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SKORZYSTAJ Z DORADZTWA NA ROZWÓJ FIRMY
DZIĘKI DOTACJOM Z UNII EUROPEJSKIEJ!

Usługi doradcze dla przedsiębiorców i pracowników  
z dofinansowaniem do 80% ze środków unijnych!

Doradztwo indywidualne dobrane do Twoich potrzeb!
Skorzystaj z usług doradczych z certyfikowaną instytucją  

doradczo-szkoleniową – Fundacją Fortis – i otrzymaj  
do 80% dofinansowania!

Odwiedź naszą stronę     https://fundacjafor tis.pl
Znajdź nas w Bazie Usług Rozwojowych  

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Co oferujemy?

•  doradztwo biznesowe 
•  wdrożenia norm ISO
•  wdrożenia lean
•  sukcesja w firmach  

rodzinnych i nierodzinnych
•  doradztwo „szyte na miarę”  

Twoich potrzeb

Fundacja Fortis
ul. Kościuszki 205
40-525 Katowice

tel. 32 353 11 22
kontakt@fundacjafortis.pl
www.fundacjafortis.pl
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W zgodzie z prawem

Doradztwo sukcesyjne… – Łukasz Martyniec Moja Firma

Doradztwo sukcesyjne 
Co jest najważniejsze?

Być może trudno porównywać 
sukcesję do przeszczepów ser-
ca, a tym bardziej moją pracę z 

dokonaniami profesora Religi. Jednak 
im dłużej pracuję w zawodzie doradcy 
sukcesyjnego, tym bardziej jestem prze-
konany, jak wiele pokory wymaga proces 
sukcesji. 

Doradztwo sukcesyjne nie polega 
bowiem na tym, że oto staję przed Wami 
jako wszechwiedzący ekspert, który 
powie Wam, co jest dla Was najlepsze. 
Mogę podpowiedzieć, podzielić się do-
świadczeniem, pokazać alternatywę, ale 
jedno jest pewne: nikt nie wie tego lepiej, 
niż Wy sami! Nikt nie potrafi okryć tego 
pełniej. Choć bywa, że jest to trudne 
i wymaga od uczestników wiele cierpli-
wości i czasu.

A ja? od 14 lat wciąż się uczę… I mam 
zamiar robić to nadal!

Po co Ci kolejny doradca?
Doradztwo sukcesyjne to zupełnie 

nowa profesja – i to nie tylko w Polsce, 
gdzie pierwsza fala zmiany pokolenio-
wej w biznesie dopiero przybiera na sile. 
Okazuje się, że na Zachodzie profesjonal-
ne doradztwo w procesie przekazywania 
firm z pokolenia na pokolenie, budowy 
majątku rodzinnego i zarządzania nim, 
tworzenia zasad Ładu Rodzinnego czy 
też spisywania konstytucji rodzinnych, 
znane jest dopiero od 20–40 lat. A prze-
cież historia biznesu rodzinnego jest 
znacznie, znacznie dłuższa.

Wyobraźcie sobie firmę rodzinną, 
która należy do czwartego czy siódme-
go pokolenia właścicieli i liczy sobie 120, 
200 czy nawet 300 lat. Potomkowie za-

łożycieli biznesu, w liczbie np. 70 osób, są 
właścicielami holdingu kilkuset powiąza-
nych kapitałowo spółek rozsianych na 5 
kontynentach, zatrudniających kilka czy 
kilkadziesiąt tysięcy pracowników. Przy 
czym żaden, albo tylko wybrani członko-
wie rodziny właścicielskiej, zatrudnieni 
są w rodzinnym koncernie. Że taką firmą 
da się profesjonalnie zarządzać, biznes 
się rozwija i w stabilny sposób buduje 
majątki osobiste poszczególnych właści-
cieli, zapewniając im odpowiedni poziom 
życia. Niemożliwe? Tak działa znakomita 
większość przemysłu niemieckiego, tak 
działa tysiące firm rodzinnych w starej 
Europie – gdzie kapitalizm trwa nieco 
dłużej, niż u nas. Udało się to jednak tyl-
ko nielicznym, a dopiero od kilkudziesię-
ciu lat otrzymują oni profesjonalną po-
moc od doradców, zaś ich praktyki stały 
się obiektem zainteresowania uczelni 
ekonomicznych czy teoretyków prawa. 

Wróćmy jednak na nasze podwórko. 
Jesteśmy w dość szczególnej sytuacji. 
Dopiero od mniej więcej 30 lat, po 50 
latach przerwy, od zera budujemy firmy 
i majątki rodzinne. Od nowa uczymy się, 
jak mądrze je przekazywać, aby budo-

wać konkurencyjność, innowacyjność, 
zamożność i święty spokój w perspek-
tywie nie tylko jednego pokolenia. Nie 
jest to łatwe zadanie. Nie każdy wie, jak 
niezwykle skomplikowanym, interdyscy-
plinarnym i wielopłaszczyznowym pro-
cesem jest sukcesja biznesu. Że nie prze-
prowadzi się jej w tydzień, ani nawet w 
rok. Jak zresztą planować proces sukcesji 
w społeczeństwie, gdzie testament, in-
tercyza czy uszyty na miarę i realny plan 
finansowy są jeszcze rzadkością? Choć to 
akurat na szczęście już się zmienia.

Bywa i tak, iż z góry wiadomo, że w 
danej rodzinie (lub rodzinach wspólni-
ków) sukcesji biznesu nie będzie. Ponie-
waż nie ma chętnych do przejęcia odpo-
wiedzialności za dalsze trwanie i rozwój 
firmy. Bo dzieci nie chcą lub nie potrafią. 
Dotyczy to znacznej części prywatnych 
firm założonych po 1989 roku. Tym bar-
dziej właściciele na pewnym etapie życia 
muszą podjąć decyzję, co dalej z firmą? 
Jeśli sami planują zakończyć już aktyw-
ność zawodową. Nie każdą firmę da się 
przecież sprzedać za dobre pieniądze…

Innego rodzaju uwagi wymagają te 
firmy i majątki, w których o sukcesji war-

Łukasz Martyniec 
Kancelaria Sukcesyjna 
MARTYNIEC

W genialnym filmie pt. „Bogowie” opowiadają-
cym historię prof. Zbigniewa Religi jest scena, 
którą uwielbiam. Religa rozmawia ze swoim 
mentorem, prof. Janem Mollem, autorem pierw-
szej, nieudanej próby przeszczepu serca. Pod-
czas dyskusji na temat transplantacji Moll zadaje 
pytanie: Wiesz, co stanowi największy problem? 
Żadna z udzielanych przez Religę odpowiedzi, 
że to kwalifikacja chorych do zabiegu, dawkowa-
nie leków, czy też spojrzenie matki po nieudanej 
operacji jej dziecka – nie satysfakcjonuje Molla. 
Nie, to nie są prawdziwe problemy… mówi. Cho-
dzi o pokorę. Potrzebna jest duża dawka pokory. 
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to będzie pomyśleć dopiero za 10-20 lat. 
O czym bowiem dumać, jeśli właściciele 
mają po 30-40 lat, a ich dzieci chodzą do-
piero do podstawówki? W tych firmach 
tematem godnym rozważenia jest tzw. 
nagła sukcesja, czyli upewnienie się, że 
firma i rodzina zabezpieczone są na wy-
padek śmieci właściciela lub wspólnika. 
Akurat aspekt planowania spadkowego 
dotyczy nas wszystkich – niezależnie od 
wieku.

Tego wszystkiego uczą się nie tylko 
właściciele czy wspólnicy firm, ale także 
różnego rodzaju doradcy, którzy w ob-
słudze procesu sukcesji na poszczegól-
nych jej płaszczyznach widzą dla siebie 
szansę na realizację swojej zawodowej 
misji. Lub dostrzegają niszę, która otwie-
ra się na naszym rynku. Od kilkunastu lat 
szkolę osoby zainteresowane doradza-
niem w procesie sukcesji. Przeszkoliłem 
już kilka tysięcy doradców finansowych 
i kilkuset radców prawnych, na co dzień 
współpracuję z doradcami podatkowy-
mi, notariuszami czy brokerami ubez-
pieczeniowymi. Doskonale wiem, w jaki 
sposób podchodzą do swojej roli. Incy-
dentalnie mamy do czynienia z doradz-
twem sukcesyjnym w pełnym wymia-
rze – zazwyczaj przeważa perspektywa 
danej specjalizacji (prawo, podatki, po-
średnictwo przy oferowaniu produktów 
finansowych itp.). Tutaj szczególnie po-
trzebna jest pokora i przyjęcie perspek-
tywy rodziny czy firmy, której się dora-
dza. Inaczej strzelimy sobie w stopę.

Nie tylko prawo
Zdarza się, że w danej rodzinie lub 

spółce wystarczy „tylko” odpowiednio 
poukładać kwestie prawne, majątkowe 
czy finansowe - oczywiście zgodnie ze 
sztuką, pamiętając, że sukcesja jest za-
gadnieniem interdyscyplinarnym. Nie 
ma natomiast problemów z komunika-
cją, relacjami, rozbieżnościami interesów 
czy też klarownym układaniem planów 
na przyszłość, szczególnie w kontekście 
strategii biznesu. Przecież nie chodzi tyl-
ko o to, aby sukcesorzy znali i rozumieli 
firmę, którą przejmują. Chodzi o to, aby 
– z pomocą rodziców – wypracować ob-
raz tej firmy za 5 czy 10 lat, wspólnie zbu-
dować strategię biznesu rodzinnego w 
trakcie sukcesji. Ale do tego trzeba kom-
petencji, których ja nie posiadam – bez 

dr Adrianny Lewandowskiej i jej zespołu 
się nie obędzie.

Częściej jednak spotkać się można z 
sytuacją, kiedy w rodzinie trudno rozma-
wiać, kiedy z biegiem lat narosły niepo-
rozumienia, spiętrzyły się problemy i nie 
wiadomo nawet za bardzo, od czego za-
cząć rozmowy, aby pójść do przodu. A te-
maty związane z sukcesją majątku i pisa-
niem testamentów do łatwych i lekkich 
przecież nie należą... Tutaj akurat wiem, 
o czym mówię. 

Rolą doradcy sukcesyjnego jest po-
móc Wam - jako rodzinie albo wspólni-
kom spółki - we wzajemnym zrozumie-
niu się, w odnalezieniu istoty problemu, 
w poszukaniu tego, co było ważne na 
początku oraz kierunku, w którym zmier-
zacie. Wspólnie albo oddzielnie. W do-
strzeżeniu tego, co łączy i tego, co dzieli. 
Dopomóc w skonstruowaniu rozwiąza-
nia, które w możliwie najpełniejszy spo-
sób zadowoli wszystkich, będzie zgodne 
ze zdrowym rozsądkiem, oparte na istot-
nych dla Was Wartościach, umiejscowio-
ne w realiach gospodarczych i ramach 
prawnych.

Nawet, jeśli ostatecznie okaże się, że 
sukcesja biznesu nie jest możliwa – bo 
żadne z dzieci nie chce albo nie potrafi 
przejąć odpowiedzialności za firmę ro-
dzinną. Lub też od początku było jasne, 
że sukcesji biznesu nie będzie. Wówczas 
sukcesja obejmie – i owszem – majątek, 
ale nie działające przedsiębiorstwo.

„Wymądrzać” mogę się jedynie jako 
prawnik, ale jako doradca sukcesyjny 
powinienem przede wszystkim słuchać 
oraz zadawać pytania. I tego wciąż się 
uczę. 

Przecież i tak w wielu sytuacjach 
Wasze własne, samodzielne wypraco-
wane i uzgodnione zasady słuszności 
są inne, niż te, którymi posługuje się 
ustawodawca i które wynikają z po-
wszechnie obowiązujących przepisów. 
Niektóre rodziny samodzielnie potrafią 
do nich dotrzeć i trzeba tylko pomóc je 
sformalizować, w innych potrzebny jest 
ktoś, kto wesprze cały proces, kto nada 
mu odpowiednie ramy oraz kto posiada 
doświadczenie w układaniu podobnych 
puzzli gdzie indziej.

Fot. Theta
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ani dobrze doradzić. Każdy element 
układanki może kazać się ważny.

Oczywiście od doradcy sukcesyjne-
go wymaga się przy tym wiedzy mery-
torycznej i doświadczenia w budowaniu 
rozwiązań opartych o instytucje kilku 
gałęzi prawa (prawo rodzinne, spadko-
we, handlowe i gospodarcze, procedu-
ry), podatki i finanse osobiste. Trzeba 
też wiedzieć, które obszary powinny 
być wzięte pod uwagę w pierwszej ko-
lejności, a które potem – jakie decyzje 
możemy podjąć już teraz, a jakie warto 
odłożyć w czasie, nawet na kilka lat. W 
tydzień nie odrobimy przecież lekcji z 
zarządzania biznesem, organizacji i stra-
tegii firmy, komunikacji czy relacji. Nie 
odkryjemy także własnej drogi, jeśli nie 
nadszedł jeszcze właściwy czas. Na siłę 
go nie przyśpieszymy.

Można też inaczej
Zbyt często spotykam się z innym 

podejściem do „obsługi” sukcesji: w sy-
tuacji rozbieżności zdań każda ze stron 
(np. członków rodziny) dobiera sobie 
osobnego pełnomocnika (prawnika), 
który reprezentuje interes danej osoby 
lub strony. Nie ma w tym nic złego, o ile 
intencją wszystkich (także pełnomocni-
ków) jest poszukiwanie konsensusu, albo 
przynajmniej kompromisu. 

Częściej jednakże, zgodnie z zakre-
sem umocowania oraz przedmiotem 
zlecenia, rolą prawnika jest uzyskanie jak 
największych korzyści dla swojego mo-
codawcy, oczywiście kosztem pozosta-
łych członków rodziny, wspólników albo 
firmy. Nic w tym dziwnego – jest to jego 
naturalna rola. Pytanie tylko, czy rzeczy-
wiście tego chcemy? Sądy pełne są spraw 
o zachowki, działy majątku spadkowego 
czy podziału majątku spółki. Z doświad-
czenia wiem, że trwają one latami i - jeśli 
nie dojdzie do ugody - potrafią doszczęt-
nie zniszczyć relacje rodzinne i bizneso-
we. Niestety bardzo wiele osób wybiera 
taką właśnie drogę. Być może po prostu 
dlatego, że nie wiedzą, że można inaczej. 
Lub też ponieważ wcześniej popełniono 
dostateczną ilość błędów, a wszystkie 
mosty porozumienia zostały spalone.

Ale chyba nie warto…
Rozwiązanie, które proponuję powy-

żej, polega na tym, że doradca sukcesyj-

ny staje się kimś w rodzaju superarbitra; 
osoby, której zadaniem jest, w oparciu 
o reguły prowadzenia danej sprawy 
zaakceptowane przez wszystkich, do-
prowadzić do konsensusu i pomóc w 
wypracowaniu rozwiązań, które są do 
zaakceptowania i szanują usprawiedli-
wione interesy wszystkich Stron. Nie za-
wsze jest to łatwe. Oczywiście za świa-
dome zarządzanie procesem sukcesji 
należy zabrać się odpowiednio wcześnie 
– przynajmniej na kilka lat przed plano-
wanym przekazaniem własności biznesu 
sukcesorom. 

Proponowane podejście wymaga 
od każdego uczestnika procesu sukcesji 
gotowości do kompromisu, otwartej ko-
munikacji oraz dużego zaufania i właśnie 
pokory. Przede wszystkim jednak ode 
mnie. Jako doradca sukcesyjny powinie-
nem wiedzieć wszystko o relacjach oso-
bistych, majątkowych oraz biznesowych. 
Inaczej nie jestem w stanie uczciwie i do-
brze doradzić. Gwarantuję jednocześnie 
pełną poufność i takie prowadzenie roz-
mów, aby polepszyć, a nie pogorszyć re-
lacje w rodzinie lub firmie. W mojej oce-
nie zadaniem doradcy sukcesyjnego, jest 
łączyć, a nie dzielić.

Na temat planowania sukcesji, zasad 
nim rządzących oraz pułapkach, które 
się z nim wiążą będę mówił na szkole-
niach organizowanych przez Fundację 
Fortis, na które serdecznie zapraszam. 
Szkolenia dedykowane są dla właścicieli, 
wspólników, osób zarządzających firma-
mi oraz członków ich rodzin. Najlepiej, 
jeśli w szkoleniu wzięłyby udział 2 lub 3 
osoby z danej rodziny lub firmy (np. ne-
stor i sukcesor czy wspólnicy spółki).  t
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Stare powiedzenie,  
że zgoda buduje, 
a niezgoda rujnuje 
w wielu konkretnych 
sytuacjach przestaje  
być banalne…

Trzy podstawowe założenia
Opisane poniżej cele doradztwa 

sukcesyjnego wypracowane zostały na 
podstawie kilkunastu lat doświadczeń w 
pracy z rodzinami biznesowymi. Od pew-
nego czasu przedkładam je do akceptacji 
na każdym spotkaniu rozpoczynającym 
współpracę z daną rodziną lub firmą. 
Oczywiście członkowie danej rodziny 
mogą uznać, że nie jest to z ich punktu 
widzenia istotne – wtedy cele są modyfi-
kowane adekwatnie do oczekiwań rodzi-
ny. Uczę ich także na szkoleniach z suk-
cesji kierowanych do radców prawnych 
i doradców finansowych, jako jednego 
z podsawowych elementów etyki pracy 
doradcy sukcesyjnego.

Kieruję się przy tym następującymi 
zasadami:

1.  Szanuję poufność, prywatność i prawo 
do własnego zdania wszystkich człon-
ków rodziny albo właścicieli firmy – po-
szukując jednocześnie tego, co łączy, w 
oparciu o wspólne Wartości.

 
2.  Rozważam te rozwiązań, które są real-

ne i kompleksowe, z poszanowaniem 
zasad zdrowego rozsądku, uwarunko-
wań gospodarczych, prawnych i finan-
sowych. Uczciwie informuję o tym, co 
możliwe, a co nie w danej sytuacji – w 
oparciu o moje doświadczenie.

 
3.  Zadaję trudne pytania i proszę o szcze-

re odpowiedzi. Jeśli coś istotnego zo-
stałoby zatajone – nie byłbym w stanie 
skonstruować dobrego rozwiązania 

Cele doradztwa 
sukcesyjnego:
1.  Zachowanie, lub – jeśli to 

możliwe – polepszenie relacji 
w rodzinie i w firmie.  

 
2.  Utrzymanie ciągłości 

działania i warunków do 
rozwoju biznesu.

 
3.  Zachowanie lub zwiększenie 

wartości majątku lub firmy.

Moja Firma
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Korupcja – demon 
współczesnego życia 
społeczno-gospodarczego

Indagowani na tę okoliczność obywa-
tele naszego kraju są o tym przeko-
nani. Co trzeci badany jest przeświad-

czony o powszechności występowania 
zjawiska korupcji w życiu społeczno-
gospodarczym. Warto dodać, że tylko 
12% uważa, iż penalizacja zjawiska jest 
skuteczna1. Walka z korupcją przez orga-
ny ścigania ma szeroki zakres. Czy zatem 
mamy dostatecznie dużą wiedzę czym 
jest samo zjawisko korupcji, na czym po-
lega i kiedy podlega penalizacji?

Zarys historyczny zjawiska korupcja
Zjawisko korupcji dobrze zakorzeniło 

się w naszej kulturze już od średniowie-
cza. Nie była jego pozbawiona również 
międzywojenna Polska. Niektórzy ba-
dacze zjawiska największe nasilenie ko-
rupcji umieszczają w okresie od 1923 do 
1925 roku. W omawianym okresie wielu 
polityków i posłów wykorzystywało 
wówczas swoje stanowiska do załatwia-
nia swoich prywatnych interesów. Na 
porządku dziennym w wielu urzędach 
spotkać można było „natrętów z Sejmu” 
żądających załatwienia ich spraw osobi-
stych lub ważnych dla określonej partii2.

Także w okresie II Wojny Światowej 
korupcja była niekiedy jedynym środ-
kiem przekonania okupanta, by uwolnić 
człowieka, czy zapewnić mu inne roz-
wiązanie, które w wielu przypadkach 
ratowało od wywozu na przymusowe 
roboty, czy stwarzało inną możliwość 
przeżycia. Wspomniane praktyki doty-

czyły w równym stopniu Polaków jak 
i Żydów polskiego pochodzenia3. 

Z takim bagażem doświadczeń 
społeczeństwo polskie rozpoczęło eg-
zystencje w wyniszczonym i zrujnowa-
nym materialnie oraz społecznie PRL. 
W totalitarnym kraju charakteryzują-
cym się ogromnym deficytem niemalże 
wszystkiego w tym szczególnie dóbr po-
wszechnego użytku jak i usług, korupcja 
była wszechobecna mimo iż publicznie o 
tym się nie mówiło. Korupcja występo-
wała powszechnie przez cały okres PRL, 
a jej skala wzrosła szczególnie w okresie 
stanu wojennego. 

Z głębokimi tradycjami występowa-
nia zachowań korupcyjnych odradzało 
się społeczeństwo w wolnej Polsce. Nie 
dziwi zatem fakt że również  nie jest 
wolny od korupcji okres po 1989 roku. 
Korupcja odradza się w nowych obli-
czach i nowych obszarach. Wspomniane 
zjawisko daje się zaobserwować na naj-
wyższych szczeblach władzy politycznej 
i gospodarczej. Jest także szeroko rozpo-
wszechnione w obszarach życia codzien-
nego. Liczne przykłady potwierdzają, że 
zjawisko korupcji w Polsce stale narasta 
i obejmuje swym zasięgiem obszary 
dotychczas czyste pod tym względem.  
Rozszerzeniu ulega szczególnie korupcja 
administracyjna i polityczna, co bezpo-
średnio związane jest z walką o władzę.

Potoczne i prawne rozumienie 
pojęcia korupcja

Termin korupcja nie jest jednoznacz-
nie rozumiany. Dotyczy to w równym 
stopniu języka potocznego, jak też w 
obszaru nauki w tym szczególnie nauk 
prawnych. W potocznym rozumieniu, 
gdy używamy pojęcia korupcja mówimy 
zazwyczaj o łapówkarstwie, czy zwy-
czajnym przekupstwie. Zjawisko obrosło  
wieloma stereotypowymi określeniami. 
Związane z tradycją i kulturą każdego 
zakątka świata, skutkowało szerokim 
wachlarzem odniesień, szczególnie bo-
gatym w języku potocznym. Dawniej o 
korupcji szczególnie gdy miała postać 
zinstytucjonalizowaną mówiło się za-
zwyczaj: nepotyzm, mecenat, faworyzo-
wanie, kumoterstwo, nadużycie władzy, 
sitwy, plecy, dojścia.

Obecnie korupcja nazywana jest od 
bardzo prostych określeń po prostu jako: 
wyrazy wdzięczności, świadczenia szcze-
gólne. W wielu środowiskach używa się 
określeń takich jak: wziątek, popychacz, 
napiwek, dary losu, smarowacz, przeko-
nywacz, bądź przyspieszacz. Wachlarz 
określeń jest w dalszym ciągu wzboga-
cany W wielu przypadkach zachowania 
korupcyjne bywają dość humorystycz-
nie nazywane. Mówiąc o nich używa się 
wówczas określenia: przemawianie do 
ręki, argumentowanie, przekonywanie, 

Niemal każdego tygodnia media w naszym kraju 
ujawniają kolejna aferę korupcyjną. W omawiany 
proceder zamieszani są nie tylko politycy i samo-
rządowcy, ale także przedsiębiorcy oraz zwykli 
obywatele. Korupcja w naszym społeczeństwie to 
w rzeczywistości wielki problem społeczny.  

dr Marek Gramlewicz
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cukrowanie, czy w specyficznych przy-
padkach pchanie. Niekiedy korupcja 
bywa nazywana przedmiotowo jako: ko-
perta, flaszka, kawa, koła (w tym jedno 
zapasowe). Dokonana pobieżnie analiza 
semantyczna podanych wyżej określeń 
wskazuje na ukryty podtekst. Chodzi o 
cichą społeczną aprobatę zachowań ko-
rupcyjnych w niektórych przypadkach. 
Tytułem przykładu wymienić należy, 
mającą ciągle przyzwolenie społeczne 
korupcję w służbie zdrowia.

Pojęcie korupcja stosuje się tak-
że często w stosunku do różnych form 
przekupstwa, jakie występują w życiu 
społecznym. Bardzo często zdarza się, 
że w celu określenia różnych sytuacji 
lobbystycznych, które mogą, choć nie 
muszą wcale, prowadzić do zjawisk ko-
rupcyjnych wykorzystuje się np. konflikt 
do odwrócenia uwagi od zasadniczej 
istoty zjawiska jaką jest korupcja. Z jed-
nej strony konflikt wykorzystujemy wte-
dy, gdy wchodzą w grę zarówno wszelkie 
zmagania o charakterze bardziej spekta-
kularnym, jak też takie, jakich możemy 
się dopiero spodziewać ze względu na 
istniejące uwarunkowania obiektyw-
ne lub, by z drugiej wprowadzić w życie 

procedurę mającą znamiona korupcji. 
Wynika z tego, że jest to bardzo złożony 
proceder. 

Wskazuje to wyraźnie, że korup-
cja coraz częściej definiowana bywa 
uwzględniając potrzeby praktyki. Ta 
ostatnia ulegała pokusom korupcji w 
coraz to nowych obszarach i dziedzinach 
komplikując wydawałoby się już skoń-
czony jej opis.

Istota zjawiska korupcja
Praktycy definiują korupcję wskazu-

jąc że: „zawsze wtedy, gdy ktoś wyko-
rzystuje swoja funkcję lub pozycję, by za-
spokoić czyjeś oczekiwania, a w zamian 
za to otrzymuje jakieś nienależne ko-
rzyści, mamy do czynienia z korupcją”4. 
Niektórzy badacze zjawiska definiują 
korupcję jako:
•  wykorzystywanie władzy publicznej do 

celów prywatnych
•  zachowanie władz publicznych, poli-

tyków i urzędników służby cywilnej, w 
wyniku którego wzbogacają się oni w 
sposób bezprawny i nieuzasadniony 
lub przyczyniają się do wzbogacenia 
osób bliskich, poprzez niewłaściwe wy-
korzystanie powierzonej im władzy,

•  sprzeniewierzenie się zasadzie oddzie-
lenia życia prywatnego od życia zawo-
dowego5.

Na gruncie polskim podział definicji 
określających korupcję obejmuje nastę-
pujące trzy rodzaje definicji:
1.  nominalną, która kładzie nacisk na 

moralny aspekt zjawiska. Przy okre-
ślaniu korupcji preferowane są wów-
czas takie aspekty zjawiska  jak mo-
ralny rozkład, czy gnicie. Jednocześnie 
wspomniane ujęcie mieści w sobie  
dodatkowe aspekty podporządko-
wania przekupywanych jednostek, co 
pociąga za sobą większe uzależnienie 
ich a w konsekwencji posługiwanie się 
przekupionymi ludźmi.

2.  realną, która umożliwia wyszcze-
gólnienie trzech podstawowych jej 
przejawów, a w szczególności: 
a. korupcje w urzędzie, 
b. korupcje polityczną, 
c. korupcje gospodarczą.

W pierwszym przypadku tj. korupcji 
w urzędzie wyróżnia się akty sprzedaj-
ności i przekupstwa dotyczące funkcjo-
nariuszy publicznych potocznie rozumia-
nych jako urzędnicy. Pamiętać należy, że 

Fot. Freepik
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sprzyjaniu wystąpienia korupcji służą 
głownie długie procedury i tym samym 
długie oczekiwanie przez zainteresowa-
nych na załatwienie określonych spraw. 
Występuje tu uchylanie się przez urzędy 
od podejmowania decyzji, czy też celowe 
odwlekanie spraw. Niekiedy procedowa-
nie zaleca ponowne rozpatrzenie spraw 
i tym samym ponowne wydanie decyzji. 
Całość poprzedza wcześniejsze ustalenie 
„na boku” jaką postać przybierze osta-
teczna decyzja. Całość postępowania 
sprzyja zatem występowaniu zachowań 
korupcyjnych. 

Z kolei korupcję polityczną w na-
szym kraju cechuje korupcyjnogenne fi-
nansowanie partii politycznych. Nie bez 
znaczenia jest też charakter pełnionych 
funkcji politycznych przez daną osobę.

Korupcje gospodarcze natomiast 
mają różny poziom szczegółowości, któ-
ry uzależniony jest od skomplikowania 
transakcji gospodarczej. W tak okre-
ślonym wymiarze korupcję stanowią 
zarówno przekupstwo jak i sprzedaj-
ność uczestników określonych sytuacji 
gospodarczych. W rezultacie korupcja 
występująca w tych obszarach jest wy-
mierzona w:
1.  uczciwą konkurencję na rynku,
2.  autorytet instytucji i urzędów pań-

stwowych. Zakłócić to może działanie 
podmiotów życia gospodarczego na 
rynku i podważyć autorytet państwa 
jako całości.

3.  jurydyczną, gdzie definicje w prosty 
sposób odnoszą się do takich powo-
dów, które wynikają bezpośrednio z 
norm prawnych.

Na potrzeby prowadzonej analizy 
oraz potrzeby praktyki najbardziej przy-
datną byłaby definicja, która łączyłaby w 
sobie realne i jurydyczne ujęcie zjawiska 
korupcji. Cechować ja musie duża uni-
wersalność, że względu na coraz to nowe 
formy przejawiania się zachowań korup-
cyjnych oraz zgodność z obowiązującymi 
normami prawnymi. Punktem wyjścia 
jest w tym przypadku rozumienie korup-
cji jako: „żądanie, proponowanie, wrę-
czanie lub przyjmowanie, bezpośrednio 
lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek 
innej niezależnej korzyści lub jej obiet-
nicy, która wypacza prawidłowe wyko-
nywanie jakiegokolwiek obowiązku lub 
zachowanie wymagane od osoby otrzy-

mującej łapówkę nienależną korzyść lub 
jej obietnicę6. 

Uzupełnieniem tak określonej defini-
cji korupcji jest rozumienie jej jako czyn:
1.  polegający na obiecywaniu, propono-

waniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek 
osobę bezpośrednio lub pośrednio, 
jakichkolwiek nienależnych korzyści 
osobie pełniącej funkcje publiczną dla 
niej samej lub jakiekolwiek innej osoby 
w zamian za działania lub zaniechanie 
działania w wykonywaniu funkcji,

2.  polegający na żądaniu lub przyjmo-
waniu przez osobę pełniącą funkcję 
publiczną bezpośrednio lub pośrednio, 
jakichkolwiek nienależnych korzyści, 
dla niej samej lub dla jakiejkolwiek 
innej osoby, lub przyjmowaniu pro-
pozycji lub obietnicy takich korzyści 
w zamian za działania lub zaniechanie 
działania w wykonywaniu jej funkcji,

3.  popełniony w toku działalności go-
spodarczej, obejmującej realizację 
zobowiązań względem władzy (insty-
tucji) publicznej, polegający na obie-
cywaniu, proponowaniu lub wręczaniu 
bezpośrednio lub pośrednio, osobie 
kierującej jednostkę niezliczaną do 
sektora finansów publicznych lub pra-
cującej w jakimkolwiek charakterze na 
rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek 
nienależnych korzyści, dla niej samej 
lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, 
w zamian za działania lub zaniechanie 
działania, które narusza jej obowiązki 
i stanowi społecznie szkodliwe odwza-
jemnianie,

4.  popełniony w toku działalności go-
spodarczej obejmującej realizację zo-
bowiązań względem władzy (instytu-
cji) publicznej, polegający na żądaniu 
lub przyjmowaniu bezpośrednio lub 
pośrednio przez osobę kierującą jed-
nostką niezależną od sektora finan-
sów publicznych lub pracującą w ja-
kimkolwiek charakterze na rzecz takiej  
jednostki, jakichkolwiek niezależnych 
korzyści lub przyjmowaniu propozy-
cji lub obietnicy takich korzyści dla 
niej samej lub dla jakichkolwiek innej 
osoby w zamian za działania lub za-
niechanie działania, które narusza jej 
obowiązki i stanowi społecznie szko-
dliwe odwzajemnianie7.

Na potrzebę legalności omawianego 
pojęcia wskazują w naszych warunkach 
badacze, by móc rozróżnić korupcję od 
działań nią nie będących, choć nie za-
wsze jest artykułowane wprost. Można  
potwierdzając słuszność takiego rozu-
mowania stwierdzić, że jeżeli dane za-
chowanie nie jest penalizowane, to nie 
można uznać go za korupcję. Nie można  
także uznać je za czyn łamiący prawo. 

Reasumując należy podkreślić, iż 
korupcja nie ogranicza się tylko do sa-
mego wręczania, czy przyjmowania ko-
rzyści materialnych, bądź rzeczowych. 
Obejmuje także obietnice i nakłanianie 
do przyjmowania tychże korzyści. Te 
ostatnie tj. obiecywanie czy nakłanianie  
nie zawsze funkcjonuje w świadomości 
decydentów życia gospodarczego, czy 
politycznego. Podlega ono penalizacji w 
takim samym stopniu jak przyjmowanie 
korzyści o wspomnianym charakterze.  t

Korupcję politycz-
ną w naszym kraju 
cechuje korupcyjno-
genne finansowanie 
partii politycznych. 
Nie bez znaczenia 
jest też charakter 
pełnionych funkcji 
politycznych przez 
daną osobę.

1   Badania dla Polskiego Radia z dnia 19.04.2016 r.
2   Ibidem, s. 50
3   Szerzej na ten temat w: K.Szcząska, „Z dziejów 

korupcji”, „Prawo i Życie” 1999 nr 8 s. 67
4   Materiały Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Warszawa 2017 r.
5   M.Wypych, Czym jest korupcja? Informator 

prawny, Warszawa 2017, s. 1–2 
6   Art. 2 Cywilnoprawnej Konwencji o Korupcji 

sporządzonej w Strasburgu 4.11.1999 r. (Dziennik 
Ustaw z 2004 r, nr 244, poz. 2443)

7   Opracowano na podstawie art. 1, punkt 3a Ustawy 
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (Dziennik Ustaw 2006, nr 104, 
poz. 708 z późniejszymi zmianami) 
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Po zakończeniu I wojny światowej 
i odzyskaniu niepodległości, po 123 latach 
niewoli, rozpoczął się proces odbudowy 
państwa polskiego. Proces niezmiernie 
trudny z uwagi na dewastacje, zniszczenia 
i zubożenie społeczeństwa.
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Inspekcja pracy  
wczoraj i dziś

Polska w momencie odzyskania 
niepodległości nie stanowiła jed-
nolitego organizmu państwowego 

(trzy zabory: rosyjski, pruski, austryjacki). 
Przyśpieszenie procesu zrastania się 
dzielnic, wyrównywania różnic między 
nimi, stało się jednym z najważniejszych 
zadań jakie stanęło przed nowo powsta-
łym państwem i jego władzami. Celem 
prac legislacyjnych w II Rzeczospolitej 
docenianych do tej pory była przebudo-
wa prawodawstwa i usunięcie unormo-
wań państwa zaborczych. Zadanie jakże 
trudne ale jak się okazało wykonane pra-
wie perfekcyjnie,a w wielu elementach 
stanowiących niedościgniony do dziśiej-
szego dnia wzór do naśladowania.

Geneza inspekcji pracy.
Organy inspekcji pracy i ich 
uprawnienia.

Na mocy art. 29 dekretu Rady Re-
gencyjnej z 3 stycznia 1918 roku utwo-
rzono Ministerstwo Opieki Społecznej 
i Ochrony Pracy. Ministerstwu przydzie-
lono między innymi sprawy stosunków 
robotniczych i inspekcji pracy. Początek 
funkcjonowania inspekcji pracy w II Rze-
czypospolitej związany jest z przyjęciem 
i wejściem w życie 3 stycznia 1919 roku 
dekretu tymczasowego o urządze-
niu i działalności inspekcji pracy, który 
ukazał się w Dzienniku Prawa Państwa 
Polskiego z dnia 13 stycznia 1919 roku. 
Dokument powołujący nowy organ w 
administracji państwowej podpisali: Na-
czelnik Państwa Józef Piłsudski, Premier 
Jędrzej Moraczewski oraz Minister Pracy 
i Opieki Społecznej Bronisław Ziemięcki. 
Tego dnia weszły w życie przepisy tym-

czasowe o wynagrodzeniu urzędników 
inspekcji pracy. Inspekcja pracy zaliczana 
była do tzw. urzędów niezespolonych, 
wyodrębnionych z ogólnego ustroju 
administracyjnego, które posiadały wła-
sne jednostki lokalne i nie były w ogóle 
lub tylko częściowo zespolone z tzw. 
władzą wojewódzką. Bezpośrednio pod 
zwierzchnictwem ministra pracy i opie-
ki społecznej pozostawał natomiast  
główny inspektor pracy, który z kolei był 
zwierzchnikiem służbowym organów 
inspekcji pracy oraz sprawował nadzór 
nad ich działalnością. Podlegał mu, w 
charakterze organu pomocniczego i wy-
konawczego, Główny Inspektorat Pracy 
z siedzibą w Warszawie.

Obowiązkiem inspekcji pracy było 
min. udział w rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych w tym mediacje, wizytacje 
zakładów pracy (w tym zakresie dopro-
wadzenie maszyn i urządzeń do stanu 
gwarantującego minimum bezpieczeń-
stwa dla obsługujących je pracowników 
oraz uświadamianie pracowników i pra-
codawców konieczności przestrzegania 
przepisów służących ochronie pracy), 
obowiązek ścigania wykroczeń przeciw-
ko prawom pracownika wykonujących 
pracę zarobkową. Ponadto inspekcja 
pracy brała udział w komisjach zezwa-
lających na otwarcie nowych zakładów 
pracy, stanowiła nadzór nad wykonywa-
niem ustawy o urlopach dla pracowni-
ków, zatwierdzała regulaminy i cenniki w 
fabrykach i lokalach przeznaczonych dla 
robotników, kontrolowała kary nakłada-
ne na robotników przez przedsiębiorców, 
współdziałała przy zabezpieczeniu bytu 
rodzin osób pełniących służbę wojsko-
wą oraz osób powołanych na ćwiczenia 
wojskowe. Inspekcja pracy sporządzała 
również liczne sprawozdania dotyczące 
zakresu swojej działalności w tym przede 
wszystkim dla  ministerstw i GUS-u. 

Na podstawie Rozporządzenia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dna 14 lipca 
1927 roku o inspekcji pracy nastąpiła 
reorganizacja urzędu. Rozporządzenie 

obowiązywało na obszarze całego pań-
stwa z wyłączeniem województwa ślą-
skiego. W związku z tymi zmianami 
1.  inspekcja pracy była samodzielnym or-

ganem administracji państwowej, nie-
zespolonym z władzami administracji 
ogólnej, podległym ministrowi pracy 
i opieki społecznej. 

2.  organami inspekcji pracy byli inspek-
torzy pracy różnych szczebli, lekarze 
inspekcyjni oraz asystenci inspekcyjni. 

3.  wprowadzono instancyjność i hierar-
chiczność. 

4.  wprowadzono nowe zadania w kwestii 
walki z bezrobociem.

W czasie okupacji inspekcja pracy zo-
stała włączona do niemieckiego urzędu 
pracy (Arbeitsamt). Po wojnie inspekcja 
pracy była stopniowo odbudowywana .

10 listopada 1954 r. Wydano dekret 
zgodnie z którym związki zawodowe 
przejęły kompetencje w dziedzinie wy-
konywania ustaw o ochronie bezpieczeń-
stwa i higienie pracy oraz sprawowanie 
inspekcji pracy. Czynności kontrolne 
wykonywali inspektorzy pracy powołani 
przy związkach zawodowych.

Inspekca pracy dzisiaj.
Do utrzymania systemu inspekcji 

pracy zobowiązuje Polskę ratyfikowana 
w 1995 r. konwencja Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy Nr 81, dotycząca 
inspekcji pracy w przemyśle i handlu. 
Głównym aktem prawnym stanowiącym 
podstawę działania Urzędu jest ustawa z 
dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy ( Dz.U z 2007 r. poz 786). 
Oprócz tego, zadania Inspekcji wynikają 
z szeregu innych aktów prawnych rangi 
ustawowej.

W obowiązującej ustawie z dnia 13 
kwietnia 2007 roku nową rzeczą w od-
różnieniu od okresu międzywojennego 
jest kwestia podległości. Urząd dziś pod-
lega sejmowi, a nadzór merytoryczny 
sprawuje Rada Ochrony Pracy wyzna-
czająca min. program działalności i zada-
nia do realizacji. W związku z powyższym  

Jarosław Pięta 
Radca prawny 
Doradca w OIP PIP 
w Katowicach

Fot. Theta
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w ramach świadczenia usług,
10.  udzielanie porad w celu wspierania 

równego traktowania obywateli 
państw członkowskich Unii Europej-
skiej i państw członkowskich Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu ( EFTA),

11.  ściganie wykroczeń przeciwko pra-
wom pracownika oraz udział w postę-
powaniu w tych sprawach w charak-
terze oskarżyciela publicznego,

12.  kontrola wypłacania wynagrodzenia 
w wysokości wynikającej z wysokości 
minimalnej stawki godzinowej,

13.  kontrola sprawowania obowiązków, o 
których mowa w ustawie Prawo ener-
getyczne w zakresie paliw ciekłych w 
ramach wykonywania kontroli.

Do zadań PIP należy ponadto nad-
zór i kontrola zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy osobom 
fizycznym wykonującym pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy oraz oso-
bom wykonującym na własny rachu-
nek działalność gospodarczą w miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcę lub 
przedsiębiorcę na rzecz którego praca 
jest świadczona, przez podmioty orga-
nizujące pracę wykonywaną przez osoby 
fizyczne na innej podstawie niż stosunek 
pracy w ramach prac społecznie użytecz-
nych, osobom przebywającym w zakła-
dach karnych i zakładach poprawczych, 
wykonującym pracę, a także żołnierzom 
w służbie czynnej, wykonującym powie-
rzone im prace. PIP sprawuje też nadzór 
i kontrolę zapewnienia przez pracodaw-
cę lub przedsiębiorcę bezpiecznych i hi-
gienicznych warunków zajęć odbywa-
nych na jego terenie przez studentów 
i uczniów niebędących pracownikami. 
Może też podejmować działania w za-
kresie prowadzenia badań i pomiarów 
oraz analizowania zagrożeń powodowa-
nych przez czynniki szkodliwe i uciążliwe 
w środowisku pracy.

W razie stwierdzenia naruszenia 
przepisów prawa pracy lub przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia 
właściwe organy PIP są uprawnione od-
powiednio do:
1.  nakazania usunięcia stwierdzonych 

uchybień w ustalonym terminie w 
przypadku, gdy naruszenie dotyczy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy,

3.  kontrola legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców,

4.  kontrola spełniania przez wyroby prze-
znaczone do stosowania u pracodaw-
ców wymagań lub kontrola w zakresie 
stwarzania przez wyroby zagrożenia 
oraz kontrola wyrobów wprowadzo-
nych do obrotu lub oddanych do użyt-
ku pod względem spełnienia przez nie 
zasadniczych lub innych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy określonych w odrębnych prze-
pisach,

5.  podejmowanie działań polegają-
cych na zapobieganiu i ograniczaniu 
zagrożeń w środowisku pracy, a w 
szczególności: badanie okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy oraz 
kontrola stosowania środków zapo-
biegających tym wypadkom, analizo-
wanie przyczyn chorób zawodowych 
oraz kontrola stosowania środków 
zapobiegających tym chorobom, ini-
cjowanie prac badawczych w dziedzi-
nie przestrzegania prawa pracy, a w 
szczególności bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, inicjowanie przedsięwzięć w 
sprawach ochrony pracy w rolnictwie 
indywidualnym, udzielanie porad słu-
żących ograniczeniu zagrożeń dla ży-
cia i zdrowia pracowników, a także w 
zakresie przestrzegania prawa pracy, 
podejmowanie działań prewencyjnych 
i promocyjnych zmierzających do za-
pewnienia przestrzegania prawa pra-
cy, współdziałanie z organami ochro-
ny środowiska w zakresie kontroli 
przestrzegania przez pracodawców 
przepisówno przeciwdziałaniu zagro-
żeniom dla środowiska,

6.  kontrola ewidencji pracowników wy-
konujących prace w szczególnych 
warunkach lub w sczególnym charak-
terze (emerytury pomostowe),

7.  opiniowanie projektów aktów praw-
nych z zakresu prawa pracy,

8.  prawo wnoszenia powództw, a za zgo-
dą osoby zainteresowanej- uczestnic-
two w postępowaniu przed sądem 
pracy, w sprawach o ustalenie istnie-
nia stosunku pracy,

9.  wykonywanie zadań określonych w 
ustawie o delegowaniu pracowników 

Głównego Inspektora Pracy powołuje 
i odwołuje Marsałek Sejmu po zasią-
gnięciu opini Rady Ochrony Pracy. PIP 
jest organem powołanym do sprawo-
wania nadzoru i kontroli przestrzegania 
prawa pracy, w szczególności przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
także przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Rada Ochrony Pracy składa się z 30 
członków, których powołuje i odwołuje 
Marszałek Sejmu. Kadencja ROP trwa 4 
lata. Członków Rady powołuje się spo-
śród posłów, senatorów, kandydatów 
zgłoszonych przez Prezesa Rady Mini-
strów oraz przez organizacje związkowe 
i organizacje pracodawców.

Główny Inspektor Pracy nadaje 
uprawnienia rzeczoznawcy do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy na wnio-
sek Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny 
Kandydatów na Rzeczoznawców oraz 
prowadzi centralny rejestr wydanych 
uprawnień. Może on również cofnąć 
uprawnienia rzeczoznawcy w przypadku 
wydania przez niego opinii naruszającej 
w sposób rażący przepisy bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy
Do zadań Państwowej Inspekcji Pra-

cy należy min:
1.  nadzór i kontrola przestrzegania prze-

pisów prawa pracy, w szczególności 
przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów dotyczących 
stosunku pracy, wynagrodzenia za pra-
cę i innych świadzczeń wynikających ze 
stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, 
uprawnień pracowników związanych z 
rodzicielstwem, zatrudnienia młodo-
cianych i osób niepełnosprawnych,

2.  kontrola legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej, wykonywania dzia-
łalności oraz kontrola przestrzegania 
oobowiązku: informowania powiato-
wych urzedów pracy przez bezrobot-
nych o podjęciu zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub działalności, 
opłacania składek na Fundusz Pracy, 
dokonywania wpisu do rejestru agen-
cji zatrudnienia działalności, której 
prowadzenie jest uzależnione od uzy-
skania wpisu do tego rejestru, prowa-
dzenie agencji zatrudnienia zgodnie z 
warunkami określonymi w przepisach 
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których powołuje 
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przepisów i zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy,

2.  nakazania: wstrzymania prac lub dzia-
łalności, gdy naruszenie powoduje 
bezpośrednie zagrożenie życia lub 
zdrowia pracowników lub innych osób 
wykonujących te prace lub prowa-
dzących działalność. Skierowania do 
innych prac pracowników lub innych 
osób dopuszczonych do pracy wbrew 
obowiązującym przepisom przy pra-
cach wzbronionych, szkodliwych lub 
niebezpiecznych albo pracowników 
lub innych osób dopuszczonych do 
pracy przy pracach niebezpiecznych, 
jeżeli pracownicy ci lub osoby nie po-
siadają odpowiednich kwalifikacji. 
Nakazy w tych sprawach podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu,

3.  nakazania wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich 
eksploatacja powoduje bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. 
Nakazy w tych sprawach podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu,

4.  zakaz wykonywania pracy lub pro-
wadzenia działalności w miejscach, w 
których stan warunków pracy stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi. Nakazy w tych spra-
wach podlegają natychmiastowemu 
wykonaniu,

5.  nakazania, w przypadku stwierdze-
nia, że stan bezpieczeństwa i higieny 
pracy zagraża życiu lub zdrowiu pra-
cowników lub osób fizycznych wyko-
nujących pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy, w tym osób wykonu-
jących na własny rachunek działalność 
gospodarczą, zaprzestania prowa-
dzenia działalności bądź działalności 
określonego rodzaju,

6.  nakazania ustalenia, w określonym 
terminie, okoliczności i przyczyn wy-
padku,

7.  nakazania wykonania badań i pomia-
rów czynników szkodliwych i uciążli-
wych w środowisku pracy w przypadku 
naruszenia trybu, metod, rodzaju lub 
częstotliwości wykonania tych badań 
i pomiarów lub konieczności stwier-
dzenia wykonywania pracy w szcze-
gólnych warunkach,

8.  nakazania pracodawcy wypłaty należ-
nego wynagrodzenia za pracę, a także 
innego świadczenia przysługującego 

pracownikowi. Nakazy w tych spra-
wach podlegają natychmiastowemu 
wykonaniu,

9.  skierowania wystąpienia lub wydania 
polecenia w razie stwierdzenia innych 
naruszeń niż wymienione wyżej, w 
sprawie ich usunięcia, a także wycią-
gnięcia konsekwencji w stosunku do 
osób winnych.

Właściwe organy PIP są uprawnione 
do nakazania pracodawcy umieszczenia 
pracownika w ewidencji pracowników 
wykonujących prace w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze 
na podstawie ustawy o emeryturach po-
mostowych, wykreślenia go z ewidencji 
oraz do sporządzenia korekty dokonane-
go wpisu w tej ewidencji. Są uprawnione 
również do skierowania wystąpienia lub 
wydania polecenia w sprawie wypłacenia 
wynagrodzenia w wysokości minimalnej 
stawki godzinowej zgodnie z przepisami 
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę.

Fot. Freepik
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wanego.
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Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 
podlegają: 
1.  pracodawcy – w zakresie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy oraz kontroli legal-
ności zatrudnienia także nie będących 
pracodawcami przedsiębiorcy i inne 
jednostki organizacyjne - na rzecz któ-
rych świadczona jest praca przez oso-
by fizyczne, w tym przez osoby wyko-
nujące na własny rachunek działalność 
gospodarczą, bez względu na podsta-
wę świadczenia tej pracy,

2.  podmioty świadczące usługi pośred-
nictwa pracy, doradztwa personalne-
go, poradnictwa zawodowego oraz 
pracy tymczasowej oraz inne podmio-
ty w rozumieniu ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy,

3.  pracodawcy delegujący pracowników 
na terytorium RP w zakresie okre-
ślonym w ustawie o delegowaniu 
pracowników w ramach świadczenia 
usług,

4.  przedsiębiorcy albo inne jednostki 
organizacyjne, na rzecz których w ra-
mach prowadzonej  przez te podmioty 
działalności jest wykonywane zlecenie 
lub są świadczone usługi przez przyj-
mującego zlecenie lub świadczącego 
usługi - w zakresie wypłacania takim 
osobom wynagrodzenia w wysokości 
wynikającej z wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, zgodnie z przepi-
sami ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę.

Państwowa Inspekcja Pracy przy re-
alizacji zadań współdziała ze związkami 
zawodowymi, organizacjami pracodaw-
ców, organami samorządów załogi, ra-
dami pracowników, społeczną inspekcją 
pracy, publicznymi służbami zatrudnie-
nia w rozumieniu przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw 
Równego Traktowania oraz z organami 
administracji państwowej, w szczegól-
ności z organami nadzoru i kontroli nad 
warunkami pracy oraz naczelnikami 
urzędów skarbowych, a także z Policją, 
Strażą Graniczną, Służbą Celną, Zakła-
dem Ubezpieczeń Społecznych i organa-
mi samorządu terytorialnego.

Państwowa Inspekcja Pracy ma pra-
wo – w uzasadnionych przypadkach – 
występować do organów administracji 

publicznej, w tym naczelników urzędów 
skarbowych i dyrektorów izb skarbo-
wych, a także Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz innych właściwych 
podmiotów z wnioskiem o udzielenie 
informacji niezbędnych do udzielenia 
porad. Podmioty te mają obowiązek 
udzielenia informacji w terminie 15 dni 
roboczych od dnia otrzymania wniosku 
PIP, chyba że udzielenie informacji przez 
te podmioty wymaga uprzedniego prze-
prowadzenia postępowania wyjaśniają-
cego lub kontroli. O przyczynach opóź-
nienia podmiot informuje niezwłocznie 
Państwową Inspekcję Pracy.

W razie uzasadnionej potrzeby oraz 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
kontrolującym, organy Policji są obowią-
zane, na wniosek inspektora pracy, do 
udzielenia stosownej pomocy.

Inne wiadomości dotyczące PIP
Strukturę organizacyjną Państwowej 

Inspekcji Pracy tworzy Główny Inspekto-
rat Pracy i 16 okręgowych inspektoratów 
pracy, w których strukturach funkcjonują 
oddziały i biura terenowe. PIP prowadzi 
również własną placówkę szkoleniową - 
Ośrodek Szkolenia PIP im. Prof. Jana Ro-
snera we Wrocławiu. Do zadań Ośrodka 
należy szkolenie i doskonalenie kadr  
Państwowej Inspekcji Pracy oraz upo-
wszechnianie wiedzy i informacji, a także 
doradztwo w zakresie ochrony pracy.

Pracownikiem PIP wykonującym lub 
nadzorującym kontrole może być osoba 
która: ma obywatelstwo polskie, ma peł-
ną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzysta z pełni praw publicznych, nie 
była karana za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
posiada tytuł magistra lub równorzędny 
i niezbędną znajomość zagadnień wcho-
dzących w zakres działania PIP potwier-
dzony zdanym egzaminem przed komisją 

powołaną przez Głównego Inspektora 
Pracy, daje rękojmię należytego wyko-
nywania obowiązków służbowych oraz 
ma stan zdrowia pozwalający na zatrud-
nienie na określonym stanowisku. Stosu-
nek pracy z pracownikiem wykonującym 
czynności kontrolne nawiązuje się na 
podstawie mianowania. Stosunek pracy 
z pracownikami na funkcjach kierowni-
czych w PIP nawiązuje się natomiast na 
podstawie powołania. Przy mianowaniu 
pracownik PIP składa ślubowanie. 

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy 
stan rzeczywisty w określonej materii 
jest zgodny z przepisami prawa pracy. 
Kontrole przeprowadzają inspektorzy 
pracy, działający w ramach właściwości 
terytorialnej okręgowych inspektora-
tów. W toku postępowania kontrolnego 
inspektor pracy ma prawo do swobod-
nego wstępu na teren oraz do obiektów 
i pomieszczeń podmiotu kontrolowane-
go. Inspektorzy pracy są uprawnieni do 
przeprowadzenia, również bez uprzedze-
nia i o każdej porze dnia i nocy. Kontrolę 
przeprowadza się po okazaniu legity-
macji służbowej  potwierdzającej tożsa-
mość i uprawnienia inspektora pracy lub 
innego upoważnionego pracownika PIP. 
Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza 
się po okazaniu legitymacji służbowej 
i upoważnieniu do jej przeprowadzenia. 
Ustalenia kontroli dokumentowane są w 
formie protokołu z kontroli.

Zmiany dostosowawcze w działalno-
ści PIP uwzględniają także współczesne 
międzynarodowe rozwiązania, stoso-
wane w praktyce inspekcyjnej w krajach 
Unii Europejskiej.

Główny Inspektor Pracy przedstawia 
Sejmowi oraz Radzie Ministrów corocz-
ne sprawozdania zawierające wnioski 
wynikające z oceny stanu przestrzega-
nia prawa pracy z propozycjami podjęcia 
stosownych przedsięwzięć przez władzę 
wykonawczą lub ustawodawczą.

W zgodzie z prawem Inspekcja pracy wczoraj i dziś – Jarosław Pięta Moja Firma

Wydatki i dochody Państwowej 
Inspekcji Pracy są realizowane 
w części 12 budżetu państwa, 
a zatrudnienie w przeliczeniu na 
pełny etat przekracza 2500 osób 
w skali całego kraju.                    t
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Zmiany w prawie w 2017 roku 
i przewidywania dotyczące 
roku 2018

Na tle zmian w ustawach o Sądzie 
Najwyższym i Krajowej Radzie 
Sądownictwa powiedziano i na-

pisano wiele. Dlatego w tym miejscu nie 
będziemy wchodzić w szczegóły sporu, 
mającego też w części charakter czysto 
polityczny. Warto jednak zwrócić uwagę, 
że dla przedsiębiorców z jednej strony 
ważne byłyby zmiany w systemie są-
downictwa powodujące przyspieszenie 
działania sądów i łatwiejszą komunika-
cję ze stronami postępowania (informa-
tyzacja), z drugiej strony wartością samą 
w sobie jest stabilny, demokratyczny 
system, zapewniający niezawisłość są-
dów. Przedsiębiorcy zainteresowani są 
również w miarę prostym, jasnym (przy 
rozumieniu całej dyskusji związanej z 
wykładnią przepisów i interpretacją na-
wet poszczególnych słów, zahaczającą 
o filozofię prawa) i przede wszystkim, 
w dającej się przewidzieć perspektywie, 
niezmiennym prawem. Przedsiębiorcy 
oczekują równych zasad zapewniających 
uczciwą konkurencję i przewidywalności 
reguł pozwalającą na planowanie dzia-
łalności i podejmowanie decyzji inwe-
stycyjnych.

Niezależnie od powyższego, próbu-
jąc dokonać ogólnego podsumowania 
ubiegłego roku, trzeba zacząć od ustawy 
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie nie-
których ustaw w celu poprawy otoczenia 
prawnego przedsiębiorców (z pewny-
mi wyjątkami weszła w życie 1 stycznia 
2017 r.). Ustawą tą uporządkowano m.in. 
zasady związane z udzielaniem proku-
ry i odnosząc się do potrzeb praktyki 

gospodarczej wprowadzono wprost 
tzw. „prokurę łączną niewłaściwą” czy-
li prokurę łączną prokurenta i członka 
zarządu (wcześniej, od pewnego czasu 
kwestionowaną przez sądy). Natomiast 
w Kodeksie pracy nastąpiła zmiana w 
liczbie pracowników z 20 na 50, od której 
pracodawca  ustala warunki wynagra-
dzania za pracę w regulaminie wynagra-
dzania oraz w liczbie pracowników z 20 
na 50, od ilu pracodawca ma obowiązek 
wprowadzenia regulaminu pracy.

Od 1 stycznia 2017 roku weszły w 
życie przepisy gwarantujące zlecenio-
biorcy lub świadczącemu usługi mini-
malną stawkę za godzinę pracy. Zgodnie 
z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę ochroną objęto 
nie tylko pracowników ale także oso-
by zatrudnione na umowę zlecenie lub 
umowę o  świadczenie usług. Zmiana dla 
wielu bardzo kontrowersyjna, chociaż 
trzeba powiedzieć, że stanowiła kom-
promis pomiędzy partnerami społecz-
nymi – związkami zawodowymi i związ-
kami pracodawców. W praktyce jednak 
spowodowała wiele trudności dotyczą-
cych np. ewidencjonowania godzin, ale 
też dużo poważniejszych – wpływając 
na płynność finansową przedsiębiorców, 
szczególnie tych związanych wieloletni-
mi kontraktami. 

Duże problemy miała branża bu-
dowlana, a przepisy w zamówieniach 
publicznych pozwalające teoretycznie 

na zmianę wynagrodzenia w znacznym 
stopniu okazały się iluzoryczne.

Inną ważną zmianą wprowadzo-
ną w 2017 r. była nowelizacja przepi-
sów Kodeksu cywilnego dotyczących 
odpowiedzialności inwestora wobec 
podwykonawców przy umowie o ro-
boty budowlane. Zgodnie z aktualnym 
brzmieniem §2 art. 647 (1) kc do zawarcia 
przez wykonawcę umowy o roboty bu-
dowlane z podwykonawcą jest wymaga-
na zgoda inwestora, ale rozumiana także 
jako brak sprzeciwu lub zastrzeżeń wo-
bec umowy z podwykonawcą. 

W 2017 r. zmieniały się również oczy-
wiście przepisy podatkowe. Omówie-
nie tych zmian przekraczałoby zakres 
niniejszego artykułu, niemniej warto 
wspomnieć chociażby o wprowadzeniu 
zasady tzw. odwróconego VAT-u w bu-
downictwie. Firmy realizujące usługi jako 
podwykonawcy są zobowiązane do wy-
stawiania faktury bez VAT, a podatek 
rozlicza generalny wykonawca, na rzecz 
którego wykonywana jest usługa. 

Dużo zmian, które trudno byłoby 
tutaj omówić było w przepisach związa-
nych z ochroną zdrowia. Najważniejsza 
zmiana systemowa, powodująca duże 
dyskusje i kontrowersje w ciągu roku, to 
ustawa wprowadzająca sieć szpitali czyli 
określoną grupę szpitali, które mają za-
pewnione finansowanie przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. 

W stosunku do części nowych prze-
pisów, które były przedmiotem zarówno 
zainteresowania przedsiębiorców jak 
i wielu dyskusji w 2017 r., kwestia ich 
obowiązywania i ostatecznego kształtu 
przeszła już na rok 2018. Tak jest m.in. 
z ustawą wprowadzającą ogranicze-
nia handlu w niedziele. Nowe przepisy 
wprowadzają zakaz handlu od 1 marca 
2018 r. (w zakresie określonym ustawą). 
Zgodnie z tym zakazem najpierw z han-
dlu zostaną wyłączone dwie niedziele w 
miesiącu – handlować będzie można w 
pierwszą i ostatnią. Praktyczny wymiar 

Marek Zychla
radca prawny, prezes 
zarządu Śląskiego Związku 
Pracodawców Lewiatan

Rok 2017 był 
czasem wielu 
dyskusji na temat 
prawa, stosowania 
prawa, wymiaru 
sprawiedliwości.

W zgodzie z prawem Zmiany w prawie w 2017 roku… – Marek Zychla Moja Firma
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zakazu i sposoby jego ewentualnego 
obchodzenia nadal budzą kontrowersje.  
Z kolei ustawa o zmianie ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych – znie-
sienie limitu (30 krotności przeciętnego 
wynagrodzenia) wysokości podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe ma wprawdzie wejść w 
życie 1 stycznia 2019 r., ale Prezydent RP 
przychylając się do zastrzeżeń Konfede-
racji Lewiatan i NSZZ Solidarności skie-
rował do Trybunału Konstytucyjnego 
wniosek o zbadanie zgodności z ustawy 
z Konstytucją (ze względu na tryb pro-
cedowania nad przedmiotową ustawą w 
kontekście zasad dialogu i współpracy z 
partnerami społecznymi). 

Rok 2018 jest rokiem wejścia w ży-
cie zapowiadanej od 2016 r. Konstytucji 
Biznesu czyli de facto pakietu ustaw, w 
którym kluczowe znaczenie ma ustawa 
Prawo przedsiębiorców wprowadzająca 
katalog zasad regulujących relacje bizne-
su z państwem, zakładając, że przedsię-
biorca ma być partnerem dla administra-
cji. Najważniejsze wytyczne dla urzędów 
jak mają postępować w sprawach przed-
siębiorców to:
•  co nie jest prawem zabronione, jest 

dozwolone (przedsiębiorca może pro-
wadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie 
łamie wyraźnych zakazów lub ograni-
czeń),

•  domniemanie uczciwości przedsiębior-
cy (przedsiębiorca nie musi udowadniać 
swojej uczciwości, wątpliwości co do 
okoliczności konkretnej sprawy będą 
rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy),

•  zasada proporcjonalności (urzędnikom 
wolno podejmować jedynie takie dzia-
łania, które są konieczne do osiągnięcia 
zamierzonego celu).

Na straży przestrzegania tych zasad 
oraz ogólnie praw przedsiębiorców ma 
stać Rzecznik Małych i Średnich Przed-
siębiorców. Rzecznik będzie mógł np. 
wnioskować do ministrów o wydanie 
objaśnień najbardziej skomplikowanych 

przepisów i interweniować gdy prawa 
przedsiębiorców są łamane. Inne nowe 
rozwiązania prawne w Konstytucji Biz-
nesu to m.in.: drobna działalność niereje-
strowana, ulga na start (zwolnienie przez 
6 miesięcy ze składek na ZUS), objaśnie-
nia prawne wydawane przez ministrów 
i organy centralne oraz system interpre-
tacji indywidualnych na wniosek przed-
siębiorcy, łatwiejsze zawieszanie działal-
ności gospodarczej, punkt informacji dla 
przedsiębiorcy, możliwość załatwiania 
spraw przez telefon i e-mail, stopniowa 
likwidacja numeru REGON. 

Wyzwaniem dla przedsiębiorców w 
2018 r. będzie zmierzenie się z nowymi 
zasadami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. Od 25 maja 2018 będzie sto-
sowane Rozporządzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych) a także szereg przepisów krajo-
wych z tym związanych. Jest to jednak 
temat wymagający osobnego, szczegó-
łowego omówienia.

Pracodawcy i pracownicy oczekiwa-
li na efekt prac Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Pracy tj. na projekty: Kodeksu 
pracy (indywidualnego) i Kodeksu zbio-
rowego prawa pracy. Wszystko jednak 
wskazuje na to, że pomimo zakończenia 
prac Komisji projekt nowego Kodeksu 
pracy nie będzie na razie procedowany. 
Dobrze byłoby natomiast przynajmniej 
częściowo wykorzystać efekt prac Ko-
misji, bo wiele z jej propozycji stanowią-
cych kompromis pomiędzy interesami 
pracowników i pracodawców mogłoby 
być podstawą bardziej optymalnego, niż 
aktualnie obowiązujące, uregulowania 
stosunków pracy.

Wiele znaków zapytania budzi pro-
jekt ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych. Rozwiązania przyjęte w 
projekcie były krytykowane z różnych 
stron, aczkolwiek główny cel regulacji tj. 
poprawa struktury oszczędności emery-
talnych Polaków i zapobieżenie niskiej 
stopie oszczędności oraz w konsekwen-
cji niskiej stopie inwestycji jest w zasa-
dzie powszechnie aprobowany. Projekt 
jest na etapie opiniowania i konsultacji 
społecznych. 

Czeka nas również wiele innych 
zmian w przepisach a przedsiębiorca 
musi bardzo uważnie śledzić zarówno 
zapowiedzi nowelizacji prawa jak i zapo-
znawać się z dokładną treścią już wpro-
wadzanych zmian. t

W zgodzie z prawemZmiany w prawie w 2017 roku… – Marek ZychlaMoja Firma

Rok 2018 jest rokiem 
wejścia w życie 
zapowiadanej od 
2016 r. Konstytucji 
Biznesu czyli 
de facto pakietu 
wielu ustaw

Fot. Theta
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Sztuka rozwoju

Personal branding… – Grzegorz Ciupek Moja Firma

Personal branding
czyli o sztuce kreowania i promowania 
wizerunku marki osobistej

Marka osobista, jest tym, co mó-
wią o Tobie, kiedy wyjdziesz 
z pokoju.”

W dzisiejszym świecie, gdzie istnieje 
wiele konkurencyjnych firm, produktów 
i usług, o tym którą z nich, wybierze 
klient, decydują wewnętrzne przekona-
nia o marce, emocje jakie ona u niego 
wywołuje, oraz więź jaką z nią nawiązał. 
Ludzie podążają za człowiekiem, nie za 
przedsiębiorstwem. Dlatego tak ważne 
jest dzisiaj, kreowanie własnego wize-
runku. Dobrze zbudowana marka, niesie 
ze sobą wartości, idee, autorytet, sym-
patię i fascynację. Ludzie utożsamiają się 
z nią i podążają zgodnie z kierunkiem, 
jaki im wyznacza.  

W budowaniu marki osobistej naj-
istotniejszy jest spójny, wiarygodny 
wizerunek. Powinna być silna, rozpo-
znawalna i ceniona  w swojej społecz-
ności. Media Społecznościowe, które są 
wysoko rozwinięte i korzystają z nich 
użytkownicy na całym świecie, mają 
ogromną siłę nośną. Dzięki nim, możemy 
dotrzeć z naszym przekazem do ludzi na 
całym świecie. Budowanie całej strategii 
marki, to proces długofalowy i indywidu-
alny. Wymaga ogromnego zaangażowa-
nia i świadomości tego, co należy robić, 
by widoczne były dobre efekty. 

 Pierwszym krokiem, jaki powin-
no się poczynić, jest ustalenie, co tak 
naprawdę chcemy osiągnąć, jaki jest 
nasz główny cel. Z czym chcemy, aby 
kojarzono naszą markę. Następnie na-
leży określić swoją grupę docelową, do 
której chcemy kierować nasze treści. 

Musimy wiedzieć, jakie korzyści jeste-
śmy w stanie zapewnić odbiorcom. Co 
zyskają, wybierając nas, a nie kogoś in-
nego. Należy określić swoje wartości, to 
czym kierujemy się w życiu, co jest dla 
nas ważne. Zdać sobie sprawę, z tego 
kim tak naprawdę jesteśmy i co sobą re-
prezentujemy. Choć wydaje się to oczy-
wiste, tak naprawdę potrafi przysporzyć 
niektórym, sporo problemów. 

 Dlatego warto w tym względzie 
skorzystać z usług profesjonalistów, 
którzy potrafią stworzyć odpowiednią 
strategię działań, odnaleźć tą unikalną 
wartość, którą posiada w sobie każdy 
człowiek. Należy odkryć w sobie coś 
wyjątkowego, jakąś cechę charaktery-
styczną, która nas wyróżni i podkreśli to, 
co jest warte podkreślenia. Trzeba zasta-
nowić się, dlaczego to właśnie nas mie-
liby wybrać odbiorcy, czym moglibyśmy 
podzielić się ze światem, z pożytkiem dla 
ludzi, którzy będą interesować się naszą 
osobą oraz tym, czym się zajmujemy. 

Ja sam prowadząc kilka firm, działając 
w świecie biznesowym od kilku lat, wiem 
jak ważny jest wizerunek i oddziaływa-
nie na swoją społeczność. Nie poszukuję 
klientów, tylko wyznawców, którzy będą 

podążać za moją ideą, rozumiejąc ją, 
wspierając i angażując się w to co, robię. 
Pojawiające się nieprzerwanie interakcje, 
to najlepszy dowód na to, że to co robię, 
ma dla ludzi sens. Motywuję ich, inspiru-
ję, daję do myślenia. Pozytywna energia 
to, coś z czym żyję na co dzień i chętnie 
zarażam tym innych. Staram się też dzie-
lić wiedzą, na temat tego, jak skutecznie 
budować biznes i pokazywać możliwości 
jakie stwarza dla każdego internet. Roz-
wój technologiczny, innowacje, to moja 
pasja. 

 Uważam, że dobra marka, to taka, 
która daje wartość, ekscytuje, inspi-
ruje i edukuje. Dla mnie w całej mojej 
działalności i kreowaniu wizerunku, naj-
ważniejsza jest autentyczność. Nie cho-
dzi o to, by być idealnym. Nikt nie jest. 
Jeśli coś zaczyna być idealne, to przestaje 
być ludzkie. Trzeba zdawać sobie sprawę, 
ze swoich słabych oraz mocnych stron 
i potrafić je dobrze wykorzystać. Uwa-
żam, że mając szeroką wiedzę z jakiegoś 
zakresu, dysponując doświadczeniem 
i chęcią dzielenia się nim, można zdziałać 
dużo dobrego. Należy pamiętać o tym, 
że prawda sprzedaje się najlepiej. Fałsz 
i sztucznie wykreowana otoczka, nigdy 
nie przetrwają na dłuższą metę. Ludzie 
takie rzeczy wyczuwają, szybko dema-
skują i stronią od tego typu praktyk. 

 Najważniejsze, to przyciągać uwa-
gę odbiorców, intrygować, „uwodzić” 
ich dobrym jakościowo contentem, wte-
dy zostaną z nami na zawsze. Ogromną 
zaletą internetu jest to, że nie ma ogra-
niczeń. Możemy dotrzeć do każdego, 

Grzegorz Ciupek
Personal Brand Media 
– Twoja Marka Osobista 
w Mediach Społecznościowych
www.personalbrandmedia.pl

Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest marka  
osobista. Wbrew temu, co by się mogło wydawać,  
marka osobista, nie jest naszą opinią o nas 
samych, lecz tym, co sądzą o nas inni ludzie.
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w każdym czasie i tworzyć dowolny 
przekaz. W personal brandingu, kluczo-
wą kwestią, jest umiejętność wyrażania 
siebie. Marka osobista musi pobudzać 
emocje, skupiać na sobie uwagę, dawać 
wartość.

 Bardzo ważny element, stanowi 
również aspekt wizualny. To jak „opa-
kujemy” nasz wizerunek, ma istotny 
wpływ na postrzeganie go przez innych. 
Zamieszczane grafiki, powinny zapadać 
w pamięci, być dobrej jakości i podkre-
ślać treść. To jak wyglądamy na zdjęciach, 
musi odzwierciedlać naszą osobowość 
i tworzyć spójną całość z tym, czym się 
zajmujemy. 

 Silna, dobrze zbudowana marka 
osobista, niesie za sobą szereg korzyści. 
Przede wszystkim mamy głos, którego 
inni słuchają i biorą pod uwagę. Może-
my wypowiadać się na ważne tematy 
i angażować społeczność do dyskusji. 
Rekomendują nas ludzie, dzięki czemu 
nie musimy uciekać się do wyszukanych, 
chwytów marketingowych. Mamy żywą 
reklamę, która się sama rozprzestrze-
nia. Dodatkowo, dzięki swojej osobie, 
wzmacniamy pozycję swojego biznesu, 
za którym stoimy. Nadajemy mu ludz-
ką twarz, unikatową osobowość. Dużo 
łatwiej jest nam budować kontakty biz-
nesowe, nawiązywać relacje. Stajemy się 
bardziej rozpoznawalni w swojej dziedzi-
nie. Ludzie nam ufają. Stajemy się wiary-
godnymi i atrakcyjnymi partnerami. A to 
daje nam przewagę konkurencyjną. 

 Dzięki silnemu brandowi, nie musi-
my się martwić, gdy biznes nam nie pój-

dzie. W każdej chwili, możemy rozpoczy-
nać kolejne projekty, a lojalni klienci będą 
za nami podążać. Dlatego tak ważne jest 
opieranie wszelkiej swojej działalności, 
o własną osobę. Podejmowane działa-
nia, w zakresie budowy marki osobistej, 
powinny być wykonywane regularnie 
i  konsekwentnie. Nie robiąc tego w taki 
sposób, bardzo szybko znikniemy ze 
świadomości odbiorców. Gdy nie będą 
na bieżąco pojawiać się nowe treści, 
użytkownicy zaprzestaną odwiedzania 
naszych profili i odejdziemy w zapomnie-
nie. Pytanie tylko, czy mamy wystarcza-
jącą ilość czasu, by w pełni poświęcić się 
kreowaniu wizerunku w Social Mediach?

W natłoku innych obowiązków, 
podzielenie swojej energii na tak wielu 
frontach, może okazać się nieskuteczne 
i nieefektywne, a czasem nawet niemoż-
liwe do wykonania. Nawiązując współ-
pracę z firmą, która się w tym specjalizu-
je, nie musimy martwić się o organizację 
czasu i zastanawiać, czy nasze treści są 
na tyle interesujące, że odbiorcy je zro-
zumieją i wejdą do naszego świata, chcąc 
pozostać w nim na zawsze. Branding to 
praca 24/7. Na pojawiające się interakcje 
fanów, trzeba szybko odpowiadać i na-
dążać z publikowaniem treści na wielu 
platformach. W zależności od branży 
i klientów, których chcemy pozyskać. 
Marki osobiste obecne są najczęściej w 
takich serwisach jak Facebook, Insta-
gram, Twitter, Snapchat, czy Linkedin. 
Na każdym z tych kanałów, panują inne 
zasady wyrażania siebie. Należy też od-
powiednio dopasowywać rodzaj komu-

nikacji, do języka jakim posługuje się 
obecna tam społeczność.

W dzisiejszym świecie, marka oso-
bista stanowi nieodłączny element słu-
żący do zbudowania rozpoznawalności 
i wiarygodności w oczach klientów. Bez 
względu na to, w jakiej branży działamy, 
branding jest niezbędny. Odstając od kon-
kurencji, nigdy nie osiągniemy zbyt wiele. 
Pozytywny wizerunek marki osobistej, 
przekłada się na znacznie lepsze efekty w 
biznesie. Stanowi solidne fundamenty, na 
których opiera się cała nasza działalność 
zawodowa. Bez niej w dzisiejszych cza-
sach, ciężko jest przebić się przez nasyco-
ny rynek i osiągać jakiekolwiek sukcesy.

 Skuteczne kreowanie wizerunku, ba-
zuje na dziedzinach takich jak coaching, 
mentoring, oraz marketing. Znajomość 
psychologii i jej umiejętne wykorzysta-
nie, pozwala lepiej rozumieć odbiorców, 
ich zachowania i potrzeby.  Wszystkie te 
elementy, składają się na kreację mocne-
go, rozpoznawalnego wizerunku – silnej 
marki osobistej.                                            t
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Różnice pokoleniowe 
– czy one są?

Pokolenie Baby Boomers to po-
kolenie z lat 1946 do 1964. Jest to 
pokolenie tuż po wojenne, które 

charakteryzuje się przede wszystkim 
etosem pracy. Głównym celem tego po-
kolenia jest praca sama w sobie. Mówi 
się nawet, że oni żyją dla pracy. Ale nie 
należy zapominać, że dorastali w kraju 
który się odbudowywał i jednocześnie 
tworzył nowe standardy, a co jest istot-
nym żyli w systemie socjalistycznym w 
którym to każdy posiadał pracę. A jeżeli 
nawet jej nie miał to i tak był przymuso-
wo do niej kierowany. Dla tego pokolenia 
było istotnym osiąganie coraz wyższych 
szczebli w karierze zawodowej a strach 
przed jej utratą był głównym motywa-
torem. Praca nadawała sens ich życiu.

Pokolenie X to pokolenie dla które-
go również praca odgrywała i odgrywa 
dużą rolę, jednakże żyło to pokolenie w 
czasach chęci do zmian. To pokolenie już 
się buntowało przeciwko panującemu 
systemowi nie widzą w nim „przyjaciela”, 
jak pokolenie Baby Boomers, ale żyjąc z 
poczuciem chęci do zmiany w kraju. Dla 
tego pokolenia praca również odgrywa 
bardzo ważną rolę, ale już szukali i szu-
kają tzw. złotego środka na wyższe wy-
nagrodzenie, oczywiście często kosztem 
życia prywatnego. To właśnie to pokole-
nie wchodziło na rynek pracy w momen-
cie potężnych zmian gospodarczych w 
naszym kraju. To z tego pokolenia mamy 
dzisiaj największą liczbę przedsiębior-
ców, to ta grupa właśnie „brała w swoje 
ręce” przedsiębiorczość oraz otwartość 
na zmiany. Mówi się, że jest to pokolenie 
„nie do zdarcia”. Działają celowo i jedno-

cześnie z naciskiem na osiągnięcie wy-
niku. Dla tego pokolenia już częściowo 
świat stał się bardziej otwarty – koniec 
lat 90 tych dostęp do internetu. 

Pokolenie Y zwane mileniasami 
to pokolenie z lat 1980 do 1994. Jest to 
pokolenie o które wyznaje zasadę work 
life balance, mocno zwracają uwagę na 
fakt że życie prywatne ma duże znacze-
nie globalnie i nie tylko należy żyć pracą 
ale  również życiem prywatnym. Zdecy-
dowanie preferują 8 godzinny czas pra-
cy z naciskiem na dużą elastyczność ze 
strony pracodawcy. Pokolenie to cechuje  
dobre wykształcenie, co zdecydowanie 
zapewnili im rodzice widząc zmiany w 
kraju. Ponadto zadbali również o znajo-
mość języka obcego są ciekawi i otwarci 
na świat. Nie jest im obca nowa tech-
nologia oraz zdolność pracy wielozada-
niowej. Ponadto jest to pokolenie które 
doskonale się odnajduje we współpracy 
w grupie, czego nie preferowały dwie 
poprzednie generacje. Można by ocenić, 
że są lepiej przygotowani do pracy w śro-
dowisku wielokulturowym z naciskiem 
na dużą tolerancję.

Pokolenie Z to 1995 do obecnie, 
chociaż niektórzy mówią że to wszyscy 
urodzeni po 1990 jest to pokolenie które 
urodziło się z komputerami, tabletami 
i smartfonami w ręce. Dla nich internet 
nie ma żadnych tajemnic. Ich największa 
umiejętność to umiejętność techniczna , 
mieli możliwość obserwacji zmiany w po-
stępie technologicznym w czasie boomu  
informatycznego i technologicznego. 
Świta wirtualny jest im bardzo bliski. Po-

nadto świat dla nich nie stanowi żadnych 
barier, używają wszystkich dostępnych 
komunikatorów aby się skomunikować 
z kolegą z Chin lub koleżanką z Australii. 
Jest to pokolenie wychowane już w do-
brobycie, pokolenie któremu zależy na 
osiągnięciu sukcesu, stąd też możemy 
zaobserwować zainteresowanie tego 
pokolenia tworzeniem i prowadzeniem 
firm czyli ważnym jest dla nich przed-
siębiorczość. Chcą zachować autonomię 
i piąć się w karierze zawodowej. Oczeku-
ją wyzwań, różnorodności zadań i dyna-
micznego środowiska pracy. 

Agata Hagno 
Prezes zarządu  
DPM Sp. z o.o. 

Na rynku obecnie wyróżnia się trzy 
charakterystyczne pokolenia: mówi się 
o pokoleniu Baby Boomers, pokoleniu X, 
o pokoleniu Y oraz pokoleniu Z  
zwanym też mileniasi.

Patrząc na różnice 
pokoleniowe 
pracodawcy zadają 
sobie pytania:  
jak motywować 
swoich pracowników?  
Jakie tworzyć 
środowiska pracy 
aby chcieli u nich 
pracować?  
Co należy zmienić?
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Pokolenie  
Baby Bommers

Pokolenie X

Pokolenie Y

Pokolenie Z

nadal jest lojalne dla pracodawcy 
i ceni pracę samą w sobie. Należy 
tylko zdać się na ich doświadczenie 
i ty samym dać im możliwość  
samorealizacji a będą zadowoleni. 
Oczywiście należy pamiętać o 
docenieniu tych osób materialnie 
i nie tylko czyli o pochwale. 

oczekuje możliwości awansu w 
strukturze organizacyjnej oraz 
awansu finansowego. Dobrym 
bonusem dla tej grupy osób są 
np. wycieczki zagraniczne. Należy 
pamiętać, że nadal są żądni świata 
i kontaktów międzynarodowych. 

kieruje się dużą elastycznością 
czasu pracy oraz możliwością 
pracy wielozadaniowej. Jeżeli 
pracodawca ma takie możliwości 
niech szczególnie jej zleca temu 
pokoleniu przy wykorzystaniu 
nowych technologii. 

 jest żądne sukcesu więc należy 
im przydzielać zadania dające im 
możliwości sukcesu. Ale należy 
pamiętać, że trzeba rozpoznać 
co dla kogo jest sukcesem 
i dostosować do tego zadania. 

Oczywiście oprócz przynależności 
każdego z naszych pracowników do 
określonej generacji Baby Boomer, X, 
Y czy Z należy pamiętać że aby dobrze 
motywować ludzi trzeba ich znać, nale-
ży z nimi prowadzić rozmowy aby naj-
lepiej jak tylko potrafimy i jednocześnie 
możemy zbudować odpowiedni system 
motywacji. Zawsze należy łączyć do-
świadczenie, wiedzę najstarszych poko-
leń z młodością i otwartością na zmiany 
młodego pokolenia.                                    t

Fot. Freepik



22 Sztuka rozwoju Protokół nie dla mnie – Irena Kamińska-Radomska Moja Firma

Protokół  
nie dla mnie

Przeciętny Amerykanin prawdopo-
dobnie od razu zadałby pytanie: 
What’s in it for me, czyli w wol-

nym tłumaczeniu: Co ja z tego będę 
miał? – z dużym naciskiem na ja. 

Z polskiego punktu widzenia słusz-
nie, także z akcentem na swoją osobę, 
ponieważ nasz kraj podobnie cechuje in-
dywidualizm, chociaż nie taki sam prag-
matyzm, ale niektórzy szybko się uczą 
i jeśli chcą osiągać sukcesy, wiedzą, że 
muszą kierować się zmysłem praktycz-
nym. 

Zasady gry i chaos 
Każda zbiorowość ludzka, czy to 

będzie państwo, czy korporacja, czy ja-
kakolwiek firma lub organizacja, musi 
ustalić wspólne zasady, jeśli zależy jej na 
współdziałaniu i rozwoju. Bez wprowa-
dzenia norm współistnienia, wkrada się 
chaos i stosunki ze świata zwierząt. 

Wystarczy wyobrazić sobie turniej 
brydżowy i udział w nim człowieka, 
który odznacza się ogromną siłą fizycz-
ną i zręcznością, ale o brydżu nawet nie 
słyszał. Podczas licytacji dosiada się „na 
piątego” i chce też dostać karty. Podob-
nie może wyglądać wyjazd do innego 
państwa. Piękna pani Fox przyjeżdża do 
Kuwejtu, jedzie na spotkanie z szejkiem i 
zostaje potraktowana jako prezent. 

W naszym kraju istnieją przynaj-
mniej dwa zbiory zasad: jeden o dużym 
zasięgu, dla wszystkich innych, i jeden 
maleńki – dla siebie. Niech inni są grzecz-
ni, bo inaczej nie da się żyć. Ale po co sie-
bie krępować? Ta sama osoba, która ma 
liberalne podejście do etykiety, będzie 
krytykować nawet najmniejsze uchy-

bienia u innych i nie oszczędzi okazania 
złych emocji, które kulturalna osoba po-
trafi poskromić lub przynajmniej ukryć. 
Tak jak kanclerz Niemiec Angela Merkel, 
kiedy została oblana zimnym piwem. 
Znakomicie zachowała zimną krew. 

Również prezydent Rosji Wladimir 
Putin miał kamienną twarz, kiedy pod-
czas jego wizyty w Egipcie, zagrano hymn 
narodowy Rosji na nutę orientalną. Moż-
na było jedynie dostrzec mikrodrgnienia 
mięśni wokół ust. Takie umiejętności są 
nie tylko wyrazem znajomości protoko-
łu, ale przydają się w negocjacjach. 

Dla kogo protokół 
Czy jednak protokół dyplomatyczny 

nie dotyczy tylko wąskiego kręgu osób 
– związanych z działalnością dyploma-
tyczną? Niewątpliwie tak, jeśli mowa o 
pełnym wymiarze zasad. Niemniej ludzi 
spoza dyplomacji w relacjach służbo-
wych dotyczy duża część tych zasad. To 
zasady należące do etykiety biznesu, 
która wywodzi się właśnie z protoko-
łu dyplomatycznego. Tak jak protokół 
został stworzony w celu unormowania 
stosunków międzyludzkich na arenie 
międzynarodowej, tak etykieta bizne-
su – również o charakterze ponadnaro-
dowym – powstała dla unormowania 
stosunków służbowych, które w dobie 
globalizacji nie ograniczają się do rynku 
rodzimego. Etykieta biznesu nie dotyczy 
jednak tylko sytuacji o charakterze mię-
dzynarodowym. Dotyczy też codzien-

ności, kiedy to szef wchodzi do swojego 
biura, kiedy trzeba wykonać telefon, 
odpisać na maila, przeprowadzić nego-
cjacje, zjeść z klientem lunch i zatrudnić 
nowego pracownika. 

Te wszystkie sytuacje wymagają 
znajomości zasad. I chociaż człowiek na 
co dzień najczęściej nie zastanawia się 
nad swoimi manierami, to przychodzi 
taki moment, kiedy w towarzystwie ko-
goś ważnego zawahamy się, jak sięgnąć 
po sztućce do deseru albo gdzie odłożyć 
serwetkę po zjedzonym posiłku: czy na 
prawo, czy może na lewo od talerza. 
Mnóstwo wątpliwości pojawia się naj-
częściej podczas uroczystości, w których 
przyszło nam uczestniczyć albo – co gor-
sza – organizować. Jak sobie wówczas 
poradzić z precedencją, kogo najpierw 
przedstawić: czy przewodniczącego rady 

dr Irena Kamińska- 
-Radomska 
The Protocol School  
of Poland 
www.protocol.pl 

Jakie mogą być skoja-
rzenia z protokołem 
dyplomatycznym: 
świat dyplomacji,  
zasady, kontakty  
międzynarodowe, 
kurtuazja, precedencja, 
a może i fasadowość?

Każda zbiorowość 
ludzka, czy to 
będzie państwo, 
czy korporacja, czy 
jakakolwiek firma 
lub organizacja, 
musi ustalić 
wspólne zasady, 
jeśli zależy jej na 
współdziałaniu 
i rozwoju.
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miejskiej, czy prezydenta miasta? Jak ty-
tułować byłego ministra, a jak biskupa? 
Jak określić dress code na zaproszeniach 
i jak honorować osobę, która na uro-
czystość przybyła w zastępstwie, żeby 
jedynie odczytać list ważnej osobistości, 
która nie przyjechała. 

Z kulturą na co dzień 
Kultury nie powinno jednak zabrak-

nąć nie tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
Świat byłby lepszy, a praca, której po-
święcamy większość naszej aktywności 
dziennej przyjemniejsza. Ma to również 
wymiar ekonomiczny. 

Osoby, które doświadczają braku 
kultury, tracą czas, unikając sprawców 
nieuprzejmości lub obawiając się incy-
dentów i przyszłych interakcji ze spraw-
cami. Generalnie słabną wysiłki w pracy, 
zmniejsza się ilość czasu spędzonego w 
pracy, a co cenniejsi fachowcy rozważają 
przejście do innej firmy. 

Już Eurypides zauważył, że w uprzej-
mości jest nie tylko wdzięk, ale i korzyść, 
a mędrzec wschodu rozwinął tę myśl, do-
dając, że „uprzejmość jest walutą wzbo-
gacającą nie tego, kto ją otrzymuje, ale 
tego, kto ją daje”. I tego się trzymajmy. t

„Uprzejmość jest walutą wzbogacającą  
nie tego, kto ją otrzymuje, ale tego,  
kto ją daje”.

Fot. Theta
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Niebezpieczne  
telefony komórkowe

Nie każdy jednak zdaje sobie spra-
wę z niebezpieczeństw jakie czy-
hają na niego podczas użytko-

wania telefonów i pomijam tu względy 
zdrowotne czy używanie telefonu pod-
czas kierowania pojazdem. Każdy tele-
fon możemy porównać do elektronicznej 
„obroży” założonej jego użytkownikowi. 
Dzięki tej „obroży” mogą być ujawniane 
poufne dane dotyczące użytkownika 
telefonu takie jak: lokalizacja, informa-
cje dotyczące prowadzonej komuni-
kacji z wykorzystaniem telefonu, dane 
przechowywane w urządzeniu, nasłuch 
i podgląd otoczenia.

Tak naprawdę telefony komórkowe 
dając nam poczucie dużej niezależności 
i swobody w komunikacji okradają nas 
z naszej prywatności. Każdy telefon jest 
doskonałym narzędziem do inwigilacji 
jego użytkownika. Jak powszechnie wia-
domo instytucje rządowe, które mają 
stosowne uprawnienia mogą bez prze-
szkód podsłuchiwać nasze rozmowy, 
przechwytywać nasze wiadomości SMS, 
MMS, e-mail, czat, ustalać miejsca na-
szego pobytu  wykorzystując infrastruk-
turę operatorów telekomunikacyjnych. 

Oprócz inwigilacji wykorzystu-
jącej infrastrukturę operatorów te-
lekomunikacyjnych istnieją również 
inne sposoby wykorzystywane do 
podsłuchu urządzeń mobilnych, któ-
re umożliwiają w trybie rzeczywistym 
przechwytywanie informacji wycho-
dzącej z telefonów i przychodzącej do 
telefonów. Do urządzeń tych należą in-
terceptory i imsi catchery. Przy pomocy 
tych urządzeń możemy podsłuchiwać 
do kilkudziesięciu telefonów w czasie 

rzeczywistym w promieniu około kilku-
set metrów od zainstalowanego urzą-
dzenia. Urządzenia te teoretycznie są 
przeznaczone do wykorzystania na te-
renie Unii Europejskiej wyłącznie przez 
uprawnione do tego organy państwowe  
ale praktyka pokazuje, że są również 
w posiadaniu firm, które były w stanie 
zainwestować odpowiednie środki lub 
wykonały urządzenie we własnym za-
kresie. Ceny profesjonalnych urządzeń 
zaczynają się od 30 000 USD, natomiast 
urządzenia we własnym zakresie można 
zrobić  za około 1 200 USD. 

Następną metodą inwigilacji 
użytkowników telefonów są syste-
my operacyjne i oprogramowanie 
instalowane na telefonach przez pro-

ducentów urządzeń. Słyszymy ciągle, 
że producenci owszem przyznają się do 
gromadzenia i przetwarzania danych z 
naszych telefonów ale wyłącznie w ce-
lach statystycznych oraz w celu ciągłego 
usprawniania, polepszenia i zwiększa-
nia funkcjonalności  naszych telefonów. 
Wszystko oczywiście robione jest dla 
dobra użytkowników szkoda tylko, że w 
większości bez ich wiedzy i zgody.

Kolejną metodą umożliwiającą 
nam inwigilację użytkownika telefo-
nu jest oprogramowanie szpiegow-
skie tzw. „SPY PHONE”, które możemy 
zainstalować w telefonie osoby, którą 
chcemy inwigilować. W wersjach mniej 
zaawansowanych musimy ręcznie za-
instalować oprogramowanie (oprogra-
mowanie darmowe lub kosztujące do 
2 000 PLN) w wersjach najbardziej za-
awansowanych do zdalnego zarażenia 
możemy zainstalować oprogramowanie 
bez kontaktu fizycznego z telefonem 
(koszt od 5 000 USD). Oprogramowa-
nie takie w zależności od stopnia jego 
zaawansowania umożliwia nam prowa-
dzenie inwigilacji użytkownika telefonu 
w następującym zakresie: podsłuchiwa-
nie rozmów prowadzonych z wykorzy-
staniem telefonu, podgląd wiadomości 
SMS, MMS, czatów, wiadomości e-mail, 
geolokalizację telefonu, podgląd wpisów 
w książce telefonicznej, podgląd wpisów 
w kalendarzu lub w terminarzu, podgląd 
odwiedzanych stron www, podgląd wy-
konywanych zdjęć i nagrywanych filmów, 
odsłuch nagrań z dyktafonu, zdalne wy-
konywanie zdjęć przy pomocy aparatu w 

DMF Sp. z o.o. Telefon komórkowy to podstawowe narzędzie 
w komunikacji między ludźmi. Używany przez 
ludzi biznesu, urzędników, pracowników i przez 
zwykłych obywateli. Tak naprawdę używają go 
prawie wszyscy bez względu na wykonywany 
zawód, wiek i płeć.

Telefony komór-
kowe dając nam 
poczucie dużej nie-
zależności i swobody 
w komunikacji okra-
dają nas z naszej 
prywatności. Każdy 
telefon jest dosko-
nałym narzędziem 
do inwigilacji jego  
użytkownika.
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telefonie bez wiedzy użytkownika, zdal-
ny nasłuch pomieszczenia, w którym 
znajduje się telefon, zdalne wyłączanie 
telefonu. Z doświadczenia naszej firmy 
wynika, że najczęściej oprogramowanie 
szpiegowskie jest instalowane w nowych 
telefonach i razem z telefonem dawane 
pracownikowi jako telefon służbowy lub 
dziecku, znajomemu, współmałżonkowi 
jako prezent. Regułą jest, że im droższy 
telefon tym łatwiej zainstalować opro-
gramowanie szpiegowskie, dotyczy to 
głównie telefonów z rozbudowanymi 
systemami operacyjnymi takimi jak: An-
droid, Black Berry OS, iPhone OS, Sym-
bian, Windows Phone. Telefony, które 
posiadają wyłącznie swój własny system 
operacyjny bez możliwości wgrywania 
aplikacji zewnętrznych są telefonami 
stosunkowo bezpiecznymi gdyż opro-
gramowanie szpiegowskie musiałoby 
być stworzone specjalnie na dany model 
telefonu. W chwili obecnej firma nasza 
posiada bazę danych liczącą ponad 2 540 
pozycji zidentyfikowanych programów 
szpiegowskich na urządzenia mobilne.

Następnym problemem zwią-
zanym z inwigilacją użytkowników 
telefonów są bezpośrednio same 
urządzenia i informacje w nich zapi-
sane. Zastanówmy się co może się stać 
z informacjami zapisanymi w naszym 
telefonie, jeżeli telefon zostanie skra-
dziony, zgubiony czy nawet na jakiś czas 
zostanie zostawiony bez naszej opieki. 
A co może się stać z informacjami zapi-
sanymi w uszkodzonym telefonie, któ-
ry oddajemy do utylizacji. Czy mamy 
pewność, że oddając nasz stary telefon 
innym osobom nie narażamy się na wy-
ciek informacji gromadzonej przez nas w 
pamięci telefonu nawet jeżeli informacje 
te zostały skasowane? Jak zabezpiecza-
my dane przechowywane w telefonie 
przed dostępem osób niepowołanych? 
Czy zastanawiamy się nad możliwościa-
mi odczytu naszych danych z tych tele-
fonów nawet jeżeli je wykasujemy? Czy 
zdajemy sobie sprawę jakie nasze dane 
są przechowywane w telefonach? Jakie 
są współczesne metody odzyskiwania 
danych?

Często słyszymy, że nam nic nie gro-
zi ponieważ używamy blokady telefonu 
przed nieautoryzowanym dostępem, 
więc ewentualna kradzież telefonu, jego 

zgubienie lub zostawienie bez opieki nie 
ma wpływu na zachowanie poufności 
danych zgromadzonych w urządzeniu. 
Nic bardziej mylnego. W większości tele-
fonów blokadę można obejść, złamać lub 
podjąć próbę odczytu zgromadzonych 
informacji bezpośrednio z pamięci tele-
fonu. Inni nasi klienci mówią, że ich tele-
fon posiada funkcję zdalnego kasowania 
pamięci, dlatego są wstanie w każdej 
chwili wykasować informacje z telefonu. 
Ale co stanie się jeżeli osoba, która znala-
zła lub ukradła telefon zablokowała mu 
całkowicie komunikację? Telefon nie zo-
stanie wykasowany i można podjąć pró-
bę odczytu danych z telefonu. Nawet je-
żeli wykasujemy wszystkie informacje z 
telefonu, wyspecjalizowane firmy mogą 

Im droższy telefon 
tym łatwiej 
zainstalować 
oprogramowanie 
szpiegowskie, 
dotyczy to 
głównie telefonów 
z rozbudowanymi 
systemami 
operacyjnymi takimi 
jak: Android, Black 
Berry OS, iPhone 
OS, Symbian, 
Windows Phone.

Fot. Freepik
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skutecznie odzyskać Państwa dane, któ-
re wcześniej były zapisane w pamięci. 
Postaram się teraz przybliżyć Państwu 
jakie informacje przechowywane są w 
pamięci telefonu.

Telefon oprócz funkcji związanych 
bezpośrednio z komunikacją jest 
również podręcznym magazynem 
różnych informacji, które pozysku-
jemy, przetwarzamy i przechowujemy 
przy jego pomocy, podczas codziennego 
użytkowania. W pamięci telefonu zapi-
sujemy swoje kontakty, zapisujemy wia-
domości SMS, MMS, czaty, wiadomości 
e-mail, informacje na temat odwiedza-
nych stron internetowych, informacje 
na temat ściągniętych i zainstalowanych 
aplikacji, dane w postaci plików teksto-
wych, pliki audio, pliki zdjęciowe, pliki 
video, kalendarze, terminarze, wyszuki-
wane frazy w sieci, informacje na temat 
geolokalizacji urządzenia, informacje 
na temat sieci WiFi, z którymi łączył się 
telefon, lokalizacje nadajników BTS, z 
którymi łączył się telefon itd. Większe 
ilości pamięci w telefonach pozwalają 
nam gromadzić coraz więcej informacji w 
urządzeniu. Jeżeli mamy chronić informa-
cje zapisane w telefonie przed dostępem 
osób nieupoważnionych,  bezwzględnie 
należy zabezpieczać dostęp do telefonu 
przy pomocy hasła a same wiadomo-
ści dodatkowo szyfrować przy pomocy 
specjalistycznego oprogramowania. Za-
bieg ten nie daje nam 100 procentowej 
pewności co do zachowania poufności 
naszych informacji ale w znacznym stop-
niu utrudni ich zdobycie przez osoby do 
tego niepowołane. Należy pamiętać 
aby nie przechowywać w telefonach 
informacji poufnych lub tajnych. 
Przestrzegamy również użytkowników 
telefonów przed ich udostępnianiem 
innym osobom nawet na przysłowiową 
chwilę. W chwili obecnej na terenie Pol-
ski istnieje kilkanaście firm, które posia-
dają narzędzia do skutecznego odzy-
skiwania danych z urządzeń mobilnych. 
Nasze laboratorium informatyki śledczej 
wykorzystując urządzenia UFED Touch 
Ultimate oraz specjalistyczne opro-
gramowanie firmy Cellebrite pozwala 
nam odzyskać skasowane dane z około 
24 000 modeli urządzeń mobilnych.

Przedstawione informacje mają na 
celu zwrócenie Państwu uwagi na aspek-
ty bezpieczeństwa podczas użytkowania 
urządzeń mobilnych w celu ograniczenia 
incydentów związanych z niekontrolo-
wanym wyciekiem informacji.                 t
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Świat finansów

Zarządzanie krótkoterminowymi… – Marek Skrzynecki Moja Firma

Zarządzanie krótkotermino-
wymi nadwyżkami  
finansowymi w firmie

Decyzja o wybraniu jednego z in-
strumentów wymaga zastoso-
wania odpowiednich kryteriów. 

Krótkoterminowe nadwyżki finansowe 
są najczęściej spotykaną klasą aktywów 
w firmie, której jednocześnie poświęcane 
jest najmniej czasu w analizie sposobów 
jej inwestowania. Obecnie w warunkach 
rosnącej inflacji zarządzanie nimi staje 
się zasadniczym zadaniem dla 
wielu firm. Najważniejszym 
pytaniem jakie powinien 
sobie zadać Zarządzający 
finansami w przedsię-
biorstwie jest znalezienie 
optymalnego poziomu go-
tówki jakie powinno posia-
dać przedsiębiorstwo w celu 
zachowania płynności firmy. 
To kryterium w istotny sposób wpływa 
na wybór instrumentu finansowego do 
zarządzania, ponieważ decyduje o moż-
liwości zablokowania środków na okre-
ślony czas (lokata terminowa, krótkoter-
minowe papiery skarbowe, bezpieczne 
fundusze inwestycyjne itp.).

Istnieje wiele sposobów inwesto-
wania krótkoterminowych nadwyżek 
finansowych, decyzję o wybraniu jed-
nego z nich powinna poprzedzić analiza 
określonych czynników wpływających na 
wybór określonego instrumentu finan-
sowego. Najważniejsze kryteria jakimi 
kierują się Zarządzający finansami firm 
to: bezpieczeństwo środków, płynność 
(dostępność do środków) oraz efektyw-
na stopa zwrotu z inwestowania (stopa 
zwrotu pomniejszona o koszty zarządza-
nia, prowizji i opłat).

Pierwsze i zarazem najważniej-
sze kryterium zarządzania to bez-
pieczeństwo. Jest to ocena ryzyka lo-
kowania środków i jego akceptacja. W 
świecie finansów nie istnieje instrument 
finansowy, który nie niesie ze sobą ryzy-

ka inwestycyjnego. Wybór okre-
ślonego instrumentu finanso-

wego powoduje akceptację 
określonego mniejszego lub 
większego ryzyka. Ryzyko 
inwestowania z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa lo-

kowanych środków możemy 
podzielić na dwa rodzaje: jako 

ryzyko samego instrumentu fi-
nansowego oraz ryzyko instytucji, przez 
którą dany instrument jest oferowany 
lub emitowany. I tak ze względu na ry-
zyko instrumentu finansowego możemy 
rozpatrywać ryzyko lokaty bankowej, 
bonu skarbowego, czy funduszu inwe-
stycyjnego. Natomiast z punktu widze-
nia instytucji emitującej, bądź, w której 
posiadaniu pozostają nasze środki mamy 
ryzyko Skarbu Państwa, Instytucji emi-
tującej obligacje korporacyjne, czy ryzy-
ko Banku, w którym lokujemy środki.

Drugim ważnym kryterium, któ-
re należy brać pod uwagę przy loko-
waniu nadwyżek finansowych jest 
płynność inwestycji, czyli dostępność 
do zainwestowanych środków. Dylemat 
jaki ma osoba zarządzająca finansami w 
firmie to proces znajdowania równowagi 
pomiędzy faktem, iż nie zainwestowana 

gotówka nie pracuje, a nawet w procesie 
inflacji się dewaluuje, a sytuacją w której 
firma posiada zainwestowane nadwyżki, 
ale nie ma czym płacić za bieżące zo-
bowiązania co może prowadzić do nali-
czania odsetek karnych, czy w skrajnym 
przypadku doprowadzić do ogłoszenia 
upadłości firmy.

Trzecim, a zarazem budzącym 
największe emocje (Właścicieli firm, 
Zarządzających firmami) kryterium 
zarządzania nadwyżkami finanso-
wymi jest efektywna stopa zwrotu. 
Jest to zwrot z inwestycji minus koszty 
zarządzania, czy koszty opłat i prowizji. 
Należy w tym kryterium uwzględnić licz-
bę dni, w których pieniądze „nie pracują” 
będąc w drodze między podmiotami. 
Koszty zarządzania to nie tylko same 
opłaty i prowizje, ale również wynagro-
dzenie osób zatrudnionych w procesie 
zarządzania.

Po przeanalizowaniu powyższych 
kryteriów zarządzający staje przed de-
cyzją, co zatem zrobić z posiadanymi 
krótkoterminowymi nadwyżkami finan-
sowymi swojej firmy? Jak zarządzać naj-
efektywniej i jak właściwie alokować tę 
klasę aktywów?

Najpowszechniejszą metodą in-
westowania nadwyżek finansowych 
firmy jest samodzielne lokowanie na 
rachunkach bieżących oraz krótko-
terminowych lokatach bankowych 
(overnight, krótkoterminowe). Metoda 
ta choć najpopularniejsza i najprostsza 

Marek Skrzynecki
Członek Zarządu 
Profitum Wealth  
Management Sp. z o.o.

Zarządzający finansami w firmach mają do wyboru 
wiele sposobów inwestowania krótkotermino-
wych nadwyżek finansowych. W warunkach 
niskich stóp procentowych oraz rosnącej inflacji 
rośnie presja na efektywne, bezpieczne i płynne 
zarządzanie ważną klasą aktywów jaką jest gotówka 
na rachunkach bieżących przedsiębiorstwa.
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w swojej formie posiada wiele niedostat-
ków. Umieszczenie środków na lokacie 
terminowej w banku powoduje wzięcie 
na siebie ryzyka kredytowego banku (ry-
zyka bilansu banku). Upadłości banków 
zdarzają się niezmiernie rzadko, ale upa-
dłości banków światowych tj. Barings, 
czy rodzimych, jak Bank Staropolski, 
Agrobank, czy ostatnie upadłości Ban-
ków Spółdzielczych w Wołominie i Nada-
rzynie powinny dać do myślenia osobom 
podejmującym decyzję o ulokowaniu 
środków w danej instytucji bankowej. 
Analiza sytuacji finansowej da-
nego banku wymaga sporej 
wiedzy i doświadczenia i jest 
procesem generującym do-
datkowe koszty. Obniżenie 
ryzyka lokowania środków 
finansowych można doko-
nać poprzez dywersyfikację 
nadwyżek na kilka banków, ale 
taka decyzja jest czasochłonna i po-
woduje zmniejszenie konkurencyjności 
podmiotu lokującego środki ze względu 
na rozdrobnienie posiadanych zasobów. 

Drugim negatywnym czynnikiem 
w lokowaniu środków w instytucjach 
bankowych jest fakt, iż największe 
i  najbardziej wiarygodne banki nie są za-
interesowane oferowaniem wysokiego 
oprocentowania w stosunku do mniej-
szych instytucji. Inwestowanie poprzez 
lokaty bankowe jest związane z dodat-
kowym ryzykiem jakim jest termin de-
pozytu. Zarządzanie gotówką to zarzą-
dzanie zasobem gotówki, która powinna 
być dostępna w każdej chwili, a zrywanie 
depozytu wiąże się z utratą części lub ca-
łości wypracowanych odsetek. Ponadto 
Inwestor bierze na siebie dodatkową 
pracę z księgowaniem każdej transakcji 
oraz rozliczeniem z tego tytułu należ-
nych podatków. 

Jedną z alternatyw dla termino-
wych lokat bankowych jest samo-
dzielne inwestowanie w instrumen-
ty finansowe. Ze względu na fakt, iż 
tego typu inwestycje dotyczą środków, 
które powinny być dostępne w krótkim 
okresie czasu jednym z podstawowych 
kryteriów inwestowania w tego typu 
instrumenty jest możliwość ich szybkiej 
zamiany na gotówkę. To kryterium wy-
klucza większość instrumentów o dłuż-
szym terminie zapadalności, ze wzglę-
du na znaczne wahania ich wyceny w 
krótkim horyzoncie czasowym. Z tego 
punktu widzenia pozostają nam tylko 
krótkoterminowe papiery wartościowe 

oraz instrumenty rynku pie-
niężnego (bony skarbowe, 

krótkoterminowe obligacje 
o zmiennym oprocentowa-
niu). Przy wyborze rodzaju 
papieru wartościowego 

najważniejsze kryteria to 
ryzyko instrumentu, płyn-

ność oraz termin zapadalności.
Pierwszym i najważniejszym 

kryterium wyboru instrumentu fi-
nansowego to ryzyko kredytowe. 
Odnosi się ono do zdolności emitenta 
papieru wartościowego, certyfikatu de-
pozytowego, depozytu bankowego do 
spłaty na czas i w całości pożyczonego 
kapitału wraz z odsetkami. Zazwyczaj 
przyjmuje się, że zobowiązanie przez 
rząd danego kraju jest wolny od tego ry-
zyka. Z tego też względu firmy inwestu-
jące krótkoterminowe nadwyżki finan-
sowe wybierają instrumenty, których 
poziom ryzyka jest najniższy.

Drugim ważnym kryterium wa-
runkującym wybór instrumentu 
finansowego jest ryzyko sto-
py procentowej. Ryzyko to 
odnosi się do zachowania 
ceny instrumentu dłużnego 
w zależności od zmian stóp 
procentowych. Zależność 
w tym przypadku jest od-
wrotna, co oznacza, że jeżeli 
stopa procentowa rośnie, cena 
instrumentu spada. Jeżeli natomiast 
stopa procentowa spada, cena instru-
mentu dłużnego wzrasta. W praktyce to 
oznacza, że jeżeli firma jest zmuszona do 
zbycia papieru dłużnego po podwyżce 
stóp procentowych prawdopodobnie 
uszczupli swój kapitał początkowy.

Kolejnym kryterium przy wybo-
rze instrumentu dłużnego jest jego 
zbywalność. Oznacza to jak szybko 
możemy upłynnić dany instrument bez 
narażania się na niską cenę sprzedaży. 
Obecnie ważnym rynkiem obrotu instru-

mentami dłużnymi stał się rynek GPW 
Catalyst, gdzie możemy handlować za-
równo obligacjami przedsiębiorstw jak 
i instytucji finansowych. Mając dane 
rynkowe dotyczące możliwości zbycia 
poszczególnych instrumentów dłużnych 
firmy wybierają zazwyczaj papiery war-
tościowe posiadające dużą płynność, 
czyli takie, które można szybko zbyć na 
rynku wtórnym.

Ostatnim ważnym kryterium wy-
boru instrumentu dłużnego jest ter-
min do wykupu, czyli zapadalność. 
W przypadku zarządzania krótkotermi-
nowymi nadwyżkami finansowymi firmy 
korzystają z instrumentów o terminie 
wykupu do roku. Jest to uwarunkowane 
istnieniem ryzyka stopy procentowej. 
Zmienność cen instrumentów dłużnych 
jest tym większa, im dłuższy jest ich ter-
min wykupu.

Dokonując zatem wyboru 
instrumentu dłużnego zarzą-
dzający finansami w firmie po-
winien przeprowadzić pełną 
analizę powyższych czynników 
decydując jakiego typu instru-
ment finansowy będzie odpo-
wiedni dla jego określonej sytu-
acji płynnościowej.

Ważną alternatywą dla wyżej wska-
zanych sposobów zarządzania nadwyż-
kami finansowymi w firmach są fundusze 

rynku pieniężnego lub gotówkowe. 
W ostatnich latach tego typu 

fundusze stały się podstawo-
wym narzędziem zarządza-
nia płynnością w firmach 
zarówno w Europie, jak 
i Stanach Zjednoczonych. 

Na rynku polskim istnieje 
obecnie wiele funduszy in-

westycyjnych otwartych, które 
inwestują swoje aktywa wyłącznie w 

instrumenty dłużne zarówno skarbowe 
jak i korporacyjne. 

Takie inwestowanie to bezpieczny 
sposób lokowania nadwyżek firm zapew-
niający dywersyfikację ryzyka, wysoką 
płynność oraz atrakcyjną stopę zwrotu 
konkurencyjną dla depozytów banko-
wych. Koszty zarządzania funduszami są 
jasno i precyzyjnie określone powodując 
dużą przejrzystość korzystania z tego 
rodzaju inwestowania.                               t

Pierwsze i zarazem naj-
ważniejsze kryterium za-
rządzania to bezpieczeń-
stwo. Jest to ocena ryzyka 
lokowania środków i jego 
akceptacja. W świecie 
finansów nie istnieje 
instrument finansowy, 
który nie niesie ze sobą 
ryzyka inwestycyjnego.
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Inicjatywa Trójmorza

Nowe Trójmorze dobre dla wschodu 
i zachodu

U progu odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku Józef Piłsud-
ski zaszczepił koncepcję Międzymorza, 
wyróżniającą obszar współpracy za-
mknięty trzema morzami – Adriatyckim, 
Bałtyckim i Czarnym (ABC). W jego zało-
żeniu federalizacja państw leżących na 
tym terytorium miała pozwolić im stwo-
rzyć nowy biegun europejskiej polityki 
i uniknąć dominacji potężnych sąsiadów 
– Niemiec oraz Rosji. Nowa koncepcja 
Trójmorza jest czymś innym, łączy, a nie 
dzieli.

Nie ma także charakteru antynie-
mieckiego. Największym partnerem 
gospodarczym państw Trójmorza są 
niewątpliwie Niemcy, jednakże wymiana 
handlowa pomiędzy krajami tej inicja-
tywy wymaga usprawnienia. Przyniesie 
państwom na osi korzyści handlowe z 
rozwijania łączącej je infrastruktury, bio-
rąc pod uwagę ich proeksportowy cha-
rakter.

Ta nieformalna inicjatywa wśród nie-
których państw i środowisk budzi oba-
wy o możliwość stanowienia opozycji 
dla Unii Europejskiej. W istocie jednak 
Trójmorze nie będzie tworzyć struktur 
alternatywnych wobec już istniejących 
w Europie. Inicjatywa umacnia spójność 
Unii Europejskiej. 

Jej celem jest doprowadzenie do ta-
kiego samego poziomu wzajemnych 
powiązań między państwami naszego 
regionu, jaki już lata temu osiągnęły kra-
je Zachodu.

Podstawą jest jasność i transparent-
ność celów, które niepodważalnie muszą 

Angelika Jarosławska
Wiceprezes Zarządu OKIP,
Koordynator programu 
Polska 3.0

Inicjatywa Trójmorza, 
obejmująca kraje 
bałtyckie, kraje Europy 
Środkowej i Południowej 
ma pozwolić na wyzwolenie ich potencjału.

Inicjatywa, obejmująca 12+1 krajów, to szansa 
na rozbudowę infrastruktury na osi  
północ-południe w tej części Europy.

Tworzenie lepszego dostępu do rynków 
energetycznych, mniej barier w handlu energią 
i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego; 
niewątpliwie Inicjatywa Trójmorza ma potencjał, 
by osiągnąć te cele.

ESTONIA

ŁOTWA

LITWA

POLSKA

CZECHY

SŁOWACJA

RUMUNIA

BUŁGARIA

SŁOWENIA

CHORWACJA

WĘGRY

AUSTRIA

Państwa Inicjatywy Trójmorza
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Unii i usprawnienia swobodnego prze-
pływu osób oraz towarów. Efektywny 
system transportowy ma stymulować 
wzrost gospodarczy regionu, a także 
podnosić konkurencyjność poszczegól-
nych państw członkowskich i całej Unii 
Europejskiej.

Takie korytarzowe spojrzenie ma swo-
ją analogię w Inicjatywie Trójmorza, która 
koncentruje się na wspólnych projektach, 
ważnych dla rozwoju państw na jej osi.

Dwa Korytarze transportowe TEN-T 
– Korytarz Bałtyk Adriatyk, Bałtyk Mo-
rze Czarne odgrywają kluczową rolę dla 
regionu Trójmorza. Poprzez program Pol-
ska 3.0, który tworzy płaszczyznę trans-
portu multimodalnego w Polsce (woda, 
kolej, autostrady, powietrze), oraz bu-
dowę największego w Europie centrum 
logistycznego Gorzyczki-Wierzniowice, 
Polska może maksymalnie wykorzystać 
potencjał swego tranzytowego położenia.

Trójmorze budowane poprzez 
politykę klastrową – program 
POLSKA  3.0 

Stabilna Polska oraz silne Inter-
marium oznaczają bezpieczeństwo tej 
części świata. Dlatego też gospodarczy 
program Polska 3.0 został przygotowa-
ny tak, aby Polska wykorzystała swoje 
naturalne zasoby, tranzytowe położenie 
w Europie. Program jest integralną czę-
ścią Korytarza Bałtyk-Adriatyk i  Bałtyk-
Morze Czarne.

Polska 3.0 jest także kluczowym pro-
gramem w projekcie Trójmorza. Scala bu-
dowę międzynarodowej infrastruktury 
łączącej. W ramach programu skupione 
są integralne projekty transportu multi-
modalnego, projekty infrastrukturalne, 
Nowy Jedwabny Szlak, ale także projekty 
współpracy transgranicznej, bezpieczeń-
stwo energetyczne, nowe technologie, 
wymiana wiedzy, transfer technologii. 
W efekcie mają one na celu stworzenie 
nowych form konkurencyjności regionu.

Jednym z najważniejszych wyzwań 

być wspólne dla wszystkich graczy Trój-
morza. Choć nie są one jednym organi-
zmem (i nigdy nie były), to żadne z nich 
na tę Inicjatywę nie jest obojętne.

Powód jest pragmatyczny.
Nowe Trójmorze to bardzo ważny 

projekt gospodarczy i infrastrukturalny. 
Błędem, pewnie ze względu na jego geo-
polityczne znaczenie, jest utożsamianie 
go z projektem czysto politycznym. Po-
tencjału projektu należy dopatrywać się 
zdecydowanie na polu gospodarczym.

Trójmorze to nie regionalne ambicje. 
Cele są czysto pragmatyczne. To realne 
uzupełnienie braków wschodu wzglę-
dem zachodu w infrastrukturze, współ-
praca transgraniczna, bezpieczeństwo 
energetyczne, transfer wiedzy i innowacji.

To potrzeby nie do zignorowania za-
równo dla Państw tworzących tę inicja-
tywę, które, mimo odmiennych strategii 
i planów, łączy nierozerwalnie geopo-
lityczna układanka, która determinuje 
wspólne potrzeby, braki i aspiracje, ale 
także dla Państw tzw. Zachodu, które, 
choć z obawą podchodzą do sieciowej 
gospodarki Trójmorza, powinny dostrze-
gać wzmacniany potencjał inwestycyjny 
i przede wszystkim integralność koncep-
cji nowego Trójmorza z założeniami Unii 
Europejskiej - spójnością, promowaniem 
ekonomicznego i społecznego postę-
pu poprzez zacieśnianie współpracy 
gospodarczej, likwidowaniem barier w 
obrocie handlowym między państwami 
członkowskimi, ujednoliceniem struktu-
ry gospodarczej krajów członkowskich, 
wyrównaniem rozwoju gospodarczego 
regionów, pełnej swobody przepływu 
ludzi w obrębie Unii (nowoczesna infra-
struktura) i innych.

W dłuższej perspektywie Trójmorze 

zatrze różnice pomiędzy „starą” 
i „nową” Unią.

W dniach 6–7 lipca 2017 roku 
miał miejsce szczyt państw Trój-
morza w Warszawie, którego 
gościem specjalnym był prezy-

dent USA Donald Trump. Z okazji 
szczytu Trójmorza (I3) w Warsza-

wie, Chorwacja przygotowała spot 
o kluczowych projektach Inicjatywy.

•  66 projektów w dziedzinie energii  
(o łącznej wartości 14,3 mld euro)

•  79 projektów w dziedzinie transportu 
(35,4 mld euro)

•  33 w dziedzinie cyfryzacji (1,54 mld euro)
Łącznie daje to ponad 150 projektów, 

które są warte ponad 200 mld zł.

Korytarzowe postrzeganie Trójmorza
Korytarzowy koncept projektów 

UE, który może być postrzegany jako 
klastrowy koncept, idealnie odpowiada 
idei Trójmorza. Europejskie korytarze 
transportowe to dążenie do zintegrowa-
nia polityk i projektów transportowych, 
urbanizacji i planowania przestrzennego 
i ekonomicznego rozwoju.

Należy promować połączenia trans-
portowe i integrowanie infrastruktury 
oraz wspólne szanse na ekonomiczny roz-
wój sąsiednich państw. Europejskie firmy 
i przedsiębiorstwa, dobrze skomuniko-
wane z resztą świata dadzą niewątpliwie 
zastrzyk europejskiemu przemysłowi.

Celem rozwijania sieci TEN-T (Trans-
europejskiej Sieci Transportowej, in-
strumentu służącego koordynacji oraz 
zapewnieniu spójności i komplementar-
ności inwestycji infrastrukturalnych) jest 
zapewnienie spójności terytorialnej 

W dłuższej 
perspektywie 
Trójmorze zatrze 
różnice pomiędzy 
„starą” i „nową” 
Unią.

Polska 3.0 jest 
także kluczowym 
programem w 
projekcie Trójmorza. 
Scala budowę 
międzynarodowej 
infrastruktury 
łączącej.
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Inicjatywy Trójmorza jest dalszy rozwój 
infrastruktury transportowej. Celem 
programu Polska 3.0 jest m.in. stworze-
nie punktów węzłowych rozwoju, indu-
strializacji i innowacyjności poprzez zin-
tegrowanie transportu i budowę węzłów 
multimodalnych. 

Inicjatywa Trójmorza ma umożliwić 
realizację wielkoskalowych, ponadregio-
nalnych projektów.

Polska 3.0
Od 2012 roku program Polska 3.0 

skutecznie realizuje politykę współpra-
cy między Polską a Czechami w ramach 
budowy Międzynarodowego Centrum 

Korytarze transportowe: Bałtyk–Adriatyk i Bałtyk–Morze Czarne

pejskich magistral transportowych. Pla-
nowane Centrum Logistyczne Gorzyczki 
– Wierzniowice jest jedynym miejscem, 
gdzie przecinają się wszystkie zasadni-
cze korytarze transportowe w ramach 
tzw. VI. Multimodalnego Korytarza Pół-
noc–Południe. 

Wspomniana lokalizacja jest swo-
istym ,,spinaczem” o potencjale łą-
czącym nie tylko dwa państwa Grupy 
Wyszehradzkiej ale również dwie ma-
kro-regionalne strategie Unii Europej-
skiej tzw. strategię bałtycką i dunajską, 
co nie pozostaje bez znaczenia biorąc 
pod uwagę założenia unijnej sieci TEN-T 
ustanawiającej tzw. korytarz Bałtyk-A-

Logistycznego Gorzyczki Wierzniowi-
ce – największego centrum w Europie, 
które ze względu na wybitne uwarun-
kowania tranzytowe i obecność gęsto 
zaludnionego terenu w Polsce, zostało 
przez Organizację Narodów Zjednoczo-
nych uznane jako najbardziej pożądane 
centrum komunikacyjne – śródlądowe w 
Europie. Jest to ważny projekt dla rozwo-
ju Śląska i całej Polski, w ramach koncep-
cji zintegrowanego transportu w Polsce.

Spójrzmy więc na biznesową per-
spektywę największego klastrowego, 
infrastrukturalnego planu.

Lokalizacja inwestycji znajduje się 
na skrzyżowaniu głównych transeuro-

Polska 3.0 laureatem nagrody głównej Forum Inteligentnego Rozwoju

Od 2012 roku pro-
gram Polska 3.0 
skutecznie realizuje 
politykę współpra-
cy między Polską a 
Czechami w ramach 
budowy Międzyna-
rodowego Centrum 
Logistycznego Go-
rzyczki Wierznio-
wice – największego 
centrum w Europie, 
które ze względu na 
wybitne uwarunko-
wania tranzytowe 
i obecność gęsto za-
ludnionego terenu w 
Polsce, zostało przez 
Organizację Naro-
dów Zjednoczonych 
uznane jako naj-
bardziej pożądane 
centrum komunika-
cyjne – śródlądowe 
w Europie.
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Centrum Logistyczne 
Gorzycki-Vernovice

– największe centrum 
logistyczne w UE

driatyk jednym z dziewięciu kluczowych 
korytarzy dla rozwoju polityki transpor-
towej Unii Europejskiej.

W ramach Programu, na Śląsku po-
wstanie największy w Europie port śród-
lądowy i multimodalne, Centrum Logi-
styczne, które stworzy ponad 70 000 
nowych miejsc pracy, pozwalając Polsce 
jednocześnie wykorzystać  jej tranzyto-
we położenie w Europie.

W ramach portu śródlądowego  na 
Odrze, połączonego z koleją, Polska 
wpisze się projekt Nowego Jedwabnego 

Program Polska 3.0 stanowi platformę  
do współpracy przedsiębiorstw i realizację 
zintegrowanej infrastruktury,  
spełniając w istocie rolę strategicznego 
programu Trójmorza.

Szlaku, który docierać będzie do Cen-
trum Logistycznego, poprzez przedłu-
żenie  linii szerokotorowej 65, LHS. Prze-
dłużenie linii szerokotorowej to nie tylko 
optymalne wykorzystanie linii, która w 
ramach programu POLSKA 3.0 rozwinie 
swój potencjał i stanie się częścią ważne-
go w skali rozwoju całego Kraju centrum 
multimodalnego. Centrum Logistycz-
nego, które będzie transportową „różą 
wiatrów” na terenie dziś najbardziej za-
grożonym bezrobociem.

Wzorem dla Centrum Logistycznego 

jest Zagłębie Ruhry i Saary w Niemczech. 
Śląsk może być analogicznym centrum 
innowacji, przemysłu i logistyki na dużą 
skalę.

Realizacja przedsięwzięcia zaowo-
cuje promocją tej części Europy jako 
ośrodka bardzo atrakcyjnego na arenie 
międzynarodowej, a jednocześnie kom-
pleksowo przygotowanego dla nowych 
inwestycji.

Przy realizacji programu POLSKA 3.0, 
nasz kraj otwiera się na europejskie 
i azjatyckie szlaki przepływu towarów, 
a tym samym w pełni skorzystamy na 
swoim tranzytowym, centralnym w Eu-
ropie położeniu, które jest bardzo ko-
rzystną z logistycznego punktu widzenia 
lokalizacją.

Koncepcja lądowego i morskiego No-
wego Jedwabnego Szlaku, czyli projektu 
„Jednego Pasa, Jednego Szlaku”, zakłada 
utworzenie sieci korytarzy transporto-
wych, które połączyłyby Chiny z krajami 
Unii Europejskiej. Oznacza to budowę 
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bądź modernizację przede wszystkim 
kolejowych połączeń handlowych mię-
dzy Europą a Azją, w tym także kolei du-
żych prędkości, dróg, portów lądowych 
i morskich oraz lotnisk, a także tworze-
nie infrastruktury przesyłowej (ropocią-

gi, gazociągi) oraz telekomunikacyjnej. 
Obecnie tylko 3,5% chińskiego eksportu 
do Unii Europejskiej drogą lądową. Jego 
główną zaletą jest znacząco niższy koszt 
w porównaniu z transportem lotniczym 
oraz kilkukrotnie krótszy czas w porów-
naniu z transportem morskim.

Położenie dwóch równoległych szyn 
na krótkim odcinku ze Sławkowa do Po-
nadnarodowego Centrum Logistyczne-
go Gorzyczki – Věřňovice (z prawie blisko 
500 ha terenem inwestycyjnym w SSE), 
sprawi, iż tak zlokalizowane Centrum 
stanie się jedynym w Europie punktem, 
gdzie będą łączyć się drogi kolei UE, wła-
śnie szerokiego toru z Dalekiego Wscho-
du, autostrady A1, drogi rzecznej (portu 
rzecznego) oraz dogodnego połączenia 
poprzez autostradę z największym por-
tem lotniczym Cargo Pyrzowice-Kato-
wice. W bliskiej odległości znajdują się 
także lotniska w Ostrawie i Krakowie. 
Teren ten został określony przez eksper-
tów ONZ jako najbardziej rozwojowy w 
całej Europie.

Przedsiębiorcy najważniejszym 
spoiwem

Polska 3.0 opiera się na klastrowym 
łączeniu przedsiębiorstw i regionów w 
kluczowych, spójnych ze sobą projek-
tach gospodarczych. 

Jako program klastrowy, opiera się o 
współpracę przedsiębiorstw na osi Trój-
morza. Program Polska 3.0 stanowi plat-
formę do współpracy przedsiębiorstw 
i realizację zintegrowanej infrastruktury, 
spełniając w istocie rolę strategicznego 
programu Trójmorza.

Pionierskie rozwiązanie największej 
organizacji klastrowej w Polsce

Program Polska 3.0 został zainicjo-
wany przez Ogólnopolski Klaster Inno-
wacyjnych Przedsiębiorstw, będący kla-
strem klastrów, skupiający m.in. krajowe 
klastry kluczowe. Jest największą organi-
zacją klastrową w Polsce, działającą na 
terenie całego Kraju, która skupia ponad 
3 700 przedsiębiorstw, począwszy od 
bardzo szerokiego grona firm sektora 
MŚP i startupów, skończywszy na naj-
większych polskich firmach.

Analogiczne struktury tworzone są 
w pozostałych państwach Trójmorza, 
działając na zasadzie puzzli. 3.0: Austria, 
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Li-
twa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Węgry. W klastrowej układan-
ce to także Ukraina

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych 
Przedsiębiorstw, będąc „klastrem kla-
strów”  jest jedynym przedstawicielem 
Polski w projektach klastrowych Grupy 

Polska 3.0 opiera 
się na klastrowym 
łączeniu 
przedsiębiorstw 
i regionów 
w kluczowych, 
spójnych ze 
sobą projektach 
gospodarczych. 
Jako program 
klastrowy, opiera 
się o współpracę 
przedsiębiorstw na 
osi Trójmorza.

POLSKA 3.0 – potężna platforma współpracy dla biznesu, samorządów i świata nauki

Nowe narzędzia konkurencyjności polskiej gospodarki
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Wyszehradzkiej. Klaster z powodzeniem 
pracuje na arenie międzynarodowej. 
Dzięki swoim działaniom Ogólnopolski 
Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, 
a wraz z nim zainicjowany przez niego 
program Polska 3.0 wspiera polskie star-
tup’y, firmy i myśl technologiczną w pro-
cesie przygotowania, łączenia potencja-
łów, promocji i komercjalizacji,  między 
innymi poprzez implementowanie ich do 
szerokiego spektrum działań i projektów 
klastra.

Pomaga także zdobywać inwesto-
rów i nowe rynki oraz pomaga budo-
wać ścieżkę dla ich rozwoju, Poprzez 
swoje działania OKIP promuje przedsię-
biorstwa, projekty i startup’y, łączy je 
w organizacjach klastrowych z innymi 
podmiotami z określonej branży, ale też 
zapewnia zaplecze w postaci współpra-
cujących uczelni czy ośrodków klastrów 
międzynarodowych.

Waluta Trójmorza
Coraz głośniej mówi się o systemie 

Blockchain, który jest innowację bez 
wątpienia przełomową. To system, który 
zapoczątkuje kolejną rewolucję. Wiąże 
się z szeregiem korzyści związanych z 
poprawą bezpieczeństwa transferu da-
nych, redukcją kosztów, zwiększeniem 
transparentności procesów w środowi-
sku cyfrowym. Dla większości kojarzony 
jest w tej chwili z obrotem kryptowalut.

Obawy, związane z kryptowaluta-

mi i samą technologią Blockchain wy-
nikają najczęściej z niewiedzy i strachu 
przed nowymi technologiami. Nożem 
można się skaleczyć, ale można nim też 
przygotować posiłek. Niewątpliwie od 
Blockchain  - systemu bez udziału insty-
tucji zaufania publicznego, bezpośrednio 
pomiędzy stronami transakcji nie można 
uciec. Wiedzą o tym banki, które pracują 
nad wykorzystaniem technologii. Wszak 
kryptowaluty zagrażają status quo sys-
temu finansowego.

Blockchain ma wielki potencjał w 
obszarze rozliczeń międzynarodowych.  
Według prognoz IDC do 2021 r. co naj-
mniej 25% organizacji z rankingu Global 

2000 będzie wykorzystywać na dużą 
skalę technologii Blockchain jako pod-
stawę realizacji bezpiecznych operacji 
cyfrowych.

Już wkrótce do obiegu ruszy długo 
oczekiwana waluta Trójmorza.

Waluta ma zostać włączona do sze-
rokiego obiegu i stanowić wsparcie dla 
lepszego przepływu środków w obrębie 
państw Trójmorza, współpracę transgra-
niczną, transfer wiedzy i innowacji.

Stanowić będzie rozwiązanie łączące 
potrzeby zmieniającego się środowiska 
finansowego z europejskimi oczekiwa-
niami odnośnie lepszego zacieśnienia 
współpracy wspólnotowych państw.    t

Już wkrótce do 
obiegu ruszy długo 
oczekiwana waluta 
Trójmorza.
Waluta ma zostać 
włączona do szero-
kiego obiegu i sta-
nowić wsparcie dla 
lepszego przepływu 
środków w obrębie 
państw Trójmorza, 
współpracę trans-
graniczną, transfer 
wiedzy i innowacji. POLSKA 3.0 obecna na szczycie Trójmorza

Wokół nasInicjatywa Trójmorza – Angelika JarosławskaMoja Firma
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Geopolityka i logika

A gdyby tak spojrzeć na Polskę z 
perspektywy mapy Europy? W ja-
kim miejscu się znajdujemy? Jakie 

mamy zasoby, jakich nam brakuje? Co 
jest naszą przewagą?

Znając podstawowe prawidła, łatwo 
wywnioskować że Polska ma duży po-
tencjał tranzytowy i uprzywilejowane 
położenie w Europie, za które nie raz 
przyszło jej słono zapłacić. Jednocześnie 
powinno ono skutkować tym, że nasz 
Kraj nigdy nie powinien być na peryfe-
riach Europy. Ani tranzytowo, gospodar-
czo, ani społecznie.

Dziś, bardziej niż na ekonomię i do-
raźne działania wspierające gospodarkę, 
powinniśmy spojrzeć na Polskę z per-
spektywy wspomnianej mapy. Bez więk-
szych działań, te małe będą czystym 
populizmem.

My, jako organizacje klastrowe, go-
spodarcze, pracujące aktywnie z innymi 
państwami Europy, patrzymy na Polskę 
w szerszym kontekście. Nie tylko nasze-
go „własnego podwórka”, ale i całego 
sąsiedztwa. Mamy swoją strategię roz-
woju Rzeczypospolitej Polskiej, opartą 
o solidne projekty infrastrukturalne 
i gospodarcze, komplementarne ze sobą 
i przemyślane. Logiczne, bo dziś, z per-
spektywy przedsiębiorców, widzimy w 
Polsce wiele działań nielogicznych.

To logika powinna być mianowni-
kiem decyzji podejmowanych przez naj-
ważniejsze osoby w Państwie.

Logika oraz „logiczna strategia”, 
powstała w opracowanym progra-
mie pod nazwą „POLSKA 3.0”.

Program Polska 3.0 jest strategiczny 
w Inicjatywie tzw. Trójmorza. 

To spójny program rozwoju polskiej 
gospodarki, na który składa się szereg 
komplementarnych projektów infra-
strukturalnych i gospodarczych, two-
rzących łącznie jeden innowacyjny i silny 
ekosystem.

W ramach programu Polska 3.0 po-
łączono najważniejsze projekty infra-
strukturalne, których brak, jest obecnie 
czynnikiem w znacznej mierze hamują-
cym rozwój gospodarczy Polski. Polska 
3.0 to program zintegrowanych działań, 
mających na celu połączenie polskich 
rzek, autostrad i kolei w jedną płasz-
czyznę transportu multimodalnego 
oraz budowę największego w Europie 
Ponadnarodowego Centrum Logistycz-
nego w Gorzyczkach, w ramach które-
go krzyżują się najważniejsze korytarze 
transportowe w Europie.

Dotychczasowe projekty i strategie, 
nie spełniły roli dostatecznego kataliza-
tora rozwoju gospodarczego, jako kraj, 
nie wypracowaliśmy systemu trwałego 
rozwoju. W warunkach otwartej gospo-
darki, nasilają się wezwania do odej-
ścia od konkurowania niskimi kosztami 
i relatywnie tanią siłą roboczą na rzecz 
rywalizowania produktywnością i inno-
wacyjnością. Stwarza to potrzebę poszu-
kiwania i uaktywnienia nowych źródeł 
konkurencyjności polskiej gospodarki. 
Polska zatraciła zdolność do mierzenia 
się z projektami prawdziwie wielkimi, 
obliczonymi na pokolenia. Przez wiele lat 
realizowaliśmy projekty, będące działa-
niami doraźnymi.

Dziś potrzebny jest nam zrównowa-

żony rozwój i zrównoważona gospodar-
ka. Spójne, przewidziane na długie lata 
programy gospodarcze, jak Polska 3.0, 
pozwalają odpowiedzialnie i strategicz-
nie planować rozwój i wypracować przy-
szłe motory przewagi konkurencyjnej.

Długofalowy program przemian go-
spodarczych jest możliwy tylko poprzez 
rozwijanie innowacyjności, przewagi 
technologicznej i konkurencyjności ro-
dzimych firm. Spójne, przewidziane na 
długie lata projekty, jak Polska 3.0, po-
zwalają odpowiedzialnie i strategicznie 
planować rozwój gospodarki. Dają sta-
bilność polskim przedsiębiorcom, a także 
zaplecze do przygotowania odpowied-
niej edukacji, a następnie odpowiedniej 
kadry, co skutkuje innowacjami, nowymi 
technologiami oraz polską myślą tech-
nologiczną. A to one są kołem zamacho-
wym gospodarki.

Polskie przedsiębiorstwa oswajają 
się z potrzebą innowacyjności i dostrze-
gają potrzebę współpracy z innymi pod-
miotami, w celu transferu wiedzy i tech-
nologii. Aby jednak Polska nie utknęła w 
pułapce średniego dochodu, niezbędne 
jest wzmocnienie współpracy i dialogu 
społecznego, umacnianie i tworzenie no-
wych innowacyjnych i silnych rodzimych 
firm, które mają zdolność do konkuro-
wania na zagranicznych rynkach, oraz 
podniesienie jakości regulacji polskiego 
prawa na takie, które pobudzało rozwój 
polskiej gospodarki i umożliwi jej kon-
kurowanie na rynku globalnym. Projekt 
Polska 3.0 pokazuje, że przedsiębiorcy 
potrafią się jednoczyć dla wspólnego 
celu, jakim jest podnoszenie konkuren-
cyjności i innowacyjności.

Od tego powinniśmy rozpoczynać planowanie 
strategiczne programowania gospodarki.
Często jednak zapominaliśmy nie tylko o obu 
z nich, ale i o samym planowaniu.

Angelika Jarosławska
Wiceprezes Zarządu OKIP,
Koordynator programu 
Polska 3.0
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Polska 3.0 to program, który bez-
precedensowo opracował połączenie 
polskich rzek, autostrad, kolei i lotnisk w 
jedna płaszczyznę transportu multimo-
dalnego i budowę Centrum Logistycz-
nego Gorzyczki - Wierzniowice, które 
pozwoli Polsce skorzystać z jej strate-
gicznego położenia w Europie.

Głównym założeniem projektu jest 
przywrócenie żeglowności polskich rzek, 
począwszy od rzeki Odry, budowa połą-
czenia Dunaj – Odra – Łaba, wpisujące-
go się w Środkowoeuropejski Korytarz 
Transportowy CETC–ROUTE 65, budowa 
Ponadnarodowego Centrum Logistycz-
nego Gorzyczki–Věřňovice (jedyna w 
Europie lokalizacja, gdzie będą łączyć 
się drogim.in autostrady A1, kolei szero-
kiego toru z Dalekiego Wschodu (Nowy 
Jedwabny Szlak) , drogi rzecznej (portu 
rzecznego) i dogodnego połączenia po-
przez autostradę z największym portem 
lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z 
prawie blisko 500 ha terenem inwesty-
cyjnym w SSE).

W ramach Programu, na Śląsku 
powstanie największy w Europie port 
śródlądowy i multimodalne, Cen-
trum Logistyczne, które stworzy 
nowe miejsca pracy, pozwalając 
Polsce jednocześnie wykorzy-
stać jej tranzytowe położenie w 
Europie.

W ramach portu śródlądo-
wego na Odrze, połączonego 
z koleją, nasz Kraj wpisze się 
projekt Nowego Jedwabnego 
Szlaku, który do-
cierać będzie 
do Centrum 
Logistyczne-
go, poprzez 
przedłuże-
nie linii sze-
rokotorowej 

65, LHS. Przedłużenie linii szerokotoro-
wej to nie tylko optymalne wykorzysta-
nie linii, która w ramach programu POL-
SKA 3.0 rozwinie swój potencjał i stanie 
się częścią ważnego w skali rozwoju 
całego Kraju centrum multimodalnego. 
Centrum Logistycznego, które będzie 
transportową „różą wiatrów” na terenie 
dziś najbardziej zagrożonym bezrobo-
ciem. Polska 3.0 będzie stanowić nie-
zbędne, komplementarne uzupełnienie 
budowy multimodalnych połączeń i wę-
złów w Polsce.

W ramach klastrowych rozwiązań 
programu realizowane są rozwiązania 
przyjazne środowisku, innowacyjne 
i ekologiczne środki transportu, inteli-
gentne systemy transportowe, ale także 
polskie projekty przemysłowe. Zazna-
czamy w Polsce często, że musimy być 
innowacyjni, by przekroczyć bariery 
rozwojowe, należy więc zacząć od bu-
dowania kultury zaufania, między in-
nymi poprzez współpracę klastrową, 
budowanie aliansów biznesowych, 
kooperację, w celu łączenia poten-
cjałów i osiągania synergii działań, 
co pozwoli na wykorzystanie efek-
tu skali.

Polska 3.0 to spójny, oddolny pro-
gram klastrowy, który zgromadził kilka 
tysięcy przedsiębiorstw, począwszy od 
sektora MŚP po największe, czołowe 
polskie firmy, firmy rodzinne i startu-
py, które osiągnęły międzynarodowy 
sukces, ekspertów z poszczególnych 
dziedzin gospodarki, właścicieli portów, 
społeczność lokalną, ośrodki naukowe, 
czołowe polskie uczelnie i gminy.

Oddolny program Polska 3.0 po-
wstał, ponieważ nasz Kraj potrzebuje 
zintegrowanych, mądrych programów. 
Czy bez planowania strategicznego 
i będących jego efektem – logicznych 
rozwiązań, powstałby Centralny Okręg 
Przemysłowy, stworzony przez Premie-
ra Eugeniusza Kwiatkowskiego?

– Z pewnością nie. Długofalowe pro-
jekty są podstawą budowania strategii 

rozwoju.               t

W ramach programu 
Polska 3.0 połączono 
najważniejsze projekty 
infrastrukturalne, 
których brak jest obecnie 
czynnikiem w znacznej 
mierze hamującym 
rozwój gospodarczy Polski.
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Śląskie perły  
europejskiego formatu

Wśród nagrodzonych statuet-
kami Pereł Europy znaleźli 
się Elżbieta Bieńkowska oraz 

prof. Jan Klimek!
Zgromadzonych gości przywitał Pa-

weł Pawelec – Wiceprezes Tytularny Izby 
oraz Prezes Delegatury RIG w Chorzo-
wie, zaś w roli gospodarza Gali wystąpił 
Tadeusz Donocik, Prezes RIG, który pod-
kreślając rolę mentalnej zmiany wejścia 
Polski do UE, podsumował: – Walka o 
Europę wymarzoną przez Schumana jest 
walką, która najprawdopodobniej nigdy 
się nie skończy.

Podczas gali jako pierwsza wyróż-
niona została Firma RUDPOL–OPA Sp. z 
o.o. z Rudy Śląskiej – laureat programu 
Stawiamy na Jakość, kierowanego do 
firm i organizacji, dla których nadrzędną 
ideą jest dbałość o jakość swoich usług 
i produktów oraz wdrożonych standar-
dów zarządzania.

Wręczone zostały również Złote 
Laury Umiejętności i Kompetencji – 
symboliczne podziękowanie dla ludzi 
nieprzeciętnych, wyróżniających się firm, 
organizacji i instytucji, które aktywnie 
i skutecznie włączyły się w proces two-
rzenia gospodarki rynkowej, jej restruk-
turyzacji oraz dostosowania do standar-
dów europejskich. Laurami obdarzeni 
zostali:
Janusz Romik – właściciel Zakładu Bu-
dowlanego Janusz Romik, w ubiegłym 
roku świętującego 30-lecie swojej dzia-
łalności, w czasie której zdobył szerokie 
grono zadowolonych zleceniodawców 
oraz Wielką Nagrodę Budownictwa 
przyznaną przez Śląską Izbę Budownic-
twa w 2015 r.

Bartosz Satała – Prezes Zarządu Cho-
rzowsko-Świętochłowickiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o., wyróżniony jako przykład osoby, 
która wysokie kompetencje wykorzystu-
je m.in. we wzorowym zarządzaniu oraz 
wykorzystywaniu funduszy unijnych. 

Na scenie Teatru Rozrywki wręczone 
zostały również Honorowe Złote Odzna-
ki Krajowej Izby Gospodarczej, które z 
rąk m.in. Janusza Steinhoffa – Przewod-
niczącego Rady KIG i Rady RIG w Katowi-
cach otrzymali:
Jerzy Bębenek – prowadzący od czte-
rech dekad firmę TRANSBEJ, zajmującą 
się drogowym transportem towarowym, 
chorzowski radny oraz członek Rady 
Gospodarczej Sejmu, który współtwo-
rzył nowe prawo gospodarcze w okresie 
transformacji ustrojowej Polski.
Jerzy Kędziora – Dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Chorzowie oraz Prze-
wodniczący Ogólnopolskiego Forum Dy-
rektorów Powiatowych Urzędów Pracy, 
współpracujący z na rzecz rynku pracy 
m.in. z Ministerstwem Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej, Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Katowicach, posłami, 
samorządowcami, związkami zawodo-
wymi i pracodawcami. 

Po tych wyróżnieniach przyszedł 
czas na wręczenie najważniejszych wy-
różnień wieczoru – Pereł Europy – sta-
tuetek, które po raz drugi trafiły do rąk 
osób, swoją postawą, działaniami i prze-

konaniami udowodniających, że Polska 
jest w Europie.

Nagrody w pierwszej z dwóch kate-
gorii otrzymały osoby, instytucje i firmy, 
które efektywnie wykorzystały możli-
wości rozwojowe i inwestycyjne płynące 
ze środków unijnych, a wśród nich: 
Kompleks Sztygarka – utworzony na 
terenie zabytkowej kopalni Prezydent 
w Chorzowie, w obiektach przypomi-
nających o wielkoprzemysłowej historii 
regionu, powstały m.in. restauracja i ka-
wiarnia, pokoje noclegowe, centrum uro-
dy, galeria, miejsca spotkań kulturalnych 
i biznesowych. 
Andrzej Kotala – Prezydent Chorzo-
wa, który od 2010 roku, konsekwentnie 
i skutecznie zabiega o pozyskanie środ-
ków z Unii Europejskiej na rozwój miasta, 
zaś efekty tych starań widoczne są w po-
staci m.in. pierwszego na Śląsku centrum 
przesiadkowego, rewitalizacjach miejsc 
istotnych dla infrastruktury drogowej 
oraz kulturalnego, sportowego i tury-
stycznego oblicza miasta.

Druga, honorowa kategoria to Spe-
cjalne Perły Europy przyznawane oso-
bom szczególnie zasłużonym i zaanga-
żowanym w promowanie europejskich 
wartości oraz krzewienie idei integracji 
i tożsamości europejskiej. Uhonorowani 
zostali nimi: 
prof. dr hab. Jan Klimek – Prezes Izby 
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Chorzowie – po-
lityk, ekonomista, wykładowca, przed-

61 lat temu zostały podpisane Traktaty Rzym-
skie, dające początek współczesnej Unii  
Europejskiej. Z tej okazji 7 maja w chorzow-
skim Teatrze Rozrywki po raz kolejny środo-
wiska gospodarcze spotkały się podczas Gali 
z okazji Święta Europy organizowanej przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Fot. Freepik
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siębiorca oraz rzemieślnik, członek 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego w Brukseli oraz Rady Dialo-
gu Społecznego, pełniący równocześnie 
funkcję przewodniczącego zespołu ds. 
ubezpieczeń społecznych. 
Elżbieta Bieńkowska – od 1 listopada 
2014 roku europejska komisarz ds. ryn-
ku wewnętrznego, przemysłu, przed-
siębiorczości oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw w Komisji Europejskiej. 
W latach 2007–2013 Minister Rozwoju 
Regionalnego RP, a od 2013 do 2014 roku 
także Wiceprezes Rady Ministrów, Mini-
ster Infrastruktury i Rozwoju w Rządzie 
Premiera Donalda Tuska. Pani Komisarz 
tak podsumowała ideę wręczania sta-
tuetek oraz jej otrzymanie: – U mnie te 
trzy tożsamości: bycie Ślązaczką, Polką 
i Europejką bardzo się ze sobą zgadza-
ją, dobrze ze sobą rozmawiają, i w ogó-
le się ze sobą nie kłócą i dobrze się ze 
sobą czują.(…) Europa wymaga rozmowy 
i dyskusji o tym, jaka ta Europa powinna 
być. W Polsce dużo rozmawiamy o pie-
niądzach europejskich i to jest wspaniale, 
ale nie tylko po to Polska wchodziła do 
Unii Europejskiej, żeby mieć pieniądze. 
Wchodziliśmy do UE dlatego, że zawsze 
w Europie byliśmy i zawsze czuliśmy, że 
w Europie jest nasze miejsce. 

Galę poprowadził ceniony śląski ak-
tor, Mirosław Neinert, zaś zwieńczeniem 
wydarzenia był koncert Stanisława Soyki 
z zespołem.                                                   t

Organizator:
Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach
Honorowy Patronat:
Wojciech Saługa – Marszałek 
Województwa Śląskiego,  
Stanisław Gmitruk – Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Śląskiego,  
Kazimierz Karolczak – 
PrzewodniczącyGórnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii oraz 
Konsula Generalnego Słowacji  
Ivan Skorupa, Konsul Generalny 
Ukrainy Oleh Mandiuk, Konsul 
Republiki Austrii Mirosław Bienioszek, 
Konsul Honorowy Republiki Łotwy 
Tadeusz Biedzki, Konsul Honorowy 
Republiki Chorwacji  w Opolu 
Andrzej Żylak, Konsul Honorowego 
Republiki Chorwacji w Krakowie 
Paweł Włodarczyk, Konsul Honorowy 
Ukrainy Irena Pordzik, Konsul 
Honorowy Chile Andrzej Zdebski, 
Konsul Honorowy Republiki Serbii 
Ranko Tomovićz, Konsul Honorowy 
Królestwa Szwecji Arkadiusz Hołda.

Partnerzy:
BetaMed S.A., Chorzowsko-
Świętochłowickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
Jaekel Bud-Tech Sp. z o.o.,  
ADM Chorzów Sp. z o.o.,  
ADM Serwis Sp. z o.o.,  
Kompleks Sztygarka,  
Zakład Budowlany Janusz Romik

Patronat medialny:
Dziennik Zachodni i Naszemiasto.pl,  
Europerspektywy, Polskie Radio 
Katowice, TVP Katowice, TVS,  
Sfera TV, Goniec Górnośląski,  
Moja Firma Generator Rekomendacji, 
Polish Market, Magazyn Ludzi Biznesu 
Przedsiębiorcy@EU, Świat Elit,  
WNP.PL, Nasz Przemysł,  
Chorzowianin.pl, Kapitał Śląski,  
Kapitał Polski, Wolny Rynek
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Laury Umiejętności 
i Kompetencji rozdane  
po raz dwudziesty szósty!

Po raz pierwszy w historii tych 
niezwykłych podziękowań naj-
wyższy, Diamentowy Laur, został 

złożony na ręce postaci będącej ikoną 
polskiego biznesu: Kazimierza Pazgana, 
twórcy Grupy Konspol. „Śląskie waw-
rzyny” odebrali również m.in. Dorota Si-
monides, Wojciech Szczurek, Stanisław 
Szwed i Artur Rojek. Łącznie uhonoro-
wanych zostało 88 osób i instytucji.

– Spotykamy się raz w roku z ludźmi, 
których niezwykłość polega na tym, że 
osiągają sukcesy, nie tolerują porażek, z 
porażkami sobie radzą i tymi sukcesami 
potrafią się dzielić z potrzebującymi. Na 
tej sali spotykają się ludzie spełnieni, 
którzy nie zamierzali rościć sobie preten-
sji o to, że coś im się należy, tylko często 
od młodego wieku brali sprawy w swoje 
ręce i, najczęściej z bożą pomocą i zaci-
śniętymi ustami, parli do przodu – mówił 
otwierając wydarzenie Tadeusz Donocik 
– Prezes RIG w Katowicach i Przewod-
niczący Laurowej Kapituły, którą two-
rzą przedstawiciele izb gospodarczych 
z Katowic, Bielska-Białej, Częstochowy, 
Rybnika i Opola, śląscy i opolscy samo-
rządowcy oraz reprezentanci świata 
kultury, nauki i mediów. Honorowym 
Gospodarzem uroczystości było Mia-
sto Zabrze. Jak podkreślała jego Prezy-
dent, Małgorzata Mańka-Szulik „(…) To 
ogromne święto, święto ludzi, którzy 
kochają tę ziemię, ludzi, którzy dla niej 
pracują. Za chwilę na tej scenie zobaczy-
my ludzi wyjątkowych, którzy dla Śląska, 

dla metropolii pracują od lat wielu. Poka-
zują nam jak zdobywać Laury i dzielą się 
z nami kompetencją.

Diament, jakiego jeszcze nie było
Najważniejszym, Diamentowym 

Laurem Umiejętności i Kompetencji za 
2017 rok uhonorowany został Kazimierz 
Pazgan – twórcza Grupy Konspol, które-
mu Kapituła postanowiła podziękować 
m.in. za niezłomną postawę i najwyższe 
standardy etyczne, nieoceniony wkład w 
rozwój przedsiębiorczości i samorządu 
gospodarczego oraz hojność w stosunku 
do potrzebujących. – Jesteś Wielką Oso-
bowością i ważną częścią narodowego 
bogactwa. Za przyjęcie tego daru serca, 
„Śląskiego Wawrzynu”, w imieniu Człon-
ków Kapituły, Członków Izby i środowisk 
gospodarczych z całej Polski pragnę ser-
decznie Ci podziękować naszym śląskim 
„Szczęść Boże” – zakończył laudację na 
część laureata Prezes RIG w Katowi-
cach, Tadeusz Donocik, którego słowa 
potwierdziły również wystąpienia abpa 
Wiktora Skworca i Jerzego Buzka.

Kryształowe charaktery
Kryształowymi Laurami Umiejętno-

ści i Kompetencji za 2017 Kapituła uho-
norowała m.in. postacie, dzięki którym 
trwa i rozwija się samorząd gospodarczy: 
Tadeusza Wnuka – Prezesa Śląskiej Izby 
Budownictwa, prof. Jana Klimka – Preze-
sa Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Ka-
towicach oraz Wiktora Pawlika, pełnią-
cego funkcję Prezesa Regionalnej Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. 
Kryształowy Laur jako ostatni odebrał 
Jacek Janiszewski – Organizator Forum 
Gospodarczego w Toruniu, tak podsu-
mowując swoją obecność w Zabrzu: – 
Gdy miałem tutaj przyjechać, syn przej-
rzał moją pierwszą nagrodę. Powiedział, 
że byłem jakiś zdenerwowany i miał 
dużo racji, bo rzeczywiście ta sala i Śląsk 
robi na mnie jakieś nadzwyczajne wra-
żenie. W imieniu wszystkich laureatów 
chciałem serdecznie podziękować takim 
wspaniałym, pięknym trzem muszkie-
terom – jeden magister, drugi doktor, 
trzeci profesor, bez których Śląsk pewnie 
wyglądałby inaczej (…) – Tadeuszowi Do-
nocikowi, Januszowi Steinhoffowi i Jerze-
mu Buzkowi.

Prezydent Miasta Gdynia – Wojciech 
Szczurek oraz folklorystka i polityk – prof. 
Dorota Simonides to ludzie formatu na 
tyle niezwykłego, by w oczach członków 
Kapituły zasłużyć na Kryształowy Laur z 
Diamentem. Drogocenni i warci uznania, 
o czym w szczególny sposób przekonali 
się uczestnicy Gali, słuchając słów pani 
profesor: – (…) zdaję sobie sprawę z od-
powiedzialności za mój ukochany kraj, za 
moją ojczyznę i codziennie w rozmowie 
z Panem Bogiem proszę go o to, aby 
obdarzył każdego na najwyższym sta-
nowisku w Polsce umiejętnością i kom-
petencją. Zarazem dodaję w rozmowie z 
Bogiem, żeby odpowiednio według tego 
jak wykorzystają swój talent, Niebieska 
Kapituła obdarzyła ich laurem. Jakim 
– Bóg jeden wie. Prezydent Szczurek w 

Początek drugiego ćwierćwiecza Laurów 
Umiejętności i Kompetencji na długo zapisze 
się w pamięci uczestników Gali, która odbyła 
się w sobotę 20 stycznia 2018 r. w zabrzańskim 
Domu Muzyki i Tańca.
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podkreślił natomiast znaczenie współ-
pracy ponadregionalnej: - To, co zbudo-
wało wielki sukces Gdyni, to magistrala 
łącząca ją ze Śląskiem. Niech będzie ona 
symbolem i zachętą, abyśmy pomosty 
i drogi budowali po to, żeby rozwijać 
Śląsk, Pomorze i całą Polskę.

Platynowi Laureaci
Platynowe Laury Umiejętności 

i Kompetencji odebrali m.in. Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, 
Ambasador Republiki Chorwacji Andrea 
Bekić, światowej klasy architekt Robert 
Konieczny oraz Zbigniew Cierniak, Dy-
rektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny. Minister Szwed, 
podsumowując znaczenie laurów dla 
wszystkich nagrodzonych zwrócił uwa-
gę, że cecha, która łączy wszystkich 
wyróżnionych to wrażliwość społeczna 
na sprawy ludzkie – tak ważna na Ślą-
sku i dla Regionalnej Izby Gospodarczej. 
Pani Ambasador dziękowała natomiast 
za zaufanie okazane laureatom: - (…) To 
wielki zaszczyt. Platynowy Laur stanowi 
dodatkową motywację, aby każdy z nas 
był jeszcze bardziej przedsiębiorczy i wy-
trwały. Jako ambasador Republiki Chor-
wacji przede wszystkim reprezentuję in-
teresy własnego kraju, ale jednocześnie 
starałam się pod każdym względem jak 
najlepiej rozumieć wasz kraj , naród i jego 
interesy – podkreśliła.

Złote Laury
Wśród laureatów Złotych Laurów 

znaleźli się m.in. Artur Rojek – uznany 
muzyk i Dyrektor OFF Festival oraz Jan 
P. Matuszyński – reżyser znany m.in. 
ze spektakularnego debiutu filmowego 

„Ostatnia Rodzina”, w imieniu które-
go laur odebrała mama Anna Adamu-
s-Matuszyńska. Nie zabrakło również 
śląskich przedsiębiorstw. W kategorii 
„Kobieta Przedsiębiorcza” Laur odebra-
ła Edyta Przybyłek, właścicielka kan-
celarii prawnej IURISCO, wyróżniona za 
zdolności menadżerskie i organizacyjne 
oraz wrażliwość społeczną przekładają-
cą się w działalność charytatywną. Złoty 
Laur w kategorii „Instytucja Finansowa” 
trafił natomiast na ręce firmy AUREUS, 
dostrzeżonej dzięki kompleksowej ofer-
cie, budowaniu długotrwałych relacji z 

klientami oraz wsparciu oferowanemu 
start-upom. Frima EkaMedica docenio-
na została jako „Polskie Strona Przedsię-
biorstwo”, tworzące zdrowe i bezpieczne 
produkty oraz promujące zdrowy styl 
życia. W gronie laureatów znalazł się 
również Ryszard Szczuka, Prezes Czę-
stochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasza Praca”, uhonorowany za zarzą-
dzanie uwzględniające dbałość o rozwój 

Najważniejszym, 
Diamentowym 
Laurem 
Umiejętności 
i Kompetencji 
za 2017 rok 
uhonorowany został 
Kazimierz Pazgan 
– twórcza Grupy 
Konspol

obiektów sportowych i rekreacyjnych 
oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

W imieniu wszystkich wyróżnionych 
głos zabrali Burmistrz Gminy Strumień, 
Anna Grygierek oraz Maciej Fałkowski, 
pełniący w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych funkcję Zastępcy Dyrektora w 
Departamencie Współpracy Ekonomicz-
nej. - Czujemy się niezwykle zaszczyceni 
nagrodą. W Polsce jest niezwykle ważne, 
czyli wysiłek wspólny, zespołowy. Muszę 
powiedzieć, że region śląski jest naszym 
bardzo ważnym, wiernym, sprawdzo-
nym partnerem – podkreślał ten ostatni.
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Nauka, kultura i media na piedestale
Wśród laureatów nie zabrakło rów-

nież instytucji, które kształtują Śląsk i 
Ślązaków. Nagrodą Specjalną „Orzeł Pia-
stów Śląskich” otrzymało Polskie Radio 
Katowice, na mapie Śląska i Polski istnie-
jące od 90-ciu lat. Wagę nagrody pod-
kreślał odbierając statuetkę Prezes i Re-
daktor Naczelny radia, Piotr Ornowski: 
– To ogromny zaszczyt móc być dziś tu 
w tak znamienitym gronie i odbierać tak 
prestiżowe wyróżnienie (…) Zdaję sobie 
sprawę z tego, że nie byłoby tej wspania-
łej nagrody, tego wyróżnienia, gdyby nie 
praca z jednej strony, a z drugiej zaufanie 
jakim darzą nas Państwo każdego dnia. 
To bardzo zobowiązujące.

Uniwersytetowi Śląskiemu w 50-
tą rocznicę powstania Kapituła przy-
znała Kryształowy Laur z Diamentem. 
Platynowe Laury trafiły m.in. do TVP 
Katowice z okazji 60-lecia działalno-
ści (kategoria „Pro Publico Bono”), zaś 
w kategorii „Nauka i Innowacyjność” 
oklaskiwani byli przedstawiciele Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
obchodzącego 80-lecie istnienia. Z kolei 
Filharmonia Śląska oraz Dyrektor Miro-
sław Jacek Błaszczyk, a także Akademia 
Sztuk Pięknych w Katowicach, świętują-
ca 70 lat funkcjonowania, chwalić mogą 
się Platynowym Laurem w kategorii 
„Kultura i Media”.

Złoty Laur „Nauka i Innowacyjność” 
przypadł Fundacji Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu, zaś w katego-
rii „Media” Wydawnictwu Górniczemu 
i Muzeum Historii Katowic, natomiast 
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsię-
biorczości wyróżnione zostało jako „In-
stytucja wspierająca rozwój gospodarki 
rynkowej lub edukująca na potrzeby 
firm”.

Organizator:
Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach

Gospodarz Honorowy:
Miasto Zabrze

Współorganizator:
Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego

Złoty Partner:
Czechowice-Dziedzice,  
Kontakt Simon,  
Opolska Izba Gospodarcza

Galę uświetnił występ Zespołu Śpie-
waków Miasta Katowice „Camerata Si-
lesia” w towarzystwie M&T Band oraz 
wybitnych wokalistów młodego pokole-
nia – Sabiny Meck i Wojciecha Myrczka, 
którzy podbili serca wymagającej, lauro-
wej publiczności.

XXVI Gala Laurów Umiejętności 
i Kompetencji przeszła już do historii. 
Z pełnym przekonaniem można jednak 
stwierdzić, że ci, którym dziękowano 
podczas zabrzańskiej uroczystości, tę hi-
storię jeszcze długo będą tworzyć, stając 
się jednocześnie inspiracją dla tych, któ-
rzy idąc w ich ślady być może niebawem 
dołączą do „śląskiego panteonu” tych, 
którzy hołdując uniwersalnym warto-
ściom potrafią tworzyć rzeczy dobre 
i wielkie oraz dzielić się ze światem tym, 
co sami wypracowali.                                 t
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Pierwsza w Polsce 
metropolia.
Czekaliśmy na nią 
ponad dekadę

Powstanie metropolii sprawiło, że 
dostaliśmy narzędzie, pozwalają-
ce realizować zadania i rozwiązy-

wać problemy, które od dawna uwierały 
mieszkańców konurbacji śląskiej – mówi 
Kazimierz Karolczak, przewodniczący 
zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.

Powstanie metropolii w centrum wo-
jewództwa śląskiego od lat było czymś 
naturalnym. Granice między poszcze-
gólnymi miastami, jak nigdzie indziej 
w naszym kraju, już dawno pozacierały 
się i miały charakter czysto umowny. 
W konurbacji śląskiej często gdzie indziej 
się mieszka, gdzie indziej uczy, pracuje, 
wypoczywa, a potem wraca do swojego 
domu.

Mieszkańcy od dawna mieli poczucie, 
że funkcjonują w jednym, dużym organi-
zmie miejskim. Międzymiastowe podzia-
ły administracyjne generowały sztuczne 
problemy. Metropolia jest w stanie łatwo 
je przezwyciężyć – dodaje Karolczak.

Starania o to, by metropolia w Ślą-
skiem powstała, trwały ponad 10 lat. 
Wszystko zaczęło się od Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego, który wo-
bec braku rozwiązań ustawowych, miał 
opracować podwaliny pod jej powstanie. 

Tworzyło go wówczas 14 największych 
miast Śląska i Zagłębia. 

Ostatecznie metropolia w Śląskiem 
zafunkcjonowała w poszerzonej formu-
le, a w struktury GZM weszło 41 miast 
i gmin. Żyje w nich ponad 2,3 mln miesz-
kańców, na ich terenie działa ponad 240 
tys. firm i przedsiębiorstw, które wytwa-
rzają ok. 8 proc. PKB naszego kraju. To 
nie tylko tradycyjny przemysł wydobyw-
czy czy stalowy, ale również nowoczesne 
technologie związane m.in. z branżą au-

Kamila Rożnowska
Departament Promocji 
i Komunikacji Społecznej
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Pierwszy budżet i inwestycje zaplanowane na 
ponad 130 milionów złotych. Wśród nich między 
innymi powołanie Metropolitalnego Funduszu 
Solidarności, stworzenie koncepcji Kolei 
Metropolitalnej, dalsza integracja transportu 
publicznego i opracowanie otwartej bazy danych. 
Metropolia to narzędzie i platforma do szeroko 
zakrojonej współpracy. Samorządowcy ze Śląska 
i Zagłębia starali się o nią ponad 10 lat.
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tomotive, IT czy medycyną.
Dodajmy, że Górnośląsko-Zagłę-

biowska Metropolia powstała na mocy 
specjalnie dedykowanej jej ustawy. To 
jak na razie pierwsza taka struktura 
i instytucja w skali całego kraju. I spore 
wyzwanie w przecieraniu szlaków zwią-
zanych z wdrażaniem tego projektu.

Aby te wielkie obszary, które są tak 
niezwykle zurbanizowane, a taka jest 
specyfika Górnego Śląska, miały nie tyl-
ko ten element rozwoju cywilizacyjne-
go tak po prostu, ale przede wszystkim 
żeby to był rozwój nowoczesny – mówił 
Andrzej Duda, prezydent RP podczas 
podpisywania w Katowicach – w kwiet-
niu 2017 roku - ustawy o związku metro-
politalnym.

A nowoczesny oznacza zgodny z 
zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Oznacza właśnie to, że są miejsca pracy 
i są miejsca wypoczynku. Oznacza dba-

łość o środowisko naturalne, dbałość o 
mądry rozwój sieci transportowej i sieci 
drogowej. Wierzę, że Państwo tu wła-
śnie, na miejscu, jako mieszkańcy tej 
ziemi, znający ją, żyjący tutaj, będziecie 
umieli te kwestie razem zaplanować jak 
najlepiej – dodawał.

Pierwszy budżet z inwestycjami za 
ponad 130 milionów złotych

Ustawa metropolitalna określiła 
również dotychczas bezprecedensowe 
zapisy dotyczące finansowania związ-
ku. Jego źródłem dochodów są przede 
wszystkim 5-procentowe wpływy z po-
datku od osób fizycznych, które miesz-
kają na terenie Metropolii oraz składki 
członkowskie gmin i miast, tworzących 
GZM. Tym samym pierwszy budżet me-
tropolii w 2018 roku wynosi ponad 362 
mln zł. Dla porównania warto dodać, 
że „stary” GZM utrzymywał się tylko ze 
składek członkowskich, które w począt-
kowym okresie wynosiły 2 zł od miesz-
kańca, by w ostatnich kilku latach –de-
cyzją zgromadzenia związku - zmaleć do 
1 zł. Oznacza to, że dysponował budże-
tem w wysokości niecałych 4, a później 
– 2 mln zł.

– To będzie rok pełen wyzwań i no-
wych możliwości, które otwiera przed 
nami pierwszy budżet Metropolii. Tym 
bardziej cieszy fakt, że zgromadzenie – 
składające się ze wszystkich 41 wójtów, 
burmistrzów i prezydentów gmin i miast 

tworzących metropolię – przyjęło go 
jednogłośnie – mówi przewodniczący 
zarządu nowego GZM.

Zaplanowane wydatki w 2018 rok 
wyniosą ok. 192 mln zł, z czego ponad 
130 mln zł zostanie przeznaczone na in-
westycje.

– Do budżetu podchodzimy racjo-
nalnie. Nie chcieliśmy od razu wydawać 
wszystkich pieniędzy, które do niego 
wpłyną. Tym samym zaplanowana przez 
nas nadwyżka wyniesienie na koniec 
roku ok. 170 mln zł. Wykorzystamy ją, by 
realizować zadania w następnych latach 
– informował szef metropolii.

 
Metropolitalny Fundusz Solidarności 
wspiera inwestycje

Jedną z istotniejszych pozycji w tego-
rocznym budżecie jest powołanie Metro-
politalnego Funduszu Solidarności. Cel? 
Zapewnienie zintegrowanego i zrówno-
ważonego rozwoju gminom i miastom 
Metropolii. Chodzi o to, by niwelować 
różnice w rozwoju społeczno-gospodar-
czym poszczególnych członków GZM.

A tych różnic w centrum konurbacji 
śląskiej nie brakuje. Wystarczy spojrzeć 
na przykład na stopę bezrobocia. Z jed-
nej strony mamy miasta, gdzie wskaźnik 
ten jest sporo niższy od średniej krajo-
wej, zaś z drugiej strony – miejsca, gdzie 
jest dwukrotnie wyższy. 

– 100 milionów złotych z budżetu 
Metropolii, wraca do mieszkańców gmin 
i miast członkowskich, by realizować in-
westycje dla nich najważniejsze. Wszyst-
ko to dzięki Metropolitalnemu Fundu-
szowi Solidarności – mówił w połowie 
lutego Kazimierz Karolczak. Wtedy bo-
wiem Zgromadzenie Metropolii podjęło 
decyzję o udzieleniu tego finansowego 
wsparcia gminom, tworzącym GZM.

W tym roku budżet Funduszu So-
lidarności wyniósł 100 mln zł, a dofi-
nansowanie zostało przyznane 122 in-
westycjom w 37 gminach. Maksymalna 
wysokość dotacji mogła wynieść 85 proc. 
wartości zgłoszonej inwestycji.

Wokół nasPierwsza w Polsce metropolia… – Kamila RożnowskaMoja Firma

100 milionów złotych z budżetu Metropolii, 
wraca do mieszkańców gmin i miast 
członkowskich, by realizować inwestycje  
dla nich najważniejsze.
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– Nie bez znaczenia jest nazwa tego 
funduszu. W imię solidarności kilka naj-
bogatszych miast Metropolii zrezygno-
wało ze swojej części dotacji, a dzięki 
temu mniejsze gminy mogą zrealizować 
inwestycje o większej wartości – doda-
wał Karolczak, dziękując tym samym 
Katowicom, Tychom, Gliwom i Zabrzu za 
rezygnację z tego dofinansowania, a tym 
samym większe wsparcie swoich metro-
politalnych sąsiadów.

 
– To, że więcej środków trafi do ma-

łych gmin, oznacza tak naprawdę zyski 
dla wszystkich. Będzie rósł nasz poten-
cjał infrastrukturalny, turystyczny. Tak 
jak w Unii Europejskiej – kraje Europy 
Zachodniej korzystają z szybkiego roz-
woju krajów Europy Wschodniej – pod-
kreślał Marcin Krupa, prezydent Kato-
wic. – To biznesowy model „WIN–WIN”. 
A tym samym zwiększa się ogólny po-
tencjał metropolii – ktoś kto przyjedzie 
na konferencję do Katowic, będzie mógł 
zwiedzać ościenne miasta, jeżdżąc po 
lepszych drogach, zwiedzać odrestauro-
wane zabytki – dodawał.

Dzięki wsparciu z MFŚ w gminach 
członkowskich do końca 2018 roku zo-
staną zrealizowane m.in. inwestycje dro-
gowe, powstaną centra przesiadkowe 
czy zrewitalizowane zostaną przestrze-
nie publiczne.

Integracja transportu publicznego 
dla lepszej mobilności

W pierwszych miesiącach funk-
cjonowania Metropolia podejmowała 
intensywne działania, zmierzające do 
zintegrowania taryf i cenników dotych-

czasowych organizatorów transportu 
publicznego, działających na jej obsza-
rze. Od 1 stycznia obowiązują wspólne 
bilety jednorazowe oraz darmowe prze-
jazdy dla dzieci i młodzieży do 16 lat, a od 
1 kwietnia wszedł w życie ujednolicony 
cennik dla biletów okresowych.

 
– Może ktoś powiedzieć, że to spra-

wa prozaiczna, nic spektakularnego, ale 
patrząc na to z drugiej strony – była to 
jedna z barier, która utrudniała zacie-
śnienie integracji pomiędzy gminami 
i miastami, tworzącymi dzisiejszy obszar 
metropolitalny. Funkcjonowanie różnych 
systemów taryfowych i transportowych 
w jednym, dużym organizmie miejskim, 
w którym chcemy znosić sztuczne admi-
nistracyjne podziały – byłoby kuriozalne 
– mówi Karolczak.

 
Dzięki temu mieszkańcy Metropolii 

w końcu mogą swobodnie podróżować 
po jej obszarze i nie muszą martwić się 
czy jadąc autobusem, tramwajem lub 
trolejbusem, skasowali odpowiedni bilet 
jednorazowy.

Ujednolicenie taryf to dopiero pierw-
szy etap, zmierzający do pełnej integra-
cji transportu publicznego. Docelowo 
bowiem od 2019 roku Metropolia ma 
przejąć kompetencje dotychczas funk-
cjonujących organizatorów – KZK GOP, 
MZKP Tarnowskie Góry i MZK Tychy.

Trwają również prace nad opraco-
waniem koncepcji Kolei Metropolitalnej, 
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która zapewni m.in. zwiększenie liczby 
połączeń na najpopularniejszych trasach 
m.in. na odcinku Gliwice-Katowice-So-
snowiec oraz Tarnowskie Góry-Katowice-
Tychy.

Z publicznym transportem szyno-
wym i kołowym w Metropolii zintegro-
wany miałby być również Rower Metro-
politalny. Jednym z pomysłów łączącym 

komunikację miejską z jednośladami 
może być np. przyznanie darmowej go-
dziny dziennie na wypożyczenie roweru 
dla osób, mających bilet miesięczny, by 
mogły dzięki temu dojechać na przysta-
nek.

Dodajmy, że Rower Metropolitalny 
ma być kolejnym projektem niwelują-
cym administracyjne granice między są-
siadującymi ze sobą miastami.

 
Otwarta baza danych, czyli jak 
najwięcej w jednym miejscu

Przed Metropolią również spore 
wyzwanie, związane z uruchomieniem 
otwartej bazy danych, na wzór tych, 
funkcjonujących już w innych euro-
pejskich metropoliach. Chodzi o to, by 
mieszkańcy, turyści, pasażerowie, inwe-
storzy, studenci, urzędnicy – w jednym 
miejscu znaleźli jak najwięcej praktycz-
nych i interesujących ich informacji.

W pierwszej części tego projektu, 
uruchomiony ma zostać segment do-
tyczący przedsiębiorczości i inwestycji. 
W kolejnych miesiącach rozwijane będą 
jego kolejne funkcjonalności, jak choćby 
te dotyczące informacji o rzeczywistym 
odjeździe autobusów, tramwajów, trolej-
busów, atrakcji turystycznych czy infor-
macji o stanie jakości powietrza i ewen-
tualnego ryzyka wystąpienia smogu.

Otwarta baza danych ma być „pi-
lotem po Metropolii”. Informacje w niej 
zawarte będą stale aktualizowane, a 
technologicznie ma stać się również 
platformą, gdzie mieszkańcy będą mogli 
przesyłać komunikaty o różnego rodzaju 
niepożądanych i niepokojących zjawi-
skach.                                                               t

Wokół nasPierwsza w Polsce metropolia… – Kamila RożnowskaMoja Firma
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Konferencja Lean Camp XIII
– do trzynastu razy sztuka?

Tegoroczna, trzynasta edycja Lean 
Camp odbyła się po raz pierwszy 
w Kompleksie Bankietowo-Konfe-

rencyjnym „Szyb Bończyk” w Mysłowi-
cach. Zgodnie z tradycją organizatorzy 
i tym razem postawili więc na industrial-
ne przestrzenie znajdujące się na Śląsku. 
Nie oznacza to jednak, że konferencja 
niczym nie zaskoczyła. Wręcz przeciwnie 
– pojawiło się na niej sporo nowości.

Do pierwszej z nich należy zaliczyć 
czas trwania konferencji – po raz pierw-
szy została ona rozbita na aż trzy dni, co 
nie dziwi, biorąc pod uwagę złożoność 
programu. Kolejną nowością był nie 
tylko podział części warsztatowej, ale 
i prelekcyjnej na równoległe, odbywają-
ce się w tym samym czasie bloki. Dzięki 
temu uczestnicy wydarzenia mogli wziąć 
udział w jeszcze większej ilości wystą-
pień i wybrać z pośród nich te, które oka-
zały się dla nich najbardziej interesujące. 
Trzecia nowość to prelekcje i warsztaty 
zagranicznych ekspertów Lean – pocho-
dzących z Holandii Jannesa Slompa oraz 
Gerarda Berendsena. Warto też wspo-
mnieć o usprawnionym warsztacie sy-
mulacyjnym „EFEKTywnia 2.0”. Jego ze-
szłoroczna formuła została rozszerzona 
o zadania administracyjno-logistyczne 
oraz o zaskakujący fragment poświęco-
ny tegorocznym zmianom w zarządza-
niu danymi osobowymi (RODO).

Konferencje Lean Camp zdążyły nas 
przyzwyczaić do wysokiego standardu 
organizacyjnego i merytorycznego – nie 
inaczej było tym razem. Organizatorów 
należy przede wszystkim pochwalić 
za różnorodność programową. Cieka-
wych treści nie zabrakło zarówno dla 

uczestników związanych z produkcją, 
jak i osób zajmujących się pracą biurową, 
czy administracyjną. Podobały się nam 
również prognozy trendów, które war-
to uwzględnić podczas opracowywania 
strategii zarządzania na przyszłość. Co-
raz szybciej rozwijająca się robotyzacja 
dla wielu kierowników produkcji, czy 
właścicieli firm może okazać się bowiem 
równie fascynująca, co groźna. Szczegól-
nie przypadły nam do gustu: wystąpie-
nie Marka Ślibody dotyczące partycypa-
cyjnego stylu zarządzania oraz prelekcja 
Huberta Roszkowskiego z Mirage Boats. 
Wysoki poziom zaprezentował również 
Tomasz Król, do czego zdążył nas już nie-
co przyzwyczaić. Pozytywnie należy też 
ocenić warsztaty, choć niektóre z nich 
wiele by zyskały, gdyby mogły potrwać 
nieco dłużej. Formuła konferencyjna 
wymusza jednak konieczność zamyka-
nia programu w określonych ramach 
czasowych, a prowadzących nie sposób 
posądzić o brak chęci do przekazania 
uczestnikom wartościowych treści.

Trzynasta konferencja Lean Camp 
potwierdziła ważną tezę dotyczącą 
usprawnień w procesach: są one równie 
zmiennie, co potrzebne. Nie zawsze by-

wają łatwe. Są jednak ludzie i miejsca, 
które potrafią zadanie radzenia sobie z 
nimi znacząco ułatwić. Lean Camp oraz 
osoby go tworzące zdecydowanie do tej 
grupy należą. I nie przeszkodziła im w 
tym „trzynastka”, która w tym przypad-
ku wcale nie okazała się pechowa. Wiele 
wskazuje więc na to, że sztukę uspraw-
niania w wydaniu Lean Camp zobaczymy 
jeszcze wielokrotnie. I jeśli poziom kon-
ferencji uda się utrzymać na co najmniej 
tym samym poziomie – właśnie takich 
wydarzeń życzymy sobie oraz uczest-
nikom.                                                             t

Wokół nas Konferencja Lean Camp XIII… – IDP Moja Firma

Lean Camp należy do 
najstarszych i najbardziej 
rozpoznawalnych 
konferencji Lean 
w Polsce. Organizowane 
od ponad sześciu lat 
wydarzenie zdążyło 
przyciągnąć dziesiątki 
ekspertów i setki 
uczestników chcących 
usprawniać procesy 
w swoich firmach oraz 
organizacjach.

instytutdp.com
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I Kongres  
Bezpieczeństwa Biznesu

Jego celem była wymiana doświadczeń 
na temat zapewnienia bezpieczeń-
stwa fizycznego, organizacyjnego, 

technologicznego, osobowego i praw-
nego. Pomogliśmy przedsiębiorcom 
określić stan bezpieczeństwa w firmie, 
przedstawiliśmy rozwiązania mające 
na celu podniesienie poziomu ochrony 
osób, mienia i procesów biznesowych 
oraz zwiększenia ich efektywności. Po-
ruszyliśmy również kwestie bezpieczeń-
stwa biznesu w społeczeństwie informa-
cyjnym i gospodarki rynkowej opartej 
na wiedzy, modelach bezpieczeństwa w 
firmach oraz atakach hakerskich.

Podczas obrad Kongresu uczestnicy 
mogli wysłuchać niezwykle ciekawych 
i interesujących wystąpień wybitnych 
przedstawicieli środowisk naukowych 
jak i praktyków, którzy w swoim co-
dziennym działaniu zajmują się szeroko 
pojmowanymi problemami bezpieczeń-
stwa, ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa biznesowego. 

Wykła-
dy poprowa-

dzili specjalnie 
zaproszeni goście, 

tacy jak: Ryszard 

Kalisz, Adam Rapacki, Jan Klimek oraz 
Krzysztof Liedel. Ważnym punktem ob-
rad kongresu była Debata na temat „Pro-
gi i bariery utrudniające przedsiębiorcom 
wdrażanie procedur bezpieczeństw”, w 
której uczestniczyli m.in. Robert Solga, 
Jacek Janiszewski, Stanisław Wziątek 
i Paweł Pruszyński. 

Na uroczystej gali władze Stowarzy-
szenia Wspierania Bezpieczeństwa Na-
rodowego wręczyły niezwykłe odzna-
czenia, jakim były „Pierścienie Patrioty”. 
Otrzymały je osoby, które w sposób 
znaczący przyczyniły się do propagowa-
nia patriotyzmu, polskości i miały wpływ 
na budowanie pozytywnego wizerun-
ku naszej Ojczyzny. Te jakże wyjątkowe 
odznaczenia otrzymali m.in. Witold Stę-
pień, Ryszard Kalisz, Jan Klimek, Ryszard 
Nowak, Adam Rapacki. 

Wyróżnienia „Laurem Bezpieczeń-
stwa Biznesu” otrzymały z kolei firmy 
mający wielki wpływ na rozwój polskiej 
gospodarki i biznesu – EMAG-SER-
WIS sp. z o.o., IMPEL Facility Services 
sp. z o.o., Polskie Sieci Elektroenerge-

tyczne S.A., RAW spółka 
z o.o., REMONTOWA HOLDING 

S.A., Centrum Certyfikacji Jakości.
Uroczystą galę uświetnił występ 

pieśni patriotycznych w wykonaniu gru-
py DRAGON YONG, pod kierownictwem 
artystycznym Beaty Burczak, z Klubu 
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych.                                                      t

W dniach 26–27 marca 2018 r. w Spale odbył 
się pierwszy Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, 
organizowany przez Stowarzyszenie Wspierania 
Bezpieczeństwa Narodowego oraz Komitet 
Bezpieczeństwa Krajowej Izby Gospodarczej. 

Podczas obrad 
Kongresu uczestnicy 
mogli wysłuchać 
niezwykle ciekawych 
i interesujących 
wystąpień wybitnych 
przedstawicieli 
środowisk 
naukowych jak 
i praktyków

Fot. Freepik
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Robot zamiast człowieka  
– nie tak to liczymy

Od roku tematyka Przemysłu 
4.0 na dobre zadomowiła 
się na każdej już konferencji. 

Mieliśmy okazję słyszeć już o tym, 
że powinniśmy nie dać się zaskoczyć, 
być przed Zachodem, wykorzysty-
wać technologię, zanim zrobią to inni. 
Jednak podczas III edycji konferen-
cji pt. „Zdrowy Gen Transformacji” 
odniosłem wrażenie, że prelegenci 
podeszli do tematu z podwójną dozą 
niepewności pomimo wybrzmienia 
sławetnego sformułowania: „To nie-
uniknione”.

Robot za człowieka?
W tym roku prelegenci bardzo moc-

no odnosili się do przyszłości totalnej 
automatyzacji procesów. Jako pierwszy 
wystąpił Wojciech Klimek, członek za-
rządu ds. produkcji FAKRO. Zapoznał nas 
z kilkoma procesami i obsługującymi je 

systemami IT funkcjonującymi w Grupie. 
Uczulił na to, by robotyzacji procesu nie 
rozpatrywać tylko pod kątem zaoszczę-
dzonego kosztu pracownika. Mimo, że 
gęstość robotyzacji w Niemczech jest 
dziesięciokrotnie wyższa, niż w naszym 
kraju - nie powinniśmy również ulegać 
modzie.

W podobnym tonie wypowiadał 
się Jędrzej Kowalczyk – prezes zarządu 
FANUC Polska. Co prawda – jak mówił, 
koszty i zysk są i będą dla fabryk naj-
ważniejsze. Ważne jednak, abyśmy nie 
zestawiali kosztów robota w kontrze 
do kosztów opłacania człowieka na 
stanowisku. Zamiast tego powinniśmy 
spojrzeć globalnie, zmapować proces, 
przewidzieć ogólny wzrost produktyw-
ności. Sam robot może i powinien być 
natomiast rozwiązaniem problemu zbyt 
małej liczby pracowników na rynku.

Trzy filary – jedno ciągłe 
doskonalenie

Następna prelekcja należała do Woj-
ciecha Rawińskieqo – Lean Managera 
z VW Poznań. W swoim wystąpieniu 
porównywał on wdrożenie procesów 
w oparciu o Lean Management w nowej 
i istniejącej już fabryce. Każda z czynno-
ści spisana w kolejnych arkuszach jest 
jednocześnie automatycznym syste-
mem wizualnym dla menedżerów. Na 
podstawie kolorów widzą od razu, w któ-
rym obszarze mają kłopot. Wsparciem 
ciągłego doskonalenia fabryki maja być 
trzy filary – dział inżynierii, doskonalenia 
i Akademia Volkswagena. Ta ostatnia, od 
pierwszego dnia i przez całą karierę w fa-
bryce, ma sprawiać, że pracownik wie, jak 
się tu pracuje, po co są zmiany i jak może 
je wdrażać.

Relacja z II edycji konferencji  
pt. „Zdrowy Gen Transformacji”
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Z CAD-a do wirtualnej  
rzeczywistości

W dalszej części konferencji pozna-
liśmy też możliwości skanningu, który 
przenosi pomieszczenia do trójwymia-
rowej rzeczywistości i pozwala na po-
miary, wirtualne ustawienie nowej linii, 
obserwację z lotu ptaka. Zamiast mode-
lowania nowych procesów na rysunkach 
w programach typu CAD, w tym przy-
padku przenosimy się do rzeczywistego 
miejsca, a do tego wymagany jest tylko 
dostęp do przeglądarki i udostępnienie 
linka. Temat przedstawił Sławomir He-
merling-Kowalczyk z Gospodarczego In-
stytutu Analiz Przestrzennych. Następ-
nie zagłębiliśmy się w Turkusu i zawiłości 
występującymi pomiędzy różnymi po-
koleniami. Krzysztof Sarnecki z Quest 
Change Managers przekonywał nas, że 
Polska obecnie jest numerem 1 w sprze-
daży, marketingu i zarządzaniu .

Debata, która również miała miejsce 
tego dnia dotyczyła hasła przewodnie-

go konferencji. Jak przejść przez trans-
formację i jak sprawić, by nasze firmy 
nie znikały z rynku? Tomasz Kuźniarski – 
dyrektor produkcji z Gino Rossi pokazał, 
że nawet tak konserwatywna branża jak 
obuwnicza może się zmieniać. W ostat-
nich latach firma ta przeszła z mode-
lu ekspansywnego na optymalizację 
i zmiany – ostatecznie produktywność 
podniesiono o 60 procent. A co, jeśli 
opór sprawia przełożony? Grzegorz Sar-
necki radzi - bądź przygotowany, pokaż 
projekt wsparty przez grupę, zaprezen-
tuj inne myślenie. Mądry przełożony lubi 
pracowników, którzy mają swoje zdanie i 
na pewno rozważy dobrze przygotowa-
ny, broniący się projekt.

Firmy produkcyjne to firmy 
projektowe

Adam Jóźwiak z EY Academy of Busi-
ness przekonywał, że firmy produkcyjne 
staja się tak naprawdę firmami projek-
towymi. Pokazał również dynamiczne 

porównanie teoretycznego procesu, 
różniącego się diametralnie od codzien-
nej praktyki. Cząstki projektu pojawiają 
się w czasie trwania procesu, w różnych 
obrabiających zlecenie komórkach, dez-
organizując ich pracę. Dlatego, zdaniem 
prelegenta, powinniśmy bardzo mocno 
skupić się na dziale projektowym, który 
jego zdaniem jest sercem firmy i stanowi 
nasze know-how.

W kolejnej części techniczne możli-
wości reorganizacji produkcji przedstawi-
li m.in. Piotr Bogucki z Lean Technology 
Poland, Grzegorz Bator z Aspol, a tak-
że Mateusz Milczanowski z ELMODIS. 
Mogliśmy okazję poznać, w jaki sposób 
opomiarować maszyny, by zmniejszać 
ryzyko ich nieprzewidywalnej niedostęp-
ności, ale także w jaki sposób zatrudnić 
je do dowożenia materiału bezpośrednio 
pod modułowe stanowiska odbiorcze. 
Jarosława Iwaniak – menedżer zespo-
łu z BPSC, zwrócił natomiast uwagę na 
trudności w planowaniu i prognozach 
popytu, które ostatecznie wpływają na 
zmienność zleceń produkcyjnych. Pod-
kreślał, że klienci bardzo często potrze-
bują uzyskania szybkiej odpowiedzi, co 
wymaga od nas posiadania wiedzy doty-
czącej naszych mocy produkcyjnych.

Debata dotyczyła 
hasła przewodniego 
konferencji.  
Jak przejść przez 
transformację i jak 
sprawić, by nasze 
firmy nie znikały 
z rynku?
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Kulisy ekstremalnej zmiany  
miejsca pracy

Ostatnie prelekcje ponownie prze-
niosły nas w świat reorganizacji produk-
cji. Jednak występujący pochodzili z firm, 
w których ważny jest również design, 
będący wyznacznikiem stylu, gustu, in-
dywidualności kupującego. Mirosław 
Wolski, prezes zarządu Schattdecor po-
kazywał jak w ramach programu MMS 
(czyli Moje Miejsce w Schattdecor) or-
ganizacja poczyniła krok ku większemu 
bezpieczeństwu w produkcji i zaangażo-
waniu w ciągłe doskonalenie. Natomiast 
dyrektor produkcji z Gino Rossi zwrócił 
uwagę na sam proces zmiany. Pokazu-
jąc zdjęcia sprzed kilku lat, na których 
zakład przypominał miejscami niewiel-
ki, stary warsztat, podkreślał znaczenie 
strategii i jasnej, zrozumiałej komunika-
cji. Zalecał przygotować się również na 
moment, w którym chwilowo utracimy 
wydajność. Wtedy ważne jest zbudowa-
nie komunikacji i zespołów, które mogą 
doprowadzić zmianę do końca.               t

Występujący 
pochodzili z firm, 
w których ważny 
jest również 
design, będący 
wyznacznikiem 
stylu, gustu, 
indywidualności 
kupującego.
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Zdrowie przedsiębiorcy

Dłuższe, zdrowsze życie… – Andrzej Kwiatkowski Moja Firma

Dłuższe, zdrowsze życie,  czy  
 dzisiaj to jeszcze  
 możliwe?

Świat, w którym przyszło nam dzisiaj żyć 
jest diametralnie inny niż 20-30 lat temu. 
Środowisko naturalne zniszczyliśmy sami 

i dziś przyszło nam zapłacić za to bardzo wyso-
ką cenę! 

Dużo mówi i pisze się o smogu w powietrzu 
zanieczyszczonym przez spaliny samochodowe 
oraz dymiące kominy naszych domów. Spalamy 
paliwa kiepskiej jakości a nawet śmieci. Smog 
wiszący w powietrzu, którym oddychamy, zabija 
w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie. 

Wysoko przetworzona żywność marketowa 
konserwowana, barwiona chemicznie niewiele 
ma wspólnego z tą, którą powinniśmy spoży-
wać, na co dzień, aby dobrze się czuć i mieć wy-
starczającą ilość energii. Dlatego w tych samych 
marketach są specjalne niewielkie stoiska ze 
zdrową żywnością dla coraz bardziej świado-
mych i dbających o zdrowie konsumentów

Kolejny ważny temat to woda. Ciało dorosłego człowieka 
zawiera jej ok. 70%, nasze zdrowie i życie zależy od rodzaju oraz 
jakości wody, którą spożywamy na co dzień. Niestety ta płynąca 
z naszych kranów jest płynem warunkowo nadającym się do 
picia, który zgodnie z polską normą może i zawiera setki jak nie 
tysiące trujących związków chemicznych. 

Wielu z nas kupuje wody butelkowane łudząc się i wierząc 
reklamie, że jest ona smaczna, bezpieczna i zdrowa, zawierająca 
tak potrzebne nam do życia minerały. Tutaj znów drogi czytelni-
ku muszę cię zmartwić informacją, że minister zdrowia już 20 lat 
temu dopuścił w wodach źródlanych i mineralnych te same trujące 
związki chemiczne, które są w wodzie z kranu a także kilkanaście 
metali ciężkich tzw. metali śmierci. Jest to jeden z powodów dzięki 
któremu obecnie w Polsce  ponad 100 000 osób rocznie umiera 
na raka, a to dopiero początek tego, co nas czeka.

Andrzej Kwiatkowski 
andrzej@energetix.com.pl 
www.energetix.com.pl

Przeczytaj do końca 
a dowiesz się, dlaczego 
służba zdrowia nie może ci 
pomóc, niezależnie od kwot, 
jakie rząd przeznaczy na nią 
w budżecie. Nie ważne  
czy będzie to 3% czy nawet 
7% PKB.

Toksyczne związki w wodzie pitnej
W wyniku wieloletniej, rabunkowej eksploatacji wód 
mineralnych z głębi ziemi, zostały one wymieszane 
z zatrutymi wodami zasysanymi z jej powierzchni.  
Z tego powodu obecne normy dopuszczają również 
w wodach mineralnych i źródlanych, toksyczne substancje 
pochodzące ze skazonego środowiska naturalnego.

Toksyczny  
pierwiastek  
lub związek 
chemiczny

Ilość dopuszczalna w wodzie w mg/l

pitnej
(wg. Rozp. Min. Zdrowia 

z dn. 04.09.2000 r.,  
Dz. U. Nr 82, poz. 937)

0,005
0,01
0,05
3,00
0,05
0,2

0,003
0,01

0,001
–

10 ng/l

mineralnej  
lub źródlanej

(wg. Rozp. Min. Zdrowia 
z dn. 08.07.1997 r.,  

Dz. U. Nr 85, poz. 544)

0,005
0,01
0,01
1,00
0,01
0,1

0,003
0,01

0,001
0,0002
10 ng/l

Antymon 
Arsen 

Cyjanki 
Cynk 

Chrom 
Glin 

Kadm 
Ołów 
Rtęć
DDT 

Benzo(A)piren
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Geobiolodzy twierdzą, że ziemskie Pole 
magnetyczne zmniejszyło się o ponad 20% w 
ostatnich kilkuset latach. Z racji położenia geo-
graficznego najsłabsze jest w Japonii. 

Pracujący w Tokio dr Kyoichi Nakagawa, jako 
jeden z pierwszych zdefiniował tzw. „Syndrom 
Niedoboru Ziemskiego Pola Magnetycznego”. 
Obejmuje on szereg niekorzystnych objawów 
związanych z zanikaniem Pola magnetycznego 
Ziemi, takich jak: brak energii życiowej, częste 
bóle głowy, bóle ramion, pleców, bezsenność, a 
także wzmożone napięcie nerwowe, alergie do 
zmian nowotworowych włącznie. 

Elektrosmog – największy zabójca XXI 
wieku, czyli bezprzewodowy Internet – Wifi, 
telefony komórkowe i wszystkie urządzenia 
elektryczne emitują fale o różnej długości oraz 
częstotliwości, które zaburzają prawidłowe 
funkcjonowanie naszych organizmów oraz 
uszkadzają i zmieniają DNA w komórkach cia-
ła. Zauważył ten problem rząd Izraela, który w 
2013 roku zakazał używania WiFi wszędzie tam 
gdzie przebywają dzieci do lat 3. W pierwszych 
klasach szkół podstawowych WiFi załączane 
jest tylko na kilka godzin tygodniowo, kilka lat 
później również Francja i Włochy zareagowały 
podobnie. 

Więcej informacji na temat elektrosmogu 
w magazynach NEXUS: nr 3 (113) Maj Czerwiec 
2017 r; nr 4 (114) Lipiec Sierpień 2017 r.; nr 5 ( 115) 
Wrzesień Październik 2017 r.

„Energia magnetyczna jest 
podstawową energią, od której 
zależy życie organizmu”
Prof. Werner Heisenberg  
laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki

Jeżeli zdrowie twoje i twoich bliskich jest  
dla ciebie ważne zachęcam do kontaktu. 

Fot. Freepik



56 Zdrowie przedsiębiorcy Kariera albo zdrowie – Andrzej Kawka Moja Firma

Jestem terapeutą żywieniowym, spe-
cjalistą medycyny komórkowej i kla-
witerapeutą. Odkąd pamiętam zaj-

muje się nie tylko zdrowiem, ale jestem 
również przedsiębiorcą.  Jeszcze będąc 
na studiach otworzyłem swoją pierwszą 
firmę i od tamtej pory pracuję na swój 
własny rachunek. Bardzo duży odsetek 
moich Podopiecznych to właśnie przed-
siębiorcy, dlatego jak pisałem wyżej 
temat zdrowia czy jego brak w obrębie 
właścicieli firm przerabiam codziennie 
nie tylko na sobie, ale setkach moich 
przedsiębiorczych Pacjentach.

Dostałem propozycję napisania serii 
artykułów przeznaczonych właśnie dla 
osób przedsiębiorczych. Dla osób pro-
wadzących swoje spółki czy działalno-
ści, aby poruszyć wreszcie w sposób nie 
tylko prawdziwy, ale i praktyczny chyba 
najważniejszy temat dla każdego z nas 
czyli temat naszego zdrowia.

Celem tego pierwszego artykułu jest 
przybliżenie tematów jakimi w pierwszej 
kolejności chciałbym się zająć na łamach 
gazety „Moja Firma”.

Odżywianie
To bez wątpienia będzie najszerszy i 

najważniejszy temat naszych wspólnych 
spotkań. Z mojego doświadczenia w tym 
temacie mogę śmiało powiedzieć, że 
prawie wszystkie choroby jak i stan na-
szego umysłu i ciała, spowodowany jest 
nieprawidłowym jedzeniem. I tu pojawia 
się pierwszy dylemat czy wątpliwość. 
Skoro pracuję od rana do wieczora, jak 
mogę pozwolić sobie na prawidłowe 
żywienie? Przecież nie mam na to czasu. 
I tu dochodzimy do sedna.

Ilość posiłków
Zdrowie odżywianie nie zakłada - jak 

próbuje przekonać nas główny nurt die-
tetyki akademickiej i założenia Polskiego 
Instytutu Żywności i Żywienia - pięciu 
posiłków dziennie. To nie poważne. Sko-
ro zakłada się, że przedsiębiorcy spędza-
ją średnio 10 godzin dziennie w pracy, 
jedzenie pięciu posiłków dziennie jest 
wręcz nie możliwe. Po drugie wyjątkowo 
niewygodne i również na dłuższą metę 
raczej niezdrowe. Ja osobiście jem tylko 
dwa posiłku dziennie, dzięki czemu mam 
dużo wolnego czasu, olbrzymie pokłady 
energii i żadnych dolegliwości zdrowot-
nych. Nie możliwe? Możliwe i bardzo 
łatwe do osiągnięcia. Mało tego przez 
cały dzień nie odczuwam głodu, a jeśli 
już to niewielki i taki który nie przejmuje 
nade mną kontroli. Mimo lekkiego cza-
sem głodu potrafię pracować z czystym 
umysłem. Przy zwykłym standardowym 
żywieniu jest to raczej nieosiągalne.

Wielkość posiłków..
Kto z nas przedsiębiorców może so-

bie pozwolić na ciągłe odmierzanie i wa-
żenie posiłków. Może miesiąc lub dwa 
moglibyśmy tak robić? Ale cały czas? 
Każdego dnia? To kolejne nieporozumie-
nie standardowych diet. Może tu znów 
Cię zadziwię drogi czytelniku, ale aby być 
zdrowych, szczupłym i energicznym nie 
musisz niczego ważyć, odmierzać czy 
ograniczać się z ilością zjadanych porcji. 
Ilość kalorii bez względu na to co możecie 
usłyszeć w głównych mediach nie wpły-
wa na naszą wagę. Jemy tyle, ile nasz 
organizm podpowiada. Oczywiście tylko 
i wyłącznie wtedy, kiedy nie spożywa-
my do każdego posiłku narkotycznego 

jedzenia w postaci olbrzymich ilości cu-
kru. Cukier to nie tylko ciastka, ciasta czy 
cukierki. To przede wszystkim dzisiejsze 
zboża jak chleb, makaron, pierogi, pizze 
itd.. Produkty te zawierają więcej gluko-
zy w sobie aniżeli nie jeden słodki baton 
czy ciacho. Dla przykładu paczka białe-
go ryżu to aż 16 łyżeczek cukru. Do tego 
makaron w zupie, potem deser i kompot 
i tak tylko do obiadu można spożyć na-
wet koło 30 łyżeczek cukru czystej glu-
kozy w postaci skrobi czy prostego cukru. 
I tak kilka razy dziennie? Organizm nie 
jest wstanie przyswoić bezpiecznie i wy-
korzystać tak potężnych ilości glukozy. 
Tu leży największy problem żywieniowy 
dzisiejszych czasów. Takie dawki cukru 
nie tylko uzależniają Cię od jedzenia, ale 
niszczą organizm i zabierają energię. Co 
i jak jeść opiszę dokładniej w kolejnych 
artykułach lub wyjaśnię bardzo dokład-
nie na moich szkoleniach.

Jakość posiłków
Brak czasu często zmusza nas do 

podjadania lub jedzenia śmieciowego 
jedzenia. Pożywienie które zjadamy 
możemy podzielić na 3 główne grupy. 
Pierwsze to wysoko-odżywcze jak mię-
so, ryby, jajka, orzechy czy niektóre pro-
dukty mleczne jak na przykład niektóre 
sery. Produkty zero-odżywcze, które 
poza smakiem i cukrem nie zawierają 
praktycznie żadnych substancji odżyw-
czych jak na przykład białe pieczywo, 
pizze czy słodycze. Jak i produkty anty-
odżywcze czyli takie, które same w sobie 
mogą zawierać witaminy czy minerały, 
ale ze względu na wysoką zawartość 
kwasów fitynowych czy inhibitorów 
trypsyny (enzym niezbędny do trawie-

Andrzej Kawka
Terapeuta Dietetyczny
575 808 500
www.kawkaje.pl

Myślę, że chyba każdy z nas słyszał nie raz to 
powiedzenie. Dotyczy ono nie tylko ciężko 
pracujących pracowników czy przedstawicieli 
handlowych. Ze swoich obserwacji, jak i autopsji 
mogę śmiało powiedzieć, że grupę największego 
ryzyka zdecydowanie stanowią przedsiębiorcy.

Kariera  
albo zdrowie
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nia białek) są bezwartościowe. Przy-
kładem takim jest na przykład brązowy 
ryż. Który mimo zawartości składników 
odżywczych jest nie tyle prawie całkiem 
bezwartościowy, ale również pogarsza 
trawienie czy wchłanianie spożywanych 
wraz z nim pełnowartościowych pokar-
mów.

Kolejną ważna kwestią jest spożywa-
nie śmieciowego jedzenia. Konserwanty, 
dodatki spożywcze jak na przykład fos-
forany czy glutaminian sodu, jak również 
zamienniku cukru jak aspartam, który 
jest bardzo silną neurotoksyną uszka-
dzającą nasz układ nerwowy. Do tego 
dochodzi cała masa środków ochrony 
roślin jak na przykład bardzo szkodliwy 
i toksyczny glifosat znajdujący się głów-
nie w Roundupie. Masowa ilość herbi-
cydów i pestycydów w żywności rów-
nież wywiera ogromny wpływ na stan 
naszego zdrowia. Jak ich unikać i na co 
zwracać uwagę? To kolejny temat, który 
będę chciał poruszyć głębiej w kolejnych 
artykułach.

Stan zdrowia psychicznego
Stan naszego zdrowia bezpośrednio, 

jak i pośrednio wpływa na nasze możli-
wości prowadzenia jak i prawidłowego 
zarządzania firmą. Wpływa nie tylko na 
nasz wygląd, ale i energię. Nie możemy 
zapomnieć o umiejętności radzenia so-
bie ze stresem czy o naszym czystym 
i kreatywnym umyśle. Jedzenie w spo-
sób bardzo silny wpływa na wszystkie 
te czynniki. Na ilość energii. Na sen. Na 
procesy poznawcze. Na umiejętność 
radzenia sobie ze stresem. Nasz stan 
psychiczny nie tylko ważny jest podczas 
podejmowania decyzji czy kreatywności 
w zarządzaniu, ale również w relacjach z 
naszymi pracownikami czy kontrahen-
tami. Nie tylko żywienie może poprawić 
kwestię zdrowia psychicznego. Cudow-
nie spisuje się tu szereg witamin czy mi-
nerałów jak również kilka ziół. Połącze-
nie kilku elementów może dać olbrzymie 
korzyści w poprawie naszego nastawie-
nia i percepcji postrzegania otaczającej 
nas rzeczywistości.

Zdowie fizyczne
To kolejna olbrzymie ważna kwestia. 

Branża farmaceutyczna za wszelką cenę 
chce zaprogramować nasze myślenie w 
sposób taki, że na kwestię powstawania 
naszych chorób nie mamy większego 
wpływu. Że są to albo sprawy gene-
tyczne, albo przypadek losu. A jeśli już 
powstaną to jak widać po ilości reklam 

na przykład w tv magicznych substancji 
leczniczych, czy ilości przepisywanych 
recept na wszystko wystarczy łykać te 
cudowne substancję i co prawda z cho-
robą, ale bez objawów można żyć długo 
i szczęśliwie. 

Medycyna akademicka jako silna 
oręż branży farmaceutycznej wmawia 
miliardom osób na świecie, że większość 
chorób głównie cywilizacyjnych jest cho-
robami nieuleczalnymi, więc wyleczyć 
się ich nie da, ale można z nimi żyć pod 
warunkiem, że do końca życia będziecie 
przyjmować leki. Nic bardziej mylnego. 
Większość tych chorób jest uleczalna. 
Całkowicie. Czy wszystkie? Pewnie tak. 
Jak powiedział profesor Aleksandrowicz 
„Nie ma chorób nieuleczalnych. Nasza 
wiedza jest tylko niewystarczająca.” Czy 
w myśl tej zasady potrafimy wyleczyć 
wszystkie choroby. Nie. Bo nie ma ludzi, 
którzy mieliby całościową wiedzę. Każdy 
pacjent jest też indywidualny. Ale z do-
świadczenia zawodowego mogę śmiało 
stwierdzić, że poprzez odpowiednie ży-
wienie, naturalnego pochodzenia czyste 
witaminy i ziołolecznictwo jesteśmy w 
stanie doprowadzić do takiej poprawy 
działania całego organizmu, że zdecydo-
wana większość chorób po prostu znika. 

Organizm zdrowy sam radzi sobie 
z chorobami. Nie chorujemy nigdy ze 
względu na brak jakiś substancji farma-
ceutycznych w naszym organizmie. Czy-
taj leków. Jeśli chorujemy to ze względu 
na brak jakiś substancji, ale tylko na-
turalnych. Należących do natury. Bo 
człowiek to część natury właśnie, a nie 
część farmaceutycznych leków. Więc je-
śli organizm nie działa prawidłowo, to ze 
względu na brak w organizmie witamin, 
minerałów, aminokwasów czy innych 
naturalnych składników odżywczych. 
A nigdy tabletki. 

Przyczyną chorób może być jeszcze 
właśnie nadmiar tzn. chemii czyli toksyn 
na przykład z kosmetyków czy powie-

trza, jak i herbicydów czy pestycydów z 
pożywienia, czy właśnie leków. Ileż one 
mają skutków ubocznych... Aż strach po-
myśleć. I znów nasuwa się pytanie. Czy 
wszystkie leki są złe. Nie. Czy nigdy nie 
wolno ich jadać. Też nie. Czasami są nam 
potrzebne a wręcz niezbędne. Ale nigdy 
w tak olbrzymiej skali i na pewno więk-
szość z nich nie przez całe życie. Doraźnie 
kiedy mamy wysokie ciśnienie, możemy, 
a nawet powinniśmy je spożywać. Ale 
co dalej? Spożywać i nic więcej? To błąd. 
Trzeba zmienić w tym czasie sposób 
odżywiania, dołożyć kilka brakujących 
witamin, oczyścić organizm ze  śmieci 
i układ krążenia w większości przypad-
ków znów zaczyna działać prawidłowo. 
Jeśli działa prawidłowo, ciśnienie jest w 
normie i czy wtedy leki są potrzebne?

Przykładów takich chorób jest wiele: 
ciśnienie, cukrzyca typu 2, otyłość, nie-
doczynność tarczycy, astmy, alergie, 
depresje i wiele wiele innych. Kiedy drogi 
przedsiębiorco cieszysz się pełnym zdro-
wiem zarówno psychicznym jak i fizycz-
nym ma to wpływ na Twoje możliwości 
efektywnego prowadzenia firmy?

Podsumowując: celem tego artykułu 
było krótkie wprowadzenie w tematy, 
które chciałbym z Wami poruszyć nie 
tylko na łamach tej gazety, ale może 
również na szkoleniach, czy podczas 
indywidualnych konsultacji. Chciałem 
podkreślić i zaznaczyć, że  nasze zdrowie, 
samopoczucie i kreatywność zależą w 
głównej mierze od nas, a nie są kwestią 
przypadku. Tobie drogi przedsiębiorco 
nie trzeba chyba tego tłumaczyć. To jak 
z prowadzeniem firmy. Jej sukces i powo-
dzenie, też zależą tylko od Ciebie. Zdro-
wie jest jak własna działalność. Dbasz o 
nią, rozwijasz, inwestujesz, pilnujesz się 
rozwija. Pozostawiasz na pastwę losu lub 
oddajesz odpowiedzialność za nią w ręce 
pracowników (czytaj: lekarzy, media, far-
macja...) długo nie pobędziesz na rynku.

Drugim celem tego tekstu jest zwró-
cenie uwagi na to, jak mocno nasze zdro-
wie zarówno psychiczne jak i fizyczne 
wpływa na Twoją umiejętność i moż-
liwości radzenia sobie z utrzymaniem, 
rozwojem i kontrolą swoich interesów.

Jeśli te tematy wydają Ci się intere-
sujące, zapraszam do kolejnych moich 
artykułów, na szkolenia, wykłady czy 
również do kontaktu ze mną.

Twoje zdrowie leży na Twoim talerzu.

Organizm zdrowy sam 
radzi sobie z chorobami. 
Nie chorujemy nigdy 
ze względu na brak 
jakiś substancji 
farmaceutycznych 
w naszym organizmie. 
Czytaj leków. Jeśli 
chorujemy to ze względu 
na brak jakiś substancji, 
ale tylko naturalnych.

Fot. Freepik
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Po zjedzeniu Science Bread nie ma efektu 
sytości i im więcej go jesz tym lepiej się 
czujesz. Wpisuje się to w zasadę „leczenie 
przez jedzenie” – we are what we eat.

Jest mnóstwo produktów oferowanych jako 
zdrowe, ale w rzeczywistości nie są takimi. 
Napis eko i reklama nie sprawia, że produkt 
posiądzie te właściwości. Gliwicki ośrodek 
badawczy przyjrzał się sprawie wiele lat 
temu i postanowił to zmieniać.  
Ich wynalazek to prawdziwa rewolucja. 
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Science bread

R ozpoczęli pracę naukową od 
podstawowych produktów, a 
w tym artykule skupimy się 

na chlebie. Jak wiemy Chleb ciągle 
stanowi podstawę codziennej diety 
większości ludzi. Centrum Badaw-
czo-Rozwojowe GLOKOR z Gliwic 
stworzyło po kilku latach badań pe-
wien szczególny, zupełnie nowy ga-
tunek chleba!

Naukowcy z CBR GLOKOR mówią 
o tym, że jest wiele gatunków pie-
czywa produkowanego i każde jest 
pachnące, chrupiące, pięknie wyglą-
da, smakuje bajecznie! Te wyroby, 
mimo swej wspaniałości i dodanego 
słonecznika czy dyni mają wspólną 
cechę: powstały z martwej mąki, a 
czasem są z dodatkiem martwych 
ziaren i nie posiadają, poza pustymi 
kaloriami żadnych własności od-
żywczych. Wręcz przeciwnie – aby 
mogły wyrosnąć dodano chemiczne 
spulchniacze, aby rozjaśnić ich wy-
gląd dodano wybielacze, a na doda-
tek zakonserwowano mąkę chemicz-
nie, by nigdy się nie popsuła i nic jej 
nie zjadało w magazynach. Okazuje 
się, że aby uzyskać naprawdę pełno-
wartościowe pieczywo, trzeba było 
sięgnąć do podstaw. A podstawą są 
surowce z jakich wypieki są wyrabia-
ne, jak i oczywiście sposób ich prze-
robienia w finalny produkt. Wów-
czas powstaje pieczywo ogromnie 
różniące się od tego, które pojawia 
się na ogół na sklepowych półkach. 
Twórcy nazwali swoje dzieło mia-
nem Science Bread, nawiązując do 
naukowej metody jego powstawa-
nia. Jest to pierwszy z serii produk-
tów, które można określić zbiorczo 
nazwą Science Food. 

– Nasze produkty, wytworzone 
ze skiełkowanego ziarna, są bardzo 
bogate w witaminy i prowitaminy 
powstałe z rozkładu białek zgro-
madzonych w tym celu w nasionach. 
Kiełki z których wytwarzamy Scien-
ce Bread osiągają swoje właściwo-
ści w specjalnych warunkach i jest 
to proces długotrwały i wymaga 
ogromnej wiedzy i reżimów tech-
nologicznych, które są możliwe do 
osiągnięcia dzięki wykwalifikowanej 
kadrze ekspertów. Przy produkcji 
wykorzystujemy najlepszy moment 
i we właściwym momencie dopro-
wadzamy do wytwarzania masy z 
której tworzymy nasze produkty 
piekarnicze. W ten sposób z budzą-
cego się do życia ziarna powstają 
surowce do wytwarzania produk-
tów piekarskich, niezwykle bogate 
w witaminy i składniki odżywcze w 
odróżnieniu od tradycyjnego pieczy-

wa – mówi dla naszej redakcji prezes 
CBR GLOKOR Pan Jan Juszczyński.

Wynalazek gliwickich naukow-
ców eliminuje także wiele przykrych 
dolegliwości, mogących być wywo-
łanymi przez dominujące na rynku 
rodzaje pieczywa. Nazwa jest nie 
przypadkowa i nawiązuje do jed-
nostki naukowej w której przez wiele 
lat grupa naukowców opracowywała 
technologię i zajmuje się wdroże-
niem na rynek.

– Po zjedzeniu Science Bread 
nie ma efektu sytości i im wię-
cej go jesz tym lepiej się czujesz. 
Wpisuje się to w zasadę „leczenie 
przez jedzenie” – we are what we 
eat. Ponadto nasza technologia 
sprawia, że produkty działają 
zbawiennie na układ trawienny – 
powiedzieli pracownicy naukowi CBR 
GLOKOR: Ewelina Kurasz, Vadim Be-
lyavskiy, Henryk Szkoda, Zbigniew 
Sroka i dyrektor d.s. Badań i Rozwo-
ju Pan Tomasz Kraszewski.

Obecnie projekt jest w fazie po-
szukiwania inwestora docelowego, 
który stanie się Beneficjentem roz-
wiązań naukowców z Gliwic. Trzy-
mamy kciuki za rozwój i sukces tego 
wynalazku. 

Stoimy w obliczu prawdziwej 
rewolucji w dziedzinie piekarnictwa 
i nawyków żywieniowych.                   t

Centrum Badawczo-Rozwojowe 
GLOKOR sp. z o.o. 
ul. Górnych Wałów 27a 
44-100 Gliwice
glokor@glokor.eu
www.glokor.eu
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Spotkanie na Jamajce
w restauracji Casablanca

Nasza przygoda z Jamajką zaczę-
ła się już w Krakowie. Odpra-
wiamy bagaże bezpośrednio 

do Kingston (stolica Jamajki). Lecimy do 
Londynu, skąd samolotem – Boeing 777 
mieszczącym około 400 osób lecimy na 
Jamajkę. 

Po dziesięciu godzinach lotu, prze-
chodzimy odprawę paszportowo ba-
gażową, kupujemy wizę za 20 dolarów 
USA i odbieramy bagaże. Niestety, na-
sze bagaże tym samolotem nie dotarły. 
Przedstawiciele linii lotniczych dają nam 
kieszonkowe na zakupienie potrzeb-
nych rzeczy, a bagaże będą dowiezione 
za dwa dni do hotelu (wyloty z Londynu 
odbywają się tylko w poniedziałki, środy 
i piątki). Przestawiamy zegarki o siedem 
godzin do tyłu i udajemy się do busu, 
który zawozi nas do hotelu (transfer trwa 
ok. 3 godziny). Zakwaterowani jesteśmy 
w hotelu Hedonizm (przypomnę, że He-
donizm jest doktryną etyczną uznającą 
przyjemność za cel życia i naczelny mo-
tyw postępowania ludzkiego). Ta sieć 
hoteli czterogwiazdkowych posiada 
wszystko w cenie, trzy posiłki, napoje al-
koholowe i bezalkoholowe, duże pokoje 
z małżeńskim łożem i z lustrami na sufi-
cie. W każdym pokoju jacuzzi, telewizor, 
telefon, na terenie hotelu znajduje się 
również plaża dla naturystów no i jakże 
bogata animacja. W hotelu przyjmowa-
ne są tylko osoby pełnoletnie. Piękne 
czarnoskóre Jamajki o świetnej budowie 
ciała i talii osy pokazywały, a następnie 
zachęcały do jamajskich tańców. Nocą 
zaś w hotelowym basenie i jacuzzi spo-
tkać można rozbawionych turystów w 
stroju Adama i Ewy schładzających się 

szampanem. W większości dobrych ho-
teli oprócz stołów szwedzkich znajdują 
się restauracje z daniami serwowanymi: 
japońska, chińska czy włoska, w której 
stolik rezerwuje się dzień lub dwa wcze-
śniej . 

Jamajka liczy ok. 2,5 mln. mieszkań-
ców i odwiedza ją rocznie ok. 1 mln tu-
rystów głównie ze Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady, ostatnio również z krajów 
europejskich. Północna część Jamajki to 
kraj przeznaczony dla turystów. Ocho 
Rios i Montego Bay to główne ośrodki 
wypoczynkowe

Byliśmy również uczestnikami kilku 
wycieczek fakultatywnych. Jedną z takich 
atrakcji był spływ z biegiem rzeki Martha 
Brae na bambusowych dwuosobowych 
tratwach. Dużą atrakcją jest również wę-
drówka w górę wodospadów Dunna’s Ri-
ver. Tu należy ubrać się w strój kąpielowy 
i zakupić surfingówki na grubej gumie 

dobrze trzymające się kamieni. 
Jamajka to przede wszystkim ojczy-

zna muzyki reagge, którą Bob Marley 
rozpowszechnił na całym świecie. Jest on 
bóstwem Jamajczyków. Na każdym kro-
ku można zobaczyć jego podobiznę. Jest 
na plakatach, breloczkach i w drewnia-
nych rzeźbach. Jego legenda ma taką siłę 
oddziaływania, że dzień urodzin muzyka 
został ogłoszony na Jamajce świętem 
narodowym. Jamajka jest współczesnym 
rajskim zakątkiem, gdzie sezon tury-
styczny trwa cały rok a morze ma za-
wsze błękitny kolor. We wschodniej czę-
ści wyspy znajduje się port Port Antonio. 
W cieniu błękitnych gór rozpościerają 
się wspaniałe pejzaże, bujna roślinność, 
wodospady, jaskinie a także słynna błę-
kitna laguna. W zachodniej części Jamajki 
leży Negril oferujące gościom najwięcej 
uciech. Uchodzi ono za miasto pobłażli-
we i zrelaksowane. Początkowo był zwy-

Krystyna i Wiesław  
Urbańczykowie

Jamajka to wyspa w archipelagu Wielkich 
Antyli na Morzu Karaibskim. Jej powierzchnia 
wynosi ok. 11,4 tys km². Ze wschodu na zachód 
rozciąga się na długości ok. 230 km, a z północy 
na południe od 30 do 80 km. Jest trzecią co do 
wielkości wyspą na Karaibach.

Fot. P. Tabencki /RASTAtrooper/
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kłą wioską rybacką. Tutaj w plażowych 
kawiarniach ciągle rozbrzmiewa muzyka 
reggae a turyści rozkoszują się piwem 
Red Stripe. Negril słynie ze swej 10-cio 
kilometrowej plaży o śnieżnobiałym 
piasku i wielu hoteli, w których góruje 
muzyka reggae. Dużym portem wywo-
zowym boksytów jest miasto Discovery 
Bay, dominuje tam kolor pomarańczo-
wo-brązowy, na ten to kolor pomalowa-
ne są urządzenia portowe. Zaraz za tym 
miastem znajduje się Park Kolumba. Jest 
to muzeum pod gołym niebem, w któ-
rym oprócz zabytkowych przedmiotów 
można oglądać wielkie malowidła przed-
stawiające przybycie Kolumba. To wła-
śnie Włoch Krzysztof Kolumb był pierw-
szym Europejczykiem, który w 1494 r. 
dotarł do wybrzeży Jamajki. W 1660 r. Ja-
majka przeszła w posiadanie Brytyjczy-
ków i szybko rozwijała się gospodarczo. 
Dochody przyniosła przede wszystkim 
uprawa trzciny cukrowej i handel nie-
wolnikami. Praca przy uprawie trzciny 
cukrowej była bardzo ciężka, wykony-
wana najczęściej przez Indian. Araba-
kowie często podawali swoim dzieciom 
nawet truciznę aby nie doznały trudu 
ciężkiej pracy na plantacjach. Hiszpanie 
przywieźli tutaj choroby: cholerę i czar-
ną ospę. W 1962 r. Jamajka odzyskała 
niepodległość. Jest członkiem brytyjskiej 
Wspólnoty Narodów. Najwięksi jej part-
nerzy handlowi to: Stany Zjednoczone, 
Kanada, Holandia, Wielka Brytania i Ja-
ponia, z której barterowo za boksyty 
sprowadzane są samochody najczęściej 
Toyoty i Nissany. Rastafarianie są sym-
bolem Jamajki. Uczesani są w warkoczy-
ki, spięte w koki a na głowach noszą cza-
peczki w kolorach czarnym, czerwonym , 
zielonym i złotym. Te barwy to symbole 
– czerwień to krew przelana w dawnych 
okresach historii Jamajki, czerń – to kolor 
skóry większości jej mieszkańców, zieleń 
– to żyzność gleby na Jamajce a złoto 
wyraża zwycięstwo nad ciemiężycielami. 
Rastafarianie najczęściej żyją w górach, 
ich ideą jest żyć jak najbliżej natury i jak 
najdalej od cywilizacji, która jak uważa-
ją jest źródłem wszelkiego zepsucia, są 
zwolennikami medycyny naturalnej, a 
ich dieta wegetariańska ściśle oparta 
jest na nieprzetworzonych produktach 
– to głównie owoce i warzywa. Palą 
trawkę uważając, że to boskie ziele jest 
naturalne i jest darem matki natury. Przy 

wspólnych modlitwach ta fajka z trawką 
krąży wokół zebranych w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
a przez jej palenie osiągną wyższy po-
ziom duchowości. Uważają również, że 
są plemieniem izraelskim i mają nadzie-
ję, że przyjdzie dzień ich wyzwolenia od 
zepsutego świata białych. Nie strzygą 
włosów zaś zaplatają je w dredy. Styl 
ich życia oparty na poczęciu wolności. 
Nie przejmują się życiem, palą trawę 
ze swoich plantacji, które poukrywa-
ne są w dżungli. Na Jamajce marihuana 
jest obecna ale nielegalna. Pali ją 80 % 
mężczyzn i 60% kobiet, kupienie nie jest 
żadnym problemem. Na targach widać 
jak palą powoli, nieśpiesznie. Wspomnę 
również o rozmiłowaniu Jamajczyków do 
muzyki. Muzyka towarzyszy im zawsze 
i wszędzie. Poza reggae nic dla nich nie 

istnieje. Tańczą na ulicach i w wioskach, 
w samolocie i w autobusie, na plaży i w 
restauracji.

Jamajka to piękny kraj, to wspaniali, 
zawsze uśmiechnięci, życzliwi i zadowo-
leni z życia ludzie. Piją piwo i rum, któ-
ry wytwarzany jest z trzciny cukrowej 
(pierwsza wytwórnia rumu istniejąca do 
dziś została założona w 1661 r.) Szcze-
gólnie polecamy rum Appleton Estate, 
który wyspiarze piją bez dodatków, zaś 
nasza 16-to osobowa grupa najczęściej 
zamawiała koktajle pina colada i rum 
krem z lodem. W rumowym nastroju z 
jamajskim rumem w walizkach powróci-
liśmy szczęśliwi, zadowoleni i pełni wra-
żeń. Tak mała i tak urocza, tak niewielka, 
a tak wiele może. To właśnie gorąca Ja-
majka. Do skorzystania z jej ognistości 
gorąco zapraszamy.                                    t

Fot. P. Tabencki /RASTAtrooper/

Fot. P. Tabencki /RASTAtrooper/

Fot. Freepik
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Dubajskie ogrody

Fotorelacja
Wiesław Urbańczyk

Kwieciste Ogrody 
w Dubaju zostały 
otwarte 14 lutego 
2013 roku.  
Ze względu na 
klimat są dostępne 
do oglądania 
od listopada 
do kwietnia.  
Domy, mosty, 
samochody, serca 
– to wszystko 
wykonane z kwiatów.

Fot. Freepik



63Czas wolnyDubajskie ogrody – Wiesław UrbańczykMoja Firma



64 Czas wolny Dzień otwarty Muzeum 303… – Muzeum 303 Moja Firma

Dzień Otwarty Muzeum 303 
im. ppłk pil. Jana Zumbacha 
w Napoleonie

W niedzielę 15 kwietnia 2018 roku 
Muzeum odwiedziło ponad 
2 000 osób.

Celem Dnia Otwartego było przy-
bliżenie społeczeństwu historii polskich 
bohaterów. Ekspozycję podzielono na 
część plenerową, którą stanowią zabyt-
kowe samoloty, oraz ekspozycje stałą, 
gdzie zgromadzono liczne pamiątki. Już 
teraz można zobaczyć przedpremierowo 
większą część eksponatów, w śród któ-
rych znalazły się między innymi: emble-
maty, dokumenty, mundury, oraz broń 
(od początku awiacji do czasów współ-
czesnych).

Wydarzenie rozpoczęło się częścią 
oficjalną, w trakcie której głos zabrało 
kilku znamienitych gości, między inny-
mi Wójt Gminy Lipie, w której znajduje 
się Muzeum, pułkownik Kazimierz Dyń-
ski, dyrektor Biura Organizacyjnego Air 
Show 2018, pułkownik pil. Piotr Iwaszko 
Dowódca 23 Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go w Mińsku Mazowieckim oraz Dyrek-
tor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Kra-
kowie Krzysztof Radwan.

W uroczystości brały udział poczty 
sztandarowe Klubów Seniora Lotnic-
twa z Częstochowy i Bielska Białej. Po-
święcenia Muzeum dokonał proboszcz 
miejscowej parafii ksiądz Roman Szkop. 
Odegrany został także „Marsz Lotników” 
oraz „Hymn Dywizjonu 303”. W trakcie 
uroczystości uczczono pamięć polskich 
lotników minutą ciszy.

Na wydarzeniu nie zabrakło znamie-
nitych gości. Obecni byli przedstawiciele 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – 
pułkownik Marek Gładysz reprezentował 

Szefa Sztabu Generalnego, Dowództwa 
Generalnego RZS, płk pil. Piotr Iwaszko 
Dowódca 23 Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go w Mińsku Mazowieckim, przedstawi-
ciele Aeroklubu Polskiego, piloci, przed-
stawiciele świata biznesu związanego z 
lotnictwem, miłośnicy lotnictwa i historii, 
jak m.in. Książę Krzysztof Konstanty Ra-
dziwiłł, oraz przedstawiciele filmu i kul-
tury, producent filmu Dywizjon 303 Jacek 
Samojłowicz oraz aktor Paweł Deląg.

Bardzo miłym i wzruszającym ak-
centem była obecność uczniów Ogólno-

kształcącego Liceum Lotniczego z Dę-
blina.

Dzień Otwarty Muzeum 303 popro-
wadziła Angelika Jarosławska – amba-
sador Muzeum 303, ambasador filmu 
Dywizjon 303 i prezes Fundacji Pamięci 
Polskich Pilotów (Fundacja PPP). W swo-
im wystąpieniu podkreśliła, że Muzeum  
jest ważny pomnikiem pamięci o pol-
skich dywizjonach walczących w Bitwie 
o Anglię i naszym obowiązkiem jest pie-
lęgnować pamięć o naszych bohaterach. 
Podkreślono symboliczne znaczenie 
jubileuszu, w którym Muzeum zostanie 
otwarte: to 100-lecie polskiego lotnic-
twa, 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości, ale także 100-lecie bry-
tyjskiego Royal Air Force.

Powstanie Muzeum 303 wspiera 
wdowa po Janie Zumbachu i jego syn, 
Hubert. Najbliżsi legendarnego asa my-
śliwskiego przekazali  pełne umundu-
rowanie Jana Zumbacha, ale także jego 
odznaczenia i medale.

Oficjalne otwarcie odbędzie się we 
wrześniu, ale już w najbliższym czasie 
zostanie udostępnione dla zwiedzają-
cych.

Wystawa stała obejmuje mundury, 
kombinezony, kurtki lotnicze, elementy 
wyposażenia, dokumentacje bojową, 
zdjęcia, odznaczenia, rzeczy osobiste 
pilotów, oraz wiele innych ciekawych 
pamiątek.

Podczas Dnia Otwartego Muzeum 
303, goście mogli zobaczyć grupy re-

Muzeum 303 w Napoleonie – jedyne takie 
muzeum, a niemalże miasteczko 303. 
W jednym miejscu twórcy tego prywatnego 
muzeum udało się zgromadzić najcenniejsze 
pamiątki po polskich dywizjonach walczących 
w Bitwie o Anglię. To lekcja niesłusznie 
zapomnianej polskiej historii.

Dzień Otwarty 
Muzeum 303 
poprowadziła 
Angelika Jarosławska 
– ambasador 
Muzeum 303, 
ambasador filmu 
Dywizjon 303 
i prezes Fundacji 
Pamięci Polskich 
Pilotów (Fundacja 
PPP)
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konstrukcyjne, zabytkowe samoloty 
i samochody, a także rekwizyty z filmu 
„Dywizjon 303”, który swą premierę bę-
dzie miał jesienią tego roku.

W trakcie części oficjalnej Tomasz 
Kajkowski, właściciel Muzeum 303 
otrzymał tytuł Ambasadora Polskiej Go-
spodarki oraz Medal 100–lecia Lotnictwa 
Polskiego.

Nastąpiło także przekazanie kurtki 
z filmu Dywizjon 303, w której rolę Jana 
Zumbacha odtworzył aktor Maciej Zako-
ścielny. Producent filmu przekazał kurt-
kę na aukcję WOŚP, którą wylicytował 
Polak mieszkający na co dzień w Wielkie 
Brytanii i aktywnie promujący polską hi-
storię.

Odbył się także koncert zespołu 
Menhor, który z inicjatywy właściciela 
Muzeum 303 stworzył utwór „Skrzydła 
Chwały”, poświęcony pilotom walczą-
cym w Bitwie o Anglię, w szczególności 
Patronowi Muzeum – Janowi Zumba-
chowi, który podczas Dnia Otwartego 
Muzeum obchodziłby 103 urodziny.

Na wszystkich zwiedzających Mu-
zeum 303 czekał powitalny szampan 
oraz tort w kształcie biało-czerwonej 
szachownicy – symbolu lotnictwa pol-
skiego. W holu Muzeum można było 
wysłuchać polskich utworów klasycz-
nych wykonywanych przez pianistę 
i skrzypaczkę.                                             t
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•  Szkolenia rozwojowe dostępne  
w Bazie Usług Rozwojowych przy PARP

•  Szkolenia zawodowe
•  Szkolenia dla firm i rodzin w zakresie 

Sukcesji oraz planowania spadkowego
•  Szkolenia sprzedażowe
•  Szkolenia VIP
•  Certyfikacje ISO
• Agencja Reklamy Fundacji Fortis
• Biznes Media Fundacji Fortis
• Wydawca magazynu „Moja Firma”

www.fundacjafortis.pl
kontakt@fundacjafortis.pl




