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Przed Państwem kolejny, 56 numer Expressu Biznesu. 
Mimo jesiennej aury, nie zwalniamy tempa-w maga-
zynie znajdziecie Państwo dużą porcję przekrojowych 
i biznesowych materiałów z Pomorza.
Lekturę numeru proponujemy rozpocząć od przekro-
jowego artykułu na temat budowlanej i rodzinnej firmy 
Leier, gdzie opisujemy historię tej firmy w Europie i w Pol-
sce. Ważne punkty numeru to także materiał o zmianach 
personalnych w pomorskich firmach i instytucjach oraz 
artykuł na temat potrzeb trójmiejskiego rynku pracy.
W październikowym numerze znajdziecie Państwo także 
dodatek tematyczny „Biurowce / Mieszkania”, w którym 
opisujemy aktualne trendy na rynku nieruchomości ko-
mercyjnych i tych skierowanych dla klienta indywidualne-
go. W dodatku opublikowaliśmy również materiał o spe-
cyfice inwestowania w nieruchomości i próbę prognozy 
rynku nieruchomości biurowych w najbliższych latach.
Zapraszamy również do lektury naszego materiału na 
temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zmia-
nach w tej branży, które pojawią się po wprowadzeniu 
raportowania niefinansowego.
W październikowym numerze piszemy także obszernie 
o aktualnościach gospodarki morskiej, odnotowaliśmy rów-
nież ważne działania i plany pomorskich samorządowców.
Zapraszamy również do „lżejszej” tematyki naszego maga-
zynu. Na stronach rubryki „Lifestyle” znajdziecie Państwo 
artykuł o hotelach, które powstają w Trójmieście, felietony 
i artykułu na temat wizerunku w biznesie i relacje z waż-
nych wydarzeń biznesowych i kulturalnych w regionie.
Numer zamykają tematy motoryzacyjne i artykuł 
o najnowszych nowinkach technologicznych.

        Zapraszamy do lektury! 

Piotr Ruszewski
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 Klub stawia sobie za cel szeroko pojęte działania lobbingowe 
na rzecz Pomorza. Realizując swoje cele Klub współpracuje 
z innymi organizacjami: państwowymi, społecznymi, prywatny-
mi i wybitnymi osobistościami, z kraju i zagranicy, aby wzbo-
gacić doświadczenia swoich członków i zbliżyć się do osią-
gnięcia podstawowych zadań Klubu. Pomorski Klub Biznesu 
zrzesza około 130 przedsiębiorców. Do znaczących osiągnięć 
minionych lat można zaliczyć cykliczne piątkowe Śniadania Biz-
nesowe, w których to uczestniczyło ponad 2000 osób, w tym 
członkowie, sympatycy oraz zaproszeni goście. Spotkania te na 
stałe wpisały się w kalendarz imprez promowanych przez PKB 
i są uważane za jedne z najlepiej zorganizowanych tego typu 
spotkań networkingowych w Trójmieście, a wszystko za spra-
wą dużego zaangażowania członów Klubu oraz firm i instytucji, 

które przynależą do naszej organizacji. Dodatkowe inicjatywy 
to Czwartkowe Wieczory after office z PKB, Connect Coffee, 
Business Lunch oraz liczne konferencje. 
Głównymi korzyściami z przystąpienia do Pomorskiego Klubu 
Biznesu jest bezpłatne uczestnictwo w wydarzeniach Pomorskie-
go Klubu Biznesu oraz możliwość networkingu, wymiany kontak-
tów i doświadczeń z Klubowiczami oraz gośćmi PKB. Dodatkowo 
członkowie Pomorskiego Klubu Biznesu mogą liczyć na promocję 
firmy podczas wydarzeń oraz za pomocą dostępnych kanałów. 
Każdy z Klubowiczów otrzymuje również darmowe poradnictwo 
prawne i podatkowe. Członkostwo daje możliwość korzystania 
z atrakcyjnych rabatów przydzielonych dla Klubowiczów PKB.  
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.po-
morskibiznes.org i zapraszamy do współpracy!

RAZEM TWORZyMy 
PRZESTRZEń 
DLA BIZNESu
Pomorski Klub Biznesu to organizacja 
przedsiębiorców, promująca działalność 
swoich członków, popierająca 
przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową, 
jak również prezentująca opinie członków 
Klubu na forum publicznym, kształtując 
zasady etyki „dobrego przedsiębiorcy”.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

Już po raz drugi została zorganizowana  kolacja dla zaproszo-
nych  gości. Tym razem spotkanie odbyło się w Hotelu Sadova 
w Gdańsku. Podczas kolacji wszyscy mieli okazję spróbować 
wyśmienitych win prosto z RPA dostarczonych przez Wojcie-
cha Lazarowicza – współwłaściciela firmy Kaap Vino. Gościem 
specjalnym spotkania był Prezes spółki Gerda Broker  
– Łukasz Lefanowicz. Każda z zaproszonych osób miała oka-
zję bezpośrednio porozmawiać z jednym z założycieli firmy 
na temat aktualnych, jak i przyszłych projektów biznesowych.  
Gerda Broker to firma niezależna, niepowiązana z żadną grupą 
kapitałową. Co pozwala w pełni obiektywnie oceniać potrzeby 
i sytuację klientów oraz dobierać najlepsze instrumenty, odpo-
wiadające ich potrzebom, m.in. condohotele i zmodernizowane 
kamienice oraz grunty o wysokim potencjale wzrostu wartości. 

Gdański odział firmy Gerda Broker mieści się 
 na ul. Partyzantów 76 w budynku Green Office.

Spotkanie biznesowe 
z Gerdą Broker
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Wyjątkowo szeroki wybór 
materiałów budowlanych, 

rodzinny pomysł na 
prowadzenie biznesu i nacisk 

na działalność społeczną. 
Właśnie tak można krótko 

opisać austriacką firmę 
budowlaną Leier, która 

w przyszłym roku będzie 
obchodziła 30-lecie swojego 

istnienia w Polsce.

Leier, 
czyli rodzinny 
holding 
budowlany

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Wszystko rozpoczęło się w 1965 roku w austriac-
kim mieście Horitschon (region Burgenland), 
gdzie Michael Leier otworzył sklep Spar-Markt. 
Pięć lat później uruchomiono tam zakład pre-
fabrykacji betonowej, który stał się kamieniem 
węgielnym rodzinnego holdingu. Zmiany po-
lityczne i gospodarcze zachodzące w Europie 
Wschodniej zachęciły Michaela Leiera do inwe-
stycji zagranicznych. Szczególnie obiecująco 
wyglądał w tych latach rynek węgierski, gdzie 
miały miejsce pierwsze inwestycje holdingu. 
W 1985 roku w Gönyű k/Győr na Węgrzech zbu-
dowany zostaje zakład betoniarski. W kolejnych 
latach ruszają kolejne zakłady prefabrykacji 
betonowej na Węgrzech w miejscowościach 
Jánossomorja (1993), Kiskunlacháza (1998), 
Hajdúszoboszló (1998) i cegielnie w Mátrade-
recske (1994) i Devecser (1999) oraz inwesty-

cje w branży samochodowej i nieruchomości. 
Firma działa także w innych krajach europej-
skich – w 2004 roku Leier uruchamia cegielnię 
na Słowacji, w 2005 roku zakład betoniarski 
w Rumunii, w 2006 roku cegielnię na Chorwacji. 
W 2008 roku do Grupy dołącza Kaiserstein GmbH, 
a w 2010 roku trzy zakłady Durisol w Austrii i na 
Słowacji. Aktualnie rodzinny holding Leier jest 
aktywny na terenie Austrii, Węgier, Polski, Sło-
wacji, Rumunii, Chorwacji i Ukrainy, prowadzi 
13 zakładów prefabrykacji betonowej, 7 cegiel-
ni, 3 wytwórnie ekranów akustycznych, 5 salo-
nów samochodowych, 2 zakłady mechaniczne, 
wytwórnię ziemi dla ogrodnictwa, hotel oraz 
świadczy usługi w zakresie zarządzania i wy-
najmu nieruchomości. Przychody ze sprzedaży 
Grupy Kapitałowej za rok 2015 wyniosły 169,6 
mln EUR, przy zatrudnieniu 1.620 osób.

KoMPlEKs BUdyNKów lEiER CiTy CENTER w GyőR

NIERUCHOMOŚCI / EXPRESS BIZNESU
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Leier w kraju
Pierwsza inwestycja w Polsce firmy Leier 
miała miejsce w 1988 roku, gdy holding 
zajął się budową zakładu prefabrykacji 
betonowej w Malborku. W kolejnych la-
tach ten zakład uruchomił szereg nowo-
czesnych ciągów produkcyjnych, aktu-
alnie wytwarza szeroką gamę materia-
łów dla budownictwa i drogownictwa. 
W 2000 roku Leier nabywa większo-
ściowy pakiet akcji w Tarnowskich 
Zakładach Ceramiki Budowlanej SA 
w Woli Rzędzińskiej, przedsiębiorstwie 
obecnym na rynku polskim od 1951 
roku (choć należące do niego wcze-
śniej cegielnie powstały w końcu XIX 
wieku). Holding intensywnie inwestuje 
w cegielnię, modernizuje ciągi techno-
logiczne, kupuje nowoczesne urządze-
nia, zmienia układ organizacyjny spółki. 
Następna inwestycja ma miejsce 10 lat 
później, gdy Leier nabywa akcje Zakła-
dów Ceramiki Budowlanej Markowicze 
SA w Cegielni Markowicze k/Biłgora-
ja, cegielni uruchomionej w 1985 roku. 
Trzy lata później i po intensywnych 
inwestycjach zakład dołącza do najno-
wocześniejszych w branży na terenie 
Polski. W 2015 roku ma miejsce ważna 
zmiana organizacyjna, od stycznia tego 
roku polskie spółki Leiera zostają połą-
czone i działają pod wspólną firmą Leier 
Polska S.A. z siedzibą w Woli Rzędziń-
skiej k/Tarnowa. Właścicielem 100% 
akcji Leier Polska S.A. jest rodzinne 
przedsiębiorstwo Leier Holding GmbH 
z siedzibą w Horitschon w Austrii. Naj-
nowsza krajowa inwestycja ma miejsce 
13 października 2016 roku, gdy holding 
nabywa cegielnię w Sierakowicach k/
Gliwic. Na miejscu ruszają prace mające 
na celu szybką modernizację zakładu.

Wyjątkowo szeroka oferta
Leier oferuje szeroką gamę produktów 
dla budownictwa jedno- i wielorodzin-
nego oraz przemysłowego. Wielkim 
zainteresowaniem nabywców cieszą 
się w szczególności prefabrykowane 
ściany zespolone i stropy Leier Panel, 
systemy ścienne z ceramiki tradycyjnej 
oraz poryzowanej (Thermopor®P+W) 
jak i keramzytobetonu, w tym pustaki 
z lekkiego kruszywa keramzytowego 
z wypełnieniem masą granulatu styro-
pianowego – Monolit Plus. 
Dużą grupę klientów znajdują również 
systemy kominowe i wentylacyjne Le-
ier, stropy gęstożebrowe oraz nadproża 
z uwagi na swoją wysoką jakość i wy-
trzymałość. W ofercie firmy są również 
pustaki i elementy akustyczne.
W ciągu ostatniego roku oferta prefa-
brykatów została uzupełniona o prefa-
brykowane płyty balkonowe Leier oraz 
prefabrykowane płyty spocznikowe, 
dopełniające ofertę dla produkowa-
nych już wcześniej prefabrykowanych 
schodów żelbetowych Leier.
Produkcja wyrobów w zakładach Leiera 
w Polsce odbywa się na zautomatyzowa-
nych liniach produkcyjnych z wykorzy-
staniem nowoczesnej technologii bez-
piecznej dla środowiska naturalnego.
Priorytetem firmy jest jakość produko-
wanych wyrobów, która jest nieustan-
nie kontrolowana w zakładowych la-
boratoriach. Wszystkie sfery produkcji 
objęte są systemem Zakładowej Kon-
troli Produkcji, dzięki czemu wyroby 
znakowane są symbolem CE.

MAlBoRK

MARKowiCZE

wolA RZĘdZiŃsKA

siERAKowiCE

NIERUCHOMOŚCI / EXPRESS BIZNESU
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Nagrody i wyróżnienia:
2016

- ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przeprowadziło po raz dwunasty ogólnopol-
skie badanie ankietowe wśród wykonawców, które miało na celu poznanie ich opinii 
na temat kilkudziesięciu grup asortymentowych materiałów budowlanych. Firma 
zdobyła nagrodę Srebrna Budowlana Marka Roku 2016 w kategorii „Materiały prefa-
brykowane” oraz wyróżnienie w kategorii „Materiały wznoszeniowe”

2017

- I nagroda w kategorii „Producenci Materiałów Budowlanych” w konkursie Orły Pol-
skiego Budownictwa organizowanym pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa oraz Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców.
- Certyfikat „Jakość Roku®2017” w kategorii Produkt za płyty stropowe Leier Panel 
i pustaki ścienne Thermopor® w konkursie organizowanym przez Fundację Qualitas 
- Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych. 

Wsparcie 
inicjatyW 

społecznych

Michael Leier aktywnie 
wspiera lokalne inicjaty-
wy społeczno-kulturalne, 

m.in. Fundację Mater 
Dei, która odtworzyła 

zniszczoną średniowiecz-
ną figurę Matki Bożej 
Patronki i Opiekunki 
zamku malborskiego 

i Malborka. Od początku 
działalności w Polsce 

przekazał służbom zdro-
wia z Malborka, Elbląga 
i Gdańska do użytku 9 

transportowych karetek 
pogotowia. Za zasługi na 
rzecz lokalnej społeczno-
ści otrzymał w 2003 roku 
tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta Malborka. 
30 marca 2016 decyzją 

Rady Gminy Tarnów zo-
stał Honorowym Obywa-

telem Gminy Tarnów. 
Michael Leier został 
wyróżniony licznymi 
odznaczeniami pań-

stwowymi w Austrii i na 
Węgrzech m.in. tytułem 
Radcy Handlowego przy 
Prezydencie Republiki 
Austriackiej. W 2010 
roku Leier otrzymał 

odznakę honorową za 
zasługi dla budownic-
twa z rąk Ministra In-
frastruktury Cezarego 

Grabarczyka.
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6 264 zł – nawet tyle będzie można wydać na metr kwadratowy 
mieszkania kupując z dopłatą lokal w ramach programu „Mieszkanie 
dla Młodych” – wynika z obliczeń Home Broker i Open Finance. To 
limit dla Warszawy, który spadł o 2,2 proc. Ale w stolicach co najmniej 
7 województw wartości te będą wyższe niż przez ostatnie pół roku, 
największy wzrost ma miejsce w Olsztynie (6,7 proc.). Styczeń 2018 
roku będzie już ostatnim miesiącem, w którym będzie można ubiegać 
się o pieniądze na dopłaty do kredytów w programie „Mieszkanie dla 
Młodych”. Przykład bieżącego roku pokazuje, że spokojnie na budżetową 
dopłatę czekać będą tylko ci, którzy zawczasu podpiszą umowy 
przedwstępne i deweloperskie, skompletują dokumenty i rozpoczną 
proces kredytowy zanim nastąpi Nowy Rok. Do wzięcia będzie około 380 
mln zł. Prawdopodobnie pieniądze „znikną” w ciągu kilku lub kilkunastu 
dni. O tym czy dany lokal kwalifikować się będzie do dopłaty zadecyduje 
jego powierzchnia i cena. Na ostatniej prostej program „Mieszkanie 
dla Młodych” będzie nieco bardziej hojny niż przez ostatnich sześć 
miesięcy. Do największej zmiany doszło w Olsztynie, gdzie limit będzie 
wyższy od poprzedniego o 6,7 proc. oraz w Białymstoku. W stolicy 
woj. podlaskiego stawki są niższe o 5,3 proc. W Warszawie, która jest 
najważniejszym rynkiem nieruchomości w Polsce, limit cenowy w MdM 
spadł o 2,2 proc. Od początku października do końca marca jest to 5 
125,15 zł dla osób kupujących mieszkanie z drugiej ręki i 6 264,07 zł 
dla tych, którzy wybiorą ofertę od dewelopera. Z zakupem mieszkania 
z dopłatą problem będą mieli potencjalni beneficjenci z województwa 
pomorskiego. Tam dopiero w styczniu 2018 roku dowiemy się, ile 
będzie można wydać na metr mieszkania, aby załapać się na ustawowe 
limity. To oznacza, że beneficjenci chcący zdążyć z formalnościami 
jeszcze w bieżącym roku podejmują spore ryzyko, że cena, którą ustalą 
z deweloperem czy sprzedającym mieszkanie używane okaże się 
jednak za wysoka, aby liczyć na dopłaty.

Nowe limity 
Mieszkania 
dla Młodych

Zmieniły się stawki w ramach 
rządowego programu „Mieszkanie 
dla Młodych”, w Warszawie spadły 

o ponad 2 proc.

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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mieszkanie 
w stolicy?

Za ile
To, że ceny nieruchomości 
w Warszawie są najwyższe 
w Polsce, wiadomo nie od 

dziś. Na to, ile kosztuje dana 
nieruchomość, wpływa przede 

wszystkim lokalizacja. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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91 proc. osób planujących zakup miesz-
kania, zwraca uwagę na jego lokalizację, 
a 85 proc. na cenę za metr kwadratowy – 
wynika z badania przeprowadzonego nie-
dawno przez ARC Rynek i Opinia. Home 
Broker przyjrzał się, jak pod tym kątem 
wygląda warszawski rynek. W których 
dzielnicach jest najdrożej? Jak różnią się 
ceny transakcyjne od ofertowych? Czy 
mieszkania nowe są wszędzie droższe 
od tych z drugiej ręki? 
Zróżnicowanie cen na obszarze mia-
sta jest pochodną atrakcyjności danej 
okolicy, gdyż z nią bezpośrednio wiąże 
się cena gruntu. Pod uwagę brana jest 
komunikacja, infrastruktura, dostęp-
ność terenów rekreacyjnych, placówek 
oświatowych czy estetyka okolicy. Do 
tego dodać należy standard budynku 
i konkretnego mieszkania. Stąd większe 
zróżnicowanie cen znajdziemy na rynku 
wtórnym. Z jednej strony kupić można 
zdewastowane mieszkanie przeznaczo-
ne do generalnego remontu, a z drugiej 
luksusowy apartament z ekstremalnie 
drogim wyposażeniem obejmującym na-
wet drogocenne dzieła sztuki.
Zdecydowanie najdroższą dzielnicą War-
szawy jest Śródmieście, acz ze względu na 
dostępność gruntów nowych inwestycji 
jest tu jak na lekarstwo. Aktualnie trans-
akcje na śródmiejskim rynku pierwotnym 
stanowią mniej niż 1 proc. stołecznych 
transakcji, co ciekawe, jeszcze w 2013 r. 
było to 6-7 proc. Z tego względu statysty-
ki NBP pomijają tę dzielnicę – ceny zna-
cząco odbiegają od reszty i ze względu 
na niewielką liczbę transakcji są bardzo 
zmienne. Najwięcej mieszkań buduje się 
obecnie na Mokotowie i Białołęce, dalej są 
Wola, Targówek i Praga-Południe.
Poza Śródmieściem najdroższe nowe 
mieszkania sprzedawane są na Ochocie (9,3 
tys. zł za mkw.) oraz Bielanach, Mokotowie 
i Żoliborzu (po ok. 8,6 tys. zł za mkw.). 
Najtańsze mieszkania na rynku pierwot-
nym są na Białołęce, gdzie przeciętna 
cena metra kwadratowego ledwie prze-
kracza 6 tys. zł. Dzielnica ta jest zabudo-
wywana budownictwem wielorodzinnym 
w podstawowym standardzie.

W ostatnim roku ceny nowych mieszkań 
najbardziej wzrosły na Bemowie (7 proc.) 
oraz Bielanach, Ochocie i Wilanowie (5-6 
proc.). Spadki zanotowano na Wawrze, 
Woli i Żoliborzu. 
Mimo rosnącej oferty deweloperów, 
nadal sporą popularnością cieszą się 
mieszkania z drugiej ręki. Przekonują 
atrakcyjną lokalizacją, zróżnicowaniem 
oferty i możliwością zamieszkania „od 
zaraz”. Podobnie jak na rynku pierwot-
nym, najdroższe są lokalizacje najbliż-
sze centrum. Przeciętna transakcyjna 
cena metra kwadratowego na Śródmie-
ściu przekracza 10 tys. zł, stawki ofer-
towe to ponad 12 tys. zł. 
Poza Śródmieściem najwyższe średnie 
ceny są na Żoliborzu (8,6 tys. zł za mkw.). 
Przeciętna stawka przekraczająca 8 tys. 
zł za mkw. jest jeszcze na Wilanowie 
i Woli. W kolejnym rzędzie znalazły się 
Mokotów, Ochota i Ursynów (7,5-8 tys. zł 
za mkw.), a najtaniej, bo za około 6 tys. zł 
za mkw. kupić można mieszkanie na Bia-
łołęce, Ursusie, Targówku i Wawrze.

”Najtańsze 
mieszkania na 
rynku pierwotnym 
są na Białołęce, 
gdzie przeciętna 
cena metra 
kwadratowego 
ledwie przekracza 
6 tys. zł. 
Dzielnica ta jest 
zabudowywana 
budownictwem 
wielorodzinnym 
w podstawowym 
standardzie.
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schematami
Poza

Z Agnieszką Kamińską, prezesem zarządu 
spółki Agis MANAgeMeNT grouP,

rozmawia rafał Korbut.

ZDjĘcIE: materiały prasowe

Agis mAnAgement group sp. z o.o.

Biuro: Gdynia, 81-391, ul. Świętojańska 51/1, tel. 58 671 00 00
siedziBA: Rumia, 84-230, ul. starowiejska 49, tel. 58 661 41 02

oddziAły:
Warszawa 00-697, Al. Jerozolimskie 65/79, liM Center / Marriott – Xi p., tel. 22 440 56 29
gdańsk, Europejskie Centrum solidarności, pl. solidarności 1, tel. 722 800 800
Wrocław, 50-513, ul. Gazowa 3, tel. 572 904 268
nowy dwór gdański, 82-100 pl. wolności 30, tel. 55 231 03 20
Białystok, 15-093 ul. suraska 1 pok. 118, Tel. 572 904 268
Bydgoszcz, 85-391 ul. Nakielska 135, tel. 52 381 82 29
Września, 62-300 ul. Chopina 9 pok. 11, Tel. 572 904 270
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Agnieszko - Rynek nieruchomości biurowych jest pe-
łen rozmaitych dostawców. Właściwie w każdej ma-
terii rynek wypracował jakieś rozwiązania. Jak w ta-
kiej sytuacji wyróżnić się spośród tak dużej ilości firm 
usługodawczych? 

- Prawdą jest, że konkurowanie na dojrzałym rynku nie 
jest łatwe. Duże firmy stawiają swoim przedstawicielom 
bardzo wysokie wymagania dotyczące obrotu rocznego 
oraz marży. My jesteśmy firmą Polską, ja jestem Właści-
cielem i dla mnie dużo ważniejsze są lojalność i zado-
wolenie Klienta niż podkręcanie celów sprzedażowych. 
Unikamy uprzedmiotowienia Klientów, nie nazywamy ich 
prospektami, staramy się od samego początku myśleć 
w kategoriach wygrana-wygrana oraz stawiając na relacje 
osobiste. Wszelkie kwestie sporne staramy się rozwiązy-
wać  na drodze polubownej, nie mamy sztabu prawników, 
nie wytaczamy dział przeciwko Klientom. Działamy tro-
chę poza schematem, a przy tym czerpiemy niesamowitą 
satysfakcję z pracy, jaką wykonujemy.

Zajmujecie się Państwo w znacznej mierze budynkami 
biurowymi należącymi do klienta publicznego. Czy na 
rynku zamówień publicznych można jeszcze zarobić?
- [śmiech...] Ostateczny wynik finansowy współpracy 
z Klientem publicznym będzie znany po zakończeniu 
kontraktu. Mamy w portfolio Umowy wieloletnie, dzięki 
czemu potrafimy skupić się na komforcie osób przeby-
wających w budynku oraz prawidłowym funkcjonowaniu 
instalacji w nieruchomości zamiast odpierać ataki kon-
kurencji oferujących niższą cenę. Na rynku komercyjnym 
Umowy są podpisywane na czas nieoznaczony, co wpro-
wadza niepewność i strategię „na przetrwanie” w danym 
roku. W Umowach na czas oznaczony z klientem zagro-
żeniem nie jest konkurencja ale kary Umowne, dlatego 
sporo uwagi poświęcamy rzetelnemu wypełnianiu powie-
rzonych nam obowiązków.

Rynek firm FM dzieli się na dostawców usług tzw. 
Twardych (obsługa techniczna), miękkich (ochrona, 
sprzątanie, catering) oraz niewielu graczy międzyna-
rodowych z usługami multiservices. Państwo posta-
wiliście nacisk na obsługę techniczną oraz ochronę. 
Skąd to połączenie?
- Wynika to z naszych doświadczeń. Pomijając korzyści 
ekonomiczne, udostępniamy Właścicielom zespół osób, 
które doskonale się uzupełniają. Przykładowo na obiek-
tach gdzie nie ma stałej obsługi technicznej ochrona 

może robić zdjęcia wybranych miejsc obiektu   i prze-
słać obsłudze technicznej celem szybszej identyfikacji 
rozmiaru usterki lub niekiedy zapobiegając występo-
waniu awariom. Rozwiązanie to ogranicza koszty zwią-
zane z czasem na przemieszczanie się ekip mobilnych 
pomiędzy nieruchomościami. Zainwestowaliśmy również 
we własne centrum monitoringu oraz zwiększyliśmy 
ilość patroli. Nasi ochroniarze budzą respekt w mieście 
[śmiech…]

Gdy rozmawiałem z Pani menadżerami, zauważyłem, że 
mimo wysiłku i zaangażowania w powierzone  tryskali 
humorem. Jak się to Pani udaje? Czy łatwo zmotywować 
personel podczas gdy mamy rynek pracownika?

- Rzeczywiście nie jest łatwo pozyskać personel a jeszcze 
trudniej utrzymać motywacje i zapewnić wysoki poziom 
retencji. Proszę jednak zwrócić uwagę, iż na zdjęciach 
firmowych w siedzibie firmy oraz materiałach reklamo-
wych widać szeregowych pracowników nie tylko kadrę 
menadżerską. Doceniamy każdego członka naszego ze-
społu. Nie stawiamy na gwiazdy. Liczy się zespół. Każdy 
pracownik ma swoją wartość i staramy się ją dostrzec. 
Ciekawostką jest, iż każdy ma jakieś swoje powiedzenie, 
które co jakiś czas cytujemy w mediach społecznościo-
wych. To pokazuje , że jesteśmy szczerzy i nasz przekaz 
jest zbieżny z tym o czym rozmawiamy wewnątrz firmy. 
Nie uprawiamy PR-u ponad potrzebę. Wiele osiągnęliśmy 
dzięki temu, że jesteśmy po prostu sobą. 
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tadeusz 
Leszczyński, 
dyrektor Facility Management: 
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Zintegrowane usługi 
Property & Facility 
Management 
oraz ochrona 
jak garnitur 
szyty na miarę.

Czy outsourcing wszystkich usług, a w szczególności obsługi 
technicznej będzie nadal funkcjonował czy też powróci do właściciela 
lub zostanie wchłonięty przez firmy pm?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli wlasciciel 
ma czas i zasoby, żeby budować własne struktury to nie będzie 
zainteresowany outsourcingiem. Jeśli koncentracja na core business 
jest silniejsza a właściciel chciałby przerzucić odpowiedzialność za 
utrzymanie nieruchomości na podmiot trzeci oraz nie martwić się 
o pozyskanie fachowego personelu oraz rotację wówczas outsourcing 
jest rozsądnym rozwiązaniem. Znamy właścicieli, którzy radzą sobie 
dobrze zarządzając aktywami we włąsnym zakresie, ale większość 
naszych klientów jest w stanie zapłacić w niektórych przypadkach 
nawet nieco więcej śpiąc spokojnie. Jesteśmy firmą z polskimi 
korzeniami, nie mamy rozrośniętej struktury nadbudowy zarządczej, 
co pozwala nam na bycie konkurencyjnym oraz bycie bliżej klienta. 
Struktura jest płaska dlatego klienci nie muszą się przebijać przez 
szczeble kierownicze. 

 W naszym mniemaniu rynek jest dojrzały i następuje konsolidacja. 
Obiekty publiczne w szczególności szpitale korzystają coraz częściej 
z insourcingu z uwagi na dodatkowe obciążenie vatem ( płatnik brutto 
), w przeciwieństwie do rynku nieruchomości komercyjnych, który 
chętnie korzysta z dostępnych rozwiązań oraz oferty dostawców. 
Zdarza się , że rynek obsługi technicznej zostaje wchłonięty przez 
firmy property management z uwagi na korzyści związane ze 
skróceniem dróg komunikacji i wskazanie jednej osoby 
odpowiedzialnej. Jest to nieuniknione i taki model 
stosujemy jako garnitur szyty na miarę dedykowany 
dla naszych klientów co nie wykluczyło wieloletniej 
współpracy z globalnymi firmami z sektora property 
dla których świadczymy usługę serwisów technicznych 
i ochrony. Myślę, że podobnie jak na rynkach 
zachodnich dojdziemy do momentu, gdzie na rynku 
będzie 5-10 globalnych graczy oraz wielu lokalnych, 
którzy będą stanowili alternatywę.
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Skąd taki nacisk na ofertę dodatkową centrów biurowych?
Eksperci tłumaczą to m.in.coraz większą konkurencją na rynku. 
Duża liczba realizowanych inwestycji sprawia, że deweloperzy 
starają się możliwie mocno podkreślić atuty swojego obiektu, 
przyciągnięcie do budynku usług, któreprzydadzą się pracow-
nikom biurowca może być ważną zaletą. Tym bardziej, gdy pra-
cownicy biurowi spędzają tam długie godziny i właśnie z tego 
powodu nie mają czasu, żeby po pracy zająć się swoimi sprawami. 

Jeszcze inny powód to dopasowanie oferty do oczekiwań od-
biorców, czyli młodych ludzi, którzy mają określone potrzeby 
i styl życia. W takim ujęciu jakość budynku, jego lokalizacja, do-
stępne na miejscu usługi mogą stanowić dla nich ważny atut 
przemawiający na korzyść konkretnego pracodawcy. Dewelo-
perom zależy na zadowoleniu najemców, a Ci z kolei muszą się 
liczyć z oczekiwaniami kandydatów do pracy.

Ważne jest 
otoczenie
Jak przyciągnąć najemców? oprócz nowoczesnej 
powierzchni i świetnej lokalizacji coraz bardziej 

zaczyna się liczyć oferta dodatkowa centrum 
biurowego, czyli np. część rekreacyjna, oferta 

gastronomiczna lub... przedszkole. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Kompleksowa oferta
 
Świetnym przykładem próby stworzenia maksymalnie kompleksowej oferty i wykorzy-
stania zalet lokalizacji może być gdańska dzielnica Przymorze, gdzie w bliskim sąsiedz-
twie Uniwersytetu Gdańskiego od kilku lat powstają nowoczesne kompleksy biurowe 
– Alchemia i Olivia Business Centre. Każdy z tych obiektów znalazł swój własnych 
sposób na stworzenie oferty dodatkowej, która przyciągnie najemców i pracowników. 
Inwestor komplesu Alchemia postawił na różnorodną ofertę spędzania czasu wolne-
go – powstało tam m.in. ogólnodostępne centrum rekreacyjno-sportowe z basenami, 
saunami, strefą fitness, halą sportową i strefą wspinaczki, docelowo może tam działać 
nawet kilkanaście restauracji o różnorodnej ofercie.
Atutem tego miejsca może też być certyfikacja powierzchni biurowej w amerykańskim 
systemie oceny wysokowydajnych budynków LEED i infrastruktura dla rowerzystów. 
OBC stawia natomiast na ułatwienia biznesowe, rezydenci centrum mają więc dostęp 
do wielu usług, takich jak: pozyskiwanie funduszy na rozwój firmy, wsparcie przy re-
krutacji pracowników, doradztwo prawne, księgowe i podatkowe, wsparcie marke-
tingowe i teleinformatyczne. Na terenie kompleksu znajdują się także 4 centra kon-
ferencyjne, centrum medyczne z apteką, 3 restauracje, banki i notariusz. Inwestor 
zadbał także o pracowników, którzy poruszają się rowerami – na terenie kompleksu 
znajdą się szatnie dla rowerzystów, miłośnicy nowoczesnych technologii motoryza-
cyjnych mogą natomiast skorzystać z punktu ładowania samochodów elektrycznych. 
Jeszcze inny pomysł na przyciągnięcie najemców polega na umożliwieniu łatwego 
dopasowania przestrzeni biurowej. Budynki kompleksu łaczą się ze sobą co pozwala 
firmom rozwijającym się na stopniowe powiększanie powierzchni najmu i stanowi alter-
natywę do kłopotliwych i kosztownych przeprowadzek.

 

Propozycja dla rodziców
 
Skuteczne i coraz bardziej popularne rozwiązanie, które znacznie ułatwia życie pra-
cowników biurowców to lokalizacja w budynku przedszkola. Jeszcze kilka lat temu 
taka nietypowa oferta centrum biurowego wywoływała duże zaskoczenie, teraz poja-
wienie się przedszkola albo żłobka w budynku staje się dosyć oczywistym pomysłem. 
Oczywistą zaletą prowadzenia przedszkola w budynku biurowym jest oszczędność 
czasu pracowników na dojazdach. Możliwość odwiedzenia swojej pociechy w trakcie 
przerwy w pracy również stanowi niekwestionowaną zaletę.
Co z wadami? Jedną z nich mogą być dosyć wysokie opłaty przedszkolne (placówka 
działa przecież w komercyjnym obiekcie, gdzie nie zawsze może liczyć na niższe koszty 
wynajmu) i ewentualne oczekiwania większej dyspozycyjność ze strony pracodawców. 
W przypadku biurowego przedszkola argument za szybszym wyjściem z firmy „Mu-
szę odebrać dziecko” przestaje być bowiem skuteczny. W tym przypadku rozwiązanie 
może polegać na kompromisie, czyli ustaleniu stałych godzin przedszkola, które będą 
odpowiadać godzinom pracy osób powierzających placówce swoje dzieci. 

”Pomysł na 
przyciągnięcie 
najemców polega 
na umożliwieniu 
łatwego dopasowania 
przestrzeni biurowej. 
Budynki kompleksu 
łaczą się ze sobą co 
pozwala firmom 
rozwijającym 
się na stopniowe 
powiększanie 
powierzchni najmu 
i stanowi alternatywę 
do kłopotliwych 
i kosztownych 
przeprowadzek.
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Osiedle „Złota Reneta” to kompleks budynków pięciokondygna-
cyjnych zlokalizowanych w pięknym otoczeniu zieleni, terenów 
rekreacyjnych oraz zbiorków wodnych, gdzie możemy zaczerp-
nąć świeżego powietrza.  Deweloper Makurat Invest ma do za-
oferowania mieszkania od 38 do 99 m2, są to zarówno kawalerki, 
jak i mieszkania 2, 3 bądź też  5 pokojowe z antresolą.  Mieszkania 
są wykończone z najwyższą precyzją. W każdym z nich są antyw-
łamaniowe drzwi wejściowe, videodomofon, czy wysokiej klasy 
grzejniki. Klatki schodowe są oddzielone od korytarzy, które pro-
wadzą do poszczególnych mieszkań. Wszystkie lokale oraz kon-
dygnacje są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Cichobieżne windy od hali garażowej aż do najwyższego piętra są 
dużym udogodnieniem dla mieszkańców.  Na bardzo wczesnym 
etapie budowy istanieje możliwość połączenia mieszkań. Lokale 
na parterze sa wyposażone w przydomowy ogródek, na piętrach 
są balkony. Z kolei na najwyższym, 4 piętrze są przepiękne duże 
tarasy, z których możemy podziwiać piękno natury.
Samo mieszkanie to jednak nie wszystko, istotna jest również 
infrastruktura oraz otoczenie. Na osiedlu trwa budowa nowo-

czesnego, przystosowanego dla najmłodszych placu zabaw. W 7 
budynku na parterze Deweloper przewidział usługi, czyli sklep 
spożywczy, aptekę czy też piekarnię. Dla osób lubiących aktywny 
tryb życia, będzie możliwość przechowania rowerów w specjal-
nych pomieszczeniach do tego przeznaczonych, które również 
będą postawione w tym roku. Bardziej zmotoryzowani mogą za-
parkować swój samochód na miejscach naziemnych przy danym 
bloku bądź też wykupić prawo do wyłącznego korzystania z miej-
sca postojowego w hali garażowej, która jest w każdym z budyn-
ków. Dzięki ścieżkom rowerowym mieszkańcy mogą dostać się 
w zaledwie parę minut do centrum Żukowa. Połączenie z Gdań-
skiem zajmuje około 15 minut jazdy samochodem. Mieszkańcy 
mogą również skorzystać z Kolei Metropolitalnej, której stacja 
znajduje się zaledwie 10 minut pieszo od osiedla. Na przestrze-
ni 3 lat rozpocznie się budowy obwodnicy metropolitalnej, która 
w lepszy sposób skomunikuje Żukowo z Trójmiastem. 
Terminy realizacji: budynki A, B, C, i D są już gotowe, budynek E to 
I kwartał 2018 roku z kolei budynki F i G to IV kwartał 2018 roku. 

Najwyższy standard 
i piękna okolica

Chcesz cieszyć się wszystkimi dogodnościami, jakie daje 
mieszkanie w pobliżu centrum miasta, a jednocześnie 

mieć ciszę, spokój i kameralną atmosferę? 
Jeśli tak - zamieszkaj na osiedlu Złota reneta!

MAkuRAT InveST SP. Z o.o.
ul. GdAńSkA 62, PęPoWo

tel. 607 030 845
tel. 695 991 400

sprzedaz@makuratinvest.pl

BIURO SPRZEDAży MIESZKAń:
Osiedle Złota Reneta

ul. Jabłoniowa, Żukowo
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Nieruchomości 
dla leniwych

daWid roman,
broker w spółce gerda Broker. 

Specjalizuje się w doborze 
instrumentów finansowych 
w zależności od potrzeb 
i oczekiwań klientów, 
w szczególności w inwestycjach 
w nieruchomości. Od początku 
kariery skoncentrowany na 
obsłudze klientów zamożnych.

inwestowanie w nieruchomości kojarzy się najczęściej z kupnem mieszkania 
i wynajmowaniem go na własną rękę. 

TEKST: dawid Roman | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Taka forma, choć wydaje się najłatwiejsza i naj-
prostsza, wymaga jednak sporego zaangażowa-
nia, zarówno na etapie poszukiwania najemcy, jak 
i obsługi w trakcie trwania umowy. Znacznie mniej 
wymagającym pod tym względem, a także z reguły 
bardziej zyskownym rozwiązaniem jest inwestycja  
systemie condo.

Kupno mieszkania na wynajem to inwestycyjny hit 
ostatnich lat, przyciągający coraz większe grono 
zainteresowanych. Trudno się temu dziwić, skoro 
pozwala na osiąganie 4-5 proc. zysku rocznie, przy 
sięgającym średnio poniżej 1,5 proc. oprocentowaniu 
lokat bankowych i wciąż niestabilnej koniunkturze na 
giełdzie. Taka sytuacja, utrzymująca się od dłuższego 
czasu, sprawia że nawet połowa oferowanych przez 
deweloperów mieszkań kupowanych jest w celu ich 
wynajmowania. Rynek zaczyna się więc powoli nasy-
cać, a konkurencja o klientów będzie się zwiększać, 
tym samym powodując z jednej strony kłopoty z ich 
znalezieniem, a z drugiej rodząc ryzyko utrzymania 
założonej wysokości czynszów. W dodatku część 
rynku najmu zagospodarowuje państwo, rozkręcając 
program Mieszkanie+, oferując atrakcyjne dla najem-
ców stawki i warunki. Te czynniki stanowią z pew-
nością zagrożenie, które przy podejmowaniu decyzji 
o inwestycyjnym zakupie mieszkania trzeba coraz 
poważniej brać pod uwagę.

Trzeba też pamiętać, że istotną niedogodnością sa-
modzielnego prowadzenia mieszkaniowej inwestycji, 
jest konieczność posiadania sporego zasobu wiedzy 
z różnych dziedzin oraz poświęcenia jej sporo cza-
su i wysiłku. Wiedza potrzebna jest szczególnie na 
etapie wyboru lokalu i jego lokalizacji, a więc czyn-
ników które mogą mieć decydujące znaczenie dla 
powodzenia inwestycji, a następnie w fazie poszuki-
wania najemców oraz załatwiania wszelkiego rodzaju 
formalności i podpisywania umów. A czynności te nie 
wyczerpują listy zdań, stojących przed inwestorem, 
bowiem w dalszej kolejności pojawiają się kwestie 
związane z zarządzaniem inwestycją, a więc egze-
kwowanie należności czynszowych, rozliczenia po-
datkowe, nadzór i administrowanie nieruchomością, 
w tym wykonywanie lub zlecanie prac związanych 
z konserwacją, naprawami itp.

Większości tego typu problemów można uniknąć, 
korzystając ze zorganizowanej formy inwestycji 
w nieruchomości, jaką jest rozwijający się system 
typu condo. Początkowo ograniczał się on do con-
dohoteli, czyli obiektów typowo hotelowych, gdzie 
poszczególne pokoje czy apartamenty sprzeda-
wano indywidualnym inwestorom, którzy czerpali 
z tego tytułu przychody, pomniejszone o opłaty 
związane z obsługą. Obecnie w systemie condo są 
oferowane i działają także nieruchomości innego 
typu, których cechą wspólną jest organizacja i kom-
pleksowe zarządzanie znajdującymi się w nich lo-
kalami, na przykład mieszkaniami, apartamentami, 
czy pokojami, których właścicielami są indywidualni 
inwestorzy. Tego typu obiekty w pierwszym okresie 
powstawały głównie w miejscowościach turystycz-
nych, zaś obecnie coraz większą popularnością cie-
szą się nieruchomości w dużych miastach, w któ-
rych popyt na wynajmowanie lokali nie jest tak bar-
dzo uzależniony od wahań sezonowych i obejmuje 
szerszą grupę klientów, a więc zapewnia lepsze 
wykorzystanie lokalu, a co za tym idzie możliwość 
osiągania większych zysków.

Profesjonalne przygotowanie nieruchomości, już na 
etapie projektowania, czyli lokalizacji i wyboru stan-
dardu, poprzez cały proces zarządzania nią, powo-
duje że z jednej strony zaangażowanie inwestora 
ogranicza się do minimum, a z drugiej, może on osią-
gać zyski wyższe niż w przypadku inwestycji doko-
nywanej indywidualnie. Zwykle sięgają one 6-8 proc. 
w skali rocznej.
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W ciągu ostatnich dziesięciu lat odse-
tek Polaków mieszkających w domach 
wzrósł z 49,7 do 57,4 proc. Więcej osób 
przenosi się do domów wolnostojących 
niż do szeregowców lub bliźniaków.
42,5 proc. Polaków mieszka w domach 
wielorodzinnych. W ostatnich latach 
liczba miast liczących powyżej 100 tys. 
mieszkańców spadła w Polsce z 41 do 
39, jednocześnie zmniejsza się odse-
tek ludności żyjącej w miastach. Wg 
Eurostatu, od 2005 do 2016 r. obniżył 
się on z 40,9 do 32,6 proc. Co ciekawe, 
odsetek ludzi żyjących na wsi również 
spadł (z 46,2 do 42,6 proc.). Dwukrotnie 
za to wzrosła liczba osób, które miesz-
kają w małych miastach i na przed-

mieściach. W 2005 było to 12,9 proc., 
a w 2016 – 24,9 proc.
Wiele osób rezygnuje z życia w dużym 
mieście i przeprowadza się poza jego 
granice, za cenę mieszkania kupując 
dom. Mimo że deweloperzy budują 
w ostatnich latach w Polsce sporo osiedli 
szeregowców i bliźniaków, to odsetek 
osób mieszkających w domach wolno-
stojących rośnie szybciej. Od 2005 do 
2016 r. zwiększył się z 44,4 do 51,9 proc., 
podczas gdy w przypadku szeregowców 
i bliźniaków zmiana była kosmetyczna 
(wzrost z 5,1 do 5,4 proc.). Te liczby 
oznaczają, że dziewięciu na dziesięciu 
Polaków mieszkających w domu, miesz-
ka w domu wolnostojącym.

Podwyżki cen opału to główny po-
wód wrześniowych podwyżek kosztu 
utrzymania mieszkania i jego wypo-
sażenia. Statystyczna para wydaje na 
ten cel średnio 568 złotych, a do tego 
często doliczyć trzeba jeszcze czynsz 
najmu lub ratę kredytu– wynika z sza-
cunków opartych o dane GUS.
Deflację pożegnaliśmy już prawię rok 
temu, ej miejsce na dobre zajęła in-
flacja. Nasze koszty życia z miesiąca 
na miesiąc rosną.
W przypadku kosztów składających 
się na utrzymanie dachu nad głową 
urząd uwzględnia koszty ogrzewa-
nia i nośników energii (odpowiadają 
za 40 proc. kosztów związanych 
z mieszkaniem), a ponadto m.in. 
wydatki na dostarczenie mediów, 
odprowadzenie nieczystości, zakup 
mebli, AGD, środków czystości czy 
remontów. We wrześniu najmocniej 
zdrożał opał – przeciętnie o 2,5 proc., 
choć dynamika wzrostu cen niektó-

rych sortymentów węgla była nawet 
kilkukrotnie wyższa.
- Od połowy 2016 roku przeciętny 
koszt związany z „dachem nad gło-
wą” znowu zaczął rosnąć – zauważa 
Bartosz Turek, analityk Open Finan-
ce. - W tym czasie wydatki per capita 
podniosły się z poziomu 271,7 zł do 
284,2 zł ustanawiając tym samym 
historyczny rekord. To znaczy, że 
dwuosobowa rodzina musi wydać na 
mieszkanie średnio trochę ponad 568 
zł miesięcznie. Warto przy tym dodać, 
że gwałtowny wzrost tych szacunków 
w połowie 2016 roku wynika z aktu-
alizacji danych na podstawie badania 
GUS „Warunki Życia”. Wynika z niego, 
że przeciętne wydatki na utrzymanie 
mieszkania wynosiły w 2016 roku 
221,35 zł (per capita), a na wyposaże-
nie i prowadzenie domu Polacy wyda-
wali przeciętnie po 57,73 zł miesięcz-
nie. Dla porównania w 2015 roku było 
to odpowiednio 219,48 zł i 54,47 zł.

Częściej 
mieszkamy 
w domach

Na przestrzeni ostatnich lat można 
zaobserwować tendencję do przenosin 

Polaków z mieszkań do domów, w blokach 
mieszka coraz mniej ludzi. 

Utrzymanie 
mieszkania 

- w górę

statystyczna para wydaje na utrzymanie 
mieszkania już 568 złotych miesięcznie. 
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W Trójmieście, czyli czwartym co do wielkości rynku 
biurowym w Polsce dominują inwestycje z sektora 
nowoczesnych usług dla biznesu. Tylko w ubiegłym 

roku właśnie ten sektor odpowiadał aż za 65% całego 
zapotrzebowania na trójmiejskie biura.

dla sektora
usług

TEKST: Grzegorz Bryszewski  | ZDjĘcIE: materiały prasowe

Biura

Wzrost popytu, wzrost podaży i podwojenie (w ciągu ostatnich 7 
lat) zasobów powierzchni biurowych. Właśnie w taki sposób firma 
doradcza JLL podsumowała rynek biurowy w Trójmieście w pierw-
szym półroczu 2017 roku.Według wspomnianego opracowania 
inwestorzy nowoczesnej powierzchni biurowej na Pomorzu mają 
wiele powodów do zadowolenia. 
O wciąż rosnącym zainteresowaniu powierzchnią biurową mówią 
oczywiście dane na temat wciąż rosnącego popytu w Trójmieście. 
- W I półroczu tego roku wynajęto 73 800 mkw., z czego największe 
transakcje to odnowienie najmu przez Energa Group na 15 100 
mkw.; odnowienie i ekspansja Amazon (łącznie na 7 100 mkw.) 
w Olivia Business Centre; jak również przednajem Swarovski (6 100 
mkw.) w budynku Yoko– informują analitycy firmy JLL. 

Trójmiasto może się także pochwalić niezłymi statystykami, jeśli 
chodzi o wskaznik pustostanów. Według badania firmy JLL znajdu-
je się on na poziomie 7,8%, co przekłada się na około 50 000 mkw. 
dostępnej powierzchni biurowej. Autorzy opracowania zauważają, 
że aktualne wyniki wskazują znaczący spadek w porównaniu 
z końcem 2016 r. Jego powód na pewno jest związany z szybką 
absorpcją nowo oddawanych projektów. 
Ciekawą zaletą trójmiejskiego są stosunkowo atrakcyjne czynsze, 
które wahają się od 12,75 do 14 euro za mkw. miesięcznie. Najemcy, 
którzy szukają biur w Trójmieście mogą więc liczyć na nowoczesną 
powierzchnię biurową o wysokim standardzie w cenach znacznie 
tańszych niż w stolicy, gdzie czynsze zaczynają się od kwoty 20 
euro i do kończą się na kwocie 23 euro.



   29

sektor usług 
nakręca popyt

 
Cechą charakterystyczną trójmiejskiego rynku jest silne zaintereso-
wanie biurami ze strony sektora nowoczesnych usług dla biznesu.
- Trójmiasto to czwarty co do wielkości rynek biurowy w Polsce 
i zarazem czwarta co do wielkości lokalizacja pod względem inwe-
stycji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Przedstawiciele 
tej branży są głównym generatorem popytu na nowoczesne po-
wierzchnie biurowe w regionie i tylko w ubiegłym roku odpowia-
dali za 65% całego zapotrzebowania na trójmiejskie biura. Tak 
wysoki wynik jest zasługą przede wszystkim firm z kapitałem 
amerykańskim i polskim, a także podmiotów z krajów nordyc-
kich i Niemiec, które są głównymi inwestorami z sektora usług 
w Trójmieście. Łącznie 120 zlokalizowanych tam centrów bizne-
sowych zatrudnia już ponad 19 000 osób, czyli o 15% więcej niż 
w roku ubiegłym. Dwucyfrowy wzrost zatrudnienia to dobry pro-
gnostyk zarówno dla branży usług, jak i deweloperów – podkre-
śla MarcinFaleńczyk, kierujący pracami trójmiejskiego biura JLL. 
Jednym z powodów zainteresowania Trójmiastem ze strony firm 
z krajów nordyckich może być łatwy dostęp do wykształconych pra-
cowników, którzy biegle posługują się językami północy Europy – bo 
właśnie w Trójmieście powstała najstarsza i największa w kraju filo-
logia Skandynawska na Uniwersytecie Gdańskim. Nie bez znaczenia 
będą też połączenia lotnicze i promowe z krajami skandynawskimi 
i obecność studentów z tych krajów na trójmiejskich uczelniach. 
W Gdyni znajduje się siedziba europejskiego rekordzisty sektora 
BSS pod względem liczby obsługiwanych języków: Thomson Reu-
ters ma ich na pokładzie aż 34!

CUBE offiCE PARK w GdAŃsKU

ŁUżyCKA offiCE PARK w GdyNi

KoMPlEKs BiZNEsowy AlChEMiA w GdAŃsKU



 30    

 
- Trójmiasto to główny 

ośrodek biznesowy na północy 
kraju, który liczy ponad 750 

tys.mieszkańców. 
- Wyraźne zalety metropolii 

to dobrze rozwinięta 
i różnorodna infrastruktura 

komunikacyjna, bogata 
sieć połączeń lotniczych 
i promowych. Trójmiasto 

cenione jest również przez 
inwestorów i pracowników 
jako miejsce o wyjątkowo 

wysokiej jakości życia, 
o łatwym dostępie do 

lasów i morza, z czystym 
powietrzem iwodą 

- Właśniew Trójmieście 
powstała najstarsza 
i największa w kraju 

filologia Skandynawska na 
Uniwersytecie Gdańskim, 
co sprawia, że inwestorzy 

mają łatwy dostęp do 
wykształconych pracowników, 

którzy biegle posługują 
się językami północy 
Europy. Stąd właśnie 

ogromne zainteresowanie 
inwestowaniem w Gdańsku, 

Gdyni i Sopocie ze strony 
skandynawskich firm 

- Główni i najwięksi najemcy 
powierzchni biurowej to firmy 

Arla Foods, Bayer,Geoban, 
Intel, Nordea Bank, SII, 

Thomson Reuters. 
- Lokalną specyfiką rynku 

biurowego jest także obecność 
sektora Oil&Gas i biur 

projektowych dla przemysłu 
stoczniowego.

Biurowa 
specyfika

obiecujące prognozy
 
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach 
rynek powerzchni biurowych wciąż będzie rósł.
- W ciągu ostatnich siedmiu lat Trójmiasto podwoiło 
zasoby powierzchni biurowej osiągając w I półroczu 
poziom 645 500 mkw. Kolejne 150 300 mkw. po-
zostaje w budowie. Z naszych prognoz wynika, że 
w II połowie 2017 roku na trójmiejski rynek biurowy 
może trafić nawet ponad 90 000 mkw – komentuje 
Łukasz Dziedzic, Konsultant w Dziale Badań Rynku 
i Doradztwa, JLL

CENTRUM BiZNEsowE C200 offiCE w GdAŃsKU

TRyToN BUsiNEss 
hoUsE w GdAŃsKU
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InWeSTyCJe, CZylI PRIoRyTeToWe dZIAłAnIA 
żukoWSkIeGo SAMoRZądu

Priorytetem są drogi, infrastruktura wodno-kanalizacyj-
na, szkolnictwo oraz bezpieczeństwo publiczne. W 2015 r. 
wydatki inwestycyjne wyniosły ponad 34 mln zł, w 2016 r. 
sięgały prawie 21 mln zł, a w 2017 r. zaplanowane wydatki 
inwestycyjne mają przekroczyć 36 mln zł.
Największe zrealizowane zadania w zakresie bezpieczeń-
stwa to budowa Remizy OSP wraz z Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (6,8 mln zł) oraz rozbudowa Komisariatu Policji 
w Żukowie (Gmina przekazała 1 mln zł). Wsparciem dla jedno-
stek OSP z Banina i Leźna był zakup samochodów ratowniczo-
gaśniczych (łączna kwota ok. 1 mln zł). 
W 2017 r. pozyskano z RPO WP 2014-2020 powyżej 1 mln zł na mo-
dernizację oświetlenia z zastosowaniem innowacyjnego systemu 
sterowania oraz prawie 7 mln zł na rewitalizację starego centrum 
miasta oraz stworzenie Centrum Aktywności Rodzin. 

Inwestycje 
to priorytet 

o dynamicznym rozwoju gminy Żukowo świadczy chociażby fakt, 
że tylko w ciągu ostatnich trzech lat, liczba mieszkańców wzrosła 

o prawie 10%. W ślad za rozwojem idzie szereg inwestycji.

Gminy Żukowo

Ważną inwestycją jest budowa węzłów integracyjnych w Żukowie 
i Rębiechowie przy stacjach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, na 
które planuje się przeznaczyć ok. 40 mln zł. Burmistrz Wojciech 
Kankowski w br. podpisał umowę z Obszarem Metropolitalnym 
oraz 13 gminami, które przystąpiły do projektu systemu roweru 
metropolitalnego. Łącznie na terenie 14 gmin funkcjonować będzie 
3,5 tys. rowerów oraz 7 tys. stojaków rowerowych. 
W ciągu ostatnich 3 lat wykonanych oraz przebudowanych zostało 
ok. 14 km dróg asfaltowych i z kostki brukowej, a także ponad 9 
km dróg i chodników z płyt yomb. Łącznie na inwestycje drogowe 
w ciągu ostatnich 3 lat gmina wydała ponad 16 mln zł.
Rekordową kwotę 45 483 166,00 zł dofinansowania otrzymał 
projekt „Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na te-
renie Gminy Żukowo – etap I”, złożony przez Spółkę Komunalną 
Żukowo Sp. zo.o.  w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016. Wkrótce 
podpisana zostanie umowa.

TEKST: Beata Bujnowska-Kowalska | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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ośWIATA, SPoRT I RekReACJA, 
CZylI nAukA I odPoCZynek W GMInIe żukoWo

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miszewie (etap I – ok. 
300 tys. zł). Planowany jest nowy budynek szkoły w Tuchomiu 
(na opracowanie dokumentacji projektowej przeznaczono ok. 
55 tys. zł). W 2015 r. zakończono budowę szkoły w Baninie wraz 
z halą sportową (30,6 mln zł). Opracowana została dokumen-
tacja projektowa dla kompleksowej modernizacji budynków 
szkół w Chwaszczynie, Leźnie i Skrzeszewie, na które Gmina 
otrzymała dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 w wysokości 
ok. 2,7 mln zł (wartość projektu to ponad 6 mln zł). 
Budowa boiska piłkarskiego w Żukowie przy ul. Książąt Pomor-
skich (ok. 1,5 mln zł), modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Żu-
kowie, Pępowie i Przyjaźni (wartość ok. 800 tys. zł, dofinansowa-
nie 300 tys. zł) oraz szereg zadań związanych z oświetleniem na 
boiskach, wyposażeniem sal sportowych, a także budową boiska 
sportowego w Łapinie, ma sprzyjać rozwojowi sportu w gminie.
170 tys. zł to kwota, którą łącznie w 2017 r. otrzymali sty-
pendyści Burmistrza i Rady Miejskiej Gminy Żukowo. Środki 
budżetowe na ten cel częściowo pochodzą z obniżenia diet 
radnych oraz wynagrodzenia burmistrza. 
W 2016 r. wystartował program „Dzieciaki Bystrzaki” wspoma-
gający rozwój uczniów. Akcja objęła 1850 uczniów i 150 na-
uczycieli. W ramach programu do wszystkich szkół zakupio-
ny został sprzęt multimedialny (wartość projektu to 3,5 mln 
zł, dofinansowanie 3,3 mln zł). Kolejny projekt „Mali Giganci” 
objął  277 dzieci w wieku przedszkolnym, a jego celem jest 
wzrost udziału dzieci w wieku 4-6 lat w edukacji przedszkolnej 
oraz utworzenie 42 trwałych miejsc wychowania przedszkol-
nego i poprawa jakości edukacji przedszkolnej w pięciu OWP 
(wartość projektu 1,1 mln zł, dofinansowanie prawie 1 mln zł).

JeSTeśMy dlA WAS, CZylI Co RobIMy, 
żeby MIeSZkAńCoM żyło SIę lePIeJ

Poza rządowym programem 500+ mamy także „Bon opiekuń-
czy”, czyli świadczenie pieniężne dla rodzin korzystających 
ze żłobków lub klubów dziecięcych działających na terenie 
gminy, a od niedawna również poza nią.
W 2017 r. po raz pierwszy w mieście Żukowo wystartował Budżet 
Obywatelski. Na jego realizację przeznaczono 200 tys. zł. Sołec-
twa otrzymują do dyspozycji fundusz sołecki wyodrębniony z bu-
dżetu gminy. W 2018 r. jest to kwota ponad 2,3 mln zł, z czego po-
nad 1,5 mln stanowią środki dodatkowe zwiększone uchwałą Rady 
Miejskiej w Żukowie. Również Osiedlom przyznawane są środki 
wyodrębnione w uchwale budżetowej (prawie 300 tys. zł).
Co roku Gmina dofinansowuje działania komunikacji miej-
skiej. W 2017 r. łączna kwota dotacji na ten cel dla ZTM 
Gdańsk, ZKM Gdynia i MZK ZG to niemal 1,8 mln. zł.
Wypełniając zobowiązania wyborcze, przez 3 lata nie zmie-
niły się stawki podatków lokalnych, a podmioty gospodarcze 
zwolnione są z podatku od nieruchomości przez pierwsze 
lata prowadzonej działalności.

tytuł HIT Pomorza 2016 za działania na rzecz •	
poprawy życia i bezpieczeństwa mieszkańców 
(budowa OSP i Centrum Zarządzania  
Kryzysowego w Żukowie), 
IV miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich •	
w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej 
Rozwijających Przedsiębiorczość,
nagrodę „Bursztynowy Katamaran” Pomorskiej •	
Rady Działalności Pożytku Publicznego  
i Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych 
za współpracę z organizacjami pozarządowymi,
Godło Promocyjne „Teraz Polska”, potwierdza-•	
jące, że gmina jest jedną z najlepszych w Polsce 
pod względem gospodarności oraz atrakcyjno-
ści dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Wyróżnienia dLa Gminy 
żukoWo, czyLi naGrody 
otrzymane za rozWój
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Rodzina zamieszkująca w 50-metrowym 
mieszkaniu (mowa o mieszkaniu w bu-
dynku wielorodzinnym) średnio każdego 
roku ponosi z tytułu ogrzewania koszt na 
poziomie 1200-2500 zł, a wszystko zależy 
od tego, w jakim budynku mieszka. Kosz-
ty ogrzewania zależą od wielu czynników. 
Wpływu na pogodę nie mamy, na termo-
modernizację budynku ograniczony, ale 
można zmienić kilka nawyków, poczynić 
drobne inwestycje i zaoszczędzić realne 
pieniądze, bo obniżenie przeciętnego ra-
chunku za ogrzewanie o 30 proc. to ponad 
600-700 zł oszczędności w skali roku.
Energia cieplna ucieka przez nieszczelne 
okna, drzwi oraz słabo zaizolowany dach 
i ściany, ze szczególnym uwzględnieniem 
styków powierzchni (kątów, narożników). 
Niskim kosztem można zaradzić nie-
szczelności okien czy drzwi – wymiana 
uszczelek potrafi uczynić cuda, a nakłady 
nie powinny przekroczyć kilkunastu zło-

tych. Warto też pomyśleć o wymianie okien. Przez okna domu ucieka 25 do 40 proc. ciepła. 
Bardzo ważny jest stan techniczny systemu grzewczego. Podstawowym działaniem, które można wyko-
nać na własną rękę jest dbanie o to, by grzejniki nie były zapowietrzone. Ale samo wytworzenie ciepła 
to nie wszystko, trzeba jeszcze rozprowadzić je po mieszkaniu. Długa gruba zasłona czy drewniana 
zabudowa nie pozwolą wykorzystać pracy grzejnika. Podobnie jak zastawienie go meblami. 
Do dobrego samopoczucia i zdrowia potrzebujemy świeżego powietrza. Jak na wszystko, tak i na wie-
trzenie mieszkania są lepsze i gorsze sposoby. Celem nie jest wychłodzenie mieszkania, tylko wymiana 
powietrza na świeże. Najlepiej robić to szybko, intensywnie i przy zakręconych grzejnikach. Należy 
też pilnować temperatury. Najcieplej powinno być w łazience (22-23 stopnie Celsjusza), w pokojach 
dziennych powinno się utrzymywać 20-21 stopni, w kuchni 18-20, a najchłodniejsze pomieszczenie to 
sypialnia. Według naukowców, spanie w 17-19 stopniach jest najzdrowsze i najbardziej efektywne.
Dodatkową oszczędność na ogrzewaniu odnotować można pilnując zużycia ciepła podczas nieobecno-
ści w domu. Przykręcić grzejniki powinno się nawet wyjeżdżając na weekend.

Oszczędzaj 
na ogrzewaniu

W okresie jesienno-zimowym zazwyczaj 
największe koszty utrzymania nieruchomości 

to rachunek za ogrzewanie. Jak można 
zminimalizować te koszty?

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Rynek 
bIuRowy 

dziś i jutro
Z Tomaszem Kwiatkowskim z iFMA Polska

rozmawia Anna Walk.

Panie Tomaszu, co zmieniło się na ryn-
ku nieruchomości biurowych w zakre-
sie usług property oraz facility mana-
gement przez ostatnie 15 lat.

- Właściwie wszystko. Wraz ze wzro-
stem liczby budynków biurowych 
pojawiały się nowe firmy świadczą-
ce różnego rodzaju usługi. Rynek 
-dojrzał. Przejęliśmy dużo know-how 
dzięki firmom zagranicznym, ale tak-
że polskie spółki mają swój znaczą-
cy wkład w rozwój branży. Aktualnie  
umacnia się rynek najemców, którzy 
coraz więcej oczekują od firm zarzą-
dzających (property management) 
nie tylko w zakresie podstawowych 
usług (jakimi są, obsługa instalacji 
budynkowych, optymalizacja kosz-
tów, aranżacje powierzchni, zarzą-
dzanie mediami) ale również coraz 
większy nacisk kładziony jest na 
usługi wykraczające poza ten obszar.  
Właściciele prześcigają się w akcjach 
społeczno-marketingowych. Organi-
zowane są akcje promujące aktywny 
styl życia -np.  przyjazd do biura na 
rowerze, biegi po schodach, akcje 
krwiodawstwa ,  pokazy  aut , akcje 
świąteczne, wystawy, kino letnie, 
Dzień Dziecka itp… Właściwie staje się 
to powoli standardem. Hole i recepcje 
coraz częściej zmieniają wygląd. Co-
raz większą uwagę zwraca się na zie-
leń w budynkach. Najnowszy projekt 
Olivia Star będzie połączony z prze-
szklonym ogrodem zimowym. 
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Czy można zatem powiedzieć, że na 
rynku wieje nudą i dostępne są już 
wszystkie możliwe usługi do wyboru 
do koloru?

- Ależ skąd. Obserwując rynki zachod-
nie , branże  w USA jest jeszcze sporo 
do zrobienia chociażby w sferze popra-
wy efektywności energetycznej, kom-
fortu pracy najemców, space manage-
mentu. Kiedy rozpoczynałem pracę 
w branży kilkanaście lat temu nowo-
ścią były systemu CAFM, ułatwiające 
komunikację oraz wymianę informacji, 
rejestrujące zdarzenia w budynkach, 
wspomagające raportowanie. Kon-
trakty oparte były o wynagrodzenie 
ryczałtowe a zakresy współpracy były 
bardzo ogólnie zdefiniowane. Obecnie 
Umowy KPI  oraz o wynik tzw. success 
fee nikogo nie dziwią, BMS-y coraz 
częściej są zarządzane zdalnie  – bez 
konieczności fizycznej obecności ob-
sługi technicznej 24h na dobę. Nowo-
ścią nadal są rozwiązania w zakresie 
Zarządzania Energia (Energy Mana-
gement Systems) oraz BIM (Building 
Information Modelling) dla obszaru 
facility management.

Czy to znaczy, że systemy zastąpią 
pracę człowieka?

- Zadano mi kiedyś zabawne  pyta-
nie- jak będzie wyglądał rynek nieru-
chomości biurowych za 50 lat -odpo-
wiedziałem wówczas, iż informatycy 
będą opiekowali się budynkami. A na 
serio mówiąc- z jednej strony tak 
się już dzieje , ale z drugiej pojawia 
się zapotrzebowanie na nowe usługi 
(chociażby obsługa klientów stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych). 
Branża automatyzuje się i opiera na 
systemach teleinformatycznych. Mia-
łem ostatnio przyjemność w ramach 
prowadzanych badań z IFMA Polska,  
obserwować pracę nad budową wir-
tualnej elektrowni. Polega to na tym, 
iż BMS-em zarządza komputer ( spe-
cjalnie opracowany algorytm ) , dzię-
ki czemu budynek zużywa energii 
mniej wtedy, gdy jest ona najdroższa 
na rynku a w sytuacjach zagrożenia 
blackout’em redukuje zużycie ener-
gii (generuje tzw. „negawaty” i od-
sprzedaje do sieci energetycznych). 
Właściciel nieruchomości może za-
tem dodatkowo osiągać zysk.. Na 
Pomorzu powstał ponadto jeden 
z pierwszych magazynów energii. 
Na świecie podobne produkty oferu-
ją już takie firmy jak E.ON czy Tesla. 
Budynki biurowe stają się zapaso-
wymi „bateriami” dla systemu ener-
getycznego. Gdy zredukujemy o do-
słownie kilka procent zużycie energii 
we wszystkich budynkach biurowych 
albo przejdziemy na zasilanie awaryj-
ne w sytuacjach kryzysowych okaże 
się , że nie potrzebujemy budować 
kolejnych elektrowni. 

nie za daleko wybiega Pan w przyszłość?
- Wirtualne elektrownie funkcjonują 
z powodzeniem w wielu krajach, u nas 
pojawiły się pierwsze wdrożenia bę-
dące docelowo częścią całego syste-
mu. W zakresie ekologii zrobiliśmy już 
sporo (certyfikaty, ekologiczne bu-
downictwo, świadomość najemców) 
jednak największy potencjał tkwi 
w nas samych. Wszelkie akcje typu 
„zgaś światło” , „zakręć wodę” są je-
dynie zwróceniem uwagi na problem, 
ale nie przynoszą spektakularnych 
sukcesów w postaci zmniejszenia 
zużycia.. Systemy są po to , żeby nas 
wspierać a czasem  za nas myśleć. 
Nie widzę w tym nic złego. Samocho-
dy i pociągi jeżdżą już samodzielnie, 
budynki samoczynnie funkcjono-
wać nie będą,  ale staną się częścią 
pewnego organizmu, połączonego ze 
sobą siecią energetyczną.
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Aż 5,1 mln mkw. powierzchni biurowej oferował warszawski rynek pod koniec 
pierwszego półrocza 2017 roku – ustalili analitycy Cushman & Wakefield. 

Według szacunków badaczy już za 3 lata w stolicy może zostać oddana 
rekordowa ilość powierzchni biurowej.

bije rekordy
Warszawski rynek

ZDjĘcIE: materiały prasowe



O planowanej podaży nowoczesnej 
powierzchni biurowej mówi cykliczny 
raport  międzynarodowej firmy dorad-
czej Cushman & Wakefield – Skyline 
Tracker. 
Analitycy tej firmy podkreślają,  że podaż 
na rynku nieruchomości biurowych w Pol-
sce rośnie dynamicznie, a w ciągu ostat-
nich 10 lat zasoby w Warszawie zwiększy-
ły się ponad dwukrotnie. 
Największy wzrost dostępnej powierzch-
ni biurowej odnotowano natomiast w 
trakcie ostatnich 18 miesięcy. W tym cza-
sie deweloperzy oddali do użytkowania 
540 000 mkw., co przełożyło się na 11,5% 
wzrost podaży. Rekordową liczbę mkw. 
powierzchni biurowej – aż 410 000 do-
starczono w 2016 r. Zasoby stolicy na ko-
niec pierwszego półrocza 2017 osiągnęły 
ponad 5,1 mln mkw.

rozwój zmienia lokalizację biur
Znaczna podaż powierzchni biurowych połączona z brakiem od-
powiednich terenów pod inwestycje w ścisłym centrum miasta 
ma duży wpływ na lokalizację nowych parków biurowych.
- Dynamiczny rozwój rynku biurowego, który obserwowaliśmy w 
Warszawie przez ostatnie półtora roku przyczynił się do zmian 
w geografii dwóch z trzech najbardziej rozwiniętych stref biu-
rowych stolicy. Strefa Ścisłego Centrum rozszerza się na za-
chód i północ, a strefa Centralnego Obszaru Biznesu na północ i 
wschód – mówi Kamila Wykrota, partner, dyrektor działu doradz-
twa i analiz rynkowych, Cushman & Wakefield w Polsce.
Według badań analityków z firmy Cushman & Wakefield  aktu-
alnie 60% istniejącej powierzchni zlokalizowane jest w trzech 
najmocniej rozwiniętych strefach biurowych stanowiących je-
dynie 4% całkowitej powierzchni miasta: Centralnym Obszarze 
Biznesu, ścisłym Centrum i na Służewcu.
Pod koniec czerwca 2017 r. w budowie znajdowało się 720 000 
mkw. nowej powierzchni biurowej, z czego 67% zlokalizowane 
jest w Centralnym Obszarze Biznesu i w strefie City Center West. 
Łączna powierzchnia sześciu największych projektów realizowa-
nych obecnie w Warszawie wynosi 370 000 mkw. (ponad połowa 
powierzchni w budowie), to budynki: Varso, Warsaw Hub, Menni-
ca Legacy, Generation Park, Spark i Spinnaker.

rekord za trzy lata
- Przewidujemy, że podaż nowej powierzchni biurowej w War-
szawie w 2017 r. wyniesie 320 000 mkw., czyli nieco powyżej 
średniej z lat 2012-2016. W kolejnych dwóch latach spodzie-
wamy się oddania do użytku 190 000 mkw. (2018 r.) i 315 000 
mkw. (2019 r.) Natomiast w 2020 r. jeśli warunki ekonomiczne 
się nie zmienią i deweloperzy zrealizują swoje plany, w sto-
licy padnie nowy rekord z 430 000 mkw. nowej powierzchni 
biurowej oddanej na rynek – mówi Kamila Wykrota i dodaje 
- Mimo, iż tempo rozwoju warszawskiego rynku biurowego 
w porównaniu rok do roku wykazuje znaczne różnice, jest 
ono na tyle stabilne, że średni poziom podaży w dłuższej 
perspektywie zmienia się nieznacznie. To świadczy o tym, że 
warszawski rynek biurowy osiągnął kolejny etap dojrzałości.
Wzrost podaży powierzchni z 2016 r. spowodował, że pod ko-
niec pierwszego kwartału 2017 r. stopa pustostanów w War-
szawie wyniosła 14%, w porównaniu do 7% w 2012 r. Badacze 
przewidują, że stopa pustostanów spadnie  (z powodu pro-
gnozowanej silnej absorbcji netto i spadku aktywności de-
weloperów) do poziomu 13,5%.
Według analizy firmy  Cushman & Wakefield najemcy coraz 
częściej wybierają powierzchnię biurową położoną w central-
nych lokalizacjach, właśnie dlatego przewidywany jest wzrost 
liczby inwestycji realizowanych w Centralnym Obszarze Biz-
nesu. W 2021 roku powinien on wynieść 37% (310 000 mkw.). 
Inwestorzy powinni także tworzyć nowe centra biurowe 
w Mokotowie i w strefie wschodniej Pragi.
- W trakcie najbliższych trzech do pięciu lat, będziemy mogli 
zaobserwować rosnące zainteresowanie nowymi obszarami 
takimi jak City Center North, obszar wokół skrzyżowania ul. 
Sobieskiego i Beethovena w obrębie strefy Mokotów oraz na 
Pradze w strefie wschodniej. Wszystko za sprawą rozbudowy 
infrastruktury, rewitalizację postindustrialnych przestrzeni 
miejskich oraz holistycznego podejścia do planowania prze-
strzeni – prognozuje  Kamila Wykrota.
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W CiąGU OStAtNiCH KiLKU tyGODNi DOSZłO DO KOLEJNyCH 
ZMiAN PERSONALNyCH. CHOć OBESZłO Się BEZ REWOLUCJi, tO 
NA KiLKU WAżNyCH StANOWiSKACH POJAWiLi Się NOWi LUDZiE. 
CHOć „NOWE tWARZE” CZęStO WCALE NiE Są NOWE, tO WARtO 

PRZyBLiżyć SyLWEtKi NAJWAżNiEJSZyCH Z NiCH.

zmiany personaLne W reGionie

Oto nowi 
prezesi i dyrektorzy

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe

patryk FeLmet,
dyrektor ds. rozwoju Portu gdańsk

Do zespołu managerów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Patryk Felmet 
dołączył na początku października. Odpowiadał będzie za stworzenie 
całościowej strategii obecności Portu Gdańsk na rynkach międzynaro-
dowych. Zajmie się także działaniami marketingowymi. Patryk Felmet 
dotychczas kierował Przedsiębiorstwem Usług Portowych Rezerwa, spół-
ką zależną ZMPG. - Odchodzę z Rezerwy z poczuciem dobrze wykona-
nego zadania i przekonaniem, że firmę pozostawiam w dobrych rękach 
-  mówi Patryk Felmet i dodaje: - Jestem świadomy, że obejmując funkcję 
dyrektora w Porcie Gdańsk, przyjmuję na siebie ogromną odpowiedzial-
ność za przyszłość tej spółki.



marek hiLLa,
dyrektor generalny sopot Marriott resort & spa

Przez ostatnie siedem lat zarządzał hotelem Warmiński z Olsztyna. Wraz z 
początkiem listopada obejmie stanowisko dyrektora generalnego hotelu Sopot 
Marriott Resort & SPA (dawna Mera SPA). Ma blisko 20-letnie doświadczenie 
w branży hotelarskiej. Zaczynał od stanowiska recepcjonisty na promach Stena 
Line. Następnie był kierownikiem recepcji i housekeepingu w Bellis Resort Hotel 
Łeba. W latach 2007-2010 przygotowywał do otwarcia i zarządzał hotelami Au-
reus City (obecny Bonum) w Gdańsku i Bayjonn w Sopocie. W 2010 roku został 
prezesem zarządu i dyrektorem generalnym największego w Olsztynie, 134-
pokojowego hotelu Warmiński. Marek Hilla jest absolwentem Wydziału Zarzą-
dzania Akademii Morskiej w Gdyni oraz Uniwersytetu Cornella w USA. 

arkadiusz kraszkieWicz,
zastępca prezydenta Wejherowa

Pierwszy zastępca prezydenta Wejherowa ds. społecznych i ekonomicznych jest 
wejherowianinem. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rachunkowość i finanse na Uniwersytecie 
Gdańskim, zarządzanie oświatą oraz negocjacje i mediacje na Uniwersytecie 
Warszawskim. W 2003 roku Arkadiusz Kraszkiewicz rozpoczął pracę w Wy-
dziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Pracował na stanowisku 
referenta, podinspektora, inspektora i zastępcy kierownika. Od 2009 roku pełnił 
funkcję skarbnika miasta. Ma uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych 
spółek skarbu państwa. Jest też członkiem Komisji Finansów Związku Miast 
Polskich. Mimo szerokiego zakresu obowiązków służbowych systematycznie 
poświęca się pracy społecznej. 

andrzej spiker, 
dyrektor generalny Pomorskiego 
urzędu Wojewódzkiego w gdańsku

Nowy dyrektor generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 
to absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1989 roku związany z „Soli-
darnością”. Pełnił funkcję głównego księgowego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, a następnie współtworzył Fundusz Gospodarczy – jednooso-
bową spółkę KK „Solidarność”, w której zajmował stanowisko wiceprezesa, a 
następnie prezesa zarządu. W latach 2002 – 2004 pełnił funkcję wiceprezesa 
Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., a w latach 2004-2010 stanowi-
sko prezesa zarządu MTG. W 2007 roku został laureatem Złotej Dziesiątki 
Biznesu Pomorza.
 

roman noWak
p.o. dyrektora 
Pomorskiego ośrodka ruchu Drogowego 

Na stanowisku dyrektora Roman Nowak zastąpił Wiesławę Kasprzewską-Char-
kin, która przeszła na emeryturę. Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego 
kierował będzie co najmniej trzy miesiące, kiedy to rozstrzygnięty zostanie 
konkurs na stanowisko dyrektora. Roman Nowak z PORD-em związany jest 
od 2007 roku. Pracę rozpoczynał jako egzaminator i wykładowca dla instruk-
torów oraz innych egzaminatorów. W 2015 roku został kierownikiem ODTJ 
Autodrom Pomorze w Pszczółkach. Natomiast w lutym tego roku objął funkcję 
zastępcy dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego do spraw marke-
tingu, szkoleń i bezpieczeństwa ruchu drogowego.



 44    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Zawodowcy 
w natarciu, 

czyli kogo 
potrzebuje 

trójmiejski rynek

DUżE i WCiąż ROSNąCE ZAPOtRZEBOWANiE NA PRACOWNiKóW, SPADEK ZAiNtERESOWANiA 
SZKOLNiCtWEM ZAWODOWyM, A PRZEDE WSZyStKiM EMiGRACJA ZAROBKOWA MłODyCH 
SPECJALiStóW tO GłóWNE POWODy, KtóRE ZADECyDOWAły O URUCHOMiENiU SPECJALNEGO 

PROJEKtU „GDAńSK MiAStEM ZAWODOWCóW”. 

TEKST: GUP Gdańsk | ZDjĘcIE: GUP Gdańsk
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Centrum 
rozWoju tAlentóW

olivia Business Centre 
Budynek olivia six

Al. grunwaldzka 472d
gdańsk, polska

tel.: (58) 500-56-30
informacja@centrumtalentow.pl

godziny otwarcia: 
poniedziałek-czwartek: 08:00-18:00

piątek 08:00-15:00

Jednym z jego podstawowych filarów jest wsparcie edukacji 
zawodowej. Dzięki ścisłej współpracy Wydziału Rozwoju Spo-
łecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Zawodowego Nr 1, szkół oraz Gdańskiego Urzę-
du Pracy wsparcie to jest realizowane w ramach poradnictwa 
zawodowego w niedawno powstałym Centrum Rozwoju Talen-
tów. Stale malejąca stopa bezrobocia oraz duża konkurencyj-
ność ofert pracy na trójmiejskim rynku pracy to bez wątpienia 
dobry znak dla kandydatów, ale jak się okazuje także ogromny 
problem dla pracodawców. Niedopasowanie kwalifikacji pracow-
ników do wykonywanego zawodu, społeczne przekonanie o niż-
szości wykształcenia zawodowego to wyzwania przed którymi 
stanęło gdańskie Centrum Rozwoju Talentów. Jego zadaniem 
jest zmniejszenie deficytu młodych zawodowców na rynku, co 
w praktyce oznacza zwiększenie liczby zatrudnienia absolwen-
tów szkół zawodowych i podniesienia jakości ich edukacji.
Niestety, tylko kilka procent absolwentów gimnazjów wybiera 
polskie szkoły zawodowe, a dodatkowo spora część z nich tuż 
po uzyskaniu pełnoletności i zakończeniu nauki wy-
jeżdża z kraju. W Gdańsku, ze względu na jego 
położenie, a także ciągły rozwój miasta no-
wych miejsc pracy przybywa w rekordo-
wym tempie. Stale rosnący przemysł 
stoczniowy, budownictwo, branża 
SSC, a także IT stawiają przed nami 
ogromne wyzwanie rekrutacyjne. 
Naszym zadaniem jest pomoc pra-
codawcom w zatrudnieniu pracow-
ników. Problem pojawia się wtedy, 
gdy zaczyna ich po prostu brako-
wać - wyjaśnia Roland Budnik, dy-
rektora Gdańskiego Urzędu Pracy. 
Centrum Rozwoju Talentów rozwija 

w szkołach model nowoczesnego, ale przede wszystkim sku-
tecznego poradnictwa zawodowego. Dynamicznie zmieniający 
się rynek pracy stawia przed szkolnictwem, również zawodo-
wym konieczność sprawnego przystosowania młodych ludzi 
do przyszłej pracy i możliwie najlepszego wykorzystania przez 
nich swoich mocnych stron. Dzięki działalności Centrum za-
równo sami uczniowie, jak i nauczyciele a także rodzice otrzy-
mują wsparcie, aby nauczyć się identyfikować talenty, rozwijać 
je, a w konsekwencji na ich podstawie dokonać wyboru dalszej 
ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej.
Młodzieżowa Kraina Centrum Rozwoju Talentów w trakcie 
innowacyjnych zajęć przy wykorzystaniu różnego rodzaju 
testów, gier, ćwiczeń i multimedialnych narzędzi angażuje 
uczniów na wielu różnych płaszczyznach. Metody te poma-
gają określić własne talenty, predyspozycje a także ustalić 
co jest dla młodzieży ważne i interesujące. W trakcie spotkań 
doradcy zawodowi kładą duży nacisk na wyznaczanie kie-
runku poszukiwania własnej drogi. Prezentowane są infor-

macje nt. lokalnego rynku pracy i zapotrzebowania 
na wybrane specjalności, a także organizo-

wane są wizyty studyjne, gdzie uczniowie 
mogą przyjrzeć się pracy specjalistów 

od kuchni. Młodzież aktywnie uczest-
niczy także w różnego rodzaju kon-

ferencjach, panelach eksperckich 
i spotkaniach z ludźmi sukcesu, 
którzy dzielą się swoim doświad-
czeniem. To również tutaj młodzi 
ludzie uczą się w jaki sposób 
przygotować skuteczne doku-
menty aplikacyjne, a w konfron-
tacji z rekruterami sprawdzić na 

żywo swoje umiejętności.

Centrum rozWoju
 tAlentóW W liCzBACh

przeprowadzono 923 porady
indywidualne dla młodzieży i studentów

przeprowadzono 178 warsztatów dla 3353 osób

zorganizowano ponad 14 konferencji/seminariów
poświęconych doradztwu zawodowemu
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Dzięki inicjatywie operatora Stena Line, 
mogliśmy zaproponować Państwu zu-
pełnie nowy format spędzania czasu 
w gronie naszych firm członkowskich, 
wypełniając morską podróż z Gdyni do 
Karlskrony programem, którego główny 
akcent położyliśmy na rozwój poprzez 
podróże, gdyż, jak mawiał Hans Christian 
Andersen, podróżować znaczy żyć…
W piątkowy wieczór dyrektor „Praco-
dawców Pomorza” Tomasz Limon wraz 
z Justyną Wojtaszczyk z KeyK Project 
Marketing&Media i Ireneuszem Osińskim 
z Fundacji Na Rzecz Rozwoju Talentów 
zaprosił do kreatywnej gry drużynowej pn. 
„Wyprawa w nieznane z nieZNAJOMYM”. 
W sobotę poznaliśmy dwie wyjątkowe 
osobowości podróżnicze. Pierwszy z pre-
legentów, urodzony w Gdańsku Michał 
Kochańczyk, z wykształcenia ekonomi-
sta i afrykanista, to jeden z najbardziej 
wszechstronnych polskich globtroterów. 
Jako alpinista, polarnik, żeglarz i kaja-
karz stale przesuwał granice ludzkich 
ograniczeń.
Młodsze pokolenia kontynuują przecie-
ranie ścieżek służących poznaniu kultur 
świata, czego ciekawym przykładem był 
nasz drugi prelegent, torunianin, absol-

went wydziału filologii romańskiej Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Tomasz Owsiany. 
Związany publicystyczną działalnością 
z miesięcznikiem „Poznaj Świat”, Tomasz 
Owsiany dał poznać się szerszemu gro-
nu odbiorców literatury podróżniczej za 
sprawą swojej pierwszej dużej publikacji, 
czyli książki pt. „Madagaskar. Tomek na 
Czerwonej Wyspie”, w której opisał do-
świadczenia z pobytu w madagaskarskiej 
głuszy, gdzie pełnił rolę nauczyciela fran-
cuskiego w ramach misji katolickiej.
O znaczeniu pasji w życiu zawodowym, 
o udziale szczerości w pełnym wyrażaniu 
siebie w biznesie, opowiedział podczas 
prelekcji zatytułowanej „Autoprezentacja 
i wystąpienia publiczne” Ireneusz Osiń-
ski, Pełnomocnik Zarządu „Pracodawców 
Pomorza” ds. Relacji Biznesowych.
Relacje z klientami i praca na rzecz wzor-
cowej komunikacji z klientami/odbiorca-
mi marki była z kolei sednem wystąpienia 
Justyny Wojtaszczyk, której prezentacja 
„Media społecznościowe. Zło czy wielka 
szansa” stanowiła punkt wyjścia do dys-
kusji na temat etyki definiującej dopusz-
czalne formuły komunikacji z klientami 
przy tworzeniu kampanii wizerunkowych 
produktów dużych, znaczący się marek.

MORSKIE PODBOJE 
„PRACODAWCóW POMORZA”
Tytułowe podboje to nic innego 
jak z sukcesem zrealizowana 
misja poszerzania horyzontów 
na pokładzie zmierzającego do 
Karlskrony promu Stena Spirit, 
który pod koniec września był 
dla „Pracodawców Pomorza” 
nową przestrzenią integracji, 
networkingu znanego z cyklu 
„Biznes to Relacje” i spotkań 
z wyjątkowymi gośćmi.

TEKST: Maciej Michniewski
ZDjĘcIA: Maciej Michniewski

zoBACz Wideo
Z wydARZENiA
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- W dniach 18-22 września przeprowadziliśmy najnowszą odsło-
nę zagranicznego biznesowego projektu edukacyjnego zaim-
plementowanego w Polsce kilka lat temu przez naszą organiza-
cję, przy udziale polskich i zagranicznych partnerów – mówi To-
masz Limon, Dyrektor Zarządzających „Pracodawców Pomorza” 
- W realizacji przedsięwzięcia pomógł nam Rotary Club Sopot, 
reprezentowany przez trener Ewę Bonk-Woźniakiewicz, która 
wspierała głównego trenera Karla-Wolfganga Eschenburga, wy-
stępującego z ramienia organizacji Kaufmannschaft zu Lübeck 
i Fundacji Ernst Schmidheiny Stiftung – kluczowych partnerów 
udostępniających licencję gry WIWAG. Rolę współorganizatora 
projektu objęło ponadto Miasto Gdańsk, zaś sponsorami zostali 
Fundacja ENERGA i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Nie 
odnieślibyśmy sukcesu bez partnerów merytorycznych, czyli 
State Street Polska i ManpowerGroup Solutions.
Sednem gry WIWAG jest zaawansowany program komputero-
wy operujący wskaźnikami i zmiennymi niezbędnymi przy od-
wzorowywaniu i właściwej symulacji współczesnej ekonomii, 
uwzględniając wszystkie założenia efektywności produkcji, 
zarządzania produktem. Program potrafi komplikować sytuację, 
generować niespodziewane wyzwania dla uczestników gry.
Kontynuuje Tomasz Limon: - Stworzyliśmy cztery pięciooso-

bowe zespoły maturzystów reprezentujących gdańskie szkoły: 
Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelar-
skich i Zespół Szkół Morskich. Stronę niemiecką reprezentowali 
uczniowie z Ernestinenschule zu Lübeck. Uczestnicy, obejmu-
jąc tymczasowo rolę prezesów i dyrektorów prężnie prosperu-
jących firm, wzięli udział w ich dalszym rozwoju. Wiedzę ekono-
miczną przyswajali wyłącznie w języku angielskim. 
Inauguracja tegorocznej odsłony gry miała miejsce 18 września 
w siedzibie „Pracodawców Pomorza”. Drugi dzień był w cało-
ści poświęcony szkoleniom z komunikacji międzykulturowej, 
narzędzi e-commerce i mediom społecznościowym. Trzeciego 
dnia pojawiliśmy się w gdańskiej siedzibie State Street Polska, 
by wziąć udział w grze inwestycyjnej stosowanej jako test przy 
rekrutacji pracowników do firmy oraz nauczyć się zasad stra-
tegii społecznej odpowiedzialności biznesu. Czwartego dnia 
wróciliśmy do siedziby „Pracodawców Pomorza”, by tam, jesz-
cze przed rundą czwartą WIWAG, zająć się tematyką zarządza-
nia zasobami ludzkimi i rekrutacją specjalistów. Wieńczący grę 
dzień piąty symulował Walne Zgromadzenie. Uczestnicy pre-
zentowali obecnym i potencjalnym akcjonariuszom oraz udzia-
łowcom produkty, wykazując przy tym wyniki finansowe swoich 
firm z ostatnich czterech lat.

NAuKA 
BIZNESu
WIWAG to gra ekonomiczna, czyli pięć dni zaawansowanej 
nauki przedsiębiorczości w języku angielskim. Jest to idealna 
propozycja pozaszkolnej edukacji dla młodzieży. 

TEKST: Maciej Michniewski  | ZDjĘcIA: Maciej Michniewski

zoBACz Wideo
Z wydARZENiA
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raportowanie 
zmieni cSr

WyBRANE fiRMy BęDą MUSiAły PUBLiKOWAć RAPORty NA tEMAt SWyCH DZiAłAń 
Z ZAKRESU CSR (SPOłECZNEJ ODPOWiEDZiALNOśCi BiZNESU). DLA KRAJOWyCH fiRM tEN 
UNiJNy WyMóG OZNACZA KONiECZNOść WPROWADZENiA ZMiAN ORGANiZACyJNyCH,  
ZySKA NAtOMiASt OtOCZENiE BiZNESU – RAPORty NiEfiNANSOWE POZWOLą BOWiEM 

NA łAtWE PODEJMOWANiA DECyZJi O WSPółPRACy Z DANą fiRMą. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Obowiązek przedstawienia informacji 
niefinansowych (czyli np. CSR) jest 
przewidziany dla banków i instytu-
cji finansowych, spółek giełdowych 
i innych jednostek zainteresowania 
publicznego, które spełniają równo-
cześnie dwa kryteria: z jednej strony 
średnioroczna wielkość zatrudnienia 
przekracza 500 osób, z drugiej suma 
bilansowa jest wyższa niż 85 mln zł 
lub osiągane przychody netto prze-
kraczają 170 mln złotych. Właśnie te 
firmy będą musiały informować oto-
czenie o swojej polityce i ryzykach 
dotyczących kwestii społecznych, 
środowiskowych, pracowniczych, po-
szanowania praw człowieka i przeciw-
działania korupcji i łapownictwu oraz 
o tym, jak tymi ryzykami zarządzają. 
- Dodatkowo, zgodnie z treścią roz-
porządzenia ministra finansów z 25 
maja 2016 roku, do ujawniania infor-
macji dotyczących polityki różnorod-
ności będą zobowiązane duże spółki 
giełdowe, które spełniają dwa wa-
runki: ich średnioroczne zatrudnienie 
wynosi ponad 250 osób, zaś suma 
aktywów bilansu przekracza 85 mln 
zł lub przychody netto przekraczają 
170 mln złotych. Raporty o kwestiach 
niefinansowych będą publikowane 
w cyklu rocznym. Weryfikacja prezen-

towanych informacji jest dobrowolna. 
Obowiązkowa kontrola biegłego rewi-
denta dotyczyć będzie tylko tego, czy 
jednostka raportuje, a jeżeli nie, to czy 
podaje powody braku stosownej poli-
tyki – podkreśla Ewa Sowińska, biegły 
rewident, zastępca prezesa Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów.
Maria Ibisz, Menedżer, Zespół ds. 
zrównoważonego rozwoju CE w fir-
mie doradczej Deloitte zaznacza, że 
według znowelizowanej ustawy o ra-
chunkowości w przyszłym roku blisko 
300 firm w Polsce zostanie zobowią-
zanych do publikowania raportów nie-
finansowych  zawierających dane za 
2017 rok. Dla blisko 250 z nich będzie 
to pierwszy tego typu proces. 
- Uporządkowanie aspektów niefinan-
sowych w sprawozdawczości firm moż-
na porównać do rewolucji, która doko-
nała się kilka lat temu w sposobie spo-
rządzania sprawozdań finansowych. 
Obowiązujące w Europie i w Polsce jed-
nolite standardy MSSF i MSR wdrożyły 
wówczas nie tylko firmy, które zostały 
nimi objęte obligatoryjnie. Wielu się-
gnęło po nie, ponieważ  standaryzacja 
i spójność pozwoliła inwestorom na 
porównywanie danych oraz kondycji 
firmy w relacji do konkurencji oraz firm 
zagranicznych – podkreśla Maria Ibisz.

eWa soWińska, 
biegły rewident, zastępca prezesa 

Krajowej rady Biegłych rewidentów

- Nowoczesne firmy są właściwie 
„skazane”na stworzenie działań 

CSR. Ich rola staje się coraz bardziej 
odczuwalna w biznesie i staje 

się nieodłączną częścią wartości 
przedsiębiorstwa.

-Kluczowe będą tutaj badania, które 
pokazują czynniki wpływające na 
wartość firmy podczas jej kupna 

przez inwestora. Według dawnych 
badań 80 procent wartości firmy 
stanowiły  dane zawarte bilansie 

finansowym (aktywa netto/kapitały 
własne), pozostała część to wartości 

niematerialne, czyli na przykład 
doświadczenie przedsiębiorstwa, 

jego marka i ludzie tam pracujący. 
Dzisiaj te role się odwróciły, 

najnowsze analizy mówią więc, 
że tylko 16 procent wartości 

firmy wynika bezpośrednio z jej 
sprawozdania finansowego. Pozostałe  

wartości stanowią właśnie wartości 
niematerialne, które mają  coraz 

większe znaczenie. Badacze wciąż nie 
posiadają odpowiedniego narzędzia, 
żeby wyliczyć ich konkretna wartość, 
w przyszłym roku w Gdańsku z Prof. 

Jerzym Hausnerem podejmiemy 
dyskusję w tej sprawie. Na efekty na 

pewno trzeba będzie jeszcze poczekać. 
Jednak warto zacząć już dzisiaj.

CSR 
to konieCzność
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WIękSZy doSTęP do InFoRMACJI 

Eksperci podkreślają, że w 2018 czeka nas prawdziwa "rewolucja"w do-
stępie do informacji o dużych podmiotach.
- Na początku 2018 roku powinno ukazać tyle samo raportów niefinan-
sowych ile powstało w ciągu ostatnich 10 lat. Spowoduje to większy 
dostęp do informacji o działalności operacyjnej dużych podmiotów. 
Dzięki raportom niefinansowym łatwiej będzie podjąć decyzje doty-
czące np. zatrudnienia czy współpracy z daną firmą – uważa  Liliana 
Anam, menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo, 
ekspert zajmujący się standardami raportowania niefinansowego.
Część ekspertów prognozuje, że efektem wprowadzenia unijnych 
wymogów może być większa rozpoznawalność tego typu działań 
wśród  przedstawicieli biznesu. Gdy temat CSR pojawi się w spra-
wozdaniach rocznych dużych firm, to można również liczyć na to, 
że zwiększy się znaczenie takich działań jako ważnego elementy 
sukcesu przedsiębiorstwa.
Według Ewy Sowińskiej, CSR może zostać bardziej zrozumiany, gdy wię-
cej głosów na jego temat pojawi się od osób związanych z finansami.
- Wydaje mi się, że dotychczas tematami CSR zajmowały się w kor-
poracjach osoby wyspecjalizowane w działalności wizerunkowej 
i PR. I nie ma w tym nic złego, bo odpowiedzialność  społeczna biz-
nesu ma przecież także charakter wizerunkowy. Brakuje natomiast 
głosów na temat konkretnych i mierzalnych efektów finansowych 
realizowania polityki CSR w firmie.  Dla przykładu – jeśli dana firma 
ma przemyślaną politykę zatrudniania i potrafi pozyskać dobrych 
pracowników i zatrzymać ich w firmie, to takie działania oznaczają 
wyraźne oszczędności na kosztownych i długotrwałych procesach 
rekrutacyjnych. Wymóg raportowania fianansowego może także 
oznaczać poważne wyzwania organizacyjne dla przedsiębiorców. 
- Wyzwaniem dla firm będzie wdrożenie nowego procesu raportowania 
niefinansowego w organizacji. Jednostki objęte obowiązkiem posiadają 
wdrożony proces raportowania finansowego, dedykowane mu systemy 
i pracowników. Natomiast w przypadku raportowania niefinansowego dane 
gromadzone są w różnych punktach organizacji, często brakuje systemów, 
które dane by gromadziły, pojawia się również pytanie, kto powinien się 
zajmować tym procesem raportowania. -uważa Liliana Anam.

FIRMA dySCyPlInuJe PodWykonAWCóW

W ocenie ekspertów CSR wręcz idealnym przykładem skutecznego i prze-
myślanego działania z zakresu CSR może być komunikat szwedzkiej IKEI, 
która oficjalnie podkreśliła, że nie będzie kupowała i używała drewna pozy-
skanego podczas kontrowersyjnej wycinki w Puszczy Białowieskiej.
-Ten komunikat na pewno jest efektem globalnej strategii CSR firmy, 
która jest zdecydowanie bardziej rozwinięta i wyprzedza o kilka kro-
ków nasze krajowe działania w tej sprawie. Tutaj warto podkreślić, że 
wspomniane oświadczenie nie będzie miało wpływu jedynie na działa-
nia koncernu, wpłynie również na wielu mniejszych dostawców i pod-
wykonawców. Firma, która prawidłowo zajmuje się odpowiedzialnością 
społeczną powinna bowiem realizować swoje własne zasady CSR 
i upewnić się, że jej podwykonawcy również działają według takich sa-
mych reguł gry – zaznacza Ewa Sowińska.

LiLiana anam, 
menedżer zarządzający firmy 

edukacyjno-doradczej Csrinfo

-Obowiązek sporządzania 
oświadczenia nt. informacji 

niefinansowych został wprowadzony 
w miękki sposób. Przedstawia on 

obszary, do jakich raportujący musi 
się odnieść, natomiast pozostawia 
swobodę dot. wyboru standardu 

sporządzania oświadczenia, a także 
formatu (jako część sprawozdania 

z działalności lub jako raport 
odrębny). Dlatego tak ważny jest 
wybór standardu raportowania, 

który pomoże raportującym 
ustalić co jest istotne i dodatkowo 
oferuje wskaźniki. Na ten moment 

najpopularniejszym na polskim 
rynku jest międzynarodowy standard 

Global Reporting Initiative - prawie 
80% raportujących skorzystało z niego. 

Od zeszłego roku jest on dostępny 
bezpłatnie w języku polskim.

kluCzowy 
będzie wybóR 

StandaRdu 
RapoRtowania
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Jednym z ważnych punktów tegorocz-
nego kongresu była debata plenarna 
"Europa wielu prędkości", gdzie paneliści 
zastanawiali się, czy rozwarstwienie Unii 
musi prowadzić do jej rozpadu w długim 
terminie. Wielu uczestników tej debaty 
podkreślało, że Europa wielu prędkości 
nie może oznaczać podziału kontynentu 
na biednych i bogatych.
- Powinniśmy rozmawiać o słabych pań-
stwach, a nie integracji europejskiej. Ho-
landia potrzebuje silnych państw. Przecież 
jeśli deficyty budżetowe w krajach człon-
kowskich są utrzymywane w karbach, to 
po co nam jakieś zewnętrzne bufory. Tak 
naprawdę musimy trzymać się zasad – 

podkreślał Adriaan Schout, koordynator 
na Europę z firmy Clingendael z Holandii. 
- Polska ma jeszcze wiele do nadrobienia do 
krajów zachodnich, ale nie chce wstąpić do 
strefy euro. Tymczasem już teraz ci, którzy 
są poza nią pozostają na marginesie – za-
znaczała europosłanka Róża Thun.
Podczas sopockiego spotkania rozmawia-
no także o racjonalnej stronie patriotyzmu, 
ryzyku w biznesie, lotnictwu dyspozycyj-
nym i inwestycjach w przemysł kosmiczny.
Gościem gali zamknięcia EFNI był George 
Friedman, założyciel i  prezes,Geopoliti-
cal Futures, którzy próbował przewidzieć 
przyszłość Unii Europejskiej. Naukowiec 
prognozował upadek Niemiec i Rosji. 

W przypadku Niemiec zagrożeniem jest 
ogromne uzależnienie gospodarki od 
eksportu, z kolei Rosja nie stworzyła do 
dzisiaj nowoczesnej gospodarki.
- Za 30 lat Polska zostanie najpotęż-
niejszym państwem w regionie Europy 
Środkowo – Wschodniej, mocno oddzia-
łującym na politykę europejską – pod-
kreślał George Friedman.
Europejskie Forum Nowych Idei to mię-
dzynarodowy kongres środowisk biz-
nesowych organizowany od siedmiu 
lat przez Konfederację Lewiatan we 
współpracy z BUSINESSEUROPE, mia-
stem Sopot oraz partnerami bizneso-
wymi i instytucjonalnymi.

SOPOCKIE DYSKuSJE 
O SILNEJ EuROPIE
W trakcie trzydniowych debat VII edycji Europejskiego 
Forum Nowych Idei, kilkuset gości (przedstawicieli 
świata biznesu i polityki, kultury i nauki oraz organizacji 
pozarządowych) poszukiwało koncepcji na silną, 
innowacyjną Europę. Najnowsza, siódma z kolei edycja 
wydarzenia miała miejsce pod koniec września w Sopocie.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: EFNI
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popRawia efekty pRaCy
Refleksologia

Z WiELU MOiCH DOśWiADCZEń ZDOBytyCH W CZASiE PROWADZENiA WiELU tERAPii i ZABiEGóW 
WSKAZUJE NA tO, żE WiELE OSóB, KtóRE CiERPiAły Z POWODU StRESU,  JUż PO ODByCiU 2 ZABiEGóW 
REfLEKSOLOGii ODCZUWAły ZNACZNą POPRAWę. PROBLEMy ZE SNEM, CZęStE POBUDKi O GODZiNiE 

3-4 W NOCy, KtóRE DO tEJ PORy Były NAGMiNNE, ODESZły W NiEPAMięć. 

TEKST: Zdzisława Mochnacz | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Nieważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!

„Klientka, która od 2 lat cierpi na chorobę 
autoimmunologiczną, przy której poja-
wiają się wędrujące bóle wewnątrz or-
ganizmu, a szczególnie dotkliwe są bóle 
twarzy, najczęściej w nocy, odczuła ulgę 
już po pierwszym zabiegu. Do tej pory 
odbyła 8 terapii i jakość jej życia diame-
tralnie się poprawiła. Wreszcie może sku-
pić się w pracy, nie opuszcza stanowiska 
pracy z powodu nagłego napadu bólu. 
Dzisiaj pracuje efektywnie i zaczęła się 
uśmiechać do otaczających ją ludzi, co 
oczywiście ma duże znaczenie dla atmos-
fery panującej w biurze”.
„Pacjent w wieku 68 lat, który na co dzień 
zajmuje się zarządzaniem firmą budowla-
ną, zgłosił się z nieustającym problemem 
i bólem związanym z zapaleniem nerwu 
trójdzielnego, który trwał już od dwóch 
lat, stwierdził, że po 6 zabiegu reflekso-
logii jego życie nabrało innego wymiaru. 
"Odzyskał" swoją twarz, która wcześniej 
drętwiała i bolała, a ponadto jego życie 
intymne nabrało kolorów. W pracy jest 
nadal aktywny i nie wyobraża sobie, aby 
mógł oddać stery”.
Problemy z koncentracją, zapamiętywa-
niem to zmora dzisiejszych czasów. Pod-
łoże tego może być różne, jednak mogą 
one wynikać prawdopodobnie z dysfunk-
cji płata skroniowego, który jest za to 
odpowiedzialny. 
Od wielu lat obserwuję swoich klientów 
i mogę dziś powiedzieć, że po odbyciu 
zabiegów refleksologii zmniejszyła się 

agresja, stres, niepokój o siebie czy bli-
skich, poprawiła się koncentracja, wzra-
sta poczucie własnej wartości, czy też 
nabywają umiejętności słuchania i zaufa-
nia. Polepsza się jakość życia, a co za tym 
idzie poprawia się ich funkcjonowanie 
w środowisku zawodowym, co znowu ma 
przełożenie na efektywność pracy. Dopie-
ro, gdy przywróci się dobre zdrowie i spo-
kój emocjonalny u człowieka, wtedy moż-
na oczekiwać efektywnej pracy, a przede 
wszystkim aktywnej i odpowiedzialnej 
postawy pracownika. 
Warto zwrócić uwagę na kolegę czy ko-
leżankę zza biurka, czy ich zachowanie 
jest niecodzienne: są nadmiernie ruchli-
wi albo odwrotnie, są nagle zbyt powolni 
w reakcjach, czy pojawiają się trudności 
w wyrażaniu uczuć, co powoduje konflikty 
w biurze.
Zabiegi refleksologii są alternatywą dla 
tych wielu dolegliwości. Całkowicie bez-
bolesne, bardzo przyjemne, dedykowane 
każdemu. To jest temat, który jest bar-
dzo aktualny w krajach skandynawskich, 
w firmach, które szczycą  się taką stra-
tegią zarządzania jaką jest społeczna 
odpowiedzialność biznesu. Celem strate-
gicznym biznesu są oczywiście działania, 
które przyczyniają sie do wzrostu zamoż-
ności, a co za tym idzie poprawy jakości 
życia społeczeństwa. Pomyślmy zatem 
o refleksologii jako o szansie na popra-
wę efektywności pracy zatrudnionych 
pracowników.

dyplomowany refleksolog certyfikowany 
przez instituto de Reflexologia facial & Podal 

international w Barcelonie utworzonym 
przez lone sorensen - światowej sławy 

terapeutkę. Członkini Międzynarodowego 
stowarzyszenia Refleksologów Global 

facial Refleksology Network. Jedna z kilku 
terapeutów Reflex Therapy Temprana 

w Polsce. właścicielka Refmed Gabinetów 
Refleksologii w Gdańsku.

Aleksandra 
Adamiak
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Przy tej okazji kierownictwo przedsię-
biorstwa i zaproszeni goście wymieniali 
się opiniami na temat: Trójmiejski rynek 
usług dla biznesu magnesem dla ko-
lejnych inwestorów, czyli: Co zachęca 
firmy do inwestowania i jak zmienia się 
rynek pracy w Trójmieście? Remigiusz 
Wojciechowski, dyrektor Bayer Servi-
ce Center Gdańsk, pochwalił się na 
wstępie, że w momencie uruchamiania 
działalności w Gdańsku, planowano 
zatrudnić w tutejszym centrum (sku-
pionym na obsłudze księgowej działal-
ności koncernu w 20 krajach Europy, 
łącznie z centralą w Leverkuzen), 200 
osób, a po 5 latach, czyli w 2017 r. licz-
ba pracowników wynosi prawie 400. 
W dodatku większość osób z pierwsze-
go naboru wciąż w firmie pracuje. 
- Wielu z pracowników przez te pięć 
lat awansowało na menedżerów ope-
racyjnych, zarządzają nawet 300 

osobowymi zespołami. Przez ten czas 
zainwestowaliśmy 1,5 mln zł w szkole-
nia pracowników. Takie szanse rozwoju 
ludziom na początku drogi zawodowej 
dają właśnie takie organizacje jak nasza, 
niestety wiedza na ten temat w społe-
czeństwie wciąż jest zbyt mała – pod-
kreslaj Remigiusz Wojciechowski.
Wojciech Tyborowski, dyrektor Invest 
in Pomerania, wspominał, że  jednym 
z pierwszych jego sukcesów było wła-
śnie pozyskanie Bayera dla Gdańska:
- Kiedy rywalizowaliśmy z innymi 
miastami w Polsce o przyciągnięcie 
tego koncernu, chyba nikt poza nami 
samymi nie wierzył, że możemy wy-
grać z Wrocławiem. Jako Invest in Po-
merania wystartowaliśmy niespełna 
rok przed rozpoczęciem negocjacji 
z Bayerem i w tamtym czasie nasza 
inicjatywa miała “zero na koncie”.

BAYER 
KRZEPNIE 
I KRZEPI
Piąta rocznica uruchomienia Bayer Service Center 
Gdańsk, czyli centrum usług wspólnych światowego 
koncernu była obchodzona w Olivia Business Centre. 

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: materiały prasowe



Pomorska                     Nagroda

Rzemiosła

2017
KonKurs „PomorsKa nagroda rzemiosła”

Inicjatywa ta powstała na bazie konkursu „Firma z Jakością”, którego pierwsza edycja miała miejsce w 1996 r. 
i który przez kolejne lata zdobywał uznanie i renomę wśród pomorskich firm, a także regionalnych i lokalnych 
władz oraz pomorskich mediów. 

W roku 2016 konkurs zmienił nieco konwencję oraz nazwę na „Pomorska Nagroda Rzemiosła”. 
Ogłoszenie wyników tegorocznej, drugiej edycji konkursu oraz wręczenie nagród laureatom 
nastąpi 21 października 2017 r., podczas gali w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej .

Celem organizatora konkursu - Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
jest wyróżnienie firm rzemieślniczych województwa pomorskiego, w kilku kategoriach:

kategoria firma innowacyjna, obejmuje firmy, które mogą pochwalić się nowoczesnymi rozwiązaniami, 
zarówno w sferze zarządzania jak i nowych technologii; 

kategoria firma wielopokoleniowa, obejmuje firmy rodzinne, w których wiedza o wykonywanym rzemiośle, cza-
sem już zanikającym, przekazywana jest kolejnym pokoleniom z wielkim poszanowaniem dla tradycji; 

Przyznawany jest także tytuł rzemieślnik roku dla: seniora rzemiosła, debiutu roku i osobowości roku. 
Otrzymają je rzemieślnicy, wyróżniający się na tle innych, którzy nie skupiają się jedynie na pracy zawodowej, 
ale równie ważna jest dla nich działalność społeczna i charytatywna.  
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TeCHNo MaRiNe
na Dragon 2017

łóDź MOtOROWA RivER CHASER tMR-9 PRODUKCJi POLSKiEJ fiRMy tECHNO MARiNE 
Z MALBORKA DOSKONALE SPRAWDZiłA Się NA MANEWRACH DRAGON 2017. 

JAkość I PRoFeSJonAlIZM 

Myśląc o produktach wysokiej jakości często szukamy 
wytworów międzynarodowych konsorcjów i korporacji. 
Tymczasem często wystarczy rozejrzeć się po rodzimym 
rynku, aby znaleźć produkty jeszcze lepsze jakościowo 
i do tego w atrakcyjnych cenach. Doskonałym przykładem 
tego jest firma Techno Marine z Malborka, produkująca 
unikatowe łodzie hybrydowe.
Firma specjalizuje się nie tylko w kompleksowej budowie 
rekreacyjnych oraz profesjonalnych łodzi hybrydowych 
o długości od 7 do 16 metrów oraz  konstrukcji jednostek 
pływających, ale też w wykonaniu i montażu tub pneu-
matycznych, elementów tapicerskich, systemów napę-
dowych i instalacji systemów radiowo-nawigacyjnych. 
Jako jedna z pierwszych firm producent stosuje nowości 
i rozwiązania technologiczne takie, jak napędy wielosilni-
kowe i konstrukcje mieszane z kevlarem. Natomiast dział 
projektowania czuwa nad zaspokojeniem indywidualnych 
życzeń, w efekcie czego każda łódź jest zaprojektowana 
tak, jak tego sobie zażyczy klient. 

oFeRTA dlA WoJSkA

Łódź patrolowa River Chaser TMR-9 to najnowszy pro-
dukt firmy Techno Marine, przeznaczony do zadań woj-
skowych. Jest to mobilna jednostka szybkiego reago-
wania z silnikami stacjonarnymi z innowacyjnym napę-
dem JET - pierwsza tego typu w Europie! Łódź została 
specjalnie zaprojektowana do celów patrolowania i za-
bezpieczania w trudnych warunkach rzecznych. To wy-
jątkowa konstrukcja na skalę europejską. River Chaser 
występuje w dwóch długościach: 9 i 11 metrów. Projekt 
jest proponowany przede wszystkim dla Sił Zbrojnych 
RP, ale także dla innych użytkowników.
Kadłub łodzi oraz pozostałe elementy konstrukcji wy-
konane są z aluminium, co gwarantuje niską masę, a co 
za tym idzie także niskie zanurzenie. Dzięki temu River 
Chase TMR-9 to jednostka, która doskonale sprawdza 
się w skrajnych warunkach pogodowych. Łodzie tej serii 
posiadają ochronę balistyczną i pięć stanowisk bojowych. 
Konstrukcja oraz innowacyjny napęd pozwalają na wpły-
niecie na każdy rejon wody. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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lekkA I MobIlnA

River Chaser TMR-9 został specjalnie zaprojektowany z myślą o trudnych wa-
runkach logistycznych, związanych z samym przewozem łodzi oraz jej wodo-
waniem. Dużym atutem łodzi jest jej mobilność - dzięki swoim wymiarom oraz 
niewielkiej masie z łatwością można ją transportować na przyczepie podło-
dziowej i wodować bezpośrednio do wody na nieprzygotowanym terenie. Co 
istotne, transport jednostki nie wymaga żadnych dodatkowych zezwoleń.
Proponowane przez producenta wyposażenie łodzi to dwa silniki Volvo 
Penta, każdy z napędem JET Hamilton, o mocy 300 KM (pozwala to na 
osiągnięcie prędkości do 36 węzłów) oraz zestaw nawigacji, składający się 
z plotera 12-16”, radaru 2kW, GPSmap i echosondy wraz z radiem morskim. 
Wyposażenie to umożliwia bezpieczne i szybkie poruszanie się łodzią po 
rzekach, które nierzadko są płytkie i niebezpieczne. 
Niedawno łódź byłą prezentowana na manewrach Dragon 2017, gdzie spotkała 
się ze znakomitymi komentarzami i opiniami. Duże zainteresowanie wzbudziła 
także na targach „Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego” w Kielcach.

River Chaser TMR-9 dzięki 
specjalnej konstrukcji, 
innowacyjnemu 
napędowi, niskiej masie 
oraz nowoczesnemu 
wyposażeniu idealnie 
sprawdza się w trudnych 
warunkach rzecznych. 
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Wygodne podróże w regionie, więcej połączeń, sprawniejszy przewóz towarów 
Magistralą Węglową – takie będą efekty modernizacji i elektryfikacji ponad 150 
km linii na Pomorzu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na doku-
mentację projektową trzech odcinków: Kościerzyna-Gdynia (nr 201), Somonino-
Kartuzy (nr 214) i Glincz- Kartuzy (nr 229). To kolejny etap inwestycji o wartości 
blisko 900 mln zł, która zostanie zrealizowana do 2023 roku.
- Inwestycja z Krajowego Programu Kolejowego zwiększy możliwości sieci kole-
jowej na Pomorzu. Zapewnione będą lepsze podróże na regionalnych i między-
regionalnych trasach. Polskie Linie Kolejowe stworzą także lepsze możliwości 
dla przewozu towarów ze Śląska do portu w Gdyni - mówi Kazimierz Smoliński, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
Projekt obejmuje modernizację i elektryfikację pomorskich linii kolejowych z Ko-
ścierzyny do Gdyni (l. 201) oraz odcinków pomiędzy Somoninem a Kartuzami (l. 
214) i Glinczem a Kartuzami (l. 229). PLK wybudują 50 km nowego toru między 
Kościerzyną a Gdańskiem Osową oraz zelektryfikują 88 km linii. Trasa od Ko-
ścierzyny do Trójmiasta będzie dwutorowa. Wymienionych będzie także 86 km 
toru i 88 rozjazdów. Pasażerowie zyskają łatwiejszy dostęp do kolei. Będzie kom-
fortowa obsługa dzięki budowie i modernizacji 33 peronów. Czas przejazdu na 
trasie Kościerzyna - Gdynia Główna skróci się z obecnych 1h16 min do około 1 h. 
Projekt usprawni także przewóz ładunków do portu w Gdyni.  W Glinczu zostanie 
zbudowana kilometrowa łącznica, która umożliwi bezkolizyjne, wielokierunkowe 
połączenie linii Kościerzyna – Gdynia i Glincz – Kartuzy. Natomiast w rejonie sta-
cji Kartuzy powstanie łącznica o długości ponad 3 km, która umożliwi połączenie 
linii Somonino – Kartuzy i Glincz – Kartuzy bez zmiany kierunku jazdy dla relacji 
Somonino – Kartuzy – Glincz. Takie rozwiązanie skróci czas przejazdu.

Modernizacja 
Magistrali Kolejowej

Wizz Air ogłosił nową trasę, z Gdań-
ska do norweskiego Tromsø. Już od 
16 grudnia, Wizz Air będzie oferować 
3 loty tygodniowo. Bilety są dostęp-
ne w systemie przewoźnika. Ceny 
zaczynają się od 59 zł wraz z baga-
żem podręcznym o wymiarach mak-
symalnych 50x40x32cm. Tromsø 
to miasto położone w północnej 
Norwegii. Jest głównym centrum 
kulturalnym w rejonie koła podbie-
gunowego. W Tromsø znaleźć można 
m.in. akwarium polarne, muzea i wy-
sunięty najbardziej na północ ogród 
botaniczny w Europie. Loty będą 
odbywać się we wtorki, czwartki i so-
boty.  W sezonie letnim w ruchu re-
gularnym z Gdańska można polecieć 
do m.in.  Helsinek (Finnair) Amster-
damu (KLM), Warszawy, Krakowa, 
Tel Awiwu (PLL LOT), Frankfurtu, 
Monachium (Lufthansa), Oslo (Nor-
wegian) Berlina (Airberlin) Alicante, 
Belfastu, Birmingham, Bristolu.

Połączenie 
do Tromso
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Aż 10 mln dofinansowania na rozwój 
mogą otrzymać startupy z sektora 
elektromobilności.
- Rozwój elektromobilności w Polsce 
jest jednym z kluczowych priorytetów 
rządu. Branża ta ma bowiem duże 
znaczenie dla wzrostu innowacyjności 
i konkurencyjności polskiej gospodarki 
- powiedział podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Energii  Michał Kurtyka pod-
czas inauguracji opracowanego Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) programu Elektro ScaleUP. 
Podsekretarz stanu w ME razem z wi-
ceminister rozwoju Jadwigą Emilewicz 
i prezes PARP Patrycją Klarecką wziął 
udział w spotkaniu z dziennikarzami. 

W rankingu czasopisma „Wspólnota" dotyczącym wydatków jedno-
stek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia Pomorze zajęło 
drugie miejsce w kategorii województw. Region wyprzedziło tylko 
Mazowsze. Trzecią lokatę zajęło województwo dolnośląskie.
 Nagrody zostały wręczone w Katowicach 5 października 2017 
r. podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.
– Cieszę się, że Pomorze znalazło się w piątce najlepszych 
województw w Polsce – mówiła odbierając statuetkę Marzena 
Mrozek, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego . – Miejsce drugie jest dla 
mnie potwierdzeniem tego, że podejmowane przez nas dzia-
łania w zakresie polityki zdrowotnej są dobrze zaplanowane 
i przynoszą pozytywne rezultaty. Pomorskie lubi podejmować 
wyzwania i być pionierem. Tę nagrodę dedykuję wszystkim 
mieszkańcom województwa pomorskiego, bo człowiek i życie 
ludzkiej jest najważniejsze. Na przykład dzięki Regionalnemu 
Programowi Operacyjnemu dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 zostaną zrealizowane programy profilaktyczne 
o wartości prawie 80 mln zł – dodaje Mrozek. 
Ranking powstał na podstawie rocznych sprawozdań z wyko-
nania planu wydatków budżetowych JST publikowanych przez 
Ministerstwo Finansów i dane udostępnione przez Główny 
Urząd Statystyczny z lat 2006-2015.
Najważniejsze kryteria, jakie były brane pod uwagę to wydatki 
województw na: ochronę zdrowia w przeliczeniu na mieszkań-
ca, medycynę pracy w przeliczeniu na mieszkańca,  lecznictwo 
ambulatoryjne i psychiatryczne w przeliczeniu na mieszkańca 
czy też aktywność inwestycyjna liczona w procentach wydat-
ków majątkowych w wydatkach na ochronę zdrowia.

Dofinanansowanie 
elektromobilności

Wysokie 
wydatki 
na zdrowie

PARP 1 uruchomi konkurs na akcelerator, który 
wypracuje innowacyjne projekty dla branży 
elektromobilności z co najmniej 30 startupami. 
Otrzyma on na ten cel 10 milionów złotych 
dofinansowanie z agencji. Wnioski można zgła-
szać do 7 listopada 2017 r. Pilotaż wpisuje się 
w rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności.
Na program akceleracyjny złoży się kilka ele-
mentów. Pierwszym będzie wsparcie młodych 
firm przez mentorów, ekspertów biznesowych 
i technologicznych. Drugim - zapewnienie do-
stępu startupom do polskich liderów polskiego 
rynku elektromobilności. Trzecim – dofinanso-
wanie dla najlepszych startupów w wysokości 
od 100 do 500 tys. złotych, które będą mogły 
przeznaczyć na prace nad rozwojem swojej 
technologii i przygotowaniem jej do wdrożenia.
Program jest finansowany z Programu Ope-
racyjnego Inteligentny Rozwój, poddziała-
nie 2.4.1 Centrum Analiz i Pilotaży nowych 
instrumentów Inno_Lab.
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Sześć projektów pomorskich uczelni wyższych i insty-
tutów zbuduje laboratoria wyposażone w aparaturę 
badawczą, z których korzystać będą przedsiębiorcy 
rozwijający nowoczesne produkty i usługi.  Na stwo-
rzenie i wyposażenie takich laboratoriów przezna-
czone zostanie aż 85 mln złotych dofinansowania 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego. Dzięki realizacji projek-
tów powstaną laboratoria wyposażone w aparaturę 
badawczą, z których korzystać będą przedsiębiorcy 
rozwijający nowoczesne produkty i usługi. Infrastruk-
tura badawcza powstanie w odpowiedzi na konkretne 
zapotrzebowanie przedsiębiorstw i służyć będzie 
realizacji wskazanych w każdym projekcie istotnych 
dla danej branży badań. Zaplanowane inwestycje to 
m.in. Centrum Medycyny Translacyjnej Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, Laboratorium Zarządzania 
Kryzysowego na Politechnice Gdańskiej i Centrum 
Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej.

Laboratoria 
dla przedsiębiorców

IHS Markit - światowy lider w dziedzinie ekonomicznej, finansowej 
i przedmiotowej analizy rynku oficjalnie otworzył swoje biuro w Gdań-
sku. Firma współpracuje z 50000 klientów z ponad 140 krajów. Jako 
jedna z nielicznych firm z branży nowoczesnych usług dla biznesu, 
IHS Markit jest obecna na amerykańskiej giełdzie NASDAQ. IHS 
Markit wynajmuje 4100 m2 w nowoczesnym budynku C200. Wybór 
tego miejsca jest nieprzypadkowy, ponieważ firma współpracuje ze 
znajdującą się w sąsiedztwie Politechniką Gdańską. Nowe biuro to nie 
tylko piękne wnętrza i nowoczesne rozwiązania, to przede wszystkim 
ludzie, których w gdańskiej siedzibie zatrudnionych jest już ponad 
200, a w planach jest kolejnych 100 osób.
Firma aktualnie zatrudnia 13000 specjalistów w 31 krajach, w tym 
samych pracowników branży IT jest aż 3700. Wszyscy ludzie z pasją, 
talentem, chcący rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie 
IT są tam mile widziani. IHS stawia również na młode talenty zatrud-
niając absolwentów, którzy dzięki dostępowi do najciekawszych tech-
nologii informatycznych mają stworzone realne możliwości rozwoju 
zgodnie z wewnętrzną ścieżką kariery.  Firma IHS Markit propaguje 
zdrowy i aktywny tryb życia oraz stawia na integrację – specjali-
ści z dziedziny IT w samym tylko Gdańsku uczestniczą w akcjach 
sprzątania lasów, w każdą środę spotykają się na grę w planszówki, 
uczestniczą w kursach językowych, organizują zbiórki dla gdańskiego 
schroniska oraz wyprawki szkolne dla dzieci, wspólnie kręcą kilome-
try dla Gdańska oraz grają drużynowo w piłkę nożną i koszykówkę.

Gdańskie biuro 
IHS Markit
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Kolejne rekordowe wyniki przeładunków w Porcie Gdańsk. Po 8 miesiącach2017 roku 
wynik poprawił się o 3,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i jest 
jednocześnie wyższy, niż prognozowano. Do sierpnia w największym polskim porcie 
morskim przeładowano aż 25 501 876 ton różnego rodzaju towarów. Na wyróżnienie 
zasługuje sektor przeładunków kontenerowych, gdzie trend wzrostowy jest wyjątkowo 
wyraźny. W okresie styczeń-sierpień 2017 roku, Port Gdańsk zrealizował swoje przeła-
dunki na poziomie 0,7% powyżej założonego na ten czasookres planu. Wolumen obsłu-
żonych towarów, w większości wystąpił w relacji importowej (63,6%). Dobry sierpniowy 
wynik jest głównie zasługą przeładunków drobnicy w kontenerach, paliw (w większości 
ropy)i węgla. Tylko w sierpniu drobnicy przeładowanoo ponad 1/4 więcej niż w tym sa-
mym miesiącu ub.r. Co ważne, miał też miejsce pierwszy w tym roku przeładunek rudy. 
Od stycznia do sierpnia 2017 r. przeładowano łącznie ponad 25,5 mln ton towaru. Jest 
to kontynuacja tegorocznego trendu rekordowych przeładunków – już w I półroczu 
Port Gdańsk zanotował najlepszy w swojej historii wynik, wypracowując o kilka pro-
cent większą wartość niżw analogicznym okresie 2016 r. Bieżący rok w przeładunkach 
pokazuje, jak dynamicznie rozwija się Port Gdańsk. Wysokie wartości przeładunków 
zawdzięczamy głównie drobnicy, w tym również ro-ro. W przeciągu ostatnich 8 mie-
sięcyprzeładowaliśmy aż 373% więcej samochodów handlowych niżw rokuubiegłym. 
Szczególnie cieszy przekroczenie zakładanych na 2017 rok planów. Liczymy, że kolejne 
lata przyniosą jeszcze lepsze wynikii zwiększymy przeładunkiw słabszych kategoriach, 
takich jak np. Zboża - mówi Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk 
S.A. Pomimo, że w tym roku wiele portów odnotowało mniej zawinięć w stałych po-
łączeniach, w Porcie Gdańsk obsłużono rekordowy wolumen kontenerów. Co ważne, 
na początku września odbył się chrzest kolejnego superkontenerowca z floty OOCL. 
OOCL Japan będzie regularnie pływał między Gdańskiem a portamiDalekiego Wscho-
du. Najnowsze i największe kontenerowce tego armatora będą sukcesywnie wprowa-
dzane do serwisu jeszcze w tym, a także w 2018 r.Wszystko zdaje się więc potwierdzać, 
że rok 2017 będzie rekordowym w grupieładunkowej, jaką są kontenery.

Przeładunki większe
niż prognozowano

Morska Stocznia Remontowa Gryfia 
wybuduje cztery lodołamacze dla Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. W ramach umowy stocznia 
zbuduje cztery jednostki przeznaczone 
do pracy na Dolnej Wiśle. Będą to trzy 
lodołamacze liniowe i jeden czołowy. 
Statki zostaną zbudowane w formule 
"zaprojektuj i zbuduj". Stocznia zobo-
wiązana jest do zaprojektowania, wybu-
dowania i wyposażenia, jako jednostek 
prototypowych, jednego lodołamacza 
czołowego i jednego lodołamacza linio-
wego. Następnie po próbach jednostek 
prototypowych w sezonie zimowym, 
zaktualizowaniu dokumentacji pro-
jektowej,  wybudowane i wyposażone 
zostaną dwa kolejne lodołamacze linio-
we – jako jednostki seryjne. W ramach 

zawartej umowy stocznia zabezpieczy 
również niezbędną infrastrukturę dla 
obsługi lodołamaczy celem sprawnego 
prowadzenia akcji lodołamania.
Lodołamacz czołowy będzie przezna-
czony do rozbijania grubej pokrywy 
lodowej i wyłamywania rynien w lodzie, 
natomiast lodołamacze liniowe posłużą 
do rozdrabniania pokruszonego lodu 
i poszerzania rynny wyłamanej przez 
lodołamacze czołowe oraz jej wyłamy-
wania w obszarze niedostępnym dla 
lodołamacza czołowego.
Obecnie RZGW Gdańsk dysponuje pię-
cioma lodołamaczami – Tygrysem, Orką, 
Foką, Żbikiem i Rekinem, które mają od 
24 do 31 lat. Budowa czterech nowych 
jednostek stanowi część programu odno-
wienia flotylli lodołamaczy w całej Polsce.

Umowa 
na lodołamacze 
dla RZGW
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Inwestycje w polskie porty, nacisk na innowacyjność - między innymi o tym roz-
mawiano podczas 17. edycji Forum Gospodarki Morskiej. Najnowsza edycja forum 
miała miejsce w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Perspek-
tywy gospodarki morskiej w Polsce w świetle najnowszych trendów na rynkach 
światowych, inwestycje w polskie porty oraz innowacje technologiczne w przemy-
śle stoczniowym, a także kwestie legislacyjne związane z ustawą stoczniową i sta-
tusem marynarzy. To tematy przewodnie tegorocznej i jednej z najważniejszych 
imprez branży morskiej w Polsce. W panelu Przemysły Morskie (lider panelu: Jerzy 
Czuczman, prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe) poruszane były zagad-
nienia związane z rozwojem przemysłu stoczniowego w aspekcie Strategii Odpo-
wiedzialnego Rozwoju oraz innowacyjności polskiego przemysłu stoczniowego.
Natomiast obecna kondycja rynku żeglugi kontenerowej i sprawna obsługa łań-
cuchów dostaw handlu zagranicznego to tematy panelu Logistyka Morska (lider 
panelu: Marek Tarczyński, przewodniczący Rady Polskie Izby Spedycji i Logistyki, 
prezes zarządu w firmie Terramar). Czy polskie porty morskie o podstawowym 
znaczeniu sprostają oczekiwanemu rozwojowi regionalnej i globalnej wymiany han-
dlowej? Jak będą finansowane projekty rozwojowe? Między innymi na te pytania 
odpowiadali specjaliści panelu Porty Morskie (lider panelu: Krzysztof Szymborski, 
przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, prezes zarządu BCT Bałtyckiego 
Terminala Kontenerowego w Gdyni).

Udane Forum 
Gospodarki Morskiej
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Stocznia CRIST S.A.została wyróżnio-
na wśród liderów polskiego eksportu 
do Francji. Uroczyste wręczenia na-
gród miało miejsce w Ambasadzie RP 
w Paryżu. Od 2004 roku Wydział Pro-
mocji Handlu i Inwestycji przy Amba-
sadzie RP we Francji nagradza polskie 
firmy, które uzyskują najlepsze wy-
niki w eksporcie na rynek francuski. 
Podczas uroczystej gali w salonach 
Pałacu Monako, statuetki otrzymali 
laureaci za rok 2016. Nagrody wręczył 
Ambasador Tomasz Młynarski, który 
przy tej okazji zadeklarował swoje 
"osobiste zaangażowanie, ale też 
zaangażowanie Ambasady, na rzecz 
wspierania starań podejmowanych 
przez polskie przedsiębiorstwa i ich 
rozwoju na rynku francuskim".

CRIST wśród
najlepszych 
eksporterów



W związku z rosnącym popytem na przewozy frachtowe 
Stena Line otwiera nową linię promową z Polski do Szwecji. 
Będzie to połączenie z Gdyni do Nynäshamn, położonego 
w okolicach Sztokholmu. Operator promowy Stena Line od 
ponad dwudziestu lat obsługuje połączenie promowe z Gdyni 
do Karlskrony w południowej Szwecji. Nowa linia to połączenie 
z Gdyni do Nynäshamn, w rejonie metropolitalnym Sztokholmu.
– To bardzo ważny krok, ponieważ odpowiadamy na coraz 
większe zapotrzebowanie na przewozy ze strony naszych 
klientów a także stwarzany nowe możliwości na przyszłość. 
Będziemy dalej rozwijać naszą działalność w oparciu o potrzeby 
klientów i sytuację na rynku. Nowe połączenie będzie ważnym 
uzupełnieniem dla naszych tras na Morzu Bałtyckim. – powiedział 
Niclas Mårtensson, dyrektor zarządzający koncernu Stena Line.
Nowa linia promowa z Gdyni startuje 16 października 2017. 
Będzie ją obsługiwał jeden statek typu RoRo. Jednostka o nazwie 
Elisabeth Russ jest przeznaczona dla przewozów frachtowych, 
w tym pojazdów ciężarowych z kierowcami, naczep, kontenerów 
oraz ładunków wtaczanych, natomiast nie będzie zabierała ani 
pasażerów, ani samochodów osobowych. Statek będzie kursował 
3 razy w tygodniu z Gdyni oraz 3 razy w tygodniu z Nynäshamn. 
Stena Line obsługiwała do tej pory połączenie z Nynäshamn do 
Ventspils na Łotwie. Dzięki zwiększeniu częstotliwości rejsów Stena 
Line notuje ostatnio wzrosty przewozów również w tym korytarzu. 
Kolejna trasa promowa z Nynäshamn oznacza umocnienie znaczenia 
tego terminalu i jego funkcji jako hubu dla ładunków w sieci połączeń 
Stena Line. Zaletą Nynäshamn jest jego położenie w bliskości 
Sztokholmu oraz skomunikowanie z siecią dróg wiodących na 
północ Szwecji, a także w tranzycie do Norwegii.

Do nabrzeża terminalu DCT Gdańsk zacumował transporto-
wiec Endurance amerykańskiego armatora American Roll-on 
Roll-off Carrier (ARC). To była pierwsza sytuacja, gdy sprzęt 
amerykańskiej brygady pancernej został przywieziony bezpo-
średnio do polskiego portu.  Wśród pojazdów, które przybyły 
do Polski znalazałosię 87 czołgów M1 Abrams, 103 pojazdy 
bojowe Bradley, 18 samobieżnych haubic Paladin. Łącznie przy-
płynęło prawie 1000 sztuk sprzętu wojskowego.
- DCT Gdańsk jest dumne, że zostało wybrane jako pierwszy 
port w Polsce, aby asystować w misji amerykańskiego wojska, 
która jest częścią relokacji sił NATO. DCT zostało wybrane, 
ponieważ jesteśmy jedynym terminalem na Bałtyku, który 
zapewnia głębokowodne nabrzeże, a także dlatego, że mamy 
najlepszy dostęp do infrastruktury drogowej oraz kolejowej ze 
wszystkich terminali w Polsce – skomentował Cameron Thor-
pe, Prezes Zarządu DCT Gdańsk. 
Po zakończeniu operacji morskich, sprzęt wojskowy załado-
wano do 21 pociągów i na około 150 ciężarówek, a następnie 
został on przetransportowany w ciągu  do kilku jednostek woj-
skowych w Polsce. DCT Gdańsk to największy terminal konte-
nerowy w regionie Morza Bałtyckiego o rocznej zdolności prze-
ładunkowej do 3 milionów TEU (kontenerów 20-stopowych). 
DCT może obsługiwać największe statki kontenerowe na świe-
cie i jest idealnie zlokalizowany, aby dotrzeć do szybko rozwija-
jących się rynków Europy Środkowej i Wschodniej.

Nowa linia 
promowa 
do Szwecji

DCT Gdańsk 
obsłużył sprzęt 
wojskowy
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Podjęcie decyzji o pomocy przy remoncie jednostki związane jest 
ze współpracą nawiązaną pomiędzy Gminą Cedry Wielkie, firmąAc-
tiv Yachts a Chrześcijańską Szkołą pod Żaglami, która otrzymała 
jacht jako prezent od pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Jacht 
został zbudowany w 1965 r. przez Stocznię Jachtową im. Josepha 
Conrada w Gdańsku jako pierwsza jednostka serii „Opal”. Początko-
wo nosił nazwę „Opal”. W listopadzie 1980 roku jednostkę kupił od 
Marynarki pułkownik Kukliński. Po jego ucieczce do USA jacht zo-
stał skonfiskowany wyrokiem z 1984 roku i przekazany Centralne-

Remont jachtu 
Ryszarda 
Kuklińskiego
Na terenie przystani żeglarskiej w Błotniku odbyło się oficjal-
ne przeniesienie jachtu pułkownika Ryszarda Kuklińskiego 
„Strażnik Poranka” do siedziby firmy Activ yachts 
w Błotniku, która zdecydowała się na jego renowację.

mu Muzeum Morskiemu. W 1998 roku, w czasie wizyty pułkow-
nika w Polsce, jacht został zwrócony właścicielowi. Jednostkę 
pobłogosławił ks. infułat Stanisław Bogdanowicz, nadając jej 
imię „Opal II”. Pułkownik Kukliński nie zabrał jachtu do USA, 
przekazał go w drodze notarialnej darowizny Chrześcijańskiej 
Szkole pod Żaglami. Nowy armator zmienił w 2002 roku nazwę 
jednostki na „Strażnik Poranka” i umiejscowił ją jako stacjonu-
jącą na chorwackiej wyspie Iż, gdzie prowadzono szkolenia dla 
młodzieży. Przed planowanym remontem w firmie Activ Yachts 
jacht trafił w lipcu tego roku na Przystań żeglarską w Błotniku. 
Współpraca pomiędzy Gminą Cedry Wielkie, firmą Activ Yachts 
a Chrześcijańską Szkołą pod Żaglami została potwierdzona 
na oficjalnym spotkaniu, które odbyło się właśnie w Błotniku. 
W spotkaniu wzięli udział: Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry 
Wielkie, ks. Andrzej Jaskuła z Chrześcijańskiej Szkoły Pod 
Żaglami, ks. Artur Kołodziejczyk – członek zarządu stowarzy-
szenia oraz ks. Arkadiusz Ćwikliński – dyrektor Collegium Ma-
rianum, Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie. 
Członkowie spotkania jednomyślnie ustalili konieczność 
realizacji działań partnerskich, które służyć mają rozwojowi 
wielopłaszczyznowych, wzajemnych i korzystnych stosunków 
w dziedzinie kultury, turystyki i promocji, a także – co bardzo 
ważne – tworzeniu więzi międzyludzkich pomiędzy partne-
rami, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych wartości 
chrześcijańskich. Pierwszym krokiem w ramach podjętej 
współpracy było podpisanie listu intencyjnego świadczącego 
o partnerstwie.
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JAk oTRZyMAć 
RuMSką kARTę SenIoRA?

Należy pobrać i czytelnie wypełnić 
wniosek o wydanie karty. Można go 
uzyskać w  punkcie Biura Obsługi 
Mieszkańców, w Biurze Podawczym 
oraz na stronie internetowej Urzę-
du Miasta Rumi w zakładce – „dla 
mieszkańców” – „sprawy społeczne” 
– „seniorzy”. Urząd w terminie do 30 
dni, licząc od dnia złożenia popraw-
nie wypełnionego wniosku, ma obo-
wiązek wydać kartę.

GdZIe MożnA 
koRZySTAć Z kARTy?

Miejsca, w których przysługują zniżki 
oznaczone są znakiem graficznym 
programu. Wykaz Partnerów, którzy 
udzielili zniżek jest udostępniony na 
stronie internetowej Urzędu Miasta 
Rumi w zakładce „dla mieszkańców” 
– „sprawy społeczne” – „seniorzy” – 
„partnerzy”. Aby skorzystać ze zniżki 
należy w punkcie zakupu usługi okazać 
„Rumską Kartę Seniora” wraz z doku-
mentem potwierdzającym tożsamość.

Miasto 
przyjazne 
seniorom

Rumia jest doskonałym przykładem 
na udaną współpracę samorządu 
i przedsiębiorców z seniorami. To kwe-
stia bardzo istotna, ponieważ polskie 
społeczeństwo jest społeczeństwem 
starzejącym się i odsetek osób star-
szych wzrasta. Aby podnieść jakość 
życia starszych mieszkańców miasta 
niedawno wprowadzono Rumską Kar-
tę Seniora. W projekt włącza się coraz 
więcej firm i przedsiębiorstw. 
Czym zatem jest Rumska Karta Senio-
ra? To karta, którą bezpłatnie może 
odebrać każdy mieszkaniec Rumi, 
który ukończył 60. rok życia. Karta 
przynosi właścicielowi sporo korzyści, 
gdyż uprawnia do korzystania z sys-
temu zniżek, oferowanych na różnego 
rodzaju towary i usługi. 
Wprowadzenie „Rumskiej Karty Senio-
ra” nie byłoby możliwe bez wspólnego 

działania jednostek miasta, organizacji 
pozarządowych i przedsiębiorców pro-
wadzących działalność gospodarczą 
na terenie miasta Rumi. Nie było to ła-
twe, ale udało się – Rumska Karta Se-
niora już okazała się sukcesem. 
Karta wydawana jest bezpłatnie na 
wniosek uprawnionego, jest ważna 
bezterminowo. Może zostać przyznana 
wyłącznie osobie fizycznej posiadają-
cej pełną zdolność do czynności praw-
nych, która ukończyła 60 rok życia 
i zamieszkuje na terenie Rumi.
Rumska Karta Seniora umożliwia oso-
bom starszym korzystanie z szerokie-
go wachlarza towarów i usług z za-
kresu kultury, sportu i rekreacji, który 
zapewnia system stałych zniżek ofero-
wanych przez podmioty gospodarcze 
oraz jednostki organizacyjne miasta, 
biorące udział w programie.

Wiele projektów, realizowanych przez samorządy, skierowanych 
jest do ludzi młodych i przedsiębiorczych. Władze gmin często 
zapominają przy tym o seniorach. Ale nie Rumia.

arieL sinicki, 
przewodniczący 

rady Miejskiej rumi:

- Rumska Karta Seniora nie jest jedy-
nym działaniem, podejmowanym przez 
burmistrza i radę w celu podniesienia 
jakości życia starszych mieszkańców. 

Prowadzimy pełną politykę senioralną. 
W ubiegłym roku po raz pierwszy zorga-
nizowaliśmy Rumski Dzień Seniora (jest 
to impreza cykliczna, która już na stałe 

wpisała się w kalendarz rumskich imprez 
kulturalno – rozrywkowych), w mieście 

działa także Rumska Rada Seniorów, 
która wspomaga działania burmistrza, 

przekazując swoje opinie i sugestie. 
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miasto 
sTawia Na spoRT

O tyM, żE SPORt i AKtyWNy WyPOCZyNEK JESt BARDZO iStOtNy, NiE tRZEBA CHyBA NiKOGO 
PRZEKONyWAć. NiEDAWNO W WEJHEROWiE ODByły Się tRZy DUżE iMPREZy SPORtOWE. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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CRoSSFIT dlA kAżdeGo

Po raz pierwszy w historii miasta zorganizowano Wejher Cross 
Games - zawody crossfitowe. W Zespole Szkół nr 3 zawodnicy 
rywalizowali o Puchar Prezydenta Wejherowa. Co istotne, ini-
cjatywa organizacji mistrzostw wyszła od samych mieszkańców 
i została zrealizowana w ramach drugiej edycji Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2016.  
Wejher Cross Games to zawody typu crossfit połączone 
z pokazami kulturystów i strongmanów. Zawodnicy rywalizowa-
li w różnych konkurencjach sprawnościowo-siłowych. Blisko stu 
zawodników musiało zmierzyć się w takich dyscyplinach jak: 
skakanie, bieganie, podnoszenie, dźwiganie i pływanie.
- Przygotowani zawodnicy, wyniki rewelacyjne, duże emocje spor-
towe – to wszystko sprawiło, że imprezę można uznać za udaną 
– mówi Bartłomiej Szreder, organizator Wejher Cross Games. 
- Zawody były przekrojowe – od dyscyplin siłowych i wytrzy-
małościowych po gimnastyczne z finałem na basenie – dodaje 
Anna Kaszuba z Gdańska, zwyciężczyni w kategorii kobiet. 
Pierwsze zorganizowane tego typu zawody w Wejherowie, przyciągnę-
ły nie tylko mieszkańców miasta, ale także publiczność z całej Polski.
Oprócz zmagań sportowych atrakcją były pokazy m.in. strong-
manów, fitness, podnoszenie ciężarów, krav magi, karate. Była 
także zumba i ćwiczenia na trampolinach. 

nA dWóCh kółkACh

Około 450 zawodników wzięło udział w inauguracyjnym eta-
pie tegorocznego cyklu Garmin MTB Series, który pod koniec 
września został rozegrany na wejherowskich górkach w rejonie 
Śmiechowa. Głównym organizatorem etapu wyścigu był Urząd 
Miejski w Wejherowie. Podczas wyścigu kolarze mieli do poko-
nania jeden z dwóch dystansów: MINI (28 km) lub MAXI (56 km). 
Na listach startowych znalazło się wielu znakomitych zawod-
ników kolarstwa górskiego. W wyścigu mężczyzn, w kategorii 
Maxi, zawody wygrał z czasem 02:04:53 Łukasz Derheld (EDF 
Trek Gdynia). Drugi linię mety minął Krzysztof Krzywy (Nexus 
Team - 02:05:19,02). Na trzecim miejscu wyścig ukończył Bar-
tosz Banach (Torus – Apteka Gemini – 02:05:19,04).
Na dystansie Mini pierwszy był Piotr Rzeszutek (00:59:23,26), 
drugi Arek Petka (00:59:23,60) - oboje Klub Kolarski Lew Lębork. 
Trzeci był Arkadiusz Zarzycki (Apteka Gemini - 01:01:17,15).
W rywalizacji pań na dystansie Maxi zwyciężyła Rita Malinkie-
wicz (CST MTB Team, 02:22:05). Na drugim miejscu zameldowa-
ła się Katarzyna Łysek (ProCycling.pl, 02:26:43), a trzecie  miej-
sce na podium wywalczyła Agnieszka Patoka (EDF Trek Gdynia, 
2:36:09). Na dystansie Mini zwyciężyła Weronika Lorkowska 
(Team Verge Polska, 01:14:44). Druga linię mety przekroczyła 
Marta Ziemer (GK STG, 01:15:49), a  na trzecim miejscu uplaso-
wała się Elżbieta Wydrowska (Old School MTB Gdańsk Divers).

oTWARTy TuRnIeJ TenISoWy

Niegdyś „Wejherowo tenisem stało” - jest szansa, aby te czasy 
wróciły i aby ta dyscyplina sportu stała się równie popularna, 
jak przed laty. Jednym z działań, mających propagować tenis 
wśród mieszkańców, były Otwarte Mistrzostwa Wejherowa 
w tenisie. Zorganizowano je na Wejherowskich Kortach Teniso-
wych na przełomie września i października.
- W kategorii Open triumfował Szymon Wiśniewski, pokonu-
jąc w finale Damiana Dąbrowskiego 6-3 6-2 - informuje kie-
rownik turnieju Dawid Wasiniewski. - Damian Dąbrowski re-
wanż na swoim finałowym przeciwniku wziął w rozgrywkach 
gry podwójnej. Wystąpił w nich w parze z Rafałem Trojanem 
i był to zdecydowanie najsilniejszy i najefektowniej grający 
debel na mistrzostwach. Wejherowianie w finale pokonali 6-2 
7-6 Szymona Wiśniewskiego i K. Towarka. 
W kategorii +55 zwyciężył Mirosław Brusiło. Obronił tym samym 
zeszłoroczny tytuł. W finale mierzył się z dr. Grzegorzem Millerem.
W tegorocznych zawodach, po raz pierwszy od dłuższego cza-
su, o prymat mistrza Wejherowa rywalizowały kobiety. Do tur-
nieju przystąpiło 7 kobiet, które rozegrały między sobą pasjo-
nujące pojedynki. W finale pań zwyciężyła Lila Tomasik, poko-
nując Marzenę Szczodrowską 6-3 6-0. Trzecie miejsce zajęły B. 
Milewczyk i J. Brojakowska. W mistrzostwach wzięło udział 50 
uczestników.  Nagrody ufundował prezydent miasta.

W Wejherowie rośni ilość miejsc, gdzie można aktywnie spędzić 
czas, jest też organizowanych coraz więcej imprez sportowych. 
W ostatnich tygodniach odbyły się trzy duże wydarzenia, które 
przyciągnęły tłumy uczestników i publiczności. 

Wejher Cross Games to zawody 
typu crossfit połączone z pokazami 
kulturystów i strongmanów.
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Obecnie prace budowlane trwają w czterech po-
wiatowych szkołach ponadgimnazjalnych (trzech 
w Wejherowie i jednej w Rumi). Największy zakres 
prac realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 w Wejherowie. Niedawno odbyła się 

tam uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. 
Budowana przy ZSP4 pełnowymiarowa hala sportowa będzie 
najnowocześniejszym obiektem tego typu w mieście. Równole-
gle powstaje kompleks sześciu pracowni zawodowych.
W hali sportowej znajdzie się pełnowymiarowe boisko do piłki 

ręcznej, trybuna na blisko 300 osób, pomieszczenia magazyno-
we, techniczne, sala fitness, siłownia, węzły sanitarne i szatnie. 
Obiekt będzie także przystosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Powiat wejherowski otrzymał dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej – edycja 2017 w kwocie blisko 3,2 mln 
zł na budowę tego obiektu.
Oprócz hali sportowej w ZSP nr 4 w Wejherowie powstaje tak-
że kompleks sześciu pracowni zawodowych. Nowe warsztaty, 
które znajdą się w powiatowej placówce wesprą branżę moto-

SZkolnictwo 
Zawodowe 

rośnie w siłę
NOWE PRACOWNiE DO PRAKtyCZNEJ NAUKi ZAWODU, DOPOSAżANiE WARSZtAtóW SZKOLNyCH ORAZ 
BUDOWA HALi SPORtOWEJ – tE iNWEStyCJE, REALiZOWANE OBECNiE PRZEZ PoWIAt WEjhERoWSKI, 

MAJą JEDEN CEL: PODNiESiENiE JAKOśCi KSZtAłCENiA ZAWODOWEGO. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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WiesłaW 
ByczkoWski, 

wicemarszałek pomorski:

- Łączna wartość projektu dotyczą-
cego szkolnictwa zawodowego w 

naszym województwie wyceniona 
jest na 360 mln zł. Jedna z 23 jedno-
stek prowadzących, jaką jest powiat 
wejherowski, zajęła bardzo wysokie, 

3 miejsce (po Gdyni i Gdańsku). 
Wartość projektu w tym powiecie 
to ponad 30 mln zł. Gratuluję, bo 

to doskonały wynik. Mam nadzieję, 
że ten znakomity projekt, który jest 

realizowany, przyczyni się do popra-
wy jakości kształcenia zawodowego 
i przywrócenie mody na kształcenie 

zawodowe, które daje dobre perspek-
tywy dla wielu młodych ludzi. Zgod-
nie z umową projekt ma być zreali-
zowany najpóźniej do grudnia 2019 
roku, tymczasem starosta wejherow-
ski zadeklarowała, już, że prace mają 
być zakończone ponad rok wcześniej, 

czyli w wakacje 2018 roku. Dodam 
jeszcze, że dzięki m.in. tak znakomi-
tym jednostkom prowadzącym, jak 
starostwo powiatu wejherowskiego, 

województwo pomorskie dziś znajdu-
je się na pierwszym miejscu w Polsce, 
jeśli chodzi o ilość i wartość podpisa-
nych umów! Mamy zakontraktowane 
prace na ponad 6 mld zł z Regional-

nego Programu Operacyjnego na lata 
2016-2020.

GaBrieLa Lisius, 
starosta wejherowski:

– Największa inwestycja powiatowa 
realizowana jest obecnie w ZSP nr 4 
– to wielki, systemowy projekt w za-
kresie rozwoju szkolnictwa zawodo-

wego. Ten projekt realizowany jest we 
wszystkich powiatach województwa 
pomorskiego. Nasz powiat jest naj-

większym powiatem ziemskim, a więc 
też mamy największą liczbę uczniów. 
Stąd nasze dofinansowanie było bar-
dzo pokaźne, wynosi ok. 27 mln zł. 
Natomiast cała inwestycja w szkol-
nictwo zawodowe to ponad 32 mln 
zł. Na tę kwotę składają się zarówno 
rozbudowy szkół, pracowni zawo-
dowych, wyposażenie 24 pracowni 

i doposażenie 12 kolejnych, jak rów-
nież podniesienie jakości kształcenia 

poprzez realizację staży i praktyk 
uczniowskich. W całym powiecie sta-
wiamy na wzmocnienie tradycyjnych 
branż, jak ICT, elektronika, transport, 

logistyka, motoryzacja, zdrowia, 
turystyka, sport i rekreacja. Chcemy 
też rozwijać innowacyjne kształcenie 

w energetyce i ekoenergetyce oraz 
branży sektora kreatywnego. Przed 

nami stoi ogromne wyzwanie. 

ryzacyjną. Praktyczną naukę zawodu 
uczniowie będą mogli zdobywać w pra-
cowni elektroniki i automatyki, montażu 
i eksploatacji podzespołów samochodo-
wych oraz maszyn i urządzeń czy mon-
tażu i obsługi peryferyjnych instalacji 
samochodowych. Koszt zadania to bli-
sko 5 mln zł. Całkowity koszt inwestycji 
w ZSP4 zamknie się kwotą około 13,5 
mln zł, z czego hala sportowa będzie 
kosztować ok. 8,5 mln zł. 
Prace budowlane realizowane są także 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wejherowie. W ramach zadania 
ruszyła rozbudowa szkoły o siedem pra-
cowni zawodowych, która wesprze takie 
branże jak: energetyka, ekoenergetyka, 
elektronika i ICT. W ciągu dwóch lat po-
wstaną nowoczesne pracownie zawo-
dowe. Wartość zadania to 3,2 mln zł.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
3 w Wejherowie ruszyła budowa jednego 
piętra wraz z klatką schodową. W dobu-
dowanych pomieszczeniach powstanie 
pracownia symulacji nowoczesnych 
usług hotelarsko-turysyczno-kelner-
skich, usług informatycznych w hotelar-
stwie, turystyce i gastronomii, planowa-
nia żywienia i produkcji gastronomicznej 
oraz komunikacji w języku obcym zawo-
dowym. Koszt projektu to 2,5 mln zł.
Prace budowlane realizowane są także 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Rumi, gdzie trwa rozbudowa 
placówki o kompleks pięciu pracowni 
zawodowych wraz z łącznikiem. Przy-
szli uczniowie branży transportowej 
i logistycznej już niebawem będą mieli 
do dyspozycji następujące pracownie 
zawodowe: zintegrowanych procesów 
logistycznych i spedycyjnych, gospo-
darki materiałowej i środków trans-
portu, symulacji nowoczesnych usług 
biznesowych, logistyki, gospodarki ma-
teriałowej i środków transportu oraz ko-
munikacji w języku obcym zawodowym. 
Wartość zadania to blisko 3,3 mln zł.
Niedługo rozpoczną się też prace w Po-
wiatowym Zespole Szkół Policealnych 
w Wejherowie, gdzie w ramach projektu 
ma być realizowana budowa pawilonu 
korekcyjno-rehabilitacyjnego z zaple-
czem sanitarno-socjalnym i klatką scho-
dową. Obecnie trwa przetarg.
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Kolejna nagroda dla projektu pn. „Rewitalizacja Dolnego Miasta 
w Gdańsku”. Tym razem zadanie zostało nagrodzone przez Towarzy-
stwo Urbanistów Polskich w kategorii najlepiej „Rewitalizowana miej-
ska przestrzeń publiczna”.  Przypominamy, że to już trzecia nagroda 
dla Dolnego Miasta. W 2016 roku projekt otrzymał nagrodę RegioStars 
w kategorii „CityStar – Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich” w konkursie organizowanym przez Dy-
rekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miej-
skiej. Dolne Miasto i ulica Łąkowa „za pozytywną przemianę zapomnia-
nego fragmentu miasta, udaną próbę zmiany wizerunku i ożywienia 
starej dzielnicy Gdańska” zajęło także drugie miejsce w kategorii Nowe 
Oblicza Trójmiasta w konkursie Skrzydła Trójmiasta.

Nagroda 
za rewitalizację

Gdańsk otrzymał główną nagrodę w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Pu-
bliczną Województwa Pomorskiego 2017. Miasto uhonorowane zostało za pro-
jekt pn. „Przebudowa ulicy Stągiewnej”. Nagrodę w imieniu miasta odebrał Piotr 
Grzelak. - Cieszy nas, że nowy wygląd ulicy Stągiewnej zyskał uznanie nie tylko 
wśród mieszkańców, ale również na arenie całego województwa pomorskiego 
– mówił zastępca prezydenta Gdańska. Zakres prac realizowanych przez Dyrek-
cję Rozbudowy Miasta obejmował przebudowę ul. Stągiewnej, będącej przedłu-
żeniem Długiego Targu, a zarazem przecinającej Wyspę Spichrzów. W ramach 
inwestycji oprócz ulicy Stągiewnej przebudowane zostały także ul. Chmielna, 
Motławska i Pożarnicza. Warto zaznaczyć, że prace obejmowały nie tylko wy-
mianę nawierzchni, ale także przebudowę infrastruktury wewnętrznej ulic.

Najlepsza Przestrzeń 
wyłoniona

Wyróżnieniom dla Gdańska nie ma końca. Miasto 
trafiło do kolejnego prestiżowego rankingu. Jego 
organizatorzy zachęcają do odwiedzania Gdań-
ska jesienią.  Portal internetowy European Best 
Destinations (EBD) zajmuje się promocją kultury 
i turystyki w Europie. Organizuje między innymi 
różnego rodzaju głosowania, które dotyczą popu-
larności europejskich miast. W najnowszym - o tu-
rystyce jesienią - wzięło udział ponad 10 tys. in-
ternatów.  Do rankingu trafiło w sumie piętnaście 
miast. Gdańsk znalazł się w czołówce obok m.in. 
Amsterdamu, Barcelony, Edynburga, Lizbony, 
Turynu i Porto. Stolica województwa pomorskiego 
została opisana jako: „Miasto odwagi, świeżo-
ści i wolności. Tętniące centrum kultury, nauki, 
sportu oraz rozrywki. Niezapomniane przeżycie”. 
Dlaczego Gdańsk warto odwiedzać akurat jesie-
nią? Zdaniem autorów rankingu jest to najlepsza 
pora na podróże. Ulice miast są wtedy mniej 
zatłoczone. Dodatkowo nie trzeba stać w długich 
kolejkach do atrakcji turystycznych ani wyczeki-
wać na miejsce w restauracji. Ostatni ranking to 
już kolejne wyróżnienie dla Gdańska od European 
Best Destinations. Stolica Pomorza znalazła się 
w pierwszej trójce rankingu na Najatrakcyjniejsze 
Turystycznie Miasta Europy 2017. 

Gdańsk 
znów na fali
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Zakończyła się tegoroczna edycja Sopoc-
kiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowała 
rekordowa liczba mieszkańców Sopotu.
Spośród uprawnionych do głosowania 29 
481 osób, zagłosowało 4 510 sopocian. 2 
763 głosów oddano przez internet, a 1 747 
w formie papierowej karty do głosowania. 
- Cieszy fakt, że mimo iż jest to już siódma 
edycja Sopockiego Budżetu Obywatelskie-
go, zainteresowanie mieszkańców rośnie – 
mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 
- Tegoroczna wysoka frekwencja to także 
efekt lepszego dotarcia do mieszkańców 
w różnych rejonach miasta oraz cieka-
wych projektów zaproponowanych przez 
wnioskodawców. 
Lista projektów, które wybrane zostały do 
realizacji w 2018 roku, opublikowana zosta-
ła na oficjalnej stronie Urząd Miasta Sopotu.

Padł rekord 
frekwencji

Sopot zachęca młodych sopocian do pozostania w mie-
ście. Tylko w tym roku do zamieszkania oddaje dwa 
budynki komunalne przy ul. Świemirowskiej. Do końca 
września osoby, spełniające kryteria określone uchwałą 
Rady Miasta Sopotu, mogły składać wnioski o przyzna-
nie mieszkania. Nabór dotyczył dwóch lokalizacji (bu-
dynków przy ulicach Świemirowskiej i Malczewskiego), 
czyli w sumie 76 mieszkań. Wpłynęły 182 wnioski.
- Chcemy stworzyć szansę młodym na zamieszkanie 
w kurorcie, mieście, które stawia na wysoką kulturę, so-
lidną i wielokierunkową edukację. Mieście szczęśliwych 
ludzi – wyjaśnia Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 
W budynkach przy ul. ul. Świemirowskiej 2-4 znajduje 
się szesnaście mieszkań dwupokojowych o powierzchni 
od 39,30 m² do 47,10 m². W przyszłym roku w budynku 
przy ul. Malczewskiego 29 zamieszka kolejnych sześć-
dziesiąt rodzin.

Mieszkania 
dla sopocian

Kamil Cieślik, dr n. med. Magdalena Górska-Ponikowska i Jacek Krawczyk 
zostali laureatami tegorocznej Sopockiej Muzy. Sopocka Muza przyznawana 
jest przez władze kurortu od 1973 roku. Najpierw nazywana była Srebrną lub 
Brązową Plakietą, a dopiero w 1993 roku przyjęła obecną nazwę. W tym roku 
kapituła wybrała trzech laureatów, którzy uhonorowani zostali podczas uro-
czystej gali w kościele pw. Gwiazdy Morza w Sopocie.
Nagroda dla młodych twórców przypadła utalentowanemu kompozytorowi, 
Kamilowi Cieślikowi. Jeżeli chodzi o naukowców, to Sopocka Muza trafiła do 
dr n. med. Magdaleny Górskiej-Ponikowskiej. Jacek Krawczyk, współtwórca 
Sopockiego Teatru Tańca, otrzymał nagrodę w dziedzinie kultury i sztuki. 
Tytuł Mecenasa Kultury Sopotu 2017 przypadł Grupie NDI.
Tegoroczną uroczystość uświetnił koncert Marcina Maseckiego, jednego 
z najzdolniejszych i najbardziej oryginalnych pianistów młodego pokolenia.

Sopockie Muzy 
wręczone



Gdynia została wyróżniona tytułem naj-
bardziej ekologicznego samorządu roku. 
Miasto uhonorowano w trakcie Między-
narodowych Targów EkoFloty 2017.
Gdynia została doceniona za zaini-
cjowanie trójmiejskiego programu 
car-sharingowego i rozwój floty tro-
lejbusów. Nagrodę podczas uroczy-
stości w Warszawie odebrał Bartosz 
Bartoszewicz.
- Gdynia jest liderem we wdrażaniu 
nowoczesnych rozwiązań, które odpo-
wiadają na zmieniające się potrzeby 
mieszkańców i jednocześnie wpisują 
się w wizję inteligentnych miast – mó-
wił wiceprezydent Gdyni. - Chcemy 
konsekwentnie wdrażać rozwiązania 
sprzyjające ekologii i ograniczające 
liczbę samochodów w mieście.
Warto zaznaczyć, że pod uwagę brano 
również kandydatury, takich miast jak: 
Warszawa, Lublin, Słupsk, Szczecin, 
Zabrze czy Zielona Góra. 

Eko-Samorząd 
2017 roku

Antysmogowe maski to przeżytek. Startup z Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Gdynia stworzył prototyp nowoczesnego produktu, który 
skutecznie ochroni nas przed szkodliwym smogiem i pyłem.  Najnowszy gadżet 
to aparat wyposażony w wymienne wkłady filtracyjne. Produkt zakłada się na 
nos. Filtry z jednej strony umożliwiają swobodne oddychanie, a z drugiej stano-
wią barierę dla szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych (PM10 i PM,25), 
a także innych groźnych substancji i alergenów.  Wynalazek stworzony przez 
gdyńskich inżynierów chroni przed przedostawaniem się do płuc i krwi niebez-
piecznych substancji, zapobiegając rozwijaniu się różnych chorób i powikłań. 
Urządzenie może być nowym akcesorium sportowym ułatwiającym uprawianie 
sportów w środowisku miejskim, gdzie normy koncentracji pyłów są przekra-
czane wielokrotnie. Właściwości urządzenia zostały potwierdzone w tym roku 
przez Urząd Patentowy, który przyznał patent na gdyński wynalazek.

Patent na smog

Turyści coraz chętniej odwiedzają Gdynię. Tak wynika z raportu przygo-
towanego przez firmę T-Mobile na zlecenie miasta. Pierwsza połowa 2017 
roku wraz z sierpniem pokazuje wzrost liczby odwiedzających w porówna-
niu z tym samym okresem ubiegłego roku. Turyści najchętniej odwiedzają 
Gdynię latem. Sporo osób wybiera też miesiące sąsiadujące z wakacjami, 
czyli czerwiec i wrzesień.  Gdynia najczęściej odwiedzana jest przez miesz-
kańców województwa pomorskiego i mazowieckiego. Jeżeli chodzi o gości 
zagranicznych, to najchętniej do Gdyni przyjeżdżają Niemcy, Amerykanie, 
Brytyjczycy, Norwegowie, Duńczycy oraz Holendrzy. Warto podkreślić, że 
na wizerunek i ruch turystyczny w Gdyni znaczny wpływ mają imprezy kul-
turalne i sportowe. Te, które generują największy ruch to: Open'er Festival, 
Cudawianki – Lato zaczyna się w Gdyni, Festiwal Globaltica, Ladies’ Jazz 
Festival i Festiwal Polskich Filmów Fabularnych oraz wydarzenia sportowe, 
niejednokrotnie gromadzące międzynarodową publiczność.

Gdynia 
przyciąga 
turystów
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Podczas „Kongresu Przemysłowego – Obronność 
i Energetyka. Europa i Ukraina 2017” organizowa-
nego przez Fundację Pułaskiego, zostało podpisane 
„Memorandum o współpracy” między firmami ukra-
ińskimi oraz polskimi. Bo Ukraina ma ciągle wielki 
jeszcze poradziecki potencjał do badań kosmicz-
nych. Mówi o tym, specjalnie dla „Expressu Biznesu”, 
szef kijowskiego instytutu „Nowa Energia Ukrainy”. 
- Podpisanie memorandum to  pierwszy etap pro-
wadzący do rozwoju i produkcji nowych technologii 
w przemyśle kosmicznym – mówi W. Borowik.  W ra-
mach tej współpracy firma specjalistyczna ma po-
stawić w Borach Tucholskich, jeden z największych 
na świecie, radioteleskop. Polska ma wszelkie dane 
do rozwoju technologii kosmicznej. Są finanse, jest 
wsparcie z Unii Europejskiej dla rozwoju innowacyj-

nych technologii. Jest też przemysł lotniczy. Polsce 
brak jednak doświadczonych specjalistów zajmują-
cych się do tej pory kosmonautyką. Budżetem na 
rozwój technologii kosmicznych zawiaduje w Polsce 
ministerstwo obrony oraz ministerstwo innowacji. 
Ten jednak kto w Polsce zajmuje się tematyką ko-
smiczną czyli Polska Agencja Kosmonautyki i Aero-
nautyki nie ma nawet aktualnie swojego szefa i de 
facto nie ma zatwierdzonego budżetu. Trudno więc 
oczekiwać od tej agencji jakichkolwiek decyzji roz-
wojowych. Konkludując: brak w Polsce jednego cen-
trum koordynacji badań kosmicznych. To doprowa-
dza do sytuacji, że trudno mówić o jakimś pomyśle 
na rozwój polityki kosmicznej w Polsce. A tu bardzo 
ważne jest by koordynacja tej działalności była sku-
piona w jednym ręku.

koSmicZny 
biZneS

UKRAiNA CHCiAłABy ROZWiJAć Z POLSKą WSPółPRACę W DZiEDZiNiE... KOSMiCZNEJ. 

RoZMAWIA: Krzysztof  Szczepanik | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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W tym momencie widzi pan rolę spe-
cjalistów z ukrainy….

- Strona ukraińska jest gotowa współ-
pracować z Polską w kwestii produkcji 
sputników, każdego przeznaczenia, 
wraz z tymi wynoszącymi sprzęt na 
orbitę okołoziemską. Takie kraje jak 
Francja, USA czy Rosja byłyby również 
gotowe na współpracę, ale w odróżnie-
niu od Ukrainy, ci producenci chcieliby 
sprzedawać gotowe wyroby, tak by 
Polska była po prostu klientem. 
Ukraina chce zmieniać strukturę prze-
mysłu kosmicznego. Tak by państwo-
we molochy z zawyżonymi cenami 
mogły być zastąpione przez firmy pry-
watne. Ponadto z racji na bardzo ni-
skie zarobki w przemyśle kosmicznym 
Ukrainy, z sektora  odchodzi mnóstwo 
ludzi, którzy potem rozjeżdżają się po 
całym świecie, znajdując bardziej za-
dowalające wynagrodzenia. Zmienić 
tę sytuację ma współpraca z Polską.
 

Czy wasz instytut ma też jakieś „ko-
smiczne” doświadczenia?  

- Osiem lat temu  założyliśmy małą 
kompanię, która wyekspediowała na 
orbitę singapurski sputnik. Mamy 
też grupę specjalistów zajmujących 
się projektowaniem nowych sputni-
ków. Pracują oni w swojej branży już 
od trzydziestu lat. Liczymy więc na 
to, że przedstawiciele konkretnych 
resortów rządowych w Polsce zdecy-
dują się na współpracę z nami. Może-
my robić dokładnie te same projekty, 
które wykonają firmy państwowe. 
Zrobimy to jednak szybciej, lepiej i 
taniej. Zresztą specjalnie w tym celu 
zarejestrowaliśmy w Polsce specjalną 
spółkę, która mogłaby się zająć takimi 
zleceniami – czy to na zasadzie nor-
malnego zlecenia czy też w konsor-
cjum z innym zleceniodawcą. Dzięki 
temu wszystko byłoby wykonane na 
podstawie polskich norm prawnych. 
Chcemy tą ofertą zainteresować firmy 
państwowe, czy też zleceniodawców 
prywatnych. 

życzę więc udanej współpracy z Pol-
skimi firmami i instytucjami. dziękuję 
za rozmowę.

w. BoRowiK NA TlE... KosMiCZNyCh dETAli PRodUKowANyCh 
PRZEZ JEGo fiRMĘ NA UKRAiNiE
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Najwięcej nowych hoteli powstaje w Gdańsku, inwestorzy realizu-
ją tam nawet obiekty w najbardziej atrakcyjnej lokalizacji, czyli na 
Długim Targu, który jest sercem Starego Miasta. 
Już na początku 2018 roku w trzech zabytkowych kamie-
niczkach na rogu ulic Długi Targ i Mieszczańska powsta-
nie czterogwiazdkowy hotel IBB Długi Targ Hotel. Inwestor 
zapewnia, że zachowane zostaną cechy charakterystyczne 
zewnętrznej elewacji, w środku powstaną natomiast nowo-
czesne i pełne nowatorskich rozwiązań wnętrza. 
Nowy obiekt będzie oferował 90 pokoi i apartamentów zlokalizo-
wanych na pięciu piętrach. Zapowiedziano także zaplecze bizne-
sowe,  takie jak np. bezpłatny internet w pokojach oraz specjalnie 
zaprojektowane stanowiska biznesowe z komputerami i drukarka-
mi do użytku gości hotelowych. W ramach inwestycji powstanie 
również powierzchnia handlowa do wynajęcia i butiki.
W bliskim sąsiedztwie hotelu sieci IBB powstanie hotel działa-

jący pod marką Hampton by Hilton. Ten z kolei hotel powstaje 
w pomieszczeniach dawnego kina Neptun na Długim Targu. Ofer-
ta obiektu ma się składać ze 154 poki, pomieszczeń do fitness 
i dwóch sali konferencyjnych. W obiekcie, który będzie oferował 
również podziemny garaż dla 34 aut ma powstać także niewielka 
sala kinowa. Otwarcie Hampton by Hilton Old Town zapowiedzia-
no na koniec bieżącego roku.
Inwestycje hotelowe realizowane są także w Sopocie, gdzie 
powstaje m.in. trzeci z kolei obiekt sieci  Focus Hotels w Trój-
mieście. Inwestycja sieci znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji - 
w centrum miasta przy ulicy 1 Maja. Hotel będzie dysponował 
70 pokojami, do dyspozycji gości oddana zostanie także sty-
lowa restauracja na najwyższym poziomie, ergonomiczna sala 
konferencyjna dla biznesu, siłownia oraz podziemny parking 
wykorzystujący innowacyjny system Modulo.

zawrót głowy
Hotelowy

tRóJMiAStO tO WyJątKOWO AtRAKCyJNy tEREN DLA iNWEStORóW HOtELOWyCH. 
W CiąGU NAJBLiżSZyCH MiESięCy POJAWi Się tUtAJ KiLKASEt NOWyCH MiEJSC NOCLEGOWyCH.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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- Oferta nowego obiektu będzie kierowa-
na zarówno do gościa biznesowego, jak 
i indywidualnego. Jesteśmy jednak pewni, 
że bez względu na cel pobytu, nasi goście 
będą zadowoleni – choćby ze względu na 
szereg bezpłatnych udogodnień, które ho-
tel oferuje – podkreśla Łukasz Płoszyński, 
Wiceprezes Zarządu sieci Focus Hotels. 
Rozważamy kolejne inwestycje w Gdyni, 
która w dalszym ciągu jest niezwykle inte-
resująca inwestycyjnie, a rynek hotelowy 
jest wciąż nienasycony.
Inny sopocki hotel powstaje w bliskim 
sąsiedztwie morza, na działce przy ulicy 
Bitwy pod Płowcami. Na działce, której 
właścicielem jest Grupa Inwestycyjna Hos-
sa pojawi się duży obiekt hotelowy, który 
zaoferuje aż 230 pokoi. W ofercie obiektu 
pojawi się także restauracja, bar i ponad 
900 m kw. powierzchni konferencyjnych. 
Ten sopocki hotel będzie działał w ramach 
sieci Radisson Blu. Otwarcie zaplanowano 
na 1 kwartał 2009 roku.

adam tryBusz, 
Prezes Zarządu Długi 

Targ sp. z o.o., spółki należącej 
do Von der Heyden group.

- IBB Hotel Długi Targ adresowa-
ny jest do szerokiego grona gości 
szukających odrobiny komfortu. 
Wierzymy, że w naszym hotelu 
będą dobrze czuli się zarówno 

turyści odwiedzający Gdańsk, jak 
i goście biznesowi, młodzi i starsi. 
Nie jesteśmy hotelem butikowym, 
ale też nie turystycznym. Hotel bę-
dzie na tyle nowoczesny, jak i kon-

serwatywny. Uważamy, że nasi 
goście przede wszystkim przy-
jeżdżają, aby podziwiać piękno 

Gdańska i hotel z tym pięknem nie 
konkuruje. Jest zaś sam w sobie 

perłą architektury hanzeatyckiej - 
pozostając bez konkurencji.

Jednym zdaniem, ugościmy każdego 
gościa o nieco zasobniejszej kieszeni, 
otaczając go jakością naszych usług 
i atmosferą gdańskiej starówki, tego 

w dżinsach i tego pod krawatem.

łukasz płoszyński, 
Wiceprezes Zarządu 

sieci Focus Hotels

- Focus Hotel Premium Sopot 
to trzeci już obiekt Focus Hotels 

w Trójmieście. Inwestycja znajduje 
się w atrakcyjnej lokalizacji - w cen-
trum miasta przy ulicy 1 Maja. No-
woczesny budynek o designerskich 
wnętrzach będzie dysponował 70 

pokojami. Do dyspozycji gości od-
dana zostanie stylowa restauracja 
na najwyższym poziomie, ergo-
nomiczna sala konferencyjna dla 
biznesu, siłownia oraz podziemny 

parking wykorzystujący innowacyj-
ny system Modulo.

Oferta nowego obiektu będzie 
kierowana zarówno do gościa 

biznesowego, jak i indywidual-
nego. Jesteśmy jednak pewni, że 
bez względu na cel pobytu, nasi 

goście będą zadowoleni – choćby 
ze względu na szereg bezpłatnych 
udogodnień, które hotel oferuje. 
Jest to między innymi dostęp do 

szybkiego Internetu Wi-Fi na 
terenie całego obiektu, zestaw 

do parzenia kawy i herbaty oraz 
woda mineralna w pokoju. Do-
stęp do siłowni jest dla naszych 

gości zawsze bezpłatny i nieogra-
niczony. Po śniadaniu wszyscy 
nasi goście otrzymują kanapkę 

i kawę na drogę gratis.

dla gośCi 
o zaSobniejSzej 

kieSzeni
atRakCyjna 
lokalizaCja
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hAMPTon by hIlTon 
old ToWn

Oferta
154 pokoje, •	
fitness,•	
dwie sale konferencyjne•	

Otwarcie 
koniec 2017 roku•	

FoCuS hoTel 
PReMIuM SoPoT 

Oferta
70 pokoi, •	
restauracja, •	
sala konferencyjna, •	
podziemny parking •	

Otwarcie
1 kwietnia 2018•	

holIdAy Inn GdAńSk 
CITy CenTRe 

Oferta
236-pokoje, •	
przestrzeń konferencyjna, •	
siłownia, •	
parking,  •	
Open Lobby Holiday Inn•	

Otwarcie 
przełom 2018/2019•	

RAdISSon 
blu SoPoT

Oferta
230 pokoi, •	
restauracja, •	
bar, •	
powierzchnia konferencyjna•	

Otwarcie 
1 kwartał 2009 roku•	

Ibb hoTel 
dłuGI TARG 

Oferta
90 pokoi i apartamentów, •	
część konferencyjna i biznesowa•	

Otwarcie 
początek 2018 roku•	

hoTel deo GdAńSk 
old ToWn 
ConFeRenCe & SPA 

Oferta
374 pokoje•	
dwie restauracje•	

Otwarcie 
drugi kwartał 2018•	
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Kusznierewicz 
zawinie do 100 portów

Wyprawa rozpocznie się na początku sezo-
nu letniego 2018 roku, a zakończy po dwóch 
latach, w roku stulecia „Zaślubin Polski z mo-
rzem”. Patronat nad projektem objęło Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
wspierają go również MSiT oraz MSZ.
Podczas konferencji prasowej otwierającej 
projekt Mateusz Kusznierewicz podkreślił, 
że w przyszłym roku będziemy obchodzić 
wspaniałą rocznicę 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
- Chcemy tę rocznicę uczcić w wyjątkowy 

sposób. Na jachcie regatowym, oceanicz-
nym, dużym, bardzo szybkim, z polską zało-
gą, pod polską banderą, zamierzamy wypły-
nąć w rejs dookoła świata– zapowiedział.
Rejs potrwa 2 lata, w tym czasie jacht po-
kona ponad 40 tys. mil morskich, odwiedzi 
wszystkie kontynenty, ponad 100 portów. 
W wybranych miastach, portach, do których 
wpłymie jacht pojawią się specjalne wyda-
rzenia, które będą promować Polskę. Jacht 
będzie takze startował we wszystkich rega-
tach żeglarskich Wielkiego Szlema.

Załoga dowodzona przez mistrza olimpijskiego w żeglarstwie, Mateusza Kusznierewicza, 
w dwa lata opłynie świat, zawijając do 100 portów. żeglarski projekt o nazwie Polska 100 
ma promować Polskę na świecie i wzmacniać jej pozytywny wizerunek poza granicami kraju.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Sierra Golf Resort to nowoczesny i profe-
sjonalny obiekt sportowy z 18-dołkowym 
polem golfowym i świetnie wyposażoną 
Akademią Golfa. Na golfowej mapie Europy 
z sukcesem funkcjonuje już od piętnastu 
lat. To powód do dumy i świetna okazja do 
świętowania. Stąd urodziny Sierra Golf Re-
sort były huczne i pełne atrakcji.  
Zorganizowany został między innymi turniej 
urodzinowy, w którym zmierzyło się ponad sto 
osób. Na polu golfowym spotkali się nie tylko 
członkowie Sierra Golf Club, ale i zaproszeni 
goście zarówno z Polski, jak i zagranicy. Oprócz 
turnieju dla amatorów przeprowadzone zosta-
ły zmagania z myślą o osobach, które dopiero 
zaczynają swoją przygodę z golfem.
- Choć pogoda była dość kapryśna, impre-
za okazała się bardzo udana – zapewnia 
Sebastian Magrian, prezes Sierra Golf Club. 
- Oprócz zmagań na polu golfowym przygo-
towano mnóstwo atrakcji towarzyszących.

Uczestnicy uroczystości mogli liczyć nie tyl-
ko na strawę dla ciała, ale i ucztę dla ducha. 
W domu klubowym zabrzmiała muzyka na 
żywo, a obecność osób, które przyczyniły się 
do powstania pola golfowego, sprawiła, że 
urodziny były pełne wzruszeń, wspomnień 
i podziękowań.

To już 
15 lat!
Członkowie Sierra Golf Club, 
ich przyjaciele i pasjonaci golfa. 
W Pętkowicach koło Wejherowa 
spotkało się blisko dwieście osób 
po to, by uczcić piętnastolecie 
istnienia pola golfowego. 

TEKST: Anna Walk 
ZDjĘcIA: dorota Kozakiewicz-Lejderman



Nieważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!

GRAżynA PATuRAlSkA

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 
„Ubierz duszę” i  „Ubierz (J)Ego”
Projektantka marki Grace Collection

W naszym umiarkowanym klimacie płaszcz 
jest czymś absolutnie niezbędnym. Jednak 
oprócz tego, że ma chronić nas przed zim-
nem, powinien również zdobić i dodawać 
elegancji. Płaszcz, jak rzadko która rzecz, 
nadaje naszemu wyglądowi określony cha-
rakter i styl, dlatego należy bardzo starannie 
zastanowić się nad jego wyborem.
Płaszcze najbardziej stylowe, lubiane przez 
mężczyzn w różnym wieku z uwagi na ich 
uniwersalne i ponadczasowe zastosowanie:

JESIONKA

Ten rodzaj płaszcza ma zdecydowanie pol-
ski rodowód. Jego nazwa pochodzi od – jak 
się łatwo można domyślić – jesieni, kiedy 
zaczyna się ją nosić, a zrzuca się ją dopiero 
wiosną. Najczęściej spotykany wzór ma-
teriału, z którego jest uszyta jesionka to 
jodełka. Typowe jesionki szyte są z grubej 
wełny, a pod podszewką znajduje się  war-
stwa ociepliny, która chroni przed zimnem 
i wiatrem, ale niestety nie przed deszczem. 

DYPLOMATKA (CHESTERFIELD)

Jak sama nazwa wskazuje jest to eleganc-
ki płaszcz o prostym, klasycznym kroju, 
jednorzędowy, z podłużnymi klapami, naj-
częściej w kolorze czarnym, granatowym, 

ciemnoszarym lub camelowym. Dyplo-
matkę nosić można do wszelkiego rodzaju 
ubrań formalnych i oficjalnych (smokingu, 
garnituru, marynarki), ale również w ze-
stawieniu z eleganckimi spodniami z wełny 
i np. z kardiganem. 

TRENCZ

Ten legendarny płaszcz Burberry w swej 
pierwotnej wersji skrywał i szczelnie 
chronił przed zimnem i deszczem ofi-
cerów brytyjskich, walczących na fron-
tach pierwszej i drugiej wojny światowej. 
W Polsce, jako że nie była to nasza tra-
dycja, długo pozostawał nieznany. Jego 
popularność rozpoczęła się, kiedy zaczę-
liśmy jeździć za granicę, i dotarły do nas 
w końcu światowe marki. Stąd przeciętny 
Polak bardziej ten rodzaj płaszcza koja-
rzył z przeciwdeszczowym prochowcem, 
noszonym od wiosny do jesieni, a dopiero 
później ze słynnym płaszczem Burberry 
o tak niezwykłym rodowodzie. 
Inne okrycia wierzchnie, które przez jed-
nych zaliczane są do płaszczy, a przez innych 
do kurtek, to Budrysówka i Bosmanka.

tak, czy owak, bez płaszcza trudno było-
by zmierzyć się z jesiennymi chłodami.

Męski płaszcz



Zamów prenumeratę:
reklama@expressy.pl

ADAM ogRoDoWcZyK: 
trener Personalny, pasjonat sportu, 

propagator Zdrowego 
i Aktywnego Stylu życia. 

Założyciel food & fit Catering Dietetyczny. 
Były antyterrorysta, absolwent 

Akademii Wychowania fizycznego, 
ukończył studia podyplomowe 

na Uniwersytecie SWPS. 

Motywacja (z łac. motivus 'ruchomy' 
od motus, czyli ruch) – stan gotowości do 
podjęcia określonego działania, wzbudzo-
ny potrzebą zespół procesów psychicznych 
i fizjologicznych, określający podłoże za-
chowań i ich zmian. Wewnętrzny stan czło-
wieka, mający wymiar atrybutowy.
Wszystko jasne. Aby zacząć zmianę, mu-
simy wiedzieć, że jej chcemy. Jako trener 
często spotykam się z chęcią zmiany stylu 
życia na zdrowszy. Kłopot w tym, że często 
nie jesteśmy w stanie wytrwać w swoich po-
stanowieniach. Wiem to z doświadczenia. 
No właśnie, co zrobić w momencie, gdy 
zbaczamy z drogi? Mógłbym w tym mo-
mencie napisać kolejny poradnik w stylu „5 
sposobów na utrzymanie motywacji”, tylko 
czy na pewno uda mi się trafić w sposób, 
który pomoże właśnie Tobie. 
Napiszę zatem, co moim zdaniem warto 
zrobić, żeby utrzymać motywację w drodze 
do celu. Po pierwsze to należy się zastano-
wić, co chcę osiągnąć - i to z reguły wiemy 
(chcę schudnąć). Kolejnym krokiem, jaki 
powinniśmy zrobić to zastanowić się, jakie 
będziesz miał/miała korzyści, gdy już swój 
cel osiągniesz. Konkretnie CO ZYSKASZ, 
gdy wytrwasz do celu. Wypisz co najmniej 
3 takie korzyści, może być ich oczywiście 
więcej. Jeżeli uświadomisz sobie plusy tej 

zmiany, to w tym momencie pojawi się 
TWOJA MOTYWACJA do działania. Jeże-
li dokładnie wiesz, jakie korzyści osiągniesz 
poprzez swoje działania, nic nie odciągnie 
Cię od Twoich postanowień. Następnie 
nadaj tym czynnościom rangę PRIORY-
TETU i sukces gwarantowany. Jeżeli wcze-
śniej zdarzyło Ci się podejmować działania, 
które skończyły się na niczym, to zastanów 
się, czy wtedy dokładnie znałaś/łeś korzyści 
z wprowadzenia zmiany. 
Często klienci mówią - zmotywuj mnie 
do ćwiczeń, zmotywuj mnie do działania. 
Czyli oczekują motywacji zewnętrznej. 
Co musiałbym zrobić w takim przypad-
ku? Powiedzieć: trenuj ciężko, to czeka Cię 
nagroda. Teraz pytanie: jaka nagroda i czy 
Cię ona zmotywuje? To Ty musisz wiedzieć 
jaka nagroda Cię czeka, to ma być Twoje, 
a nie czyjeś z zewnątrz, wtedy i tylko wtedy 
będzie Ci się chciało pomimo przeszkód. 
Klient mówi: ale ja nie lubię ćwiczyć. A kto 
powiedział, że droga do celu ma być łatwa 
i przyjemna? To osiągnięcie tego, o czym 
marzysz ma być przyjemne. 
Jeżeli już wiesz PO CO, kolejnym krokiem 
będzie zaplanowanie JAK. Zapisz kilka kro-
ków, które według Ciebie przybliżą Cię do 
celu i zacznij je realizować. Często popełnia-
nym błędem jest zaplanowanie zbyt dużej 
ilości wprowadzanych zmian na raz, co po-

Znajdź 
   w sobie siłę!

woduje u nas przeświadczenie, że nie damy 
rady. Wystarczy wprowadzić jedną zmianę 
a w innych sferach też zacznie się zmieniać. 
Pierwszy krok - ruszam na trening, po tre-
ningu idę na obiad - zaczynam się zastana-
wiać co zjeść, żeby osiągnąć lepsze rezultaty 
- do obiadu wypić słodzony napój czy może 
lepiej wodę? Widzisz? Wprowadziłeś jedną 
zmianę - poszedłeś na trening a w konse-
kwencji tego zacząłeś wprowadzać zmiany 
w sposobie odżywiania. 

nie skupiaj się na celu,
 skup się na działaniu. 

foodandfit.pl
adamogrodowczyk.pl

„
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WItoLD gULcZ
w.gulcz@itakagdansk.pl
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rok 2018 przyniesie miłą niespodziankę, 
i nie trzeba być wróżką by o tym wiedzieć, 
wystarczy zerknąć w kalendarz.
Korzystny układ  dat  sprawi, że biorąc  trzy 
dni urlopu, będziemy mogli wypoczywać 
cały tydzień. Zatem zamiast na weekend 
majowy wylecimy na majowy tydzień.

Pełna oferta wakacyjna dostępna jest 
już w sprzedaży. Gdzie będzie ciepło na 
przełomie maja i kwietnia? 

Grecja

Trzy wyspy. Kreta, Rodos, Kos. Pierwsza 
z nich, największa, dająca wiele możli-
wości poznania ciekawych miejsc, jak 
i zaczerpnięcia prawdziwej sennej Gre-
cji. Będąc na Krecie koniecznie trzeba 
zobaczyć zatokę Balos i jedyną w swo-
im rodzaju plażę Elafonisi z różowym 
piaskiem, maleńką wyspę Spinalonga 
z wymarłym miasteczkiem, do którego 
zsyłano trędowatych. We wschodniej 
części koniecznie trzeba pojechać na 
plażę Vai, poleżeć  pod palmami, gdzie 
kręcone były reklamy Bounty. Rodos to 
360 dni słonecznych w roku, mieszan-
ka tureckiego orientu i greckiej sielskiej 
atmosfery. Prassonisi, południowy kra-
niec to mekka surferów a Lindos to plą-
tanina krętych uliczek, zwieńczona ru-
inami starożytnego Akropolu. Kos, ma-
leńka wyspa u wybrzeża Turcji egejskiej 
z doskonałą bazą hotelową, idealna dla 
rodzin podróżujących z dziećmi, ale też 
dziesiątki kilometrów tras rowerowych 
dla aktywnych.

hiszpania

Najcieplejsze hiszpańskie destynacje 
to wyspy kanaryjskie. Pięć  godzin lotu 
dzieli nas od krainy wiecznej wiosny. 
Teneryfa przyciąga górującym nad 
wyspą wulkanem Teide oraz niesamo-
witymi parkami rozrywki. Siam Park, 
Loro Park kuszą zarówno dzieci jak 

Zanim nadejdZie 
latO...

i ich rodziców. Fuerteventura to bez-
kresne białe plaże i świetne warunki 
surfingowe, Lanzarote najmłodsza 
geologicznie, spokojna, pełna ciszy 
i dostojności i Gran Canaria nazywa-
na kontynentem w miniaturze bo są tu 
i piaskowe saharyjskie wydmy, zielone 
lasy, wysokie górskie szczyty i modrak 
Oceanu Atlantyckiego w tle.
Na kontynencie najcieplejsze jest połu-
dniowe wybrzeże Costa del Sol, oddzie-
lone od Afryki jedynie cieśniną giblar-
tarską. Dla lubiących zwiedzać, dla tych 
którzy cenią architekturę świecką i sa-
kralną to idealne miejsce na majówkę.

turcja

Riviera turecka, kikaset kilometrów plaż 
i pasm górskich, turkusowe wody Mo-
rza Śródziemnego ale przede wszystkim 
fantastyczna baza hotelowa i najwyższa 
jakośś usług, do tego doskonała  kuch-
nia pełna smaków. Hotelarze prześciga-
ją się w pomysłach dlatego powstaje tu 
nasze bliskie Las Vegas.

cypr

Wyspa w połowie grecka, w połowie 
turecka, jednak zupełnie cypryjska, 
swoista i wyjątkowa. Kusi bogactwem 
krajobrazów, dziką w wielu jeszcze 
miejscach przyrodą. Półwysep Akamas, 
góry Trodos z uroczym miasteczkiem 
Omodos i ukrytymi w cedrowych la-
sach cerkwiami prawosławnymi. 

eGipt

Raj dla miłośników nurkowania i to wła-
śnie czyni z Egiptu niepowtarzalną desty-
nację. Wysokie temperatury, ciepłe mo-
rze, historia i najwyższej klasy sieciowe 
hotele. Różnie mówi się o Egipcie. Z pew-
nością miejsce warte odwiedzenia.
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Ekotarg Bazar Natury, czyli targowisko z cer-
tyfikowaną, ekologiczną żywnością przeniósł 
się do Garnizonu w Gdańsku-Wrzeszczu. 
W ciągu ostatnich kilku lat stoiska  z certyfi-
kowaną, ekologiczną  żywnością pojawiały się 
w czwartki i soboty w Hali Olivii. Targowisko 
było bardzo popularne, stąd konieczność 
znalezienia większej lokalizacj. Teraz ekotarg 
działa w specjalnym namiocie obok klubo-
kawiarni Sztuka Wyboru.W nowej lokalizacji 
pojawiło się miejsca dla około czterdziestu 
wystawców, którymi są zazwyczaj małe fir-
my z branży spożywczej i rolnicy z Pomorza.  
Klienci Bazaru Natury mogą kupić m.in.chleby 
na zakwasie, wypieki, produkowane naturalny-
mi metodami pasztety, wędliny, sery, wiejskie 
jajka i masła. W sprzedaży znaleźć można tak-
że też mięso i ryby z ekologicznych hodowli 
czy też certyfikowane kasze, mąki i oleje. Na 
terenie ekotargu pojawiła się minikawiarenka 
i specjalna przestrzeń, gdzie w przyszłości 
pojawią się warsztaty i spotkania kulinarne.

Baraz Natury 
po przeprowadzce

Okrągłe urodziny wydawnictwa Nordapress, wydawcy 
"Expressu Biznesu" były okazją do podsumowania 
dotychczasowej działalności i do opracowania planów 
wydawniczych na kolejne lata. Nasza ekipa redakcyjna 
pierwsze okrągłe urodziny świętowała w kompleksie „Dolina 
Charlotty Resort i Hotel Spa” w Strzelinku (koło Słupska). 
Ale nie tylko świętowaliśmy. Spotkanie było okazją także do 
podzielenia się nowymi pomysłami. Zastanawialiśmy się, co 
możemy zrobić, aby nasze gazety były jeszcze ciekawsze 
i aby docierały do jeszcze większej ilości mieszkańców 
Pomorza. I te pomysły będziemy konsekwentnie realizować 
przez kolejne lata. Zmieniamy się dla Was! Rozpoczęliśmy 
zatem kolejną dekadę. 

Dziękujemy Wam za to, że przez minione lata byliście z nami 
i zachęcamy do lektury kolejnych wydań Expressu Biznesu.

Cały czas zmieniamy się dla Was!
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Niezwykłe wydarzenie,  które będzie miało miejsce tej jesieni 
w sopockim Hotelu Haffner. Łączyć będzie w sobie nie tylko 
andrzejkową tradycję i dobrą zabawę, ale również szanse na na-
wiązanie relacji biznesowych w połączeniu z odrobiną kultury! 
Wszystko to w nienachalny i nieszablonowy sposób, w luksuso-
wych wnętrzach Hotelu Haffner. 
(...) W Trójmieście organizowanych jest wiele podobnych do 
siebie wydarzeń, my chcemy pójść o krok dalej i pokazać, że 
nawiązywanie relacji biznesowych można połączyć z dobrą 
zabawą, sporą dawką wiedzy i winiarskim savoir vivre (...) mówi 
Paulina Marwińska - Marketing&PR Manager Hotelu Haffner.

„Biznesowe 
Andrzejki”

Nowa inwestycja sopockiego hoteluBayjonn - czwarte pię-
tro z widokiem na zatokę zostało oddane do użytku. Spółka 
będąca właścicielem hotelu spełniła swoje zapowiedzi doty-
czące inwestycji  w kolejne miejsca noclegowe i w podnie-
sienie standardu hotelu. Hotel po rozbudowie może przyjąć 
do pięćdziesięciu ośmiu gości, którzy mogą zatrzymać się 
w dwudziestu ośmiu pokojach i jednym apartamencie.  Po 
zmianach hotel dysponuje teraz sześcioma kondygnacjami, 
na których mieści się 28 pokoi oraz 1 apartament. Czwarte 
piętro stanowi wizytówkę hotelu, do jego wykończenia i wy-
stroju pokoi oraz apartamentu użyto luksusowych materia-
łów, mebli i elementów wyposażenia. 

- Chcieliśmy, aby nasza inwestycja w podniesienie standardu 
i końcowy obraz najwyższej kondygnacji hotelu były naszą 
wizytówką. Z racji położenia w ścisłym centrum Sopot, roz-
budowa w górę była jedyną możliwością powiększenia bazy 
noclegowej  i podwyższenia standardu – podkreśla Andrzej 
Grzechnik, prezes Anmaru, spółki zarządzającej hotelem.
Przy okazji rozbudowy wymieniono wszystkie tapety i okładzi-
ny w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz w sali konferen-
cyjnej. Właściciele zdecydowali się również na wymianę windy 
na nową, znacznie bardziej nowoczesną i cichą. Oprócz nadbu-
dowy ostatniej kondygnacji, właściciele hotelu zainwestowali 
w odświeżenie holu przy recepcji, a do niektórych pokojów na 
niższych kondygnacji dodano tarasy.

Rozbudowa 
sopockiego hotelu
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Whisky: 

Wydarzeniem głównym była międzynarodowa konferencja 
Design in Mobility, którą zorganizowano w Pomorskim Parku 
Naukowo-Technologicznym, w Centrum Design w Gdyni. 
W ramach tego spotkania przedstawiciele Austrii, Włoch 
i Polski wymieniali się doświadczeniami i rozwiązaniami zwią-
zanymi z mobilnością elektryczną pojazdów dwukołowych.
Jednym z punktów konferencji było wystąpienie Philippa 
Halla z Austrii, który opowiadał o futurystycznym motocyklu 
elektrycznym Johammmer J1, z innowacyjną technologią 
energetyczną, który może osiągnąć prędkość 200 km/h. 

W ramach Dni Austrii zaprezentowano także dwie wystawy 
artystyczne, które powstały w ramach współpracy twórców 
polskich i austriackich, zorganizowano także spotkanie filmo-
we dla młodzieży z Pawłem Huelle. Podczas spotkania pisarz 
opowiadał m.in. o swoich korzeniach austriackich, wyświetlono 
także film dokumentalny "Paweł Huelle – metafizyka pamięci". 
Smakowitą i nową atrakcją wydarzenia był Austriacki Tydzień 
Kulinarny, który zorganizowano pod koniec października 
w Gdańsku. W jego ramach trzy restauracje (Umam, Eliksir, 
Otwarta) z terenu Garnizonu Kultury przygotowały specjal-
ne menu inspirowane austriacką kuchnią.

Kulturowy most
Trójmiasto jest gospodarzem drugiej edycji akcji Dni Austrii 2017. Celem tego 
wydarzenia jest budowanie mostów kulturowych pomiędzy Polską a Austrią.

ZDjĘcIA: Olga Kharina



pić cZy 
inwestować?

Zamożne osoby szukają nowych, ciekawych sposobów na inwe-
stycje. Najbardziej popularne tematy to: sztuka, kamienie i meta-
le szlachetne, samochody zabytkowe oraz alkohol inwestycyjny.

Wśród alkoholu inwestycyjnego na topie jest szkocka whisky. 
Dane sprzedażowe wskazują wyraźnie, że zmienia się sposób 
konsumpcji alkoholu w wielu różnych krajach, m.in. w Polsce. 
Polacy coraz chętniej wybierają alkohole premium, w tym 
whisky. Mocno wzrasta eksport do Polski – w porównaniu 
z pierwszym kwartałem 2016 roku jego wartość zanotowała 
wzrost na poziomie 25,6 proc. Polska została szesnastym ryn-
kiem na świecie pod względem spożycia whisky. W 2016 roku 
eksport whisky osiągnął sumę 1 miliarda funtów, a sprzedaż 
whisky przekroczyła sumę ponad 4 miliardów funtów.

Inwestycja w szkocką whisky polega na zakupie beczek de-
stylatu i przechowywaniu w profesjonalnym magazynie, znaj-
dującym się wyłącznie w Szkocji. Rekomendowany czas in-
westycji to 3-5 lat. Beczki muszą dojrzewać minimum 3 lata, 
aby według prawa stać się whisky. Zakupiona przez inwestora 
whisky jest ubezpieczona do poziomu jej wartości rynkowej.

Minimalny zysk takiej inwestycji w skali roku 8-10 proc. Zysk 
jest zyskiem netto, po odliczeniu wszystkich opłat związanych 
z utrzymaniem inwestycji.

Taka inwestycja jest bardzo bezpieczna: klient jest właścicie-
lem beczki, beczki są ubezpieczane, wartość whisky cały czas 
rośnie. To jest produkt spożywczy, więc w najgorszym przy-
padku zawsze można whisky zabutelkować i wypić.

Świetną inwestycją w whisky jest zakup beczki na urodzenie 
dziecka. Później, na osiemnaste urodziny, można mu taką osiem-
nastoletnią whisky sprezentować jako kapitał początkowy.

Whisky: 

obecnie ludzie w różnych krajach coraz częściej 
myślą o inwestycjach alternatywnych jak 

o najbardziej bezpiecznych oraz zyskownych 
formach inwestowania. 

WaLerij pryżkoW, 
właściciel WP Capital

Posiada duże doświadczenie zawodowe na 
stanowiskach związanych z zarządzaniem 
wysokiego szczebla oraz doświadczenie 
w stosunkach międzynarodowych. 
Z sukcesem zarządzał zarówno firmami, jak 
i departamentami w kilka różnych krajach. 
Obecne jest prezesem firmy transportowo- 
logistycznej, a także ekspertem w sprawach 
inwestycji kapitałów w kraju i poza jego 
granicami. To koneser sztuki i miłośnik 
gastronomii różnych kultur.
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WspAniAłA 
    sylWetkA 
z Sheraton Fitness

Czas postawić sobie nowe cele. 
Dzięki członkostwu w Sheraton Fitness sukces 
możesz osiągnąć szybciej, niż myślisz!

Zaawansowany sprzęt marki TechnoGym, 
kameralna atmosfera i profesjonalni trenerzy 
personalni pomogą Ci zrealizować Twoje cele.

Nowa, atrakcyjna oferta członkostw 
to gwarancja Twojego sukcesu!

Dla pierwszych 20 nowych członkostw
oferta specjalna - 2 wejścia 
do Sheraton Spa Experience
o łącznej wartości 280 PLN!

Szczegóły i rezerwacje
T. 58 767 19 00
spa.sopot@sheraton.com

Członkostwa teraz od

170 PLN 
miesięcznie
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Dziesięciu trójmiejskich szefów kuchni 
spotkało się, żeby wspólnie przygotować 
kolację. W tym wydarzeniu o charakte-
rze kulinarnym i charytatywnym wzięło 
udział prawie 200 osób. Kolacja miała 
miejsce w sali Atom Clubu na terenie 
Stadionu Energa. Właśnie tam szefowie 
kuchni z trójmiejskich restauracji przy-
rządzili siedmiodniowe autorskie menu. 
Podobnie, jak w przypadku poprzednich 
edycji, także aktualna edycja Kolacji 
Szefów Kuchni miała charakter charyta-
tywny. Udział w wydarzeniu kosztował 
250 złotych od osoby, przeprowadzono 
także dwie licytacje, gdzie wystawio-
no m.in. bluzę z autografami szefów 
kuchni, wizyty w Quadrille Spa i ko-
lację degustacyjną. Zebrana kwota, 
czyli prawie 11 tysięcy złotych zostanie 
przeznaczona na diagnostykę i lecze-
nie rzadkich chorób genetycznych.

Kolacja 
Szefów 
Kuchni

Blisko 350 osób reprezentujących branżę nieruchomości, najemców, lokalne 
władze samorządowe i instytucje otoczenia biznesu wzięło udział w oficjal-
nym otwarciu budynku Argon, III etapu gdańskiego kompleksu biznesowe-
go Alchemia. Impreza, która odbyła się na 7 piętrze biurowca obfitowała 
w atrakcje kulinarne, artystyczne i muzyczne. Podczas wieczoru ogłoszono 
również rozpoczęcie budowy Neonu, ostatniego etapu kompleksu. Część 
oficjalną wydarzenia poprowadził Wiktor Doktór, prezes fundacji Pro Pro-
gressio wspierającej rozwój sektora usług dla biznesu w Polsce. W kolejnej 
odsłonie wieczoru, podczas Live Cooking Experience uczestnicy wydarzenia 
odkrywali wyjątkowe smaki morza. Nieco później, w strefie wielkomiejskiej 
odbył się artystyczny performance z udziałem tancerek oraz „człowieka-fla-
gi”. Głównym punktem wieczoru był występ zespołu Fisz Emade Tworzywo, 
który w biurowej przestrzeni dał wyjątkowy koncert. Po nim rozpoczęła się 
równie ważna część nieoficjalna. Biurowiec Argon powstał przy skrzyżowa-
niu al. Grunwaldzkiej (głównej arterii Trójmiasta) z ul. Kołobrzeską. Ma on 
14 kondygnacji naziemnych i kształt litery H, a jego łączna powierzchnia do 
wynajęcia to blisko 38 tys. mkw., z czego na biura przypada ok. 36 tys. mkw.

ARGON 
oficjalnie 
otwarty



BERNARDINUM
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V edycja Biznes Kocha Kobiety w Gdańsku już za nami. To cykliczne spotkania 
skupiające panie, które cenią sobie nieustanne poszerzanie swoich kompetencji. 
Podczas tej edycji tematem przewodnim wystąpień był szeroko pojęty marketing, 
który - cytując Łarysę Wujcik, organizatorkę wydarzenia - jest elementem, prze-
kładającym się bardzo bezpośrednio na wyniki i nie można o nim zapominać nawet 
w przypadku najmniejszego biznesu. Sam fakt, iż coś wiemy lub wiemy jak działa, 
to tylko pierwszy krok! Trzeba jeszcze pamiętać o wdrożeniu tego w życie, dodaje 
Łarysa Wujcik.  I właśnie tego wdrożenia życzymy wszystkim uczestniczkom.

Biznes i kobiety

Nieważne
co Ty czytasz,
ważne kto
czyta o Tobie!

Zamów
prenumeratę:
reklama@expressy.pl

Dwóch gdyńskich szefów kuchni zostało półfinalistami mię-
dzynarodowego konkursu dla młodych talentów sztuki kuli-
narnej S.Pellegrino Young Chef. Marcin Popielarz z restauracji 
Biały Królik oraz Jan Kilański z Głównej Osobowej  będą wal-
czyć o wejście do wielkiego finału. S.Pellegrino Young Chef 
to jeden z bardziej prestiżowych międzynarodowych kon-
kursów kulinarnych, który wspiera rozwój młodych szefów 
kuchni i promuje ich talent na całym świecie. Konkurs składa 
się z kilku etapów. Rozpoczyna się złożeniem aplikacji przez 
szefa kuchni wraz z opisem stworzonego przez niego dania. Następnie członkowie jury, w skład 
którego wchodzą przedstawiciele prestiżowej włoskiej szkoły kulinarnej ALMA, wybierają ok. 
200 najciekawszych zgłoszeń. Potem uczestników czeka kolejny etap, czyli regionalne półfinały, 
które odbywają się w 21 lokalizacjach na całym świecie. W tym roku, wśród dziesięciu młodych 
szefów kuchni z Europy Wschodniej, znalzło się aż dwóch pracujących w gdyńskich restuara-
cjach! To Marcin Popielarz z restauracji Biały Królik oraz Jan Kilański z Głównej Osobowej. 

Gdyńscy kucharze 
w międzynarodowym 
konkursie
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test został przeprowadzony i opracowany przez 
ogólnopolski tygodnik „Auto świat”. trójmiejskie 
autoryzowane stacje obsługi uplasowały się wysoko 
w rankingu i otrzymały dobre oceny. 
Pod uwagę wzięto wiele aspektów, przeanalizo-
wano sytuacje, z którymi na co dzień spotykają się 
klienci serwisów. Oceniano zatem łatwość i różne 
możliwości umawiania się do serwisu, samą wizy-
tę w serwisie, jakość wykonanych napraw i to, czy 
pracownikom udało się wykryć dodatkowe usterki. 
Punkty stacje obsługi dostawały m.in. za to, czy była 
możliwość umówienia się na konkretny termin tele-
fonicznie i mailowo, w jaki sposób doradca zajmo-
wał się klientem, czy czas oczekiwania był krótki, czy 
serwisanci potrafili postawić trafną diagnozę. Ale nie 
tylko – liczył się też dostęp do serwisu, czytelność 
oznakowania, sposób wydania samochodu po na-
prawie oraz to, czy w kilka dni po wykonaniu usługi 
przedstawiciel serwisu skontaktował się z klientem 
w celu zapytania o ocenę wizyty i jakości obsługi.
Podczas wizyty w serwisie najistotniejszą sprawą jest 
fachowe usunięcie usterki. Dlatego „pod lupę” wzię-
to mechaników. Przeprowadzający test spreparowali 
usterki w samochodach, które oddawano do naprawy, 
a mechanicy mieli za zadanie znaleźć je i usunąć.

Trójmiejskie 
serwisy W CZołóWCe

Ponad 200 autoryzowanych serwisów 
samochodowych 20 różnych marek zostało 
poddanych ocenie. Jakie są wyniki?

Trójmiejskie serwisy, kTóre zakwalifikowały się do finałowej „pięTnasTki”:

1. kia jd kulej sopot – 96,9 proc. (II miejsce w kraju)
2. seaT plichta Gdynia - 95,9 proc. (III miejsce w kraju)

3. Volkswagen plichta Gdynia, 95,9 proc. (III miejsce w kraju)
4. Bmw Bawaria motors Gdańsk, 93,9 proc. (V miejsce w kraju)

5. renault zdunek Gdańsk, 93,9 proc. (V miejsce kraju)

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Wiele osób, otrzymując od pracodaw-
cy do dyspozycji samochód służbowy, 
traktuje to jako podniesienie własnego 
prestiżu i wygodę. Wielu pracowników 
zapomina jednak, że dbanie o stan tech-
niczny auta to leży nie tylko po stronie 
pracodawcy, ale też i ich samych. 
Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, 
gdy z samochodu korzysta dwóch czy 
trzech pracowników. A każde auto ma 
prawo się zepsuć. Co wtedy, gdy w 
pewnym momencie zaczynają się pro-
blemy np. ze sprzęgłem, biegami, silnik 
zaczyna nierówno pracować? Kto ma 
ponosić koszty naprawy?
Jeśli chodzi o odpowiedzialność 
materialną – regulują to przepisy 

Kodeksu Pracy. Ogólna zasada jest 
taka, że jeśli to pracownik jest odpo-
wiedzialny za powstanie szkody (po-
przez np. uszkodzenie samochodu 
czy zaniedbania), to będzie musiał 
ponieść koszty naprawy. Ale uwa-
ga - w przypadku winy nieumyślnej 
wysokość odszkodowania należnego 
pracodawcy nie może przewyższać 
trzykrotności miesięcznego wyna-
grodzenia przysługującego pracow-
nikowi w dniu wyrządzenia szkody. 
Powyższych przepisów nie stosuje się, 
jeżeli pracownik w odrębnej umowie 
wyrazi zgodę na ponoszenie odpowie-
dzialności za mienie powierzone mu 
do zwrotu lub do rozliczenia. 

istotne jest również to, że pracow-
nik nie ponosi odpowiedzialności za 
szkodę, gdy ta powstała w związku 
z działaniem związanym z rodzajem 
działalności gospodarczej prowadzo-
nej przez pracodawcę w granicach 
dopuszczalnego ryzyka. A gdy skzo-
da powstała na skutek używania sa-
mochodu przez kilku pracowników, 
każdy z nich ponosi odpowiedzial-
ność za część szkody stosownie do 
przyczynienia się do niej i stopnia 
winy. Jeżeli nie uda się ustalić, kto w 
jakim stopniu ponosi winę, odpowie-
dzialność dzielona jest po równo na 
wszystkich użytkowników auta.

Przywilej, 
Ale Też oboWIąZkI
Stary dowcip „jaki samochód wjedzie na 30 cm krawężnik? 
Służbowe!” nie ma przełożenia na rzeczywistość. Służbowe 
auto to dla pracownika wygoda, ale też obowiązki. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Po przeanalizowaniu tych kosztów 
nasuwa się wniosek, że posiadanie 
toyoty wiąże się z oszczędnościami na 
każdym kroku. Poczynając od atrak-
cyjnych pakietów wyposażeniowych 
w konkurencyjnych cenach, przez ela-
styczne formy finansowania, oferty 
specjalne, niskie zużycie paliwa czy 
rzadkie wizyty w warsztatach, a koń-
cząc na wysokiej wartości odsprzeda-
ży – suma rzeczywistych wydatków w 
całym okresie użytkowania toyoty jest 
nieporównywalnie niska.

Modele toyoty zajmują wiodące miej-
sca w rankingach zadowolenia Klien-
tów i bezawaryjności aut przeprowa-
dzanych przez niezależne instytuty 
badawcze na całym świecie. 
Wszystkie modele toyoty odznaczają 
się na tle konkurencji wysoką warto-
ścią odsprzedaży. Na taki wynik składa 
się wiele czynników, a są nimi materia-
ły najwyższej jakości, bezawaryjność, 
innowacyjne technologie i rozwiąza-
nia, z których słynie toyota. Według 
danych Eurotax i portalu otomoto.pl 

Czy wiesz 
Ile koSZTuJe TWoJą 
FIRMę SAMoChód?
Rozważasz zakup samochodu firmowego? Koniecznie przeanalizuj 
całkowity koszt jego posiadania, na który składają się m.in.: koszty 
paliwa, serwisu, ubezpieczenia oraz te związane z utratą wartości auta. 

TEKST: Rafał Korbut | WIZUALIZAcjA: materiały prasowe

posiadanie modelów toyoty niezmien-
nie wiąże się z pewną inwestycją na 
lata. Dzięki temu przez bardzo długi 
czas sprzedaż używanej toyoty będzie 
niezwykle korzystna dla właściciela.
Autoryzowany Serwis toyoty gwarantu-
je jakość usług na najwyższym poziomie. 
Posiadając toyotę, masz pewność, że 
każda czynność będzie wykonana przez 
najlepszych fachowców przy użyciu naj-
nowocześniejszego sprzętu i wyłącznie 
oryginalnych części zamiennych. 
Samochody toyoty słyną z rekordowo 
niskiego zużycia paliwa, co pozwala na 
duże oszczędności i mniejsze wydatki 
na stacjach benzynowych. Bardzo dy-
namiczne, a przy tym ekonomiczne 
silniki, napęd hybrydowy oraz ela-
styczne skrzynie biegów sprawiają, że 
posiadanie toyoty to czysty zysk.

Więcej informacji na 
www.toyota-dla-firmy.pl
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Premiera 
i gwiazdy 

moToryzaCji
II Międzynarodowe Targi EkoFlota przyciągnęły tłumy 

wystawców, publiczności i przedstawicieli mediów. 

TEKST: Wojciech Kaczałek | ZDjĘcIA: Maciej Gis
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ii Międzynarodowe targi Ekoflota: innowacje, Ekologia, 
Mobilność odbyły się w tym miesiącu w Warszawie. W cią-
gu dwóch dni imprezę odwiedziło ponad 5 tys. osób oraz 
ponad 100 przedstawicieli mediów. 
ii Międzynarodowe targi Ekoflota: innowacje, Ekologia, 
Mobilność były podzielone na przeznaczony dla profesjonali-
stów Dzień Biznesowy oraz Dzień Otwarty, dla wszystkich osób 
zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, motoryzacją 
i "zielonym" stylem życia. Wstęp na oba dni był bezpłatny. 
Jedną z głównych atrakcji targów Ekoflota była polska pre-
miera Jaguara i-PACE w wersji koncepcyjnej. Samochód 
był pokazywany dotychczas tylko w Genewie i frankfurcie. 
Auto w wariancie produkcyjnym pojawi się na rynku w dru-
giej połowie 2018 r. Pierwszy elektryczny model brytyjskiej 
marki został wyposażony w dwa silniki elektryczne o łącznej 
mocy 400 KM i maksymalnym momencie obrotowym wy-
noszącym 700 Nm, dostępnym już od pierwszych obrotów 
silnika. Sprint do 100 km/h trwa tylko 4 s. 

Zwieńczeniem Dnia Biznesowego było wręczenie nagród ii 
Międzynarodowych targów Ekoflota: innowacje, Ekologia, 
Mobilność dla najbardziej ekologicznych i innowacyjnych 
pojazdów, rozwiązań oraz flot 2017 roku. Ponadto zosta-
ły wręczone nagrody specjalne. W ceremonii wzięli udział 
poseł ireneusz Zyska, przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu Górnictwa i Energii, oraz Artur Michalski, zastępca 
prezesa zarządu Narodowego funduszu Ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej.  
Nowością tegorocznej edycji Międzynarodowych targów 
Ekoflota: innowacje, Ekologia, Mobilność był Dzień Otwarty. 
Gośćmi specjalnymi były znane postacie związane z moto-
ryzacją. Popularny youtuber Kickster przekazał kluczyki do 
Nissana e-Nv200 dla zwycięzcy konkursu zorganizowanego 
z okazji targów. triumfator mógł przetestować elektryczne-
go vana przez weekend.
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wyniki pleBiscyTu:

pojazdy: 

Innowacyjne rozwiązanie roku – Range Rover Velar, Land Rover Polska•	
Mobilne rozwiązanie roku – BMW Connected+, BMW Polska•	
Ekologiczne rozwiązanie roku – Toyota Prius Plug-In Hybrid, panele fotowoltaiczne•	
Pojazd ekologiczny roku – kat. jednoślady – Geobike Shadow•	
Pojazd ekologiczny roku – kat. pojazdy osobowe do 3,5t – Hyundai IONIQ, Hyundai Polska•	
Pojazd ekologiczny roku – kat. pojazdy dostawcze do 3,5t – Nissan e-NV200, Nissan CEE•	
Pojazd ekologiczny roku – kat. pojazdy użytkowe pow. 3,5t – Mercedes-Benz Sprinter BlueEFFICIENCY, Mercedes-Benz Polska•	
Flota ekologiczna roku – Eurocash•	

usłuGi/produkTy:

Innowacyjne rozwiązanie roku – Tesla Shuttle – direct city to city transport•	
Mobilne rozwiązanie roku – aplikacja Volkswagen Connected Car•	
Ekologiczne rozwiązanie roku – Panek CarSharing•	

ponadTo wręczono naGrody w kaTeGoriach:

społeczność:

Eko Menadżer Roku – Bartłomiej Skowroński, Bartesko•	
Eko Samorząd Roku – miasto Gdynia•	

naGrody specjalne:

Zostały też przyznane trzy Nagrody Specjalne magazynu "Menadżer Floty: Forum Biznesowe". Toyota Polska została  •	
wyróżniona z okazji 20-lecia wprowadzenia na rynek hybryd. Info-Ekpert otrzymał nagrodę z okazji 25-lecia działalności. 
Statuetkę otrzymał również Daniel Trzaskowski, dyrektor sprzedaży flotowej w Volkswagen Financial Services Polska  •	
- został doceniony za działania na rzecz edukowania branży flotowej i udział w licznych projektach flotowych. 
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Słuchawki 
dla biegaczy
W ofercie JBL pojawiły się słuchaw-
ki Inspire 700, skierowane do osób, 
które lubią biegać i słuchać muzyki.
Producent zaznacza, że jego słuchawki 
bezprzewodowe łącząwysoką jakość 
dźwięku z pierwszorzędną ergonomią. 
Wygodę użytkowników mają zapewnić 
dwa rozwiązania: FlexSoft (wykonanie 
z miękkiego i elastycznego materiału) 
oraz TwistLock (technologia niedopusz-
czająca do wypadania słuchawek na-
wet w trakcie intensywnego treningu). 
Słuchawki JBL Inspire 700 łączą się ze 
źródłem dźwięku poprzez Bluetooth.

SZybkI APARAT 
FoToGRAFICZny
 
Firma Sony wprowadziła nowy, flagowy model z cenionej serii 
aparatów Cyber-shot® RX10: RX10 IV (model DSC-RX10M4). 
Urządzenie posiada najkrótszy na świecie (wynoszący 0,03 
sekundy) czas automatycznego ustawiania ostrości, tryb zdjęć 
seryjnych z szybkością do 24 klatek na sekundę i pełnym śle-
dzeniem AF/AE. Imponujący aparat RX10 IV jest wyposażony 
w najnowszy, 20,1-megapikselowy przetwornik obrazu „stacked 
CMOS” Exmor RS typu 1,0” z własnym układem pamięci DRAM.

Nowy Chromebook
 
Firma HP wprowadziła na rynek nowy 
Chromebook – model x360. Laptop zo-
stał wyposażony w ekran o przekątnej 
11,6″ pokryty szkłem Gorilla Glass 3. 
Rozdzielczość ekranu to 1366 x 768. 
Sercem komputera jest procesor Intel 
Celeron N3350, urządzenie wyko-
rzystuje również 4 GB pamięci RAM 
typu LPDDR4 oraz 32 GB lub 64 GB 
pamięci wewnętrznej w postaci mo-
dułu eMMC. Urządzenie posiada także 
kartę WiFi w standardzie 802.11 ac, 
wraz z Bluetooth. Dużą zaletą sprzętu 
jest poważny zestaw złącz USB – dwa 
pełnowymiarowe porty USB 3.1 typu 
A, dwa typu C.. Nowy Chromebook 
będzie dostępny w dwóch wersjach 
kolorystycznych – grafitowej i białej. 

Mocny soundbar 
Do rodziny bezprzewodowych so-
undbarów Samsung Sound+ dołą-
czył model HW-MS750. Producent 
podkreśla, że urządzenie oferuje 
wysokiej jakości dźwięk, który doda 
głębi odtwarzanym filmom i muzyce. 
Nowością w ofercie jest też głośnik 
niskotonowy SWA-W700, który wraz 
z soundbarami z serii Sound+ stano-
wi naprawdę zgrany duet. Soundbar 
HW-MS750, podobnie jak inne urzą-
dzenia z serii Sound+, charakteryzuje 
się konstrukcją typu „one body”, 
która skrywa wbudowany subwoofer 
oraz jedenaście głośników.






