 
tworzenia konsorcjów pomiędzy uczel-

niami i przedsiębiorstwami, aby wyniki 
tych projektów były następnie skomer-
cjalizowane. Chodzi przecież o to, aby 
w wyniku tych projektów powstały 
konkretne produkty, konkretne fizyczne 
efekty. Cemet również postanowił włą-
czyć się w ten z pewnością słuszny kie-
runek działań i jest uczestnikiem kon-
sorcjum z Politechniką Gdańską.

Jakie jest założenie tego przedsię-
wzięcia?

- Opracowanie i wyprodukowanie 
narzędzia niezbędnego w wierceniach 
związanych z poszukiwaniem i wydo-
bywaniem gazu łupkowego.

Na chwilę zmieńmy temat i wróćmy 
do spraw związanych z produkcją 
na rynki lokalne i zagraniczne. 
Cemet skupił się przede wszystkim 
na sprzedaży swoich produktów za 
granicę. Dlaczego?

- Aby to wyjaśnić trzeba wrócić do 
historii. Spółka powstała w 1990 roku 
jako polsko-fińskie joint venture. Wów-
czas dominującym udziałowcem była 
fińska firma produkująca komponenty 
do silników okrętowych. Cemet stał się 
w naturalny sposób producentem szere-
gu części niezbędnych do tych silników. 
Praktycznie już wtedy nasza produkcja 
eksportowa zaczęła bardzo szybko ro-
snąć, minimalizując produkcję na rynek 
krajowy. Poza tym, w kraju popyt w za-
kresie inwestycji przemysłowych bardzo 
się skurczył. Zdobyliśmy bardzo dobrą 
opinię tak uznanej marki, jak Wärtsi-
lä Diesel, co otworzyło nam drzwi do 
zdobywania nowych kontraktów. Po-
czątkowo były to inne firmy z Finlan-
dii, a następnie z Francji, Niemiec, póź-
niej z Norwegii i Anglii. Obecnie nasza 
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produkcja eksportowa wynosi niemal 
96%. Zmienił się też stopniowo profil 
produkcji – od prostych elementów, 
poprzez coraz bardziej skomplikowane 
wyroby, aż po kompletne, technologicz-
nie zaawansowane urządzenia. 

Jakiego rodzaju urządzenia produ-
kujecie?

- Możemy wykonać wiele różnych 
konstrukcji, elementów i urządzeń. 
Jako przykłady mogę wymienić wyro-
by o różnym przeznaczeniu: linie do 
produkcji szkła płaskiego, urządzenia 
do wytwarzania wodoru, spalarki śmie-
ci na statki, wentylatorowe chłodnie 
wody, specjalistyczne łodzie, różnego 
rodzaju zbiorniki, itd. Obecnie główne 
nasze produkty to manipulatory do ope-
rowania rurociągami na platformach 
wiertniczych oraz elementy przesyłania 
ropy naftowej z dna morskiego.

Żeby produkować tak zaawan-
sowane, kompletne urządzenia, 
trzeba dysponować odpowiednimi 
rozwiązaniami technologicznymi, 
zapleczem specjalistów, wykwa-
lifikowaną kadrą, naukowcami… 

Wracamy więc do kwestii współpra-
cy przedsiębiorców z uczelniami 
i ośrodkami badawczymi.

- Uważam, ze wiele firm powinno za-
angażować się we współpracę z ośrod-
kami naukowo – badawczymi, abyśmy 
w Polsce dopracowali się w końcu wła-
snych, uznanych produktów. Nieraz 
słyszeliśmy o wielu ciekawych pomy-
słach, które nigdy nie przebiły się przez 
certyfikację oraz biurokrację i nigdy nie 
trafiły do produkcji. A niejednokrotnie 
te pomysły były później wykorzysty-
wane w innych krajach.

czy zatem, pana zdaniem polskie 
firmy powinny skupić się raczej 
na rynku krajowym, czy szukać 
odbiorców swoich produktów na 
rynkach zagranicznych?

 - Związanie się z globalną firmą świa-
tową na pewno jest korzystne. Takie 
ogromne przedsiębiorstwa zazwyczaj 
pracują w danej dziedzinie od wielu lat, 
posiadają więc ogromne doświadcze-
nie, mają zaplecze badawcze i projek-
towe. Zwykle mają oddziały na całym 
świecie, doskonale opanowały kwestię 
marketingową, opierając się na współ-

pracy z nimi można więc dużo zyskać. 
Aby stać się poważnym graczem na 
rynku samodzielnie, potrzebne jest do-
bre zaplecze projektowe, kapitał i wiele 
lat pracy. 

W tym kontekście – warto zakładać 
swoją działalność gospodarczą? 
Młodzi ludzie, decydujący się na 
zostanie przedsiębiorcami mają 
szansę, aby zaistnieć i zarobić?

- Od dawna krytycznie odnoszę się 
do proponowania młodym ludziom 
tworzenia własnych firm. Prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej to 
nie jest zajęcie dla każdego. Tylko nie-
wielu absolwentów szkół ma predys-
pozycje organizatorskie i kierownicze. 
Najpierw potrzebna jest praktyka zawo-
dowa w dobrze prosperujących firmach. 
Poza tym dochodzą kolejne kwestie – 
prowadzenie firmy w warunkach pol-
skiego prawa, zwłaszcza podatkowego, 
i przy obecnym funkcjonowaniu sądów 
jest bardzo trudne i obarczone ogrom-
nym ryzykiem. 

Dziękuję za rozmowę

innowacyjność 
jest bardzo 
ważna dla 
przyszłości 
polskiej 
gospodarki, 

spodziewam się, 
że Polska 
jako producent 
wyrobów 
obcych marek 
będzie zmuszona 
zmniejszyć produkcję. 
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magdalena Kołodziejczak – wójt gminy Pruszcz Gdański

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jeszcze w tym kwartale ogłosi przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej. Bardzo dobry, nowoczesny projekt już właściwie jest – powstała 

według niego szkoła w Gdańsku Kokoszkach. Prezydent Gdańska udostępnia go nieodpłatnie. 

Trzeba tylko projekt dostosować do warunków terenu, który przekazuje pod budowę wójt gminy Kolbudy. 
Do tej szkoły będą chodzić uczniowie z terenów tych trzech gmin. To wygoda dla nich i ich rodziców, bo granice terytorialne 
gmin coraz bardziej się zacierają. Ludzie uciekają z dużego miasta mieszkać na wieś, ale wciąż dojeżdżają do miasta do pracy. 

Są zainteresowani, aby mieć nowoczesną, o wysokim standardzie szkołę dla dzieci blisko miejsca zamieszkania. 
Budowana w wyniku trójporozumienia szkoła będzie o wiele tańsza.

na traktorze, z tulipanami, 

ale pOtrafi liczyć 
pieniądze

Co dopiero podpisała, w ramach projektu 
Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego, 
z prezydentem Gdańska Pawłem 
adamowiczem i wójtem gminy Kolbudy 
leszkiem Grombalą, porozumienie  
o wspólnym budowaniu szkoły w Kowalach. 
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Bo Gmina Pruszcz Gdański od lat sta-
wia nie tylko na inwestycje infrastruk-
turalne (kanalizacja, drogi, chodniki), 
ale też prospołeczne (oświata, kultura, 
rekreacja, komunikacja, mieszkalnic-
two komunalne). 

-Na początku roku oddaliśmy rozbudo-
waną szkołę w Borkowie. Inwestycja ta 
pochłonęła 7,5 miliona złotych. To piąta 
zmodernizowana przez nas placówka. 
I nie ostatnia, bo w tym roku przestę-
pujemy do zaawansowanych 
prac w dwóch innych 
szkołach – mówi wójt 
Magdalena Koło-
dziejczak. – Na-
sze dzieci nie 
tylko uczą się 
w bardzo do-
brych warun-
kach, ale też 
mają zapew-
nione dowozy 
do szkół i tani 
obiad w szkol-
nej stołówce. 

Władze gminy 
– w trosce o wygo-
dę zarówno uczniów 
jak mieszkańców zawar-
ły w 2012 roku umowę z firmą 
Gryf o obsługę dowozową mieszkańców 
gminy. 80% dzieci jest dowożonych 
nieodpłatnie (z funduszy gminy) do 
szkół. Młodszym dzieciom towarzyszy 
opiekunka. Przystanki są usytuowane 
blisko szkół, bardzo rzadko się zdarza, 
aby dzieci musiały przechodzić przez 
jezdnię. Oczywiście z tej komunikacji 
mogą korzystać też inni pasażerowie. 
Oddzielnie zapewnia się dowóz dzieci 
niepełnosprawnych. Gmina wydaje na 
to 700 tys. zł rocznie.

Rok 2014 będzie rokiem dróg
Od lat gmina przeznacza na inwe-

stycje drogowe od 10 do 18 mln zł 
rocznie. Realizuje je według zasady: 
najpierw uzbrojenie podziemne, po-
tem nawierzchnie. Także rok 2014 bę-
dzie rokiem budowy dróg. W budżecie 
przeznaczono na ten cel 16 milionów 
złotych. Dodatkowo, 1 mln zarezerwo-
wano na budowę ścieżek pieszo – rowe-
rowych (już wkrótce rowerzyści prze-
jadą gminę Pruszcz Gdański wzdłuż 
i wszerz) i 1,5 mln zł na poprawę stanu 
dróg powiatowych.

Gmina Pruszcz Gdański skanalizowa-
na jest w 95%.

- W ostatnich latach wybudowaliśmy 
kanalizację w Wiślince, Żukczynie 
i Jagatowie. Teraz chcemy zakończyć 
kanalizację miejscowości żuławskich 
(gmina dzieli się na część wyżynną i ni-
zinną - żuławską – przyp. red.) – mówi 

wójt Magdalena 
Kołodziejczak. - 

Mimo, że środki 
unijne w bieżącej 

perspektywie już się 
wyczerpały, udało nam 

się pozyskać na ten cel 5 
milionów złotych dotacji.

Gmina nie chce być sypialnią
Władze Gminy nie chcą, aby gmina 

stała się tylko sypialnią dla pobliskich 
miast. Zapewniają bogatą ofertę zago-
spodarowania czasu wolnego. Szanują 
rolnicze tradycje terenu. Przykładem 
otwarcie w grudniu 2013 Skansenu Żu-
ławskiego Maszyn Rolniczych w Mo-
krym Dworze. Była to inicjatywa Sto-
warzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz 
Gdański, którą wspomogła gmina. 
Inauguracja zaczęła się od przejazdy 
ciągników, którymi kierowały same 
kobiety, z Wiślinki do Mokrego Dwo-
ru. Pierwszym, najstarszym traktorem, 
ubrana w chustkę i kufajkę, kierowała 
Pani Wójt. Kierowanie takim pojazdem 
nie było proste, kierownica była bez 
wspomagania, ale radziła sobie nieźle. 

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 
6 sal sportowych, dwa Orliki, boiska tra-
wiaste i boisko ze sztuczną nawierzch-
nią. Do dyspozycji, zarówno młodzieży, 
jak i dorosłych jest przystań kajakowa 
w Juszkowie i wyposażone w sprzęt fit-
ness miejsca rekreacji. W tym roku roz-
pocznie działalność nowo wybudowana 
stanica żeglarska w Wiślince.

100 pomysłów na rozwijanie 
swoich pasji

Praktycznie w każdym zakątku gminy 
są place zabaw dla dzieci. W tym roku 
powstaną kolejne. 

- Dzisiaj każdy młody mieszkaniec 

gminy może rozwijać swoje pasje 
w jednej z 23 sekcji sportowych – mówi 
p. Wójt. - Ponadto, może realizować się 
muzycznie, wokalnie, aktorsko lub fo-
tograficznie. Może brać udział w zaję-
ciach świetlic wiejskich, które są otwar-
te cztery dni w tygodniu. Może rozpo-
cząć wspaniałą folklorystyczną przygo-
dę z Zespołem Pieśni i Tańca Jagódki. 
Łącznie, na funkcjonowanie obiektów 
sportowych, Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji, zespołu Jagódki, bibliotek 
i świetlic wiejskich przeznaczaliśmy 
w tym rok pond 4 miliony złotych.

Gmina wiejska Pruszcz Gdański re-
gularnie oddaje do użytku mieszkania 
komunalne – nowo wybudowane lub 
zaadoptowane. Tylko w minionym roku 
oddała do użytku nowy trzykondygna-
cyjny budynek mieszkalny dla 14 rodzin. 
Inwestycja ta pochłonęła 2,2 mln. zł.

Choć jeszcze zima w pełni, Pani Wójt 
już myśli o wiośnie i sztandarowej im-
prezie gminnej Żuławski Tulipan w Mo-
krym Dworze. Żuławy wszak kojarzą 
się z Holandią, a Holandia z tulipanami. 
Tysiące tulipanów już 5 razy układano 
w kwiatowe dywany. Zawsze wyzna-
czano temat. Były tulipany dla uczcze-
nia roku Chopina, potem Heweliusza, 
następnie EURO 2012, a w ubiegłym 
roku po prostu bohaterowie polskich 
dziecięcych bajek animowanych. 

Co będzie w tym roku?
Ale Pani Wójt nie wystarcza wiosna 

w tulipanach. Chciałaby, aby kwiaty 
kwitły aż do zimy a mieszkańcom przy-
jemnie się żyło przez cały rok. 

-W tym roku rozdysponujemy wśród 
naszych sołectw granty na zagospoda-
rowanie wolnych przestrzeni kwiatami 
i małą architekturą – zapowiada.
Anna Kłos

park integracji w Straszynie
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Pani burmistrz Grażynie Cern te pomy-
sły też się bardzo spodobały. Świetnie, 
skoro może być nie tylko schludnie 
i porządnie, ale też pięknie, bo to będzie 
budować markę Władysławowa jako 
nowoczesnego, eleganckiego kuror-
tu.  Całe władze miasta, które są 100% 
udziałowcem firmy ABRUKO, rozumia-
ły, że zarządzają  terenem turystyczno-
wypoczynkowym, gdzie przyjeżdżają 
ludzie chcący nie tylko wypocząć i opa-
lać się na plaży, ale też prowadzić życie 
towarzyskie i chcących w atrakcyjnym 
miejscu po prostu się pokazać. 
- Na pierwszy ogień poszedł skwer 
przy pomniku generała Hallera w Hal-
lerowie. To było niecodzienne do-
świadczenie, zarówno dla nas jak dla 
tych młodych ludzi, bo aranżować 
tak dużą przestrzeń publiczną, liczoną 
w tysiącach metrów kwadratowych to 
rzadka okazja – podkreśla prezes Bojar 
– Fijałkowski. 
W Hallerowie przy placu stał pomnik 
generała. Ledwie go było widać zza 
krzaków, a powinien być wyekspono-
wany. Miejscy włodarze, razem z Radą 
Dzielnicy, postawili młodym szereg 
wymogów: teren powinien realizować 
też funkcję patriotyczno- edukacyj-
ną, powinien służyć mieszkańcom za 
centrum życia dzielnicy, miejsce gdzie 
można urządzać festyny, uroczysto-
ści takie jak Dzień Dziecka, czy święto 
dzielnicy.
I żeby projekt odpowiadał ustalonym 
zwyczajom mieszkańców i zachowy-
wał wydeptane przez dziesięciolecia 
szlaki komunikacyjne.
I żeby był praktyczny i nie za drogi.

Studenci poszli po pomysł do głowy 
i wymyślili aż 4 koncepcje. Inwestorzy 
- władze miasta i hallerowianie wybrali 
koncepcję zaproponowaną przez gru-
pę w której składzie była  Agata Nie-
działek, jako najciekawszą i najlepiej 
odpowiadającą wszystkim wymogom.
ABRUKO dostarczyło sprzęt 
i fachowców. 
-Przyjęliśmy trój-zasadę: zaprojektuj, 
wybuduj i utrzymaj – mówi prezes Bo-
jar – Fijałkowski.
-Głównym problemem okazała się 
ubiegłoroczna zima – wspomina Agata 
Niedziałek. -Skwer miał zostać zago-
spodarowany do 1 czerwca, ponieważ 
zaplanowano uroczyste otwarcie na 
Dzień Dziecka, tymczasem zima trwała 
do kwietnia i na plac budowy mogli-
śmy wejść dopiero przed długim week-
endem majowym.
Ustalono, że pomnik generała pozosta-
nie w tym samym miejscu, podobnie 
wszystkie stare drzewa, które miały 
tę dodatkową zaletę, że dawały cień 
podczas upałów. Projekt podkreślał 
i wydobywał akcenty marynistycz-
ne, uwzględniał otwarcie terenu na 
pobliskie morze i uczynił zarys koła 
sterowego istotą koncepcji. Na środku 
skweru znalazł się placyk, od którego 
odchodził główny ciąg komunikacyjny 
w stronę pomnika generała i promie-
niście rozchodzące się alejki.  Zarówno 
zieleń jak kostka brukowa alejek zacho-
wywały łukowate linie przypominające 
kręgi na wodzie. W miejsce rosnących 
bezładnie krzaków wprowadzono 
ozdobną roślinność wieloletnią - nie 
tylko iglaki, także roślinność kolorową, 

fo
t. 

Li
be

t

fo
t. 

Li
be

t

fo
t. 

Li
be

t



EXPRESS BIZNESU      | 51

atrakcyjną również w zimie. Koło pomnika znalazły się róże 
i kulisty żywotnik zachodni - niskie krzewy, same się formu-
jące. To wielka oszczędność czasu przy pielęgnacji, bo nie 
potrzeba co roku operować nożycami. Dawny ciąg komu-
nikacyjny został zmodernizowany, uzyskał lekko falistą linię 
– jak rzucona od niechcenia lina holownicza. 
Niezależnie od tej reprezentacyjnej części, powstał obszar 
rekreacyjny. Z placem zabaw dla dzieci (z bezpiecznymi, 
mocno zakotwiczonymi urządzeniami do zabaw, z alejkami 
do jeżdżenia na hulajno-
gach wrotkach czy rower-
kach). Projektantki pomyśla-
ły też o mamach czy innych 
opiekunach maluchów. Aby 
się nie nudzili, obok placu 
zabaw są urządzenia do fit-
nessu. Nieco dalej pod per-
golami wymurowano stoły 
do szachów czy innych gier 
– z siedziskami. 
Skwer od razu się ludziom 
spodobał i przez cały ubie-
głoroczny sezon turystycz-
ny był nieustannie zapeł-
niony. Wyzwolił też w jego 
użytkownikach tendencje 
opiekuńcze – uszkodzenia 
były niewielkie a nielicz-
ne dewastacje naprawia-
li samorzutnie okoliczni 
mieszkańcy.
To pierwsza część przemian, 
które ma przejść Hallerowo. 
Na początku 2013 roku zo-
stał ogłoszony konkurs na 
koncepcję architektonicz-
no-urbanistyczną dla całej 
dzielnicy. P. Agata ma nowe 
pomysły. Aleja Gwiazd Spor-
tu powinna mieć otwarcie 
na morze. Ponieważ ulica 
Morska ma być w przyszło-
ści prawie zamknięta dla ru-
chu drogowego – właściwie 
z bardzo ograniczonym ruchem, widzi tam ciąg obiektów 
gastronomicznych pośrodku obecnego pasa drogowego. 
Kształty nawiązujące do fal morskich. Żółte barwy – jak pia-

sek na plaży. Musi być wizualne zamknięcie tego traktu tuż 
przed plażą. Może przez dwa kutry ustawione dziobami do 
siebie? Może smukły, ozdobny jacht? A może statek odwró-
cony do góry nogami – a w kadłubie – restauracja z kawiar-
nią czy inny obiekt gastronomiczny?
Zawsze bierze pod uwagę specyfikę miejsca, potrzeby więk-
szości przyszłych użytkowników i dominujące wątki tradycji 
historycznych. Obecnie intensywnie pracuje nad, będącym 
już w realizacji, zagospodarowaniem placu w najstarszej 

dzielnicy Władysławowa 
o nazwie Szotland. Wszyst-
ko ma być gotowe na Dzień 
Dziecka, pierwszego czerw-
ca br. Najważniejszą zasa-
dą koncepcji będzie rybac-
two i kaszubszczyzna, czyli 
sama esencja tego miejsca.  
Główną atrakcja ma być 
wyciągnięty na brzeg kuter 
„Władek”. Część wypoczyn-
kowa ma nawiązywać do 
sieci rybackiej. Siedziskami 
będą gabiony wypełnione 
kamieniami wyrzuconymi 
przez morze, nakryte drew-
nianymi siedziskami.  Głów-
ny plac będzie wyłożony 
płytami, na których wygra-
werowane będą motywy 
haftu kaszubskiego. Będzie 
plac zabaw dla dzieci i część 
rekreacyjna dla dorosłych - 
z boiskiem do siatkówki, sto-
łem do ping ponga, do gry 
w szachy, z urządzeniami 
fitnessu. A że w pobliżu jest 
rezerwat Słone Łąki, urządzi 
się ścieżkę widowiskowo-
edukacyjną wzdłuż Zatoki 
Puckiej.
Pani Agata ma tych pomy-
słów cały worek. I nie jest 
szaloną artystką nie liczącą 
się z realiami. Mocno stąpa 

po ziemi i potrafi nadać swym ideom charakter jak najbar-
dziej praktyczny.
             Anna Kłos
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Rzeczywiście. W tej graniczącej z Gdań-
skiem gminie – od siedziby wójta do 
centrum Gdańska jest 15 kilometrów, 
a podmiejskie położenie rzutuje na 
wszystko. Szczególnie w czasach migra-
cyjnego trendu przenoszenia się lud-
ności z miasta na wieś. „Uciekinierów” 
z miasta jest tylu, że w okresie od 2000 
roku do 2010 wzrost 
liczby mieszkańców 
w Kowalach (miej-
scowości najbliżej 
obwodnicy) wyniósł 
361,4%, w Otominie 
(mającym szczegól-
nie atrakcyjne po-
łożenie w pobliżu 
jeziora) – 292,0%, 
w Bąkowie  264,1%, 
w Lublewie Gdań-
skim 214,8%, w Jan-
kowie Gdańskim 200,7%. Tylko Bielków-
ko Kolonia odnotowało spadek liczby 
ludności – o jedną osobę. Ogólnie przy-
rost naturalny ludności w gminie jest 6 
razy wyższy niż średnia krajowa.
-Taka sytuacja musi poważnie rzutować 
na kierunki rozwoju gminy – stwierdza 
wójt Leszek Grombala. Suburbanizacja 
jest faktem, rolnictwo zachowało się 
w formie szczątkowej, to raczej więk-
sze lub mniejsze działki przyzagrodo-
we i ogrody. Nie ma czego żałować, bo 
gleby tu nie najlepsze – piaski i gliny. 
Do tego 34% powierzchni zajmują lasy, 
w tym bardzo atrakcyjny drzewostan 
– bukowy i bukowo-dębowy. Mamy 3 

obszary chronionego krajobrazu: Oto-
miński, Przywidzki i Dolnej Raduni, dwa 
rezerwaty przyrody – Bursztynowa Góra 
i Jar Reknicy, Jezioro Otomińskie i dwie 
rzeki – Radunię i Reknicę, dwie zabytko-
we elektrownie wodne  na malowniczej 
Raduni- Bielkówko i Łapino. W Pręgowie 
jest najstarsze ujęcie wodne dla miasta 

Gdańska, drenażowe, 
uruchomione w 1869 
roku wciąż dostarcza 
świetnej jakości wodę 
mieszkańcom Gdańska. 
Nie ma się co dziwić, 
że ludzie chcą u nas 
mieszkać.
Rodzi to jednak poważ-
ne konsekwencje dla 
gospodarczego rozwo-
ju gminy. 
-Z jednej strony musi-

my dbać o przedsiębiorstwa, przeważ-
nie z branży rolno-spożywczej, które 
są tu od dawna, z drugiej uważać, aby 
nowe nie niszczyły wiejskich, krajobra-
zowych, przyjaznych ludziom walorów 
gminy – mówi Wójt.
Zasłużona sława tych przedsiębiorstw 
rozeszła się daleko poza gminne opłot-
ki. Któż bowiem nie skosztował prze-
pysznych gatunków piwa fi rmy Amber 
czy smakowitych wędlin i szynek od 
Nowaka?  Kosmetyki z fi rmy „Ziaja” 
również pochodzą z gminy Kolbudy. 
Do kompletu jest piekarnia i cukiernia 
Czernis.
Poza tym w gminie są przedsiębior-

„Uciekinierów” z miasta 
jest tylu, że w okresie 
od 2000 roku do 2010 

wzrost liczby mieszkań-
ców w Kowalach 

(miejscowości najbliżej 
obwodnicy) wyniósł 

361,4%

Administracyjnie to my jesteśmy gminą wiejską, ale gdy idę 
na spacer w Kowalach widzę więcej wysoko urodzonych 
psów niż domowego ptactwa. Jeszcze niedawno mieliśmy 
jednego rolnika, był sołtysem, ale zmarł – mówi wójt Gminy 
Kolbudy Leszek Grombala.
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uroku, ale i mądra. Maja z roku 2012, 
kiedy to w Uffenheim gościła stuosobo-
wa grupa z Kolbud, przejechała przez 
miasteczko pięknie udekorowanym 
otwartym powozem, za nią kroczyli 
w rzędzie miejscowi notable wraz ze 
swymi gośćmi, wśród nich był też wójt 
Leszek Grombala. Pochód otwierały or-
kiestry i tamburmajorynki, brały w nim 
udział poubierane w ludowe stroje lub 
mundury rozmaitych stowarzyszeń 
grupy mieszkańców. Oczywiście Kolbu-
dzianie też zadawali szyku, najbardziej 
strażacki oddział w mundurach. A na 
końcu pochodu, zgodnie z tradycją szły 
Córy Koryntu, czyli sio-
stry Walpurgii, zwane 
też damami lekkich 
obyczajów w podka-
sanych strojach wyko-
nujące kankana i inne 
tańce swawolne. Nie-
stety zdemoralizowa-
na snać publiczność im 
klaskała najmocniej.
Przez resztę dnia 
trwało nieprzerwane 
święto – ze stołami na 
głównym placu w mie-
ście w giga namiocie, 
z występami miejsco-
wych i polskich zespo-
łów, z tańcami, jadłem 
i napitkiem różnorod-
nym. Kolbudzkie przy-
smaki, przywiezione 
w potężnym samo-
chodzie – chłodni, zo-
stały migiem zjedzone 
wraz z koszami – upie-
czonymi z chlebowe-
go ciasta. Nieustanne 
pochwały wywoływały 
piwa firmy AMBER.
Były niecodzienne 
spotkania i rozmowy. 
Jeden z Polaków, który 
został tam, wywieziony 
w czasie II wojny świato-
wej, przejechał ponad sto kilometrów, 
aby się z nami spotkać, powiedział:
-Teraz już mogę umierać. Jeśli w Bawarii 
widzę biało-czerwone flagi, to widocz-
nie wszystko jest możliwe.
A drugi – b. oficer z U-boota (okrętu  
podwodnego niemieckiej marynarki 

stwa z branży elektronicznej i wyrobów 
precyzyjnych, oraz mające długolet-
nią tradycję firmy budowlane. Władze 
gminy, na czele z wójtem, intensywnie 
starają się im ułatwić działalność i stwo-
rzyć warunki do rozwoju. Chociażby 
w przyspieszaniu rozwoju infrastruktu-
ry. Ostatnio zabiegają w Urzędzie Mar-
szałkowskim o wykonanie drogi serwi-
sowej, która by wiodła od wysypiska 
śmieci w Szadółkach przez Kowale do 
węzła obwodnicy południowej Gdań-
ska. Firmy, którym to ułatwiłoby pro-
wadzenie interesów, aktywnie się chcą 
w realizację tego połączenia drogowe-
go włączyć, a przedsiębiorstwo budow-
lane DORACO już wykonało projekt na 
swój koszt. 
Leszek Grombala jest nietypowym wój-
tem. Posiada stopień doktora nauk spo-
łecznych, był wykładowcą na trójmiej-
skich uczelniach. Swego czasu pracował 
w służbach dyplomatycznych, pewnie 
dlatego dba o międzynarodowe kon-
takty gminy. Jego dziełem jest umowa 
z bawarskim miasteczkiem Uffenheim.
Jeżeli chodzi o współpracę z Bawarią to 
fakty wyglądają następująco:
Podpisanie Umowy o Partner-
stwie nastąpiło w - 2006 roku 
(po pięciu latach wstępnych 
kontaktów). Najaktywniejsza jest współ-
praca w zakresie wymiany młodzieży 
(przez ostatnie 10 lat do Bawarii wyje-
chało blisko 1000 uczniów z kolbudzkich 
szkół). Rok rocznie do Uffenheim udaje 
się również oficjalna delegacja z Gminy 
Kolbudy, w skład której - oprócz przed-
stawicieli władz, wchodzą za każdym 
razem reprezentanci poszczególnych 
sektorów: stowarzyszenia i fundacje, 
przedsiębiorcy, rolnicy, etc.
Grupa z Kolbud systematycznie uczest-
niczy w Uffenheim w pochodzie 1 Maja. 
Nie, to nie jest to święto z którym datę 
tę sobie kojarzą Polacy. Poprzedza je 
starogermańskie Święto Walpurgii, 
czyli noc przesilenia zimy i lata, chłodu 
i ciepła z 30 kwietnia na 1 maja. Ob-
chodzona jako noc czarownic i złych 
duchów, które jednak muszą pierzch-
nąć przed świtem, bo oto nadchodzi 
ze swą świtą Królowa Maja. Wybierana 
co roku przez miejscową społeczność 
dziewczyna w wieku między 16 a 19 lat, 
która musi być nie tylko piękna i pełna 
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wojennej) – powiedział:
-Było nas w tej służbie 31 tysięcy, prze-
żyło jakieś 1400. reszta leży na dnie 
mórz i oceanów. Ponieśliśmy jako 
Niemcy najwyższą karę.
I właśnie aby nie przywoływać widma 
przeszłości, odbywają się takie spo-
tkania młodzieży różnych narodów. 
Niemiecka grupa (już po raz kolejny) 
spodziewana jest w Kolbudach na prze-
łomie czerwca i lipca tego roku.
-Moją ambicją jest, aby w każdym kolej-
nym pokoleniu dziecko było mądrzej-
sze od rodzica – podsumowuje wójt 
Leszek Grombala.                      anna Kłos
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dlaczego pozyskanie tego terenu 
dla Portu Gdynia jest tak ważne?

-To będzie nowe otwarcie dla portu. 
Dzięki temu może on wejść do wyższej 
ligi portowej, inaczej skazany byłby na 
wegetację wśród średniaków. Usytu-
owane na akwenach wewnętrznych na-
szego portu obrotnice nr 2 i nr 3 pozwa-
lają na obracanie statków o długości do 
300 metrów. Rozbudowa Obrotnicy nr 
2 do średnicy 480 metrów pozwoli na 
wchodzenie do portu kontenerowców 
o długości 384 metrów i ładowności 12 
tysięcy TEU obsługujących bezpośred-
nie połączenia oceaniczne z portami 
azjatyckimi. Analiza nawigacyjna wy-
kazała optymalne miejsce lokalizacji 
nowej obrotnicy w linii Kanału Porto-
wego na wysokości Basenu IX (rejon 
istniejącej obrotnicy nr 2), w którym 
zlokalizowane są konstrukcje hydro-

techniczne należące do Stoczni Mary-
narki Wojennej S.A.

Które podmioty usytuowane 
w gdyńskim porcie najwięcej na tej 
inwestycji skorzystają?

-BCT, czyli Bałtycki Terminal Konte-
nerowy, GCT, czyli Gdynia Container 
Terminal,  terminal drobnicowy, zbo-
żowy. Projektujemy nowy, publiczny 
terminal promowy, który powstanie 
przy nabrzeżu Polskim. Większa ob-
rotnica to poprawa bezpieczeństwa 
przy obracaniu dużych promów, które 
będą cumować w nowym terminalu. 
W sumie, po zakończeniu prowadzo-
nych obecnie przez Zarząd Portu oraz 
gdyńskie terminale kontenerowe BCT 
i GCT inwestycji w zakresie infra-
struktury i wyposażenia technicznego, 
zdolność przeładunkowa Portu Gdynia 

port 
gdynia 

Rozmowa z prezesem Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia Januszem Jarosińskim.

Gdynia jest miastem 
z morza i marzeń 
– to zobowiązuje.

wchodzi 
do wyższeJ ligi

27 stycznia 2014r. w sie-
dzibie zarządu morskiego 
portu Gdynia S.a. odbyła 
się uroczystość podpi-
sania umowy nabycia za 
12,7 mln zł przez Zarząd 
morskiego portu Gdynia 
S.A. od Stoczni Marynar-
ki Wojennej S.A. części 
Nabrzeża Gościnnego. 
W uroczystości uczestni-
czyli, prócz zarządu portu 
i przedstawicieli środowi-
ska gospodarki morskiej, 
reprezentanci władz: Doro-
ta pyć – podskretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruk-
tury i Rozwoju, Rafał Ba-
niak – podsekretarz stanu 
w ministerstwie Skarbu, 
posłowie – Krystyna 
Kłosin i Tadeusz aziewicz, 
wicemarszałek Wiesław 
Byczkowski, wiceprezydent 
Gdyni – Marek Stępa.
Własnością portu Gdynia 
stała się część Pirsu nr 
III (Nabrzeże Gościnne) 
o długości 240,25 mb i po-
wierzchni 3.361 m2 wraz 
z prawem użytkowania 
wieczystego. 
zakup ten jest działaniem 
niezbędnym dla realizacji 
inwestycji pn. ,,Pogłębie-
nie toru podejściowego 
i akwenów wewnętrznych 
portu Gdynia – Faza I Roz-
budowa Obrotnicy nr 2”, 
ujętej w planie inwestycji 
ZMPG-a S.A., przyjętym 
na lata 2014 – 2016. Dla 
rozbudowy obrotnicy 
konieczne jest wyburzenie 
części pirsów, będących 
dotąd własnością Stocz-
ni marynarki Wojennej 
oraz przeniesienie w inne 
miejsce doku pływającego 
również do niej należą-
cego. Szacunkowy koszt 
robót budowlanych i czer-
palnych, wraz z kosztem 
nabycia Nabrzeża Gościn-
nego, wynosi ok. 110 mln 
zł. Inwestycja ta, jako część 
przedsięwzięcia obejmują-
cego również pogłębienie 
akwenów portowych do 
16 metrów, została przez 
zarząd morskiego portu 
Gdynia S.a. zgłoszona do 
dofi nansowania z funduszy 
unijnych w latach 2014 – 
2020.

Janusz Jarosiński, 
prezes zarządu morskiego 
portu Gdynia
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Janusz Jarosiński, 
prezes zarządu morskiego 
portu Gdynia
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wyniesie około 2 milionów TEU. Nie jest 
to duża wielkość w skali globalnej, ale 
dla nas istotna, biorąc pod uwagę fakt, że 
wszelkie dostępne prognozy przewidu-
ją w 2025 roku przeładunki kontenerów 
w portach Zatoki Gdańskiej na poziomie 
około 5 milionów TEU (przy 2 milionach 
TEU w roku 2013). 

Wy się rozwijacie, zdobywacie nowe 
tereny, a Wasz kontrahent, czyli 
Stocznia Marynarki Wojennej wręcz 
przeciwnie...

 - To decyzja dzięki której wszyscy wy-
grywają. Transakcja sprzedaży części Na-
brzeża Gościnnego i przeniesienie w inne 
miejsce  doku pływającego nie ograniczy 
zdolności produkcyjnych Stoczni Mary-
narki Wojennej. Zmiany te wpisują się 
bowiem w realizowany przez stocznię 
proces restrukturyzacji majątkowej fi rmy. 
Przeniesienie doku w inne miejsce to po-
lepszenie logistyki wewnętrznej stoczni.

Krążą opinie, że między portami 
Gdyni i Gdańska toczy się bratobój-
cza wojna, która nie służy polskiej 
gospodarce morskiej...

-Nie należy tego tak postrzegać. Konte-
nery, których nie byłoby można przełado-
wać w polskich portach, gdyby gdyńskie 
inwestycje zostały zaniechane, zostałyby 
przejęte przez zagraniczne porty konku-
rencyjne, ze stratą dla całej polskiej gospo-
darki i polskiego budżetu. Zdajemy sobie 
sprawę, że mamy, jeśli chodzi o rozwój 
portu, naturalne ograniczenia, że o takich 
warunkach usytuowania terenów por-
towych jakie ma Gdańsk, Gdynia może 
sobie tylko pomarzyć, ale się nie poddaje-
my trudnościom, wszak Gdynia to miasto 

dorota pyć – podsekretarz stanu 
w ministerstwie infrastruktury i Rozwoju, Rafał 
Baniak – podsekretarz stanu w ministerstwie 
Skarbu Państwa

Podpisanie umowy sprzedaży. Od lewej: Magdalena Smółka – syndyk 
Stoczni marynarki Wojennej, p. notariusz, wiceprezes portu Gdynia 
Walery Tankiewicz, prezes Portu Gdynia Janusz Jarosiński

mówi Walery Tankiewicz 
– wiceprezes ds. infrastruktury i zarządzania majątkiem

−Jeśli mówimy, że port jest  węzłem w transporcie intermodalnym, problemem 
dla nas może być w przyszłości przepustowość linii kolejowych. Nowych inwe-
stycji kolejowych na  terenie Trójmiasta i Pomorza jest sporo. Na ukończeniu 
jest remont pomorskiego odcinka magistrali E-65, czyli linii Gdynia – Gdańsk – 
Tczew – Warszawa. W tym roku ma się też zakończyć remont linii 201 (przedwo-
jennej magistrali węglowej ) na odcinku Gdynia – Kościerzyna. Linia ta dalej pro-
wadzi do Maksymilianowa k. Bydgoszczy. Niestety dwutorowa to ona jest tylko 
od Gdyni do Gdańska Osowej, dalej to jednotorówka, w dodatku niezelektryfi -
kowana. Poza tym zostanie ona udostępniona Pomorskiej Kolei Metropolitar-
nej, co spowoduje zwiększenie ruchu pasażerskiego. Wielkim usprawnieniem, 
z punktu widzenia portu, byłaby rewitalizacja powojennej magistrali węglowej 
Śląsk – Porty, tylko że na razie nie ma jej w centralnych planach inwestycyjnych. 
Natomiast wytrwale robimy to, co od nas zależy, systematycznie poprawiamy 
układ torowy wewnątrz portu. Powstaje dokumentacja projektowa dotycząca 
realizacji inwestycji o nazwie: Przebudowa i elektryfi kacja zewnętrznego układu 
torowego BCT oraz toru dojazdowego nr 38 w Porcie Gdynia, wraz z budowa 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Początek prac budowlanych zaplano-
wano na IV kwartał 2014. anna Kłos

powstałe z morza i marzeń. Dodają nam 
też optymizmu wyniki działalności portu 
w niedawno zakończonym roku 2013.

Jakie?
-Przeładunki ogółem wyniosły 17 625 

tysięcy ton, a przeładunki kontenerów 729 
165 TEU. Jesteśmy największym portem 
kontenerowym dla rynku polskiego.  Na 
pewno przyczyniły się do osiągnięcia 
takich wyników ogromne nakłady inwe-
stycyjne z ostatnich lat: 98 mln złotych 
w roku 2013, w 2014 będzie to 259 mln, 
w 2015 – 309 mln, a w 2016 – 168 mln. 

Tak wielkie nakłady inwestycyjne 
są możliwe dzięki dofi nansowaniu 
z funduszy unijnych?

-Nasze inwestycje w pierwszej kolejno-
ści fi nansujemy ze środków własnych, ale 
– przy tak dużym froncie inwestycyjnym 
– fundusze unijne są nam niezbędne, by 
zrealizować wszystkie plany.

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani 
faktem, iż w budżecie UE na lata 2007-
2013 znalazło się 6 naszych projektów, 
a najważniejsze, że jeszcze ponad 200 mln 
zł wpłynie do kasy portu.

W walce o drożność sieci transportu intermodalnego
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Rok 2013 w Słupskiej Strefi e pod wzglę-
dem inwestycji zakończył się wynikiem 
„na 102!”. W grudniu 2013 roku Pomor-
ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 
która zarządza Słupską Strefą, wydała 
w imieniu Ministra Gospodarki kolejnych 
pięć zezwoleń na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej, a wśród nich zezwole-
nie o numerze 100. Jubileuszowe zezwo-
lenie otrzymała fi rma AJ Fabryka Mebli 
Sp. z o.o. Szwedzi planują realizację ko-
lejnego projektu inwestycyjnego w Re-
dzikowie. Na rozwój swojej działalności 
zdecydowała się również fi rma „Hydro-
Naval”, której wręczono zezwolenie o nu-
merze 102. Spółka produkuje urządzenia 
dla sektora offshore i branży morskiej.
W 2013 roku wydano łącznie 14 zezwo-
leń na nowe inwestycje w strefi e. Dotyczą 
one branży motoryzacyjnej, budowlanej, 
meblowej, metalowej, a także przetwór-
stwa spożywczego, usług magazynowa-
nia i transportu. Część z przedsiębiorców, 
którzy sprawdzili instrument strefy, jako 
dobre narzędzie rozwoju, zdecydowali się 

260 miejsc 
pracy w strefie

SłUPSKA SPeCJALNA StReFA 
eKONOMiCZNA WyDAłA StO 
DRUGie ZeZWOLeNie NA 
PROWADZeNie DZiAłALNOŚCi 
GOSPODARCZeJ. 
W StReFie POWStANie PONAD 
260 NOWyCH MieJSC PRACy.

na re-inwestycje i planują poszerzyć swoją 
działalność oraz zwiększyć zatrudnienie. 
Inwestorzy deklarują zainwestować w stre-
fi e łącznie 253 mln zł, a poziom zatrudnie-
nia w tych fi rmach wyniesie blisko 1300 
osób, w tym 260 to nowe miejsca pracy.
Połowa planowanych nowych projektów 
inwestycyjnych o wartości 200 mln zł i de-
klarowanych 170 nowych miejscach pracy, 
zrealizowana będzie w regionie słupskim.
-Nowe inwestycje w strefi e są efektem 
m.in. wydłużenia funkcjonowania stref 
ekonomicznych do 2026 roku oraz fak-
tu, iż od połowy 2014 roku zmieniają się 
przepisy odnośnie pomocy regionalnej. 
Według nowych regulacji maksymal-
ny poziom dofi nansowania inwestycji 
w woj. pomorskim i zachodniopomor-
skim zostanie obniżony o 5%. Oznacza 
to, że w przypadku dużego przedsiębior-
cy, poziom wsparcia spadnie z 40% do 
35%, średniego z 50% do 45% a ma-
łego z 60% do 55%. Pierwsza połowa 
tego roku to „last minute” na uzyskanie 
zezwolenia na nową inwestycję z za-
chowaniem jeszcze starych korzystniej-
szych warunków – komentuje Mirosław 
Kamiński Prezes Zarządu PARR S.A.
Z punktu widzenia własności kapitału 
w Słupskiej Strefi e prym wiodą polscy 
i skandynawscy inwestorzy. Na czterna-
ście pozyskanych w 2013 roku projektów, 
dwanaście reprezentuje kapitał polski. 
(GB)

Vistal Gdynia S.A. (spółka dominują-
ca Grupy Vistal), wiodący producent 
wielkogabarytowych, specjalistycz-
nych konstrukcji stalowych w Polsce 
rozpoczął produkcję na terenie nowej 
hali produkcyjnej na Nabrzeżu Indyj-
skim. Obecnie w hali Spółka realizuje 
4 kontrakty na rynki zagraniczne, 
z segmentu off shore-marine i infra-
struktury portowej. 

Nowa hala o łącznej powierzchni 
12.120 m², unikalna w basenie Morza 
Bałtyckiego, znacznie zwiększyła 
moce produkcyjne Grupy. Hala prze-
znaczona jest do realizacji najbardziej 
złożonych, wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych głównie dla 
segmentu off shore i marine. Na tere-
nie nowej hali realizowane są obecnie 
4 kontrakty dla segmentu off shore 
i marine oraz infrastruktury portowej: 
elementy platform wydobywczych 
dla kontrahentów z Norwegii i Wiel-
kiej Brytanii (segment off shore), ele-
menty statku PSV do obsługi platform 
wiertniczych dla kontrahenta z Nor-
wegii (segment marine) i konstrukcje 
dźwigów portowych dla portu w USA, 
dla kontrahenta z Finlandii (infra-
struktura portowa). 

Zakończenie prac nad realizowa-
nymi projektami w nowej hali pla-
nowane jest na początku drugiego 
półrocza 2014. 

Rozpoczęliśmy pierwsze realizacje 
na terenie nowej hali produkcyjnej. 
To początek wykorzystywania jej 
mocy produkcyjnych. Hala  znacznie 
zwiększa nasze moce produkcyjne. 
W najbliższym czasie spodziewamy 
się rozpoczęcia kolejnych prac w hali, 
głównie dla segmentu off shore. 
Rozpoczniemy także kolejny projekt 
z segmentu infrastruktury portowej 
– budowę rampy dla szwedzkiego 
portu w Trelleborgu – mówi Ryszard 
Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia 
S.A. (GB)

Vistal produkuje 
w nowej hali
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Przedstawiciele Stoczni Remontowej 
Nauta wzięli udział w debacie „Polskie 
stocznie – branża z potencjałem”. Dys-
kusja była częścią projektu Debaty o go-
spodarce  realizowanego przez Polską 
Agencję Prasową, a jej partnerem wspie-
rającym została grupa MARS Shipyards & 
Offshore.

Uczestnikami debaty byli przedstawi-
ciele największych przedsiębiorstw ryn-
ku stoczniowego. Głos w dyskusji zabrali 
Piotr Słupski - Prezes Zarządu MS TFI oraz 
Krzysztof Juchniewicz  - Wiceprezes SR 
Nauta, którzy zwrócili uwagę na fakt, iż 
przemysł stoczniowy jest obecnie w mo-
mencie odbudowy 

– Od roku2009 obserwujemy tenden-
cję wzrostową zarówno w liczbie miejsc 
pracy, jak również w produkcji i przycho-
dach segmentu stoczniowego. O naszej 
przewadze rynkowej decydują przede 
wszystkim kapitał ludzki – wysoko wy-
kwalifikowani specjaliści i zaawanso-

BO58. To nazwa robocza  specjalistycz-
nej jednostki przeznaczonej do obsługi 
wież wiatrowych i platform wiertniczych 
oraz innych instalacji offshore, ktorą zwo-
dowano pod koniec lutego  na terenach 
Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni. 
Jednostka budowana jest dla Glomar Of-
fshore Wind Support B.V., pod nadzorem 
Lloyd‘s Register  i w oparciu projekt tech-
niczny i roboczy wykonany przez Biu-
ro Okrętowe Ryszard Łukowski.Statek 
(o długości 66,45m oraz szerokości 13,20) 
powstał dzięki zaangażowaniu spółek 
Grupy Nauta.

Zwodowana jednostka wyposażona jest 
wnapęd diesel- elektryczny, dwa pędniki 
azymutalne t. Vet oraz dwa stery strumie-
niowe. Jednostka posiadać będzie 40 luksu-
sowych kabin jedno lub dwu osobowych, 
dźwig pokładowy, warsztat serwisowy, 
duże zbiorniki wody pitnej o pojemności 
350 ton oraz paliwowe o pojemności 300 
ton wraz z instalacjami do ich przekazania 
na platformy lub inne statki oraz duży po-
kład roboczy przystosowany do obciążeń 
5t/m2. Jednostka BO58 ma także posiadać 
możliwość obsługi sond i zdalnie sterowa-
nych pojazdów podwodnych.

O polskich stoczniach na specjalnej debacie
na znaczenie morskiej energetyki od-
nawialnej dla przemysłu stoczniowego. 
Wskazali przede wszystkim na potrzebę 
stworzenia regulacji, które zachęcałyby 
do inwestowania w rejonie południowe-
go Bałtyku. Uczestnicy przyznali zgod-
nie, że przyszłością dla polskich stoczni 
jest zarówno segment offshore i remon-
ty wysoce skomplikowanych statków, jak 
też remonty tradycyjnych statków.

Celem spotkania w gronie ekspertów 
rynku było przedstawienie aktualnej sy-
tuacji na rynku stoczniowym w Polsce 
w kontekście europejskim. Organizato-
rzy oraz uczestnicy spotkania postano-
wili przyjrzeć się wielu aspektom branży, 
m.in. udziałowi polskich stoczni w rynku 
europejskim i przewagom konkurencyj-
nym, którymi dysponuje polski sektor 
stoczniowy. Tematem dyskusji był rów-
nież rynek pracy w branży stoczniowej 
oraz możliwości wykorzystania posiada-
nego potencjału. (GB)

wana myśl technologiczna i najwyższej 
jakości produkty oraz inwestycje w roz-
budowę zaplecza produkcyjnego- pod-
kreślali przedstawiciele Nauty.

Uczestnicy zwrócili również uwagę 

Nauta zwodowała statek. 
Pierwszy w 2014 roku

Nowoczesny statek będzie także spełniał 
surowe wymogi ekologiczne.

-Będzie to czysta ekologicznie jednost-
ka wyposażona w oczyszczalnie ścieków, 
system katalizatorów na wydechu spalin, 

separator wód zaolejonych oraz system 
obróbki biologicznej wydawanych wód 
balastowych – podkreślają przedstawicie-
le stoczni Nauta.
(GB)
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Stworzona przez prezesa Piotra Soykę Grupa REMONTOWA 
nie musi przejmować się kryzysem w polskiej branży stocznio-
wej. Cztery najnowszej generacji statki typu PSV (Platform Sup-
ply Vessel) zbuduje Remontowa Shipbuilding. Stocznia należy 
do grupy kapitałowej Remontowa Holding SA. Kontrakt podpi-
sano 28 grudnia 2013r. Tym samym spółka 
zapełniła sobie portfel zamówień do końca 
2015 r.

Przekazanie gotowych jednostek armatoro-
wi zacznie się w trzecim kwartale 2015 roku, 
a zakończy w drugim kwartale 2016 roku. Za-
mówienie będzie realizowane dla firmy Siem 
Offshore Contractors, jednego z czołowych 
operatorów floty offshore na Morzu Północ-
nym. Zakontraktowane jednostki przezna-
czone są do eksploatacji na obszarze Norweskiego Szelfu Konty-
nentalnego przy obsłudze morskich pól naftowych. 

Na co dzień statki będą zaopatrywać morskie instalacje poszu-
kiwawczo-wydobywcze w niezbędne części zamienne, narzę-
dzia, oprzyrządowanie, paliwo, chemikalia, żywność i wodę pit-
ną. W razie konieczności posłużą w transporcie członków załogi 
obsługiwanych instalacji.

Jednostki będą  wyposażone w najnowocześniejsze systemy 

nawigacyjne, w tym system dynamicznego pozycjonowania 
DP2, system do zwalczania pożarów klasy Fi-Fi 2 oraz system 
do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych, czy prowadzenia 
akcji ratowniczych z możliwością przyjęcia na pokład do 300 
osób. Zastosowanie podwójnego napędu gazowo-elektryczne-

go pozwoli ograniczyć emisję szkodliwych 
substancji do atmosfery. Tym samym Re-
montowa Shipbuilding umacnia swą  pozycję 
w gronie światowych liderów w stosowaniu 
tej technologii.  

Statki spełniać będą najwyższe normy 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi 
“clean design”. Jednostki o długości 89 me-
trów, pokładzie roboczym 970 m2 i nośno-
ści 5 500 ton obsługiwane będą przez 25-o-

sobową załogę. Koncepcję statku oraz dokumentację techniczną 
wykona norweskie biuro Wartsila Ship Design. Statki zostaną 
zbudowane oraz  kompleksowo wyposażone przez firmy należą-
ce do Remontowa Holding SA.

Grupa kapitałowa Remontowa Holding zatrudnia 7 tys. osób. 
To największa grupa stoczniowa w Polsce, a jej spółka zależna 
Remontowa Shipbuilding jest największym producentem stat-
ków offshore w Europie. Opracowała: Anna Kłos

ReMONtOWA 
dobrze rok zaczęła

GRUPA KAPitAłOWA 
ReMONtOWA 

HOLDiNG ZAtRUDNiA 
7 tyS. OSÓB. 
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Wasza firma słynie jako jeden z naj-
lepszych dostawców półproduktu dla 
rybnego przemysłu przetwórczego. Do-
starczacie je do miejscowych, najbliż-
szych przetwórni jak: ”Łosoś”, „Graal”, 
BMC, a także dla kontrahentów zagra-
nicznych. Jaki jest Wasz przepis na do-
brą jakość?
Dbałość o jakość to proces kilkustopnio-
wy, którego zasady muszą być drobia-
zgowo przestrzegane. Zaczyna się od 
wybrania odpowiedniego czasu połowu. 
Ryby, jak wszystkie żyjące dziko organi-
zmy, mają swój naturalny cykl życiowy, 
co trzeba uszanować, bo po pierwsze 
chodzi o to, by nie spustoszyć rybnych 
zasobów do cna, jak to robią tzw. pa-
szowce, po drugie przydatność techno-
logiczna danego gatunku ryby jest różna 
w poszczególnych porach roku.

Przykładowo?
Szproty najlepiej łowić od stycznia do 
końca kwietnia. Zawartość tłuszczu w ry-
bie nie może być ani za duża, ani za mała. 
Jak wszystkie gatunki planktonożerne, 
szprot ma największą obfitość pokarmu 
w lecie, zatem pod koniec lata i w jesieni 
ryba jest zbyt tłusta i nie nadaje się do 
przetwórstwa. Należy odczekać aż się 
trochę odchudzi i łowić wtedy, gdy za-
wartość tłuszczu w rybie wynosi 8 – 12%. 

Późną wiosną trzeba wstrzymać połowy, 
bo ryby są wychudzone i niesmaczne.

Jak powinno się je łowić?
Dużo zależy od szypra, od tego jak pro-
wadzi zaciąg. Czas zaciągu nie może być 
zbyt długi. Kiedy worek włoka holuje się 
zbyt długo, jakość ryb znacznie się obni-
ża. Maksymalny czas zaciągu nie powi-
nien przekraczać 5 – 6 godzin. W jednym 
holu nie powinno być więcej niż 15-20 
ton, zbyt duża ilość powoduje, że ryba 
jest zmiażdżona i nadaje się co najwyżej 
na mączkę. Zatem przygotowanie ryby 
na cele przetwórcze zaczyna się już na 
kutrze. Stopniowo z worka włoka oddziela 
się części połowu zwane paczkami, wcią-
ga na pokład i transportuje do schłodzo-
nej ładowni, gdzie ryby są pakowane do 
skrzyń i dodatkowo schładzane lodem. 
Cały ten proces musi się odbywać bardzo 
sprawnie. Jest to ciągła walka z czasem, 
wymaga bardzo dużego zaangażowania 
od całej załogi. Następnie trzeba ryby jak 
najszybciej przetransportować do prze-
twórni. Przedsiębiorstwo SZKUNER jest 
wyjątkowo uprzywilejowane, ponieważ 
jest jednocześnie armatorem i przetwór-
cą posiadającym zakład w porcie, przez 
to ryby nie muszą być przewożone, tra-
fiają natychmiast do przerobu. Posiada-
my wykwalifikowaną załogę, niezbędną 

Ryby od rybaków ze SZKUNERA wywołały 
zachwyt nawet u europosła Jarosława Wałęsy
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infrastrukturę, urządzenia do zamrażania, to wszystko pozwala 
nam bardzo szybko zagospodarować dostarczony surowiec.

Czyli nowoczesność nie zawsze się sprawdza, jeśli chodzi 
o dostarczanie dobrej ryby dla celów konsumpcyjnych?
Zależy na czym polegająca. Niektórzy armatorzy wyposażyli 
swoje jednostki w bardzo kosztowne  systemy RSW (Refrigera-
ted Seawater Systems), czyli ładownie w postaci zbiorników ze 
schładzaną wodą morską, gdzie ryba przepompowywana jest 
prosto z włoka. Ten system ma zalety.

Główną zaletą co jest?
Możliwość szybkiego obniżenia temperatury ryb, ograniczenie 
manipulacji, co zmniejsza uszkodzenia mechaniczne. Jednak 
tam również pojawiają się ograniczenia. Przy wyższych tempe-
raturach nawet najbardziej wydajne systemy schładzania ryb 
nie są w stanie szybko schłodzić zbyt dużej ich masy. W każ-
dym przypadku kluczową rolę odgrywa czas. Od złowienia do 
przetwórstwa im szybciej tym lepiej. SZKUNER  ma przetwórnię 
na nabrzeżu, do której trafiają ryby prosto z kutra. Eliminuje się 
proces przeładunku na samochody, przewozu do przetwórni 
i ponownego rozładunku.

Jakie działania przeprowadzacie w Waszej przetwórni?
Wstępne przetworzenie. Obróbkę do postaci tuszek, filetów, 
mrożenie, następnie produkt dostarczamy do innych, wysoko 
zorganizowanych przetwórni – na konserwy, marynaty. Szpro-
ty do wędzenia przekazuje się bez obróbki wstępnej.

Czy każdy gatunek ryb podczas połowu traktuje się tak 
samo?
Oczywiście, że nie. Najlepszy sezon na połów śledzia trwa od 
września do końca listopada. Łowić można ewentualnie jeszcze 
do marca, potem zdecydowanie nie, bo zaczyna się okres roz-
rodu  i wartość tej ryby spada. 

Czym różni się śledź atlantycki, coraz u nas częściej sprzeda-
wany od bałtyckiego?
Gatunek niby ten sam, ale smakuje inaczej, bo życiowe środowi-
sko ma inne. Bałtyk jest mniej zasolony. Im bardziej na wschód, 
tym rozmiar ryb jest mniejszy. Generalnie w opinii smakoszy 
mięso śledzi bałtyckich uchodzi za bardziej delikatne. Jednak 
nie do wszystkich produktów nasz śledź się nadaje, ze względu 
na stosunkowo niewielką zawartość tłuszczu, np. śledzie solone 
produkowane są prawie wyłącznie z atlantyckich. Sposób poło-
wu śledzi jest podobny jak szprota, różnica polega na stosowa-
niu włoków pelagicznych o większym rozmiarze oczka w worku 
włoka. W zaciągu połów trafia się rozmaity – bywają dwie tony, 
ale zdarzy się 15.

Czy produkuje się jeszcze dawny hit Władysławowa – korecz-
ki śledziowe?
Niestety już nie w SZKUNERZE, ponieważ spadła rentowność 
tego produktu. Śledź nie jest już tanią rybą jak kiedyś, a roboci-
zna jest droga, ponieważ koreczki zwija się ręcznie, nikt jeszcze 
nie wymyślił maszyny do ich wytwarzania. Produkt z popular-
nego stał się delikatesowy, specjalizacja naszego zakładu po-
szła w innym kierunku.

W ostatnich latach dyżurnym tematem medialnym i społecz-
nym były dorsze. Bo limity, bo dlaczego wychudzone...
Obowiązkowy, okres ochronny na tę rybę to lato – lipiec, sier-
pień. To czas rozrodu, który prawdziwi rybacy respektowali za-
wsze, bez względu na nakazy i zakazy Unii Europejskiej. Dobrze 

było go przedłużyć, aby dorsz mógł się odżywić, odbudować 
swój organizm. Najlepszą kondycję i atrakcyjność spożywczą 
ryba ta ma późną jesienią – od listopada – i zimą. Nie powinno 
jej się łowić dłużej niż do końca kwietnia. Metody połowu dorsza 
są różne, włoki holowane za kutrem, sieci stawne, oraz sznury 
haczykowe. 

Czy odławiacie też łososie?
Limity przyznawane przez Unię Europejską są tak symbolicz-
ne, że działalność ta prawie nie istnieje. Wprawdzie na rynku 
jest mnóstwo tej ryby, ale to łosoś hodowlany, najczęściej 
norweski.

Ale o pięknym różowo-pomarańczowym kolorze...
To skutek dodawania do karmy barwnika np. karotenu. Dziki 
bałtycki łosoś nie ma tak wyszukanej barwy, jego mięso jest 
bledsze, trochę szare, świetnie smakuje i jest go bardzo mało.
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Wszystkie czynniki, które Pani wymieniła, mają wpływ na stan 
populacji tych ryb.
Naturalnym wrogiem łososi w Bałyku jest foka szara. W ostat-
nich latach jej populacja w morzu gwałtownie rośnie. Zwierzęta 
te powodują ogromne straty dla rybaków, ponieważ nauczyły 
się, że sieci rybackie są okazją do łatwego pozyskiwania pokar-
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     Rozmawiała: Anna Kłos   
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Korzystać z nich będą głównie zachodni 
turyści, którzy w sezonie letnim wypoczy-
wać będą na Zalewie Wiślanym, szlakach 
wodnych Pętli Żuławskiej, Kanału Elblą-
skiego oraz Elbląskiego Węzła Wodnego. 
Niemieckiego inwestora do zainwestowa-
nia w Elblągu i okolicach, skłoniła dobra 
infrastruktura wodniacka. Wspólne dzia-
łania samorządów województwa warmiń-
sko-mazurskiego i pomorskiego oraz lokal-

nych samorządowców, doprowadziły do 
powstania na Zalewie Wiślanym i w Del-
cie Wisły sieci nowoczesnych przystani.  
- Działania te spowodowały, że stworzono 
dobrą i przyjazną żeglarzom infrastruk-
turę turystyczną – mówi Jerzy Wcisła, 
dyrektor elbląskiego Biura Regionalnego 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego. - Prowadzona przez nas 
w Niemczech kampania promocyjna, 

Hausbootem 
po Zalewie Wiślanym 
i Delcie Wisły
Niemiecka firma Kuhnle-Tours z Meklemburgii, otworzy w Elblągu swoją 
bazę czarterową turystycznych łodzi motorowych. W kwietniu 
w elbląskim porcie pojawić się mają pierwsze cztery hausbooty. 

przyniosła zainteresowanie inwestora 
zza zachodniej granicy. Jest to przed-
siębiorca, który zajmuje się produkcją 
oraz wynajmem turystycznych łodzi 
motorowych tzw. hausbootów i chce 
u nas otworzyć swoją bazę czarterową.  
Inwestor – firma Kuhnle-Tours, posiada 
160 takich łodzi rozlokowanych w róż-
nych przystaniach i bazach: w Niem-
czech, Francji, Luksemburgu i Austrii, 
a od kilku lat także w Polsce - w Pia-
skach koło Rucianego Nida na Mazu-
rach. Głównymi klientami Kuhnle-Tours 
są zamożni obywatele krajów zachod-
niej Europy. Wynajęcie takiej łodzi to 
koszt średnio 3000 euro na tydzień.  
Właściciel firmy Harald Kunhle, kilkukrot-
nie gościł w Elblągu i okolicach. - Przyje-
chał do nas pod koniec lata ubiegłego roku, 
oglądał kilka razy wszystkie przystanie na 
Pętli Żuławskiej i Zalewie Wiślanym i zde-
cydował, że warto tu zainwestować i po-
stawić swoje łodzie – mówi Jerzy Wcisła. -  
Na bazę czarterową hausbootów wyzna-
czył Elbląg, a konkretnie zmodernizo-
waną przystań Jachtklubu Elbląg. Pierw-
sze cztery barki turystyczne mają się 
w niej pojawić już w kwietniu tego roku.  
Oficjalne otwarcie bazy hausbootowej ma 
nastąpić 7 czerwca. Tego dnia do Elbląga 
zjadą się wodniacy i żeglarze z całej Pol-
ski, na organizowany przez Centrum Tury-
styki Wodnej PTTK rejs Pętlą Żuławską.  
- Wodniakom proponować będziemy sie-
dem tras podróży, które mogą rozpoczy-
nać się w Elblągu i prowadzić na Zalew 
Wiślany a dalej nawet w strefę Obwodu 
Kaliningradzkiego lub w stronę przeciwną 
- na Kanał Elbląski. Pływać można także 
rzekami m.in. Wisłą, Nogatem i Szkarpa-
wą aż do Gdańska – informuje dyrektor 
elbląskiego Biura Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego.

Dzień wcześniej, 10 stycznia na Elblą-
skiej Uczelni Humanistyczno-Ekono-
micznej odbyła się jubileuszowa konfe-
rencja naukowa pn. „Region Żuław: Per-
spektywy i ograniczenia rozwoju – Razem 
Możemy Więcej”. W Konferencji wziął 
udział m.in. Wicemarszałek Woj. War-
mińsko-Mazurskiego dr Marek Gustaw 
Brzezin oraz Gubernator Okręgu 121 Pol-
ska Paweł J. Cieśliński i Wicegubernator 
Okręgu 121 Polska Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Klubów Lions – Anna 
Jęsiak-Suchecka. 

Przez 20 lat swojej działalności el-
bląscy Lioni organizowali m.in. mło-
dzieżowe obozy żeglarskie, wieloletnią 
pomoc rodzinom z byłych PGR-ów, 
pomoc warsztatom terapii rehabilitacyj-
nej dla dzieci, finansowanie w ramach 
programu wymiany młodzieżowej LCI 
wyjazdów wakacyjnych dla uzdolnio-
nych i zaangażowanych społecznie 
uczniów elbląskich szkół średnich, po-
chodzących z niezamożnych rodzin. 
Jak sami podkreślają, najważniejsze dla 
nich było zawsze niesienie ulgi w cier-

Elbląscy Lioni 
świętowali XX-lecie
11 stycznia w reprezentacyjnych wnętrzach Hotelu Elbląg, odbył się Bal 
z okazji XX-lecia Lions Club Elbląg. W trakcie balu zorganizowano aukcję 
charytatywną na rzecz chorych i pilnie potrzebujących dzieci: Tamary 
i Dominika. Podczas licytacji Lioni zebrali na ten cel 40 tys. zł.

pieniu i dawanie radości dzieciom. Tak 
było w przypadku leku ratującego życie 
dla Wojtusia, specjalistycznym wózkom 
inwalidzkim dla Ani i Janusza, czy też 
rotora elektrycznego dla Pauli i Da-
nielka, dzięki któremu zyskali możli-
wość skutecznej rehabilitacji w domu.  
Przez 20 lat Lions Club Elbląg ze-
brał i przekazał na cele charytatyw-
ne ponad pół miliona złotych. Obec-
nie elbląski klub zrzesza 30 osób.  
- Razem stanowimy ogromną pozytyw-
ną siłę, która daje nam prawo do dumy 
z tego, że wspólnie wnieśliśmy wkład 
do dzieła największej organizacji do-
broczynnej na świecie, w myśl pięknego 
lionowskiego hasła „We Serve” - powie-
dział podczas jubileuszowej konferencji 
Prezydent LC Elbląg Tomasz Zimiński.
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Giżycko oraz Olsztyn 
uzyskały tytuły „Gminy 
na 5!” w rankingu 
samorządów wyróżniających 
się w zakresie obsługi 
klienta – przedsiębiorcy 
z wykorzystaniem 
elektronicznych narzędzi 
komunikacji. oba miasta 
są jedynymi nagrodzonymi 
z 24 przebadanych 
w województwie warmińsko-
mazurskim.

Łącznie pod lupę wzięto 649 samorzą-
dów z całej Polski. Wyróżnienia otrzy-
mało 90 jednostek. Najwyższą sumarycz-
ną ocenę w badaniu uzyskał Ostrowiec 
Świętokrzyski, drugie miejsce zajął Lu-
blin, a trzecią pozycję zdobyło Krosno.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna wydała w 2013 roku 13 pozwoleń 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
w strefie. Przedsiębiorcy zadeklarowali po-
niesienie nakładów inwestycyjnych w wy-
sokości 107 mln zł oraz utworzenie 163 no-
wych i utrzymanie 1164 dotychczasowych 
miejsc pracy. 
W minionym roku zezwolenia otrzymały 
następujące firmy: producent mebli tapi-
cerowanych DFM sp. z o.o. z Dobrego Mia-
sta, producent i projektant worków folio-
wych do zastosowań przemysłowych Peak 
Packaging Poland sp. z o.o. z Bartoszyc, 
producent odzieży roboczej i ochronnej 
AMK-Workstyle Kozłowscy Sp. j. z Barto-
szyc, krajowa sieć serwisowa chłodnictwa 
transportowego Frigipol sp. z o.o. z Czę-
stochowy, Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. 
z Elbląga, producent artykułów sanitarnych 
Sanit Plast Adam i Eulalia Filipczak sp. j. ze 
Szczytna, producent poduszek, wsadów 
i poszyć do mebli tapicerowanych PUR sp. 
z o.o. z Olsztyna, producent sprzętu RTV 
Corab-Electronic sp. z o.o. z Olsztyna, pro-
ducent komponentów w branży motory-
zacyjnej BRUSS Polska sp. z o.o. z Mrągowa, 
producent elementów na platformy wiert-

nicze Acoustic s.c. ACOUSTICS Sp. z o.o., 
ZPU ELSPAW sp. j. Krzysztof Mielczarek 
z Elbląga. W grudniu wydano trzy kolejne 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie W-M SSE. Najnow-
sze nabytki strefy to firmy: ZPPHU Dan-Stal 
Daniel Tomaszewski z Elbląga, Eurotter 
ERK - Serwis sp. z o.o. SKA z Olsztynka oraz 
MM SZABELSKI Marek Szabelski, Maciej 
Szabelski s.j. z Piecek. Zadeklarowana przez 
nich wysokość nakładów inwestycyjnych 
to prawie 22 mln zł. Planowane jest także 
utworzenie 30 nowych miejsc pracy. Pierw-
sza z firm - Zakład Wielobranżowy Produk-
cyjno - Handlowo - Usługowy Dan-Stal 
Daniel Tomaszewski, planuje budowę hali 
produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo - 
socjalnym oraz zakup kilku nowych maszyn 
i urządzeń. Zakres działalności firmy to pro-
jektowanie oraz generalne wykonawstwo 
obiektów przemysłowych (pokrycia dacho-
we oraz elewacyjne, produkcja konstrukcji 
stalowych, prace montażowe w terenie). In-
westycja będzie realizowana na terenie Mo-
drzewiny Południe w Podstrefie Elbląg. Jej 
zakończenie przewiduje się na 31.12.2015.
Kolejne zezwolenie otrzymała firma Eurot-
ter ERK - Serwis sp. z o.o. SKA. Spółka ta po-

13 pozwoleń w 2013 roku. 
Strefa ekonomiczna jeszcze liczniejsza

wstała w celu realizacji projektu w Podstre-
fie Olsztynek W-M SSE. Inwestycja będzie 
polegała na budowie profesjonalnej bazy 
logistycznej wraz z obsługą pojazdów, myj-
nią autocystern bazą przeładunkową kon-
tenerów. Umożliwi to firmie prowadzenie 
działalności związanej z przewozem towa-
rów ciekłych na terenie całej Europy.
Trzecie wydane w grudniu zezwolenie na 
prowadzenie działalności na terenie W-M 
SSE otrzymała firma MM SZABELSKI Marek 
Szabelski, Maciej Szabelski Spółka jawna. 
Przedsiębiorca będzie realizował inwestycję 
w Podstrefie Piecki. Spółka została założona 
w celu realizacji projektu polegającego na 
budowie nowoczesnego zakładu piekarsko 
- cukierniczego. Planowane zakończenie in-
westycji to 31.12.2018 r.
Przypomnijmy – 1 lipca 2014 roku zmie-
niają się zasady udzielania ulg w strefach 
ekonomicznych. Zgodnie z nową mapą 
pomocy publicznej na największe ulgi 
inwestorzy będą mogli liczyć w strefach 
ulokowanych m.in. w województwie war-
mińsko-mazurskim. Będą to ulgi w podat-
ku dochodowym, sięgające nawet 50%. 
Więcej informacji na temat działalności stref 
ekonomicznych w województwie warmiń-
sko-mazurskim można znaleźć na stronie 
www.wmsse.com.pl (strona WMSSE) oraz 
www.ssse.com.pl (strona Suwalskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, z podstrefami 
w Ełku i Gołdapi).

Giżycko i Olsztyn „Gminami na piątkę!” 
w rankingu obsługi inwestorów

Doroczny raport „Gmina na 5!” oceny 
jakości obsługi potencjalnych inwesto-
rów przez urzędy gmin, przygotowało 
działające przy Instytucie Przedsię-
biorstwa Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, Studenckie Koło Nauko-

we Przedsiębiorczości i Analiz Regional-
nych (SKN PAR). Badanie składało się 
z dwóch części: audytu stron interneto-
wych oraz oceny kontaktu elektronicz-
nego z gminami metodą tajemniczego 
klienta.

- Głównym celem  niniejszego 
opracowania jest wykazanie 

dobrych praktyk oraz działań 
godnych naśladowania 

- podkreśla Maciej Boncławek, 
przewodniczący SKn paR 

i koordynator badań

Działająca w Elbląskim Parku Technologicznym firma 
Acoustics, została wyróżniona Nagrodą Prezydenta 
Elbląga za rok 2013 w kategorii „działalność 
gospodarcza”. 

Przyznawana corocznie nagroda w tej kategorii ma na 
celu promowanie najlepiej rozwijających się przedsię-
biorstw w Elblągu, inwestujących w nowe technologie 
i działających na rzecz lokalnej społeczności.
 
Dyrektor firmy Acoustics w Polsce Daniel Dłuszczakow-
ski, odebrał statuetkę z rąk Prezydenta Jerzego Wilka, 
6 stycznia podczas Koncertu Noworocznego w Teatrze 
im. Aleksandra Sewruka.
 
– Kiedy rozpoczynałem działalność gospodarczą w 2008 r. w 20-
metrowym biurze nie śniło mi się, że za kilka lat nasza firma będzie 
się tak prężnie rozwijać – przyznał podczas uroczystej gali rozdania 
Nagród Prezydenta Elbląga Daniel Dłuszczakowski. - Ta nagroda 
to ogromne wyróżnienie dla firmy, ale również osobista satysfak-
cja, bo budowałem tą firmę od zera. Rok 2014 będzie przełomowy.  
Zakończenie budowy nowej fabryki, utworzenie zespołu inżynierów-
specjalistów oraz wzrost produkcji i ekspansja dostaw to główne 
cele. Prezydent Wilk dał nam kredyt zaufania i nie możemy zawieść.  
Elbląg będzie z nas dumny.

Rada Miasta na wniosek Prezydenta 
Ełku Tomasza Andrukiewicza wystąpiła 
do Prezesa Rady Ministrów o rozszerzenie 
strefy Małego Ruchu Granicznego o mia-
sto Ełk, powiat ełcki i południowe powiaty 
województwa warmińsko - mazurskiego.

Powiat ełcki będący pomysłodawcą i za-
łożycielem Stowarzyszenia Powiatów, 
Miast i Gmin „Ełk Gołdap Olecko Kra-
ina Bociana”, realizuje wspólne działania 
w celu wzmocnienia ponadregionalnego 
potencjału gospodarczego, kulturowego 
i społecznego. Z uwagi na to, że powiat 
ełcki jako jedyny pozostaje poza grani-
cami strefy MRG, został w ten sposób 
pozbawiony szansy aktywnego konty-

nuowania działań z zakresu współpracy 
z instytucjami i przedsiębiorcami z ob-
wodu kaliningradzkiego (m. in. miastem 
Oziersk, Gusiew) czy pogłębiania więzi 
i kontaktów transgranicznych.

W chwili obecnej współpraca w sekto-
rze gospodarki w porównaniu z obszarami 
bezwizowymi w powiecie ełckim rozwija 
się o wiele mniej dynamicznie i nie daje 
oczekiwanych efektów. Możliwości za-
równo Polski jak i Federacji Rosyjskiej 
w sektorze współpracy gospodarczej są 
o wiele większe. Formalności wizowe 
i utrudnienia na granicy nie sprzyjają po-
głębianiu tej współpracy.

Miasto Ełk, trzecie co do wielkości mia-

Ełk chce być w strefie 
Małego Ruchu Granicznego

sto w województwie, pełniące funkcję 
ośrodka ponadregionalnego posiada duży 
potencjał wśród małych i średnich przed-
siębiorstw. Ma to istotne znaczenie w kon-
tekście zaplanowanych na 2018 r. w Rosji 
mistrzostw świata w piłce nożnej. Zapo-
trzebowanie w obwodzie kaliningradzkim 
będzie dotyczyło przede wszystkim bran-
ży budowlanej (infrastruktura stadionowa, 
hotelowa, dojazdowa, transportowa), ale 
także sfer takich jak rewitalizacja i odbu-
dowa miasta.

Ełccy radni z wnioskiem o rozszerze-
nie strefy MRG zwrócili się do Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagra-
nicznych, Marszałka Województwa War-
mińsko – Mazurskiego, Wojewody War-
mińsko – Mazurskiego, parlamentarzy-
stów Warmii i Mazur, a także starostów, 
burmistrzów i wójtów powiatów, miast 
i gmin z województwa warmińsko – ma-
zurskiego nieobjętych Małym Ruchem 
Granicznym.

Acoustics z Nagrodą 
Prezydenta Elbląga za rok 2013 
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Giżycko oraz Olsztyn 
uzyskały tytuły „Gminy 
na 5!” w rankingu 
samorządów wyróżniających 
się w zakresie obsługi 
klienta – przedsiębiorcy 
z wykorzystaniem 
elektronicznych narzędzi 
komunikacji. oba miasta 
są jedynymi nagrodzonymi 
z 24 przebadanych 
w województwie warmińsko-
mazurskim.

Łącznie pod lupę wzięto 649 samorzą-
dów z całej Polski. Wyróżnienia otrzy-
mało 90 jednostek. Najwyższą sumarycz-
ną ocenę w badaniu uzyskał Ostrowiec 
Świętokrzyski, drugie miejsce zajął Lu-
blin, a trzecią pozycję zdobyło Krosno.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna wydała w 2013 roku 13 pozwoleń 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
w strefie. Przedsiębiorcy zadeklarowali po-
niesienie nakładów inwestycyjnych w wy-
sokości 107 mln zł oraz utworzenie 163 no-
wych i utrzymanie 1164 dotychczasowych 
miejsc pracy. 
W minionym roku zezwolenia otrzymały 
następujące firmy: producent mebli tapi-
cerowanych DFM sp. z o.o. z Dobrego Mia-
sta, producent i projektant worków folio-
wych do zastosowań przemysłowych Peak 
Packaging Poland sp. z o.o. z Bartoszyc, 
producent odzieży roboczej i ochronnej 
AMK-Workstyle Kozłowscy Sp. j. z Barto-
szyc, krajowa sieć serwisowa chłodnictwa 
transportowego Frigipol sp. z o.o. z Czę-
stochowy, Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. 
z Elbląga, producent artykułów sanitarnych 
Sanit Plast Adam i Eulalia Filipczak sp. j. ze 
Szczytna, producent poduszek, wsadów 
i poszyć do mebli tapicerowanych PUR sp. 
z o.o. z Olsztyna, producent sprzętu RTV 
Corab-Electronic sp. z o.o. z Olsztyna, pro-
ducent komponentów w branży motory-
zacyjnej BRUSS Polska sp. z o.o. z Mrągowa, 
producent elementów na platformy wiert-

nicze Acoustic s.c. ACOUSTICS Sp. z o.o., 
ZPU ELSPAW sp. j. Krzysztof Mielczarek 
z Elbląga. W grudniu wydano trzy kolejne 
zezwolenia na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie W-M SSE. Najnow-
sze nabytki strefy to firmy: ZPPHU Dan-Stal 
Daniel Tomaszewski z Elbląga, Eurotter 
ERK - Serwis sp. z o.o. SKA z Olsztynka oraz 
MM SZABELSKI Marek Szabelski, Maciej 
Szabelski s.j. z Piecek. Zadeklarowana przez 
nich wysokość nakładów inwestycyjnych 
to prawie 22 mln zł. Planowane jest także 
utworzenie 30 nowych miejsc pracy. Pierw-
sza z firm - Zakład Wielobranżowy Produk-
cyjno - Handlowo - Usługowy Dan-Stal 
Daniel Tomaszewski, planuje budowę hali 
produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo - 
socjalnym oraz zakup kilku nowych maszyn 
i urządzeń. Zakres działalności firmy to pro-
jektowanie oraz generalne wykonawstwo 
obiektów przemysłowych (pokrycia dacho-
we oraz elewacyjne, produkcja konstrukcji 
stalowych, prace montażowe w terenie). In-
westycja będzie realizowana na terenie Mo-
drzewiny Południe w Podstrefie Elbląg. Jej 
zakończenie przewiduje się na 31.12.2015.
Kolejne zezwolenie otrzymała firma Eurot-
ter ERK - Serwis sp. z o.o. SKA. Spółka ta po-

13 pozwoleń w 2013 roku. 
Strefa ekonomiczna jeszcze liczniejsza

wstała w celu realizacji projektu w Podstre-
fie Olsztynek W-M SSE. Inwestycja będzie 
polegała na budowie profesjonalnej bazy 
logistycznej wraz z obsługą pojazdów, myj-
nią autocystern bazą przeładunkową kon-
tenerów. Umożliwi to firmie prowadzenie 
działalności związanej z przewozem towa-
rów ciekłych na terenie całej Europy.
Trzecie wydane w grudniu zezwolenie na 
prowadzenie działalności na terenie W-M 
SSE otrzymała firma MM SZABELSKI Marek 
Szabelski, Maciej Szabelski Spółka jawna. 
Przedsiębiorca będzie realizował inwestycję 
w Podstrefie Piecki. Spółka została założona 
w celu realizacji projektu polegającego na 
budowie nowoczesnego zakładu piekarsko 
- cukierniczego. Planowane zakończenie in-
westycji to 31.12.2018 r.
Przypomnijmy – 1 lipca 2014 roku zmie-
niają się zasady udzielania ulg w strefach 
ekonomicznych. Zgodnie z nową mapą 
pomocy publicznej na największe ulgi 
inwestorzy będą mogli liczyć w strefach 
ulokowanych m.in. w województwie war-
mińsko-mazurskim. Będą to ulgi w podat-
ku dochodowym, sięgające nawet 50%. 
Więcej informacji na temat działalności stref 
ekonomicznych w województwie warmiń-
sko-mazurskim można znaleźć na stronie 
www.wmsse.com.pl (strona WMSSE) oraz 
www.ssse.com.pl (strona Suwalskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, z podstrefami 
w Ełku i Gołdapi).

Giżycko i Olsztyn „Gminami na piątkę!” 
w rankingu obsługi inwestorów

Doroczny raport „Gmina na 5!” oceny 
jakości obsługi potencjalnych inwesto-
rów przez urzędy gmin, przygotowało 
działające przy Instytucie Przedsię-
biorstwa Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, Studenckie Koło Nauko-

we Przedsiębiorczości i Analiz Regional-
nych (SKN PAR). Badanie składało się 
z dwóch części: audytu stron interneto-
wych oraz oceny kontaktu elektronicz-
nego z gminami metodą tajemniczego 
klienta.

- Głównym celem  niniejszego 
opracowania jest wykazanie 

dobrych praktyk oraz działań 
godnych naśladowania 

- podkreśla Maciej Boncławek, 
przewodniczący SKn paR 

i koordynator badań

Działająca w Elbląskim Parku Technologicznym firma 
Acoustics, została wyróżniona Nagrodą Prezydenta 
Elbląga za rok 2013 w kategorii „działalność 
gospodarcza”. 

Przyznawana corocznie nagroda w tej kategorii ma na 
celu promowanie najlepiej rozwijających się przedsię-
biorstw w Elblągu, inwestujących w nowe technologie 
i działających na rzecz lokalnej społeczności.
 
Dyrektor firmy Acoustics w Polsce Daniel Dłuszczakow-
ski, odebrał statuetkę z rąk Prezydenta Jerzego Wilka, 
6 stycznia podczas Koncertu Noworocznego w Teatrze 
im. Aleksandra Sewruka.
 
– Kiedy rozpoczynałem działalność gospodarczą w 2008 r. w 20-
metrowym biurze nie śniło mi się, że za kilka lat nasza firma będzie 
się tak prężnie rozwijać – przyznał podczas uroczystej gali rozdania 
Nagród Prezydenta Elbląga Daniel Dłuszczakowski. - Ta nagroda 
to ogromne wyróżnienie dla firmy, ale również osobista satysfak-
cja, bo budowałem tą firmę od zera. Rok 2014 będzie przełomowy.  
Zakończenie budowy nowej fabryki, utworzenie zespołu inżynierów-
specjalistów oraz wzrost produkcji i ekspansja dostaw to główne 
cele. Prezydent Wilk dał nam kredyt zaufania i nie możemy zawieść.  
Elbląg będzie z nas dumny.

Rada Miasta na wniosek Prezydenta 
Ełku Tomasza Andrukiewicza wystąpiła 
do Prezesa Rady Ministrów o rozszerzenie 
strefy Małego Ruchu Granicznego o mia-
sto Ełk, powiat ełcki i południowe powiaty 
województwa warmińsko - mazurskiego.

Powiat ełcki będący pomysłodawcą i za-
łożycielem Stowarzyszenia Powiatów, 
Miast i Gmin „Ełk Gołdap Olecko Kra-
ina Bociana”, realizuje wspólne działania 
w celu wzmocnienia ponadregionalnego 
potencjału gospodarczego, kulturowego 
i społecznego. Z uwagi na to, że powiat 
ełcki jako jedyny pozostaje poza grani-
cami strefy MRG, został w ten sposób 
pozbawiony szansy aktywnego konty-

nuowania działań z zakresu współpracy 
z instytucjami i przedsiębiorcami z ob-
wodu kaliningradzkiego (m. in. miastem 
Oziersk, Gusiew) czy pogłębiania więzi 
i kontaktów transgranicznych.

W chwili obecnej współpraca w sekto-
rze gospodarki w porównaniu z obszarami 
bezwizowymi w powiecie ełckim rozwija 
się o wiele mniej dynamicznie i nie daje 
oczekiwanych efektów. Możliwości za-
równo Polski jak i Federacji Rosyjskiej 
w sektorze współpracy gospodarczej są 
o wiele większe. Formalności wizowe 
i utrudnienia na granicy nie sprzyjają po-
głębianiu tej współpracy.

Miasto Ełk, trzecie co do wielkości mia-

Ełk chce być w strefie 
Małego Ruchu Granicznego

sto w województwie, pełniące funkcję 
ośrodka ponadregionalnego posiada duży 
potencjał wśród małych i średnich przed-
siębiorstw. Ma to istotne znaczenie w kon-
tekście zaplanowanych na 2018 r. w Rosji 
mistrzostw świata w piłce nożnej. Zapo-
trzebowanie w obwodzie kaliningradzkim 
będzie dotyczyło przede wszystkim bran-
ży budowlanej (infrastruktura stadionowa, 
hotelowa, dojazdowa, transportowa), ale 
także sfer takich jak rewitalizacja i odbu-
dowa miasta.

Ełccy radni z wnioskiem o rozszerze-
nie strefy MRG zwrócili się do Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagra-
nicznych, Marszałka Województwa War-
mińsko – Mazurskiego, Wojewody War-
mińsko – Mazurskiego, parlamentarzy-
stów Warmii i Mazur, a także starostów, 
burmistrzów i wójtów powiatów, miast 
i gmin z województwa warmińsko – ma-
zurskiego nieobjętych Małym Ruchem 
Granicznym.

Acoustics z Nagrodą 
Prezydenta Elbląga za rok 2013 
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Hotel „Kormoran” – najstarszy hotel 
w Iławie – wystawiono na sprzedaż. Li-
czący 87 lat obiekt, znajduje się w jednej 
z najatrakcyjniejszych części miasta – na 
południowym krańcu Jezioraka, najdłuż-
szego jeziora w Polsce.

Hotel, który na początku pełnił funkcję 
plażowej kawiarni, wybudowano w 1927 
roku w północnej części Małego Sopo-
tu – osiedla willowego zlokalizowanego 
w najatrakcyjniejszej części Iławy. Po-
czątkowo był to jednoczęściowy budy-
nek z przebieralniami i dużym tarasem 

widokowym, wychodzącym bezpośred-
nio na miejską plażę. Po wojnie dokona-
no częściowej przebudowy obiektu. Od 
tego czasu budynek pełnił także funkcje 
hotelowe.

Hotel „Kormoran”, jeden z czterech 
kategoryzowanych obiektów hotelo-
wych na terenie miasta,  gościł dzie-
siątki tysięcy turystów z całego świata. 
Wśród nich znaleźli się również holly-
woodzki aktor John Malkovich i nagro-
dzony Oscarem niemiecki reżyser Vol-
ker Schlöndorff.

Dziś hotel „Kormoran” to 16 pokoi, 
restauracja, dwie sale konferencyjne 
oraz duży taras z widokiem na Jeziorak 
i Wielką Żuławę – największą śródlądo-
wą wyspę w Polsce. Razem z obiektem 
wystawiono na sprzedaż teren z dostę-
pem do jeziora, parkingi oraz dwa inne 
budynki, pełniące funkcje pensjonatu. 
Łączna powierzchnia terenu przeznaczo-
nego na sprzedaż wynosi prawie 0,5 ha.

Właścicielem nieruchomości jest Po-
wszechna Spółdzielnia Spożywców 
“Społem” w Iławie.

Zakłada też gruntowną modernizację 
funkcjonującej ciepłowni miejskiej Kor-
towo, w celu dostosowania jej do nowych 
standardów środowiskowych. To pierw-
szy projekt PIR realizowany z jednost-
ką samorządu terytorialnego w ramach 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Klu-
czowe znaczenie w realizacji inwestycji 
będzie miał udział partnera prywatnego, 
który zostanie wyłoniony w trakcie po-
stępowania przetargowego prowadzonego 
przez MPEC. 

Budowa nowego zakładu wykluczy ry-
zyko pozbawienia mieszkańców Olsztyna 
dostaw energii cieplnej po 2017 roku, kie-
dy z zasilania sieci miejskiej zrezygnuje 
zewnętrzny dostawca ciepła – Michelin 
Polska SA. Całkowita wartość inwestycji 
szacowana jest na około 600 mln zł. Do 
produkcji energii, nowy zakład wyko-
rzystywał będzie między innymi paliwo 
alternatywne powstałe w wyniku prze-
twarzania odpadów komunalnych. Dzięki 
temu inwestycja zamyka proces zagospo-

Najstarszy hotel w Iławie idzie pod młotek

Olsztyn zyska nową 
elektrociepłownię
polskie inwestycje Rozwojowe 
podpisały porozumienie 
z Miejskim Przedsiębiorstwem 
energetyki cieplnej 
w olsztynie. projekt zakłada 
wybudowanie w olsztynie nowej 
elektrociepłowni działającej 
w wysokosprawnej kogeneracji.

darowywania odpadów na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. 

- Dzięki tej inwestycji osiągniemy eu-
ropejskie standardy w kwestii zagospo-
darowania odpadów i przyczynimy się 
do znacznej poprawy stanu środowiska. 
Zastosowany model PPP oraz udział PIR 
w tym przedsięwzięciu czyni możliwym 
realizację strategicznego zadania Gminy, 
w sytuacji powszechnego w kraju defi-
cytu środków finansowych na realiza-
cję przedsięwzięć inwestycyjnych przez 
samorządy - mówi Prezydent Olsztyna, 
Piotr Grzymowicz. 

- Realizowany przez nas projekt wpisuje 

się w cele polityki energetycznej Polski. 
Nasze zamierzenie, biorąc pod uwagę 
model realizacji, ma z pewnością charak-
ter pionierski – podkreśla Prezes MPEC, 
Konrad Nowak. 

Za wybudowanie nowej elektrocie-
płowni, oraz za zarządzanie, utrzymanie 
i eksploatację infrastruktury wytwórczej, 
odpowiadać będzie partner prywatny po-
przez powołaną w tym celu spółkę. Postę-
powanie, które ma wyłonić Partnera Pry-
watnego zostało ogłoszone w listopadzie 
2012 roku i obecnie jest na etapie dialogu 
konkurencyjnego, w którym uczestniczy 
pięć firm.

Powiększenie SSSE Podstrefy Ełk 
nastąpiło w oparciu o grunty wskazane 
przez Miasto Ełk o łącznej powierzch-
ni 23 ha. Na części tych gruntów usy-
tuowany jest Park Naukowo-Technolo-
giczny w Ełku, zabudowany budynkiem 
administracyjnym oraz halami przemy-
słowymi.

Grunty w podstrefie ełckiej posiadają 
niezbędną infrastrukturę techniczną wy-
konaną przez miasto Ełk w oparciu o po-
zyskane fundusze z Unii Europejskiej, 
a możliwość prowadzenia na nich dzia-
łalności gospodarczej wynika z zapisów 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. W ramach inwestycji powstały dro-
gi, a wzdłuż nich wybudowano wodo-
ciąg, kanalizację sanitarną, deszczową, 
oświetlenie i poprowadzono kanalizację 
teletechniczną. Warto wspomnieć, że 
tuż za gruntami nowej podstrefy będzie 
przebiegała droga ekspresowa Via Balti-
ca. Włączone tereny są przeznaczone do 
prowadzenia innowacyjnej działalności 
lub świadczenia innowacyjnych usług. 

Większa Strefa w Ełku
Niemal o 23 ha zwiększył się obszar Podstrefy Ełk w Suwalskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ciągu najbliższych lat oznacza 
to dla Ełku dalszy rozwój i kolejne miejsca pracy - według szacun-
ków powstać ich może nawet 600. 

Do połowy 2015 r. w Olsztynie ma powstać 
nowoczesny zakład przetwarzania odpadów, 

w którym będą odzyskiwane surowce wtórne, 
a z pozostałych odpadów ma być wytwarzane paliwo 
alternatywne. do tego pod Szczytnem, mrągowem 
oraz Lidzbarkiem Warmińskim zbudowane zostaną 
stacje przekazywania odpadów. 17 grudnia 
w Mrągowie podpisano umowę na projekt i wykonanie 
wspomnianych już trzech stacji przeładunkowych

Realizowany przez 37 gmin projekt dot. gospodarki 
odpadami w Olsztynie, obejmuje zaprojektowanie 
i zbudowanie zakładu przetwarzania odpadów, budowę 

drogi dojazdowej oraz budowę trzech stacji przekazywania 
odpadów. W ramach projektu rekultywowanych jest także 
8 składowisk odpadów. Za pośrednictwem Funduszu 
Spójności Unia Europejska sfinansuje 34 mln euro, z łącznej 
inwestycji w wysokości 66,1 mln euro. Projekt ma być 
wdrożony do czerwca 2015 roku. Dzięki niemu pół miliona 
mieszkańców z 37 gmin będzie czerpać korzyści z mniej 
zanieczyszczonego środowiska i lepszej jakości życia.

W grudniu w Mrągowie doszło do podpisania umowy 
między realizującym projekt Zakładem Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Olsztynie (ZGOK) a olsztyńską 
firmą „Przemysłówka” na zaprojektowanie i budowę trzech 
stacji przeładunkowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
w miejscowościach: Medyny gm. Lidzbark Warmiński, 
Polska Wieś gm. Mrągowo i Trelkowo gm. Szczytno. 
Wartość umowy to  blisko 14,3 mln zł. Czas przewidziany 
na prowadzenie prac to 16 miesięcy.

Celem budowy Stacji jest zmniejszenie kosztów 
transportu odpadów komunalnych z Gmin położonych 
w znacznej odległości od Olsztyna, gdzie będzie znajdować 
się centralna instalacja budowana w ramach projektu 
– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. 
Odpady komunalne zmieszane oraz pochodzące 
z selektywnej zbiórki będą dowożone do Stacji lokalnym 
transportem, następnie będą zgniatane i przeładowywane 
na duże zestawy ciężarowe, transportujące ładunek 
do Olsztyna, gdzie odpady zostaną przetworzone lub 
zagospodarowane.

Śmieciowa rewolucja na Warmii i Mazurach 
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Hotel „Kormoran” – najstarszy hotel 
w Iławie – wystawiono na sprzedaż. Li-
czący 87 lat obiekt, znajduje się w jednej 
z najatrakcyjniejszych części miasta – na 
południowym krańcu Jezioraka, najdłuż-
szego jeziora w Polsce.

Hotel, który na początku pełnił funkcję 
plażowej kawiarni, wybudowano w 1927 
roku w północnej części Małego Sopo-
tu – osiedla willowego zlokalizowanego 
w najatrakcyjniejszej części Iławy. Po-
czątkowo był to jednoczęściowy budy-
nek z przebieralniami i dużym tarasem 

widokowym, wychodzącym bezpośred-
nio na miejską plażę. Po wojnie dokona-
no częściowej przebudowy obiektu. Od 
tego czasu budynek pełnił także funkcje 
hotelowe.

Hotel „Kormoran”, jeden z czterech 
kategoryzowanych obiektów hotelo-
wych na terenie miasta,  gościł dzie-
siątki tysięcy turystów z całego świata. 
Wśród nich znaleźli się również holly-
woodzki aktor John Malkovich i nagro-
dzony Oscarem niemiecki reżyser Vol-
ker Schlöndorff.

Dziś hotel „Kormoran” to 16 pokoi, 
restauracja, dwie sale konferencyjne 
oraz duży taras z widokiem na Jeziorak 
i Wielką Żuławę – największą śródlądo-
wą wyspę w Polsce. Razem z obiektem 
wystawiono na sprzedaż teren z dostę-
pem do jeziora, parkingi oraz dwa inne 
budynki, pełniące funkcje pensjonatu. 
Łączna powierzchnia terenu przeznaczo-
nego na sprzedaż wynosi prawie 0,5 ha.

Właścicielem nieruchomości jest Po-
wszechna Spółdzielnia Spożywców 
“Społem” w Iławie.

Zakłada też gruntowną modernizację 
funkcjonującej ciepłowni miejskiej Kor-
towo, w celu dostosowania jej do nowych 
standardów środowiskowych. To pierw-
szy projekt PIR realizowany z jednost-
ką samorządu terytorialnego w ramach 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Klu-
czowe znaczenie w realizacji inwestycji 
będzie miał udział partnera prywatnego, 
który zostanie wyłoniony w trakcie po-
stępowania przetargowego prowadzonego 
przez MPEC. 

Budowa nowego zakładu wykluczy ry-
zyko pozbawienia mieszkańców Olsztyna 
dostaw energii cieplnej po 2017 roku, kie-
dy z zasilania sieci miejskiej zrezygnuje 
zewnętrzny dostawca ciepła – Michelin 
Polska SA. Całkowita wartość inwestycji 
szacowana jest na około 600 mln zł. Do 
produkcji energii, nowy zakład wyko-
rzystywał będzie między innymi paliwo 
alternatywne powstałe w wyniku prze-
twarzania odpadów komunalnych. Dzięki 
temu inwestycja zamyka proces zagospo-

Najstarszy hotel w Iławie idzie pod młotek

Olsztyn zyska nową 
elektrociepłownię
polskie inwestycje Rozwojowe 
podpisały porozumienie 
z Miejskim Przedsiębiorstwem 
energetyki cieplnej 
w olsztynie. projekt zakłada 
wybudowanie w olsztynie nowej 
elektrociepłowni działającej 
w wysokosprawnej kogeneracji.

darowywania odpadów na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. 

- Dzięki tej inwestycji osiągniemy eu-
ropejskie standardy w kwestii zagospo-
darowania odpadów i przyczynimy się 
do znacznej poprawy stanu środowiska. 
Zastosowany model PPP oraz udział PIR 
w tym przedsięwzięciu czyni możliwym 
realizację strategicznego zadania Gminy, 
w sytuacji powszechnego w kraju defi-
cytu środków finansowych na realiza-
cję przedsięwzięć inwestycyjnych przez 
samorządy - mówi Prezydent Olsztyna, 
Piotr Grzymowicz. 

- Realizowany przez nas projekt wpisuje 

się w cele polityki energetycznej Polski. 
Nasze zamierzenie, biorąc pod uwagę 
model realizacji, ma z pewnością charak-
ter pionierski – podkreśla Prezes MPEC, 
Konrad Nowak. 

Za wybudowanie nowej elektrocie-
płowni, oraz za zarządzanie, utrzymanie 
i eksploatację infrastruktury wytwórczej, 
odpowiadać będzie partner prywatny po-
przez powołaną w tym celu spółkę. Postę-
powanie, które ma wyłonić Partnera Pry-
watnego zostało ogłoszone w listopadzie 
2012 roku i obecnie jest na etapie dialogu 
konkurencyjnego, w którym uczestniczy 
pięć firm.

Powiększenie SSSE Podstrefy Ełk 
nastąpiło w oparciu o grunty wskazane 
przez Miasto Ełk o łącznej powierzch-
ni 23 ha. Na części tych gruntów usy-
tuowany jest Park Naukowo-Technolo-
giczny w Ełku, zabudowany budynkiem 
administracyjnym oraz halami przemy-
słowymi.

Grunty w podstrefie ełckiej posiadają 
niezbędną infrastrukturę techniczną wy-
konaną przez miasto Ełk w oparciu o po-
zyskane fundusze z Unii Europejskiej, 
a możliwość prowadzenia na nich dzia-
łalności gospodarczej wynika z zapisów 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go. W ramach inwestycji powstały dro-
gi, a wzdłuż nich wybudowano wodo-
ciąg, kanalizację sanitarną, deszczową, 
oświetlenie i poprowadzono kanalizację 
teletechniczną. Warto wspomnieć, że 
tuż za gruntami nowej podstrefy będzie 
przebiegała droga ekspresowa Via Balti-
ca. Włączone tereny są przeznaczone do 
prowadzenia innowacyjnej działalności 
lub świadczenia innowacyjnych usług. 

Większa Strefa w Ełku
Niemal o 23 ha zwiększył się obszar Podstrefy Ełk w Suwalskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ciągu najbliższych lat oznacza 
to dla Ełku dalszy rozwój i kolejne miejsca pracy - według szacun-
ków powstać ich może nawet 600. 

Do połowy 2015 r. w Olsztynie ma powstać 
nowoczesny zakład przetwarzania odpadów, 

w którym będą odzyskiwane surowce wtórne, 
a z pozostałych odpadów ma być wytwarzane paliwo 
alternatywne. do tego pod Szczytnem, mrągowem 
oraz Lidzbarkiem Warmińskim zbudowane zostaną 
stacje przekazywania odpadów. 17 grudnia 
w Mrągowie podpisano umowę na projekt i wykonanie 
wspomnianych już trzech stacji przeładunkowych

Realizowany przez 37 gmin projekt dot. gospodarki 
odpadami w Olsztynie, obejmuje zaprojektowanie 
i zbudowanie zakładu przetwarzania odpadów, budowę 

drogi dojazdowej oraz budowę trzech stacji przekazywania 
odpadów. W ramach projektu rekultywowanych jest także 
8 składowisk odpadów. Za pośrednictwem Funduszu 
Spójności Unia Europejska sfinansuje 34 mln euro, z łącznej 
inwestycji w wysokości 66,1 mln euro. Projekt ma być 
wdrożony do czerwca 2015 roku. Dzięki niemu pół miliona 
mieszkańców z 37 gmin będzie czerpać korzyści z mniej 
zanieczyszczonego środowiska i lepszej jakości życia.

W grudniu w Mrągowie doszło do podpisania umowy 
między realizującym projekt Zakładem Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi w Olsztynie (ZGOK) a olsztyńską 
firmą „Przemysłówka” na zaprojektowanie i budowę trzech 
stacji przeładunkowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
w miejscowościach: Medyny gm. Lidzbark Warmiński, 
Polska Wieś gm. Mrągowo i Trelkowo gm. Szczytno. 
Wartość umowy to  blisko 14,3 mln zł. Czas przewidziany 
na prowadzenie prac to 16 miesięcy.

Celem budowy Stacji jest zmniejszenie kosztów 
transportu odpadów komunalnych z Gmin położonych 
w znacznej odległości od Olsztyna, gdzie będzie znajdować 
się centralna instalacja budowana w ramach projektu 
– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. 
Odpady komunalne zmieszane oraz pochodzące 
z selektywnej zbiórki będą dowożone do Stacji lokalnym 
transportem, następnie będą zgniatane i przeładowywane 
na duże zestawy ciężarowe, transportujące ładunek 
do Olsztyna, gdzie odpady zostaną przetworzone lub 
zagospodarowane.

Śmieciowa rewolucja na Warmii i Mazurach 
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23 firmy z województwa warmińsko-mazurskiego znalazły 
się na „Liście 2000”, będącej zestawieniem największych pol-
skich firm. Publikowana w “Rzeczpospolitej” od 2002 roku lista 
stanowi przewodnik po polskiej przedsiębiorczości. Najefek-
tywniej rozwijające się firmy nagradzane są statuetką “Do-
bra Firma”. Wszystkie nagrody wręczono podczas uroczystej 
gali zorganizowanej wspólnie z Ministerstwem Gospodarki. 
Twórcy rankingu biorą pod uwagę różne dane, m.in. wiel-
kość przychodów przedsiębiorstw. W tym roku najwyżej 
sklasyfikowaną firmą z Warmii i Mazur jest Michelin Polska 
S.A., która znalazła się na 50 pozycji. Na 235 miejscu odno-
towano firmę Wipasz S.A. Wadąg. Trzecią najlepszą firmą 
z województwa warmińsko-mazurskiego okazała się firma 
DBK Sp. z o.o. z Olsztyna, która uplasowała się na 291 pozycji. 
W gronie 2000 najlepszych firm znalazło się jeszcze 20 in-
nych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur. Są to: Indykpol S.A. 
GK, Olsztyn (327 miejsce), Grupa Meblowa Szynaka, Luba-
wa (452), Falco Mazurkiewicz, Gwiazda Sp.j., Olsztyn (639), 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Giżycko (826), Serwi-
stal Sp. z o.o., Ełk (936), Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o. GK, 
Elbląg (1047), Nazali – Żwirownia-Mędrzyki Sp. z o.o., Bra-
niewo (1086), Mardi Sp. z o.o., Biskupiec (1241), Auto-Land 
S.A. GK, Olsztyn (1304), Ostróda Yachts Sp. z o.o., Ostróda 
(1409), Eltel Networks Olsztyn S.A., Olsztyn(1460), Lubawa 
S.A. GK, Lubawa (1512), Sprint S.A., Olsztyn (1631), Cetco-
Poland Sp. z o.o., Korpele-Szczytno (1641), DFM Sp. z o.o., 
Dobre Miasto (1738), PHT Tracom Sp. z o.o., Mrągowo 
(1746), Dekorglass Działdowo S.A., Działdowo (1835), Im-
press Decor Polska Sp. z o.o., Ełk (1884), PHU Stacja Paliw 
Duet Sp.j., Iława (1959), Elblągdis Sp. z o.o., Elbląg (1962). 
Dziennik ogłosił również Ranking Eksporterów, w którym fi-
guruje 270 polskich firm. Nie zabrakło w nim firm z Warmii 
i Mazur. Na 162 pozycji znalazła się firma Wójcik Fabryka Me-
bli Sp. z o.o. z Elbląga, na 207 Impress Decor Polska Sp. z o.o. 
z Ełku, natomiast na 224 miejscu uplasowała się PIPiH Obram 
Sp. z o.o. z Olsztyna. 

Ranking „Gazele Biznesu” prowadzo-
ny jest od 2000 roku i zawiera najdyna-
miczniej rozwijające się małe i średnie 
przedsiębiorstwa z całej Polski. Gazela 
Biznesu 2013 to firma, która: rozpoczęła 
działalność przed rokiem 2010 i prowa-
dzi ją nieprzerwanie do dziś; w latach 
2010-2012 ani razu nie odnotowała stra-
ty; w latach 2010-2012 z roku na rok od-
notowywała przyrost sprzedaży; w roku 
2010 osiągnęła wartość sprzedaży nie 
mniejszą niż 3 mln zł i nie większą niż 
200 mln zł; przynajmniej od roku 2010 
publikowała wyniki finansowe w „Moni-
torze Polskim B” lub udostępniła je firmie 
Coface albo redakcji „Pulsu Biznesu”. 
Spośród firm z województwa warmiń-
sko-mazurskiego najwyżej w rankin-
gu ogólnopolskim, bo na 76 pozycji, 
znalazła się firma Falken Trade Polska 
z Olsztyna. Druga w kolejności jest 
firma PPHU BOMA Małgorzata i Bo-
lesław Pietruszewscy z Elbląga, która 
uplasowała się na 106 pozycji. Trze-
cią firmą z województwa warmińsko-
mazurskiego, a 188 w rankingu ogól-
nopolskim jest firma Anioil z Ełku. 
W pierwszej dwudziestce rankingu wo-
jewódzkiego znalazły się jeszcze firmy: 
Eko Harpoon Inwestycje, Olsztyn (234 

Firmy z Warmii i Mazur w rankingu Rzeczpospolitej

Gazele Biznesu
Dziennik „Puls Biznesu” ogłosił ranking „Gazele Biznesu” za rok 2013. W gronie tym znalazło 
się aż 99 firm z Warmii i Mazur. Najwyżej w rankingu ogólnopolskim, bo na 76 pozycji, 
znalazła się olsztyńska firma Falken Trade Polska. 

w rankingu ogólnopolskim), Przedsię-
biorstwo Budownictwa Drogowego, 
Morąg (240), Bautech, Olsztyn (299), 
Adar, Elbląg (331), Intek, Lubawa (441), 
Gaz&Oil Project Management, Elbląg 
(448), Net-media, Olsztyn (466), Prescot, 
Giżycko (535), Zelbo Szczytno Bedra, 
Gołąb, Szczytno (546), Fabryka Me-

bli Szynaka, Nowe Miasto Lubawskie 
(558), Dachland, Olsztyn (621), Nova 
Mazur Design, Bartoszyce (654), Ser-
wis Turbin Włodzimierz S. Leszczyński, 
Elbląg (710), Barwa System, Stawiguda 
(813), Komtex, Srokowo (819), Kris Mar 
K. Gójska, M. Fiłonowicz, Elbląg (883), 
Kenovitamin, Olsztyn (908).
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W elblągu otwarto pierwszą 
firmową pijalnię piwa spod 
znaku Grupy Żywiec. Specjal 
Pub, bo tak nazywa się lokal, 
mieści się tuż przy nabrzeżu 
rzeki elbląg na Wyspie Spi-
chrzów, w zrekonstruowa-
nym historycznym budynku 
Starej Giełdy z 1744 roku. 

Uroczyste otwarcie Specjal 
Pubu zgromadziło wielu oficje-
li i ważnych w mieście osobistości.  
12 lutego oficjalnego otwarcia lokalu do-
konał prezes Grupy Żywiec Guillaume 
Duverdier. Proces powstawania obiektu 
od samego początku, czyli od 2010 r. 
nadzorował Roman Korzeniowski, dy-
rektor Browaru Grupy Żywiec w Elblągu. 
- Jestem szczęśliwy i dumny z tego, że 
taki pub powstał. Było trochę problemów, 
ale możemy powiedzieć, że jest to sukces 
– mówił podczas otwarcia dyrektor Ro-
man Korzeniowski. - Otwieramy budy-
nek, o którym marzyliśmy od dawna.

Pub Specjala ma trzy kondygnacje - 
piwnica, parter i piętro - lokal jest przy-
stosowany również dla osób niepełno-
sprawnych. Pub w porównaniu od tych 

Grupa Żywiec otworzyła 
w Elblągu Specjal Pub 

oficjalnego otwarcia Specjal pubu dokonał prezes Grupy Żywiec Guillaume 
duverdier

już istniejących na starówce, wyróżnia 
się przede wszystkim zabytkowym wy-
strojem i klimatem. Można w nim obej-
rzeć mecz na telebimie lub posłuchać na 
żywo muzyki granej przez zaproszony 
zespół. 

-W lokalu będzie serwowane głównie 

nasze sztandarowe piwo marki Specjal, 
ale także inne piwa Browaru Elbląskiego 
i Grupy Żywiec. Wszystko odpowiednio 
podane z dobrym jedzeniem. Chcemy, by 
ten pub był wizytówką Starego Miasta 
i Wyspy Spichrzów – podkreśla Roman 
Korzeniowski.

21 stycznia na zamku w Ostródzie odbyła się konferencja in-
augurująca rozpoczęcie realizacji projektu „Ostródzko-Iławski 
obszar funkcjonalny”. Głównym celem projektu jest wzrost po-
tencjału społeczno-gospodarczego terenu powiatów iławskie-
go i ostródzkiego.

Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny leży w zachodniej 
części województwa warmińsko-mazurskiego i obejmuje ob-
szarowo tereny administracyjne sześciu gmin: Miasto Ostróda, 
Miasto Iława, Gmina Iława, Gmina Ostróda, Gmina Miłomłyn, 
Gmina Morąg i Powiat Ostródzki. 

Jest to jedna z nielicznych inicjatyw samorządów Warmii i Ma-
zur, którego głównym celem jest wzrost potencjału społeczno – 
gospodarczego tworzonego obszaru funkcjonalnego poprzez 
określenie, a następnie realizację wspólnych celów i kierunków 
rozwoju. W ramach przedmiotowego projektu zostanie opra-
cowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospo-
darczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 
dokumentacje projektowe w postaci projektów budowlanych 

dla najbardziej strategicznych inwestycji jak również Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Całkowita wartość projektu wynosi 2,6 mln zł, z czego dofi-
nansowanie stanowi kwotę 2,2 mln zł.

Ostródzko-Iławski obszar szykuje się do inwestycji 
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W Mikołajkach na Mazurach 
w nowym sezonie turyści będą 
mogli korzystać z dwóch nowych 
plaż oraz placu zabaw dla dzieci. 
inwestycje te są o tyle istotne dla 
miasta i gminy, że od lat żyją one 
z turystów. 

Jak powiedział PAP burmistrz Mikoła-
jek Piotr Jakubowski, decyzję o budo-
wie placu zabaw podjęto, ponieważ 
od lat miejscowi i turyści narzekali, 
że nie ma co zrobić z dziećmi, gdy 
pogoda nie sprzyja plażowaniu. Plac 
zabaw urządzono w sąsiedztwie 
urzędu gminy, kosztował 1,1 mln 
zł, z czego 648 tys. stanowiły środki 
unijne. Oprócz zabawek dla dzieci 
jest tam też ścieżka zdrowia dla 
dorosłych.
Na ukończeniu jest także druga waż-
na z turystycznego punktu widzenia 
inwestycja - plaża w Mikołajkach 
warta 2,2 mln zł. Dotychczasowa 
plaża nad jeziorem Mikołajskim była 
dość ciasna.
- Poszerzyliśmy ją na dwa sposo-
by - niwelując różnice terenu oraz 
budując kilka bardzo nowoczesnych 
kaskadowych pomostów. Teraz 
będzie się można opalać zarówno na 
brzegu, jak i na pomostach. Pomiesz-
czą one ponad 200 osób - powiedział 
PAP Jakubowski. - Jestem przekona-
ny, że takiej plaży nie ma na całych 
Mazurach.
Piotr Jakubowski przyznał, że plano-
wane jest utworzenie jeszcze jednej 
plaży na przesmyku między jeziorami 
Mikołajskim i Tałtami. - Teraz jest 
tam zakrzaczony teren. Chcemy go 
oczyścić i urządzić tam plażę wyko-
rzystując piach znad morza, z Łeby. 
To nasze partnerskie miasto - po-
wiedział burmistrz Mikołajek i dodał, 
że urządzenie tej plaży jest właśnie 
„dogrywane”.

Elbląska Izba Gospodarcza oddział Re-
gionalnej Izby Gospodarczej Pomorza 
oraz Elbląska Uczelnia Humanistyczno-
Ekonomiczna podpisały umowę o współ-
pracy. Porozumienie ma na celu realizację 
wspólnych projektów badawczych, edu-
kacyjnych i inwestycyjnych, odpowiada-
jących na potrzeby lokalnej społeczności.

Do podpisania umowy doszło 10 stycz-
nia, podczas konferencji z okazji XX-lecia 

Lions Club Elbląg. Dokument sygnowali 
prezes EIG o.RIGP Krzysztof Ciuła oraz 
rektor EUH-E dr Zdzisław Dubiella.

 - Możemy cieszyć się, że w Elblągu 
istnieje Elbląska Uczelnia Humanistycz-
no-Ekonomiczna, która nie tylko wnosi 
wkład w wysokiej jakości edukację, ale 
również realizuje misję odpowiedzialności 
społecznej przez organizowanie tego typu 
konferencji – mówi Krzysztof Ciuła, pre-

- Oprócz Fromborka zgodę o starania 
na przyznanie takiego statusu dosta-
ły także pobliskie sołectwa – Bogdany 
i Ronin – mówi marszałek Jacek Protas, 
który jest członkiem Komisji Wspólnej. 
– To ważna decyzja z punktu widzenia 
całego regionu, dlatego że rozszerzanie 
funkcji uzdrowiskowej najcenniejszych 
klimatycznie obszarów jest jednym z ce-
lów naszej strategii rozwoju.

Pierwsze plany utworzenia uzdrowiska 
i wykorzystania źródeł termalnych opra-
cowano we Fromborku w latach 90. ubie-
głego wieku. W 2012 r. gmina uzyskała 
świadectwo wydane przez Państwowy 
Zakład Higieny, potwierdzający że tam-
tejsze chlorkowo-sodowe wody termal-
ne mogą być stosowane do zabiegów 
profilaktycznych, leczniczych i rehabi-
litacyjnych. Na zlecenie Urzędu Miasta 
i Gminy we Fromborku wykonano ba-
dania czystości powietrza i warunków 
klimatycznych oraz opracowano inne 
dokumenty zgodnie z wymogami ustawy 

o lecznictwie uzdrowiskowym.
 W marcu 2013 roku burmistrz tego 

miasta, złożył wniosek do Ministerstwa 
Zdrowia w sprawie potwierdzenia moż-
liwości prowadzenia lecznictwa uzdro-
wiskowego na obszarze obejmującym 
Frombork i okolice. Gminie zależy na 
lecznictwie chorób ortopedyczno-ura-
zowych, chorób reumatologicznych, 
chorób naczyń obwodowych i układu 
nerwowego. Ministerstwo przychyliło 
się do tego wniosku i uznało, że warun-
ki środowiskowe, występujące naturalne 
surowce i klimat po wybudowaniu zakła-
dów lecznictwa uzdrowiskowego, gwa-
rantują możliwość prowadzenia leczenia, 
tym samym umożliwiają ubieganie się 
w przyszłości o status uzdrowiska.

Powstanie uzdrowiska we Fromborku 
ma przyczynić się do rozwoju turystyki 
i zapewnić miejsca pracy mieszkańcom 
powiatu braniewskiego. Frombork byłby 
drugą po Gołdapi miejscowością uzdro-
wiskową na Warmii i Mazurach.

Frombork bliski 
uzyskania statusu 
uzdrowiska

15 stycznia w Elbląskim Parku Techno-
logicznym odbyło się kolejne Elbląskie 
Spotkanie Biznesowe organizowane przez  
Elbląską Izbę Gospodarczą oddział Regio-
nalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Tym ra-
zem EIG wspólnie z Naczelnikiem Urzędu 
Skarbowego w Elblągu zorganizowała bez-
płatne szkolenie dotyczące elektronicznego 
składania deklaracji podatkowych i ich ko-
rekt za pośrednictwem strony www.e-dekla-
racje.gov.pl. oraz w zakresie obowiązków 
rejestracyjnych przedsiębiorców wobec 
Urzędu Skarbowego.

- Ponad tysiąc osób dziennie na Sali Ob-
sługi Podatnika Urzędu Skarbowego w El-
blągu, czterogodzinne oczekiwanie w kolej-
ce podczas składania deklaracji rocznych. 
A wystarczą 3 minuty spędzone przed kom-
puterem i mamy złożone dokumenty nie wy-
chodząc z firmy czy domu – tłumaczy Aneta 
Dziemidowicz, kierownik Działu Obsługi 
Bezpośredniej w elbląskiej „skarbówce”.

Uczestnicy szkolenia mogli poszerzyć 
swoją wiedzę na temat możliwości szybkie-
go i niekłopotliwego rozliczenia się z fisku-
sem oraz obowiązków rejestracyjnych w ra-
mach tzw. „jednego okienka”. Pracownicy 
Urzędu Skarbowego w przystępny sposób 
zaprezentowali teoretyczne oraz praktyczne 
możliwości składania e-deklaracji, szcze-
gólnie podkreślając korzyści jakie płyną 
z tej możliwości.

EUH-E i EIG będą ze sobą współpracowały zes Elbląskiej Izby Gospodarczej o.RIGP. 
- Elbląska Izba Gospodarcza to organiza-
cja, która ma do spełnienia podobną misję. 
Zostaliśmy powołani po to, by również 
działać na rzecz lokalnej społeczności. 
Koncentrujemy się na wspieraniu inicja-
tyw zmierzających do pobudzenia aktyw-
ności gospodarczej i chcemy stwarzać 
lepsze warunki dla rozwoju i powstawa-
nia firm. Chcemy to realizować poprzez 
współpracę między biznesem i nauką, dla-
tego bardzo cieszymy się z umowy, którą 
podpisaliśmy. 

Dwie nowe plaże 
i plac dla dzieci

Jak rozliczyć się z fiskusem 
bez wychodzenia z firmy? 

Ponad tysiąc osób 
dziennie na Sali 
Obsługi Podatnika 
Urzędu Skarbowego 
w Elblągu

Miasto Nidzica chce wstąpić do Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Miast 
Cittaslow. Na ostatniej w minionym roku, 
grudniowej sesji, nidziccy radni miejscy 
jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 
przystąpienia do stowarzyszenia. 
Podjęcie uchwały było pierwszym 
krokiem procedury, która powinna za-
kończyć się do końca 2014 roku. Po wstą-
pieniu do Cittaslow Nidzica może liczyć 
m.in. na szeroko zakrojone działania pro-
mocyjne. Urząd Marszałkowski rokrocz-
nie na promocję miast zrzeszonych w sie-
ci przeznacza około pół miliona złotych. 
Cittaslow zostało również uwzględnione 
w aktualnej Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Warmińsko – Mazurskiego, co 
daje szanse na środki z różnego rodzaju 
programów, na przykład rewitalizacyj-
nych czy związanych z turystyką. Jednak 
to co najistotniejsze, to zacieśnianie 
więzów i współpraca, z jednej strony 
z miastami, które już w sieci są, z drugiej 
z samorządem województwa, który przy-
chylnie patrzy na wszystkie te działania, 
które wpisują się w sieć spod znaku 
ślimaka. Obecnie Polska Krajowa Sieć 
Miast Cittaslow zrzesza jedenaście miast 
i miasteczek z województwa warmińsko-
mazurskiego.

Od października 2013 r. w Obwodzie 
Kaliningradzkim działa Punkt Doradczy 
dla przedsiębiorców z terenu Warmii 
i Mazur, zainteresowanych poszerzeniem 
swojej działalności o ten właśnie region.
Punkt powstał z inicjatywy Warmińsko-
Mazurskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego SA w Olsztynie 
w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną SA 
i Olsztyńską Wyższą Szkołą Informatyki 
i Zarządzania. 
Głównym celem utworzonego punktu 
jest promowanie firm regionu Warmii 
i Mazur oraz doradztwo w zakresie 
internacjonalizacji. Przedsiębiorcy 
mogą otrzymać w nim bezpłatne 
wsparcie w zakresie, nawiązywania 
kontaktów biznesowych, organizacji 
spotkań B2B, pisania i tłumaczenia pism 
administracyjnych, a także informacji 
o procedurach związanych z uzyskaniem 
pozwoleń oraz niezbędnych certyfikatów 
wymaganych w związku z prowadzeniem 
działalności na terytorium Federacji 
Rosyjskiej. 
Z Punktem Doradczym można się 
kontaktować pod numerem +74 01 267 
41 02 bądź mailowo: trojanczuk@wmsse.
com.pl 

Nidzica dołączy 
do Cittaslow

Punkt doradczy 
w Kaliningradzie pomaga 
polskim firmomW styczniu Komisja Wspólna Rządu i Samorządu pozytywnie 

zaopiniowała rozporządzenie Rady ministrów w sprawie nadania 
Fromborkowi statusu miejscowości uzdrowiskowej. 
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WARMIA I MAZURY
WARMIA I MAZURY

W Mikołajkach na Mazurach 
w nowym sezonie turyści będą 
mogli korzystać z dwóch nowych 
plaż oraz placu zabaw dla dzieci. 
inwestycje te są o tyle istotne dla 
miasta i gminy, że od lat żyją one 
z turystów. 

Jak powiedział PAP burmistrz Mikoła-
jek Piotr Jakubowski, decyzję o budo-
wie placu zabaw podjęto, ponieważ 
od lat miejscowi i turyści narzekali, 
że nie ma co zrobić z dziećmi, gdy 
pogoda nie sprzyja plażowaniu. Plac 
zabaw urządzono w sąsiedztwie 
urzędu gminy, kosztował 1,1 mln 
zł, z czego 648 tys. stanowiły środki 
unijne. Oprócz zabawek dla dzieci 
jest tam też ścieżka zdrowia dla 
dorosłych.
Na ukończeniu jest także druga waż-
na z turystycznego punktu widzenia 
inwestycja - plaża w Mikołajkach 
warta 2,2 mln zł. Dotychczasowa 
plaża nad jeziorem Mikołajskim była 
dość ciasna.
- Poszerzyliśmy ją na dwa sposo-
by - niwelując różnice terenu oraz 
budując kilka bardzo nowoczesnych 
kaskadowych pomostów. Teraz 
będzie się można opalać zarówno na 
brzegu, jak i na pomostach. Pomiesz-
czą one ponad 200 osób - powiedział 
PAP Jakubowski. - Jestem przekona-
ny, że takiej plaży nie ma na całych 
Mazurach.
Piotr Jakubowski przyznał, że plano-
wane jest utworzenie jeszcze jednej 
plaży na przesmyku między jeziorami 
Mikołajskim i Tałtami. - Teraz jest 
tam zakrzaczony teren. Chcemy go 
oczyścić i urządzić tam plażę wyko-
rzystując piach znad morza, z Łeby. 
To nasze partnerskie miasto - po-
wiedział burmistrz Mikołajek i dodał, 
że urządzenie tej plaży jest właśnie 
„dogrywane”.

Elbląska Izba Gospodarcza oddział Re-
gionalnej Izby Gospodarczej Pomorza 
oraz Elbląska Uczelnia Humanistyczno-
Ekonomiczna podpisały umowę o współ-
pracy. Porozumienie ma na celu realizację 
wspólnych projektów badawczych, edu-
kacyjnych i inwestycyjnych, odpowiada-
jących na potrzeby lokalnej społeczności.

Do podpisania umowy doszło 10 stycz-
nia, podczas konferencji z okazji XX-lecia 

Lions Club Elbląg. Dokument sygnowali 
prezes EIG o.RIGP Krzysztof Ciuła oraz 
rektor EUH-E dr Zdzisław Dubiella.

 - Możemy cieszyć się, że w Elblągu 
istnieje Elbląska Uczelnia Humanistycz-
no-Ekonomiczna, która nie tylko wnosi 
wkład w wysokiej jakości edukację, ale 
również realizuje misję odpowiedzialności 
społecznej przez organizowanie tego typu 
konferencji – mówi Krzysztof Ciuła, pre-

- Oprócz Fromborka zgodę o starania 
na przyznanie takiego statusu dosta-
ły także pobliskie sołectwa – Bogdany 
i Ronin – mówi marszałek Jacek Protas, 
który jest członkiem Komisji Wspólnej. 
– To ważna decyzja z punktu widzenia 
całego regionu, dlatego że rozszerzanie 
funkcji uzdrowiskowej najcenniejszych 
klimatycznie obszarów jest jednym z ce-
lów naszej strategii rozwoju.

Pierwsze plany utworzenia uzdrowiska 
i wykorzystania źródeł termalnych opra-
cowano we Fromborku w latach 90. ubie-
głego wieku. W 2012 r. gmina uzyskała 
świadectwo wydane przez Państwowy 
Zakład Higieny, potwierdzający że tam-
tejsze chlorkowo-sodowe wody termal-
ne mogą być stosowane do zabiegów 
profilaktycznych, leczniczych i rehabi-
litacyjnych. Na zlecenie Urzędu Miasta 
i Gminy we Fromborku wykonano ba-
dania czystości powietrza i warunków 
klimatycznych oraz opracowano inne 
dokumenty zgodnie z wymogami ustawy 

o lecznictwie uzdrowiskowym.
 W marcu 2013 roku burmistrz tego 

miasta, złożył wniosek do Ministerstwa 
Zdrowia w sprawie potwierdzenia moż-
liwości prowadzenia lecznictwa uzdro-
wiskowego na obszarze obejmującym 
Frombork i okolice. Gminie zależy na 
lecznictwie chorób ortopedyczno-ura-
zowych, chorób reumatologicznych, 
chorób naczyń obwodowych i układu 
nerwowego. Ministerstwo przychyliło 
się do tego wniosku i uznało, że warun-
ki środowiskowe, występujące naturalne 
surowce i klimat po wybudowaniu zakła-
dów lecznictwa uzdrowiskowego, gwa-
rantują możliwość prowadzenia leczenia, 
tym samym umożliwiają ubieganie się 
w przyszłości o status uzdrowiska.

Powstanie uzdrowiska we Fromborku 
ma przyczynić się do rozwoju turystyki 
i zapewnić miejsca pracy mieszkańcom 
powiatu braniewskiego. Frombork byłby 
drugą po Gołdapi miejscowością uzdro-
wiskową na Warmii i Mazurach.

Frombork bliski 
uzyskania statusu 
uzdrowiska

15 stycznia w Elbląskim Parku Techno-
logicznym odbyło się kolejne Elbląskie 
Spotkanie Biznesowe organizowane przez  
Elbląską Izbę Gospodarczą oddział Regio-
nalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Tym ra-
zem EIG wspólnie z Naczelnikiem Urzędu 
Skarbowego w Elblągu zorganizowała bez-
płatne szkolenie dotyczące elektronicznego 
składania deklaracji podatkowych i ich ko-
rekt za pośrednictwem strony www.e-dekla-
racje.gov.pl. oraz w zakresie obowiązków 
rejestracyjnych przedsiębiorców wobec 
Urzędu Skarbowego.

- Ponad tysiąc osób dziennie na Sali Ob-
sługi Podatnika Urzędu Skarbowego w El-
blągu, czterogodzinne oczekiwanie w kolej-
ce podczas składania deklaracji rocznych. 
A wystarczą 3 minuty spędzone przed kom-
puterem i mamy złożone dokumenty nie wy-
chodząc z firmy czy domu – tłumaczy Aneta 
Dziemidowicz, kierownik Działu Obsługi 
Bezpośredniej w elbląskiej „skarbówce”.

Uczestnicy szkolenia mogli poszerzyć 
swoją wiedzę na temat możliwości szybkie-
go i niekłopotliwego rozliczenia się z fisku-
sem oraz obowiązków rejestracyjnych w ra-
mach tzw. „jednego okienka”. Pracownicy 
Urzędu Skarbowego w przystępny sposób 
zaprezentowali teoretyczne oraz praktyczne 
możliwości składania e-deklaracji, szcze-
gólnie podkreślając korzyści jakie płyną 
z tej możliwości.

EUH-E i EIG będą ze sobą współpracowały zes Elbląskiej Izby Gospodarczej o.RIGP. 
- Elbląska Izba Gospodarcza to organiza-
cja, która ma do spełnienia podobną misję. 
Zostaliśmy powołani po to, by również 
działać na rzecz lokalnej społeczności. 
Koncentrujemy się na wspieraniu inicja-
tyw zmierzających do pobudzenia aktyw-
ności gospodarczej i chcemy stwarzać 
lepsze warunki dla rozwoju i powstawa-
nia firm. Chcemy to realizować poprzez 
współpracę między biznesem i nauką, dla-
tego bardzo cieszymy się z umowy, którą 
podpisaliśmy. 

Dwie nowe plaże 
i plac dla dzieci

Jak rozliczyć się z fiskusem 
bez wychodzenia z firmy? 

Ponad tysiąc osób 
dziennie na Sali 
Obsługi Podatnika 
Urzędu Skarbowego 
w Elblągu

Miasto Nidzica chce wstąpić do Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Miast 
Cittaslow. Na ostatniej w minionym roku, 
grudniowej sesji, nidziccy radni miejscy 
jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 
przystąpienia do stowarzyszenia. 
Podjęcie uchwały było pierwszym 
krokiem procedury, która powinna za-
kończyć się do końca 2014 roku. Po wstą-
pieniu do Cittaslow Nidzica może liczyć 
m.in. na szeroko zakrojone działania pro-
mocyjne. Urząd Marszałkowski rokrocz-
nie na promocję miast zrzeszonych w sie-
ci przeznacza około pół miliona złotych. 
Cittaslow zostało również uwzględnione 
w aktualnej Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Warmińsko – Mazurskiego, co 
daje szanse na środki z różnego rodzaju 
programów, na przykład rewitalizacyj-
nych czy związanych z turystyką. Jednak 
to co najistotniejsze, to zacieśnianie 
więzów i współpraca, z jednej strony 
z miastami, które już w sieci są, z drugiej 
z samorządem województwa, który przy-
chylnie patrzy na wszystkie te działania, 
które wpisują się w sieć spod znaku 
ślimaka. Obecnie Polska Krajowa Sieć 
Miast Cittaslow zrzesza jedenaście miast 
i miasteczek z województwa warmińsko-
mazurskiego.

Od października 2013 r. w Obwodzie 
Kaliningradzkim działa Punkt Doradczy 
dla przedsiębiorców z terenu Warmii 
i Mazur, zainteresowanych poszerzeniem 
swojej działalności o ten właśnie region.
Punkt powstał z inicjatywy Warmińsko-
Mazurskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego SA w Olsztynie 
w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną SA 
i Olsztyńską Wyższą Szkołą Informatyki 
i Zarządzania. 
Głównym celem utworzonego punktu 
jest promowanie firm regionu Warmii 
i Mazur oraz doradztwo w zakresie 
internacjonalizacji. Przedsiębiorcy 
mogą otrzymać w nim bezpłatne 
wsparcie w zakresie, nawiązywania 
kontaktów biznesowych, organizacji 
spotkań B2B, pisania i tłumaczenia pism 
administracyjnych, a także informacji 
o procedurach związanych z uzyskaniem 
pozwoleń oraz niezbędnych certyfikatów 
wymaganych w związku z prowadzeniem 
działalności na terytorium Federacji 
Rosyjskiej. 
Z Punktem Doradczym można się 
kontaktować pod numerem +74 01 267 
41 02 bądź mailowo: trojanczuk@wmsse.
com.pl 

Nidzica dołączy 
do Cittaslow

Punkt doradczy 
w Kaliningradzie pomaga 
polskim firmomW styczniu Komisja Wspólna Rządu i Samorządu pozytywnie 

zaopiniowała rozporządzenie Rady ministrów w sprawie nadania 
Fromborkowi statusu miejscowości uzdrowiskowej. 
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Obie panie mają za sobą lata doświadczenia zawodowego, 
jednak w całkiem odmiennych dziedzinach. Co skłoniło je do  
porzucenia dotychczasowych ścieżek kariery i rzucenia się na 
głęboką wodę, w sferę prywatnego biznesu? 

- Zaczęło się od tego, że same byłyśmy klientkami rozma-
itych fi tness clubów i w pewnym momencie stwierdziłyśmy, 
że nie ma w Trójmieście klubu, który w pełni sprostałby 
naszym oczekiwaniom – mówią zgodnie Barbara i Halina 
Szczurek. - Wtedy przyszedł nam do głowy pewien pomysł. 
Właściwe dlaczego by nie stworzyć klubu dla nas i innych ko-
biet takich, jak my?

dwie debiutantki
Było to pierwsze zetknięcie z biznesem. Każda z pań ma bo-

wiem za sobą zupełnie inną drogę zawodową. 
- Jestem doktorem biologii – uśmiecha się Barbara Szczurek. 

- Przez wiele lat byłam związana z Uniwersytetem Gdańskim. 
- Zakończyłam pracę naukową, gdy wraz z mężem zdecydo-
waliśmy się na trzecie dziecko. Jednak obecnie najmłodszy 
syn ma już 6 lat, chodzi do przedszkola i nie wymaga już aż 
takiego zaangażowania, jak zupełnie małe dziecko. Pojawi-
ła się zatem luka, którą warto było w jakiś sposób wypełnić. 
Pójść w jakimś kierunku, poszukać jednej czy drugiej, możli-
wości, ale wreszcie być „na swoim”. 

Z kolei Halina Szczurek to bankowiec, z wykształcenia eko-
nomista i prawnik. Jej pasją są fi nanse, co niezmiernie przyda-
ło się w przygotowaniach do otwarcia własnej fi rmy. 

Biznes dla pań
Własny interes – klub Lady Fitness Gdynia - otworzyły do-

kładnie 24 września 2012 roku. Minęło już zatem trochę cza-
su, by podjąć pierwsze podsumowania.

Kobiecy biznes   dla pań

Razem ze swoją szwagierką, 
Haliną Szczurek tworzą zgrany duet 
i udowadniają, że powrót na rynek pracy 
nawet po kilkuletniej przerwie jest możliwy, 
a odwaga i konsekwencja w realizacji 
życiowych zamierzeń się opłaca. 

- Na pewno istniejemy na rynku relatywnie krótko, jednak ten 
czas wystarczył, by zgromadzić grono wiernych klientek – mówi 
Barbara Szczurek. - Przede wszystkim stawiamy na jakość i to 
ma odróżnić naszą ofertę od innych tego typu propozycji skiero-
wanych do kobiet. 

W gąszczu rynkowych pułapek
- Początki może nie były łatwe, bo wszystkiego trzeba się było 

uczyć niemal od podstaw – dodaje Barbara Szczurek. - I przez 
cały czas na właściciela prywatnej fi rmy czekają przeszkody oraz 
liczne, niekoniecznie miłe niespodzianki. Jak choćby podwójny 
VAT, który właśnie należy zapłacić, bo tak zdecydował rząd. 

W prowadzeniu spraw fi nansowych przydaje się doświadcze-
nie pani Haliny. 

- Wraz z upływem czasu podzieliłyśmy się obowiązkami – 
mówi Halina Szczurek. - Ja zajmuję się sprawami fi nansowymi, 
księgowymi oraz tym, co jest związane z ekonomią, natomiast 
moja szwagierka odpowiada za marketing, promocję fi rmy, czy 
kontakty medialno-biznesowe. 

Obecnie fi rma rozwija się dynamicznie i zatrudnia już 25 osób 
– są to recepcjonistki, instruktorzy, trenerzy. 

Bo liczy się człowiek
To właśnie ludzie są najważniejsi w fi rmie. I to zarówno kadra, 

jak i klientki, które są w różnym wieku: studentki, panie 55+ oraz 
kobiety po 80-tce. 

- Teraz to nikogo nie powinno dziwić – uważa Barbara 
Szczurek. - Ofertę dobieramy starannie, zawsze indywi-
dualnie do potrzeb i każdy znajdzie to czego poszukuje. 
Zmienia się styl życia, ludzie zaczynają bardziej dbać 
o siebie i stawiać na sprawność fizyczną. Dlatego widok 
w klubie osób w wieku 70 lat i powyżej jest coraz częściej 
normą, a nie wyjątkiem. 

Po pierwszym roku działalności jest dobrze, ale to nie 
znaczy, by osiadać na laurach. 

- Bowiem liczy się profesjonalizm, czyli wykwalifiko-
wana kadra – dodaje pani Barbara. - Pracownicy muszą 
mieć odpowiednie podejście, pojawić się wcześniej na sta-
nowisku, porozmawiać z każdą panią, przygotować ją do 
treningu, czy rozwiać ewentualne wątpliwości. Nawet na 
recepcji pracują osoby po AWFiS lub w trakcie studiów na 
tej uczelni. Wszystko po to, by już w pierwszym kontakcie 
właściwie doradzić i pokierować każdą klientkę. 

na własnej skórze
Wiadomo, że nie wszystko da się zrobić samemu, więc 

na początku świeżo upieczone businesswomen korzystały 
z doświadczenia zatrudnionego managera, który pomagał 
przy doborze odpowiedniej kadry. Potem coraz częściej 
zdawały się na własną intuicję. 

- Nie ma zajęć, na których bym nie była – zapewnia Bar-
bara Szczurek. - Ćwiczę razem z paniami i często spraw-

dzam, czy jakość zajęć się nie obniża. Dbam o właściwą 
wagę i o sylwetkę.

To właśnie była pierwotna motywacja do rozpoczęcia 
przed laty poszukiwania odpowiedniej, satysfakcjonującej 
oferty fitness. 

- Moje pierwsze zetknięcie z fitnessem było spowodowa-
ne chęcią zrzucenia wagi – przyznaje pani Barbara. - Ostat-
niego syna rodziłam po 40-stce i pozbycie się nadmiaro-
wych kilogramów nie było łatwe. Podobnie było wcześniej, 
po drugim dziecku. To skłoniło mnie do poszukiwań w tym 
konkretnym kierunku. 

Obie panie zaczynały ok. 10 lat temu od wspólnego pój-
ścia na basen, udziału w rozmaitych zajęciach, co w rezul-
tacie doprowadziło je do otwarcia własnego klubu. 

W damskim gronie
Obecnie zresztą jest to miejsce zupełnie unikalne, bo-

wiem stworzone przez panie tylko i wyłącznie dla pań. 
Właściwie jedynym rodzynkiem jest tutaj najmłodszy syn 
pani Barbary, który uwielbia korzystać z bieżni i bawić się 
z piłką. Poza tym ćwiczą tu tylko panie. Jest to unikatowa 
oferta, dla osób, które chcą się czuć swobodnie wśród in-
nych kobiet. 

- W trakcie najtrudniejszych ćwiczeń nierzadko nagle wy-
buchamy śmiechem i robimy sobie żarty – dodaje Barbara 
Szczurek. - Czujemy się komfortowo we własnym towa-
rzystwie. Bo najważniejszy jest człowiek: taki, który tryska 
energią i uśmiechem oraz umie zarazić tym innych. Liczy 
się też przyjazna atmosfer. W święta,  Dzień Kobiet, czy 
z innych okazji spotykamy się przy kawie i własnoręcznie 
upieczonym cieście. Najpierw spalamy kalorie, a potem 
poprawiamy sobie humor... 

- Wydawało mi się że po 20 latach pracy i doświadczenia 
w zarządzaniu grupą nic mnie nie zaskoczy – śmieje się 
Halin Szczurek. - A jednak zawsze trafiają się nowi ludzi 
i nowe wyzwania. Mimo to własny biznes można połączyć 
z udanym życiem rodzinnym. 

dobry przykład
A gdzie widziałyby się obie panie za kilka lat? 
- Tego nie wiemy, a najpierw należy okrzepnąć i ugrun-

tować naszą obecną firmę – podkreślają. - Zresztą, gdyby 
ktoś zadał nam podobne pytanie jeszcze 2 lata temu, to ni-
gdy byśmy nie przypuszczały, że życie napisze taką właśnie 
odpowiedź. Zobaczymy także, na ile zmieni się w Polsce 
klimat dla drobnych przedsiębiorców, bo na razie nie są to 
okoliczności sprzyjające. Dlatego prowadzenie własnego 
biznesu nie jest tym, co rekomendowałybyśmy każdemu 
jako remedium na złą sytuację na rynku pracy. 

Panie stanowią jednak znakomity i niezwykle motywu-
jący przykład. Wiele kobiet bowiem po jakimś czasie wy-
pada z zawodowego obiegu i z powodu wielu życiowych 
okoliczności obawia się powrotu na rynek pracy. Natomiast 
Barbara i Halina Szczurek to bez wątpienia kobiety sukce-
su, które potrafią pokazać, że jest to możliwe. 

- Po przerwie wywołanej chorobą oraz po udanej rehabi-
litacji i tak musiałam rozpocząć wszystko od nowa – tłu-
maczy Halina Szczurek. - To  dlaczego, zamiast powrotu 
do starej pracy, nie miałam spróbować nie czegoś zupełnie 
nowego? Bycia „na swoim”? 

Potwierdza to Barbara Szczurek, która mogłaby zresztą 
być żywą reklamą swojej firmy. Obecnie dawne proble-
my są tylko wspomnieniem, a ona jako matka trójki dzie-
ci może poszczycić się nienaganną figurą i wysportowaną 
sylwetką. Dorota Korbut

Barbara Szczurek 
to znakomity przykład kobiety 
sukcesu, która prowadzi 
biznes stworzony i prowadzony 
przez kobiety tylko i wyłącznie 
z myślą o paniach. 

To właśnie ludzie 
są najważniejsi w fi rmie. 
i to zarówno kadra, jak i klientki, 
które są w różnym wieku: studentki, 
panie 55+ oraz kobiety po 80-tce. 
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Obie panie mają za sobą lata doświadczenia zawodowego, 
jednak w całkiem odmiennych dziedzinach. Co skłoniło je do  
porzucenia dotychczasowych ścieżek kariery i rzucenia się na 
głęboką wodę, w sferę prywatnego biznesu? 

- Zaczęło się od tego, że same byłyśmy klientkami rozma-
itych fitness clubów i w pewnym momencie stwierdziłyśmy, 
że nie ma w Trójmieście klubu, który w pełni sprostałby 
naszym oczekiwaniom – mówią zgodnie Barbara i Halina 
Szczurek. - Wtedy przyszedł nam do głowy pewien pomysł. 
Właściwe dlaczego by nie stworzyć klubu dla nas i innych ko-
biet takich, jak my?

dwie debiutantki
Było to pierwsze zetknięcie z biznesem. Każda z pań ma bo-

wiem za sobą zupełnie inną drogę zawodową. 
- Jestem doktorem biologii – uśmiecha się Barbara Szczurek. 

- Przez wiele lat byłam związana z Uniwersytetem Gdańskim. 
- Zakończyłam pracę naukową, gdy wraz z mężem zdecydo-
waliśmy się na trzecie dziecko. Jednak obecnie najmłodszy 
syn ma już 6 lat, chodzi do przedszkola i nie wymaga już aż 
takiego zaangażowania, jak zupełnie małe dziecko. Pojawi-
ła się zatem luka, którą warto było w jakiś sposób wypełnić. 
Pójść w jakimś kierunku, poszukać jednej czy drugiej, możli-
wości, ale wreszcie być „na swoim”. 

Z kolei Halina Szczurek to bankowiec, z wykształcenia eko-
nomista i prawnik. Jej pasją są finanse, co niezmiernie przyda-
ło się w przygotowaniach do otwarcia własnej firmy. 

Biznes dla pań
Własny interes – klub Lady Fitness Gdynia - otworzyły do-

kładnie 24 września 2012 roku. Minęło już zatem trochę cza-
su, by podjąć pierwsze podsumowania.

Kobiecy biznes   dla pań

Razem ze swoją szwagierką, 
Haliną Szczurek tworzą zgrany duet 
i udowadniają, że powrót na rynek pracy 
nawet po kilkuletniej przerwie jest możliwy, 
a odwaga i konsekwencja w realizacji 
życiowych zamierzeń się opłaca. 

- Na pewno istniejemy na rynku relatywnie krótko, jednak ten 
czas wystarczył, by zgromadzić grono wiernych klientek – mówi 
Barbara Szczurek. - Przede wszystkim stawiamy na jakość i to 
ma odróżnić naszą ofertę od innych tego typu propozycji skiero-
wanych do kobiet. 

W gąszczu rynkowych pułapek
- Początki może nie były łatwe, bo wszystkiego trzeba się było 

uczyć niemal od podstaw – dodaje Barbara Szczurek. - I przez 
cały czas na właściciela prywatnej firmy czekają przeszkody oraz 
liczne, niekoniecznie miłe niespodzianki. Jak choćby podwójny 
VAT, który właśnie należy zapłacić, bo tak zdecydował rząd. 

W prowadzeniu spraw finansowych przydaje się doświadcze-
nie pani Haliny. 

- Wraz z upływem czasu podzieliłyśmy się obowiązkami – 
mówi Halina Szczurek. - Ja zajmuję się sprawami finansowymi, 
księgowymi oraz tym, co jest związane z ekonomią, natomiast 
moja szwagierka odpowiada za marketing, promocję firmy, czy 
kontakty medialno-biznesowe. 

Obecnie firma rozwija się dynamicznie i zatrudnia już 25 osób 
– są to recepcjonistki, instruktorzy, trenerzy. 

Bo liczy się człowiek
To właśnie ludzie są najważniejsi w firmie. I to zarówno kadra, 

jak i klientki, które są w różnym wieku: studentki, panie 55+ oraz 
kobiety po 80-tce. 

- Teraz to nikogo nie powinno dziwić – uważa Barbara 
Szczurek. - Ofertę dobieramy starannie, zawsze indywi-
dualnie do potrzeb i każdy znajdzie to czego poszukuje. 
Zmienia się styl życia, ludzie zaczynają bardziej dbać 
o siebie i stawiać na sprawność fizyczną. Dlatego widok 
w klubie osób w wieku 70 lat i powyżej jest coraz częściej 
normą, a nie wyjątkiem. 

Po pierwszym roku działalności jest dobrze, ale to nie 
znaczy, by osiadać na laurach. 

- Bowiem liczy się profesjonalizm, czyli wykwalifiko-
wana kadra – dodaje pani Barbara. - Pracownicy muszą 
mieć odpowiednie podejście, pojawić się wcześniej na sta-
nowisku, porozmawiać z każdą panią, przygotować ją do 
treningu, czy rozwiać ewentualne wątpliwości. Nawet na 
recepcji pracują osoby po AWFiS lub w trakcie studiów na 
tej uczelni. Wszystko po to, by już w pierwszym kontakcie 
właściwie doradzić i pokierować każdą klientkę. 

na własnej skórze
Wiadomo, że nie wszystko da się zrobić samemu, więc 

na początku świeżo upieczone businesswomen korzystały 
z doświadczenia zatrudnionego managera, który pomagał 
przy doborze odpowiedniej kadry. Potem coraz częściej 
zdawały się na własną intuicję. 

- Nie ma zajęć, na których bym nie była – zapewnia Bar-
bara Szczurek. - Ćwiczę razem z paniami i często spraw-

dzam, czy jakość zajęć się nie obniża. Dbam o właściwą 
wagę i o sylwetkę.

To właśnie była pierwotna motywacja do rozpoczęcia 
przed laty poszukiwania odpowiedniej, satysfakcjonującej 
oferty fitness. 

- Moje pierwsze zetknięcie z fitnessem było spowodowa-
ne chęcią zrzucenia wagi – przyznaje pani Barbara. - Ostat-
niego syna rodziłam po 40-stce i pozbycie się nadmiaro-
wych kilogramów nie było łatwe. Podobnie było wcześniej, 
po drugim dziecku. To skłoniło mnie do poszukiwań w tym 
konkretnym kierunku. 

Obie panie zaczynały ok. 10 lat temu od wspólnego pój-
ścia na basen, udziału w rozmaitych zajęciach, co w rezul-
tacie doprowadziło je do otwarcia własnego klubu. 

W damskim gronie
Obecnie zresztą jest to miejsce zupełnie unikalne, bo-

wiem stworzone przez panie tylko i wyłącznie dla pań. 
Właściwie jedynym rodzynkiem jest tutaj najmłodszy syn 
pani Barbary, który uwielbia korzystać z bieżni i bawić się 
z piłką. Poza tym ćwiczą tu tylko panie. Jest to unikatowa 
oferta, dla osób, które chcą się czuć swobodnie wśród in-
nych kobiet. 

- W trakcie najtrudniejszych ćwiczeń nierzadko nagle wy-
buchamy śmiechem i robimy sobie żarty – dodaje Barbara 
Szczurek. - Czujemy się komfortowo we własnym towa-
rzystwie. Bo najważniejszy jest człowiek: taki, który tryska 
energią i uśmiechem oraz umie zarazić tym innych. Liczy 
się też przyjazna atmosfer. W święta,  Dzień Kobiet, czy 
z innych okazji spotykamy się przy kawie i własnoręcznie 
upieczonym cieście. Najpierw spalamy kalorie, a potem 
poprawiamy sobie humor... 

- Wydawało mi się że po 20 latach pracy i doświadczenia 
w zarządzaniu grupą nic mnie nie zaskoczy – śmieje się 
Halin Szczurek. - A jednak zawsze trafiają się nowi ludzi 
i nowe wyzwania. Mimo to własny biznes można połączyć 
z udanym życiem rodzinnym. 

dobry przykład
A gdzie widziałyby się obie panie za kilka lat? 
- Tego nie wiemy, a najpierw należy okrzepnąć i ugrun-

tować naszą obecną firmę – podkreślają. - Zresztą, gdyby 
ktoś zadał nam podobne pytanie jeszcze 2 lata temu, to ni-
gdy byśmy nie przypuszczały, że życie napisze taką właśnie 
odpowiedź. Zobaczymy także, na ile zmieni się w Polsce 
klimat dla drobnych przedsiębiorców, bo na razie nie są to 
okoliczności sprzyjające. Dlatego prowadzenie własnego 
biznesu nie jest tym, co rekomendowałybyśmy każdemu 
jako remedium na złą sytuację na rynku pracy. 

Panie stanowią jednak znakomity i niezwykle motywu-
jący przykład. Wiele kobiet bowiem po jakimś czasie wy-
pada z zawodowego obiegu i z powodu wielu życiowych 
okoliczności obawia się powrotu na rynek pracy. Natomiast 
Barbara i Halina Szczurek to bez wątpienia kobiety sukce-
su, które potrafią pokazać, że jest to możliwe. 

- Po przerwie wywołanej chorobą oraz po udanej rehabi-
litacji i tak musiałam rozpocząć wszystko od nowa – tłu-
maczy Halina Szczurek. - To  dlaczego, zamiast powrotu 
do starej pracy, nie miałam spróbować nie czegoś zupełnie 
nowego? Bycia „na swoim”? 

Potwierdza to Barbara Szczurek, która mogłaby zresztą 
być żywą reklamą swojej firmy. Obecnie dawne proble-
my są tylko wspomnieniem, a ona jako matka trójki dzie-
ci może poszczycić się nienaganną figurą i wysportowaną 
sylwetką. Dorota Korbut

Barbara Szczurek 
to znakomity przykład kobiety 
sukcesu, która prowadzi 
biznes stworzony i prowadzony 
przez kobiety tylko i wyłącznie 
z myślą o paniach. 

To właśnie ludzie 
są najważniejsi w firmie. 
i to zarówno kadra, jak i klientki, 
które są w różnym wieku: studentki, 
panie 55+ oraz kobiety po 80-tce. 
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Attache Obrony Ambasady Francuskiej - pułkow-
nik Etienne Champeaux oraz Monika Tarnowska, 
honorowy konsul Francji

Od lewej: Sławomir Łoboda, prezes rady Funda-
cji Hospicyjnej i Alicja Stolarczyk, prezes zarządu 
Fundacji Hospicyjnej

Podczas balu trwała loteria fantowa, z której 
dochód przeznaczono na cele charytatywne

Henryka Krzywonos-Strycharska (z prawej) przekazała na aukcję obraz Jana Wołka

Michel Moran przekazał na aukcję swój kitel, książkę kucharską oraz własnoręcznie przygotowaną 
kolację. Z lewej Agata Konarska, a prawej Paweł Pochwała

Dorota Lulka z zespołem podczas recitalu za-
śpiewała piosenki Edith Piaf

Przekazanie czeku od Fundacji PNB Paribas
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Biznesowa 
kanapka:

Bułka razowa lub chleb orki-
szowy ze słonecznikiem (węglo-
wodany). Plaster pieczonego/

grillowanego schabu/wołowiny 
lub indyka (białko) – najlepiej 

kiedy przygotujesz go w domu. 
Kawałek awokado (tłuszcz). Po-
midor suszony, kilka plastrów 

ogórka, garść rukoli ( warzywa: 
błonnik i witaminy).
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Attache Obrony Ambasady Francuskiej - pułkow-
nik Etienne Champeaux oraz Monika Tarnowska, 
honorowy konsul Francji

Od lewej: Sławomir Łoboda, prezes rady Funda-
cji Hospicyjnej i Alicja Stolarczyk, prezes zarządu 
Fundacji Hospicyjnej

Podczas balu trwała loteria fantowa, z której 
dochód przeznaczono na cele charytatywne

Henryka Krzywonos-Strycharska (z prawej) przekazała na aukcję obraz Jana Wołka

Michel Moran przekazał na aukcję swój kitel, książkę kucharską oraz własnoręcznie przygotowaną 
kolację. Z lewej Agata Konarska, a prawej Paweł Pochwała

Dorota Lulka z zespołem podczas recitalu za-
śpiewała piosenki Edith Piaf

Przekazanie czeku od Fundacji PNB Paribas
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Biuro projektowe gdańskiej stoczni Sunreef Yachts stworzyło zupełnie nowy sposób 
aranżacji wnętrz katamaranów motorowych. Pomysł dotyczy katamaranów motoro-
wych 60 Sunreef Power i 70 Sunreef Power . Te jednostki cechują wysokie osiągi że-
glugi, daleki zasięg, niskie zużycie paliwa, bezpieczeństwo i stabilność, innowacyjny 

design oraz inteligentnie zaprojektowana przestrzeń życiowa 
”na miarę”.
Klienci mogą wybrać spośród 4 layoutów, tj. aranżacja „Ar-
matorska” z dużą kabiną armatorska położoną w części dzio-
bowej, aranżacja „Czarterowa” z częścią dziobową podzieloną 
na 2 identyczne kabiny oraz aranżacje z kuchnią w na pokła-
dzie bądź zlokalizowaną w miejscu jednej z kabin w kadłubie. 
Niedawno zespół projektantów Sunreef opracował aranżacje 
pokładu głównego z salonem w wersji otwartej i półotwartej. 
Otwarty salon oznacza, iż jadalnia i strefa wypoczynkowa jest 
bezpośrednio połączona z kabiną armatorską zlokalizowaną 
w części dziobowej jachtu. Ten typ aranżacji nie przewiduje 
antresoli z wewnętrzną sterówką oddzielającą salon od kabiny 
właściciela.
Półotwarty salon oznacza, iż antresola z wewnętrzną sterów-
ką zajmuje połowę dotychczasowej przestrzeni, podczas gdy 
dawna strefa relaksu została usunięta, dzięki czemu salon 
przybiera kształt litery L z bezpośrednim dostępem do kabiny 
właściciela.

Kilkanaście projektów wpłynęło 
na konkurs na aranżację gdyńskie-
go loftu ogłoszony przez Grupę In-
westycyjną Hossa i ASP. Jury jako 
najlepszy wybrało projekt Katarzy-
ny Rodziewicz, studentki Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zwy-
cięski projekt urzekł jurorów przede 

wszystkim estetyką przestrzeni do-
skonale odzwierciedlającą potrzeby 
mieszkańców, zwracającą uwagę na 
atuty przestrzeni loftu, w szczególno-
ści jego dwukondygnacyjność. Inne 
prace dzieliły loft na strefę dzienną 
i nocną albo tworzyły wnętrza o su-
rowym, industrialnym klimacie.

Nowa aranżacja wnętrz katamaranów motorowych

Nordic walking z drewnianymi kijkami

Nowatorski  i przekorny pomysł 
na propagowanie Nordic Wal-
king proponuje studio MALA-
FOR. Studio stworzyło Polish 
Walking, czyli  koncepcję zakła-
dającą używanie najprostszego 
i najtańszego rozwiązania, czyli 
sięgnięcie w czasie spaceru po 
naturalny, drewniany kij. Wła-
ściciele studia  stworzyli uchwy-

ty, które można osadzić na każ-
dym znalezionym w lesie kijku. 
Rączki są wyprofilowane i do-
stosowane do kształtu dłoni, zro-
bione z bardzo lekkiego plastiku. 
Mieszczą się w kieszeni, co jest 
ich niezaprzeczalną zaletą. Po-
lish Walking jest na razie proto-
typem, pomysłodawcy chcą go 
jednak wdrożyć do produkcji.

Gdańska studentka stworzyła gdyński loft
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Żyjemy w czasach, w których wizerunek ma ogromne znacze-
nie nie tylko w życiu osobistym ale przede wszystkim w biz-
nesie. 

Znane przysłowie „nie szata zdobi człowieka” nie sprawdza się 
w  biznesie, w który wygląd zewnętrzny wzmacnia efektywność 
zawodową i  biznesową oraz nierzadko jest czynnikiem decydu-
jącym o naszym „być albo  nie być”. Decydującym, ponieważ 
istotne znaczenie ma tzw „pierwsze  wrażenie”, wpływające na 
odbiór naszej osoby. Warto więc zadbać o swój  wizerunek, po-
nieważ „pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz”, a tym sa-
mym zyskać lub stracić szansę na sukces.

Idealny wizerunek businesswoman musi charakteryzować 
przede wszystkim  jego wewnętrzna spójność i prawdziwość. 
To, kim jesteśmy i jaką firmę  reprezentujemy, musi się wiązać 
z naszym wyglądem zewnętrznym. Wizerunek  musi być jed-
nak zgodny z osobowością i charakterem – tylko wtedy jest  
przekonujący. Dobry wygląd, adekwatny do sytuacji, umiejętne 
dobieranie garderoby i dodatków, właściwy makijaż i fryzura 
to gwarancja pewności siebie i dobrego pierwszego wrażenia. 
Tak więc Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu, obecne i przyszłe 
– kreujcie  swój wizerunek zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
ale pamiętajcie również o Byciu Sobą! Nie zatraćcie się w narzu-
conych stereotypach,  wierzcie w siebie, swoje  umiejętności, do-
świadczenie i pamiętajcie, że wizerunek w biznesie jest  rzeczą 

Wizerunek Kobiety Biznesu 
- czyli sukces „szyty na miarę”

bardzo ważną, która może i nie wykluczy Was z gry, ale może 
pomóc w niej pozostać na długo!

Chcesz być kobietą sukcesu – myśl, zachowuj się i wyglądaj tak 
jak ona!  Warsztaty stylizacji Sylwetki w biznesie oraz Kreowania 
Wizerunku.
www.WysokaSzpilka.pl 
www.facebook.com/WysokaSzpilka 
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"co trzeba zmienić, by po staremu 
odnosić sukces?" - to temat śniadania 
biznesowego, które odbyło się 
w hotelu Haffner w Sopocie. 
W spotkaniu i prelekcji, która 
wygłosił Paweł Motyl, wzięło udział 
kilkudziesięciu biznesmenów.

Ostatnie lata to okres turbulencji: dy-
namicznie zmienia się perspektywa za-
rządzania firmami. Tempo zachodzących 
zmian powoduje, że nawet kompetentni 
i doświadczeni menedżerowie znacznie 
częściej podejmują nietrafione decyzje.

- Nie stoimy jednak na straconej pozy-
cji – powstają nowe narzędzia, które oka-
zują się skuteczniejsze i pozwalają wielu 
firmom na odniesienie sukcesu – uważa 
Paweł Motyl, dyrektor generalny ICAN 
Institute.

Podczas spotkania uczestnicy poznali 
odpowiedzi na pytania: Świat nowej nor-
malności: kiedy sprawdzone rozwiązanie 
okazuje się drogą do porażki? Jak two-
rzyć i chronić wartość przedsiębiorstwa 
na trudnych rynkach? Recepta na wy-
grywanie: co tak naprawdę działa w nie-
pewnym świecie biznesu? Jak zmieniają 
się role liderów i menedżerów?

Prowadzący śniadanie Paweł Motyl 
zwrócił uwagę na konieczność dostoso-
wywania się do bardzo szybko zmienia-

Recepta na sukces

jącego się świata, ostrzegł przed zagro-
żeniami, jakie mogą wystąpić z powodu 
niedostosowania się do nowych warun-
ków, wymienił też najważniejsze aspek-
ty, na jakie trzeba zwrócić uwagę, aby 
wyprzedzić konkurencję.

Uczestnicy po prelekcji zgodnie pod-
kreślali, że wykład Pawła Motyla to 
całkowicie nowatorskie podejście do 
spraw związanych z prowadzeniem, za-
rządzaniem i rozwojem firmy.

Rafał Korbut
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Skąd pomysł na stworzenie 
lady Business club?

Na rynku nie było takiej propozycji dla 
kobiet biznesu, szczególnie dla tych, które 
prowadzą własną działalność. Zależało mi 
przede wszystkim na klubie, gdzie kobie-
ty biznesu spotykają się nieprzypadkowo, 
świadomie chcą dzielić się swoją wiedzą 
i doświadczeniem z innymi, wierzą, że 
budowanie relacji jest procesem długofalo-
wym i wymaga zaufania po obu stronach. 
Chcą promować siebie i swoją fi rmę, ale 
jednocześnie robić w życiu coś więcej niż 
tylko prowadzić biznes. Są zainteresowane 
także budowanie swoich marek. Ekspertem 
w tej dziedzinie jest z pewnością Ewa Czer-
tak, z którą prowadzę Lady Business Club. 
Jest pierwszą w Polsce ekspertką personal 
branding, która założyła w 2012 roku Aka-
demię Marki z Klasą, by łączyć wymiar 
rozwoju osobistego z procesem budowania 
marki osobistej. Żaden inny klub w Polsce 
nie proponuje budowania własnej marki 
i nie ma takiego zaplecza ekspertów w tej 
dziedzinie.

Czym wyróżnia się LBC od innych 
kobiecych stowarzyszeń i spotkań?

Kobiety często szukają inspiracji, nowych 
pomysłów czy kontaktów biznesowych. 
Obecnie na rynku jest wiele stowarzyszeń, 
organizacji czy spotkań dla kobiet biznesu. 
Wieczory biznesowe z Lady Business Club 
różnią się od innych spotkań przede wszyst-
kim atmosferą i uczestniczkami, które są 
weryfi kowane na etapie zgłaszania chęci 
udziału. W tej chwili większość z nich przy-
chodzi dzięki rekomendacjom aktualnych 
członkiń czy sympatyków naszej dzia-
łalności.  Każda z pań może wziąć udział 
w naszym spotkaniu 2 razy, później albo 
zdecyduje się na członkostwo w Lady Busi-
ness Club, albo nie ma możliwości udziału 
w kolejnych spotkaniach. To daje nam pew-
ność, że panie chcą świadomie uczestniczyć 
w naszych spotkaniach, dzielić się z innymi 
swoją wiedzą oraz nawiązywać długofalo-
we relacje towarzyskie i przede wszystkim 
biznesowe.

Kto może zostać członkinią Lady Business 
club?

Członkinią klubu może zostać kobieta 
biznesu, która buduje własną markę i kie-
ruje własną fi rmą, chce się rozwijać oraz 
dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. 
W Lady Business Club zwracamy uwagę 
na szczególnie na budowanie sieci społecz-
nościowej kobiet biznesu opartej na zaufa-
niu i budowaniu relacji;  postępowanie wg 
naszego motta – „Promuj siebie i swoją 
fi rmę”; zasady fair play – w relacjach biz-
nesowych z pracownikami, partnerami biz-
nesowymi, ale przede wszystkim z innymi 
członkiniami klubu.

Rozmawiał:Grzegorz Bryszewski

Ponad 50 kobiet biznesu po raz kolejny spotkało się w klimatycznym Hotelu 
Haffner w Sopocie. Powodem był Wieczór Biznesowy z Lady Business Club. 
To wydarzenie zorganizowane 6 lutego było okazją  nie tylko do networkingu 
i nawiązaniu nowych relacji, ale również pokazało kilka aspektów budowania 
wizerunku własnej marki.

Spotkanie otworzyła inspirująca historia Katarzyny Krajewskiej - Turyczyn, 
która postanowiła swoje cztery pasje: grafi kę komputerową, marketing, modę 
i fotografi ę połączyć w jeden biznes. Podczas tej opowieści pojawiło się także 
kilka porad na temat kreowania własnego wizerunku poprzez strój oraz parę 
słów o sesjach fotografi cznych, które mogą stanowić swego rodzaju terapię, 
a także spowodują niejeden przełom w życiu.

Jarosław Waśkiewicz - redaktor naczelny portalu biznesnafali.pl zachęcał nato-
miast do prezentacji własnej marki w mediach, które dają możliwość dotarcia do 
bardzo szerokiego kręgu potencjalnych klientów czy partnerów biznesowych.

Wieczory Biznesowe z Lady Business Club to także historie kobiet biznesu. 
Tym razem wspaniałe historie swoich marek przedstawiła Monika Staniecka, 
właścicielka fi rmy zajmującej się stylizacją poprzez psychologię koloru, oraz 
Marzena Niewiarowska – właścicielka marki Stylab. Obie nie ukrywały, że  
uczestniczą w programie personal branding Bądź widzialną Marką Akademii 
Marki z Klasą.

tutaJ kObiety bizneSU 
buduJą wŁasną markĘ 
Rozmawiamy z emilią Bartosiewicz, 
założycielką i prezes Lady Business Club.

O wizerunku 
na spotkaniu w Haffnerze

Emilia Bartosie-
wicz - założyciel-
ka i prezes lady 
Business club, 
twórczyni i re-
daktor naczelna 
portalu www.
ladybusiness.
pl, razem z ewą 
czertak tworzy 
Akademię Marki 
z Klasą (www.
akademiamar-
kizklasa.pl). 

Kontakt: lady@ladybusinessclub.com
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Najnowsza Restauracja Hotelu Kuracyj-
nego w Gdyni Orłowo cieszy się niemal 
od pierwszych dni otwarcia bardzo dużą 
popularnością. Serwowane steki znalazły 
natychmiast swoich wielbicieli kusząc do-
brymi cenami i wyśmienitą jakością. 

Wśród miłośników steków od dawna to-
czy się dyskusja, jaka wołowina najlepiej 
się nadaje do ich smażenia. Restaurato-
rzy z Gdyni odpowiedzieli na to pytanie 
wybierając najlepszy dostępny towar na 
rynku. 

-Już około sześć miesięcy przed otwar-
ciem restauracji Britannica Steak House 
prowadziliśmy selekcję i wybór dostawcy 
steków serwowanych w naszej restauracji. 
Zdecydowaliśmy się na polską wołowinę 
najlepszej jakości. Mimo że wielu dostaw-
ców nie spełniało naszych kryteriów udało 
nam się pozyskać dostawcę świetnej so-
czystej i delikatnej wołowiny idealnej do 
steków – tłumaczą właściciele restauracji 
Brittanica Steak House.

Recepta sukcesu restauracji to  naprawdę 
dobra wołowina i gorące suche powietrze. 
Bo właśnie grillowanie za pomocą suche-
go powietrza jest najlepszym sposobem, 
by upiec steki.

Perfekcyjne steki w centrum Gdyni

załoga na medal
Gdyńska restauracja oprócz profesjonalnie 
przygotowanych steków może się także 
pochwalić wyjątkowo profesjonalną załogą. 
Jakub Kamiński, kelner pracujący 
w Brittanica Steak House został nominowa-
ny przez Gości i uzyskał II Miejsce w Plebi-
scycie Dziennika Bałtyckiego na Najsympa-
tyczniejszego Kelnera w Gdyni. Na zdjęciu 
Jakub Kamiński z dyplomem plebiscytu. 

-Ciepło gorącego suchego powietrza 
powoduje, że zewnętrzne części mięsa 
brązowieją i dochodzi do karmelizacji 
co daje stekom bogato rumiany złożony 
smak. Jest to częściowo wynikiem wią-
zania się cukrów, które przechodzą szereg 
złożonych reakcji zwanych “reakcja Mail-
larda”. Wilgoć na powierzchni mięsa pa-
ruje, soki mięsa tężeją, tworząc atrakcyjną 
brązową skorupkę – tłumaczą szefowie 
restauracji.
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Hotel jest nowoczesnym obiektem 
w standardzie trzygwiazdkowym zapro-
jektowany przez CKK – architekci. 

Do dyspozycji gości jest 45 przestron-
nych komfortowo wyposażonych pokoi, 
wielostanowiskowy monitorowany pod-
ziemny parking, ogród, taras widokowy 
zlokalizowany na dachu hotelu, sale kon-
ferencyjne a także Restauracja Lazurowa 
z lobby barem. Dodatkowo strefa Wellness 
& Spa (gabinety odnowy biologicznej, sa-
lon fryzjerski, basen, jacuzzi, sauny).

Na uroczystość otwarcia hotelu Szafir 
przybyli licznie zaproszeni goście w tym 
przedstawiciele lokalnych władz, przed-
stawiciele kadry akademickiej Wyższej 
Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdań-
sku, zarząd Towarzystwa Miłośników 
Jastrzębiej Góry oraz firmy i osoby, które 

w istotny sposób przyczyniły się do po-
wstania obiektu.

Część oficjalna ceremonii rozpoczęła 
się od cyklu przemówień i podziękowań, 
symbolicznego przecięcia wstęgi przez 
właścicieli Annę i Marka Pestilenz oraz 
głównego projektanta obiektu Annę Król.

Podczas uroczystości na zaproszonych 
gości czekało wiele atrakcji między in-
nymi zwiedzane hotelu, prezentacja sztu-
ki barmańskiej oraz imponujący pokaz 
sztucznych ogni na tarasie hotelu nad 
ostatnią kondygnacją. W dalszej części 
wieczoru rozpoczęła się gorąca szalona 
zabawa karnawałowa. 

Właściciele, przy asyście hotelowego 
personelu, dopięli starań, aby wszystko 
przebiegło perfekcyjnie.

Trzy gwiazdki nad morzem
Hotel Szafir w Jastrzębiej Górze swoich pierwszych gości 
przyjął już w lipcu 2013 roku jednak uroczyste otwarcie 
odbyło się na początku 2014 r. 

Na uroczystość otwarcia hotelu Szafir 
przybyli licznie zaproszeni goście
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