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Czym są współczesne targi?

  ∙ To miejsce unikatowej, interaktywnej, 
bezpośredniej komunikacji biznesowej 
„twarzą w twarz”, stwarzające możliwo-
ści skutecznej promocji tą samą metodą. 
Istnieje korelacja rozwoju targów ze wskaź-
nikiem wzrostu PKB oraz z nakładami inwe-
stycyjnymi w  konkretnej gospodarce kraju 
czy regionu. Na przykład w Polsce na sze-
ścioprocentowy  przyrost PKB w ostatnich 
trzech latach przypada około dziesięcio-
procentowy  wzrost aktywności  komuni-
kacyjno-promocyjnej przemysłu i handlu, 
mierzony tradycyjnie w metrach kwadra-
towych powierzchni targowej wynajętej 
wystawcom. Oznacza to, że powierzch-
nia wynajęta na cele prezentacji targowych 
wzrosła z poziomu 467 tys. metrów kw. 
(w 2004 r.) do   poziomu 527 tys. metrów 
kw. (w 2006 r.), a ilość targów  ze 189  do 
232, tylko w naszym kraju. Rok 2007 zamy-
ka się odpowiednio powierzchnią wynaję-
tą 640 tys. metrów kw., liczbą wystawców 
30 500 i blisko milionem zwiedzających. 
Podobne wzrosty są w innych krajach, 
tam gdzie dobra koniunktura  panuje aktu-
alnie i gdzie spodziewana jest w przyszło-
ści. Najszybciej rośnie ilość targów w Rosji 
i na Ukrainie, warto też zwrócić uwagę na 
Chiny, Indie oraz Daleki i Bliski Wschód. 
Stany Zjednoczone już szereg lat  przodu-
ją  w  dynamice rozwoju przemysłu targo-
wego, zaadoptowawszy europejski wyna-
lazek, jakim są targi, do ojczyzny Internetu. 
Amerykanie zauważyli bowiem, że po-
między technikami komunikacji nie ma 
sprzeczności, a jest wiele synergii, które 
można i należy wykorzystywać dla wspo-
magania wymiany i sprzedaży. Warto też 
zauważyć, że przemysł targowy na świecie 
wzrasta w  tempie kilku procent rocznie.

Czy te korelacje przekładają się  na 
konkretne inwestycje?

  ∙ Bez wątpienia. Według danych Świa-
towego Stowarzyszenia Przemysłu Targo-
wego – UFI,  do roku 2010 tereny targo-

we na świecie powiększą się o 13 procent,  
kosztem 13,5 mld euro.

Sama Europa zamierza zbudować 99 
obiektów targowych, budowę 28 deklaru-
je Azja, 44 Ameryka Północna, a 10 Bliski 
Wschód. W Europie najszybciej rozbudo-
wują się targi w Rosji, Hiszpanii i Włoszech. 
W Polsce budują się obiekty w Warszawie 
i Sosnowcu, planowane i deklarowane 
przez władze miasta są w Łodzi, dotacje na 
rozbudowę terenów targowych otrzyma-
ły z europejskich środków pomocowych 
Kielce, Olsztyn i Lublin. Katowice nie po-
zostają bez reakcji, deklarując budowę cen-
trum kongresowo-wystawowego. Poznań 
znajdujący się na wysokim, jak na Polskę, 
36. miejscu na świecie, posiada tereny  na-
dające się  pod budowę nie tylko targów, 
ale i EXPO  pod miastem. Nowe obiekty 
targowe będą coraz kosztowniejsze, lep-
sze i finezyjne. Odeślą te stare na dolną 
półkę, jeśli  nie skażą na zapomnienie.

Czyli stałe wyzwania. Czego zatem 
oczekiwać w najbliższych latach?

  ∙ Zarządy targów działać będą  pod pre-
sją strachu, że ich największe targi odejdą 
w lepsze miejsca oraz pod presją rosną-
cych oczekiwań samorządów lokalnych 
i wystawców co do  efektywności tar-
gów, zarówno dla regionu, jak i dla bizne-
su. Współistnieć będą najrozmaitsze  for-
my organizacyjno-finansowe  w  przemy-
śle targowym, a  wzrost konkurencji spo-
woduje niespotykane do tej pory alianse. 
Pierwsze już powstały i za kilka miesięcy 
będziemy komentować ich rezultaty. Jeśli 
chodzi o sytuację Polski i naszego ryn-
ku targowego, kolorytu sprawie nadaje 
fakt, że z 47 obiektów targowych posia-
dających ponad 100 tys. metrów kw. po-
wierzchni pod dachem, aż 35 znajduje się 
w Europie. To jest tuż obok nas. Trzy z nich 
są w samej Moskwie. Najwięcej obiek-
tów targowych jest w USA, Niemczech, 
Chinach, Włoszech i Francji, a jeszcze oko-
ło 20 lat temu było tak spokojnie. Praca 
dla marketingu bezpośredniego i targów 

jest fascynująca, a wzmożona konkuren-
cja podnosi przyjemnie poziom adrenaliny. 
Niekończący  się wyścig już się rozpoczął. 
Liderzy nie mogą być pewni niczego. No, 
może oprócz ciągłej zmienności wymagań 
otoczenia.                        

Wygląda więc na to, że targi to zjawisko 
masowe?

  ∙ Na świecie jest 30 tys. obiektów tar-
gowych o powierzchni powyżej 5 tys. me-
trów kw. Wystawia  w nich 3 mln wy-
stawców, a z ich ofertami zapoznaje się  
300 mln zwiedzających. Zjawisko jest za-
tem powszechne. Nic więc dziwnego, że 
przemysł targowy zorganizował się w glo-
balnych, regionalnych i narodowych  sa-
morządach. Na przykład  MTP są człon-
kiem założycielem UFI – Światowego 
Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, za-
łożycielem Centreksu – Związku na rzecz 
Wiedzy i Statystyk Targowych, no i natu-
ralnie Polskiej Izby Przemysłu Targowego. 
UFI swoje zadania sformułowało według 
zasady PIN (tym razem to nie kod identyfi-
kacji osobistej, a Promote Inform Network). 
Chcielibyśmy bardzo, aby PIN był wzorco-
wym, ale i wystarczającym zestawem za-
dań również w nowej gospodarce, z jaką 
mamy do czynienia w Polsce. 

Dziękuję za rozmowę.
                                                        

                                     Rozmawiał     
                Edward Modelewski

Globalne targowisko

T A R G I

ROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKA

Rozmowa z Bogusławem Zalewskim, 
przewodniczącym Komitetu Narodowych Stowarzyszeń  UFI 
– Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, 
członkiem dyrektoriatu UFI, 
przewodniczącym Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Statystyk Targowych Centrex
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INFRA stosuje bezwykopowe metody 
renowacji przewodów kanalizacyjnych 
i ciśnieniowych.  Na czym one polegają?

  ∙ Technologie służące do odnawiania 
rurociągów metodami bezwykopowymi, 
jak sama nazwa wskazuje, pozwalają na 
przywrócenie starych, wysłużonych prze-
wodów do użytku w sposób,  który mak-
symalnie zmniejsza mogące towarzyszyć 
takiej operacji zniszczenia i utrudnienia 
dla mieszkańców miast. To proste. Każda 
materia pod wpływem czasu, eksploata-
cji i wielu czynników zewnętrznych nisz-
czeje. Nikogo specjalnie nie dziwi fakt, że 
w miarę upływu lat na przykład organizm 
człowieka starzeje się – narządy wewnętrz-
ne tracą elastyczność i coraz słabiej speł-
niają swoje funkcje. Jest to zupełnie na-

turalny proces. Z systemami przewodów 
infrastruktury podziemnej dzieje się po-
dobnie. Stare, uszkodzone sieci kanaliza-
cyjne, wodociągowe, gazowe czy techno-
logiczne (przemysłowe) tworzą popękane, 
nieszczelne rury, z których wydobywają się 
na zewnątrz substancje szkodliwe dla śro-
dowiska. Efekt? Ścieki pomieszane z wodą 
pitną czy trudne do usunięcia zanieczysz-
czenia wód gruntowych i gleby, będące 
zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Ponieważ 
przewody znajdują się pod powierzchnią 
ziemi –  pod ulicami i chodnikami – ich na-
prawa oznaczać może duże problemy.

Zaawansowanie technologiczne nowo-
czesnych metod renowacji przewodów in-
frastruktury podziemnej pozwala naprawić 
uszkodzone rurociągi bez konieczności roz-
kopywania ulic. Prace naprawcze obejmu-

jące całość lub tylko część istniejącego ru-
rociągu, prowadzone po to, aby przywrócić 
mu właściwości użytkowe bez zastosowa-
nia sprzętu ciężkiego w postaci koparek 
i młotów pneumatycznych, to właśnie re-
nowacja bezwykopowa. Na rynku są do-
stępne bardzo różne technologie. Jedna 
z nich polega na przykład na wprowadzeniu 
do przewodu przez studzienkę wykładziny 
w postaci rękawa – materiału nasączone-
go żywicą, który pod wpływem ciśnienia 
przylega do ścianek rurociągu i utwardza 
się po zastosowaniu czynnika utwardzają-
cego, jakim mogą być promienie UV, go-
rąca woda lub para wodna. Z elastycznego 
materiału tworzy się w ten sposób pod zie-
mią nowa rura. 

Dobór odpowiedniej technologii jest 
uzależniony od wielu czynników, jak na 

INFRA – W TROSCE 
O ŚRODOWISKO

Ś W I A T  B I Z N E S U

ROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKA

Rozmowa z Tomaszem Latawcem,
prezesem zarządu INFRA S.A. 

Tomasz Latawiec ukończył Politechnikę 
Warszawską na Wydziale Inżynierii Lądo-
wej. W latach 1993–2000 był prezesem za-
rządu Lobbe Aquasewer Sp. z o.o. oraz 
– w  roku 1995 – prezesem zarządu Pollex 
Polska Sp. z o.o. Jako jeden ze wspól-
ników w 2000 roku założył w Warszawie 
firmę INFRA, wyspecjalizowaną w odna-
wianiu rurociągów metodami bezwykopo-
wymi, w której pięć lat później większość 
udziałów przejęła giełdowa spółka PBG 
z Wysogotowa pod Poznaniem. Tomasz 
Latawiec, pełniąc funkcję prezesa zarzą-
du firmy INFRA, w październiku ubiegłego 
roku został powołany na członka zarządu 
wielkopolskiej spółki. W Grupie Kapitało-
wej PBG zajmuje się obecnie rozbudową 
pionu renowacji sieci, w tym odpowiada za 
działania związane z akwizycjami i pozy-
skiwaniem nowych technologii. 

 Od początku swojej działalności Tomasz Latawiec wspiera inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju 
nowoczesnych technologii bezwykopowych, wprowadzając na polski rynek nowatorskie i niekonwencjonalne 
rozwiązania technologiczne. Jest moderatorem działań wspierających rozwój branży jako członek zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych oraz członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, 
należącego do FIDIC. W 2008 roku otrzymał zaszczytny tytuł „Menedżera Najwyższej Jakości” przyznawany liderom 
biznesu i zarządzania, którzy swoją pracą i postawą przyczyniają się do podnoszenia jakości usług w bliższym 
i dalszym otoczeniu.
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przykład rodzaj kanału przeznaczonego do 
naprawy, stopień jego zniszczenia, uwa-
runkowania techniczne oraz czynniki śro-
dowiskowe itd., ale efekt ich zastosowania 
jest zawsze ten sam: czyste i bezpieczne 
miasto.

Wizją firmy jest chęć bycia liderem 
na  światowym  rynku  renowacji  
bezwykopowych przewodów 
infrastruktury podziemnej. 
Jak trudny jest to rynek? 
Czy w Polsce macie konkurencję?

  ∙ I tak, i nie. Konkurencja jest duża, po-
nieważ technologie bezwykopowe są co-
raz bardziej popularne i coraz częściej inwe-
storzy decydują się na ich zastosowanie. 
Trzeba jednak pamiętać, że przedsięwzię-
cia renowacyjne są zwykle bardzo złożo-
ne, wymagają od wykonawcy zarówno do-
świadczenia, jak i odpowiedniego zaplecza 
finansowego, kadrowego, technicznego, 
wyposażenia w bardzo drogi, specjalistycz-
ny sprzęt. Nie ma w Polsce wielu firm, któ-
re mogą w pełni sprostać wciąż rosnącym 
oczekiwaniom klientów. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę również kryterium jakości wy-
konywanych robót czy poziom wykształce-
nia pracowników w zakresie najnowocześ-
niejszych technologii, śmiało mogę powie-
dzieć, że INFRA nie ma w Polsce godnego 
siebie przeciwnika. Firma powstała w 2000 
roku, kiedy branża bezwykopowa w Polsce 
dopiero zaczynała się powoli tworzyć. 
W  2005 roku INFRA została włączona do 
Grupy Kapitałowej PBG, zyskując silnego 

partnera strategicznego, którego wspar-
cie pozwoliło firmie pozyskać najnowo-
cześniejsze technologie i specjalistyczny 
sprzęt, dziesięciokrotnie powiększyć kadrę 
pracowników i zdobywać największe kon-
trakty w branży. Dzięki temu INFRA jest 
dziś niekwestionowanym liderem na ryn-
ku bezwykopowych renowacji w Polsce. 
Sama buduje własną grupę kapitałową, do 
której już dziś należą dwie mniejsze spółki: 
Pris z Wrocławia oraz Wiertmar z Kopanki 
pod Łodzią. 

Nic tak nie przemawia do wyobraźni
jak liczby. Proszę powiedzieć, 
na jaką kwotę w roku INFRA 
realizuje kontrakty?

  ∙ Kontrakty prowadzone wykonawczo 
przez firmę INFRA to złożone przedsię-
wzięcia, których realizacja trwa nawet kil-
ka lat. Obecnie można zaobserwować oży-
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wienie na rynku dzięki pieniądzom unijnym, 
z których przedsiębiorstwa komunalne 
czerpią środki na inwestycje. Dzięki dota-
cjom pochodzącym z Funduszu Spójności 
wiele miast w Polsce, jak Szczecin, Łódź, 
Kraków, Gdańsk czy Bydgoszcz, będzie 
miało nowe, wyremontowane przewody 
kanalizacyjne i wodociągowe. 

INFRA prowadzi wykonawczo równo-
cześnie kilkanaście kontraktów. Najwięk-
sze z nich są realizowane w konsorcjach 
złożonych z podmiotów wyspecjalizowa-
nych w określonych zadaniach. Kwoty ta-
kich kontraktów przewyższają nierzad-
ko kwoty, na jakie wycenia się realizacje 
w branży stricte budowlanej, drogowo-mo-
stowej czy związane z inżynierią i ochroną 
środowiska. W samej Łodzi INFRA wcho-
dzi w skład konsorcjów realizujących w su-
mie cztery kontrakty na łączną kwotę prze-
kraczającą 61 mln euro netto, z których je-
den ma wartość ponad 44 mln euro netto. 
W maju zakończyliśmy realizację w Szcze-
cinie o łącznej wartości ponad 42 mln euro 
netto – w momencie podpisania umowy 
w 2005 roku była to mityczna kwota. 

INFRA wspiera Polskie Stowarzyszenie 
Technologii Bezwykopowych. 
Uważa pan, że warto inwestować 
w propagowanie takich technologii? 
Jaki jest ich udział w krajowych 
usługach w porównaniu 
z metodami renowacyjnymi 
wykopowymi?

  ∙ INFRA jest członkiem wspierającym 
wielu organizacji branżowych i technicz-
nych,  których działalność przyczynia się do 
rozwoju branży bezwykopowych renowacji 

i nie tylko. Należymy do Stowarzyszenia 
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, 
które jest z kolei członkiem Fédération 
Internationale Des Ingénieurs-Conseils 
(FIDIC) oraz European Federation of 
Engineering Consultancy Associations 
(EFCA). W 2007 roku zostaliśmy przyję-
ci do Polskiej Izby Ekologii. Ponadto cał-
kiem niedawno, z inicjatywy zarządu oraz 
za zgodą środowiska naukowego zgroma-
dzonego wokół PZITS w Poznaniu, powsta-
ło przy spółce INFRA S.A. Koło Polskiego 
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sani-
tarnych. Tworzą je pracownicy – inżyniero-
wie różnych specjalności, którzy w swoim 
najbliższym środowisku chcą rozwijać myśl 

techniczną, propagować wiedzę i ideę po-
stępu technicznego, a także podnosić kwa-
lifikacje zawodowe. 

Wszystkie inicjatywy, do jakich przyłą-
cza się INFRA, służą wspieraniu i promo-
waniu idei postępu – zwłaszcza postępu 
w zakresie bezwykopowych metod odna-
wiania przewodów. Technologie bezwyko-
powe są znane na całym świecie, chociaż 
zwykli zjadacze chleba w zdecydowanej 
większości nawet nie wiedzą o ich istnie-
niu. I dobrze. My – specjaliści jesteśmy od 
tego, żeby coraz lepiej i skuteczniej służy-
ły one ludziom i podnosiły jakość ich ży-
cia. Trzeba pamiętać, że to nie miejskie 
przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji 
są naszymi ostatecznymi klientami, tylko 
mieszkańcy osiedli, na których pracujemy. 
Dlatego właśnie warto wspierać rozwój na-
szej branży.

Jakim sprzętem trzeba dysponować, 
żeby prowadzić podobne prace?

  ∙ Stosowane do renowacji sieci metody 
są technologiami wysoko specjalistyczny-
mi, a bardzo zaawansowane technicznie 
działania wymagają rzecz jasna odpowied-
nich narzędzi – bez nich właściwe zastoso-
wanie tych technologii nie byłoby możliwe. 
Sprzęt, którym dysponujemy, spełnia wy-
mogi stawiane pojazdom i urządzeniom 
pracującym w ekstremalnych warunkach. 
Inwestujemy w urządzenia światowych li-
derów produkujących samochody komu-
nalne, kamerowozy, wciągarki, wytwor-
nice pary, agregaty prądotwórcze oraz 
drobniejszy sprzęt pomocniczy, jak pompy, 
elektronarzędzia, korki pneumatyczne czy 
sprężarki. Dzięki temu prace przez nas wy-
konywane odpowiadają najwyższym stan-
dardom jakościowym i technicznym. Zakup 
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nowych technologii wiąże się najczęściej 
z pozyskaniem odpowiedniego sprzętu, 
dlatego wraz z rozwojem firmy i flota wciąż 
się powiększa. 

Firma ma oddziały w kilku miastach 
w Polsce. Czy zamierza pan otworzyć 
nowe? Jakie jest zapotrzebowanie na te 
usługi?

  ∙ Tak naprawdę mamy tylko jeden od-
dział – w Warszawie. W pozostałych mia-
stach, w których realizujemy kontrakty, po-
wstają biura budowy na czas prowadzenia 
robót. Ponieważ w Polsce jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na realizacje tego typu 
robót, liczymy, że dzięki dotacjom z Unii 
Europejskiej pojawią się kolejne miasta na 
mapie Polski, gdzie będziemy mogli zaist-
nieć. Także w formie oddziału. W naszym 
kraju jest jeszcze dużo do zrobienia i na 
pewno wiele przedsięwzięć uda się wyko-

nać do 2013 roku. Polska ma szansę wy-
korzystać niemałe dotacje unijne, przekazy-
wane z myślą o konieczności niwelowania 
różnic w poziomie życia mieszkańców po-
szczególnych państw Starego Kontynentu. 
Polski standard jest w dalszym ciągu daleki 
od zachodnioeuropejskiego. Mamy okazję 
to zmienić. Przed nami więc jeszcze dużo 
pracy.

Potężna lista referencyjna 
świadczy o zadowoleniu klientów. 
Jakie działania pan podejmuje 
osobiście, żeby najwyższa jakość 
świadczonych usług 
mogła być zawsze utrzymywana?

  ∙ Temat jakości był wręcz motywem 
przewodnim wszelkich naszych działań 
w minionym roku. W grudniu 2007 udało 
nam się zdobyć certyfikat Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania w zakresie trzech 
norm: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 
oraz OHSAS 18001:1999. Zintegrowanie 
trzech norm w jeden system, obejmują-
cy zarówno zarządzanie jakością, środo-
wiskiem, jak i bezpieczeństwem i higie-
ną pracy, uważam za ogromny sukces. 
Jednakże trzeba pamiętać, że jakość nie 
powstaje w działach jakości, tylko na bu-
dowach. W biurze nie jesteśmy w stanie 
jako firma wytworzyć jakości prawdziwej, 
takiej, wobec której klient nie będzie miał 
żadnych wątpliwości. Klient, owszem, lubi 
błyskotki i znaczki, ale zawsze wychwyci 
niedoróbki, drobne odstępstwa od zamó-
wionych wymagań dotyczących rodzaju 
usług, nieterminowość czy nieporządek. 
Staram się przede wszystkim uświadamiać 
swoim pracownikom, jak i ludziom z bran-
ży, że o jakości świadczy to, jak pracujemy, 
a nie to, czy mamy ISO.

INFRA była wielokrotnie nagradzana 
za wykonywane prace specjalistyczne. 
Ostatnio był to certyfikat „Najwyższa 
Jakość” i indywidualne wyróżnienie 
„Menedżer Najwyższej Jakości 2008” dla 
pana osobiście. Nie pracujemy co 
prawda dla nagród, ale przyjemnie, gdy 
nasze starania są dostrzegane...

  ∙ Certyfikat „Najwyższa Jakość w Bu-
downictwie” nie jest ostatnim wyróż-
nieniem, jakie otrzymaliśmy. W połowie 
czerwca odebrałem kolejne dwie nagrody, 
tym razem branżowe: Tytan 2008 w kate-
gorii „Firma roku” przyznany firmie INFRA 
za skuteczne budowanie silnej, polskiej 
grupy kapitałowej, działającej na rynku re-
nowacji bezwykopowych oraz „Nowa in-
stalacja” za jeden z prowadzonych kon-
traktów – rozbudowę oczyszczalni ścieków 
Gdańsk-Wschód, Etap III. 

INFRA lubi nowe wyzwania, nietypowe 
realizacje wymagające inicjatywy, kreatyw-
ności i odwagi. Niejednokronie zostało to 
zauważone. Otrzymaliśmy wiele nagród 
i certyfikatów branżowych (Limbur 2002, 
Tytan 2004, Tytan 2005, Expert 2006), na-
grodę Polskiej Izby Ekologii – Ekolaur 2007, 
certyfikat „Najwyższa Jakość w Budow-
nictwie” i – ostatnio – dwa Tytany 2008. 
Myślę, że lista naszych sukcesów z pew-
nością na nich się nie skończy.

Rozmawiał 
Piotr Laskowski
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowla-
ne Profbud powstało na początku 2006 
roku. Firma, choć młoda, rozwija się 
bardzo dynamicznie, co jest wynikiem 
pasji i bogatego doświadczenia 
wspólników oraz ich niebywałego 
zaangażowania w każdy etap procesu 
budowlanego. 

Czynnikiem, który niewątpliwie wpłynął 
na szybki sukces firmy Profbud, jest 

wysoko wykwalifikowana kadra pracow-
ników, nieustannie podnoszących swoje 
kwalifikacje w szkoleniach specjalistycz-
nych, oraz sprawdzony zespół starannie 
dobieranych kooperantów i podwykonaw-
ców. 

Doświadczeni ludzie w połączeniu 
z bogatym zapleczem maszynowym i na-
rzędziowym pozwalają spółce Profbud 
kompleksowo i terminowo zrealizować 
każdą inwestycję: od remontu i przebu-
dowy istniejących obiektów po realizację 
od podstaw dużych obiektów kubaturo-

wych, jak hale magazynowe, produkcyjne 
czy hipermarkety. Obecnie Profbud pra-
cuje dla: Carrefour Polska Sp. z o.o. (jako 
generalny wykonawca centrów handlo-
wych w Kaliszu i Jastrzębiu Zdroju), Sapa 
Aluminium Sp. z o.o. (jako generalny wy-
konawca hal produkcyjno-magazynowych 
w Łodzi), Stowarzyszenia Miasta Białogard 
(jako generalny wykonawca hal magazyno-
wych i budynku biurowego). 

Przedsiębiorstwo Profbud w trosce 
o zadowolenie klientów daje im produkt 
kompleksowy, obejmujący m.in.:
  • Doradztwo techniczne i technologicz-
ne, w tym także w procesie inwestycyj-
nym (uzyskiwanie pozwoleń budowlanych 
itp.).
  · Projektowanie hal i magazynów (posia-
da własne biuro projektowo-konstrukcyj-
ne).
  · Generalne wykonawstwo lekkich hal 
magazynowych i produkcyjnych.
  · Montaż wszelkich konstrukcji stalo-
wych.

Profbud = Najwyższa 
Jakość 
w Budownictwie

P R O M O C J A

NAJLEPSZE FIRMY
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  · Montaż systemów lekkiej obudowy 
obiektów: płyty warstwowe typu „sand-
wich”, systemy kasetowe itp.
  · Wykonywanie prac ziemnych i funda-
mentowych, posadzek przemysłowych 
i  instalacji obiektów przemysłowych.

W związku z dużą różnorodnością re-
alizowanych inwestycji lista oferowanych 
usług wciąż się powiększa.  

Od początku istnienia przedsiębior-
stwa jego założyciele postawili sobie za 
cel świadczenie usług najwyższej jako-
ści. Konsekwentnie podejmują decyzje, 
patrząc przez pryzmat zadowolenia klien-
ta z jakości otrzymywanego produktu. 
Już dziś wiadomo, że się opłaciło, o czym 
mogą świadczyć klienci ponownie korzy-
stający z usług firmy Profbud. O tym, że 
strategia zarządzania przez jakość okaza-
ła się skuteczna, świadczy również fakt, 
że w dniu 21 lutego 2008 roku prezes 
zarządu spółki Profbud  Hubert Wroński  
odebrał z rąk wojewody wielkopolskie-
go wyróżnienie „Najwyższa Jakość 
w Budownictwie”, przyznawane przez 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad 
Jakością pod patronatem ministra gospo-
darki. Certyfikat ten otrzymują firmy, któ-
re za cel stawiają sobie dostarczanie klien-
tom produktów i usług najwyższej jakości. 
Decyzja o przyznaniu certyfikatu oparta 
była na wnikliwym audycie specjalistów do 
spraw jakości oraz fachowców branży bu-
dowlanej, a także na opiniach dotychczaso-
wych klientów.  

Powyższa nagroda jest w historii tej 
młodej spółki pierwszym, ale z pewnością 
nie ostatnim wyróżnieniem, o czym zapew-
niają jej założyciele.

P.P-B. Profbud sp. z o.o.
ul. Rubież 46c/30
61-612 Poznań

tel. 061 622 69 62
e-mail: biuro@profbud.pl

www.profbud.pl 
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Rachunkowość 
zarządcza
w kreowaniu 
jakości
Rachunkowość jest najczęściej określana 
mianem systemu informacyjnego 
o zasobach majątku jednostki, jej 
kapitałach i osiągniętych w danym 
okresie wynikach. Ten ważny zakres 
informacji dostarczanych przez 
rachunkowość interesuje wielu 
odbiorców.

Spośród wszystkich odbiorców infor-
macji rachunkowych dwie grupy są 

najważniejsze. Pierwszą grupę stanowią 
odbiorcy zewnętrzni, wśród których naj-
ważniejsi są właściciele i inwestorzy. Do 
drugiej grupy zaliczani są odbiorcy we-
wnętrzni. W ramach tej grupy najważniej-
szym odbiorcą jest kierownictwo (zarząd) 
jednostki.

Stosownie do wymienionych grup od-
biorców wykształciły się dwa podsystemy 
rachunkowości, czyli:
  · rachunkowość finansowa,
  · rachunkowość zarządcza.

Najważniejszym produktem rachun-
kowości finansowej jest sprawozdanie fi-
nansowe jednostki sporządzane zwykle 
na koniec okresu sprawozdawczego. Aby 
sprawozdania finansowe poszczególnych 
jednostek działających na różnych rynkach 
były porównywalne, muszą być sporządza-
ne według jednolitych zasad. Dlatego ra-
chunkowość tę regulują Międzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczości Finansowej 
oraz prawo bilansowe poszczególnych 
państw. Regulacje te mają zapewnić praw-
dziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej 
i finansowej jednostki ujęty w sprawozda-
niu finansowym.

Zgoła inny jest cel i przeznaczenie ra-
chunkowości zarządczej. Rachunkowość ta 
zbiera, gromadzi, porządkuje i przygotowu-
je taki zestaw informacji, jaki jest niezbęd-
ny zarządowi jednostki do podjęcia najlep-
szych decyzji. Ma więc zindywidualizowa-

ny charakter, adekwatny do potrzeb infor-
macyjnych jednostki. W odróżnieniu od 
rachunkowości finansowej – rachunkowo-
ści zarządczej nie regulują żadne przepisy, 
ani krajowe, ani międzynarodowe. Podlega 
ona jedynie wewnętrznym regulacjom jed-
nostki.

Istota i cechy rachunkowości zarządczej

Podstawowym celem rachunkowości 
zarządczej jest wspomaganie kierownictwa 
jednostki w bieżącym zarządzaniu, a także 
w coraz większym stopniu w zarządzaniu 
strategicznym. Ta nadrzędna misja rachun-
kowości zarządczej znajduje odzwierciedle-
nie w różnych jej definicjach, zarówno au-
torów zagranicznych, jak i krajowych. Np. 
R.S. Kaplan uważa, że rachunkowość za-
rządcza jest systemem, który gromadzi, 
klasyfikuje, agreguje, analizuje i dostarcza 
informacje, które mogą pomóc zarządzają-
cym w podejmowaniu decyzji oraz kontroli 
działalności1. Zdaniem J. Arnolda i T. Hope 
rachunkowość zarządcza jest zorientowana 
na dostarczanie informacji zarządzającym 
do podejmowania decyzji o kierunkach 
i sposobach alokacji zasobów, którymi dys-
ponuje zarządzana organizacja2.

Naszym zdaniem rachunkowość 
zarządcza jest określonym syste-
mem metod i działań analityczno-
-rachunkowych mających na celu 
zebranie, uporządkowanie i dostar-
czenie kierownictwu przedsiębior-
stwa informacji niezbędnych do 
podejmowania decyzji w realizacji 
funkcji zarządzania.

Z przytoczonych określeń rachunkowo-
ści zarządczej wynika, że jej treścią są in-

formacje i zarządzanie. Rachunkowość ta 
jest nastawiona na dostarczenie informacji 
służących podejmowaniu decyzji w przed-
siębiorstwie. Jest więc ściśle związana 
z zarządzaniem. Ma na celu usprawnie-
nie procesu zarządzania. Rachunkowość 
zarządcza poprzez związek z decyzjami 
przedsiębiorstwa jest nastawiona na roz-
wiązywanie przyszłościowych problemów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie 
tyle interesuje ją zysk roku ubiegłego wy-
kazany w sprawozdaniu finansowym, ile 
przede wszystkim możliwość wzrostu zy-
sku przedsiębiorstwa w przyszłości.

Do najważniejszych cech rachunkowo-
ści zarządczej należy zaliczyć:
  · rachunkowość zarządcza jest waż-
nym elementem systemu informacyjne-
go przedsiębiorstwa, ukierunkowanego na 
efektywne zarządzanie,
  · rachunkowość zarządcza ma charakter 
wewnętrzny, tzn. że informacje emitowa-
ne przez rachunkowość zarządczą są prze-
znaczone dla kierownictwa jednostki, a nie 
są wysłane do odbiorców zewnętrznych,
  · informacje generowane przez rachun-
kowość zarządczą mają charakter finan-
sowy i niefinansowy, ale celem wszystkich 
informacji jest podjęcie takich decyzji, któ-
re prowadziłyby do lepszego wykorzystania 
zasobów przedsiębiorstwa w danych uwa-
runkowaniach zewnętrznych i do poprawy 
wyników finansowych.

Związek rachunkowości zarządczej 
z jakością

Rachunkowość zarządcza jest ściśle 
związana z jakością. Parafrazując słowa 
P. Druckera, można powiedzieć, że nie ma 
dobrych i słabych przedsiębiorstw, są tyl-
ko przedsiębiorstwa dobrze albo źle zarzą-
dzane. Jeżeli więc rachunkowość zarząd-
cza wspiera proces zarządzania, to auto-
matycznie przyczynia się do usprawnienia 
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wielu obszarów działalności przedsiębior-
stwa. Wyraża się to często w kreowaniu 
innowacyjności podejmowanych decyzji, 
w angażowaniu coraz większej liczby osób 
w proces decyzyjny, zdobywaniu coraz 
szerszej akceptacji wspólnie wypracowa-
nych koncepcji zarządzania. Wszystko to 
ma usprawnić zarządzanie przedsiębior-
stwem w przyszłości i przyczynić się do 
wzrostu jego wartości.

Podstawowym obszarem zaintereso-
wania rachunkowości zarządczej są koszty, 
ponieważ są one najważniejszą kategorią 
wewnętrzną przedsiębiorstwa. Jednak po-
dejście rachunkowości zarządczej do kosz-
tów jest całkowicie odmienne w porów-
naniu z rachunkowością finansową. Ra-
chunkowość zarządczą interesują przede 
wszystkim koszty istotne w podejmowaniu 
decyzji. Nie interesuje jej podział kosztów  
na koszty bezpośrednie i pośrednie, co jest 
domeną rachunkowości finansowej, lecz 
podział kosztów na koszty zmienne i kosz-
ty stałe. Najczęściej kosztami istotnymi są 
tylko koszty zmienne i to one są najważ-

niejszą podstawą decyzji, natomiast kosz-
ty stałe są kosztami gotowości do produk-
cji i ich związek z kosztem jednostkowym 
wyrobu jest luźny. Dlatego rachunkowość 
zarządcza najczęściej nie rozlicza tych kosz-
tów na produkty, lecz w całości odnosi je 
na rachunek zysków i strat. W ten sposób 
uzyskuje się bardziej trafną wycenę pro-
duktów, można lepiej ukształtować struk-
turę asortymentową wyrobów i osiągnąć 
wyższy wynik finansowy.

Rachunkowość zarządcza, wychodząc 
z założenia, że koszty są ważnym obsza-
rem działalności przedsiębiorstwa, rozwija 
nowoczesne rachunki kosztów, zwłaszcza 
rachunek kosztów działań, rachunek cyklu 
życia produktu oraz rachunki problemo-
we z wykorzystaniem rachunku kosztów 
zmiennych. To nowoczesne podejście do 
kosztów pozwala wyeliminować działania 
zbędne i przez to obniżyć koszty, a także 
poprawić jakość wyrobów. W tym zakresie 
rachunkowość zarządcza jest zgodna z kon-
cepcją analizy wartości.

Oprócz kosztów istotny wpływ na ja-

kość, zwłaszcza zarządzania, mają nowo-
czesne narzędzia zarządzania. Jednym 
z takich narzędzi jest budżetowanie. 
Budżetowanie dyscyplinuje wydatki w re-
alizacji planu, przez co zapewnia osiąganie 
celu przy minimalnych środkach.

Koszty nie są w gospodarce rynkowej 
wystarczającą podstawą do podejmowa-
nia decyzji. Niezbędne są informacje doty-
czące przychodów, a te jak wiadomo osią-
ga przedsiębiorstwo na rynku. Ważna jest 
więc znajomość relacji: przychody – kosz-
ty – zysk. To przedmiotowe rozszerzenie  
obszaru zainteresowań rachunkowości 
zarządczej spowodowało, że objęła ona 
swoim zakresem zainteresowania także 
stosunki przedsiębiorstwa z otoczeniem. 
Powiązanie uwarunkowań wewnętrznych 
i zewnętrznych funkcjonowania przedsię-
biorstwa zapewnia kompleksowość ujęcia 
czynników decydujących o jakości zarzą-
dzania i jego efektach.

Prof. dr hab. 
WIKTOR GABRUSEWICZ
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Zagadnienie wynagrodzenia za 
nadgodziny – godziny nadliczbowe 
– stanowi w praktyce niejednokrotnie 
problem, nawet dla osób zawodowo 
zajmujących się sprawami kadrowymi. 
Zwłaszcza w odniesieniu do nadgodzin 
nietypowych czy związanych z nowymi 
regulacjami kodeksowymi prawa 
pracy. Dotyczy to m.in. wspomnianych 
już poprzednio godzin nadliczbowych 
wynikających z dwukrotnego przyjścia 
pracownika do pracy w tej samej dobie.

Analizując wskazane zagadnienie, za 
punkt wyjścia należy przyjąć definicję 

doby pracowniczej. Zgodnie z art. 128 
§ 3 pkt 1 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) przez 
pojęcie doby rozumieć należy 24 kolejne 
godziny, poczynając od godziny, w której 
pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obo-
wiązującym go rozkładem czasu pracy.

Biorąc pod uwagę ustaloną doktrynalną 
i sądową wykładnię tegoż przepisu, pod-
kreślić należy, że doba pracownicza nie 
pokrywa się z dobą astronomiczną, która 
wynosi 24 godziny 54 minuty, ani z dobą 
kalendarzową obejmującą 24 godziny od 
godziny 0.00 do godziny 24.00 danego dnia 
kalendarzowego i przypadać może na dwie 
takie doby. Logiczną konsekwencją jest 
fakt, że czas pracy w ramach jednej 
doby pracowniczej przypadać może 
na dwa dni kalendarzowe.

Stosując elastyczny system czasu pra-
cy, stwierdzić należy również, że doba pra-
cownicza może mieć „ruchomy” charak-
ter, co oznacza, że może przypadać na róż-
ne godziny dób astronomicznych (kalenda-
rzowych), jeżeli w ramach obowiązującego 
pracownika rozkładu czasu pracy godziny 
rozpoczynania przez niego pracy są zmien-
ne. Zawsze jednak należy pamiętać, że go-
dzina rozpoczęcia pracy w ramach 
kolejnej dniówki nie może przypa-
dać przed upływem kolejnych 24 
godzin liczonych od godziny rozpo-
częcia pracy w ramach poprzednie-
go dnia pracy. W przeciwnym wypadku 
pojawi się bowiem konieczność wypłaty 
odpowiedniego dodatku do wynagrodze-
nia.

W przeciwieństwie do doby pracowni-
czej tydzień pracy ma dla danego okre-
su rozliczeniowego charakter „sztywny”. 
Przez to pojęcie rozumie się 7 kolejnych 
dni kalendarzowych, poczynając od pierw-
szego dnia okresu rozliczeniowego. Z tego 
też wynika, że doba pracownicza może 
przypadać nie tylko na dwa dni kalenda-

rzowe, lecz także na dwa różne tygodnie 
(w rozumieniu art. 128 § 3 pkt 2 k.p.).

Ważnym pojęciem przy ustalaniu wy-
sokości wynagrodzenia (dodatku) za godzi-
ny nadliczbowe wynikające z dwukrotne-
go przyjścia pracownika do pracy w jednej 
dobie (pracowniczej) jest ponadto pojęcie 
pory nocnej, która (zgodnie z brzmie-
niem art. 1517 § 1 k.p.) obejmuje 8 godzin 
pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00.

Wykonywanie pracy w godzinach nad-
liczbowych, zleconej zgodnie z przepisa-
mi prawa i postanowieniami umowy, sta-
nowi obowiązek pracownika wyni-
kający z ciążącej na nim powinności dba-
nia o dobro zakładu pracy. Obowiązek ten 
nie ma jednak charakteru bezwzględnego. 
Odmowa podjęcia takiej pracy – zgodna 
z prawem – może nastąpić w przypadku, 
gdy praca taka została zlecona wbrew bez-
względnemu ustawowemu zakazowi pracy 
w godzinach nadliczbowych, który dotyczy 
np. kobiet w ciąży czy pracowników mło-
docianych.

Co ważne – w świetle obowiązujące-
go, choć dyskusyjnego stanowiska Sądu 
Najwyższego – przepis art. 151 k.p. nie 
ogranicza pracy w godzinach nadliczbo-
wych do zwykłego zakresu czynności wy-
konywanych jedynie poza normalnym cza-
sem pracy. Zlecona praca wiąże pracowni-
ka nie tylko wówczas, gdy jest ona zgod-
na z umówionym rodzajem, lecz również 
wtedy, gdy jest to praca innego ro-
dzaju. Krytyka tego stanowiska w literatu-
rze przedmiotu zasadza się przede wszyst-
kim na tym, że ilekroć ustawodawca do-

puszcza możliwość powierzenia pracow-
nikowi innej pracy niż umówiona, czyni to 
w kodeksie wyraźnie, statuując określone 
wymagania co do rodzaju czasowo po-
wierzonej innej pracy oraz co do wynagro-
dzenia przysługującego za jej wykonanie. 
Takiej regulacji brak jest w przypadku zle-
cania pracy w zwiększonym wymiarze cza-
su (nadgodziny) ze względu na szczególne 
potrzeby pracodawcy.

Przyjmuje się, że praca ponadwymiaro-
wa, uzasadniona szczególnymi potrzeba-
mi pracodawcy nie powinna być zlecana 
w celu wykonywania normalnych, plano-
wych zadań. Nie powinna być także stałym 
elementem organizacji pracy stosowanym 
wskutek wadliwej jej organizacji (z innych 
przyczyn, często zewnętrznych – np. ab-
sencje chorobowe, braki w zatrudnieniu). 
Szczególne potrzeby pracodawcy 
mogą zachodzić również wówczas, gdy 
do realizacji normalnych zadań pracodaw-
cy konieczne byłoby ponadwymiarowe za-
trudnienie pracownika (pracowników) i pra-
codawca staje przed wyborem zlecenia 
swoim pracownikom pracy w godzinach 
nadliczbowych albo zatrudnienia nowych 
osób (co może być utrudnione), albo ogra-
niczenia swojej pozycji na rynku i w kon-
sekwencji ewentualnego pogorszenia jego 
sytuacji ekonomicznej, a nawet upadłości. 
Ocena, czy w danej konkretnej sytuacji za-
chodzą „szczególne potrzeby pracodaw-
cy”, zawsze należy do podmiotu zatrud-
niającego.

Kodeks pracy nie określa ani trybu, 
ani formy wydania polecenia wy-
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konywania pracy w godzinach nad-
liczbowych. Zgodnie ze stanowiskiem 
Sądu Najwyższego nie wymaga ono żadnej 
szczególnej formy. Już brak sprzeciwu 
przełożonego na wykonywanie w jego 
obecności obowiązków może być zakwa-
lifikowany jako polecenie pracy w godzi-
nach nadliczbowych. Decydujące znacze-
nie ma również wykonywanie pracy 
w godzinach nadliczbowych za zgodą 
lub wiedzą przełożonego albo też 
nawet bez takiej zgody i wiedzy, je-
żeli konieczność pracy w godzinach nad-
liczbowych wynika z obiektywnych warun-
ków pracy, niepozwalających pracowniko-
wi na wywiązanie się ze zleconych mu za-
dań w ustawowej normie czasu pracy.

Z drugiej strony Sąd Najwyższy w jed-
nym ze swych orzeczeń stanął na stanowi-
sku, że „brak jest podstaw do uznania za 
pracę w godzinach nadliczbowych świad-
czenia pracy przez pracownika na zasadach 
dobrowolności w czasie wolnym od pracy, 
nieobjętych umową o pracę usług kierow-
cy samochodowego na rzecz współpra-
cowników, korzystających wspólnie z nim 
z programu wyjazdów turystycznych, re-
kreacyjnych i wypoczynkowych, które ułat-
wiał im pracodawca, udostępniając włas-
ne pojazdy samochodowe, celem bez-
płatnego zaspokojenia potrzeb pracow-
ników w ramach akcji socjalnej” – wyrok 
z dnia 23 stycznia 1998 r. (I PKN 239/97, 
OSNAPiUS 1998, nr 1, poz. 7).

Rozliczenie godzin nadliczbowych 
wynikających z dwukrotnego przyj-
ścia pracownika do pracy w tej sa-
mej dobie następuje w terminach wypła-
ty wynagrodzenia podstawowego.

Czas na przykłady

Załóżmy, że pracownik jest zatrudniony 
w normalnym (podstawowym) systemie 

czasu pracy (art. 129 k.p.), gdzie dobowa 
norma czasu pracy wynosi 8 godzin, a pra-
ca w jego konkretnej sytuacji odbywa się 
pomiędzy godzinami 8.00 a 16.00. Doba 
pracownicza tego pracownika rozpoczyna 
się zatem o godzinie 8.00 i kończy po 24 
godzinach, tj. o godzinie 8.00 dnia następ-
nego. Jeżeli w dniu następnym pracownik 
rozpocząłby pracę o godzinie 7.00 i pra-
cował do godziny 15.00 (8 godzin), to ta 
pierwsza godzina (od 7.00 do 8.00) będzie 
miała charakter godziny nadliczbowej z ty-
tułu pracy w tej samej dobie pracowniczej. 
Zakładając, że mamy do czynienia z normal-
nym dniem pracy, pracownik za tę godzinę 
zachowa prawo do wynagrodzenia, z 50-
-proc. dodatkiem za pracę w godzinach 
nadliczbowych przypadających w dni po-
wszednie (art. 1511 § 1 k.p.).

Wypłacając dodatek za nadgodziny, 
pracodawcy powinni bowiem dodatkowo 
zwrócić uwagę na fakt, czy wcześniejsze 
rozpoczęcie pracy nie miało przypadkiem 
miejsca w porze nocnej (między wspo-
mnianymi wyżej godzinami 21.00 a 7.00) 
lub w innych dniach, o których mowa w art. 
1511 § 1 pkt 1 k.p. W takim przypadku pra-
cownikowi przysługuje wyższy dodatek za 
nadgodziny (100 proc. wynagrodzenia).

Ciekawą i budzącą jak dotąd rozbież-
ności interpretacyjne byłaby inna, bardziej 
skomplikowana sytuacja, związana z kolej-
no następującymi po sobie dniami i prze-
kroczeniami dobowej normy czasu pracy.

Załóżmy bowiem sytuację, że opisany 
powyżej pracownik, dla którego praca od-
bywałaby się „normalnie” między godzina-
mi 10.00 a 18.00, w dniu następnym roz-
począłby ją o godzinie 9.00 i pracował do 
godziny 17.00 (zachowujemy 8-godzinny 
dzień pracy), a w kolejnym – od godziny 
8.00 do 16.00 (stale 8 godzin). W pierw-
szym dniu, w którym pojawia się kwestia 
nadgodzin z tytułu świadczenia pracy w tej 

samej dobie pracowniczej, miałby on pra-
wo do dodatku za jedną godzinę (między 
9.00 a 10.00), a w drugim – z uwagi na 
brzmienie przepisu art. 128 § 3 pkt 1, który 
mówi o 24 kolejnych godzinach, poczyna-
jąc od godziny, w której pracownik rozpo-
czyna pracę zgodnie z obowiązującym 
go rozkładem czasu pracy – już za 
dwie godziny (między 8.00 a 10.00).

Problem powstaje przy równoważnym 
systemie czasu pracy, gdzie istnieje moż-
liwość w miarę ruchomego kształtowania 
rozkładu czasu pracy pracownika.

Czy gdyby ten sam pracownik, mający 
dobową normę czasu pracy określoną na 
8 godzin, był zatrudniony w ramach syste-
mu równoważnego z ruchomo kształtowa-
nym rozkładem czasu pracy („w poniedzia-
łek pracuje pan od godziny 10.00, we wto-
rek od 9.00, a w środę, czwartek i piątek 
od godziny 8.00”), to miałby on prawo do 
dodatków wyłącznie za pojedyncze godzi-
ny, wynikające z przyjścia do pracy (w ko-
lejnych dniach) w tej samej dobie?

Mimo nieprawidłowego zaplanowania 
rozkładu czasu pracy, zakładającego pracę 
w godzinach nadliczbowych wynikających 
z dwukrotnego przyjścia do pracy w tej sa-
mej dobie, za uzasadniony należy przyjąć 
pogląd, że jest to „obowiązujący pracowni-
ka rozkład czasu pracy”. W związku z tym 
generuje pojedyncze godziny nadliczbowe 
z powyższego tytułu, w kolejnych dobach 
pracowniczych (dobie pierwszej i drugiej).

Zarówno w praktyce pracodawców, 
opiniach prawników, jak i w literaturze 
przedmiotu zdania co do tego są jednak 
podzielone.

 Nie wzbudza z kolei kontrowersji moż-
liwość udzielenia pracownikowi rekompen-
saty za pracę wykonywaną w godzinach 
nadliczbowych w postaci:
  · czasu wolnego udzielanego bez 
wniosku pracownika w wymiarze o po-
łowę wyższym niż liczba przepracowanych 
godzin nadliczbowych (art. 1512 § 2 k.p.),
  · czasu wolnego udzielanego na 
wniosek pracownika w wymiarze odpo-
wiadającym liczbie przepracowanych go-
dzin nadliczbowych (art. 1512 § 1 k.p.).

Zatem pracodawca może albo 
udzielić czasu wolnego od pracy w zwięk-
szonym wymiarze niż czas przepracowany 
(stosunek 1:1,5), najpóźniej do końca okre-
su rozliczeniowego, albo wypłacić dodatek 
do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 
1511 § 1 i 2 k.p. Z kolei gdy pracownik 
w zamian za pracę w nadgodzinach chce 
otrzymać czas wolny zamiast do-
datku, musi ze stosownym wnioskiem 
wystąpić do pracodawcy na piśmie.

Udzielenie czasu wolnego od pracy 
w zwiększonym wymiarze niż czas prze-
pracowany (z inicjatywy pracodawcy) nie 
może spowodować obniżenia wy-
nagrodzenia należnego pracownikowi za 
pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

P R A W O

PRACA

Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, zleconej 
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

stanowi obowiązek pracownika wynikający z ciążącej na nim 
powinności dbania o dobro zakładu pracy
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Podkreślić należy, że pracodawca nie 
ma możliwości zmuszenia pracownika do 
odebrania czasu wolnego od pracy w tej 
samej ilości co liczba godzin nadliczbo-
wych. Tylko w razie wystąpienia pracow-
nika z wnioskiem o udzielenie takiego cza-
su wolnego, pracodawca może (nie musi), 
udzielić mu czasu wolnego od pracy, w wy-
sokości odpowiadającej przepracowanym 
ponad normę godzinom (w stosunku 1:1). 
Udzielenie czasu wolnego od pracy nastę-
puje, gdy pracodawca ma taką moż-
liwość. W niektórych przypadkach, gdy 
tygodniowy czas pracy łącznie z godzina-
mi nadliczbowymi przekroczyłby przecięt-
nie 48 godzin w przyjętym okresie rozli-
czeniowym, udzielenie takiego czasu wol-
nego byłoby nawet obowiązkowe (art. 
131 § 1 k.p.).

W przypadku udzielenia takiego czasu 
wolnego (czy to z inicjatywy pracodawcy, 
czy to na wniosek pracownika) nie materia-
lizuje się – co oczywiste – obowiązek wy-
płaty pracownikowi dodatku z tytułu pracy 
w godzinach nadliczbowych (art. 1512 § 3 
k.p.).

W zgodnej opinii pracodawców poję-
cie doby pracowniczej (i wymogi z nim 
związane) nie pozwala na elastyczne 
kształtowanie czasu pracy. Problem 
ten, co ciekawe, nie dotyczy  wyłącznie 
pracodawców prywatnych, ale często tak-
że  urzędów, które jednego dnia świadczą 
usługi dla obywateli w godzinach bardziej 
dogodnych dla interesantów (np. między 
10.00 a 18.00), a w innych – w godzinach, 
nazwijmy to, „urzędowych” (między 8.00 
a 16.00).

Pracodawcy, zwłaszcza  prywatni, po-
winni pamiętać o prawie, jakie przyznaje 
art. 142 k.p., a mianowicie o możliwości 
ustalenia indywidualnego rozkładu 
czasu pracy pracownika w ramach sys-
temu czasu pracy, którym pracownik jest 
objęty. Wymagany w takim przypadku jest 
jednak wniosek zainteresowanego pra-
cownika, i to złożony na piśmie. W przy-
padku prawidłowo skonstruowanych rela-
cji przełożony – podwładny (uwzględniają-
cych uzasadnione interesy jednej i drugiej 
strony) nie powinno to jednak stanowić 
większego problemu.

Paweł Dąbrowski

P R A W O

PRACA
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„Izolacja – Jarocin” niedawno 
zadebiutowała na giełdzie papierów 
wartościowych. Jak do tego doszło? 

  ∙ Nie jesteśmy klasycznym debiutantem, 
gdyż spółka funkcjonuje na rynku publicz-
nym od  dziesięciu lat.  Niedawna operacja 
więc, nie umniejszając rangi debiutu, była 
przejściem bardziej technicznym. Nie wią-
zała się z emisją akcji, nie była pierwszym 
notowaniem spółki na rynku publicznym, 
ale była pierwszym notowaniem na gieł-
dzie papierów wartościowych, czyli na tym 
największym i jedynym tak ważnym.

Co oznacza ten debiut dla inwestorów 
i akcjonariuszy?

  ∙ To bardzo istotna kwestia. Większa 
płynność akcji jest zdecydowanie na gieł-
dzie niż na rynku papierów wartościowych 
CETO. Lepiej można też dotrzeć do inwe-
storów.  Niektórzy w ogóle nie śledzą tego, 
co się dzieje na CETO. Dla nich to jest mały 
rynek, martwy, dla spółek komunalnych, 
obligacji itd. Drugi obieg. Siłą rzeczy nie-
znajdujący się w głównym kręgu zainte-
resowań. W momencie kiedy trafiliśmy na 
giełdę, od razu było widać wzrost zaintere-
sowania. 

Jak obecnie wygląda podział akcji?

  ∙ Około 80 proc. znajduje się w rękach 
głównych akcjonariuszy. Płynność spółki 
jest na poziomie 20 proc. Jest więc spół-
ką o małej płynności i do tego bardzo małej 
wartości tych akcji.

Jakie znaczenie ma dla spółki wejście 
na giełdę?

  ∙ To jest kwestia strategii akcjonariuszy, 
jak oni ten fakt postrzegają. Ja mogę po-
wiedzieć, że na rynku budowlanym mamy 
hossę. Spółka chciałaby z tej hossy skorzy-
stać. 

Czy firma będzie rozbudowywana?

  ∙ Myślimy o rozbudowie, o zwiększeniu 
możliwości produkcyjnych w zakładzie. 
Ponadto w związku z programami pomo-
cowymi na rynek krajowy napływa bardzo 
dużo środków unijnych. Idą one na rozwój 
infrastruktury, m.in. na drogi, różnego typu 
obiekty drogowe, mosty itd. Tam też rysu-

je się znacząca szansa dla nas. Kwoty, któ-
re się pojawiają na rynku, są tak duże, że 
nawet ułamek z tego „torcika” jest bardzo 
atrakcyjny dla spółki.
 Zwiększa się ilość inwestycji w prze-
myśle, budowane są nowe hale itd. To ko-
lejna szansa dla nas, jeżeli chodzi o moż-
liwości sprzedaży. Pojawił się też temat 
Euro 2012, z którym wiąże się rozbudowa 
zaplecza hotelowo-restauracyjnego, budo-
wa dróg, wiaduktów, mostów, parkingów, 
stacji benzynowych. Rośnie więc zapo-
trzebowanie na wyroby izolacyjne, które 
są obecne na każdym etapie budowy – od 
fundamentów po dach.  

Perspektywy zapowiadają się więc 
niezłe. 

  ∙ Pracując tutaj tyle lat, zawsze słysza-
łem, że perspektywy są niezłe, ale te-
raz jestem w stanie już w to uwierzyć. 
Wcześniej to było bardziej zaklinanie rze-
czywistości. Dzisiaj jest to bardzo realne. 

Jakie są kolejne zamierzenia?
 

  ∙ Będziemy namawiać akcjonariuszy, by 
zgodzili się na jakąś emisję akcji, która po-
zwoliłaby na zwiększenie zdolności produk-
cyjnej, zakup kolejnego automatu produk-
cyjnego, na którym moglibyśmy produko-

wać jeszcze nowocześniejsze papy bądź 
inne wyroby. Dodatkowym kierunkiem, 
który giełda może dać spółce, jest to, co 
będziemy przedstawiać akcjonariuszom 
(mam nadzieję, że uda nam się ich przeko-
nać do pewnych planów),  wykorzystanie 
faktu, że jako jedyna spółka z branży jeste-
śmy na giełdzie. Giełda jako dostarczyciel 
środków na rozwój może też być dostar-
czycielem środków np. na konsolidację 
branży. Biorąc pod uwagę funkcjonowanie 
na europejskim rynku, firma musi się już 
zmagać z konkurentami nie z kraju, tylko 
z całej Unii. Na dobrą sprawę dzisiaj towary 
z Czech, Litwy, Niemiec, Włoch wjeżdża-
ją tak jak towary z Polski. Nie ma żadnych 
ceł, żadnych barier. Wiadomo, że szan-
se na rozwój, na przetrwanie, na sukces 
mają firmy mające znaczący udział w ryn-
ku, których wyroby są dobrze postrzega-
ne, a to jest raczej domena dużych firm, 
które potrafią wypromować markę. Trudno 
to osiągnąć w przypadku małego przedsię-
biorstwa, które nie dysponuje odpowied-
nim budżetem na promocję, na reklamę. 
W przypadku konsolidacji dwóch, trzech 
firm, rozproszonych, dzisiaj niewielkich, 
można już na temat takich pomysłów roz-
mawiać. Tego typu perspektywy, możliwo-
ści będziemy się starali przedstawiać akcjo-
nariuszom. 
  

Z siłą byka

N A  P A R K I E C I E

GIEŁDOWE DEBIUTY

Rozmowa z Piotrem Widawskim, prezesem firmy „Izolacja – Jarocin”
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Myśli pan, że jarocinianie zainteresują 
się akcjami „Izolacji” i w ten sposób 
zainwestują swoje oszczędności?

  ∙ Ja bym do tego namawiał. Tak jak 
wszystkich inwestorów. Spółka ma dobre 
perspektywy. Właściciele są znani. To fir-
my z branży. Nie grożą nam więc przewro-
ty finansowe. Firma będzie się rozwijała. 
Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju 
w budowlance, te akcje powinny być do-
syć dobrą inwestycją na przyszłość. Jak 
z każdą inwestycją na giełdzie, trzeba brać 
pod uwagę, że na czymś można zarobić, 
a na czymś – stracić. Ryzyko się ponosi. 
W długoterminowej perspektywie będzie 
to na pewno dobra inwestycja. 

Czy udało się „Izolacji” w ostatnim 
czasie zdobyć nowe rynki, czy raczej 
spółka wzmocniła się na 
dotychczasowym rynku?

  ∙ Cała sztuka w firmie sezonowej pole-
ga na tym, by płynnie dopasować wielkość 
produkcji do zapotrzebowania, „wstrze-
lić” się z tym, trafić, mieć odpowiedni za-
pas w momencie, kiedy się spodziewamy 
zwiększonego popytu. Nie robić przerwy 

produkcyjnej. Naszym sukcesem było to, 
że nie zrobiliśmy klasycznego postoju zimą. 
Kiedy zorientowaliśmy się, w styczniu, że 
wyroby idą w stopniu nieporównywalnym 
do lat poprzednich, że koniunktura się na-
kręca, zakład pracował na pełne moce, na 
pełne możliwości – na ile to jest możliwe 
w środku zimy. Byliśmy chyba jedną z nie-
licznych spółek, która przez prawie cały 
pierwszy kwartał produkowała. Tak „ogra-
liśmy” część konkurentów, bo tylko u nas 
był dostępny na bieżąco wyrób. Mogliśmy 
realizować nadzwyczajne zyski.

Co z remontami?

  ∙ Klasyczne remonty, które zwykle wy-
konujemy zimą, zrobiliśmy w kwietniu 
i w maju. Kiedy odłożyliśmy sobie dużo za-
pasów. Przy tak wykwalifikowanej kadrze 
technicznej pewne rzeczy naprawiało się 
„w locie”, w weekendy itd. Takiego bumu  
spółka jeszcze nie przeżywała. Sprzedaż 
wielokrotnie przekraczała tę, którą osiąga-
liśmy w latach poprzednich. 

Czy, w związku z planowanym rozwojem, 
firma zostanie przeniesiona w inne 

miejsce? Czy też, po zakończeniu sporów 
własnościowych, pozostanie właśnie tu?

  ∙ Trudno wypowiadać się na te tema-
ty tak na gorąco, po niedawnym uregulo-
waniu tych kwestii. Wszystko zależy od 
planów akcjonariuszy. Nie jest powiedzia-
ne, że kolejny automat produkcyjny zo-
stanie postawiony tutaj. Prościej jest zbu-
dować coś od nowa niż przerabiać stare. 
Dokładanie kolejnej linii produkcyjnej tutaj 
będzie rodziło problemy techniczne, lokali-
zacyjne i związane z otoczeniem, sąsiada-
mi. Decyzja należy do akcjonariuszy.

Czuje się pan spełniony? Z jednej strony 
ulga i sukces – debiut na giełdzie, 
z drugiej – wielkie wyzwanie.

  ∙ Można powiedzieć, że od momentu ob-
jęcia przeze mnie stanowiska – to zamknię-
cie konkretnego etapu funkcjonowania 
i rozwoju firmy. Teraz przed nami bardzo 
duże wyzwanie.  

Rozmawiała 
ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

GIEŁDOWE DEBIUTY
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INWESTYCJE W ŚRODOWISKO

Podjęcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej nie należy do rzeczy 
łatwych. Zwłaszcza w Polsce, gdzie sporą 
dozą samozaparcia i cierpliwości należy 
wykazać się już na etapie rejestrowania 
podejmowanej działalności, o biurokracji 
i terminach załatwiania spraw nie 
wspominając. Od maja 2004 r. formalnie 
na polskich przedsiębiorców bezpośredni 
wpływ mają również wytyczne płynące 
z Brukseli. Także i te nakładające coraz 
więcej wymogów i obowiązków. Ostatnio 
„dostało się” producentom 
i dystrybutorom szeroko rozumianego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W pierwszych latach XXI stulecia, 
w związku z popularyzacją tematu 

ekologii i zagadnień z nią związanych, a tak-
że w wyniku dokonujących się na naszych 
oczach zmian w środowisku naturalnym, 
w ramach Unii Europejskiej zrzeszającej 
najbardziej gospodarczo rozwinięte pań-
stwa Europy podjęto kwestię problemów 
stwarzanych przez zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny oraz niebezpieczeństw, 
jakie niosą ze sobą tego typu odpady.

Dyskusja zaowocowała podjęty-
mi w styczniu 2003 r. przez Parlament 
Europejski i Radę Europy dwiema dyrek-
tywami. Pierwszą – 2002/96/WE – odno-
szącą się do zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego (Dziennik Urzędowy 

L 37 z 13.02.2003 r.), zmienioną następ-
nie dyrektywą 2003/108/WE (Dziennik 
Urzędowy L 345 z 31.12.2003 r.) i dru-
gą – 2002/95/WE – dotyczącą ogranicze-
nia stosowania niektórych niebezpiecz-
nych substancji w sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Dziennik Urzędowy L 37 
z 13.02.2003 r.). Oba powyższe akty we-
szły w życie w lutym 2003 r., a ich trans-
pozycja do prawa krajowego poszczegól-
nych Państw Członkowskich miała nastą-
pić w ciągu półtora roku (dokładnie: do 13 
sierpnia 2004 r.). Dyrektywy wprowadzi-
ły określony harmonogram działań podej-
mowanych przez Państwa Członkowskie, 
zmierzających do pełnej ich realizacji.

Od 2005 r. na Państwa Członkowskie 
nałożony został obowiązek ustanowienia 
i prowadzenia rejestru producentów 
i przedstawiania Komisji Europejskiej (co 
dwa lata) informacji o liczbie produk-
tów wprowadzonych do obrotu, zebra-
nych, odzyskanych, ponownie użytych 
oraz poddanych recyklingowi. Z kolei co 
trzy lata Państwa mają przesyłać sprawoz-
danie w sprawie wprowadzania dyrektywy 
w życie.

Do dnia 13 sierpnia 2005 r. – zgodnie 
z dyrektywami – Państwa Członkowskie 
miały zapewnić ustanowienie syste-
mu zbiórki, a producenci –  finanso-
wanie zbiórki, przetwarzania, odzysku 
i bezpiecznego dla środowiska usuwania 
zużytego sprzętu. Wspomniana zbiórka 

oznacza przy tym możliwość zwrócenia 
przez konsumenta starego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego przy zakupie 
nowego produktu, na zasadzie 1:1. Miały 
do tego dnia powstać także inne miejsca 
zbiórek, tworzone z uwzględnieniem ich 
dostępności i gęstości zaludnienia,  umoż-
liwiające nieodpłatne zwrócenie zużytego 
sprzętu.

Najbardziej chyba widocznym i charak-
terystycznym dla całego przedsięwzięcia 
obowiązkiem wynikającym z ustanowio-
nych przepisów jest symbol przekre-
ślonego pojemnika na śmieci, który 
zobowiązany jest umieszczać na produkcie 
(opakowaniu) dany producent, tak aby do 
świadomości konsumenta docierała infor-
macja, że produktu takiego nie można po 
prostu wyrzucić.

Po dniu 13 sierpnia 2005 r., wprowa-
dzając nowy produkt do obrotu, producenci 
mają obowiązek przedstawić gwarancję 
finansową (może to być blokada środ-
ków na koncie bankowym, ubezpieczenie, 
uczestnictwo w programie zbiorowym), 
która pokryje koszty zbiórki, przetwarzania, 
odzysku i likwidacji odpadów szkodliwych. 
Co do odpadów i produktów wprowadzo-
nych do obrotu przed 13 sierpnia 2005 r. 
(tzw. odpady historyczne), podstawowym 
sposobem finansowego uczestnictwa 
producentów w zagospodarowywaniu ta-
kich odpadów ma być ich obowiązkowy 
udział w programie zbiorowym. Wszystkie 
te działania mają zapobiec sytuacji, gdy za 
stare produkty elektryczne i elektroniczne, 
wytworzone przez producentów już niepro-
wadzących działalności nikt nie jest odpo-
wiedzialny.

Na koniec obowiązek najtrudniejszy 
do zrealizowania – zwłaszcza w polskich 
realiach, o czym jeszcze poniżej – zgod-
nie bowiem z dyrektywami Państwa 
Członkowskie przyjęły na siebie zobowią-
zanie osiągnięcia do końca grudnia 2006 
r. poziomu wskaźnika zbiórki selek-
tywnej odpadów na poziomie 4 kg na 
mieszkańca rocznie.

Dziesiątce nowych Państw Człon-
kowskich (w tym i Polsce) przyznane zosta-
ło 24-miesięczne wydłużenie terminów dla 
osiągnięcia stanów określonych w wyżej 
wymienionych  przepisach i regulacjach.

Niebezpieczne odpady

Przez pojęcie zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego dyrektywy na-
kazują rozumieć bardzo szeroką gamę pro-

ELEKTROODPADY cz.1
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INWESTYCJE W ŚRODOWISKO

duktów. Obejmuje on przede wszystkim 
drobny i duży – wielkogabarytowy – sprzęt 
gospodarstwa domowego (pralki, lodówki), 
powszechny w dobie społeczeństwa infor-
matycznego sprzęt komputerowy i teleko-
munikacyjny, sprzęt oświetleniowy, a także 
odbiorniki radiowe, telewizory, kamery wi-
deo, systemy hi-fi itd. Urządzenia tego typu 
zbudowane są z wielu różnych materiałów 
i podzespołów, z których część – zgodnie 
z poczynionymi badaniami i obserwacjami 
– jest niebezpieczna. Niewłaściwie prze-
tworzony zużyty sprzęt może powodować 
poważne problemy środowiskowe na eta-
pie zagospodarowywania tychże odpadów, 
zwłaszcza składowania i spalania.

Metale ciężkie, takie jak rtęć, ołów, 
kadm i chrom, związki chlorowcowe (CFC, 
PCB, PCV, bromowane substancje prze-
ciwpalne) znajdujące się w elementach 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
– kondensatorach, akumulatorach i bate-
riach, urządzeniach generujących światło, 
tworzywach sztucznych zawierających 
wspomniane substancje przeciwpalne, 
przełączniki rtęciowe, lampy elektronopro-
mieniowe i wyświetlacze ciekłokrystalicz-
ne, kable i przewody i wiele, wiele innych 
– po uwolnieniu do środowiska naturalne-
go mogą mieć działanie toksyczne i stano-
wić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzkiego.

Dane na temat zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego z końca po-
przedniego wieku wykazywały, że jeden 
mieszkaniec „produkował” śred-
nio 14 kg tego typu odpadów rocznie, 
co w skali globalnej stanowiło już 6 mln 
ton rocznie. Te same badania szacowa-
ły roczny procentowy przyrost ilości zuży-
tego sprzętu na poziomie 3–5 proc. w za-
leżności od stopnia rozwoju i zamożności 
społeczeństw. Według specjalistów obec-
ny poziom „wytwarzania” przez pojedyn-
czego obywatela UE osiąga prawdopodob-
nie 17–20 kg rocznie. Grozę sytuacji potę-
gują szacunki, według których ponad 90 
proc. zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego jest składowa-
ne, spalane lub odzyskiwane bez 
wstępnego przetworzenia, co ozna-
cza bezpośrednią możliwość przedostania 
się substancji zanieczyszczających i szko-
dliwych do środowiska naturalnego, skaże-
nia wody, gleby i atmosfery.

Wspólnota europejska i Państwa Człon-
kowskie UE podejmują zatem działania 
(kroki prawne) mające na celu zminimalizo-
wanie efektów tego niekorzystnego eko-
logicznie trendu oraz zmaksymalizowanie 
stopnia odzysku i powtórnego wykorzy-
stania zużytych, niebezpiecznych i nada-
jących się do ponownego wykorzystania 
elementów tychże urządzeń, obarczając 
tym zarówno organizacyjnie, jak i finanso-
wo przedsiębiorców prywatnych – wytwór-
ców i dystrybutorów.

Polski ustawodawca, dokonując trans-

ponowania do wewnętrznego porządku 
prawnego regulacji dyrektyw, uchwalił 
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zu-
żytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym (DzU z 2005 r., nr 180, poz. 
1495). Ustawa ta określa zasady postępo-
wania ze zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym w sposób zapewniający 
ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę 
środowiska zgodnie z zasadą zrównoważo-
nego rozwoju w celu ograniczenia ilości od-
padów powstałych ze sprzętu oraz zapew-
nienia odpowiedniego poziomu zbierania, 
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego.

Ustawa – pozostając w zgodzie z dyrek-
tywami – wprowadza zasadę rozszerzo-
nej odpowiedzialności producenta, 
czyli konkretnie: wprowadzającego na te-
rytorium kraju sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, za odpady powstające zarów-
no w procesie produkcji, jak i za odpady 
powstałe po zużyciu wytworzonych przez 
niego produktów.

Kto ponosi odpowiedzialność?
Za wprowadzającego sprzęt uwa-

ża się przedsiębiorcę, który na terytorium 
kraju:
  a) produkuje i sprzedaje pod własnym
 oznaczeniem sprzęt;
  b) sprzedaje pod własnym oznaczeniem 
 sprzęt wyprodukowany przez innego
 przedsiębiorcę;
  c) prowadzi działalność związaną 
 z importem lub wewnątrz- 
 wspólnotowym nabyciem sprzętu.

Ustawa ma zastosowanie do sprzętu 
wyprodukowanego i wprowadzonego na 
terytorium kraju, sprzętu wprowadzonego 
na terytorium kraju w drodze importu lub 
wewnątrz wspólnotowego nabycia oraz od-
padów powstałych z tego sprzętu.

Planowana nowelizacja ustawy posze-
rza i precyzuje  ten zakres o przedsiębior-
ców dokonujących sprzedaży także w ja-

kiejkolwiek formie na odległość – dotyczy 
to przede wszystkim sklepów interneto-
wych i telesprzedaży. Za formę wprowa-
dzenia na rynek uważany też będzie le-
asing.

Już na etapie prac legislacyjnych usta-
wa wywoływała – zwłaszcza wśród produ-
centów – sporo kontrowersji. Zarzuty 
dotyczyły przede wszystkim niejasności 
lub nieprecyzyjności pewnych zapisów. 
Pojawiły się wątpliwości zarówno co do 
uznawania określonego towaru (części 
składowej, odpadu powstałego z takiego 
przedmiotu) za objęty regulacją ustawy, 
a także stosowania podmiotowego jej za-
pisów – czy określony przedsiębiorca ma 
obowiązek stosować się do jej zapisów, 
czy nie?

Wprawdzie ustawa zawiera defini-
cję sprzętu (dodatkowo także załącz-
nik określający jego poszczególne grupy) 
w pełni korespondującą z uregulowaniem 
dyrektywy, jednak wprowadzający 
nadal mają problemy z prawidło-
wym ustaleniem, co ustawie pod-
lega, a co nie. Z pomocą przedsiębior-
cy przychodzi Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska, na którego stronach interne-
towych zamieszczone zostały szczegóło-
we wytyczne (www.gios.gov.pl).

Na przykład odtwarzacze i radia samo-
chodowe, zestawy do nawigacji satelitar-
nej, ładowarki do telefonów komórkowych 
czy zegarki niezamontowane fabrycznie, 
ale wprowadzone na rynek odrębnie są 
sprzętem w rozumieniu ustawy. Te same 
urządzenia zamontowane w samochodach 
fabrycznie już takim sprzętem nie są i pod-
legają odrębnym przepisom recyklingo-
wym, wraz z pojazdem wycofanym z eks-
ploatacji.

Inne wyłączenia dotyczą urządzeń 
skażonych substancjami promieniotwór-
czymi lub je zwierających, a także broni 
i radiostacji wojskowych, celowników lase-
rowych, określonych wielkogabarytowych 
stacjonarnych urządzeń przemysłowych, 
w których podzespoły elektroniczne stano-
wią niewielką część, jak również wind, ko-
siarek spalinowych z zapłonem elektrycz-
nym, zabawek na baterie czy kartek z po-
zytywką itd. 
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Od 2004 roku do polskiego kodeksu 
pracy wprowadzono pojęcie 
mobbingu (prześladowania), które 
wraz z zachodnim stylem stosunków 
pracodawca-pracobiorca przywędrowało 
na nasz rynek pracy.

Zostało ono przez ustawodawcę w art. 
943 § 2 kodeksu pracy zdefiniowane 

jako: działania lub zachowania dotyczą-
ce pracownika lub skierowane przeciw-
ko pracownikowi, polegające na uporczy-
wym i długotrwałym nękaniu lub zastra-
szaniu pracownika, wywołujące u niego 
zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, 
powodujące lub mające na celu poniżenie 
lub ośmieszenie pracownika, izolowanie 
go lub wyeliminowanie z zespołu współ-
pracowników. W pierwszej kolejności rzu-
ca się w oczy to, że mobbing dotyczy tylko 
osób, które świadczą pracę na podstawie 
stosunku pracy, wyłączeni są zatem wszy-
scy ci, którzy wykonują pracę w oparciu 
o umowę cywilnoprawną.

Mobbing – jak go rozpoznać?

Mobbing, jak wynika z definicji, jest 
działaniem uporczywym i długotrwałym, 
czyli obejmującym określony odcinek cza-
su, lub powtarzającym się okresowo, cha-
rakteryzującym się negatywnym nastawie-
niem do mobbowanego. Określenia o upor-
czywości i długotrwałości należy rozpatry-

wać indywidualnie dla każdego przypadku, 
nie ma bowiem jakichś ram określających 
czas działania mobbingowego. Ważniejsze 
jest, aby prześladowania pracownika wy-
wołały skutek w postaci m.in. obniżenia 
przydatności zawodowej. Jako mobbing 
można określić: groźby, bezpodstawne 
krytykowanie wykonywanej pracy lub ży-
cia prywatnego pracownika,  aluzje co do 
zachowania lub wyglądu pracownika, roz-
głaszanie plotek i pomawianie pracownika 
za plecami, wydawanie bezsensownych 
poleceń wykonania bezcelowej czy poniża-
jącej lub niemożliwej do wykonania pracy 
itd., itp. Sytuacje mobbingowe winne być 
rozpatrywane z obiektywnego punktu wi-
dzenia – typowego, zgodnego z zasada-
mi współżycia społecznego postępowania 
w stosunkach pracowniczych. Należy bo-
wiem wyłączyć przesadną nadwrażliwość 
pracownika na zachowania innych osób 
wobec niego oraz działania, które mogą 
wynikać z postawy pracownika. Takie sta-
nowisko zajął Sąd Apelacyjny w Poznaniu, 
stwierdzając: Dla uznania określonego za-
chowania za mobbing art. 943 § 2 k.p. wy-
magane jest stwierdzenie, iż pracownik 
był obiektem oddziaływania, które według 
obiektywnej miary może być ocenione za 
wywołujące jeden ze skutków określonych 
w art. 943 § 2 k.p. Przy ocenie tej przesłanki 
niezbędne jest stworzenie obiektywnego 
wzorca ofiary rozsądnej, co z zakresu mob-
bingu pozwoli wyeliminować przypadki 
wynikające z nadmiernej wrażliwości pra-

cownika (sygn. akt III APa 60/05). Nie moż-
na nazwać mobbingiem sytuacji, gdy nie-
witanie się z pracownikiem przez podanie 
ręki wynika z jego nielojalnego zachowania 
się wobec kolegi z pracy, np. poprzez obga-
dywanie go. Wreszcie nie jest mobbingiem 
egzekwowanie obowiązków wynikających 
ze stosunku pracy czy stosowanie kar po-
rządkowych przewidzianych prawem. Nie 
można bowiem popaść w skrajność – pra-
cownik nierzetelny, niewydajny, ogólnie 
mówiąc zły, w pełni zasługuje na krytykę 
i nałożenie sankcji za swoje przewinienie, 
byle były one w granicach prawa pracy.

Pracownik, który zgłasza fakt mobbin-
gu, musi sam przedstawić stosowne na 
to dowody. Na jego barkach spoczywa 
udowodnienie przed sądem, że zachowa-
nie się pracodawcy czy innych osób było 
prześladowaniem opisanym w art. 943 § 2 
k.p. Przytaczane argumenty muszą być 
konkretne i możliwe do udowodnienia lub 
przynajmniej uprawdopodobnienia. Samo 
stwierdzenie, że było się mobbowanym, 
nie wystarczy, a pracodawca nie musi udo-
wadniać, że nie jest wielbłądem. Natomiast 
w wypadku, gdy mobbowany przedstawia 
konkretne zarzuty, ciężar przedstawienia 
dowodu przeciwnego spada na pracodaw-
cę. Wówczas pracodawca musi udowod-
nić, że zachowania wobec pracownika nie 
były mobbingiem, ale np. zwykłym wpro-
wadzeniem dyscypliny pracy dla podniesie-
nia efektywności czy wydajności.

Mobber, czyli osoba stosująca mobbing, 
a obowiązki pracodawcy

W tak zwanej powszechnej świadomo-
ści przyjmuje się, że mobbing polega na 
prześladowaniu pracownika przez przeło-
żonego, co rodzi, społecznie słuszne i ak-
ceptowane, roszczenie odszkodowawcze 
od pracodawcy na rzecz mobbowanego 
pracownika. Istotnie tak jest, ale mobbing 
może również mieć miejsce pomiędzy pra-
cownikami tego samego szczebla, których 
nie łączy stosunek podległości służbowej, 
co więcej, w takim wypadku również rodzi 
się odpowiedzialność odszkodowawcza ze 
strony pracodawcy. Dlaczego? Otóż już 
z samej definicji mobbingu wynika, że jest 
to zachowanie skierowane przeciwko pra-
cownikowi.  Nie określa się literalnie, kto 
jest podmiotem takiego zachowania, więc 
należy przyjąć, że nie tylko przełożeni, ale 
również i współpracownicy. W paragrafie 1 
cytowanego wyżej artykułu kodeksu pracy 
nałożony został na pracodawcę obowiązek 
przeciwdziałania mobbingowi. Paragraf 1 

Granice odpowiedzialności

PRAWO W FIRMIE

PRACODAWCY I MOBBING

Ofierze mobbingu przyznane zostały, w omawianym 
artykule kodeksu pracy, dwa uprawnienia, jakie przysługują 

mu względem pracodawcy: zadośćuczynienie za rozstrój 
zdrowia oraz odszkodowanie za zwolnienie z pracy
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art. 943 k.p. zakazuje pracodawcy stosowa-
nie mobbingu, ale co istotne, nakazuje mu 
stworzyć takie warunki, które zapewnią, że 
jego pracownik nie będzie na mobbing na-
rażony, np. ze strony współpracowników. 
Na mocy tego przepisu pracodawca winien 
opracowywać wszelkie regulaminy i stoso-
wać taki system nadzoru w swoim zakła-
dzie pracy, aby uniemożliwić czy zminima-
lizować możliwość wystąpienia tego zjawi-
ska, a przynajmniej prowadzić wewnętrzne 
kontrole wychwytujące przypadki mobbo-
wania. Działania takie noszą nazwę pre-
wencji antymobbingowej.

Co przysługuje mobbowanemu?

Ofierze mobbingu przyznane zosta-
ły, w omawianym artykule kodeksu pra-
cy, dwa uprawnienia, jakie przysługują mu 
względem pracodawcy: zadośćuczynienie 
za rozstrój zdrowia oraz odszkodowanie za 
zwolnienie z pracy.

Art. 943 § 3 k.p. przyznaje pracowni-
kom, którzy wskutek mobbingu doznali 
rozstroju zdrowia, prawo do zadośćuczy-
nienia pieniężnego za doznaną krzywdę 
od pracodawcy. Warunkiem nabycia prawa 
do zadośćuczynienia jest rozstrój zdrowia 
kwalifikowany w kategoriach medycznych. 
Nie jest w tym przypadku wystarczające 
wykazanie wyłącznie następstw w sferze 
psychicznej poszkodowanego, takich jak 
uczucie smutku, przygnębienia, żalu i in-
nych negatywnych emocji (zgodnie z wyro-
kiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie sygn. 
akt I ACa 882/00). W przepisie tym poja-
wia się „nieostre” pojęcie odpowiedniej 
sumy, jakiej może domagać się mobbowa-
ny od pracodawcy tytułem zadośćuczynie-
nia. Za odpowiednią sumę należy przyjąć 
taką kwotę, która w sposób realny z punk-
tu widzenia ekonomicznego odzwierciedli 
doznaną krzywdę. Nie może zatem to być 
suma symboliczna ani też nadmierna, któ-
rej pracownik nie mógłby ze swoimi kwali-
fikacjami zarobić przez całe zawodowe ży-
cie. Gigantyczne odszkodowania dla mob-
bowanych pracowników, o jakich media 
donoszą za oceanem, w USA, w naszej 
rzeczywistości nie mogą mieć miejsca. 
Suma „odpowiednia” to taka, która przy 
uwzględnieniu krzywdy poszkodowane-
go jest utrzymana w rozsądnych grani-
cach, odpowiadających aktualnym warun-
kom i przeciętnej stopie życiowej społe-
czeństwa (stanowisko Sądu Najwyższego 
w wyroku z 28.09.2001 r., sygn. akt  III 
CKN 427/00).  Zadośćuczynienie obejmu-
je wszystkie cierpienia fizyczne i psychicz-
ne, zwłaszcza stopień niepełnosprawno-
ści, oszpecenia, dolegliwości psychicznych 
występujących obecnie i mogących wystą-
pić w przyszłości; uwzględnić trzeba rów-
nież stopień cierpienia pracownika (w tym 
długotrwałość mobbowania), a także czas 
wyłączenia z życia społecznego i zawodo-
wego wywołany mobbingiem.

Drugim uprawnieniem (określonym 
w art. 943 § 4 k.p.) jest dochodzenie od-
szkodowania za rozwiązanie stosunku 
pracy, jeżeli jego przyczyną był mobbing. 
Odszkodowanie posiada charakter kom-
pensacyjny i ma na celu naprawienie 
szkody, jaką pracownik poniósł wskutek 
mobbingu. Warunkiem tego roszczenia 
jest wypowiedzenie stosunku pracy przez 
pracownika uzasadnione mobbingiem. 
Oczywiście uzasadnienie takie podlega 
ocenie, w pierwszej kolejności przez pra-
codawcę, a w wypadku niezaakceptowania 
– przez sąd pracy. Ustawodawca nałożył na 
pracownika obowiązek złożenia na piśmie 
oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pra-
cy z powodu mobbingu wraz z uzasadnie-
niem. Niedochowanie tego obowiązku nie 
powoduje jednak nieważności tej czynno-
ści, tzn. rozwiązania stosunku pracy. Forma 
tak ma jedynie znaczenie dla celów dowo-
dowych, przy dochodzeniu odszkodowania 
przed sądem. Podkreślić trzeba, że rozwią-
zanie stosunku pracy na podstawie cyto-
wanego przepisu może nastąpić w każdej 
formie przewidzianej w kodeksie pracy, czy 
to za wypowiedzeniem, czy bez wypowie-
dzenia. Wysokość odszkodowania mierzy 
się przede wszystkim wartością utracone-
go dochodu, ale również rozstrojem zdro-
wia towarzyszącym zwolnieniu z pracy. 
Przyjmuje się, że pracownik może złożyć 
wspomniane oświadczenie woli najpóźniej 
w ciągu miesiąca od zakończenia stosowa-
nia wobec niego mobbingu, w przeciwnym 
razie może ono być uznane za bezzasadne. 
Samo roszczenie o odszkodowanie z tego 
tytułu przedawnia się z upływem 3 lat od 
dnia rozwiązania umowy o pracę.

Jeszcze raz trzeba zaznaczyć, że upraw-
nienia powyższe przysługują pracownikowi 
mobbowanemu w stosunku do pracodaw-
cy, bez względu na to, czy on był mobbe-
rem, czy inna osoba.

Może się zdarzyć, że pracownik nad-
użyje swojego uprawnienia i złoży oświad-
czenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy 

bez wypowiedzenia z powodu mobbingu 
i wystąpi o odszkodowanie bezpodstaw-
nie. Skutkiem takiego działania będzie 
oczywiście oddalenie jego roszczenia o od-
szkodowanie oraz możliwość wystąpienia 
przeciwko niemu pracodawcy z roszcze-
niem o odszkodowanie z art. 122 k.p. (je-
żeli pracownik umyślnie wyrządził szko-
dę, jest obowiązany do jej naprawienia 
w pełnej wysokości). Nadto pracodawca 
może wystąpić przeciwko pracownikowi, 
w oparciu o przepisy art. 23 i 24 kodek-
su cywilnego, o ochronę dóbr osobistych, 
może bowiem zdarzyć się tak, że w spo-
sób oczywiście bezpodstawny pracownik 
podniesie w uzasadnieniu swojego wypo-
wiedzenia zarzuty naruszające dobra osobi-
ste pracodawcy. Jest to istotne zwłaszcza 
wtedy, gdy pracodawca długo wypracowy-
wał sobie pozytywny wizerunek rzetelne-
go przedsiębiorcy, przestrzegającego praw 
pracowniczych.

Nakaz zawarty w kodeksie pracy sta-
nowiącym o stosowaniu prewencji anty-
mobbingowej dotyczy każdego pracodaw-
cy i jest on obligatoryjny. Wszelkie próby 
ominięcia  przez podpisywanie przez pra-
cowników oświadczeń o „dobrowolnej” 
rezygnacji z ochrony przed mobbingiem są 
bezprawne i nie mają żadnego znaczenia. 
Żadną umową nie można wyłączyć regula-
cji ustawowej nakładającej obowiązek dla 
pracodawcy w tym zakresie.

Uwagę zwrócić przy okazji należy na to, 
że osobną sprawą jest odpowiedzialność 
karna pracodawcy i mobbera, jeżeli są to 
różne osoby, w związku z wystąpieniem 
mobbingu. Odpowiedzialność taka może 
przybierać bardzo różną postać, np. naru-
szenia praw pracowniczych z art. 218 ko-
deksu karnego czy naruszenia nietykalno-
ści z art. 217 k.k. Jest to uzależnione od 
charakteru czynności mobbingowej i pod-
miotu wykonawczego.

PIOTR LEŚNIEWSKI

PRAWO W FIRMIE

PRACODAWCY I MOBBING

Pracownik, który zgłasza fakt mobbingu, musi sam 
przedstawić stosowne na to dowody. Na jego barkach 
spoczywa udowodnienie przed sądem, że zachowanie 

się pracodawcy czy innych osób było prześladowaniem 
opisanym w art. 943 § 2 k.p. Fo
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Kompetentna i doświadczona kadra oraz re-
alizacja programu inwestycyjnego gwarantują 
wzrost standardu świadczonych usług.

Do celów strategicznych Spółka zalicza sta-
łą poprawę jakości i bezpieczeństwa przewo-
zów, pełne dostosowanie się do wymagań 
klientów i nowoczesnych standardów w ko-
munikacji miejskiej. Do sukcesywnego rozwo-
ju Miejskiego Zakładu Komunikacji przyczynia 
się bliska współpraca Spółki z Prezydentem 
Miasta i Radą Miasta, realizującymi wspólną 
politykę transportową Piły.

Przedmiotem działalności Miejskiego 
Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile 

są usługi w zakresie pasażerskiego trans-
portu zbiorowego. Firma istnieje od 1957 
roku i działa przede wszystkim lokalnie.

„Przewozimy naszych pasażerów 
sprawnie i bezpiecznie, dbając o środowi-
sko naturalne. Misję służenia mieszkań-
com Piły i okolicznych gmin Spółka reali-
zuje, wykorzystując wszystkie zasoby, sta-
wiając na wiedzę i umiejętności”.

Jakość świadczonych usług, która od-
powiada oczekiwaniom zgłaszanym przez 
klientów, mieszkańców, jest ważnym kry-
terium oceny przewoźnika.

Kluczowe czynniki wpływające na po-
ziom satysfakcji klienta, gwarantowane 
przez MZK Piła Sp. z o.o. to:
  ∙ punktualność,

  ∙ optymalny stopień zatłoczenia pojaz-
dów, aby zapewnić pasażerom wysoki 
komfort podróży,
  ∙ wysoki udział autobusów niskopodło-
gowych (50 proc.) w posiadanym taborze, 
zniesienie barier dla osób niepełnospraw-
nych – certyfikat „W pełni zaradni” otrzy-
many w 2007 roku, 
  ∙ zoptymalizowane trasy przejazdów 
autobusów,
  ∙ dobrze zaplanowana przesiadkowość 
(krótki okres oczekiwania na przystanku),
  ∙ wysoka częstotliwość kursowania 
autobusów,
  ∙ wysoka jakość obsługi klienta (umun-
durowanie kierowcy, obsługa klienta 
zgodnie z zapisami w Instrukcji 
Kierowcy),
  ∙ szeroka dostępność informacji (przy-

stanki autobusowe, strona internetowa, 
rozkład jazdy WAP). 

P R O M O C J A

NAJLEPSZE FIRMY

Wręczenie certyfikatu „Najwyższa 
Jakość” przyznanego przez Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Badań nad Jakością
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Przewidywanie 
odpowiedzi w procesie 
komunikacji

ABC BIZNESU

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Kolejny tekst rozważań poświęconych 
komunikacji interpersonalnej traktował 
będzie o możliwościach przewidywania 
odpowiedzi, których udzielają nam nasi 
rozmówcy.

Aby do tego doprowadzić, należy prze-
kaz i pytania formułować w taki spo-

sób, by odblokowywały one zapisane 
w naszym umyśle „pliki” z interesującymi 
nas informacjami. O sposobach otwiera-
nia za sprawą zadawanych pytań kolejnych 
„plików” – posługując się terminologią in-
formatyczną – pisałem już wcześniej, ale 
dzisiaj spróbuję wskazać sposoby takiego 
ich formułowania, by z pewnym prawdo-
podobieństwem przewidywać, jakiej odpo-
wiedzi udzieli nam rozmówca.

Czas pytań…
Żeby zobrazować to, co napisałem 

powyżej, zabawmy się w grę polegającą 
na zadawaniu pytań. Gra ta pozwoli nam 
sprawdzić, co dzieje się w umyśle osoby, 
która odpowiada na tak sformułowane py-
tania. Niezależnie od tego, czy Państwo 
sami odpowiecie na te pytania zgodnie ze 
wzorem, który później opiszę, czy też nie, 
spróbujcie, proszę, zadać je Waszym zna-
jomym, aby sprawdzić, jaka jest powta-
rzalność takiego schematu. Proszę jednak, 
by nie sprawdzać końcowych odpowiedzi 
przed przejściem wszystkich etapów za-
proponowanej zabawy.

Wyobraźcie sobie Państwo, że zada-
ję Wam następujące pytania, a następnie 
udzielcie odpowiedzi.

1. a)  Czy możesz wybrać jedną z liczb  
  od  2 do 9?

b)  Czy możesz pomnożyć tę liczbę  
 przez 9?
c)  Otrzymałeś liczbę dwucyfrową?
d)  Czy możesz dodać te dwie liczby?
  (np. 9 × 7 = 63 = 6 + 3 = 9)
e) Czy możesz odjąć od tej liczby 5?

Otrzymaliście Państwo wynik, który 
należy teraz poddać następującemu kodo-
waniu.

2. · Jeśli otrzymaliście Państwo liczbę
  1, to zastąpcie ją literą A.

·   Jeśli otrzymaliście Państwo liczbę
 2, to zastąpcie ją literą B.
·   Jeśli otrzymaliście Państwo liczbę
 3, to zastąpcie ją literą C.
·   Jeśli otrzymaliście Państwo liczbę
 4, to zastąpcie ją literą D.

Proszę teraz, abyście Państwo pomy-
śleli o wybranej literze i odpowiedzieli na 
następujące pytania:

3. a) Czy możesz pomyśleć o KRAJU,
  którego nazwa rozpoczyna się na
  tę literę?

b)  Czy możesz pomyśleć o KOLORZE, 
 którego nazwa zaczyna się na 
 trzecią literę nazwy kraju, o którym
 pomyślałeś?
c)  Czy znasz KWIAT, którego nazwa
 zaczyna się na ostatnią literę nazwy
 tego koloru?

Na ogół ludzie odpowiadają: 
Dania, niebieski, irys.
A jak Państwo odpowiedzieliście?

Jeśli Wasze odpowiedzi różnią się od 
tych, które wskazałem, to wypróbujcie tę 
grę, jak wspomniałem już wcześniej, z Wa-
szymi znajomymi. Jestem pewien, że od-
kryjecie Państwo to samo, co ja odkry-
wam nieustannie, kiedy zadaję te pytania 
w czasie wykładów, konferencji i szkoleń 
poświęconych komunikacji interpersonal-
nej. A mianowicie, większość osób odpo-
wiada właśnie w taki sposób, jak wskaza-
łem powyżej. Sprawdźmy zatem, co działo 
się w umysłach ludzi w czasie zadawania 
tych pytań.

…i odpowiedzi

Ad 1: Wszystkie liczby od 2 do 9 po-
mnożone przez 9 dają liczby dwucyfrowe, 

Wyobraźcie sobie Państwo, że zadaję 
Wam  pytania, a następnie udzielcie 

na nie odpowiedzi
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a kiedy doda się do siebie obie części, wy-
nik zawsze równy jest 9.

Np.  2 × 9 = 18; 1 + 8 = 9
       3 × 9 = 27; 2 + 7 = 9
       4 × 9 = 36; 3 + 6 = 9
       5 × 9 = 45; 4 + 5 = 9
Ad 2: Jeżeli od 9 odejmiemy 5, to za-

wsze otrzymamy 4.
Ad 3: Kod literowy sprawia, że odpo-

wiadający wybierze literę D, gdyż ta litera 
została przyporządkowana do wyniku odej-
mowania 4.

Ad 4: Wracamy zatem do koncepcji, 
przedstawionej już w poprzednich arty-
kułach, według której każdy człowiek ma 
w głowie „pliki”, w których gromadzi in-
formacje. Tak więc pierwsze z pytań za-
danych na zakończenie naszej zabawy 
brzmiało: Czy możesz pomyśleć o kra-
ju, którego nazwa zaczyna się na tę lite-
rę? Ponieważ wiemy, że jest to litera D, 
prawdziwe pytanie brzmiało: Czy możesz 
wymienić nazwę kraju zaczynającą się 
na literę D? Zdecydowana większość lu-
dzi żyjących w naszym kręgu cywilizacyj-
no-terytorialnym wymieni Danię. Drugie 

pytanie brzmiało zatem: Czy możesz wy-
mienić kolor o nazwie zaczynającej się na 
literę N? Wiem, że istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że trzecią literą jest N, gdyż 
zakładam, że krajem na literę D była Dania. 
Druga odpowiedź, z dokładnie tych sa-
mych powodów co w pierwszym przypad-
ku, brzmi najczęściej: niebieski. Tak więc 
pytanie o kwiat to w rzeczywistości pyta-
nie o roślinę, której nazwa rozpoczyna się 
na literę I, a brak innych typów powoduje, 
że wybieramy irysy.

Stosowałem ten test wielokrotnie, pra-
cując z ludźmi w różnym wieku, a w koń-
cowym wyniku otrzymywałem ponad 90 
proc. takich właśnie odpowiedzi.

Komunikacja nawiązana

Szanowni Państwo, z naszej zabawy, 
która stanowiła centralny element tego 
artykułu, raz jeszcze wynika, że wszyscy 
ludzie grupują wiadomości w „pliki” i że 
poczyniona przeze mnie w poprzednich 
artykułach analogia porównująca ludzki 
umysł do komputera nie jest pozbawiona 

racji bytu. Fakt ten powinien skłonić nas 
wszystkich do starannego przemyślenia 
pytań, które chcemy zadać bądź też zadaje-
my w czasie rozmowy. Bądźmy świadomi 
tego, że kiedy przekazujemy innym infor-
macje, to mają oni większe szanse na ich 
zapamiętanie wówczas, gdy – przed wpro-
wadzeniem nowych danych – otworzymy 
odpowiednie „pliki” w ich umysłach.

To wszystko, co chciałbym zamie-
ścić w tym artykule, ale nie jest to jesz-
cze nasze ostatnie spotkanie na tym 
gruncie. W następnych artykułach publi-
kowanych na łamach magazynu „Biznes 
Wielkopolska” będziemy odkrywali jesz-
cze wiele elementów, które składają się 
na skuteczny proces komunikacji interper-
sonalnej.

Dr SŁAWOMIR HINC
Socjolog

ABC BIZNESU

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
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Wśród jezior i lasów

Gmina Sieraków leży w zachodniej czę-
ści  województwa wielkopolskiego, w po-
wiecie międzychodzkim, na skraju Puszczy 
Noteckiej, w dorzeczu Warty, na terenie 
Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. To 
rejon o wyjątkowych walorach turystycz-
no-rekreacyjnych. Liczne, malowniczo po-
łożone – wśród rozległych lasów – czyste 
jeziora przyciągają rzesze turystów i wcza-
sowiczów.

Sieraków znajduje się w centrum Sie-
rakowskiego Parku Krajobrazowego. Park 
utworzono w 1991 r. w celu ochrony krajo-
brazu wyrzeźbionego przez lodowiec, peł-
nego wzgórz morenowych, wydm, jezior, 
poprzecinanego licznymi rzekami i strumie-
niami.

Atrakcyjne turystycznie okolice Siera-
kowa sprzyjają uprawianiu wycieczek pie-
szych, rowerowych, kajakowych, a także 
samochodowych.

Miasto z bogatą historią

Pierwsza pisemna wzmianka o Sierako-
wie powstała w połowie XIII w. W 1358 r. 
gród uzyskał prawa miejskie, co oznacza, 
że miasto obchodzi w 2008 r. 650-lecie ist-
nienia. W 1591 r. dobra sierakowskie ku-
puje Piotr Opaliński, wojewoda poznański, 
za kwotę 60.000 florenów. Kontynuując 
wątek „własnościowy”, warto wskazać, 
że w 1695 r. Sieraków drogą małżeństwa 
przechodzi na własność późniejszego kró-
la Stanisława Leszczyńskiego, a następnie 
jego córki Marii, królowej Francji. Ona z ko-
lei w 1749 r. sprzedaje miasto za milion 
złotych polskich Henrykowi Bruhlowi, mi-
nistrowi Augusta III.

W 1619 r., za sprawą Piotra Opa-
lińskiego, rozpoczęto budowę kościoła 
i klasztoru dla zakonu oo. bernardynów. 
Budowlę poświęcono w 1625 r. W XVI–
–XVII w. Sieraków rozwija się gospodarczo 
– znajduje się tu komora celna, a liczne jar-
marki nadają tętno jego życiu. Jednakże ka-
taklizmy nie ominęły tego grodu, jak wielu 
jemu podobnych. W 1710 r. zaraza wylud-
nia miasto, w 1770 – wielki pożar wywo-
łany przez Moskali je niszczy, a w 1817 
– w wielkim pożarze płonie prawie całe 
miasto. Jakby tego było mało, w 1832 r. 
miasto ogarnia epidemia cholery (później 

także w 1848 i 1873). Sierakowianie jed-
nak się nie poddają. Rozwijają rzemiosło 
i manufaktury, w efekcie czego w XIX w. 
Sieraków staje się ponadlokalnym ośrod-
kiem drobnego przemysłu.

W 1829 r. założone zostaje słyn-
ne Stado Ogierów. Prawie wiek później, 
w 1924 r. – powstaje huta szkła (obecnie 
Huta Szkła „Sieraków” S.A.) – największy 
zakład pracy Sierakowa. W 1929 r., nad 
Jeziorem Jaroszewskim, utworzono ośro-
dek sportowy przygotowujący m.in. repre-
zentantów kraju do Igrzysk Olimpijskich. 
Obserwuje się początek ruchu turystycz-
nego.

Po wojnie, w 1957 r. powstaje pierw-
szy rezerwat przyrody w gminie Sieraków: 
Czaple Wyspy na Jeziorze Kłosowskim; 
potem kolejne: Buki nad Jeziorem Lu-
tomskim – 1958 r., Cegliniec – 1960 r. 
oraz Mszar nad jeziorem Mnich – 1967 r. 
W 1991 r. wojewoda poznański podpisu-
je rozporządzenie powołujące Sierakowski 
Park Krajobrazowy. Ważną datą jest rok 
1995, w którym szczątki Opalińskich zosta-
ją uroczyście przeniesione do odbudowa-
nego Zamku Opalińskich. Obiekt ten zaczy-
na funkcjonować jako muzeum. W 1997 r. 
w Chalinie rozpoczyna działalność Ośrodek 
Edukacji Przyrodniczej.

  
Warto zobaczyć w mieście

Wielu osobom Sieraków kojarzy się 
przede wszystkim z końmi. Od blisko 180 
lat działa tu Stado Ogierów prowadzą-
ce hodowle koni rasy wielkopolskiej oraz 
koników polskich. Stado co roku odwie-
dzają tysiące turystów chcących skorzy-
stać z uroków przejażdżki bryczką, jazdy 
wierzchem czy uczestniczyć w jesiennych 
biegach św. Huberta. Interesującymi miej-
scami są: powozownia (kolekcja powozów 
z przełomu XIX i XX w.) oraz szorownie (ko-
lekcja uprzęży). Na terenie Stada rosną im-
ponujące okazy drzew – w parku 700-letni 
dąb, cztery stare dęby na środku główne-
go placu, a przed dawnym pałacem rzadkie 
cyprysy nutkajskie. Dobrym uzupełnieniem 
wycieczki jest przejazd bryczką.

Następna atrakcja to Muzeum 
Zamek Opalińskich. W latach 1993–
–1994 przeprowadzono badania archeolo-
giczne ruin znajdującego się nad Wartą 

Urokliwe miejsce 
    – Sieraków

PROMOCJA WIELKOPOLSKI
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zamku. Odbudowano jego południowe 
(jedno z dwóch) skrzydło – z przeznacze-
niem na muzeum – odtwarzając wygląd 
z czasów Opalińskich. Dla zwiedzających 
otwarte zostało w czerwcu 1995 r. W ka-
plicy Zamku znajduje się muzeum rodziny 
Opalińskich z przeniesionymi z kaplicy pa-
rafialnej szczątkami rodziny umieszczony-
mi w zdobionych sarkofagach. Obejrzeć 
można również znaleziska z prac wykopa-
liskowych prowadzonych przed odbudową 
Zamku oraz przedmioty związane z historią 
Sierakowa. W sali reprezentacyjnej urzą-
dzane są uroczyste sesje Rady Miejskiej. 
Tutaj też udziela ślubów Urząd Stanu 
Cywilnego. Na Zamku odbywają się liczne 
wystawy, tradycją stały się koncerty muzy-
ki klasycznej.

Pobernardyński kościół parafial-
ny nazywany jest słusznie perłą Sierakowa. 
Ufundowany w 1619 r. przez wojewo-
dę poznańskiego Piotra Opalińskiego. 
Zbudowany na planie krzyża z kopułą, ma-
nierystyczny, z fasadą z 1865 r. Wystrój 
wnętrza manierystyczny i wczesnobaroko-
wy. Wnętrze zachwyca unikatowym zdob-
nictwem – m.in. usytuowanym w centrum 
ołtarza obrazem „Zdjęcie z krzyża” nama-
lowanym przez znanego malarza flamandz-
kiego Artusa Wolfforta oraz z rzadkiej urody 
stallami (ławy dla duchowieństwa ustawio-
ne wzdłuż prezbiterium) – najpiękniejszymi 
w Polsce, ukończonymi w 1641 r. przez 
brata Hilariona z Poznania. Warto ponad-
to obejrzeć nagrobek Piotra Opalińskiego 
z białego alabastru i czarnego marmuru 
oraz nagrobki teściów króla Stanisława 
Leszczyńskiego – Jana i Zofii Opalińskich. 
Równie ciekawe są umiejscowione w ko-
ściele ołtarze. W podziemiach kościo-
ła do 1991 r. spoczywały prochy rodu 
Opalińskich. 

Na trzy strony świata
  
Można polecić trzy kierunki podróżowa-

nia po Gminie Sieraków. Pierwszy z nich, 
południowo-wschodni, wiedzie w kierun-
ku rynnowego Jeziora Lutomskiego, nad 
którym znajduje się rezerwat „Buki nad 
Jeziorem Lutomskim”, a dalej zmie-
rza do „Diabelskiego Kamienia” w okoli-
cach Lutomia. Drugi kierunek, północny, 
zawarciański, to porośnięta jednolitym bo-
rem sosnowym Puszcza Notecka, je-
den z największych kompleksów leśnych 
w Polsce (135 tys. ha!), porośnięta głów-
nie borem sosnowym, stanowiąca wy-
dmowy obszar w widłach Warty i Note-
ci. Piaszczyste drogi puszczy, ogromne 
obszary leśne, cisza śródleśnych jezior: 
Lichwin, Kubek, Mnich i Barlin – zostają na 
długo w pamięci. Atrakcyjność terenu po-
lodowcowego podwyższają istniejące tam 
trzy rezerwaty przyrody i pomnikowy dąb 
w Marianowie. Stacje turystyczne w Bu-
charzewie i Błotach oferują noclegi i jaz-
dę konną. Kierunek trzeci, zachodni, to 
niezwykle malowniczy obszar porośnięty 
w części starym, fragmentami naturalnym 
lasem. Teren ten urozmaicony jest szere-
giem pięknych i czystych jezior, z których 
każde ma odrębny charakter i swoisty 
urok. Jezioro Jaroszewskie – najbardziej 
zagospodarowane turystycznie; Śremskie 
– latem o niezwykłym seledynowym kolo-
rze wody, z rzadkimi gatunkami ryb, z kryp-
todepresją; Ławickie – o czystych wodach, 
czekające ciągle na „odkrycie” przez tury-
stów; Janukowo – najbardziej dzikie.

Warto zobaczyć w gminie

Góra Głazów to punkt widokowy na 
Puszczę Notecką i dolinę Warty zlokalizo-
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wany przy szosie do Kwilcza, na szczycie 
znajdującego się 104 m n.p.m. wzgórza 
morenowego. Jego centralne miejsce zaj-
muje głaz granitowy o obwodzie ok. 9 m. 
Obok leży kilka mniejszych głazów narzu-
towych. Dąb w Marianowie rośnie na 
skraju Puszczy Noteckiej, blisko Warty. To 
największe drzewo puszczy, pomnik przy-
rody – dąb o obwodzie ok. 780 cm. Trwają 

spekulacje, ile ma lat. Obok dębu stoi bu-
dynek dawnej łuszczarni, w której pozy-
skiwano nasiona z szyszek sosnowych. 
Diabelski kamień to wielki głaz narzu-
towy o obwodzie ok. 11 m – w pobliżu 
szlaku turystycznego łączącego Sieraków 
z Lutomiem. Buki nad Jeziorem 
Lutomskim stanowią rezerwat przyrody 
najbliższy ośrodkom wczasowym. Jego 
środkiem przebiega często uczęszczany 
szlak turystyczny. Położony na zachodnim 
brzegu Jeziora Lutomskiego, długi na 3,5 
km rezerwat chroni stary las bukowy po-
przecinany jarami i licznymi strumieniami. 
Żyją tu rzadkie okazy zwierząt, głównie 
ptaków. Przebycie „Buków nad Jeziorem 
Lutomskim” pozostawia wspomnienie 
obcowania z dziką przyrodą. Rezerwat 
Cegliniec został utworzony w celu ochro-
ny fragmentu boru sosnowego ocalałego 
z klęski strzygoni choinówki, która w latach 
1922–1924 zniszczyła drzewostan pusz-
czy. „Cegliniec” znajduje się na wschod-
nim brzegu jeziora Mnich. W rezerwacie 
rosną nie tylko 150-letnie sosny, ale i dęby, 
topole, osiki, a z rzadszych roślin berberys, 
tarnina, jałowiec. Żyją tu dziki, sarny, jele-
nie i – od niedawna – bobry.

Dęby Robin Hooda w Chalinie

W pięknie odrestaurowanym XIX-
-wiecznym dworze urządzono poglądową 
ekspozycję przyrodniczą oraz nowoczes-
ny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 
z dobrze wyposażonymi salami dydaktycz-
nymi. Są tu też pokoje gościnne o wysokim 
standardzie. W parku podworskim można 
zobaczyć jedyne w Polsce sadzonki dwóch 
dębów pochodzących z Puszczy Sherwood 
z hrabstwa Nottingham w Anglii. Sadzonki 
rozmnożono wegetatywnie z dębu słynne-
go Robin Hooda z Sherwood. Mają nadane 
certyfikaty potwierdzające ich oryginalność. 
To prawdziwe światowe unikaty objęte za-
kazem reprodukcji. Zaczyna się tu ścieżka 
dydaktyczna do „Jarów koło Chalina”, 
prowadząca przez najdziksze i najbardziej 
urokliwe zakątki Sierakowskiego Parku 
Krajobrazowego.

Centrum wypoczynku

Między Jeziorami Lutomskim a Jaro-
szewskim znajduje się kompleks ośrod-

ków wypoczynkowych i szkoleniowych: 
kąpieliska, kampingi, domki letniskowe, 
wypożyczalnie, obiekty sportowe i rekre-
acyjne, restauracje, bary, sklepy; miejsce 
zawodów sportowych, spacerów. Na tere-
nie ośrodka TKKF mamy pływalnię oddaną 
do użytku w 2000 r. Wewnątrz – dwa ba-
seny i 50-metrowa zjeżdżalnia; także sauna 
i siłownia.   W ośrodku „Natura-Tour” zbu-
dowano nowoczesną, skomputeryzowaną, 
czterotorową kręgielnię, miejsce trenin-
gów i  sportowych zabaw.

 
                                  Opracował 

EDWARD MODELEWSKI
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Polskie firmy 
(pozornie) ekologiczne

I T

D-LINK TECHNOLOGY

Sprzęt informatyczny zużywa ponad 
1/3 energii elektrycznej w polskich 
firmach – wynika z badań D-Link 
Technology Trend przeprowadzonych 
na zlecenie firmy D-Link. Firmy chcą 
oszczędzać energię i w 80 proc. 
deklarują, że czynnik energooszczędności 
powinien być brany pod uwagę 
przy zakupie sprzętu IT. Jednak te 
deklaracje nie znajdują potwierdzenia 
w rzeczywistości. Jedynie 16 proc. 
przedsiębiorstw systematycznie 
umieszcza wymagania związane 
z ograniczoną konsumpcją energii 
podczas organizowanych przetargów na 
infrastrukturę teleinformatyczną.

W    kolejnej odsłonie badań D-Link Tech-
nology Trend sprawdzono świado-

mość ekologiczną polskich firm z sekto-
ra MSP w kontekście wykorzystywanego 
sprzętu komputerowego. Okazało się, że 
nasze przedsiębiorstwa doskonale zdają 
sobie sprawę z problemu nadmiernej kon-
sumpcji energii przez sprzęt informatycz-
ny, ale nie przekłada się to na konkretne 
decyzje przy wyborze urządzeń infrastruk-
tury IT.

Przytłaczająca większość przedsiębior-
ców (92 proc.) doskonale zdaje sobie spra-
wę, że wykorzystanie energooszczędnych 
urządzeń IT przyczynia się nie tylko do 
oszczędności finansowych, ale także do 
dbałości o środowisko naturalne. Dlatego 
80 proc. firm uważa, że czynnik energoosz-
czędności powinien być brany pod uwagę 
przy zakupie sprzętu teleinformatycznego. 
Co więcej, firmy są w stanie ponieść do-
datkowe koszty na taką inwestycję – tak 

odpowiedziało 60 proc. badanych przedsię-
biorstw. Tyle deklaracje.

W rzeczywistości zdecydowana więk-
szość firm organizujących przetargi na za-
kup sprzętu IT w ogóle nie bierze pod uwa-
gę czynników związanych z energoosz-
czędnością urządzeń (42 proc.) lub robi to 
sporadycznie (41 proc.). Jedynie co dwu-
dzieste (5 proc.) przedsiębiorstwo deklaru-
je, że za każdym razem przy zakupie sprzę-
tu w specyfikacji przetargowej umieszcza 
„energooszczędne” wymagania. Dalsze 
11 proc. stara się robić to jak najczęściej.

Ankietowanym zadano również pytanie 
dotyczące poboru energii przez urządze-
nia IT działające w ich przedsiębiorstwach. 
W co szóstej firmie sprzęt teleinformatycz-
ny konsumuje ponad 60 proc. energii, a sta-
tystyczne polskie przedsiębiorstwo zużywa 
na zasilanie infrastruktury IT 36 proc. wyko-
rzystywanej energii elektrycznej.
  – Możliwość bardziej racjonalnego po-
boru energii elektrycznej oferują dziś nie-
mal wszystkie nowoczesne urządzenia IT. 

Według naszych wyliczeń urządzenia sie-
ciowe najnowszej generacji (przełączni-
ki, routery) powodują oszczędność ener-
gii na poziomie ponad 40 proc. – mówi 
Roman Napierała, szef D-Linka w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej. – Jeśli zało-
żymy, że średniej wielkości firma zużywa 
6000 kWh energii miesięcznie, to w ciągu 
roku używając sprzętu energooszczędne-
go, może zaoszczędzić około 3500 złotych. 
A dodatkowo rozwiązania energooszczęd-
ne podnoszą „ekologiczny” status przed-
siębiorstwa.

Na świecie problem energooszczęd-
ności w urządzeniach komputerowych zo-
stał już dawno zdiagnozowany. W raporcie 
opublikowanym przez Lawrence Berkeley 
National Laboratory eksperci stwierdzają, 
że konieczne jest zmniejszenie poboru prą-
du przez serwery i komputery. W 2010 roku 
tylko USA będą musiały wydać na energię 
dla urządzeń informatycznych dodatkowe 
3,5 mld dolarów. Jak stwierdził w raporcie 
profesor Jonathan Koomey z Uniwersyte-
tu Stanforda – w latach 2000–2005 pobór 
mocy przez systemy informatyczne tylko 
w USA wzrósł pięciokrotnie. Według au-
torów raportu konieczne jest stworzenie 
wydajniejszych energooszczędnych pro-
cesorów i rezygnacja z małych, niezbyt 
wydajnych serwerów. Jeśli takie techno-
logie zostaną wprowadzone, to w latach 
2005–2010 zużycie energii przez kompute-
ry i serwery wzrośnie na świecie o 40 proc. 
Jeśli prace te będą opóźniane, światowe 
zużycie energii przez komputery i serwery 
wzrośnie o 75 proc.

Badanie D-Link Technology Trend na 
temat zielonego IT przeprowadziła firma 
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International Data Group Poland S.A. (IDG) 
w maju 2008 roku. Badanie wykonano me-
todą wywiadów telefonicznych na grupie 
228 firm z sektora MSP zatrudniających od 
50 do 250 pracowników.

O badaniu D-Link Technology Trend

D-Link Technology Trend to cykliczne 
badanie nastawienia Polaków do nowych 
technologii. Realizowane jest na zlecenie 
firmy D-Link przez Instytut MillwardBrown 
SMG/KRC (badania konsumenckie) oraz 
dział badań firmy International Data 
Group Poland S.A. IDG (badania przedsię-
biorstw).

O firmie D-Link

D-Link jest czołowym światowym 
producentem sprzętu sieciowego. Firma 
jest m.in. głównym dostawcą urzą-

dzeń służących do komunikacji kom-
puterów z szerokopasmowym interne-
tem. D-Link Polska ściśle współpracu-
je z krajowymi ośrodkami akademickimi, 
szczególnie z Wydziałem Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki UW. W ramach 
projektu „Kulturalnie bez kabli” D-Link 
sponsoruje sieci bezprzewodowe w wie-
lu instytucjach kulturalnych Warszawy 
(m.in. w Galerii Zachęta, Centrum Sztuki 
Współczesnej, Teatrze Dramatycznym, 
Bibliotece Uniwersyteckiej), które bezpłat-
nie służą pracownikom, artystom oraz go-
ściom. D-Link jest członkiem Polskiej Izby 
Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej 
Izby Komunikacji Elektronicznej.

MARIUSZ PIASECZNY
PR Manager Eastern Europe

Wojtek Waglowski, 
Andrzej Jędrzejczak

Fleishman-Hillard
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Nowoczesny wygląd pojazdu 
w niepowtarzalny sposób reprezentuje 
jego klasę. Nowy H-1 znakomicie nadaje 
się zarówno do użytku w działalności 
komercyjnej (Van), jak i do tradycyjnego 
przewozu pasażerów (Wagon). 

Dzięki połączeniu najważniejszych war-
tości reprezentowanych przez markę 

Hyundai – doskonałości i niezawodności  
z nowoczesną stylistyką – powstał wyjąt-
kowo atrakcyjny model pojazdu.

Nowa stylizacja świateł przednich wy-
posażonych w reflektory typu MFR (Multi 
Facet Reflector) oraz zaprojektowana od 
nowa, polakierowana na srebrno lub opcjo-
nalnie chromowana osłona chłodnicy za-
pewniają prestiżowy wygląd.

Tył Nowego H-1 to kontynuacja stylisty-
ki. Pionowe zespoły świateł tylnych, wbu-
dowane w boczne części karoserii, współ-
grają stylem ze światłami przednimi.

Wnętrze 

Nowy H-1 to odpowiedni wybór zarów-
no jeśli chodzi o przewóz pasażerów, jak 
i ładunków. Konstrukcja pojazdu zapewnia 
mnóstwo miejsca na sprzęt dla profesjo-
nalisty, ekwipunek sportowy lub bagaże 
na wakacje. Wygoda pasażerów charak-

terystyczna dla samochodów osobowych 
jest zagwarantowana dzięki zastosowaniu 
okien bocznych na całej długości pojazdu. 
To rozwiązanie czyni model wyjątkowo uni-
wersalnym.

Przestrzeń dla kierowcy

Estetyczne, nowoczesne wykończe-
nie wnętrza z zastosowaniem dwóch barw 
podkreśla wartość najnowszego mode-
lu H-1. Pojazd jest wyposażony w ergo-
nomiczne elementy użytkowe oraz wiele 
schowków do przechowywania niewiel-
kich przedmiotów. Wszystkie elementy 
sterujące, jak np. elektryczne przełączni-
ki do otwierania okien, są w zasięgu ręki. 
Komputer pokładowy zintegrowany z pod-
świetlonym na zielono zestawem wskaźni-
ków nie męczy wzroku i jest wyraźnie wi-
doczny. Kierownica oraz umieszczona na 
konsoli przedniej dźwignia zmiany biegów 
to kolejne elementy podkreślające wyso-
ką jakość. 

Dużo przestrzeni

Zespół projektantów firmy Hyundai 
stworzył wnętrze na wzór samochodów 
klasy wyższej.

Wystarczy popatrzeć na znakomite do-
pasowanie i wykończenie poszczególnych 
elementów, aby docenić osiągnięcia pro-
jektantów, inżynierów, techników. Jest to 
świadectwo dążenia do doskonałości cha-
rakterystycznej dla firmy Hyundai. 

Wykorzystanie wysokiej jakości ma-
teriałów dobrego gatunku daje poczucie 
luksusu. 

Wersja ciężarowa i wersja Premium 
Wagon

Wyrafinowana, nowoczesna, zintegro-
wana konstrukcja powoduje, że pojazd nie 
jest tylko wielozadaniową ciężarówką, ale 
także wygodnym samochodem do prze-
wozu osób.

Nowy H-1 to praktyczne narzędzie biz-
nesu zaprojektowane przez Hyundai z my-
ślą o spełnieniu wszelkich możliwych wy-
magań użytkowników. Specyfikacja opie-
ra się na obszernej przestrzeni bagażowej 
i dużej wygodzie dostępu, którą zapew-
niają przesuwane drzwi po obu stronach 
pojazdu oraz w zależności od wersji – od-
chylana do góry klapa tylna lub dwuskrzy-
dłowe drzwi.

Van i Wagon z charakterem 
Nowy Hyundai H-1Nowy Hyundai H-1

Nowy H-1 to znaczący krok w dążeniu do 
perfekcji.  Reprezentuje znakomite 

połączenie wyjątkowej jakości, precyzyjnej
 technologii  i europejskiej stylistyki

M O T O R Y Z A C J A
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Wersje dwu- i trzymiejscowa umożli-
wiają osiągnięcie maksymalnej pojemności 
załadunkowej, zaś wersje pięcio- i sześcio-
miejscowa są kierowane do użytkowników 
pragnących połączyć możliwości przewozu 
osób i towarów. 

Wersja Wagon (ośmioosobowa) gwa-
rantuje optymalny komfort przewozu pa-
sażerów.

W zależności od potrzeb konfiguracja 
foteli pozwala na rezygnację z miejsc sie-
dzących na rzecz uzyskania przestrzeni ba-
gażowej.

Więcej przestrzeni do wykorzystania

Większa przestrzeń wewnętrzna za-
pewnia miejsce na większą ilość bagażu.

Płaska powierzchnia podłogi oraz kształt 
przestrzeni bagażowej w nowym H-1 gwa-
rantują wygodę podczas załadunku towaru. 
Szerokie, przesuwane drzwi oraz niski próg 
załadunkowy pozwalają łatwo wejść do po-
jazdu lub załadować do niego bagaż.

Wnętrze samochodu w wersji ciężaro-
wej wyposażone jest w pełnowymiarową 
przegrodę, a w górnej części ścian wbudo-
wane są okna. Dostępna jest także wersja 
z siatką ochronną za siedzeniem kierow-
cy. Po obu stronach pojazdu znajdują się 
przesuwane drzwi. Wnętrze przestrzeni 
ładunkowej pokryte jest miękkim materia-
łem ochronnym, a podłoga wykładziną wi-
nylową. 

Osiągi i bezpieczeństwo – moc, precyzja 
i jakość

Silnik Diesla w nowym H-1 gwarantu-
je wydajność idącą w parze z niezawod-

nością oraz ochroną środowiska natural-
nego. Silnik umieszczony jest z przodu, 
a napęd jest przenoszony na tylne koła. 
Pasywne elementy bezpieczeństwa obej-
mują wzmocnioną karoserię, pełen zestaw 
poduszek powietrznych oraz elektroniczne 
systemy kontroli stabilności i hamowania.

Silnik

Nowoczesny silnik o pojemności 2,5 l 
z turbiną o zmiennej geometrii i systemem 
wtrysku paliwa drugiej generacji zapewnia 
znakomite wyniki i niskie zużycie paliwa. 

W standardzie zastosowano manual-
ną pięciobiegową skrzynię biegów. Zawie-
szenie Nowego H-1 charakteryzuje się wy-
jątkową elastycznością. Z przodu zastoso-
wano kolumny McPhersona, a z tyłu za-
wieszenie wielowahaczowe ze sprężynami 
(wersja osobowa) lub resory piórowe (wer-
sja ciężarowa). Takie połączenie umożliwia 
pasażerom wygodną podróż niezależnie od 
ilości bagażu.

Aktywne bezpieczeństwo

ESP to często oczekiwany system 
w nowych samochodach. Zwiększa sta-
bilność toru jazdy i wspomaga kierowcę 
w momencie utraty kontroli w trudnych 
warunkach drogowych. 

Bezpieczeństwo bierne

Systemy poduszek powietrznych za-
pewniają bezpieczeństwo pasażerów i kie-
rowcy. W wyniku wielokrotnych symulacji 
komputerowych oraz testów każdy szcze-
gół został opracowany tak, aby zwiększyć 

bezpieczeństwo bierne. Wprowadzono 
wiele takich elementów, jak poduszki po-
wietrzne, trzypunktowe pasy bezpieczeń-
stwa z mechanizmem wstępnego napi-
nania.

Redukcja wibracji i hałasu 

Zastosowanie nowych materiałów wy-
głuszających powoduje zmniejszenie hała-
sów dochodzących z pracujących podze-
społów samochodu.

System klimatyzacji najwyższej jakości

Ręczne sterowanie klimatyzacją jest 
równie proste jak włączenie radioodbiorni-
ka. Pasażerowie docenią z kolei opcjonalne 
kierunkowe nawiewy umieszczone w pod-
sufitce przy każdym siedzeniu. Można je 
ustawić w dowolnym kierunku.

System audio

Dostępne są różne systemy audio, któ-
re potrafią uprzyjemnić nawet najdłuższą 
podróż. System audio może być także wy-
posażony w wejście umożliwiające podłą-
czenie urządzeń zewnętrznych.

PL

Nowy H-1 to samochód uniwersalny. 
Zapewnia komfortową podróż pasażerom 
(wersja Premium Wagon) i jest optymalny 

do transportu towarów (wersja Van) 

H Y U N D A I

SAMOCHÓD DLA MENEDŻERA
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Żeby uściślić to zagadnienie, trzeba 
by się odwołać do takich pojęć, jak: 
kultura masowa, w której żyjemy, 
kultura medialna, kultura muzyczna. 
Są to terminy nieobce socjologom, 
psychologom społecznym, a także 
kulturoznawcom. Żyjemy – chcemy 
tego czy nie – w epoce medialnej, 
której szybki rozwój może zatrważać, 
i której tym bardziej potrzeba 
refleksji: dokąd zmierzamy i w jaką 
stronę będzie zmierzał kształt kultury, 
w szczególności kultury muzycznej?

Kultura to działanie całkowicie bezinte-
resowne, wymagające poświęcenia. 

Ma ono na celu osiągnięcie albo pokazanie 
jakiegoś dobra i piękna. Mając na uwadze 
tę definicję kultury Webera, możemy po-
stawić pytanie: czy nasza medialna epo-
ka pomaga w tym, by kulturę szerzyć, by 
ją promować, upowszechniać? Dziś, kie-
dy mówi się i śpiewa, że „wszystko jest 
na sprzedaż”, trudno nie patrzeć ze smut-
kiem na to, co dzieje się z wartościowymi 
dziełami kultury, zwłaszcza na polu mu-
zyki. Które z takich wartościowych dzieł 
mają „siłę przebicia” i są upowszechniane, 
a które nigdy nie wyjdą poza wąskie gro-
no fanatyków tzw. kultury wysokiej, którzy 
nie żałują żadnego wysiłku, by być odbior-
cą (lub twórcą) tylko wysokiej klasy działań 
kulturalnych?

Media mogą wiele pomóc w promowa-
niu autentycznej kultury; one pozwalają też 
na umasowienie jej. Trzeba jednak krytycz-
nie spytać: jaki jest poziom tej kultury, któ-
ra jest promowana przez media? Zbyt czę-
sto bowiem jesteśmy zdani na słuchanie 
czy obserwowanie np. utworów muzycz-
nych o wątpliwej jakości artystycznej, ale 
o zdumiewająco wysokim wsparciu me-
dialnym, co się wiąże oczywiście z wielki-
mi nakładami finansowymi. Zasadne więc 
jest i zawsze aktualne pytanie: w jaki spo-
sób i na co wydaje się gros pieniędzy (np. 
publicznych) przeznaczonych na promocję 
kultury? Czy upowszechnia się tylko to, 
co dobrze się sprzeda, czy dba się o ja-
kość promowanych dzieł muzycznych? 
Czy – wydając pieniądze na różne kultural-
ne przedsięwzięcia – myśli się o tym, żeby 
to była kultura wysoka i czy przy okazji re-
alizuje się jakąkolwiek politykę kulturalną, 
z którym to pojęciem problem mają nie tyl-
ko urzędnicy dysponujący publicznymi pie-
niędzmi, ale również politycy uchwalający 
budżet i określający priorytety działań? Czy 

naprawdę w umasowieniu kultury, zwłasz-
cza muzycznej, liczy się tylko to, co „jest na 
sprzedaż”? To są, oczywiście, pytania reto-
ryczne, ale bardzo potrzebne, szczególnie 
w środowiskach decydenckich, gdzie do-
konuje się wyboru: co promować, o czym 
pisać, co dopuścić do show-biznesu.

Dość szybko może okazać się, że mimo 
iż formalnie od ponad czterech lat nale-
żymy do Unii Europejskiej, mentalnie do 
zjednoczonej Europy nie weszliśmy. Czy 
zostały u nas usłyszane i zrozumiane sło-
wa najważniejszych polityków unijnych, 
choćby byłego przewodniczącego Komisji 
Europejskiej Jacques’a Delores’a, który 
mawiał, iż „Organizm bez duszy jest mar-
twy. Zjednoczona Europa potrzebuje du-
szy”. Przez pojęcie duszy zapewne rozu-
miał kulturę, i to nie tę masową, która pre-
tendować może do miana – co najwyżej 
– kolorowego opakowania. Nie bez koze-
ry w Brukseli toczone są co roku dysputy 
na temat szeroko zakrojonych programów 
kulturalnych. Skoro uczymy się od Europy 
zasad ekonomii wolnorynkowej, skoro jest 
ona dla nas przykładem w rozwoju gospo-
darki i społeczeństwa obywatelskiego, to 
dlaczego nie skorzystać z gotowych już 
wzorców w dziedzinie wspierania przed-
sięwzięć kulturalnych. Doda sprzeda się 
bez większej reklamy, Bach zaś potrzebuje 
wsparcia we współczesnym, lekko „przy-
głuchawym” (ze względu na zły system 
kształcenia także) społeczeństwie. Nawet 
za cenę kreowania pozytywnego snobi-
zmu – warto. Następca Deloroes’a, José 
Manuel Barroso, powiedział, że  „Kultura 
to główny filar poczucia przynależności 

do wspólnoty, którego Europa potrzebu-
je”. Tego rodzaju wypowiedzi można by 
mnożyć w nieskończoność. Ważne jed-
nak w polityce europejskiej jest to, że za 
słowami stoją fakty – ogromne fundusze 
przeznaczane na kulturalną działalność nie-
komercyjną, która może nie przemawia do 
liczących na szybki zysk czy potężną rekla-
mę sponsorów, ale powinna przemówić do 
mniej lub bardziej finezyjnych umysłów po-
lityków. 

Przywilejem naszego kraju jest jego 
umiejscowienie w Europie właśnie, a przez 
to wpisanie się w europejską kulturę i dzie-
dzictwo. Za to podziwiają Stary Kontynent 
miliony Amerykanów, dla których jeste-
śmy kolebką kultury wysokiej. Do tego 
dochodzi dość jasna i konkretna polityka 
kulturalna Brukseli. Zapytać należy tylko 
o to, w jakim stopniu wykorzystujemy na-
szą geopolityczną szansę? Na ile sprawnie 
Polska potrafi korzystać z dobrodziejstw 
płynących z unijnego wsparcia? Procesy 
rozwoju i przepływu informacji w dzisiej-
szej dobie globalizacji  mkną w zawrot-
nym tempie. Jeśli przegapimy tę szansę, 
możemy któregoś dnia ujrzeć nasze spo-
łeczeństwo zupełnie już głuche na komuni-
katy wypowiadane językiem współczesnej 
sztuki, kolebiące się w rytm estradowych 
przyśpiewek.

NATALIA KORCZYC

Jaka kultura?

M E D I A

PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI
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Zwycięstwo z obrazu

H I S T O R I A

WRZEŚNIOWA ROCZNICA

Pierwszym zestrzelonym przez aliantów 
samolotem podczas II wojny światowej 
był niemiecki bombowiec Do-17E. 
Zestrzelenie maszyny Luftwaffe 
przez  Władysława Gnysia uwiecznił 
amerykański malarz Roy Grinnell.

Dziewiętnaście  lat temu podczas mię-
dzynarodowej wystawy „Poland In-

vaded” (Polska zaatakowana), zorgani-
zowanej w pięćdziesiątą rocznicę wybu-
chu wojny na amerykańskim lotniskow-
cu-muzeum „Interpid”, zaprezentowano 
książkę pod tytułem „First Kill”. Była ona 
wspomnieniem młodzieńczych i wojen-
nych przeżyć Władysława Gnysia, spisa-
nych przez jego żonę Barbarę. Dołączono 
do niej również interesujące studium hi-
storyczne autorstwa znanego badacza hi-
storii polskich skrzydeł Jerzego B. Cynka, 
traktujące o okolicznościach zestrzelenia 
przez Gnysia rankiem 1 września dwóch 
niemieckich bombowców Do-17E.

Na podstawie licznych dowodów oka-
zało się, że Władysław Gnyś stał się au-
torem pierwszego podczas drugiej wojny 
światowej polskiego, a przez to i alianc-
kiego zwycięstwa powietrznego w walce 
z niemiecką Luftwaffe.

Rozpropagowanie tego faktu skłoniło 
amerykańskiego malarza batalistyki lotni-
czej Roya Grinnella do namalowania obrazu 
upamiętniającego ten epizod pierwszych 
godzin lotniczych zmagań II wojny świato-
wej. Wielce pomocny przy kompozycji sce-
ny walki okazał się również amerykański 
historyk lotnictwa James F. Lansdale. Po 
konsultacji z Gnysiem i J.B. Cynkiem opra-
cował on roboczy szkic walki, który bezpo-
średnio posłużył Grinnellowi do namalo-
wania obrazu. Płótno o wymiarach 64x42 

cm wykorzystano do wykonania setek re-
produkcji, które m.in. w formie pocztówek 
można kupić w wyspecjalizowanych skle-
pach w Stanach Zjednoczonych i Europie 
oraz do tej pory także i w Internecie.

Mimo wielu konsultacji nie ustrzeżo-
no się jednak na obrazie paru błędów, któ-
re wytknął J.B. Cynk. I tak numer seryj-
ny płatowca zamiast na biało wymalowa-
no na czarno, zaś na odwrocie pocztówki 
niewłaściwie zapisano kaliber karabinów 
„jedenastki”, podając 7,7 mm zamiast 
7,92 mm.

Interesujące są okoliczności, w któ-
rych doszło do spotkania polskiego pilota 
z niemieckimi bombowcami. W wyjaśnie-
nie wielu z tym związanych wątpliwości 
duży wkład wniósł wspomniany już Jerzy 
B. Cynk, oficjalny historyk Stowarzyszenia 
Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii. 
Jego badania pozwalają odnotować nastę-
pujące fakty.

Ppor. Władysław Gnyś i st. szer. Ta-
deusz Arabski, obaj na samolotach PZL 
P.llc, wystartowali pierwszego września 
jako boczni dowódcy dywizjonu krakow-
skiego kpt. Mieczysława Medweckiego. 
Było to ok. godz. 6.15–6.30. Podczas 
lotu zestrzelony został samolot kpt. 

Medweckiego, a ppor. Gnysiowi udało się 
uciec przed ogniem karabinów sztukasów.

Po chwili zauważył on lecące 1000 m 
poniżej dwa niemieckie bombowce, kieru-
jące się na Olkusz. Zaatakował ten znajdu-
jący się w tyle. Po chwili z silnika niemiec-
kiego samolotu zaczął wydobywać się 
dym. Bombowce zaczęły więc schodzić 
w dół i wtedy „jedenastka” Gnysia z nu-
merem boczynm „5” pognała za nimi, od-
dając następne serie z kaemów. Po wyrwa-
niu samolotu z małej wysokości Gnyś stra-

cił z nimi kontakt wzrokowy. Dopiero po-
tem zauważył, że coś dymiło na ziemi.

W swoich relacjach po walce opisy-
wał ostrzelane bombowce nad miejscowo-
ścią Żurada jako Dorniery Do-17, co póź-
niej znalazło potwierdzenie. Zniszczenie 
obydwu zostało przypadkowo bardzo do-
brze udokumentowane. W pobliżu miej-
sca zdarzenia wskutek zbiegu okoliczności 
znalazł się por. Pirszel, który akurat prze-
jeżdżał tamtędy samochodem w towarzy-
stwie ppor.  Rejnowicza. O zestrzelonych 
nieopodal bombowcach powiadomili ich 
okoliczni mieszkańcy. Pirszel udał się na 
miejsce, gdzie spadły Dorniery i zrobił zdję-
cia ich szczątków. Litery 3Z+FR na obu ka-
dłubach wskazywały na przynależność do 
7. Eskadry III./KG 77. Na miejscu zabez-
pieczono też wyciągnięte z niedopalonych 
wraków dokumenty, a także spisano ze-
znania naocznych świadków. Potwierdzili 
oni, że widzieli dziewięć bombowców nie-
mieckich lecących ze wschodu na zachód 
na wysokości ok. 2000 m. Z pozostającej 
wyraźnie w tyle trójki zaatakowanej przez 
samotny polski samolot, dwa bombowce 
oderwały się i zniżyły lot aż do kilkunastu 
metrów nad ziemią. Nagle oba zwaliły się 
w dół. Wtedy polski myśliwiec odleciał na 
południowy wschód.

Elementy Dornierów przekazano do 
Krakowa, gdzie błędnie zakwalifikowano 
je jako należące do bombowców He-111. 
Zapis ten powodował wiele zamieszania 
w późniejszych zestawieniach zwycięstw 
odniesionych przez polskich myśliwców 
we wrześniu 1939 roku.

Pomyłkę tę wyjaśnił J.B. Cynk. 
Wyznaczył też najbardziej prawdopodobny 
czas zestrzelenia niemieckich samolotów. 
Według poczynionych ustaleń określono 
go na godzinę mniej więcej 6.30.

Wcześniej niektórzy przypisywali fakt 
odniesienia pierwszego zwycięstwa por. 
Aleksandrowi Gabszewiczowi walczące-
mu w obronie Warszawy, ale jak się oka-
zuje, swego zestrzelenia dokonał on znacz-
nie później, bo po godzinie 7.00. Tak więc 
zaszczytne pierwsze zwycięstwo jest na 
pewno udziałem Władysława Gnysia.

PIOTR LASKOWSKI

 1 września 1939 roku w walce powietrznej nad Żuradą 
pilot ppor. Władysław Gnyś ze 121. Eskadry Myśliwskiej 

2. Pułku Lotniczego w Krakowie zestrzelił w jednym locie 
bojowym dwa niemieckie bombowce Do-17E.  

Były to pierwsze samoloty niemieckie zestrzelone 
przez samolot aliancki podczas 

II wojny światowej

Reprodukcję obrazu First Kill Roya 
Grinnella można kupić w Internecie 

za ok. 135 dolarów
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