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Budując plany finansowe i inwestycyjne 
na najbliższe lata, polscy przedsiębiorcy 
mają wyjątkowo duże trudności z oceną 
ryzyka biznesowego.

Należy bowiem oczekiwać dużych 
zmian dotychczasowych trendów po-

pytu, stóp procentowych i kursów waluto-
wych, a czasem także cen surowców i pół-
produktów. Aby ułatwić nieco ocenę tego 
ryzyka, proponuję założyć następujący roz-
wój warunków makroekonomicznych.

Kryzys światowy

W sferze realnej mamy na razie dość 
płytką recesję. W USA trwa ona już oko-
ło dwóch lat, w krajach UE około roku. 
I potrwa jeszcze przez rok 2009, a czę-
ściowo także w 2010 roku. Kryzys finan-

sowy w tych krajach jest głęboki, ale bę-
dzie trwał dużo krócej niż w sferze realnej. 
Podstawowe korekty zawyżonych cen ak-
cji spółek już nastąpiły, w przypadku cen 
nieruchomości spore spadki są prawdo-
podobnie jeszcze przed nami. Głównym 
celem władz centralnych poszczególnych 
krajów jest spowodowanie, aby korekty te 
miały przebieg kontrolowany (to znaczy nie 
poszły za daleko) oraz podtrzymanie zaufa-
nia do systemu bankowego i sprawności 
jego funkcjonowania, a także ograniczenie 
skali recesji w sferze realnej.

Podjęte działania to niezwykle ekspan-
sywna polityka fiskalna (wzrost deficytów 
budżetowych z poziomów 2–5 proc. PKB 
do poziomów 5–10 proc. PKB, zwiększo-
ne gwarancje kredytowe i depozytowe, 
skup złych długów i akcji instytucji finanso-
wych) oraz niezwykle ekspansywna polity-
ka monetarna (zmniejszenie bazowych stóp 

procentowych banków centralnych o oko-
ło 2–3 punkty procentowe, do poziomów  
0–2 proc., skup od instytucji finansowych 
papierów dłużnych, czyli operacje otwarte-
go rynku zwiększające płynność i zmniejsza-
jące różnicę między rynkowymi i bazowymi 
stopami procentowymi). Te działania spo-
wodowały już pojawienie się pierwszych 
symptomów stabilizacji, a nawet poprawy 
w światowym systemie finansowym.

Czynnikami stabilizującymi w USA, 
w strefie euro i w Japonii są też silne 
spadki cen surowców, niska presja płaco-
wa oraz duża wiarygodność instytucji tych 
krajów, skutkująca dużym popytem na ich 
skarbowe papiery wartościowe i spad-
kiem kosztu obsługi długu publicznego 
oraz wzrostem ceny dolara. Równocześnie 
bardzo ekspansywna polityka fiskalno-mo-
netarna praktycznie wyeliminowała ryzyko 
potencjalnie destabilizującej deflacji.

Prognoza ekonomiczna 
dla Polski
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Problemem dla wielu polskich przedsiębiorstw 
w latach 2009–2010 będzie też prawdopodobnie 

recesja w Rosji i republikach bałtyckich. 
Poziom produkcji na pewno spadnie
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Co w kraju?

W Polsce duży udział eksportu w PKB, 
większy niż w latach poprzednich, powo-
duje, że znaczne spowolnienie wzrostu go-
spodarczego jest nieuniknione. Prognozy 
tempa wzrostu PKB w roku 2009 znajdują 
się ciągle w bardzo szerokim przedziale od 
-1 proc. do +4 proc.

Największe wątpliwości dotyczą wzro-
stu inwestycji. Inwestycje publiczne sta-
nowią około 5 proc. PKB i według bu-
dżetu państwa wzrosną o około 10 proc. 
Inwestycje zagraniczne stanowią około 2,5 
proc. PKB i raczej się zmniejszą. Krajowe 
inwestycje prywatne to w tym roku około 
15 proc. PKB. Oczekiwałbym spadku tych 
inwestycji o jakieś 2–3 punkty procentowe 
PKB. Jeśli tak, to zamiast początkowo za-
kładanego przez projekt budżetu wzrostu 
inwestycji w roku 2009 o 10 proc., nastą-
piłby o około 10 proc. ich spadek. Trudna 
do oszacowania jest też zmiana eksportu 
netto, bo prawdopodobnie zmniejszy się 
zarówno import, jak i eksport. Wzrost kon-
sumpcji (prywatnej i publicznej) powinien 
wynieść – przypuszczam – około 3 proc.

Przy tych założeniach wzrost PKB na 
poziomie 2,5 proc. jest możliwy. Jeśli jed-
nak przedsiębiorstwa, w celu poprawy 
sytuacji finansowej, zdecydowałyby się 
na znaczące obniżenie zapasów, to bar-
dziej prawdopodobny byłby wzrost około 
2 proc., a nawet 1,5 proc. Z kolei gdyby 

NBP i rządowi udało się zmniejszyć znaczą-
co ograniczenia w dostępie do kredytów, 
to wzrost PKB w przedziale 2 do 3 proc. 
byłby możliwy. Na marginesie, Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju przewiduje dla 
Polski tempo wzrostu PKB w roku 2009 
na poziomie 2,8 proc. W Polsce wszyst-
kie kredyty bankowe wynoszą około 560 
mld zł, w tym kredyty dla przedsiębiorstw 
to około 210 mld zł. W relacji do PKB to 
dużo mniej niż średnia w UE. Niski jest 
także udział tzw. złych (non-performing) 
kredytów. W odniesieniu do przedsię-
biorstw udział ten spadł z około 27 proc. do 
5,7 proc. obecnie.

Te dane oznaczają, że nie ma dobrych 
powodów do podwyższania marż zysku 
przez banki czy wprowadzania podwyższo-
nych zabezpieczeń. Tego typu restrykcyjne 
działania mogą  w obecnej sytuacji przy-
śpieszyć powstawanie złych długów.

Narażone na spowolnienie będą 
szczególnie te sektory, które dużo eks-
portują albo są bardzo zależne od fi-
nansowania bankowego. Do pierwszej 
grupy należy na pewno przemysł sa-
mochodowy, do drugiej budownictwo 
mieszkaniowe. Ale w całym przemyśle 
przetwórczym i w całym budownictwie 
spadki produkcji nie powinny być duże, 
z pewnością dużo mniejsze niż w latach 
2001–2002. W porównaniu z tamtym 
okresem mamy teraz dwie korzystne 
różnice podtrzymujące aktywność: osła-

bienie złotego i dużo niższe stopy pro-
centowe.

Problemem dla wielu polskich przed-
siębiorstw w latach 2009–2010 będzie też 
prawdopodobnie recesja w Rosji, republi-
kach bałtyckich i na Ukrainie, być może 
także na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, 
Czechach i Słowacji. W niektórych z tych 
krajów może być całkiem głęboka.

Przy wzroście PKB w tempie około 2,0 
do 2,5 proc. trzeba się liczyć ze wzrostem 
stopy bezrobocia do około 11 proc. pod 
koniec 2009 roku oraz o dalsze 2 punkty 
procentowe, do około 13 proc. pod koniec 
roku 2010. Stopa bezrobocia może jed-
nak być jeszcze wyższa, jeśli  dojdzie do 
dużych powrotów z Wielkiej Brytanii czy 
Irlandii. W tej sytuacji spadnie tempo wzro-
stu płac nominalnych do około 2–4 proc. 
w roku 2010.

Spadnie też inflacja CPI do poniżej 2,5 
proc. pod koniec roku 2009 i być może 
do około 1,5 proc. pod koniec roku 2010. 
Temu spadkowi będzie towarzyszyć spa-
dek stopy referencyjnej NBP z obecnego 
poziomu  5  proc. do około 3 proc. pod ko-
niec roku 2010. Dla kredytobiorców ważna 
jest 3-miesięczna stopa WIBOR. Zwykle 
jest ona niewiele wyższa od stopy refe-
rencyjnej.

Gorzej z walutami
Najtrudniej chyba prognozować pozio-

my kursów walutowych. Wejście Polski do 

Czy na pewno 
czekają nas chude lata?
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ERM-2 w roku 2009 jest obecnie mało real-
ne, głównie ze względu na ewidentny brak 
entuzjazmu ze strony PiS dla potrzebnych 
zmian w Konstytucji. Ale nawet gdyby ta-
kie zmiany miały miejsce lub gdyby wbrew 
obecnej opinii ministra finansów i prezesa 
NBP Polska weszła do ERM-2 bez zmiany 
Konstytucji, to wykonanie kryterium fiskal-
nego w roku 2010 byłoby bardzo trudne 
– chociaż nie niemożliwe – w sytuacji du-
żego spowolnienia gospodarczego. Rynki 
finansowe zapewne to dostrzegają. Stąd 
m.in. bierze się osłabienie złotego wobec 
euro. Teoretycznie można sobie wyobrazić 
albo podwyżki podatków, albo cięcia wy-
datków. Ale z racji zbliżających się wybo-
rów prezydenckich i parlamentarnych tego 
typu działania rządzącej koalicji wydają się 
mało realne.

Drugim powodem osłabienia złotego 
jest odpływ z Polski (i innych krajów typu 
emerging markets) kapitału portfelowego 
do USA. Jest on przejściowy i chyba zbli-
ża się do końca, więc umocnienie się zło-
tego do końca 2009 roku jest możliwe, 

a nawet prawdopodobne. Obniżka cen su-
rowców oraz wywołane recesją zmniejsze-
nie importu do USA spowodują, że silnie 
spadnie deficyt obrotów bieżących Stanów 
Zjednoczonych. Ten spadek może podtrzy-
mać atrakcyjność dolara w najbliższych 
dwóch latach. Z drugiej strony mniejszy 
stanie się popyt zagraniczny na amerykań-
skie papiery wartościowe, które w ostat-
nich kilku latach były podstawowym „ar-
tykułem” eksportowym. Te dwa czynniki 
będą oddziaływać na kurs dolara wobec 
euro i innych walut w przeciwnych kierun-
kach, z niepewnym wynikiem końcowym.

prof. Stanisław Gomułka
Główny ekonomista BCC

BUSINESS CENTRE CLUB
OPINIE

Business Centre Club istnieje od 
1991 roku. Jest największą w kraju or-
ganizacją indywidualnych pracodaw-
ców. Zrzesza blisko 2000 przedsiębior-
ców zatrudniających 600 tysięcy pra-
cowników. Wśród członków BCC znaj-
dują się największe międzynarodowe 
korporacje, instytucje finansowe, ubez-
pieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, 
najwięksi polscy producenci, uczelnie 
wyższe, koncerny wydawnicze itd.

Członkami Klubu są także prawnicy, 
dziennikarze, naukowcy, wydawcy, leka-
rze, wojskowi i studenci. BCC koncen-
truje się na działaniach lobbingowych, 
których celem jest rozwój polskiej go-
spodarki, zwiększenie liczby miejsc 
pracy i pomoc przedsiębiorcom. BCC 
– Związek Pracodawców jest członkiem 
Komisji Trójstronnej. Członkowie Klubu 
reprezentują 249 miast. Koordynatorem 
wszystkich działań BCC jest prezes 
Marek Goliszewski.

Na spowolnienie narażone będą 
przedsiębiorstwa, które dużo eksportują lub są 

zależne od finansowania bankowego
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Czy raka można wyleczyć?

  ∙ Przy obecnym stanie medycyny wielu 
chorych na choroby nowotworowe gene-
ralnie można wyleczyć. Chcę to wyraźnie 
podkreślić. Rak to groźna choroba społecz-
na, na którą zapada w Polsce około 150 tys. 
osób rocznie. Świadczy to o skali proble-
mu. Jest to zarazem choroba wieku późne-
go. Im bardziej więc – dzięki osiągnięciom 
medycyny i oświaty zdrowotnej – wydłuża 
się życie ludzkie, tym więcej osób w star-
szym wieku ma „szanse” zachorowania 
na różne odmiany raka. Na uleczalność 
tej choroby –  to bardzo ważne! – zasadni-
czy wpływ ma jej wczesna wykrywalność. 
Stąd tak wielkie znaczenie oświaty onko-
logicznej, działań prewencyjnych, a także 
zdrowego stylu życia, niedopuszczających 
do powstania lub rozwoju choroby.

Jaką opieką objęci są ci, którzy chorują 
na raka?

  ∙ W Polsce mamy wiele szpitali zajmu-
jących się leczeniem chorób nowotworo-
wych. Pełne leczenie skojarzone obejmu-
jące operacje chirurgiczne, radioterapię 
i chemioterapię prowadzone jest w oko-
ło 20 szpitalach w kraju. My znajdujemy 
się na jednym z pierwszych miejsc w kra-
ju. Wielkopolskie Centrum Onkologii po-
wstało w 1953 roku, należy więc do naj-
starszych i największych zarazem, zatrud-
niając 850 osób. Jesteśmy rozpoznawalni 
w Europie. Jako jedyny ośrodek w Wiel-
kopolsce prowadzimy pełne leczenie sko-
jarzone nowotworów, na które składa się 
chirurgia onkologiczna, radioterapia i che-
mioterapia. Rocznie w Centrum hospita-
lizowanych jest 12000 chorych, wykony-
wanych 5400 operacji oraz 4000 zabiegów 
ambulatoryjnych. Radioterapii poddawa-
nych jest 5500 chorych, a 1300 brachyte-
rapii. Muszę jednak dodać z pełną pokorą, 
że w naszym kraju udaje się wyleczyć oko-
ło 30 procent chorych, podczas gdy w USA 
i w Europie Zachodniej ponad 50 procent.   
Radioterapia ma zastosowanie u ponad po-
łowy chorych na nowotwory. Oznacza to, 
że w Wielkopolsce rocznie radioterapii wy-
maga ok. 8000 osób. Potrzeba do tego 12 
aparatów megawoltowych (akceleratorów 
i bomb kobaltowych). Obecnie na terenie 
województwa jest pięć takich urządzeń. 
Podobną sytuację mamy w całym kraju. 

Radioterapia onkologiczna jest jedną z pod-
stawowych i szeroko stosowanych metod 
leczenia skojarzonego nowotworów (w po-
wiązaniu z chirurgią i chemioterapią). W ca-
łym kraju jest około 80 aparatów megawol-
towych do radioterapii, a więc co najmniej 
o połowę za mało. Wszędzie na świecie 
onkologia wspierana jest przez państwo, 
niezależnie od systemu finansowania opie-
ki zdrowotnej. W Polsce nakłady na onko-
logię są jednak niewystarczające i zmniej-
szają się co roku. Wielkopolskie Centrum 
Onkologii, pomimo trudnej sytuacji rynko-
wej, nie poddaje się i jako cel przyjmuje po-
prawę jakości udzielanych świadczeń me-
dycznych. Jakość gwarantuje nam bowiem 
nie tylko większe zaufanie pacjentów do 
leczenia w naszej placówce, ale również 
poprawia bezpieczeństwo realizowania te-
rapii oraz nasze warunki pracy.

Można powiedzieć, że od paru lat 
Wielkopolskie Centrum Onkologii to 
jeden wielki plac budowy?

  ∙ Modernizacja i rozbudowa Centrum 
były niezbędne. Wymagało tego dobro 
naszych pacjentów i jakość świadczonych 
usług. Centrum wykorzystuje między inny-
mi środki finansowe dostępne w ramach 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
Od 2004 roku realizowany jest projekt unij-
ny, którego celem jest poprawa standar-
dów i dostępności specjalistycznego lecze-
nia. Rozpoczęliśmy od generalnego remon-
tu pięciopiętrowego budynku klinicznego, 
w którym znajdowały się oddziały łóżko-
we. Gruntowna modernizacja całego bu-
dynku wiązała się z koniecznością podnie-
sienia jakości leczenia chorych na poziomie 
zachodnioeuropejskim. Przez cały okres 
modernizacji oddziały szpitalne normalnie 
funkcjonowały. W zmodernizowanym bu-
dynku umieszczono Oddziały Radioterapii 
Onkologicznej, Chirurgii Onkologicznej, 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 
Chemioterapii. W marcu 2006 roku odda-
no do użytku nowy sześciopiętrowy bu-
dynek diagnostyczno-zabiegowy o łącznej 
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Nie taki rak straszny
Rozmowa z prof. UM dr. hab. Julianem Malickim, dyrektorem Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

ZDROWIE
ROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKA
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Julian Malicki – wykształcenie wyższe w zakresie dwóch kierunków: fizyki 
(1985) i prawa (1994).  W latach 1985–1990 pracował w Zakładzie Fizyki Medycznej 
Centrum Onkologii – Instytucie w Gliwicach. W 1990 roku został kierownikiem 
Zakładu Fizyki Medycznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii i przeniósł się do 
Poznania. Od 1995 roku jest dyrektorem Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a od 
2005 profesorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W 1992 rozprawa doktorska pt.: „Model rozkładów dawek elektromagnetyczne-
go promieniowania jonizującego w obiekcie biologicznym” opracowana przy współ-
pracy z Katedrą Biofizyki Uniwersytetu Medycznego. W latach 1992–2001 prowadził 
badania związane z wprowadzeniem do praktyki klinicznej procedury frakcjonowa-
nego napromieniania całego ciała przed przeszczepieniem szpiku kostnego u dzie-
ci. Współpracował w tym zakresie z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM. 
Opracował oryginalną metodę frakcjonowanego napromieniania całego ciała, której 
efektem była – oprócz wdrożenia metody do praktyki klinicznej – rozprawa habilita-
cyjna pt.: „Rozkłady dawek i ich frakcjonowanie w metodzie napromieniania całe-
go ciała przed transplantacją szpiku kostnego” obroniona na Wydziale Lekarskim II 
Akademii Medycznej w Poznaniu (1999).

Kolejnym tematem badawczym (od roku 2003) było opracowanie zasad audy-
tów klinicznych w radioterapii w celu podniesienia jakości radioterapii. Przez cały 
okres pracy zawodowej zajmował się również dydaktyką, głównie na Uniwersytecie 
Medycznym w Poznaniu, gdzie od roku 2004 roku jest kierownikiem Zakładu 
Elektroradiologii, a od 2005 profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk o Zdro-
wiu. 

Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (2004–2008), w latach 2003–2005 był członkiem za-
rządu ESTRO – European Society of Radiation Oncology, w latach 2004–2007 członkiem Rady Naukowej Instytutu Problemów 
Jądrowych w Świerku k. Otwocka.

powierzchni 7 tys. metrów kwadratowych.  
W nowym budynku utworzono pracow-
nię rezonansu magnetycznego – stano-
wiącą część Zakładu Radiologii, Zakład 
Brachyterapii, Centralny Blok Operacyjny 
z sześcioma salami operacyjnymi, Zakład 
Patologii Nowotworów, aptekę szpitalną 
oraz Dział Szkoleń, Współpracy Naukowej 
i Zapewnienia Jakości. 

Szczególnie długie tradycje ma 
w Centrum brachyterapia nowotworów?

  ∙ To prawda. Brachyterapia jest spo-
sobem leczenia nowotworów zysku-
jącym coraz większe zainteresowanie. 
Możliwość stosowania szerokiego zakre-
su dawek i energii oraz precyzyjnej lokali-
zacji źródeł promieniotwórczych wewnątrz 
guza to wyjątkowe cechy tej metody. 
Wykorzystywanie brachyterapii wymaga 
od lekarza i od personelu pomocniczego 
dużej wiedzy w zakresie fizyki, matematy-
ki, biologii molekularnej oraz, oczywiście, 
medycyny. Początkowo, od lat 50. XX wie-
ku leczono chorych głównie radem. W tym 
okresie dominowało leczenie nowotwo-
rów w ginekologii. Rozwój techniki, postęp 
nauk podstawowych i klinicznych dopro-
wadził do rozwoju nowych metod brachy-
terapii. Wprowadzono leczenie za pomo-
cą terapii pulsacyjnej, leczenie za pomocą 
hipertermii oraz możliwe stało się plano-
wanie leczenia bezpośrednio przed apli-
kacją izotopów i bieżące monitorowanie 
położenia źródeł w napromienianym ob-
szarze. Pozwoliło to na poprawę wyników 
leczenia i zmniejszenie objawów ubocz-
nych. W roku 2007 w Centrum leczono 
za pomocą brachyterapii 1300 pacjentów, 

co stawia ośrodek na pierwszym miejscu 
w Polsce i jednym z czołowych w Europie 
pod względem liczby chorych leczonych tą 
metodą. Ostatnio jako pierwszy ośrodek 
w Polsce wprowadziliśmy brachyterapię 
raka prostaty za pomocą implantów sta-
łych.

Czy możemy powrócić na „plac budowy” 
Centrum?

  ∙ Proszę bardzo. W latach 2005–2007 
przebudowano dziedziniec wewnątrz- 
szpitalny. Dziedziniec zadaszono przeszklo-
nym dachem. Wewnątrz dziedzińca znala-
zły miejsce całoroczny ogród z egzotycz-
nymi roślinami, oczko wodne z mostkiem 
i ławki. Ogród zimowy służy teraz cały rok 
chorym, którzy spędzają nieraz w Centrum 
wiele tygodni. Również chorzy przyjeżdża-
jący do Centrum po porady ambulatoryjne 
chętnie korzystają z tego miejsca odpo-
czynku. W roku 2008 utworzono 12-łóżko-
wy oddział dzienny chemioterapii. Oddział 
ten odpowiada najnowszym trendom świa-
towym w zakresie leczenia systemowego. 
Chorzy otrzymują leki w warunkach szpi-
talnych i mogą spędzić na oddziale kilka 
następnych godzin w okresie bezpośred-
nio po podaniu leku, w którym ze względu 
na objawy uboczne mogą wymagać opieki 
szpitalnej. A następnie jeszcze w tym sa-
mym dniu mogą bezpiecznie opuścić szpi-
tal. Przed dwoma laty utworzyliśmy Zakład 
Medycyny Nuklearnej. Sukcesem zakoń-
czyły się starania władz samorządowych 
wojewódzkich, poparte przez parlamenta-
rzystów wielkopolskich o pozyskanie środ-
ków z Narodowego Programu Zwalczania 
Chorób Nowotworowych, na uruchomienie 

pozytonowej tomografii emisyjnej. Ten naj-
nowszy aparat umożliwi rozwój wczesnej 
diagnostyki nowotworów oraz znajdzie za-
stosowanie w planowaniu radioterapii no-
wotworów. W tym samym mniej więcej 
okresie rozpoczęła działalność Pracownia 
Psychologii Klinicznej, która oprócz psy-
chologów zatrudnia pracowników socjal-
nych. Zadaniem psychologów jest towa-
rzyszenie pacjentom na różnych etapach 
choroby. Na pomoc psychologiczną w za-
kresie wsparcia mogą liczyć także rodziny 
pacjentów. Chcę na koniec podkreślić, że 
prowadzimy w Centrum zaawansowane 
badania naukowe głównie we współpracy 
z Uniwersytetem Medycznym, ale i z Uni-
wersytetem Adama Mickiewicza, a tak-
że z kilkoma ośrodkami zagranicznymi. 
Dużą wagę przykładamy także do działań 
dydaktycznych, podnoszenia kwalifikacji 
personelu, a także działań prewencyjnych 
i oświaty onkologicznej. Dynamicznie roz-
wija się działalność wydawnicza w dziedzi-
nie onkologii. Na terenie Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii mają siedzibę redak-
cje kilku czasopism naukowych oraz Kurier 
Onkologii, dwumiesięcznik wydawany 
przez Centrum, w którym umieszczane są 
bieżące informacje z życia szpitala, donie-
sienia naukowe, sprawozdania z konferen-
cji, festynów promujących zdrowie, szko-
leń i audytów. Kurier Onkologii dostępny 
jest również dla pacjentów w poradniach 
i poczekalniach Centrum.

Dziękuję za rozmowę.
                           

                                                        
    Rozmawiał

                    Edward Modelewski
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Kształcimy elity 
hotelarzy i gastronomów

Prywatne wyższe szkoły zawodowe, tzw. 
Hochfachschule, jak nazywają je Niemcy, 
z założenia pełnią rolę stricte usługową 
wobec biznesu. Taką szkołą jest również 
kierowana przez pana WSHiG?  

  ∙ To prawda. Uczelnie zawodowe, 
w tym również i nasza, nastawione są 
przede wszystkim na dobre przygotowa-
nie do zawodu. To ich główna misja. Na 
380 uczelni w Polsce, 280 to szkoły pry-
watne, mające różnych założycieli i właści-
cieli. Różnią się one jakością świadczonych 
usług edukacyjnych, to oczywiste, lecz ra-
żących odstępstw nie ma. Nasza uczelnia 
jest w świetnej kondycji, zdobyła niekwe-
stionowaną pozycję na rynku, a także uzna-
nie i renomę w branży. W tym roku przypa-
da 15-lecie istnienia WSHiG. Chcę z dumą 
podkreślić, że z każdym rokiem odnotowu-
jemy wzrost liczby studentów, zarówno na 
studiach licencjackich, jak i magisterskich 
oraz podyplomowych.

Akademicki charakter WSHiG nie podlega 
więc dyskusji?

  ∙ Mamy doskonałą kadrę naukowo-dy-
daktyczną zapewniającą najwyższe stan-
dardy nauczania na poziomie akademic-
kim. Dzięki temu nasi absolwenci to świet-
ni praktycy w swoich specjalnościach, ma-
jący zarazem szeroką wiedzę i horyzonty 
myślowe, które pozwalają im na sprawne 
poruszanie się w skomplikowanych re-
aliach współczesnego biznesu. 

W czym zatem tkwi tajemnica pańskiego 
sukcesu?

  ∙ Jest to sukces zbiorowy, całego ze-
społu pracowników uczelni. Kształcimy 
elity przyszłych hotelarzy i gastronomów. 
Wymaga to umiejętności przewidywania 
i adaptowania programów kształcenia do 
permanentnie zmieniającej się branży. Cały 
czas dbamy o dynamiczny rozwój bazy dy-
daktycznej i materialnej uczelni. 30 paź-

dziernika 2007 roku została zakończona 
budowa budynku administracyjno-biblio-
tecznego o powierzchni użytkowej 1300 
metrów kwadratowych…

…który, podkreślmy, prezentuje się 
imponująco!

  ∙ Staraliśmy się, aby tak właśnie było. Na 
parterze, w obszernym holu, znajduje się 
recepcja, na pierwszym piętrze biblioteka 
wraz z salą komputerową i bezpłatnym do-
stępem do Internetu, wypożyczalnią ksią-
żek i czytelnią. Wszystkie pomieszczenia 
biblioteczne są wyposażone w wygodne 

i funkcjonalne meble. Na drugim piętrze 
mieści się rektorat, czyli gabinety rektora, 
prorektorów, kwestora, dyrektor ds. admi-
nistracyjnych i radcy prawnego. Młodzież 
czekająca na spotkanie z władzami uczel-
ni może miło spędzić czas w obszernym 
sekretariacie, w którym zawsze dostępna 
jest codzienna prasa. Na ostatniej, trzeciej 
kondygnacji budynku znajdują się dwa wy-
godne apartamenty dla dojeżdżających wy-
kładowców.

Inwestycje są koniecznością, bo 
przecież na jakość kształcenia, oprócz 
realizowanego programu i wysoko 
wykwalifikowanej kadry, składa się 
również baza, czyli warunki, jakie  szkoła 
oferuje studentom. 

  ∙ W placówkach tego typu niezbędne 
jest harmonijne połączenie przygotowania 
teoretycznego studentów z praktycznym. 
I to zapewne stanowi o atrakcyjności na-
szej oferty.

Myślę, że niewiele szkół w kraju dyspo-
nuje tak bogatą bazą do zajęć praktycznych 
jak WSHiG. Mamy profesjonalne zaplecze 

kuchenne, dwie restauracje, kawiarnię 
i cukiernię, ogród zimowy, salę bankieto-
wo-konferencyjną na 500 miejsc oraz wła-
sne biuro podróży. Dzięki tak bogatemu 
zapleczu spodziewamy się uzyskać akre-
dytację do prowadzenia nowego kierunku 
studiów: technologii żywności i żywienia 
człowieka. Gdy tę wspaniałą infrastrukturę 
połączymy z cenionymi w branży instruk-
torami zawodu, musimy uzyskać znako-
mite efekty edukacyjne. To dlatego nasi 

Rozmowa z JM rektorem dr. Romanem Dawidem Tauberem, 
profesorem Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

 ROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKA
PROMOCJA

Fo
t.

 B
IZ

N
E

S
 M

E
D

IA



11

wszechstronnie wykształceni absolwenci 
z łatwością uzyskują dostęp do szerokiej 
oferty pracy w hotelach, turystyce, restau-
racjach, bankowości, konsultingu na tere-
nie całego kraju i poza jego granicami. Co 
więcej, nasz dyplom jest przepustką do zaj-
mowania najwyższych stanowisk kierowni-
czych. Młodzi ludzie traktują czas spędzony 
na studiach jako konkretną inwestycję na 
przyszłość, a my dajemy im możliwość we-
ryfikacji zdobytych umiejętności i pewność, 
że nie marnują tego czasu. Dodatkowo po-
twierdzają to sukcesy naszych absolwen-
tów, którzy tworzą imponującą grupę pro-
fesjonalistów i są bogatym źródłem kontak-
tów nie tylko towarzyskich, ale, co niezwy-
kle ważne, również zawodowych. 

Zbliża się Euro 2012. Co wy na to? 

  ∙ Zapewnimy kadrę na Euro 2012. 
Prognozy rozwoju ruchu turystycznego 
mogą napawać radością hotelarzy i ga-
stronomów. Światowa Rada Podróży i Tu-
rystyki szacuje, że do 2010 roku corocz-
nie w branży hotelarsko-turystycznej bę-
dzie przybywać 5,5 miliona miejsc pracy. 
Według portalu eGospodarka.pl w związku 
z organizacją przez Polskę i Ukrainę Euro 
2012 możemy spodziewać się odwiedzin 
21,4 miliona turystów. Dla ich obsługi prze-
widuje się stworzenie 100 tysięcy nowych 
miejsc pracy w branżach turystycznej i ga-
stronomicznej.

Powyższe prognozy w sposób oczy-
wisty kształtują popyt na wysoko wykwa-

lifikowanych specjalistów. Temu zadaniu 
mogą sprostać wyłącznie uczelnie i instytu-
cje zajmujące się przygotowywaniem pro-
fesjonalnej kadry przeznaczonej do obsługi 
ruchu turystycznego i usług gastronomicz-
nych na najwyższym poziomie i z zachowa-
niem europejskich standardów. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Edward Modelewski

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I GASTRONOMII w Poznaniu powstała w 1993 roku. Jej założycielem jest 
dr Dawid Roman Tauber, który zgodnie ze statutem uczelni pełni funkcję rektora. Od samego początku WSHiG 

była i jest nadal największą w Polsce szkołą prowadzącą specjalność o profilu hotelarsko-gastronomicznym, i to 
zarówno wśród szkół niepaństwowych, jak i szkół państwowych. Uczelnia kształci na kierunku Turystyka i Rekreacja 
o specjalnościach: hotelarstwo i gastronomia, obsługa ruchu turystycznego, zarządzanie i marketing w hotelarstwie 

i gastronomii, turystyce i rekreacji.
Rozwój naukowo-dydaktyczny szkoły nie nastąpiłby bez przeniesienia wzorców europejskich ze stowarzyszeń 

międzynarodowych, do których uczelnia należy i na bieżąco uczestniczy w ich pracach. WSHiG prowadzi również 
szeroko zakrojoną współpracę naukową z ośrodkami w USA i Ameryce Południowej. 

Celem działań Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu jest przygotowywanie młodych ludzi do 
pracy w hotelach, restauracjach i agencjach turystycznych na całym świecie. Możliwość kształcenia się według 

nowoczesnych metod  i w doskonale przygotowanej bazie pomoże im w przyszłości lepiej zrozumieć potrzeby klientów. 

Wyższa Szkoła Hotelarstwa 
i Gastronomii 

ul. Nieszawska 19, 61-306 Poznań
tel. (0-61) 877-10-82, fax (0-61) 877-17-11
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Na koń!

Racot to ponad siedem wieków historii!

  ∙ Historia i tradycja to siła tej ziemi. 
Niewiele dłuższe dzieje ma przecież sam 
Poznań. Pierwsza wzmianka historycz-
na o Racocie, wtedy posiadłości Borków 
Gryżyńskich,  pochodzi z 1366 roku. Dobra 
racockie zmieniały przez stulecia swoich 
właścicieli, aż w XVII w. przeszły na włas-
ność książąt Jabłonowskich. Ostatni wła-
ściciel z tego rodu, książę Antoni Barnaba 
Jabłonowski – wojewoda poznański, wy-
budował na fundamentach starego zam-
czyska barokowo-klasycystyczny pałac 
z parkiem w stylu angielskim. W roku 
1919 na mocy traktatu wersalskiego do-
bra racockie stały się własnością polskie-
go skarbu państwa, a pałac w Racocie 
zyskał rangę Rezydencji Prezydentów 
Rzeczypospolitej. W tamtym okresie bywa-
li tu prezydenci Ignacy Mościcki i Stanisław 
Wojciechowski, marszałek Józef Piłsudski 
i inni znamienici goście. 

Współczesnym Racot kojarzy się głównie 
z końmi…

  ∙ 1 listopada 1928 roku na mocy dekre-
tu Prezydenta RP powstała tu Państwowa 
Stadnina Koni Racot. Od tej pory Racot już 
na zawsze związany był z końmi. Stał się 
prawdziwą mekką koniarzy. 

I jest nią do dzisiaj?

  ∙ Jest, to pewne. W końcu lat 50. trze-
ba było ponownie zmienić założenia ho-

dowlane. Zaczęto kłaść większy nacisk 
na przydatność koni w sporcie i rekre-
acji. Przeważały cechy wierzchowe koni. 
Obecnie gospodarujemy na blisko dwóch 
tysiącach hektarów ziemi i musimy się ab-
solutnie sami z nich utrzymać. Stanowimy 
typowe gospodarstwo rolne, produkują-
ce wszystko, co dochodowe, od pszeni-
cy po buraki. Mamy 400 krów mlecznych. 
Wszystko po to, by utrzymać konie, bo nikt 
nam grosza do nich nie dokłada.

Jakie zatem są te racockie konie?

  ∙ Nad nimi pracowano od samego po-
czątku. Jak przed chwilą wspomniałem, 
nowym założeniem hodowlanym stadniny 
stała się produkcja koni sportowych, prze-
znaczonych głównie do udziału w konku-
rencji skoków przez przeszkody. W stadzie 
przeważa nowoczesny typ konia wierzcho-

wego, średniego wzrostu, o dużych pre-
dyspozycjach skokowych.

Czy możemy na chwilę powrócić do 
pałacowych klimatów?

  ∙ Serdecznie zapraszam w nasze gościn-
ne progi! Przed paroma laty pałac został 
pieczołowicie odrestaurowany. Znajduje 
się w nim hotel o wysokim standardzie 
oraz nowoczesny ośrodek jeździecki. 
W 2005 roku zostaliśmy laureatem kon-
kursu „Zabytek zadbany”, co nas obliguje, 
a gości… zachęca do zasmakowania w ra-
cockich klimatach.        

Dziękuję za rozmowę.

                                                              
                               Rozmawiał  

                  Edward Modelewski
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 Międzynarodowe Targi Poznańskie

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Głogowska 14, 60-734 Poznań, e-mail: info@mtp.pl
Tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99

Polska Izba Przemysłu Targowego 

                Jesteśmy członkiem :              

Jesteśmy znani z Targów
 Międzynarodowe Targi Poznańskie rozpoczęły 

z pierwszym dniem września kampanię reklamo-
wą. Kampania ta swoim zasięgiem obejmuje eks-
pozycję reklam w największych polskich miastach, 
a także radio, gazety i tygodniki ogólnopolskie. 

Kampania ma ugruntować pozycję MTP jako 
najważniejszego ośrodka targowego w Polsce. 
Ponadto ma pokazać, że MTP to nie tylko teren 
i pawilony, to miejsce w którym spotykają się naj-
ważniejsze branże, a wśród targowego gwaru rodzi 
się przyszłość gospodarki. 

Szczególna uwaga została poświęcona Pozna-
niowi. Lokalna kampania ma za zadanie przybliże-
nie roli jaką spełniają targi w życiu całego miasta 
i jego mieszkańców. Główne przesłanie to: dzięki 
MTP można tylko zyskać.

Najwięksi w Polsce, ważni na świecie
Jesteśmy znani z Targów – tym hasłem jest pro-

mowany wizerunek MTP podczas trwającej kam-
panii. Jesteśmy znani z Targów, czyli jesteśmy znani 
z tego, że organizujemy  targi budowlane, rolnicze, 

przemysłowe, wnętrzarskie, odzieżowe i wiele, 
wiele innych. Jesteśmy znani z tego, że od niemal 
dziewięćdziesięciu lat zdobywamy doświadczenie, 
które przekłada się na profesjonalną obsługę klien-
tów. Jesteśmy znani z tego, że nasi klienci korzy-
stają z najnowocześniejszej w Polsce infrastruktury 
wystawienniczej. Jesteśmy znani z tego, że orga-
nizowane przez MTP targi są cenione i cieszą się 
ogromną popularnością wśród profesjonalnych 
zwiedzających i wystawców. Liczby mówią same 
za siebie. 

Targi zorganizowane na terenach MTP, w pierw-
szej połowie 2008 roku odwiedziło ponad 200 tys. 
zwiedzających, uczestniczyło w nich ponad 6 tys. 
wystawców. Stoiska zajęły powierzchnię niemal 250 
tys. m2. Jesteśmy znani z Targów – takie są fakty.

Korzyści z Targów warte Poznania
MTP to firma jednoznacznie kojarzona z Pozna-

niem, od lat wpisana w jego historię. W grudniu 
ubiegłego roku przeprowadzone zostały bada-
nia, podczas których pytano mieszkańców, mię-
dzy innymi takich miast jak Warszawa, Kraków 
czy Wrocław, z czym kojarzy się im Poznań. Dla 
większości mieszkańców tych miast, Poznań jed-
noznacznie kojarzy się z Międzynarodowymi 
Targami Poznańskimi. MTP poprzez skalę i zakres 
działalności w sposób bezpośredni przyczynia 
się do promocji Poznania w Europie i na świecie. 
Przez lata Międzynarodowe Targi Poznańskie były 
ważnym elementem życia miasta i każdego z jego 
mieszkańców. 

Powód do dumy 
A jak jest dziś? Jaki wpływ na rozwój Poznania 

i okolic mają Międzynarodowe Targi Poznańskie? 
W 2007 roku wydarzenia organizowane na tere-
nach MTP odwiedziło około pół miliona gości 
targowych. Zakładając, że każdy z gości, podczas 
pobytu na targach zostawia w mieście, czyli wyda-
je na hotele, taksówki, restauracje i inne wydatki, 
tysiąc złotych - łatwo policzyć jaką kwotę wzboga-
ca się każdorazowo nasze miasto. 

MTP to także powód do dumy dla Poznaniaków. 
Międzynarodowe Targi Poznańskie są  miejscem 
tak samo znanym i rozpoznawalnym jak poznański 
Stary Rynek czy Katedra. MTP zapracowały sobie 
na miano symbolu miasta latami ciężkiej pracy 
całych pokoleń mieszkańców Poznania. 
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Zastanawiacie się, jak nie odstraszać 
klientów od swojej strony internetowej?  
Pewnie myślicie, że jest dobra? Nic 
bardziej błędnego.

Dziś Internet stał się pełnoprawnym ka-
nałem komunikacji między konsumen-

tem a dostawcą, między firmą a klientem. 
Trudno sobie wyobrazić sprawnie działa-
jący biznes nieposiadający własnej, pro-
fesjonalnie wykonanej witryny interneto-
wej. Nawet małe firmy, których głównym 
kanałem sprzedaży pozostaje tradycyjny 
handel, doceniają znaczenie Internetu jako 
kolejnego miejsca dystrybucji swoich pro-
duktów i usług. 

W tym artykule nie będziemy opisywać 
korzyści, jakie wiążą się z posiadaniem 
własnej strony internetowej. Założyliśmy, 
że każdy przedsiębiorca już dawno taką wi-
trynę posiada, a jeśli nie, to powinien naj-
szybciej jak to możliwe skontaktować się 
z agencją interaktywną.

Budowa strony internetowej to nie 
wszystko. Czasem niedokładnie i niechluj-
nie wykonana witryna może wywołać prze-
ciwny skutek – zamiast przyciągać klien-
tów, będzie ich skutecznie odstraszać. 

Nie każdy ma kobiecą intuicję

Dobra witryna internetowa jest przede 
wszystkim przyjazna dla użytkownika, nie 
jest skomplikowana w obsłudze dla prze-

ciętnego internauty i jasno komunikuje cel 
swojego istnienia. Ten ostatni punkt może 
czasem wydawać się oczywisty, ale do tej 
pory funkcjonuje wiele witryn polskich i za-
granicznych, które za główny cel obrały so-
bie nie sprzedaż produktów, ale promowa-
nie osoby prezesa. 

Jasna komunikacja celu istnienia wi-
tryny to określenie na stronie głównej, co 
oferuje serwis internetowy. Powiedzmy, 
że mamy do czynienia ze sklepem interne-
towym sprzedającym części samochodo-
we. Najlepszą metodą  szybkiego poinfor-
mowanie klienta, na jakiej znalazł się stro-
nie, jest zawarcie hasła na stronie głównej, 
np.: „wszystkie części w jednym miejscu”, 
„najlepsze części samochodowe”, plus 
zdjęcie samochodu i wyszukiwarka części 
samochodowych.

Należy pamiętać o tym, że nawet naj-
lepszy tradycyjny biznes może okazać się 
nierentowny w sieci, jeśli użytkownicy nie 
będą w stanie skorzystać z jego witryny in-
ternetowej.

Prostota, jasna komunikacja, szybkie 
informacje dla użytkownika odnośnie do 
charakteru biznesu – te elementy to nic 
innego, jak tak zwana użyteczność serwi-
su (ang. Web Usability). Innymi słowy, uży-
teczny serwis to taki, który od pierwszej 
wizyty użytkownika nie sprawia mu proble-
mu i jest intuicyjny – tzn. korzysta z wcze-
śniejszej wiedzy internauty na temat poru-
szania się w sieci.

Najprościej zrozumieć użyteczność, od-
wołując się do samochodowej metafory. 

Użyteczny samochód to taki, który spełnia 
nasze oczekiwania. Spodziewamy się, że 
sprzęgło będzie po lewej stronie, hamulec 
pośrodku, a pedał gazu po prawej stronie. 
Jeśli jakiś konstruktor doszedłby do wnio-
sku, że lepiej umieścić pedały odwrotnie, 
każdy musiałby od nowa uczyć się prowa-
dzić samochód. Wątpliwe jednak, by taki 
samochód znalazł nabywców. 

Podobnie strona internetowa zaprojek-
towana z pogwałceniem zasad użytecz-
ności prowadzi do spadku liczby klientów 
i obniżenia zysku. Użyteczny serwis to ser-
wis zaprojektowany z uwzględnieniem po-
trzeb użytkowników (ang. User Centered 
Design). 

Jak nie odstraszyć klienta

Poniżej przedstawiono bardzo ogólne 
zasady dotyczące tego, jaki powinien być 
użyteczny serwis. 
  · Użytkownicy szybko znajdują 
 potrzebne im informacje.
  · Użytkownicy korzystają z serwisu 
 w sposób intuicyjny.
  · Użytkownicy zawsze wiedzą, 
 w którym miejscu serwisu się 
 znajdują.
  · Nawigacja jest dostosowana do 
 potrzeb użytkowników, najważniejsze
 elementy strony są najbardziej 
 widoczne (np. wyeksponowane 
 produkty, które najlepiej się sprzedają).
  · Treść w serwisie jest prezentowana 
 w sposób zgodny z zasadami 
 umieszczania treści w sieci (bez 
 dłużyzn, stosujemy wypunktowania,
 akapity i nagłówki, unikamy zwartego
 tekstu i marketingowego bełkotu).
  · Formularze i procesy na stronie (np.
 proces zakupowy) są jasno opisane
 wraz z ilością kroków potrzebnych do
 zakończenia procesu oraz 
 wyjaśnieniem znaczenia każdego 
 kroku.
  · Serwis przestrzega konwencji 
 internetowych (znak koszyka powinien

IT
 SYMETRIA

Lepsza strona w sieci
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Agencja e-biznes Symetria specjalizuje się w obsłudze 
projektów związanych z prowadzeniem biznesu w Internecie. 
Od 1998 roku eksperci agencji doradzają i wykonują 
wdrożenia dla największych polskich firm. Klientami firmy 
są m.in.: Volkswagen, BZ  WBK, Link4, WN PWN, PGNiG, 
Wirtualna Polska, Triada, TVP, Agora, Nestle, Home.pl.

Doświadczenie Symetrii budują także własne projekty 
internetowe. Symetria jest twórcą największego polskiego 
serwisu randkowego Sympatia.pl, jak również tematycznych 
serwisów społecznościowych Trener.pl (http://www.trener.pl) 
i Vitalia.pl (http://www.vitalia.pl) (800 tys. UU).

 mieć wygląd koszyka 
 w supermarkecie, do tego 
 przyzwyczaili się użytkownicy 
 i dobrze znają to oznaczenie).
  · Błędy techniczne są wyeliminowane.
  · Strona szybko się ładuje (flashowe
 strony są dobre dla agencji 
 reklamowych).

 
Zadowolony użytkownik oznacza zysk 
dla firmy

W Internecie konkurencja jest w zasię-
gu jednego kliknięcia. Jeśli użytkownik nie 
jest zadowolony z serwisu, w którym prze-
bywa, szybko przechodzi do serwisu kon-
kurencyjnego i właśnie u konkurencji doko-
nuje zakupu. 

Użytkownik nie ma czasu i ochoty na 
uczenie się od nowa systemu nawigacji 

na stronie czy długiego szukania produktu. 
Wszystkie swoje potrzeby powinien zreali-
zować natychmiast, za pomocą intuicyjnie 
zaprojektowanych narzędzi w serwisie.

Dostarczamy użytkownikowi to, czego 
sami oczekujemy, idąc do sklepu, banku 
czy na pocztę – konkretnej usługi wykona-
nej szybko i sprawnie. Źle wykonaną stro-
nę internetową można przyrównać do wy-
prawy do banku po to, żeby w okienku po-
prosić o chleb i nabiał. Tylko że w przypad-
ku serwisu to wyłącznie my odpowiadamy 
za to, że użytkownik pomylił naszą stronę 
z jakąś inną i niestety wyłącznie my obar-
czani jesteśmy odpowiedzialnością za utra-
tę tego klienta na rzecz konkurencji.

Reasumując – zaistnienie w sieci to do-
skonały pomysł na poszerzenie grona klien-
tów i zwiększenie sprzedaży swoich pro-
duktów czy usług. Jednak powierzenie wy-

konania witryny osobom, które nie zajmują 
się tym profesjonalnie, prowadzi zwykle do 
katastrofy. Takie nieprofesjonalne działania 
powodują nie tylko utratę potencjalnych 
zysków z internetowych klientów, ale rów-
nież kładą się cieniem na dotychczasowe 
działania przedsiębiorstwa w tradycyjnych 
kanałach sprzedaży.

Więcej informacji znajdziesz na naszej 
stronie firmowej:

http://www.symetria.pl 
oraz na naszym blogu:

http://www.symetria.pl/blog

Mariusz Dziechciaronek
Agencja e-biznes Symetria

http://www.symetria.pl
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PROMOCJA
NAJLEPSZE FIRMY

Z Kozarynem po drodze

Firma Kozaryn powstała w 1991 roku, 
a w 1998  otrzymała pierwszą koncesję 
na transport międzynarodowy i od tego 
czasu nastąpił jej dynamiczny rozwój. 

Od pierwszych dni działalności dobro 
klienta stało się dla niej  najważniej-

sze, bo dzięki temu mogła liczyć na stałość 
zleceń. Pozwalały one na systematyczny 
rozwój firmy oraz dalsze rozszerzanie i pod-
noszenie jakości świadczonych usług.

Ekonomia i zdrowy rozsądek

Od początku to przedsiębiorstwo spedycyj-
ne  budowane było z myślą o przewozach 
zestawów objętościowych. Przewożąc w 
głównej mierze ładunki lekkie, postawio-
no  na auta o maksymalnej ładowności do 
4 ton. Tabor stanowią głównie Mercedesy 
Atego (kubatura wraz z przyczepą 118 m3), 
o doskonałych jakościowo i sprawdzonych 
rozwiązaniach, których dodatkową zaletą 
było niskie spalanie i wysoka bezawaryj-
ność. Warto także podkreślić, że nie podle-
gają one w większości wypadków limitom i 
ograniczeniom ruchu (np. w dni upalne) dla 

składów ciężkich, co także przekłada się na 
cenę i szybkość wykonania usługi. 

Ekologia i świadomość społeczna

Od pierwszych dni działalności firma po-
stawiła na ekologię i ochronę środowiska. 
Często wiązało się to z wyższymi kosztami. 
Już w 2000 roku zakupiono jedne z pierw-
szych na rynku zestawów, które spełniały 
restrykcyjne wówczas normy Euro 2 „S”, 
czyli z tzw. certyfikatem ekologicznym. 
Następnie, od kiedy w 2002 r. zaczęła obo-
wiązywać norma Euro 3 „S”, również takie 
zestawy pojawiły się u Kozaryna. Obecnie 
najnowsze zestawy Mercedesów Actros 
spełniają już normę Euro 5, która  obowią-
zuje od  2009 roku.

Pojazdy u Kozaryna wymieniane są re-
gularnie po osiągnięciu przebiegu 500 tys. 
km, czyli średnio co 3–4 lata, mimo, że wie-
le z nich jest jeszcze w doskonałym stanie 
technicznym, bo mechanicy i kierowcy sta-
le dbają o sprzęt i bezpieczeństwo przewo-
żonych ładunków. Jednak postęp technicz-
ny, rozwój technologii i rosnące wymaga-
nia norm ekologicznych, skłaniają właści-
cieli do dbania o jakość i bezpieczeństwo, 

a nie tylko o cenę. Dziś już wiadomo, że ta 
droga była doskonałym wyborem, a zado-
wolenie  klientów to potwierdza. 

Rozwój i samodoskonalenie

Firma  uzyskała w 2007 roku certyfikat ja-
kości ISO, a także certyfikat HACCP, co po-
zwala jej skutecznie zarządzać i bezpiecz-
nie przewozić produkty wykorzystywane 
w przemyśle spożywczym. 

Firma Kozaryn wypracowała sobie opi-
nię solidnego, terminowego, szybkiego 
i rzetelnego przewoźnika. Dysponuje du-
żym parkiem maszynowym, nie boi się 
rozwiązań nowatorskich i nietuzinkowych, 
bo tylko w ten sposób może stale podno-
sić sobie poprzeczkę, a swoim klientom 
pomóc w sprawnym prowadzeniu ich in-
teresów.

Dzięki takim działaniom w 2008 roku 
Firma Prywatna Krzysztof Kozaryn wy-
różniona została Certyfikatem Najwyższa 
Jakość w Logistyce oraz otrzymała List 
Gratulacyjny od Prezydenta Gorzowa 
Wlkp.

FIRMA PRYWATNA
Krzysztof Kozaryn

ul.Gorzowska 12
66-415 Różanki

tel: (0-95) 726-31-78
fax: (0-95)  726-31-79, (0-95) 725-08-39

NIP: 599-000-05-84
e-mail: kozaryn@kozaryn.pl
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W  działalności przedsiębiorstwa nie-
zwykle ważne są trzy kategorie. Są 

to przychody, koszty i wynik finansowy. 
Przez długi czas uwaga rachunko-

wości była zwrócona głównie na koszty. 
Świadczy o tym chociażby liczba publikacji 
poświęconych kosztom. O przychodach pi-
sało się znacznie mniej. Stąd można uznać 
przychody za kategorię niedowartościowa-
ną.

Obecnie sytuacja uległa zasadniczej 
zmianie. Uniwersalny sposób produkowa-
nia wyrobów na świecie, dostęp do no-
woczesnych światowych technologii oraz 
nadmiar czynników produkcji na rynku 
sprawiają, że stosunkowo łatwo jest pro-
dukować wyroby, natomiast znacznie trud-
niej je sprzedać, w dodatku sprzedać z zy-
skiem. Dlatego przychody stają się najważ-
niejszą kategorią zarządzania przedsiębior-
stwem. Przychody określają:
  ∙ umiejętność dostosowania przedsię-
biorstwa do warunków rynku nabywcy,
  ∙ stopień wykorzystania zasobów przed-
siębiorstwa,
  ∙ zdolność przedsiębiorstwa do pokrywa-
nia kosztów i osiągania zysku,
  ∙ możliwości spłaty zobowiązań wobec 
banków, kontrahentów handlowych i pra-
cowników,
  ∙ pozycję handlową przedsiębiorstwa 
w otoczeniu i jego zdolność do rozwoju.

Z powyższego wynika, że to przychody, 
a nie koszty określają wartość przedsiębior-
stwa i dlatego są tak ważne zarówno dla 
przedsiębiorstwa, właścicieli, jak i kontra-
hentów handlowych. 

Przychody w ujęciu ekonomicznym

Przychody w ujęciu ekonomicznym 
oznaczają sumę otrzymanych  lub należ-
nych w danym czasie środków pienięż-
nych w zamian za wykonane na rzecz 

kontrahentów świadczenia  w postaci do-
starczonych produktów, towarów i mate-
riałów oraz usług. Z przytoczonej definicji 
wynika kilka istotnych atrybutów przycho-
dów. Pierwszym z nich jest fakt, iż przy-
chody przedsiębiorstwo osiąga na rynku. 
Przychody są więc kategorią zewnętrzną 
względem przedsiębiorstwa. Dotyczy to 
przede wszystkim przychodów ze sprzeda-
ży produktów, towarów i materiałów, któ-
re realizuje przedsiębiorstwo za pośrednic-
twem rynku. Koszty są natomiast ponoszo-
ne w przedsiębiorstwie. Mają więc charak-
ter wewnętrzny.

Do powstania przychodów niezbędny 
jest kontrahent, który wyrazi gotowość 
kupna. Przychody większych rozmiarów 
wymagają sporządzenia umowy pisemnej, 
a niekiedy nawet umowy notarialnej. Aby 
więc przedsiębiorstwo mogło uzyskać przy-
chody, muszą być dwaj partnerzy transak-
cji, tj. sprzedający i kupujący. Między nimi 
musi wystąpić także zgodność zamiarów 
kupna i sprzedaży. Takiej cechy nie posia-
dają koszty. Koszty, ich wielkość i struktu-
ra są wyłącznie zależne od zindywidualizo-
wanej decyzji przedsiębiorstwa. Natomiast 
przychody ze sprzedaży są zawsze wyni-
kiem zrealizowanej transakcji. Tylko niektó-
re rodzaje przychodów powstają z tytułu in-
nych zdarzeń niezwiązanych z klasycznym 
rozumieniem transakcji w prawie cywil-
nym. Są to np. przychody z tytułu odsetek, 
przychody na skutek upływu czasu (czyn-
sze) czy przychody wynikające z oszacowa-
nia zakresu wykonywanych prac.

Spośród różnych rodzajów przychodów 
najważniejsze są przychody ze sprzedaży. 
Ustala się je jako iloczyn sprzedanych pro-
duktów lub towarów i odpowiadających im 
cen sprzedaży. Do zasadniczych cech przy-
chodów ze sprzedaży należą:
  ∙ powtarzalność, wynikająca z następują-
cych po sobie transakcji gospodarczych,

  ∙ ciągłość, wynikająca z kontynuacji dzia-
łalności przedsiębiorstwa,
  ∙ podobne rozmiary, ponieważ zbliżona 
jest wielkość przychodów ze sprzedaży         
w kolejnych okresach,
  ∙ strumieniowy charakter – wielkość  
przychodów narasta w czasie,
  ∙ przewidywalność, czyli możliwość 
w miarę dokładnego ustalenia wielkości 
i struktury przychodów w okresie następ-
nym1.

Takich atrybutów z reguły nie posiadają 
pozostałe rodzaje przychodów, ponieważ 
cechuje je najczęściej incydentalny charak-
ter i brak powtarzalności. Można więc po-
wiedzieć, że zasadniczym rodzajem przy-
chodów kształtujących wartość przedsię-
biorstwa  są przychody ze sprzedaży.

Przychody w prawie bilansowym

W ustawie o rachunkowości przychody 
zostały zdefiniowane jako uprawdopodob-
nione powstanie korzyści ekonomicznych 
o wiarygodnie określonej wartości, w for-
mie zwiększenia wartości aktywów albo 
zmniejszenia wartości zobowiązań, które 
doprowadzą do wzrostu kapitału własne-
go lub zmniejszenia jego niedoboru w in-
ny sposób niż wniesienie środków przez 
udziałowców lub właścicieli2. Jak z po-
wyższego wynika, definicja przychodów 
w ustawie o rachunkowości jest zgodna 
z teorią wartości, ponieważ odnosi się do 
bilansu, a nie do rachunku zysków i strat. 
Przychody są ściśle związane z pojęciem 

Przychody 
w kreowaniu  
wartości 
przedsiębiorstwa

OD KOSZTÓW DO PRZYCHODÓW

1 Por. J. Gierusz, Koszty i przychody w świe-
tle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, 
Gdańsk 2005, s. 196.

2 Por. Art. 3, pkt 30 Ustawy z dnia 29 wrze-
śnia 1994 r. o rachunkowości. DzU z 2002 r., nr 
76, poz. 694  z późn. zmianami.
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aktywów i zobowiązań. Uznanie przycho-
dów powoduje zwiększenie wartości ak-
tywów, czyli zasobów majątkowych, któ-
re spowodują w przyszłości wpływ do jed-
nostki korzyści ekonomicznych. Przychody 
mają również powodować zmniejszenie 
obowiązków przedsiębiorstwa do wyko-
nania świadczeń, które w przeciwnym wy-
padku spowodowałyby wykorzystanie jej 
aktywów i zmniejszenie korzyści ekono-
micznych.

Uznanie przychodu jest w dużym 
stopniu związane z problemem pomia-
ru korzyści ekonomicznych powstałych 
w wyniku działalności przedsiębiorstwa 
w okresie objętym sprawozdaniem finan-
sowym. Ustawa o rachunkowości dokład-
nie nie wyjaśnia, co należy rozumieć przez 
„uprawdopodobnione korzyści ekonomicz-
ne”. Najczęściej przyjmuje się, że chodzi 
tu głównie o wpływ środków pieniężnych 
z tytułu sprzedaży produktów lub towarów 
oraz powstanie należności z tytułu transak-
cji z odroczonym terminem płatności.

Wartość przychodu powinna być rów-
nież wiarygodnie określona, tj. zgodnie 
z kryteriami rzetelności i jasności oraz za-

chowaniem zasady ostrożności przy wy-
cenie składników sprawozdania finanso-
wego. Natomiast zasada współmierności 
przychodów i kosztów pozwala na uznanie 
przychodu tylko wtedy, kiedy możliwy jest 
pomiar kosztów, a tym samym ustalenie 
wyniku transakcji lub zdarzenia.

Podobnie do ustawy o rachunkowości 
są ujęte przychody w regulacjach między-
narodowych (MSR/MSSF). Akceptują one 
fakt, iż przychody to zwiększenie korzyści 
ekonomicznych w trakcie roku obrotowe-
go, w formie uzyskania lub ulepszenia akty-
wów albo zmniejszenia zobowiązań, powo-
dujące wzrost kapitału własnego. W tym 
ujęciu przychody są również związane 
z korzyściami ekonomicznymi, tj. z warto-
ścią przedsiębiorstwa. Do uznania przycho-
du nie jest konieczny związek z przepływa-
mi pieniężnymi. Przychody w prawie bilan-
sowym są więc oparte na zasadzie memo-
riałowej, a nie kasowej.

Przychód nie jest więc wyznaczo-
ny przez wpływ środków pieniężnych do 
przedsiębiorstwa. Zgodnie z prawem bi-
lansowym może być wpływ środków do 
przedsiębiorstwa (zaliczka) i brak przycho-

du. Może też wystąpić przychód, kiedy nie 
ma dopływu środków pieniężnych (powsta-
nie należności). Najważniejsze jest, aby 
w rezultacie przychodów nastąpił wzrost 
wartości majątku, czyli wzrost wartości 
przedsiębiorstwa. Można więc powiedzieć, 
że przychody są głównym źródłem kreowa-
nia wartości przedsiębiorstwa.

Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Literatura:
1. J. Gierusz, Koszty i przychody  
 w świetle nadrzędnych zasad  
 rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2005,  
 s. 196.
2. Międzynarodowe Standardy 
 Sprawozdawczości Finansowej.  
 Stowarzyszenie Księgowych  
 w Polsce, Warszawa 2007.

Przez długi czas uwaga rachunkowości była zwrócona 
głównie na koszty. Świadczy o tym chociażby liczba 

publikacji poświęconych kosztom. O przychodach pisało się 
znacznie mniej. Stąd można uznać przychody za kategorię 

niedowartościowaną
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NAZWA FIRMY:
KZA Zielonka Invest Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Bankowa 43, 05-220 Zielonka

KONTAKT:
tel. (0-22) 781-08-78, fax (0-22) 781-08-78

INTERNET:
kzazielonka@kzazielonka.eu, www.kzazielonka.eu

NAZWA FIRMY:
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna

ADRES:
ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp. 

KONTAKT:
tel. (0-61) 286-51-18, fax (0-61) 286-51-18  

INTERNET:
info@wwsse.pl, www.wwsse.pl

NAZWA FIRMY:
KOMPREX Sp. z o.o

ADRES:
ul. Józefowska 135, 40-144 Katowice

KONTAKT:
tel. (0-32) 258-10-96, fax (0-32) 354-32-55 

INTERNET:
biuro@komprex.com.pl, www.komprex.com.pl

NAZWA FIRMY:
INDEXMEDICA Sp. z o.o., Sp. k.

ADRES:
ul. Czapińskiego 2, 30-048 Kraków

KONTAKT:
tel. (0-12) 631-11-33, fax (0-12) 631-11-56

INTERNET:
marketing@indexmedica.pl, www.indexmedica.pl

NAZWA FIRMY:
Robert Kowalski, Karol Kowalski „Stolarstwo” Spółka Jawna

ADRES:
Szymanowo 65A, 63-900 Rawicz

KONTAKT:
tel. (0-65) 546-17-05, fax (0-65) 546-74-78

INTERNET:
biuro@kowalscy.pl, www.kowalscy.pl

NAZWA FIRMY:
DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o.

ADRES:
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

KONTAKT:
tel. (0-22) 319-90-00, fax (0-22) 433-51-98

INTERNET:
office@daikin.pl, www.daikin.pl

„Za najwyższą jakość 
kompleksowych usług 
w dziedzinie automatyki 
kolejowej, telekomunika-
cji i energetyki, stabilną 
politykę strategiczną oraz 
pozycję lidera w branży”

„Za najwyższą jakość 
kształcenia oraz profesjo-
nalne zarządzanie orga-
nizacją”

„Za najwyższą jakość 
kompleksowych rozwią-
zań w dziedzinie pneu-
matyki przemysłowej 
oraz wzorcowe zarządza-
nie przedsiębiorstwem”

„Za najwyższą jakość 
kompleksowych usług 
medycznych opartych na 
doświadczeniu persone-
lu, nowoczesnych tech-
nologiach oraz strategii 
zarządzania organizacją”

„Za najwyższą jakość 
szerokiego asortymentu 
wyrobów z drewna oraz 
zarządzania przedsiębior-
stwem oparte na wie-
loletniej tradycji, nowo-
czesnych technologiach 
i dbałości o potrzeby 
klienta”

„Za pozycję lidera 
w branży, europejski 
standard zarządzania 
przedsiębiorstwem i naj-
wyższą jakość dystrybucji 
urządzeń klimatyzacyj-
nych i chłodniczych”

IV EDYCJA 2008 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”
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NAZWA FIRMY:
Buckingham Investments

ADRES:
ul. Wyspiańskiego 14/3, 60-750 Poznań 

KONTAKT:
tel. (0-61) 866-84-60, fax (0-61) 866-21-72

INTERNET:
office@buckinghaminvestments.eu, www.buckinghaminvestments.eu

NAZWA FIRMY:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

ADRES:
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

KONTAKT:
tel. (0-61) 424-26-90, fax (0-61) 424-29-42

INTERNET:
sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl, pwsz-gniezno.edu.pl

NAZWA FIRMY:
ANBUD Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Łykowski

ADRES:
ul. Dworcowa 23a, 62-230 Witkowo

KONTAKT:
tel. (0-61) 477-76-41, fax (0-61) 477-76-41 

INTERNET:
info@kbanbud.pl, www.kbanbud.pl

NAZWA FIRMY:
PAULBUD Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Owocowa 3B, 61-306 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 887-60-22, fax (0-61) 887-60-22

INTERNET:
biuro@paulbud.pl, www.paulbud.pl

„Za profesjonalizm i kom-
pleksowość oferty edu-
kacyjnej oraz stworzenie 
nowoczesnej bazy dydak-
tycznej opartej na profe-
sjonalnym zapleczu loka-
lowym i kadrowym”

„Za stworzenie i kon-
sekwentną realizację 
najwyższego standardu 
usług deweloperskich, 
świadczonych w oparciu 
o doskonałe przygotowa-
nie merytoryczne kadry 
menadżerskiej, pozycję li-
dera w branży oraz wzor-
cowe zarządzanie przed-
siębiorstwem”

„Za profesjonalizm i kom-
pleksowość oferty edu-
kacyjnej oraz stworzenie 
nowoczesnej bazy dydak-
tycznej opartej na profe-
sjonalnym zapleczu loka-
lowym i kadrowym”

„Za najwyższy standard 
i kompleksowość usług, 
świadczonych w zakresie 
projektowania i wykonaw-
stwa obiektów mieszkal-
nych i przemysłowych, han-
dlowo-usługowych wielko- 
i średniopowierzchnio-
wych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, konstrukcji 
stalowych, realizowanych 
w oparciu o nowoczesną 
bazę sprzętowo-transpor-
tową, wysoko wykwalifi-
kowaną kadrę inżynieryjno-
techniczną i pracowników 
obsługi oraz konsekwentną 
realizację wizji i strategii 
rozwoju firmy ”

„Za kompleksowość i naj-
wyższą jakość usług świad-
czonych na rzecz zarówno 
klientów indywidualnych 
jak i dużych firm prowadzą-
cych inwestycje wielko-
powierzchniowe, a doty-
czących specjalistycznego 
wykonawstwa posadzek 
betonowych metodą ma-
szynową z wykorzystaniem 
własnej, nowoczesnej bazy 
sprzętowej, transportowej 
i materiałowej oraz wzor-
cowe zarządzanie przedsię-
biorstwem.”

NAZWA FIRMY:
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

ADRES:
aleja Niepodległości 2, 64-920 Piła

KONTAKT:
tel. (0-67) 212-73-10, fax (0-67) 212-49-72

INTERNET:
www.wsb.pila.pl

„Za profesjonalizm i kom-
pleksowość oferty edu-
kacyjnej oraz stworzenie 
nowoczesnej bazy dydak-
tycznej opartej na profe-
sjonalnym zapleczu loka-
lowym i kadrowym”

NAZWA FIRMY:
Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu

ADRES:
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 655-85-85, fax (0-61) 655-85-70

INTERNET:
dziekanat@uczelniakosmetyczna.pl, www.uczelniakosmetyczna.pl
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NAZWA FIRMY:
POZ-BRUK Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Poznańska 43, Sobota, 62-090 Rokietnica

KONTAKT:
tel. (0-61) 814-45-00, fax (0-61) 814-45-05

INTERNET:
info@pozbruk.pl, www.pozbruk.pl

NAZWA FIRMY:
SEVROLL - POZNAŃ Piotr Grzonka

ADRES:
ul. Słowackiego 8, 62-040 Puszczykowo

KONTAKT:
tel. (0-61) 819-34-92, fax (0-61) 898-39-44

INTERNET:
biuro@sevroll-poznan.pl, www.sevroll-poznan.pl

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SUDPOLBUD Leszek Sudoł

ADRES:
ul. Swarzędzka 32, Kobylnica, 62-006 Gruszczyn

KONTAKT:
tel. (0-61) 897-35-42, fax (0-61) 897-35-42

INTERNET:
biuro@sudpolbud.com.pl, www.sudpolbud.com.pl

NAZWA FIRMY:
Viller Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Działkowa 23, 62-090 Kobylniki

KONTAKT:
tel. (0-61) 667-58-88, fax (0-61) 848-26-05

INTERNET:
viller@viller.pl, www.viller.pl

NAZWA FIRMY:
Dr n.med. Iwona Krela-Kaźmierczak, Specjalista Chorób 
Wewnętrznych, Szpital Kliniczny UM

ADRES:
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 869-11-00, fax (0-61) 867-12-32 

INTERNET:
www.spsk2.pl ,szpital@spsk2.pl

„Za najwyższą jakość re-
alizacji deweloperskich 
opartą na analizie potrzeb 
klienta, nowoczesnych 
technologiach i wyspe-
cjalizowanej kadrze oraz 
europejski standard za-
rządzania przedsiębior-
stwem”

„Za najwyższą, gwaranto-
waną jakość przemysło-
wych i ozdobnych kostek 
brukowych, prefabrykowa-
nych elementów betono-
wych infrastruktury drogo-
wej, płyt posadzkowych 
i elewacyjnych oraz stopni, 
cokolików, parapetów 
i ozdobnych elementów 
architektonicznych syste-
mu PRESSTONE, struno-
betonowych elementów 
nośnych (nadproży i belek 
stropowych) oraz pustaków 
ściennych i stropowych 
systemu MUROTHERM, 
strunobetonowych ekra-
nów akustycznych, ele-
mentów małej architektury 
ogrodowej, pozycję lidera 
w branży oraz wzorcowy 
system zarządzania przed-
siębiorstwem”

„Za najwyższy standard 
działań podejmowanych 
w zakresie projektowa-
nia, produkcji i montażu 
szaf i garderób realizowa-
nych z zastosowaniem 
aluminiowych systemów 
do drzwi przesuwnych 
składanych i rozwiera-
nych, charakteryzujących 
się wysoką estetyką, 
funkcjonalnością i rzetel-
nością wykonania”

„Za najwyższą jakość 
produkowanych elemen-
tów i konstrukcji stalo-
wych z wykorzystaniem 
zarówno najlepszych 
wzorów i tradycji rzemio-
sła kowalskiego, jak i ak-
tualnie obowiązujących 
trendów i wymogów 
współczesności”

„Za najwyższy standard 
usług deweloperskich, 
dynamiczny rozwój oraz 
konsekwentną realizację 
założonej wizji i strate-
gii rozwoju przedsiębior-
stwa”

„Za najwyższą jakość 
usług medycznych, 
świadczonych w opar-
ciu o doskonałe przygo-
towanie merytoryczne 
i zawodowe, życzliwość 
i pełne osobistego zaan-
gażowania podejście do 
pacjentów gwarantujące 
najwyższy standard bez-
pieczeństwa i komfort 
leczenia”

NAZWA FIRMY:
AUTO-PABICH-BUD Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Składowa 9, 64-920 Piła

KONTAKT:
tel. (0-94) 712-77-69, fax (0-94) 712-77-69

INTERNET:
budowa@autopabich.pl, www.autopabich.pl

V EDYCJA 2008 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”
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NAZWA FIRMY:
ASTROMAL Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Graniczna 7, 64-115 Wilkowice

KONTAKT:
tel. (0-65) 529-91-91, fax (0-65) 529-78-88

INTERNET:
info@astromal.pl, www.astromal.pl

NAZWA FIRMY:
TAPICERSTWO SAMOCHODOWE Michał Rothe

ADRES:
ul. Sportowa 20, 60-185 Poznań-Skórzewo

KONTAKT:
tel. (0-61) 814-38-55, fax (0-61) 814-38-55

INTERNET:
rothem@wp.pl, www.tapicer-rothe.poznan.pl

NAZWA FIRMY:
KUHN – Maszyny Rolnicze Sp.z o.o.

ADRES:
ul. Orzechowa 1, Jelonek, 62-002 Suchy Las

KONTAKT:
tel. (0-61) 812-52-35, fax (0-61) 811-70-10

INTERNET:
www.kuhn.com.pl

NAZWA FIRMY:
POLICON Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Prosta 25/27, Złotniki, 62-002 Suchy Las

KONTAKT:
tel. (0-61) 650-70-90, fax (0-61) 650-70-99

INTERNET:
policon@policon.pl, www.policon.pl

NAZWA FIRMY:
PROWENT mgr inż. Mieczysław Puchalski

ADRES:
ul. Zołotowa 24, 60-408 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 847-64-46, fax (0-61) 623-15-57

INTERNET:
prowent@prowent.poznan.pl, www.prowent.poznan.pl

„Za najwyższą jakość 
usług medycznych, 
świadczonych w opar-
ciu o doskonałe przygo-
towanie merytoryczne 
i zawodowe, życzliwość 
i pełne osobistego zaan-
gażowania podejście do 
pacjentów gwarantujące 
najwyższy standard bez-
pieczeństwa i komfort 
leczenia”

„Za najwyższy standard 
wytwarzanych artykułów 
dla przemysłu motoryza-
cyjnego, pozycję lidera 
w branży oraz wzorco-
wy system zarządzania 
przedsiębiorstwem”

„Za profesjonalizm i naj-
wyższy poziom usług, 
w szczególności zabudo-
wy i adaptacji pojazdów 
użytkowych, tapicerstwa 
samochodowego, świad-
czonych na rzecz klien-
tów indywidualnych, firm 
i dealerów branży moto-
ryzacyjnej oraz kultywo-
wanie chlubnych tradycji 
rzemiosła polskiego”

„Za konsekwentną 
i efektywną realizację 
założonej wizji i strategii 
rozwoju spółki działającej 
w ramach Grupy KUHN 
S.A. światowego lidera 
w projektowaniu i sprze-
daży najwyższej jakości 
maszyn i urządzeń dla 
rolnictwa”

„Za najwyższy standard 
oznakowań poliuretano-
wych 3D i aplikacji poli-
węglanowych w oparciu 
o nowoczesne zaple-
cze technologiczne oraz 
wzorcowy system zarzą-
dzania firmą”

„Za najwyższą jakość 
kompleksowych usług 
w zakresie realizacji sys-
temów instalacyjnych 
i klimatyzacyjnych oraz 
wzorcowe zarządzanie 
organizacją”

NAZWA FIRMY:
Dr n. med. Liliana Łykowska-Szuber, Specjalista Chorób 
Wewnętrznych, Szpital Kliniczny UM

ADRES:
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 869-11-00, fax (0-61) 867-12-32 

INTERNET:
www.spsk2.pl ,szpital@spsk2.pl
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„Za najwyższy standard 
konstrukcji stalowych 
spawanych wykonywa-
nych w oparciu o nowo-
czesne zaplecze tech-
nologiczne i wysoko 
wykwalifikowaną kadrę 
oraz wzorcowy system 
zarządzania firmą”

NAZWA FIRMY:
HOLDING-ZREMB GORZÓW S.A.

ADRES:
ul. Fabryczna 13-17, 66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:
tel. (0-95) 720-82-80, fax (0-95) 728-25-45

INTERNET:
info@holding-zremb.pl, www.holding-zremb.pl

V EDYCJA 2008 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”
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NAZWA FIRMY:
DROGBET WIECZOREK Sp.j.

ADRES:
ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

KONTAKT:
tel. (0-61) 816-21-36, fax (0-61) 816-21-37 

INTERNET:
biuro@drogbetwieczorek.pl, www.drogbetwieczorek.pl

NAZWA FIRMY:
AUTO HANDEL PERS Roman Pers

ADRES:
ul. Szkółkarska 113, 62-002 Suchy Las

KONTAKT:
tel. (0-61) 812-54-75, fax (0-61) 812-51-25

INTERNET:
autopomoc@mr-pers.pl, www.mr-pers.pl

NAZWA FIRMY:
PONETEX LOGISTICS Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Grodziska 50, 62-067 Rakoniewice

KONTAKT:
tel. (0-61) 442-75-00, fax (0-61) 442-75-30

INTERNET:
ponetex@ponetex.com.pl, www.ponetex.com.pl

NAZWA FIRMY:
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.

ADRES:
ul. Franowo 1, 61-302 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 876-32-00, fax (0-61) 876-93-81

INTERNET:
wgro@wgro.com.pl, www.wgro.com.pl

NAZWA FIRMY:
MED-POLONIA Sp. z o.o. NZOZ PMG

ADRES:
ul. Obornicka 262, 60-693 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 664-33-00, fax (0-61) 664-33-01

INTERNET:
biuro@medpolonia.pl, www.medpolonia.pl

„Za najwyższą jakość 
kompleksowych robót 
budowlanych opartą na 
doświadczeniu, solidnej 
bazie technicznej i no-
woczesnym systemie 
zarządzania przedsiębior-
stwem”

„Za najwyższą jakość bu-
dowy i modernizacji dróg, 
ulic, placów i chodników, 
kompleksowych robót 
ziemnych, wykonaw-
stwa kanalizacji deszczo-
wych i sanitarnych, usług 
sprzętowo-transporto-
wych oraz wzorcowe 
zarządzanie przedsiębior-
stwem”

„Za profesjonalizm i fa-
chowość świadczonych 
usług w branży moto-
ryzacyjnej: holowanie 
i przewożenie pojazdów 
osobowych, ciężarowych 
i zestawów TIR, usług 
dźwigowych i parkin-
gowych oraz wzorco-
wy system zarządzania 
przedsiębiorstwem”

„Za najwyższy poziom 
usług logistycznych, 
świadczonych w obrocie 
krajowym i międzynaro-
dowym, pozycję lidera 
w branży oraz europej-
ski standard zarządzania 
przedsiębiorstwem”

„Za europejski standard 
obrotu towarowego opar-
ty na nowoczesnych roz-
wiązaniach technicznych 
i systemach zarządzania 
organizacją”

„Za konsekwentną re-
alizację założonej wizji 
i strategii rozwoju, wzor-
cowy system zarządzania 
oraz najwyższy, gwaran-
towany standard usług 
ochrony zdrowia, świad-
czonych przez zespół 
wybitnych specjalistów 
z różnych dziedzin medy-
cyny, życzliwość i pełne 
osobistego zaangażowa-
nia podejście do pacjen-
tów zapewniające bez-
pieczeństwo, skutecz-
ność i komfort leczenia”

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane WIBB 
Sławomir Kościelski, Maciej Kozalski

ADRES:
os. Jagiellońskie 74, 62-200 Gniezno

KONTAKT:
tel. (0-61) 426-71-17, fax (0-61) 428-11-71  

INTERNET:
biuro@wibb.pl, www.wibb.pl
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NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.

ADRES:
ul. 28 Czerwca 1956 r. 392, 61-441 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 830-03-61, fax (0-61) 832-53-59

INTERNET:
firma@pbddyba.pl, www.pbddyba.pl

NAZWA FIRMY:
Autoryzowany Dealer NISSAN A. i R. Polody

ADRES:
ul. Lipcowa 20, 62-081 Przeźmierowo

KONTAKT:
tel. (0-61) 816-33-80, fax (0-61) 816-33-91

INTERNET:
sprzedaz@polody.pl, www.polody.pl

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Podgórna 19, 61-828 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 852-49-21, fax (0-61) 851-72-92

INTERNET:
sekretariat@grzegorczyk.com.pl, www.grzegorczyk.com.pl

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Budowlane PAECH Henryk Paech, Mirosław 
Paech, Marzena Dańczak Sp.j.

ADRES:
ul. B. Chrobrego 20B, 64-400 Międzychód

KONTAKT:
tel. (0-95) 748-86-00, fax (0-95) 748-86-01

INTERNET:
paech@paech.pl, www.paech.pl

„Za rzetelność i najwyż-
szą jakość usług w za-
kresie projektowania 
i generalnego wykonaw-
stwa prac ogólnobudow-
lanych oraz profesjona-
lizm w organizacyjnym 
nadzorze prowadzonych 
inwestycji”

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość usług, 
świadczonych w zakresie 
budownictwa drogowego 
a w szczególności: bu-
dowy dróg i ulic, placów, 
parkingów i chodników, 
robót ziemnych, budowy 
kanalizacji deszczowych 
i sanitarnych, realizowa-
nych w oparciu o nowo-
czesny, specjalistycz-
ny sprzęt oraz wysoko 
wykwalifikowaną załogę 
wraz z kadrą inżynieryjno-
-techniczną”

„Za profesjonalizm 
w działaniu i wysokie 
kwalifikacje merytorycz-
ne i zawodowe pracow-
ników salonu sprzedaży 
marki NISSAN i naj-
wyższą, gwarantowa-
ną jakość autoryzowa-
nych usług serwisowych 
świadczonych w zakresie 
mechaniki pojazdowej, 
prac blacharsko-lakier-
niczych, elektrycznych 
i diagnostycznych oraz 
wzorcowy system zarzą-
dzania firmą”

„Za europejski standard 
zarządzania firmą, sku-
teczną realizację założo-
nych wizji i strategii roz-
woju, a także najwyższą, 
gwarantowaną jakość 
usług deweloperskich, 
świadczonych w zakresie 
budowy domów i miesz-
kań oraz prowadzonej 
działalności pośrednictwa 
w obrocie nieruchomo-
ściami”

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość komplek-
sowych usług ogólnobu-
dowlanych, świadczonych 
w zakresie budownictwa 
ogólnego i przemysłowego, 
realizacji inwestycji miesz-
kaniowych »pod klucz«, 
a także montażu instalacji 
elektrycznych, wodno-ka-
nalizacyjnych, gazowych 
i centralnego ogrzewania, 
rewitalizacji obiektów za-
bytkowych, pozycję lidera 
w branży oraz wzorcowe 
zarządzanie przedsiębior-
stwem”

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DOM-MUS Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Wrzesińska 1c, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

KONTAKT:
tel. (0-61) 897-01-50, fax (0-61) 897-01-50

INTERNET:
biuro@dommus.com.pl, www.domus.com.pl

NAZWA FIRMY:
Autoryzowane Stacje Dealerskie TOYOTY i LEXUSA w Ujściu, 
w Suchym Lesie i Poznaniu - Tadeusz Ukleja

ADRES:
ul. Pilska 45, 64-850 Ujście

KONTAKT:
tel. (0-67) 210-51-23, fax (0-67) 210-51-23

INTERNET:
recepcja.ujscie@toyota-ukleja.pl, www.toyota-ukleja.pl

„Za profesjonalizm działań 
w realizacji założonej wizji 
i strategii rozwoju, wysokie 
kwalifikacje merytoryczne 
i zawodowe pracowników 
salonów sprzedaży ASD 
TOYOTA – Tadeusz Ukleja, 
a także najwyższą gwaran-
towaną jakość autoryzowa-
nych usług serwisowych, 
świadczonych w zakresie 
mechaniki pojazdowej, prac 
blacharsko-lakierniczych, 
elektrycznych i diagno-
stycznych, pozycję lidera 
w branży oraz wzorcowy 
system zarządzania firmą”
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NAZWA FIRMY:
Trawnik Producent Arkadiusz Gumieniczuk

ADRES:
Turowo 5A/2, 78-400 Szczecinek

KONTAKT:
tel. (0-94) 374-19-28, fax (0-94) 374-19-28 

INTERNET:
ag@trawnik-producent.pl, www.trawnik-producent.pl

NAZWA FIRMY:
Firma Prywatna Krzysztof Kozaryn

ADRES:
ul. Dąbroszyńska 58, 66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:
tel. (0-95) 726-31-78, fax (0-95) 725-08-39

NAZWA FIRMY:
TORINO Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Poznańska 6, 62-020 Swarzędz

KONTAKT:
tel. (0-61) 843-39-25, fax (0-61) 843-39-24

INTERNET:
poznan@torinodesign.pl, www.torinodesign.pl

NAZWA FIRMY:
Wielkopolska Izba Turystyczna

ADRES:
ul. Fredry 7/9, 61-701 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 853-68-39, fax (0-61) 853-68-39 

INTERNET:
wit@wit.com.pl, www.wit.com.pl

NAZWA FIRMY:
FRAM-BUD Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Józefa Hallera 6-8, 60-104 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 661-61-31, fax (0-61) 661-61-32 

INTERNET:
info@frambud.com.pl, www.frambud.com.pl

„Za najwyższy standard 
działań handlowych, pro-
dukcyjnych i usługowych 
podejmowanych w zakre-
sie projektowania i reali-
zacji planów zagospodaro-
wania terenów rekreacyj-
nych miejskich, gminnych, 
osiedlowych, szkolnych 
i przedszkolnych z prze-
znaczeniem na organizację 
placów zabaw dla dzieci, 
o gwarantowanej trwałości 
i estetyce wykonania oraz 
najważniejszymi standarda-
mi bezpieczeństwa w użyt-
kowaniu”

„Za najwyższą gwaranto-
waną jakość produkowa-
nych trawników z rolki, 
estetykę i trwałość wyro-
bów oraz europejski po-
ziom zarządzania firmą”

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość usług logi-
stycznych, świadczonych 
w zakresie transportu 
i spedycji międzynarodo-
wej, niekwestionowaną 
pozycję lidera w bran-
ży oraz konsekwentną 
realizację założonej wizji 
i strategii rozwoju firmy”

„Za profesjonalizm działań, 
fachowość i życzliwość wo-
bec klientów oraz europej-
ski standard oferowanych 
wyrobów branży meblar-
skiej, zwłaszcza mebli wy-
poczynkowych, biurowych 
i gabinetowych, artykułów 
wyposażenia mieszkań, 
charakteryzujących się naj-
wyższą jakością wykonania, 
niepowtarzalnym wzornic-
twem, bogatym wyborem 
skór i tkanin obiciowych, 
wprowadzanie nowych 
modeli i kolekcji z uwzględ-
nieniem zarówno aktualnie 
obowiązujących trendów, 
jak i indywidualnych prefe-
rencji nabywców”

„Za najwyższy stan-
dard działań podejmo-
wanych na rzecz roz-
woju turystyki i wypo-
czynku w Wielkopolsce. 
Konsekwentną realizację 
założonych celów statuto-
wych, takich jak: szeroka 
pomoc w rozwiązywaniu 
problemów gospodarczych 
i ochrona interesów orga-
nizacji i przedsiębiorstw 
zrzeszonych w WIT, prowa-
dzenie działalności infor-
macyjnej i promocyjnej, 
współdziałanie z organami 
administracji państwowej 
i samorządowej w zakresie 
wspierania rozwoju turysty-
ki w regionie, kształtowanie 
i upowszechnianie zasad 
etyki zawodowej, a zwłasz-
cza rzetelności w świadcze-
niu usług”

„Za najwyższy, gwa-
rantowany standard 
kompleksowych usług 
świadczonych w zakre-
sie realizacji »pod klucz« 
budynków mieszkalnych 
i przemysłowych, uży-
teczności publicznej, sie-
ci bankowych, obiektów 
zabytkowych oraz euro-
pejski standard zarządza-
nia przedsiębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
Firma Produkcyjno-Handlowa SKEMBI Janusz Śniowski

ADRES:
ul. Gorzowska 22, 66-440 Skwierzyna

KONTAKT:
tel. (09-5) 717-04-59, fax (0-95) 717-14-16 

INTERNET:
www.skembi.pl

27



28

PROGRAM JAKOŚCI

NAZWA FIRMY:
Woźniak Transport

ADRES:
ul. Rogozińska 41/2, 62-095 Murowana Goślina

KONTAKT:
tel. (0-61) 811-29-02, fax (0-61) 811-29-02

INTERNET:
info@wozniak-transport.pl, www.wozniak-transport.pl

NAZWA FIRMY:
Firma Handlowo-Usługowa Autoryzowana Stacja Obsługi Nissan  
A. i P. Polody s.c.

ADRES:
ul. Lipcowa 20, 62-081 Przeźmierowo

KONTAKT:
tel. (0-61) 816-33-80, fax (0-61) 816-33-91 

INTERNET:
r.polody@polody.pl, www.polody.pl

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe  
BUDOPOL-POZNAŃ Spółka z o.o.

ADRES:
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 875-80-72, fax (0-61) 875-84-18

INTERNET:
budopol-poznan@post.pl

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WAPPEX  
P. Kozłowski, W. Lewandowski

ADRES:
ul. Wieniawskiego 8/14, 62-510 Konin

KONTAKT:
tel. (0-63) 275-50-46, fax (0-63) 275-50-47

INTERNET:
konin@wappex.com.pl, www.wappex.com.pl

NAZWA FIRMY:
POL-DRÓG Słupca S.A.

ADRES:
ul. Piastów 1, 62-400 Słupca

KONTAKT:
tel. (0-63) 277-14-65, fax (0-63) 277-14-71

INTERNET:
slupca@poldrog.pl, www.poldrog.pl

„Za znakomite projekty 
aranżacji wnętrz komer-
cyjnych,najwyższy stan-
dard i kompleksowość 
usług w zakresie realiza-
cji projektowanych obiek-
tów oraz europejski stan-
dard zarządzania przed-
siębiorstwem”

„Za wzorcowy system 
zarządzania firmą i naj-
wyższą, gwarantowaną 
jakość usług logistycz-
nych, a zwłaszcza trans-
portowych, świadczo-
nych w szczególności na 
rzecz producentów beto-
nu towarowego i prefa-
brykatów betonowych, 
realizowanych w oparciu 
o specjalistyczny, nowo-
czesny park maszynowy 
i tabor samochodowy 
oraz pracowników o naj-
wyższych kwalifikacjach 
merytorycznych i zawo-
dowych”

„Za profesjonalizm 
w działaniu, wysokie 
kwalifikacje merytorycz-
ne i zawodowe pracowni-
ków i najwyższą, gwaran-
towaną jakość komplek-
sowej obsługi samocho-
dów powypadkowych, 
szczególnie w zakresie 
prac blacharskich i lakier-
niczych, holowania pojaz-
dów oraz wzorcowy sys-
tem zarządzania firmą”

„Za rzetelność i najwyż-
szą jakość robót ogólno-
budowlanych oraz usług 
inwestycyjnych opartą 
na systemie generalnego 
wykonawstwa i najnow-
szych technologiach”

„Za najwyższą jakość 
produkowanych kom-
pleksowych systemów 
podłóg podniesionych, 
pozycję lidera w bran-
ży, skuteczną realizację 
założonej wizji i strategii 
rozwoju przedsiębiorstwa 
oraz wzorcowy system 
zarządzania”

„Za najwyższą jakość 
usług świadczonych 
w zakresie budowy i mo-
dernizacji dróg, ulic, pla-
ców i mostów, utrzyma-
nia i oznakowania dróg, 
produkcji betonu cemen-
towego i asfaltowego 
realizowaną w oparciu 
o wysoko wykwalifiko-
waną kadrę i doskonałej 
jakości sprzęt oraz euro-
pejski poziom zarządza-
nia firmą”

NAZWA FIRMY:
PROMAS Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Armii Krajowej 36, 45-350 Opole

KONTAKT:
tel. (0-77) 454-54-32, fax (0-77) 453-17-79

INTERNET:
biuro@promas.com.pl, www.promas.com.pl
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NAZWA FIRMY:
Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c.  
Elżbieta, Jacek Majdeccy

ADRES:
Lisewo 39, 62-310 Pyzdry

KONTAKT:
tel. (0-62) 741-13-26, fax (0-62) 741-13-26

INTERNET:
biuro@eko-bud.info, www.eko-bud.info

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych  
EL PAK Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin

KONTAKT:
tel. (0-63) 247-15-00, fax (0-63) 247-15-01

INTERNET:
elpak@elpak.com.pl, www.elpak.com.pl

NAZWA FIRMY:
ZPMB TERRAZZO mgr inż. Jacek Kulupa

ADRES:
Kąkolewice 60, 64-840 Budzyń

KONTAKT:
tel. (0-67) 284-35-60, fax (0-67) 284-35-60

INTERNET:
terrazzo@terrazzo.com.pl, www.terrazzo.com.pl

NAZWA FIRMY:
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy MARINA  
w Bornem Sulinowie

ADRES:
ul. Jeziorna 9, 78-449 Borne Sulinowo

KONTAKT:
tel. (0-94) 712-76-00, fax (0-94) 712-76-00

INTERNET:
bornemarin@wp.pl, www.bornemarina.pl

NAZWA FIRMY:
DENTAL PRESTIGE Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Barana 15, 61-244 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 876-93-82, fax (0-61) 876-92-28

INTERNET:
klinika@dentalprestige.pl, www.dentalprestige.pl

„Za konsekwentną 
i efektywną realizację 
założonej wizji i strategii 
rozwoju oraz najwyższą, 
gwarantowaną jakość 
specjalistycznych usług 
medycznych, świadczo-
nych w oparciu o do-
skonałe przygotowanie 
merytoryczne i zawodo-
we kadry menedżerskiej 
i pracowników, życzli-
wość i pełne osobistego 
zaangażowania podejście 
do pacjentów zapewnia-
jące najwyższy standard 
bezpieczeństwa i kom-
fort leczenia”

„Za najwyższy standard 
specjalistycznych usług 
świadczonych w zakre-
sie budownictwa drogo-
wego oraz profesjonalne 
zarządzanie przedsiębior-
stwem”

„Za najwyższą jakość 
kompleksowych usług 
świadczonych w zakresie 
organizacji, optymalizacji 
i nadzorowania przebie-
gu procesu utrzymania 
ruchu maszyn, urządzeń 
i instalacji produkcyjnych, 
prac diagnostycznych, 
remontowych i moder-
nizacyjnych, automatyki 
przemysłowej, urządzeń 
i instalacji elektrycznych 
oraz infrastruktury telein-
formatycznej”

„Za najwyższą jakość 
produkcji szerokiego 
asortymentu kostki bru-
kowej i galanterii betono-
wej, niekwestionowaną 
pozycję lidera w branży, 
skuteczną realizację poli-
tyki i strategii oraz wzor-
cowe zarządzanie przed-
siębiorstwem”

„Za stworzenie najwyż-
szego standardu wy-
poczynku i sportowej 
aktywności w oparciu 
o szczególne, niepowta-
rzalne walory krajobrazo-
we, nowoczesną infra-
strukturę oraz profesjona-
lizm obsługi”

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość komplek-
sowych usług stomatolo-
gicznych, świadczonych 
w oparciu o doskonałe 
przygotowanie mery-
toryczne i zawodowe 
personelu, życzliwość 
i pełne osobistego zaan-
gażowania podejście do 
pacjentów gwarantujące 
skuteczność i komfort 
leczenia”

NAZWA FIRMY:
Wielkopolskie Centrum Onkologii

ADRES:
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 885-08-50, fax (0-61) 885-08-01

INTERNET:
ewa.karolak@wco.pl, www.wco.pl
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NAZWA FIRMY:
PPUH ANDAFIL Anna Szczęsna

ADRES:
ul. Wojtczaka 3, 64-320 Buk 

KONTAKT:
tel. (0-61) 814-00-01, fax (0-61) 814-00-01 

INTERNET:
biuro@andafil.pl, www.andafil.pl

NAZWA FIRMY:
STER Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Człuchowska 12, 60-434 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 840-41-00, fax (0-61) 840-41-10

INTERNET:
ster@ster.com.pl, www.ster.com.pl

NAZWA FIRMY:
TARKON-GRADI Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Paprotna 3, 51-114 Wrocław

KONTAKT:
tel. (0-71) 323-21-00, fax (0-71) 323-21-01

INTERNET:
sekretariat@gradi.wroc.pl, www.gradi.wroc.pl

NAZWA FIRMY:
DELTA INWEST

ADRES:
ul. Żeromskiego 6A, 62-025 Kostrzyn

KONTAKT:
tel. (0-61) 818-84-12, fax (0-61) 818-84-12

INTERNET:
delta@deltainwest.pl, www.deltainwest.pl

NAZWA FIRMY:
PIÓREX Spółka Akcyjna

ADRES:
ul. Kilińskiego 8-18, 62-020 Swarzędz

KONTAKT:
tel. (0-61) 817-25-44, fax (0-61) 817-25-45

INTERNET:
sprzedaz@piorex.pl, www.piorex.pl

„Za opracowanie, wdroże-
nie i skuteczną realizację 
założonej wizji i strategii 
rozwoju Spółki oraz najwyż-
szy, gwarantowany standard 
świadczonych usług w za-
kresie organizacji dystrybucji 
specjalistycznych produk-
tów medycznych firmy PIW 
PRIMAX MEDIC, charak-
teryzujących się nowocze-
snością zastosowanych 
rozwiązań w odniesieniu do 
standardów europejskich 
i światowych, innowacyj-
nością i funkcjonalnością 
w użytkowaniu, a zwłasz-
cza optymalnym oddziały-
waniem na organizm ludzki 
przywracającym jego prawi-
dłowe funkcjonowanie”

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość świadczo-
nych usług w zakresie 
dystrybucji zdrowotnych 
wyrobów rehabilitacyj-
nych wytwarzanych 
z wełny owczej, koziej 
i wielbłądziej, konse-
kwentną realizację zało-
żonej wizji i strategii roz-
woju oraz wzorcowy sys-
tem zarządzania firmą”

„Za dynamizm w dzia-
łaniu, konsekwentną 
i efektywną realizację 
założonej wizji i strategii 
rozwoju Spółki, pozycję 
lidera w branży oraz naj-
wyższą, gwarantowaną 
jakość produkowanych 
siedzeń i foteli stosowa-
nych w autobusach, mi-
krobusach i tramwajach”

„Za najwyższą, gwa-
rantowaną jakość usług 
świadczonych w zakresie 
organizacji handlu hurto-
wego artykułami chemii 
gospodarczej i kosme-
tyków, pozycję lidera 
w branży oraz europej-
ski standard zarządzania 
przedsiębiorstwem”

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość komplek-
sowych usług świadczo-
nych w zakresie wyko-
nawstwa robót instalacyj-
nych i budowlanych wy-
konywanych w oparciu 
o nowoczesne technolo-
gie i wysoko wykwalifiko-
waną kadrę inżynieryjno-
-techniczną oraz europej-
ski standard zarządzania 
firmą”

„Za dynamiczny rozwój 
i najwyższą, gwaranto-
waną jakość szerokiego 
asortymentu wyrobów 
pościelowych wytwarza-
nych z puchu, pierza oraz 
syntetycznych, antyaler-
gicznych, produkowa-
nych według wymogów 
europejskich, a także za 
wzorcowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
PERFECT HARMONY Kozikowski Szpakowski Sp.J.

ADRES:
ul. Czypickiego 12, 63-720 Koźmin Wlkp.

KONTAKT:
tel. (0-62) 721-31-26, fax (0-62) 721-61-03 

INTERNET:
centrala@perfectharmony.pl, www.perfectharmony.pl

VII EDYCJA 2008 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”
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NAZWA FIRMY:
Centrum Ekoenergii Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Sikorskiego 18, 66-100 Sulechów

KONTAKT:
tel. (0-68) 385-17-12, fax   

INTERNET:
henryk.dab@interia.pl

NAZWA FIRMY:
DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o.

ADRES:
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

KONTAKT:
tel. (0-22) 319-90-00, fax (0-22) 433-51-98

INTERNET:
office@daikin.pl, www.daikin.pl

NAZWA FIRMY:
BATERPOL Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Obr. Westerplatte 108, 40-335 Katowice

KONTAKT:
tel. (0-32) 779-20-00, fax (0-32) 779-20-09

INTERNET:
sekretariat@baterpol.pl, www.baterpol.pl

NAZWA FIRMY:
SARIA POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Długim Borku

ADRES:
Długi Borek, 12-140 Świętajno

KONTAKT:
tel. (0-89) 622-69-70, fax (0-89) 622-69-71

INTERNET:
sekretariat@sariapolska.pl, www.sariapolska.pl

NAZWA FIRMY:
Firma Transportowo-Budowlana TRANSAND  
Jerzy Gotowski

ADRES:
Nekla 3A, 86-022 Dobrcz

KONTAKT:
tel. (0-52) 341-55-12, fax (0-52) 341-35-48 

INTERNET:
transand@transand.com.pl, www.transand.com.pl

EDYCJA 2008 „NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI W OCHRONIE ŚRODOWISKA”
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NAZWA FIRMY:
P.W. Mariusz Zajc Poznań

ADRES:
ul. Iłowska 12, 61-311 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 833-34-46, fax (0-61) 870-50-78

INTERNET:
meble-zajc@o2.pl, meble-zajc.pl

NAZWA FIRMY:
Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ADRES:
ul. Zwierzyniecka 13, 60-813 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 843-47-96, fax (0-61) 843-47-96

INTERNET:
rektorat@wshiu.poznan.pl, www.akademiakupiecka.pl

NAZWA FIRMY:
Autoryzowany Dealer Harley-Davidson V-FORCE Sp. z o.o.

ADRES:
ul. św. Michała 20, 61-023 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 877-50-70, fax, (0-61) 872-93-81

INTERNET:
salon@v-force.pl, www.v-force.pl

NAZWA FIRMY:
STEEL-BUILDING Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Krańcowa 20, 61-037 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 882-62-00, fax (0-61) 882-63-15

INTERNET:
biuro@steel-builiding.com.pl, www.steel-building.com.pl

NAZWA FIRMY:
PERFECT HARMONY Kozikowski Szpakowski Sp.J.

ADRES:
ul. Czypickiego 12, 63-720 Koźmin Wlkp.

KONTAKT:
tel. (0-62) 721-31-26, (0-62) 721-61-03

INTERNET:
centrala@perfectharmony.pl, www.perfectharmony.pl

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość usług bu-
dowlanych, konsekwent-
ną realizację założonej 
wizji i strategii rozwoju 
oraz wzorcowy system 
zarządzania przedsiębior-
stwem”

„Za najwyższy, gwaran-
towany standard i profe-
sjonalizm świadczonych 
usług w zakresie projek-
towania, produkcji i mon-
tażu mebli kuchennych, 
biurowych, sklepowych 
oraz mebli specjalistycz-
nych wykonywanych na 
indywidualne zamówie-
nie, charakteryzujących 
się estetyką, funkcjonal-
nością i rzetelnością wy-
konania przy współpracy 
z wiodącymi producen-
tami akcesoriów meblo-
wych i sprzętu AGD”

„Za najwyższą jakość 
kształcenia oraz profe-
sjonalne zarządzanie 
uczelnią”

„Za najwyższy, gwa-
rantowany standard 
autoryzowanych usług 
dealerskich świadczo-
nych w zakresie sprze-
daży i serwisu motocykli 
HARLEY – DAVIDSON 
i BUELL, profesjonalizm 
w działaniu, wysokie 
kwalifikacje merytorycz-
ne i zawodowe pracow-
ników oraz wzorcowe 
zarządzanie firmą”

„Za europejski standard 
specjalistycznych usług, 
świadczonych w zakresie 
kompleksowej obsługi 
inwestorów w ramach 
generalnego wykonaw-
stwa obiektów przemy-
słowych, handlowych 
i biurowych o konstruk-
cji stalowej, żelbetowej 
i tradycyjnej, pozycję lide-
ra w branży, efektywną 
realizację założonej wizji 
i strategii rozwoju oraz 
wzorcowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem”

„Za opracowanie, wdro-
żenie i skuteczną realiza-
cję założonej wizji i stra-
tegii rozwoju Spółki oraz 
najwyższy, gwarantowany 
standard świadczonych 
usług w zakresie organiza-
cji dystrybucji specjalistycz-
nych produktów medycz-
nych firmy PIW PRIMAX 
MEDIC, charakteryzujących 
się nowoczesnością zasto-
sowanych rozwiązań w od-
niesieniu do standardów 
europejskich i światowych, 
innowacyjnością i funkcjo-
nalnością w użytkowaniu 
a zwłaszcza optymalnym 
oddziaływaniem na orga-
nizm ludzki przywracającym 
jego prawidłowe funkcjo-
nowanie

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Budowlane JACK-BUD Jacek Grabowski

ADRES:
os. B. Chrobrego paw. 110, 60-681 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 825-33-91, fax (0-61) 825-33-91

INTERNET:
biuro@jack-bud.com.pl; jack-bud.com.pl
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NAZWA FIRMY:
Zakład Remontowo Budowlany RENOR

ADRES:
ul. Andersenów 2, 62-040 Puszczykowo

KONTAKT:
tel. (0-61) 842-51-22, (0-61) 842-51-22

INTERNET:
biuro@renor.pl, www.renor.pl

NAZWA FIRMY:
Firma GĘDEK Antoni Gędek 

ADRES:
ul. 3 Maja 18, 64-600 Oborniki Wlkp.

KONTAKT:
tel. (0-62) 769-51-05, fax (0-62) 769 51-05

INTERNET:
gedek@gedek.pl, www.gedek.pl

NAZWA FIRMY:
ABC kuchni Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Obornicka 55A, 62-002 Suchy Las

KONTAKT:
tel. (0-61) 665-89-94, (0-61) 665-89-95

INTERNET:
biuro@abckuchni.pl, www.abckuchni.pl

NAZWA FIRMY:
Metpol Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Szyszkowa 6, 62-002 Suchy Las

KONTAKT:
tel. (0-61) 650-07-01, (0-61) 650-07-07

INTERNET:
office@metpol.pl, www.metpol.pl

NAZWA FIRMY:
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława 
Leszczyńskiego w Lesznie

ADRES:
ul. Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno

KONTAKT:
tel.(0-65) 529-35-20, fax (0-65) 529-35-20

INTERNET:
rektorat@wsh-leszno.pl, www.wsh-leszno.pl

„Za profesjonalizm, fa-
chowość i najwyższy, 
gwarantowany poziom 
usług budowlanych, 
świadczonych w zakresie 
termoizolacji budynków, 
odnowy elewacji, kom-
pleksowych remontów 
domów i mieszkań oraz 
konsekwentną realizację 
założonej wizji i strate-
gii rozwoju przedsiębior-
stwa”

„Za konsekwentną reali-
zację założonej polityki 
i strategii, wzorcowy sys-
tem zarządzania przedsię-
biorstwem oraz najwyż-
szy, gwarantowany po-
ziom usług świadczonych 
w zakresie komplekso-
wego wykonawstwa ro-
bót budowlanych: docie-
pleń budynków, budowy 
domów jedno i wielo-
rodzinnych, remontów 
i aranżacji pomieszczeń, 
wykonawstwa pokryć 
dachowych, modernizacji 
i przebudowy obiektów 
inżynieryjnych”

„Za profesjonalizm 
w świadczeniu usług 
montażu wraz z oszkle-
niem typu VENTO, mon-
tażu kurtyn energoosz-
czędnych i cieniujących, 
wykonawstwa i monta-
żu konstrukcji stalowych 
pod pawilony, hale, wia-
ty, chłodnie i przechowal-
nie, obudowy hal płytą 
warstwową oraz wzorco-
wy system zarządzania 
przedsiębiorstwem”

„Za najwyższą jakość 
i kompleksowość usług 
gastronomicznych opartą 
na tradycji, nowoczesno-
ści i analizie potrzeb ryn-
kowych”

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość i innowa-
cyjność projektowanych 
i produkowanych profili 
i elementów konstruk-
cyjnych, akcesoriów dla 
systemów suchej zabu-
dowy, dociepleń i tynków 
oraz za najwyższy stan-
dard zarządzania i kon-
sekwentnie realizowaną 
strategię rozwoju przed-
siębiorstwa”

„Za najwyższą jakość 
kształcenia oraz profe-
sjonalne zarządzanie 
uczelnią”

NAZWA FIRMY:
P.H.U. FIEDLER s.c. Eugeniusz i Dorota Fiedler

ADRES:
Chrząstowo 54, 63-130 Książ Wlkp.

KONTAKT:
tel. (0-61) 282-22-05, fax (0-61) 282-22-05

INTERNET:
eugeniusz.fiedler@wp.pl, www.fiedler.pf.pl
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NAZWA FIRMY:
Vital-Vera Musiał i Zając Sp.J.

ADRES:
Bukowiec ul. Sątopska 5, 64-300 Nowy Tomyśl

KONTAKT:
tel. (0-61) 441-55-30, fax (0-61) 441-55-33

INTERNET:
p.zajac@vital-vera.pl, www.vital-vera.pl

NAZWA FIRMY:
Miejskie TBS Sp. z o.o.

ADRES:
ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin

KONTAKT:
tel. (0-63) 245-75-41, fax (0-63) 245-76-18

INTERNET:
sekretariat@mtbs.konin.pl, www.konin.pl/mtbs

NAZWA FIRMY:
Majchrzak & Majchrzak-Tecław

ADRES:
ul. Leszczyńska 24, 60-115 Poznań

KONTAKT:
tel. (0-61) 810-75-80, fax (0-61) 810-80-89

INTERNET:
biuro@majchrzak.pl, www.majchrzak.pl

„Za najwyższy, gwaran-
towany poziom komplek-
sowych usług budowlano 
– montażowych, świad-
czonych w ramach gene-
ralnego wykonawstwa a 
w szczególności: budo-
wy i modernizacji dróg, 
robót mostowych, pro-
dukcji mas bitumicznych 
i betonów, usług sprzę-
towo - transportowych 
oraz europejski standard 
zarządzania przedsiębior-
stwem”

„Za najwyższą, gwaran-
towaną jakość świadczo-
nych usług w zakresie 
dystrybucji zdrowotnych 
wyrobów rehabilitacyj-
nych wytwarzanych 
z wielbłądziej wełny, 
kóz kaszmirskich, weł-
ny merynosów austra-
lijskich a także matera-
ców termoelastycznych 
TEMPLUS oraz konse-
kwentną realizację wizji 
i strategii rozwoju firmy”

„Za najwyższą jakość 
zarządzania nieruchomo-
ściami oraz nowatorskie 
metody realizacji inwe-
stycji zgodne z syste-
mem Zarządzania przez 
Jakość”

„Za najwyższą jakość 
produkowanych mebli 
kuchennych i frontów 
meblowych, charaktery-
zujących się wysoką es-
tetyką, funkcjonalnością 
i rzetelnością wykonania 
oraz wzorcowe zarządza-
nie przedsiębiorstwem”

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o.

ADRES:
Żabno 2A, 63-112 Brodnica

KONTAKT:
tel. (0-61) 282-36-07, fax (0-61) 282-36-39

INTERNET:
polska@dromost.com, www.dromost.com
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Menedżer Najwyższej Jakości

Prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Pile

Menedżer Najwyższej Jakości

Prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

Prorektor Wielkopolskiej Wyższej Szkoły 
Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.

Menedżer Najwyższej Jakości

Prof. dr hab. Józef Garbarczyk

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Gnieźnie

Menedżer Najwyższej Jakości

Jarosław Fiszer

Kanclerz Wyższej Szkoły Zawodowej      
KADRY DLA EUROPY w Poznaniu

Menedżer Najwyższej Jakości

Aniela Goc

Kanclerz Wyższej Szkoły Zawodowej 
Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu

Menedżer Najwyższej Jakości

Włodzimierz Kolat

Prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej

NAGRODY „MENEDŻER NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”
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Menedżer Najwyższej Jakości

Grzegorz Hempowicz

Prezes Zarządu Wielkopolskiej Gildii  
Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu

Menedżer Najwyższej Jakości

Waldemar Osmólski

Prezes Zarządu PONETEX Logistics Sp. z o.o. 
w Rakoniewicach

Menedżer Najwyższej Jakości

Andrzej Grzegorczyk

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa  
A. Grzegorczyk Sp. z o.o. w Poznaniu

Menedżer Najwyższej Jakości

Henryk Paech

Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego 
MHM PAECH S.J. w Międzychodzie

Menedżer Najwyższej Jakości

Arkadiusz Stasica

Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu

Menedżer Najwyższej Jakości

Andrzej Polody

Prezes Autoryzowanago Dealera NISSANA 
A. i R. Polody S.J. w Przeźmierowie

NAGRODY „MENEDŻER NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” ORAZ „IKAR BIZNESU”
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Menedżer Najwyższej Jakości

Tadeusz Ukleja

Prezes Zarządu ASD TOYOTA w Ujściu

Menedżer Najwyższej Jakości

Roman Dyba

Prezes Zarządu PBD Roman Dyba Sp. z o.o.  
w Poznaniu

Menedżer Najwyższej Jakości

Wacław Miąsek

Dyrektor Zarządu INVESTIM S.A. w Warszawie

Menedżer Najwyższej Jakości

Ryszard Babula

Wiceprezes Zarządu STER Sp. z o.o.  
w Poznaniu

Menedżer Najwyższej Jakości

Beata Szymańska

Wiceprezes Zarządu STER Sp. z o.o.  
w Poznaniu

Menedżer Najwyższej Jakości

Piotr Grzonka

Prezes SEVROLL-POZNAŃ w Puszczykowie
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Menedżer Najwyższej Jakości

Piotr Florek

Wojewoda Wielkopolski  
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ikar Biznesu

Andrzej Stróżyk

Prezes ASTROMAL Sp. z o.o. w Wilkowicach

Ikar Biznesu

Jerzy Wiśniewski

Prezes PBG S.A. w Wysogotowie

Ikar Biznesu

Stanisław Kruk

Prezes BUDOPOL POZNAŃ Sp. z o.o.  
w Poznaniu

PROGRAM JAKOŚCI
NAGRODY „MENEDŻER NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI” ORAZ „IKAR BIZNESU”

Menedżer Najwyższej Jakości

Roman Tuczyński

Prezes Zarządu Zespołu Szkół 
SZKOLENIOWIEC

Menedżer Najwyższej Jakości

Piotr Dwornicki

Kanclerz Wyższej Szkoły Handlu i Usług 
w Poznaniu
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Menedżer Najwyższej Jakości

Prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług 
w Poznaniu

Menedżer Najwyższej Jakości

Maciej Grzempowski

Prezes Zarządu STEEL-BUILDING Sp. z o.o.

Menedżer Najwyższej Jakości

Marek Olszanowski

Prezes Zarządu Metpol Sp. z o.o.

Ikar Biznesu

Mirosław Majchrzak

Właściciel Majchrzak & Majchrzak-Tecław

Menedżer Najwyższej Jakości

Robert Chojnacki

PERFECT HARMONY Kozikowski Szpakowski 
Sp.J.

Menedżer Najwyższej Jakości

Maciej Patoka

PERFECT HARMONY Kozikowski Szpakowski 
Sp.J.
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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 wymo-
gów i obowiązków. Ostatnio „dostało się” 
producentom i dystrybutorom szeroko ro-
zumianego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego.

Opłaty za domową elektronikę

Zgodnie z ustawą firmy wprowadza-
jące sprzęt dla gospodarstw domowych, 
które nie zdecydowały się na zawarcie 
umowy z organizacją odzysku elektroniki, 
bądź takie, które na użytek firmowy spro-
wadziły spoza Polski np. komputer, telefon 
czy fotograficzny aparat cyfrowy (konstruk-
cja i funkcja tych urządzeń pozwala na ich 
zastosowanie w gospodarstwach domo-
wych i z tego też powodu należą do urzą-
dzeń objętych regulacją), zobowiązane zo-
stały do ustalenia i wpłacenia finansowego 
zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie finansowe (na 
dany rok kalendarzowy) trzeba wnieść 
do 31 grudnia roku poprzedniego. 
Przeznaczane jest ono na sfinansowanie 
zbierania, przetwarzania, odzysku i recy-
klingu oraz unieszkodliwiania zużytych wy-
robów pochodzących z gospodarstw do-
mowych, w sytuacji gdyby przedsiębiorca 
ze swoich obowiązków w tym zakresie się 
nie wywiązał. Zabezpieczenie to składa się 
w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Może nim być:
  – depozyt wpłacony na odrębny 
 rachunek bankowy Funduszu;
  – umowa ubezpieczenia, której polisę 
 należy złożyć w NFOŚiGW;
  – gwarancja bankowa (również składana 
 w Funduszu).

Wysokość zabezpieczenia usta-
lana jest w drodze przemnożenia masy 
sprzętu, jaką przedsiębiorca zamierza 
wprowadzić na rynek krajowy bądź jaką 
wprowadził w roku poprzedzającym rok, 
na który ustalane jest zabezpieczenie (ko-
lejne lata działalności), przez stawkę opłaty 

produktowej (zasadniczo – 1,80 zł za 1 kg 
masy sprzętu – wyjątkowo, odnośnie do 
świetlówek i niektórych innych lamp – 18 
zł za 1 kg).

Fundusz zwróci zabezpieczenie 
przedsiębiorcy tylko w przypadku, gdy ten 
sfinansuje zbiórkę, a także dalsze przetwa-
rzanie bądź unieszkodliwianie zużytego 
sprzętu.

Obowiązkowa rejestracja i ewidencja

Kolejnym obowiązkiem wprowadzają-
cego sprzęt jest dokonanie rejestracji. 
Każdy taki przedsiębiorca musi posiadać 
swój numer rejestrowy. Aby go uzyskać, 
firmy zamierzające wprowadzać sprzęt 
podlegający przepisom ustawy winny zło-
żyć odpowiedni wniosek do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska, i to jesz-
cze przed rozpoczęciem działalności.

W roku rejestracji firma płaci jedynie 
opłatę rejestrową. W latach kolejnych – 
opłatę roczną, uzależnioną od wielkości 
firmy i rocznych obrotów netto ze sprzeda-
ży sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(waha się ona od 50 do 7500 zł).

Ustawodawca zobowiązał wprowadza-
jących sprzęt do prowadzenia ewidencji 
wprowadzonego sprzętu i na jej podsta-
wie do składania Głównemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska co kwartał sprawoz-
dań dotyczących ilości i masy wprowadzo-

nego sprzętu z podziałem na grupy i rodza-
je oraz o zużytym sprzęcie zebranym i prze-
kazanym do zakładu przetwarzania. Projekt 
nowelizacji ustawy przewiduje dla tych 
sprawozdań jednak rozsądniejsze terminy, 
bo półroczne. Oczywiście, nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby wprowadzający sprzęt 
zlecili którejś z organizacji odzysku obo-
wiązki związane z prowadzeniem powyż-
szej ewidencji i ze sprawozdawczością. 
Ewidencję należy przechowywać przez 
pięć lat, licząc od końca roku kalendarzo-
wego, którego dotyczy.

Sprawozdanie z osiągniętych pozio-
mów zbierania, odzysku i recyklingu trzeba 
– jak na razie – złożyć do 31 marca danego 
roku za poprzedni rok. Zatem przedsiębior-
cy po raz pierwszy będą się musieli rozli-
czyć do 31 marca 2009 r. (bądź 30 czerwca 
2009 r. – w razie znowelizowania ustawy).

Zwolnienie z opłaty produktowej

Od początku 2008 r. firmy wprowadza-
jące sprzęt elektryczny i elektroniczny mają 
zatem obowiązek rozliczać się z jego od-
zysku i recyklingu. W razie nieosiągnięcia 
odpowiednich ich poziomów przedsiębior-
ca (lub organizacja odzysku‚ z którą zawarł 
umowę) będzie musiał wnieść opłatę 
produktową. Podstawę obliczenia opłaty 
stanowi masa z dokładnością do kilograma 
zebranego zużytego sprzętu wynikająca 

EKOLOGIA
INWESTYCJE W ŚRODOWISKO

ELEKTROODPADY cz. 2

Według wytycznych Ministerstwa Środowiska sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
w rozumieniu przepisów ustawy nie są kable i ich wiązki wymagające dalszej obróbki, 

łączniki elektryczne, liczniki energii, rozgałęźniki i inne elementy pasywne sieci, gniazdka 
elektryczne, puszki, wyłączniki różnicowe, bezpieczniki oraz wyłączniki instalacyjne 

i nadmiarowe, wkładki topikowe, przełączniki, ściemniacze do światła,  
maszty i słupy będące częścią anten

Fo
t.

 (2
) B

IZ
N

E
S

 M
E

D
IA



41

z prowadzonej przez przedsiębiorcę ewi-
dencji. Wysokość opłaty firma oblicza jako 
iloczyn stawki opłaty produktowej i różni-
cy między wymaganym a osiągniętym po-
ziomem odzysku albo recyklingu zużytego 
sprzętu. Oblicza się ją na rok kalendarzowy. 
Stawki są takie same  jak przy zabezpiecze-
niach za wprowadzony sprzęt.

Ustawodawca zwalnia przedsiębiorcę 
z obowiązku uiszczania takiej opłaty w ra-
zie wykazania się przez niego umową za-
wartą z organizacją odzysku bądź uzyska-
niem w zależności od rodzaju sprzętu, któ-
ry wprowadza – od 70 do 80 proc. odzysku 
oraz od 50 do 80 proc. recyklingu. Projekt 
nowelizacji ustawy (i rozporządzenia wy-
konawczego do niej) przewiduje obniże-
nie poziomu zbiórki odpadów powstałych 
z urządzeń RTV i AGD do maksymalnie 60 
proc. Na rok 2008 ustalono poziom zbiór-
ki na 25 proc. masy wprowadzonych na ry-
nek nowych urządzeń. W opinii producen-
tów nawet ta wielkość jest nieosiągalna 
– średnia dotychczasowa oscyluje wokół 
poziomu 5 proc.

Problemem jednak jest kwestia, że 
nadal nie wiadomo, ile tego sprzętu na-
leży zebrać. W odniesieniu do sprzętu 
wyprodukowanego po 13 sierpnia 2005 r. 
obowiązek dotyczy wszystkich egzempla-
rzy, które dzięki wprowadzającemu trafiły 
na rynek krajowy. W przypadku sprzętu 
starszego przepis mówi, że wprowadza-
jący taki sprzęt ma zbierać go proporcjo-
nalnie do jego udziału w masie wprowa-
dzanego sprzętu. Ustawa nie wskazuje 

jednak, w jaki sposób i gdzie firma ma za-
sięgnąć informacji, ile jej sprzętu zostało 
zebrane ani jaki jest jego proporcjonalny 
udział w masie wprowadzonego sprzętu. 
Dotychczasowa praktyka polega na zebra-
niu po jednej sztuce danego rodzaju sprzę-
tu i przekazaniu go do zakładu przetwarza-
nia, co nie do końca chyba koresponduje 
z intencjami ustawodawcy.

Zawiłości klasyfikacyjne

Wyjątkowe wyzwanie stanie dodatko-
wo przed firmami, których przedmiotem 
działalności jest np. telewizja kablowa 
czy szeroko rozumiany sprzęt kompute-
rowy. Dotyczy ono problemów z kwalifi-
kowaniem sprzętu, a tym samym ustala-
niem, czy i w jakim zakresie podlegają one 
przepisom ustawy. 

Według wytycznych Ministerstwa 
Środowiska sprzętem elektrycznym i elek-
tronicznym w rozumieniu przepisów usta-
wy nie są kable i ich wiązki wymagające 
dalszej obróbki, łączniki elektryczne, licz-
niki energii, rozgałęźniki i inne elemen-
ty pasywne sieci, gniazdka elektryczne, 
puszki, wyłączniki różnicowe, bezpieczniki 
oraz wyłączniki instalacyjne i nadmiarowe, 
wkładki topikowe, przełączniki, ściemnia-
cze do światła, maszty i słupy będące czę-
ścią anten.

Z drugiej strony części składowe 
komputera są traktowane jako sprzęt, 
nawet jeśli nie mają własnej obudowy 

(np. dyski twarde, napęd, nagrywarki, kar-
ty dźwiękowe i graficzne, karty sieciowe, 
telewizyjne, płyty główne, procesory, pa-
mięć RAM, obudowy komputerowe z za-
silaczem). Według wytycznych należy je 
traktować jako sprzęt dla gospodarstw do-
mowych. Podobnie sprzętem są myszki, 
klawiatury, przenośne nośniki danych (pen-
drive’y). Nie są nimi jednak dyskietki, płyty 
CD, DVD czy taśmy magnetofonowe.

Ciekawie wygląda też sprawa części do 
drukarek. Tonerów i wkładów nie trak-
tuje się jako sprzętu, jeśli są wprowadza-
ne osobno. Jeżeli znajdują się w drukarce 
i wraz z nią stają się odpadem – wlicza się 
je do masy zużytego sprzętu. Dotyczy to 
również baterii.

Unia Europejska – zgodnie z dyrekty-
wami – oczekiwała, że do końca 2008 r. 
Polska wykaże się odzyskiem w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca 4 kg 
odpadów elektrycznych i elektronicz-
nych. Taki sam cel zakładało sobie rów-
nież Ministerstwo Środowiska. W Polsce 
jednak nie ma odpowiedniej ilości zużyte-
go sprzętu do zebrania – np. przedsiębior-
ca wprowadzający na polski rynek monito-
ry LCD nie jest w stanie zebrać odpadów 
o masie 20 proc. tego, co wprowadza. 
Analogiczną sytuację mają inni producen-
ci urządzeń wykorzystujących najnowsze 
technologie, które na Polski rynek weszły 
w ostatnim czasie. Zadanie to jest zatem 
niewykonalne, z czego UE też już zdaje 
sobie sprawę, planując określenie różnych 
poziomów dla poszczególnych państw. u
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INWESTYCJE W ŚRODOWISKO
EKOLOGIA
Obywatele niedoinformowani

Wspominany już projekt noweliza-
cji ustawy przewiduje nałożenie na or-
ganizacje odzysku zrzeszające producen-
tów urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych  obowiązku przekazywania 2 proc. 
swoich obrotów na ekoedukację. W tym 
zakresie w Polsce wciąż jest bardzo dużo 
do zrobienia. Według badań sondażowych 
tylko kilka procent Polaków wie, 
że zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego nie można tak po 
prostu wyrzucać do śmietników czy 
pozostawiać przy nich. Pomimo że w myśl 
obowiązujących przepisów takiemu wyrzu-
cającemu grozi grzywna od 20 do nawet 
5 tys. zł. Stąd np. pomysł zobowiązania 
sprzedawcy do umieszczania na wywiesz-
kach z cenami niektórych większych towa-
rów  (lodówki, kuchenki, zmywarki) infor-
macji o wysokości opłaty recyklingowej.

Już teraz obowiązuje zasada i możli-
wość bezpłatnego zwrócenia starego 
sprzętu przy zakupie nowego, w sto-
sunku 1:1 i przy tożsamości gatunkowej 
(pralka za pralkę, telewizor za telewizor) 

bezpośrednio sprzedawcy, w sklepie. 
Nowelizacja przewiduje możliwość odda-
nia takiego sprzętu (niektórych tylko ro-
dzajów) także do punktów skupu złomu 
i w punktach naprawy sprzętu RTV i AGD. 
Dla skłonienia konsumentów do oddawa-
nia przy zakupie nowego sprzętu urządze-
nia zużytego proponuje się pobierać nawet 
50 zł opłaty depozytowej, ale klient 
miałby miesiąc na „doniesienie” starego 
sprzętu i odzyskanie kaucji. System ten już 
teraz skutecznie działa w przypadku aku-
mulatorów.

Inną możliwością pozbycia się zużytego 
sprzętu jest odstawienie go do gminnych 
punktów zbiórki takich odpadów bądź 
odczekanie na określony przez firmy odzy-
sku czy gminę dzień, w którym stary sprzęt 
zabiorą spod domu specjalnie oznako-
wane pojazdy. W Poznaniu tego typu 
„gratowisko” pojawiło się ostatnio przy ul. 
28 Czerwca 1956, wcześniej możliwe było 
odstawienie wyeksploatowanego sprzętu 
na wysypisko w Suchym Lesie. 

O adresach punktów, w których można 
oddać odpady elektryczne i elektroniczne, 
od 1 października 2006 r. gminy mają obo-

wiązek informować mieszkańców poprzez 
ogłoszenia na stronie internetowej gminy 
lub w inny, zwyczajowo przyjęty na jej te-
renie sposób (tablica ogłoszeń, ogłoszenie 
w prasie itp.). Raport Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska o funkcjonowaniu 
systemu gospodarki zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym obnaża jed-
nak niewłaściwą praktykę w tym zakresie.

Zaglądając do naszych, polskich śmiet-
ników (i w ich pobliża) czy do punktów sku-
pu złomu, generalnie nieprzygotowanych 
do utylizacji czy recyklingu urządzeń elek-
trycznych, elektronicznych i szkodliwych 
odpadów z nich powstających, nie ma wąt-
pliwości, że w piersi uderzyć powinni się 
nie tylko przedstawiciele (urzędnicy) władz 
samorządowych. Ten stan rzeczy mogą jed-
nak już wkrótce zmienić Unia Europejska 
i kary finansowe nakładane na Polskę za 
niewykonywanie dyrektyw. Zmiana men-
talności obywateli (konsumentów i produ-
centów) i powszechnej praktyki w tej ma-
terii może skutkować wyłącznie pozytyw-
nie dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Paweł Dąbrowski

Dla jednych interes,
dla innych hałas

ELEKTROWNIE WIATROWE

Czy w gminie Kotlin powstaną 
elektrownie wiatrowe? 
Zdania radnych są podzielone.  

Elektrownie miałyby stanąć w północ-
nej części gminy – w Sławoszewie, 

Twardowie oraz Kotlinie. Najpierw trzeba 
by było jednak wprowadzić odpowiednie 
zmiany w planie zagospodarowania prze-
strzennego. O tym, czy dokonać takich 
zmian, o szansach i zagrożeniach zwią-
zanych z budową wiatraków dyskutowa-
no na jednej z sesji. Zdania były podzielo-
ne. Bardzo często padały głosy, by przede 
wszystkim skonsultować decyzję z fa-
chowcami, a także zapytać mieszkańców, 
co oni o tym sądzą.

Wójt Kotlina Walenty Kwaśniewski 
przyznał, iż niepokojące w postępowaniu 
firmy, która zgłosiła się do urzędu, jest 
to, że stosuje drogę na skróty. – Mówią: 
Panie wójcie, to jest propozycja umowy. 

Najlepiej, żebyśmy ją podpisali dzisiaj. 
A z umowy wynika, że firma przyśle swo-
jego projektanta, da swoje pieniądze i firma 
zrobi plan zagospodarowania przestrzenne-
go za wysoką radę. To, co my napiszemy, 
co namalujemy, radni tylko przegłosują – 
powiedział wójt. Stwierdził, że rada może 
i pewnie powinna, zgodnie z polityką rzą-
du, wprowadzić zmiany w studium. – Musi 
to jednak robić ktoś, kto chociaż trochę wie 
o planowaniu przestrzennym, kto będzie 
to robił pod naszym nadzorem, do kogo 
mamy zaufanie, że nas nie wpuści w ma-
liny – tłumaczył. Poinformował, że moż-
na plan zmienić, a w trakcie wprowadza-
nia zmian porozmawiać z mieszkańcami. 
Opracowanie studium nie oznacza wejścia 
zmian w życie. 

Walenty Kwaśniewski przyznał, że nie-
wiadomych jest dość dużo. W związku 
z tym widzi wiele zagrożeń. – Przecież po-
datek zawsze płaci właściciel. Nawet więc 
ten podatek od gruntu, pod tą wieżą, i tak 

zapłaci właściciel gruntu. A właścicielem 
gruntu ma być rolnik. Popatrzcie – po co 
ja mam płacić 8 tys. podatku rocznie za 30 
arów gruntu, kiedy ja to mogę za 8 tys. ku-
pić? Ale firma w tym kierunku nie idzie. Są 
to zasady, które są niedopowiedziane – za-
uważył. – Jest tutaj jakiś pośpiech,  zdener-
wowanie, jakaś pogoń. Nie wiem, na czym 
to polega. Generalnie jestem na nie, jest 
zbyt dużo niewiadomych.
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CO NA TO RADNI?

DARIUSZ JÓZEFIAK 
radny ze Sławoszewa (tu miałoby powstać 
kilka elektrowni)

Rolnicy są zainteresowani. Zaczynają 
się dopytywać. Śledząc konferencję kli-
matyczną w Poznaniu, można było zauwa-
żyć, że bardzo duży nacisk kładzie się na 
odnawialne źródła energii. My musimy iść 
z wiatrem.

Należy pomóc rolnikom, którzy mieliby 
podpisać umowy, skonsultować je z praw-
nikami. Żeby za chwilę się nie okazało, że 
rolnik umowę podpisze i rada gminy będzie 
winna, że taką umowę podpisał. Jeśli oni 
oferują faktycznie duże pieniądze za ten 
areał, rolnicy na to pójdą.

Trzeba by rozważyć, czy wprowadzić 
zmiany w planie zagospodarowania prze-
strzennego, żebyśmy nie zostali w tyle 
i żeby nam nie zarzucono, że gmina nie wy-
korzystała okazji.

JERZY SZYMCZAK
radny z Kotlina

Zanim coś takiego będziemy realizo-
wać, powinna się pojawić kompetentna 
firma, która by przybliżyła program tego 
wszystkiego, podała prawne warunki. Nie 
może być tak, że przyprowadzają ludzi nie-
kompetentnych, którzy dysponują może 
jakimś przestarzałym sprzętem. Jeżeli się 
stawia obiekt na czyimś terenie, to trzeba 
to prawnie ustalić. Każdy na pewno za tym 
będzie, bo to są pieniądze i dla gminy, i dla 
rolników. Trzeba jednak być ostrożnym. 

KRZYSZTOF SZYSZKA 
radny z Kotlina

Rolnikom trzeba uzmysłowić, że to jest 
pewne obciążenie hałasem. Ile taki wiatrak 
wytwarza decybeli? Jeśli będzie skupisko 
czterech wiatraków, to ile one wytwarza-
ją decybeli? Może się później okazać, że 
będą tak uciążliwe, że się pojawią preten-
sje i głosy, że mają się nie kręcić, bo to 
ludziom spać nie daje. Wszystkie aspekty 
trzeba wziąć pod uwagę. Czynnik finanso-
wy jest mobilizujący, ale  ewentualne stra-
ty w zdrowiu też trzeba uwzględnić. Może 
trzeba będzie wziąć firmę specjalistyczną, 
która zbada poziom hałasu.

ZOFIA ANTCZAK 
radna z Kotlina

Na naszym terenie elektrownie mają 
powstać w północnej części gminy, a tam 
są skupiska zabudowań. Ten wpływ na śro-
dowisko jest wielki; hałas, migotanie – to 
ma ujemne skutki dla organizmu. Jeśli 
jest taka bliskość zabudowań, mieszkańcy 
będą to w jakiś sposób odczuwać. 

Mówi się w prasie – na przykładzie 
Holandii i Danii, że mimo wszystko te 
elektrownie są oddalone od zabudowań. 
Dlatego mój głos w dyskusji jest sceptycz-
ny. Nie mówię, że nie. To jest energia od-
nawialna, w jakimś momencie będzie po-
trzebna. My, jako rada gminy, musimy pod-
jąć decyzję. Chciałabym jednak, by została 
ona poprzedzona konsultacjami z miesz-
kańcami.

CZESŁAW MOCH 
przewodniczący rady, mieszkaniec Kotlina

Dla mnie rzeczą zupełnie niezrozumia-
łą jest już to, że będąc właścicielem za-
łóżmy 10 ha ziemi i po wydzieleniu dział-
ki wielkości 30 arów pod wiatrak (na którą 
mam księgę wieczystą), mam na nią zało-
żyć księgę wieczystą. Podpisuję umowę 
na 29 lat, ale warunkiem jest założenie tej 
księgi. Takie kruczki są niebezpieczne. I nie 
bardzo potrafią wytłumaczyć, dlaczego jest 
taki warunek. Ponoć to jest zabezpieczenie 
banku. My możemy sobie jednak już dopo-
wiedzieć, czym coś takiego może grozić

ZDZISŁAW WODNICZAK 
radny z Twardowa

O zagrożeniach musiałby nam opowie-
dzieć ktoś, kto się na tym zna, bo rolnik nie 
jest aż na tyle świadomy. Wydaje mi się, że 
są za korzystne warunki, również finanso-
we, żeby to było takie dobre.

Jakiś dochód dla gminy z tego by był. 
Obiecali nam, że gmina uzyska około 2 mln 
zł rocznie. Gdyby tak się stało, byłoby bar-
dzo dobrze. A rolnik miałby 8 tys. zł od jed-
nego słupa. Gdyby elektrownia pracowa-
ła w pełnym zakresie – do 50 tys. zł na 
rok.                                        

Ja bym chciał mieć na każdym hektarze 
jeden słup i nic więcej nie potrzebuję. I ten 
dochód, który obiecują. Bardzo bym był 
szczęśliwy. Mogę nawet tego hałasu słu-
chać. Hałasu nie ma aż takiego dużego. Ja 
się jednak nie załapię. Za krótkie pola.

Anna Kopras-Fijołek
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Pieniądze to rzecz wtórna

Do wójta jednej z gmin na terenie ziemi 
jarocińskiej zgłosiło się już kilka firm, 
które chciały budować elektrownie 
wiatrowe. Wrażenia po rozmowach  
z przedstawicielami tych inwestorów były 
wśród samorządowców bardzo różne. 
Zastanowił ich dziwny pośpiech, wręcz 
podenerwowanie. Czy pana zdaniem 
wszystkie firmy oferujące budowę farm 
wiatrowych są wiarygodne?

  ∙ Na polskim rynku jest mnóstwo firm, 
które zajmują się inwestycjami wiatrowy-
mi. Dosłownie lub w  cudzysłowie. Są bo-
wiem firmy, które tylko chcą zysku, a zysk 
można osiągnąć przez blokowanie terenów 
pod inwestycje. Zawsze można wymusić 
na inwestorze, który chce wybudować far-
mę wiatrową, odszkodowanie bądź kasę. 
Jest np. hektarowa działka, która przylega 
do działki 30-hektarowej. Przyjeżdża jakiś 
inwestor i mówi: – Podoba mi się ta hekta-
rowa działka. Ja bym ją chętnie wydzierża-
wił na 30 lat pod budowę farmy wiatrowej. 
Zachęca rolnika, który dostanie 30 tys. zł 
za wybudowanie wiatraka, 1,5 tys. zł mie-
sięcznej dzierżawy po wybudowaniu i jed-
norazowe odszkodowanie z chwilą podpi-
sania aktu notarialnego – 2 tys. zł. I co się 
dzieje? Przychodzi drugi inwestor, który 
jest rzetelny i chce wybudować farmę wia-
trową na tych 30 ha i ma problem, bo ten, 
który wydzierżawił hektarową działkę, skła-
da na każdym etapie protesty, dopóki nie 
dostanie odpowiedniej kasy za to, żeby od-
stąpił od wszelkich roszczeń.

Ile elektrowni istnieje na terenie gminy 
Kobylnica zarządzanej przez pana?

  ∙ U mnie dzisiaj funkcjonują 24 siłow-
nie wiatrowe o mocy 2,5 MW każda. Jest 
to farma japońska. Obecnie trwają pra-
ce przy budowie drugiej farmy wiatrowej. 
Powstaną również 24 siłownie o mocy 
48 MW. W ubiegłym tygodniu zawarte zo-
stało porozumienie pomiędzy gminą a in-
westorem hiszpańskim dotyczące budo-
wy trzeciej farmy. W sumie docelowo na 
terenie gminy ma powstać 100 wiatraków 
o łącznej mocy ok. 220 MW. Zmierzamy do 

tego, żeby oddać taką moc, która by zaspo-
kajała nasze potrzeby, jeżeli chodzi o finan-
se, podatki, a zarazem by można było za-
bezpieczyć interesy ludzi, którzy są zainte-
resowani dzierżawą bądź produkcją energii 
odnawialnej. 

Nie zabudujemy jednak całej gminy. Te 
cztery farmy powstaną na powierzchni ok. 
15 proc. gminy (ok. 3 tys. ha). To nie jest 
więc zbyt dużo. Staraliśmy się ograniczyć 
liczbę stawianych wiatraków, bo są też te-
reny atrakcyjne turystycznie, są tereny in-
westycyjne pod przemysł, pod budownic-
two mieszkaniowe. 

Trafiliście na rzetelnych inwestorów. 
Można powiedzieć, że mieliście 
szczęście?

  ∙ Tak, ale też weryfikowaliśmy inwe-
storów. Zasięgałem opinii na ten temat. 
Rozpocząłem rozmowy z bardzo poważ-
nymi inwestorami w styczniu 2000 roku. 
Posiłkowałem się także informacjami o fir-
mach działających na rynku niemieckim, 
szwedzkim, duńskim i hiszpańskim, z który-
mi warto współpracować. Poszukiwaliśmy 
takich firm, które będą rzetelne i uczciwe 
i doprowadzą do finału inwestycje powsta-
jące na terenie gminy Kobylnica. Trafiliśmy 
na cztery. Trzy z nich – austriacka, japońska 
i hiszpańska się sprawdziły, natomiast jed-
ną wyeliminowaliśmy w trakcie postępo-
wania. 

Istnieje wiele obaw związanych 
z elektrowniami wiatrowymi. 
Czy są one uzasadnione? 
Czy mieli je również mieszkańcy 
Kobylnicy? 
Jak udało się je rozwiać? 

  ∙ Trzeba przedstawić sprawę mieszkań-
com, zanim się rozpocznie budowę, zanim 
przyjdzie inwestor. Opowiedzieć, że jest 
taka sytuacja, taka możliwość i potrzeba. 
Poinformowaliśmy mieszkańców, co oni 
będą z tego mieli. 

Przeciwnicy oraz sceptycy zwracają 
uwagę na negatywny wpływ takich 
siłowni na zdrowie...

  ∙ Dzisiaj trudno mówić o skutkach zdro-
wotnych, jakie farmy wywołują. Choć do-
świadczenie mówi o tym, że nie są to skut-
ki zbyt duże. Mogą one dotyczyć psychiki 
człowieka, bo gdy wiatrak się kręci, jakieś 
oddziaływanie ma. Natomiast jeśli chodzi 
o fale radiowe, są one na wysokości turbi-
ny, a więc nie docierają  do człowieka. 

Kolejny argument to hałas.

  ∙ To też jest mała uciążliwość. Są ludzie, 
którzy kupują działki właśnie w pobliżu wia-
traka. Podoba im się, że z tyłu, za nimi, kie-
dy słońce wstaje, wiatrak przecina skrzy-
dłami promienie słoneczne. Sprzedajemy 
też działki po 75 zł za metr kwadratowy 
w odległości 600–700 metrów od wiatra-
ka. Kiedyś niektórzy sugerowali, że wójt 
nie sprzeda żadnej działki. A sprzedajemy 
je cały czas. Gdy jest wilgotne powietrze 
i ciepło, szum łopat wiatraków słychać 
w odległości 1–2 km. Jeśli pracują wszyst-
kie wiatraki, są odwrócone w jednym kie-
runku i wiatr wieje w jedną stronę, docho-
dzi ten poszum do wioski, ale niektórzy 
mówią, że czują się, jakby byli nad mo-
rzem, jakby  słyszeli szum fal.

Najważniejsze to przeprowadzić z mie-
szkańcami postępowanie wyjaśniają-

ROZMOWY MAGAZYNU BIZNES WIELKOPOLSKA

Rozmowa z Leszkiem Kulińskim, 
wójtem gminy Kobylnica w województwie pomorskim,  
prezesem Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
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ce, przeprowadzić analizy, powiedzieć 
o skutkach, jakie mogą przynieść wiatra-
ki. Przedstawić raporty o oddziaływaniu na 
środowisko, na człowieka. 

Co roku farmy muszą wykonać pomiary 
hałasu, które ja muszę przedstawić oficjal-
nie, i raport o śmiertelności ptaków.

Jakie korzyści finansowe może czerpać 
gmina, na której terenie powstaną 
siłownie wiatrowe?

  ∙ Jeżeli podpisuję z inwestorem porozu-
mienie dotyczące budowy farmy, uzgad-
niam z nim, że  wybuduje np. drogi, wodo-
ciągi, kanalizację.

Wejście każdego inwestora na budowę 
farmy to jest przynajmniej 2,5 mln zł. Od 
każdego wiatraka – 100 tys. zł. Nie jest to 
jakaś łapówka. To forma zaspokojenia po-
trzeb mieszkańców. Mówimy: – Dobrze, 
godzimy się na wybudowanie farmy, ale 
w zamian coś chcemy. Staramy się loko-
wać farmy z dala od większych skupisk bu-
dynków  mieszkalnych. 

Pieniądze to rzecz wtórna. Ważne są 
skutki oddziaływania tej farmy, zabloko-
wanie terenów na 35 lat. Tam, gdzie bę-
dzie farma, w promieniu 500–700 metrów 
od każdego wiatraka już nic nie powstanie. 
Nie będzie żadnej zabudowy mieszkalnej, 
bo tam nie mogą przebywać ludzie.

Teraz Hiszpanie budują farmę na grun-
tach komunalnych, więc nasza gmina 
będzie czerpała pożytki w dwójnasób – 
z dzierżawy gruntów i z tytułu podatków 
lokalnych. 
 

W jednej z gmin na terenie ziemi 
jarocińskiej, w gminie Kotlin, firma, 
która chce wybudować elektrownie 
wiatrowe, zaproponowała, że to jej 
fachowiec wprowadzi odpowiednie 
zmiany w planie zagospodarowania 
przestrzennego, a rada tylko je 
przegłosuje. 

  ∙ Nie może być tak, że inwestor przycho-
dzi do wójta i mówi: – Ja za pana wszystko 
załatwię. To jest podejrzane.

Faktem jest, że posiłkujemy się pie-
niędzmi inwestorów i inwestor będzie de-
cydował o pewnych sprawach, natomiast 
gospodarzem na terenie gminy jest wójt 
i rada. Jeżeli oni się nie zgodzą na coś, in-
westor może się pożegnać i podziękować.

Od pewnego czasu czyni się „podchody” 
pod rolników. Proponuje im się 
konkretne, teoretycznie bardzo korzystne 
umowy. Teraz już sam rolnik, którego 
firma przekona, miałby naciskać na 
wójta czy burmistrza, by przyspieszył 
działania...

  ∙ Tak samo było u nas. Dowiedziałem 
się, że jakaś firma kręci się po naszym tere-
nie i zaczyna próbować z samymi rolnikami 
załatwiać sprawy. 

Jakie kłopoty mógłby mieć rolnik, który 
złakomiłby się na łatwy zysk?

  ∙ Umowa jest tak skonstruowana, że je-
śli rolnik ją podpisze, będzie miał takie pro-
blemy, że na końcu będzie musiał płacić 
kary umowne w wysokości 500 tys. euro. 
Rolnik czyta umowy tylko do tego momen-
tu, gdzie jest napisane, ile dostanie. Nie 
czyta, ile może stracić. Jest tam taki za-
pis, że rolnik dołoży wszelkich starań, aby 
doprowadzić do tego, by nastąpiły zmiany 
w studium uwarunkowań gminy Kobylnica 
i w planie zagospodarowania przestrzen-
nego. To jest napuszczanie rolnika na wój-
ta czy na radę gminy. To są sprytni ludzie, 
którzy kręcą się koło tego interesu. Z tego 
można wyciągnąć potężne pieniądze. 

Ucinałem sprawę krótko – robiłem ze-
branie wiejskie. Mówiłem, że jeżeli ktoś 
sam podpisze, ja nie przygotuję żadnej 
uchwały. To jest wasze ryzyko. Jeżeli nie 
ma woli większości mieszkańców, nie ma 
na to zgody.

Lista firm, które bardzo różnie postępu-
ją, jest bardzo długa. Pseudofirmy nawet 
wpisują rolnikom przymusowe hipoteki, 
zabezpieczające ich interes, co powodu-
je, że rolnik jest ubezwłasnowolniony na 
30–35 lat.

Co było trudniejsze – przekonać 
mieszkańców do wiatraków 
czy sprawdzić wiarygodność firm?

  ∙ Trudne pytanie. Co do przekonania lu-
dzi – tu powinna zadziałać świadomość 
społeczna i potrzeba lokowania, bo gdzieś 
to musi powstać. Jeżeli nie u nas, powsta-
nie w innej gminie, nawet na granicy i bę-
dzie oddziaływało również na naszą gmi-
nę.  

Przekonanie mieszkańców i znalezienie 
rzetelnej firmy to jest pewnie ten sam po-
ziom trudności.

Wiarygodność firmy łatwo jest spraw-
dzić, m.in. poprzez sąd. Sporo firm budu-
jących wiatraki ma kapitał założycielski 
w wysokości 50 tys. zł. To jest wymaga-
ne minimum. Natomiast są firmy, które 
mają 5 mln, 10 mln euro. One są bardziej 
wiarygodne. Budowa farmy to 240–250 
mln zł. Jeden wiatrak kosztuje 12 mln zł. 
Bez oprzyrządowania. Turbina kosztuje od 
8 do 9 mln zł. Fundament – od 800 tys. do 
1 mln zł. Rura, która łączy fundament z tur-
biną, 1,5–2 mln zł. To są potężne pieniądze. 
Firma,  która dysponuje kapitałem założy-
cielskim w wysokości 50 tys. zł i twierdzi, 
że może załatwić kredyty, jest dla mnie fir-
mą niewiarygodną.

W gminie Kobylnica skorzystały 
te wioski, w których powstały farmy, 
czy też wszystkie?

  ∙ Gmina korzysta w całości, bo są to 
wpływy dochodów do gminy. Kiedy po-
wstała pierwsza farma, wybudowano 
17 km dróg lokalnych, gruntowych, do-
jazdowych do pól. Firma musi też te dro-
gi odśnieżać, utrzymywać w porządku. 
Miejscowości, w których są elektrownie, 
zyskują też konkretne kwoty – 1 mln 800 
tys. zł zyskano dzięki pierwszej farmie. 
Teraz, kiedy budowana jest już kolejna – 
2,5 mln zł. To są pieniądze, które trafiają do 
danej wioski w postaci wodociągów, kana-
lizacji, drogi, remontu świetlicy czy moder-
nizacji szkoły. Dochodzi też dochód gminy 
od całej farmy, która już funkcjonuje. Z 24 
wiatraków osiągamy ok. 2 mln zł podatku. 

Dlaczego powstało 
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych 
Energii Odnawialnej?

  ∙ By walczyć o edukację ekologiczną, 
uproszczenie procedur. Uważamy, że far-
my wiatrowe to inwestycje liniowe, ener-
getyczne. Buduje się farmy i trzeba zmie-
nić plan, a my uważamy, że to nie wyma-
ga zmiany planu, ponieważ jest to inwe-
stycja poprawiająca ekologię. Wnieśliśmy 
też o uproszczenie procedur podatkowych, 
z korzyścią dla samorządów lokalnych. 
Kilka lat temu wyłączono z opodatkowa-
nia turbinę. Według nas ona jest również 
elementem wytwarzającym energię, ele-
mentem stałym i jest też budowlą. W myśl 
obecnych przepisów gmina osiąga ok. 
60 tys. zł od każdego wiatraka, w przypad-
ku opodatkowania całości inwestycji była-
by to kwota 210 tys. zł. 

Warto przystąpić do naszego stowarzy-
szenia. Należą do niego gminy, które mają 
duże doświadczenia w zakresie energii od-
nawialnej. Na pewno będziemy pomagali 
tym, którzy chcą przystąpić do stowarzy-
szenia i wspierali ich w poszukiwaniu rze-
telnych inwestorów. 

Rozmawiała 
Anna Kopras-Fijołek
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Zaprezentowany podczas paryskich 
targów Mondial de l’Automobile 2008 
Hyundai Santa Fe blue Hybrid pokazał 
zarówno techniczne możliwości, jak 
i determinację firmy Hyundai w dążeniu 
do ograniczenia emisji CO2.

Samochód zachował dynamiczny wy-
gląd standardowego modelu Santa 

Fe, ale całkowicie zmienił się pod maską. 
Inżynierowie firmy Hyundai opracowali 
własny system równoległego napędu hy-
brydowego, łączący mocny, ale ekonomicz-
ny silnik Theta o pojemności 2,4 l z 6-stop-
niową przekładnią automatyczną i silnikiem 
elektrycznym o mocy 30 kW, minimalizując 
w ten sposób zużycie paliwa i znacząco re-
dukując emisję CO

2
. Silnik elektryczny słu-

ży także jako generator, który przetwarza 
energię uzyskiwaną podczas hamowania 
na prąd ładujący akumulator. Opracowana 
przez firmę własna koncepcja hybrydowe-
go napędu równoległego będzie stosowa-
na we wszystkich następnych projektach 
samochodów hybrydowych Hyundai.

Zaawansowana technologia hybrydowa

Opracowana w centrum badawczo-roz-
wojowym Namyang w Korei i zastosowana 
w modelu Santa Fe blue Hybrid benzyno-

wo-elektryczna technologia hybrydowa po-
zwala obniżyć emisję CO

2
 do zaledwie 148 

g/km (w cyklu mieszanym) i uzyskać zuży-
cie paliwa wynoszące 6,2 l/100 km (w cy-
klu mieszanym). Przy szacowanej prędko-
ści maksymalnej 170 km/h i czasie przy-
spieszania 0-100 km/h wynoszącym 10,6 s 
trudno uznać osiągi tego samochodu za 
wynik kompromisów.

W celu minimalizacji zużycia paliwa 
wszystkie elementy silnika Theta oraz ukła-
dów przeniesienia napędu i chłodzenia pod-
dano optymalizacji służącej redukcji tarcia 
i strat energii. Silnik dostosowano do sma-
rowania olejem o niskiej lepkości, a opro-
gramowanie komputera sterującego pracą 
silnika wyłącza go po zatrzymaniu pojazdu, 
ograniczając chwilową emisję spalin do 

Hyundai Santa Fe blue Hybrid

EKOLOGIA
SAMOCHÓD DLA MENEDŻERA
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zera. Po naciśnięciu pedału przyspieszenia 
system ISG (Integrated Starter Generator) 
automatycznie uruchamia silnik. 

Zmniejszeniu zużycia paliwa posłużyła 
także modyfikacja oprogramowania ste-
rownika silnika, zarządzającego ciśnieniem 
wtrysku paliwa, wyprzedzeniem zapłonu 
i recyrkulacją spalin.

Dodatkowo zastosowano najnowszą 
wersję elektrycznego układu wspomaga-
nia kierownicy, co pozwoliło ograniczyć po-
bór energii, a kolejne oszczędności uzyska-
no, stosując opony o obniżonych oporach 
toczenia.

Elektrycznym źródłem napędu Santa Fe 
blue Hybrid jest silnik o mocy 30 kW (205 
Nm), który połączono bezpośrednio z sze-
ściobiegową przekładnią automatyczną. 
Przełożenia trzech najwyższych biegów 
wydłużono, uzyskując niższe obroty silnika 
w czasie jazdy, co korzystnie wpłynęło na 
zużycie paliwa. Energia elektryczna prze-
chowywana jest w akumulatorze litowo- 
-polimerowym (5,3 Ah/270 V), który w po-
równaniu z akumulatorami litowo-jonowy-
mi charakteryzuje się wyższą gęstością 
energetyczną i niższym kosztem produkcji. 
Akumulatory, oznaczane jako Li-Poly, są 
odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne, 
mają też większą ilość cyklów rozładowa-

nia i ładowania, do czasu wystąpienia spad-
ku pojemności energetycznej.

Innowacyjny dach panoramiczny

Santa Fe blue Hybrid wyposażo-
no w trzyczęściowy dach panoramiczny. 
Ruchoma szklana część dachu posiada 
własności pozwalające na odfiltrowywa-
nie promieniowania ultrafioletowego, co 
zmniejsza nagrzewanie wnętrza samo-
chodu, bez ograniczania przezroczystości 
dachu dla światła widzialnego. Ochronę 
przed nadmiernym światłem stanowi osło-
na przeciwsłoneczna, której położenie moż-
na regulować niezależnie od pozycji rucho-
mego panelu dachowego. Modularny dach 
panoramiczny został opracowany przez fir-
mę Magna Car Top System.

Znaczące doświadczenie  
w konstruowaniu samochodów o niskiej 
emisji spalin

Hyundai planuje rozpoczęcie regular-
nej sprzedaży swojego pierwszego samo-
chodu hybrydowego w lipcu 2009 roku. 
Samochód Hyundai Elantra LPI Hybrid bę-
dzie dostępny początkowo na rynku kore-
ańskim pod nazwą modelową Avante i jako 
pierwszy na światowym rynku samochód 
hybrydowy, zasilany płynną mieszaniną 
propanu i butanu (LPG), a także pierwszy 
samochód hybrydowy korzystający z aku-
mulatorów litowo-polimerowych.

Hyundai opracował swój pierwszy sa-
mochód hybrydowy w roku 1995 i po-

kazał go podczas salonu samochodo-
wego w Seulu pod nazwą Future Green 
Vehicle (zielony samochód przyszłości). 
W 1999 roku pokazano w Seulu mo-
del Elantra Hybrid Electric Vehicle (HEV), 
a w roku 2000 premierę miał Accent HEV 
– dwa ostatnie modele wyposażone zo-
stały w stały, równoległy napęd elektrycz-
ny i system start-stop (ISG – Integrated 
Starter Generator). Samochody te nie tra-
fiły jednak do produkcji seryjnej.

W roku 2004 firma uruchomiła nisko-
seryjną produkcję pilotażową hybrydowe-
go auta elektrycznego (HEV), dostarcza-
jąc 50 egzemplarzy gazowo-elektrycznych 
samochodów hybrydowych Getz (model 
z segmentu B sprzedawany w Korei jako 
Hyundai Click) agendom rządu koreań-
skiego jako część floty samochodów de-
monstracyjnych. Model ten wyposażono 
w średnio rozbudowany napęd hybrydo-
wy, z zastosowaniem silnika elektryczne-
go o mocy 12 kW i akumulatorów niklowo-
-metalowo-wodorkowych (NiMH). 

W 2005 roku, kontynuując i rozszerza-
jąc program badawczo-rozwojowy samo-
chodów hybrydowych, Hyundai wraz z fir-
mą Kia (Hyundai-Kia Automotive Group) 
dostarczył kolejną partię 350 samochodów 
hybrydowych dla floty demonstracyjnej. 
W 2006 roku dostarczono 730 pojazdy, 
a w roku 2007 były to 1682 samochody, 
w tym modele Akccent HEV.

PL

Założona w 1967 roku fir-
ma Hyundai Motor Company 
przekształciła się w   Koncern 
Hyundai-Kia, który w 2007 roku 
został piątym co do wielkości 
producentem samochodów na 
świecie. Hyundai Motor Co. za-
trudnia ponad 75 000 pracowni-
ków na całym świecie, a samo-
chody Hyundai sprzedawane są 
w 193 krajach poprzez sieć 6000 
dilerów oraz salonów. Hyundai 
Motor Europe GmbH (HME) po-
wstał w roku 2000. 
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Miłośników samochodów Renault 
zapraszamy do odwiedzenia salonu tej 
marki przy ulicy Poznańskiej 168/170 
w Komornikach firmy Rosiak i Syn. 
W salonie bardzo szybko pojawiają się 
w sprzedaży nowe modele. 
Niedawno zwolennicy marki Renault 
zobaczyli nowy model Megane, 
a w styczniu 2009 r. nową Lagunę coupé.

Warto też wspomnieć, że Renault 
wygrało przetarg Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. 
Na naszych drogach pojawiły się już 
Renault Clio. Oprócz samochodów Renault 
w salonie sprzedawane są samochody 
Dacia. One także mają wielu sympatyków.

Rabaty i promocje

Jak zawsze na przełomie starego i no-
wego roku był  dobry moment na zakup sa-
mochodu z poprzedniego rocznika.  Firma 
oferowała i oferuje korzystne rabaty od kil-
ku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, 
kredyty „0” procent oraz pakiety ubezpie-
czeniowe praktycznie do każdego modelu. 
Dużym atutem salonu jest to, że oferuje 
on usługi finansowe i ubezpieczeniowe. 
Można więc od ręki otrzymać kredyt na sa-
mochód, a także ubezpieczyć go.

Profesjonalny serwis

Pracownicy serwisu to fachowcy o wy-
sokich umiejętnościach, które systema-
tycznie podnoszą na specjalistycznych 
szkoleniach. Naprawy wykonywane są 
szybko i solidnie. W serwisie wykonywane 
są także naprawy blacharskie.

Jako największy i najnowocześniej-
szy serwis obsługuje klientów indywidu-

alnych, małe i duże firmy posiadające od 
kilku do kilkuset samochodów w swoim 
parku. Wielkie firmy zaufały  profesjonali-
zmowi dealera Renault z Komornik, które-
go warsztat dysponuje doskonałymi narzę-
dziami. Serwis mechaniczny wyposażony 
jest w 8 nowoczesnych stanowisk, na któ-
rych jednocześnie można obsługiwać kilka 
pojazdów.

Rosiak i Syn Sp. z o.o.

PROMOCJA
NAJLEPSI DEALERZY

Renault i Dacia bez tajemnic
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Gdy auto znajduje się w serwisie, klient 
nie musi się martwić, że nie ma czym jeź-
dzić – firma zapewnia samochody zastęp-
cze na czas naprawy.

Mocnym atutem serwisu Renault jest 
także możliwość sprowadzenia w ciągu 
doby części zamiennych w przypadku ich 
chwilowego braku w magazynie. Dział czę-
ści posiada w sprzedaży różne akcesoria 
i materiały eksploatacyjne, m.in. odtwa-
rzacze i zestawy głośnikowe, bagażniki da-
chowe, autoalarmy, haki holownicze, chla-
pacze, owiewki i oleje.

W ramach serwisu funkcjonuje stacja 
kontroli pojazdów, wykonująca okresowe 
przeglądy rejestracyjne.

Są też auta używane

Przy salonie funkcjonuje komis samo-
chodów używanych. W ofercie są samo-

chody różnych marek, osobowe i dostaw-
cze.

Każdy samochód wystawiony na sprze-
daż w komisie jest dokładnie sprawdzony 
pod względem pochodzenia i stanu tech-
nicznego.

Firma z tradycjami

Firma Rosiak i Syn w branży 
motoryzacyj nej działa już 25 lat. Jest też 
najdynamiczniej rozwijającym się w Pol-
sce koncesjonerem marki Renault. Do tej 
pory odno towała wiele sukcesów na ryn-
ku motoryza cyjnym, co potwierdzają liczne 
certyfikaty i wyróżnienia. Między innymi: 
w 2003 r. Wiel kopolskie Stowarzyszenie 
Badań nad Jakością przyznało jej Certyfikat 
Najwyższej Jakości; w 2005 r. znala-
zła się w rankingu 100 najlepszych firm 
Wielkopolski, a  rok 2007 przyniósł jej 

nagrodę Grand Prix Wielkopol skiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy i Publi cystów 
w kategorii specjalistyczne usługi motory-
zacyjne.

Godny uwagi jest też fakt, że firma 
Rosiak i Syn zajmuje w Polsce czwarte 
miejsce pod wzglę dem obrotów finanso-
wych w sprzedaży części zamiennych.

PL

  ∙ Spółka Rosiak i Syn jest przedsiębior-
stwem branży motoryzacyjnej, które dzia-
ła na rynku ogólnopolskim. W roku 1999 
rozpoczęła budowę w Komornikach k. Po-
znania przy trasie Poznań – Wrocław (500 
m od nowo budowanej obwodnicy auto-
strady)  nowoczesnego salonu sprzedaży 
i serwisu samochodów. Wszystkie pro-
wadzone prace odbywały się pod okiem 
specjalistów z Renault Polska Sp. z o.o. 
Projekt budynku wykonano zgodnie ze 
standardami, które obowiązują wszystkie 
koncesje tej marki. Swoją działalność fir-
ma rozpoczęła w nowo otwartym obiekcie 
15 kwietnia 2000 r. Należy jednak podkre-
ślić, że na rynku motoryzacyjnym istnieje 
od 25 lat, importując i sprzedając samo-
chody używane oraz części samochodo-
we. 

  ∙ Obecnie należy do grona najwięk-
szych, najbardziej dynamicznie rozwija-
jących się dealerów  sieci. W roku 2001 
otrzymała Certyfikat Jakości ISO 9002. 
W kolejnych latach uzyskała status 
Centrum Obsługi Firm. W związku z wyso-
kim poziomem świadczonych usług nada-
no jej status Centrum Obsługi Klientów 
i Samochodów Klasy Wyższej. Jej poten-
cjałem są pracownicy. Spółka Rosiak i Syn 
zatrudnia  ponad stu wysoko wykwalifiko-
wanych specjalistów w zakresie sprzeda-
ży, obsługi posprzedażnej oraz pełnego 
zakresu napraw samochodowych. Każdy 
z nich bierze co roku udział w licznych 
szkoleniach, które podnoszą poziom pro-
fesjonalizmu, zwiększają możliwość traf-
nego odczytania potrzeb klienta i służą za-
pewnieniu doskonałej obsługi. 

  ∙ Jako największy i najnowocześniej-
szy serwis obsługuje klientów indywidu-
alnych, małe i duże firmy posiadające od 
kilku do kilkuset samochodów w swoim 
parku. 

  ∙ Świadczy także usługi powypadkowe 
i w związku z coraz większą ilością zgła-
szanych szkód  uruchomiono  jedne z naj-
nowocześniejszych w Wielkopolsce bla-
charnię i lakiernię.

  ∙ W 2008 r. w Szczecinie przy  ulicy 
Bulwar Gdański powstał drugi salon fir-
my Rosiak i Syn. Szczeciński salon oferu-
je pełną gamę samochodów osobowych 
i dostawczych. Prowadzone są tam tak-
że usługi finansowe i ubezpieczeniowe. 
Można więc od ręki otrzymać kredyt na 
samochód oraz go ubezpieczyć; to duża 
wygoda dla klientów.

Koncesjoner Renault 
ROSIAK I SYN Spółka z o.o. 
ul. Poznańska 168/170 
Poznań-Komorniki 
(przy trasie na Wrocław) 
tel. +48 61 8 936 950
fax: +48 61 8 936 951

Recepcja salonu
+48 61 8 936 965

Recepcja serwisu
+48 61 8 936 955

Sprzedaż samochodów nowych
+48 61 8 936 961(62, 63, 77–79)

Sprzedaż samochodów używanych
+48 61 8 936 952(53)
+48 61 8 936 960

Biuro Obsługi Klienta (serwis)
+48 61 8 936 967(69)

Blacharnia i lakiernia
+48 61 8 936 966(58, 76)

Sprzedaż części i akcesoriów
+48 61 8 936 964(70)

Kredyty i finansowanie  
+48 61 8 108 538

Ubezpieczenia
+48 61 8 936 975
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W opinii urzędnika z Brukseli polska 
wersja wdrożenia obowiązku certyfikacji 
energetycznej budynków jest zła i grozi 
poważnymi konsekwencjami. 

Komentarze wysokiego urzędnika unij-
nego do rozumienia obowiązkowości 

i dostępności świadectw energetycznych 
we wszystkich przypadkach określonych 
Dyrektywą (art. 7.1 Dyrektywy) są jedno-
znaczne. 

Art. 7.1. wyraźnie mówi, że „państwa 
członkowskie zapewniają (oryg. „shall en-
sure”), aby przy wznoszeniu, sprzedaży lub 
wynajmie budynków świadectwo charak-
terystyki energetycznej było udostępnia-
ne właścicielowi lub przez właściciela przy-
szłemu kupującemu lub najemcy, niezależ-
nie od sytuacji, jaka mogłaby mieć miej-
sce” (cytat z oficjalnego tłumaczenia).

Prawie powszechnie interpretuje się to 
w taki sposób, że rząd państwa członkow-
skiego jest odpowiedzialny za zapewnienie 
takich rozwiązań systemowych, w których 
określone są warunki i treść certyfikatu, 
sposób, w jaki mogą być tworzone nad-
zorowane przez rząd systemy alternatyw-
ne (Wstęp 16) oraz kwalifikacje specjali-
stów dokonujących certyfikacji (art. 10). 
We wszystkich przypadkach to rząd kra-
jowy (lub w niektórych regionalny) odpo-
wiada za zapewnienie dostępności sys-
temu (certyfikacji) właścicielowi (budynku 
lub lokalu będącego przedmiotem obrotu; 
w przypadku nowo wznoszonego budynku  
to deweloper byłby odpowiedzialny wobec 
nabywcy) lub przez właściciela (jeżeli wła-
ściciel sprzedaje lub wynajmuje budynek, 
co najczęściej dotyczy budynków istnieją-
cych, obowiązek ten dotyczyłby właściciela 
wobec nowego nabywcy lub najemcy).

Polska nie chce certyfikatów?

Wygląda na to, że polska propozycja 
próbuje dopuścić sprzedaż lub wynajem 
budynków nowych i istniejących bez cer-
tyfikacji, o ile można znaleźć potencjalne-
go nabywcę lub najemcę, który nie prosi 
o certyfikat. To wyraźnie narusza ducha 
i intencję Dyrektywy, a moim zdaniem 
nawet literę tekstu prawnego zawartego 
w art. 7.1., ponieważ stwarza rodzaj „czar-
nego rynku”, zezwalając na obejście prawa 
w zamian za możliwą niższą cenę sprzeda-
ży lub niższy czynsz. Taka cena lub czynsz 
mogłyby zupełnie wprowadzać w błąd, 
gdyż nie odzwierciedlałyby łącznego kosz-
tu domu, w tym kosztów bieżących.

Ponadto przedmiotowa propozycja 
bezpośrednio narusza i jest całkowicie 

sprzeczna z zamierzonym charakterem „in-
strumentu rynkowego” certyfikacji ener-
getycznej, gdzie jednym z głównych ce-
lów jest dostarczenie pełnej informacji na 
temat efektywności energetycznej budyn-
ku wszystkim potencjalnym nabywcom lub 
najemcom. Podanie tej informacji jest nie-
zbędne dla wielu potencjalnych nabywców 
lub najemców na rynku w celu skalkulowa-
nia i porównania rzeczywistych kosztów 
życia lub użytkowania danego budynku 

oraz innych budynków. Art. 7.2. wyraźnie 
wymaga możliwości takiego porównania 
poprzez warunek, ażeby certyfikat obejmo-
wał wartości referencyjne i dane wzorco-
we „w celu umożliwienia konsumentom 
porównania i oceny efektywności energe-
tycznej budynku”. Porównywalność, dane 
wzorcowe oraz pełna informacja to  cechy 
sprawnego rynku.

Ponadto art. 7.1. stwierdza, że certyfi-
kat energetyczny ma być „udostępniony 

Masz dom, to płać

BIZNES
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
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Nie wystarczą dobre okna, dom 
trzeba będzie ocieplić
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właścicielowi… lub potencjalnemu nabyw-
cy bądź najemcy”.

W mojej opinii z punktu widzenia prawa 
artykuł ten oznacza, że jeżeli pojedynczy 
(nowy właściciel) lub pojedynczy poten-
cjalny nabywca, bądź pojedynczy (poten-
cjalny) najemca zwróci się z prośbą o oka-
zanie certyfikatu, wówczas certyfikat musi 
być mu udostępniony (we właściwym try-
bie) zgodnie ze wspomnianym artykułem. 
Oznacza to, że zapis dotyczący skargi oso-
by, której nie został udostępniony (we wła-
ściwym trybie) wspomniany certyfikat, 
musi być częścią krajowej (pierwotnej) le-
gislacji lub (wtórnej) regulacji. 

Według mnie wszystko wskazuje na 
to, że polska propozycja umożliwiałaby 
inwestorowi, sprzedającemu lub wynaj-

mującemu reklamowanie swojego bu-
dynku bez przeprowadzania certyfikacji, 
a następnie czekanie, aż zgłosi się ktoś, 
kto nie wymaga certyfikatu jako warunku 
kupna bądź najmu budynku. Ale jeżeli jed-
na osoba poprosi o certyfikat, a ten nie zo-
stanie jej  udostępniony na czas, aby mogła 
ona teoretycznie kupić lub wynająć budy-
nek, wówczas pierwotne polskie przepisy 
prawne dotyczące transpozycji Dyrektywy 
(Ustawy), jak również przepisy wykonaw-
cze wdrażające prawo pierwotne naruszają 
Dyrektywę, a tym samym Traktat. Oznacza 
to, że potencjalni nabywcy bądź najemcy, 
którzy wymagają certyfikatu, są w prak-
tyce wyłączeni z procesu ofertowego.  
Można przewidywać, że kiedy sprzedawa-
ny będzie pierwszy budynek po wejściu 

w życie w Polsce przepisów wykonaw-
czych bądź przepisów wdrażających i kie-
dy pierwsza osoba poprosi o okazanie cer-
tyfikatu i zostanie poinformowana przez 
sprzedającego lub wynajmującego, że pol-
skie przepisy prawne i regulacje w istocie 
nie wymagają certyfikatu, będzie to stano-
wić potencjalny spór prawny. W zasadzie 
nawet polski rząd mógłby być pozwany do 
sądu.

Marcin Piotrowski
ekspert Konfederacji Budownictwa

 i Nieruchomości (KBN)

Piotr Rogalski 
serwis epbd.pl

Działalność na zasadzie franczyzy 
kojarzy się zazwyczaj z branżą handlową 
lub gastronomiczną.  Jednak z tego 
rozwiązania zaczynają korzystać także 
inne sektory gospodarki, w tym również 
firmy szkoleniowe. 

Przykład Leadership Management® 
Polska (LMI® Polska) z Wrocławia, ofe-

rującej programy rozwoju zawodowego 
i osobistego, wskazuje, że firma z tej bran-
ży może efektywnie działać poprzez sieć 
franczyzową i odnosić sukcesy. 

LMI Polska jest partnerem Leadership 
Management International – światowego 
lidera w tworzeniu i wdrażaniu programów 
szkoleniowych z zakresu kompetencji za-
rządczych i przywódczych. W Polsce obec-
na jest od 2004 r. i od tego czasu marka 
LMI® staje się coraz bardziej rozpoznawal-
na na rynku. Sprzyja temu również wzrost 

zainteresowania rozwojem kompetencji 
„miękkich”, związanych z zarządzaniem 
czasem, wyznaczaniem celów, efektywną 
komunikacją. Konieczność obsługi rosną-
cej rzeszy klientów z całej Polski przyczy-
niła się do podjęcia decyzji o rozwoju sieci 
franczyzowej na rynku ogólnopolskim. 

Zawarcie umów z franczyzobiorcami 
stanowiło dopiero początek współpracy. 
LMI® Polska zapewnia wsparcie na kolej-
nych etapach rozwoju: zestawy materia-
łów promocyjnych, infrastrukturę IT, po-
moc w pozyskiwaniu zewnętrznych fundu-
szy. Doskonaleniu umiejętności sprzeda-
żowych oraz wymianie doświadczeń i do-
brych praktyk służą warsztaty z udziałem 
wszystkich partnerów, organizowane co 
dwa miesiące. 

Obecnie LMI® Polska posiada 10 part-
nerów biznesowych, m.in. w Warszawie, 
Katowicach, Łodzi i Krakowie; znacznie 
bardziej rozbudowany jest też działają-

cy w głównej siedzibie zespół coachów 
z Wrocławia. Wciąż trwają poszukiwania 
partnerów w regionach Wielkopolski i Po-
morza. Do tej pory klienci z tych regionów 
byli obsługiwani przez zespół wrocław-
ski, jednak z racji oddalenia realizacja se-
sji szkoleniowych była bardzo utrudnio-
na. Podobnie sytuacja ma się w Polsce 
Wschodniej. Ze względu na dużą liczbę 
zapytań o programy LMI® i ogromne po-
trzeby szkoleniowe przedsiębiorców z te-
go regionu, powołanie oddziału, zwłasz-
cza  w Białymstoku i Lublinie, staje się nie-
zbędne. 

LMI Polska pokazuje, że franczyza nie 
musi oznaczać otwierania sieci sklepów 
czy restauracji. To także oferta dla osób, 
które chcą się rozwijać, a jednocześnie 
pomagać w rozwoju innych. Szczegółowe 
warunki współpracy dostępne na stronie 
www.lmi.com.pl

Franczyza – pomysł na 
biznes w branży szkoleniowej
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PROMOCJA
NAJLEPSZE FIRMY / SEVROLL

Szafy na miarę
Sevroll w Puszczykowie to doskonale 
wyposażona i skutecznie zarządzana 
firma rodzinna. Obecny sukces rynkowy 
to spełnienie oczekiwań jej właściciela 
Piotra Grzonki.

W ogólnokrajowej sieci Sevroll-System, 
przedsiębiorstwa dostarczającego 

okucia i akcesoria dla meblarstwa, po-
znańsko-puszczykowski oddział znajdu-
je się w ścisłej czołówce. Wraz z dwoma 
innymi partnerami zmieniają się co roku 
na zaszczytnym pierwszym miejscu pod 
wzgledem sprzedaży usług. Chociaż cen-
trala znajduje się w Warszawie i tam też 
odbywa się produkcja elementów, to wła-
śnie tacy partnerzy jak firma Piotra Grzonki, 
sprzedają je wraz z usługami klientom.

Sevroll-System pod względem ilo-
ści dostarczanych na rynek systemów do 
drzwi przesuwnych, rozwieranych i skła-
danych stał się liderem na rynku polskim. 
Produkty Sevroll-System sprzedawane są 
w 22 krajach. – Związałem przyszłość firmy 
z godnym zaufania przedsiębiorstwem pol-
skim – mówi z dumą pan Piotr. 

Marzenia się spełniają

Piotr Grzonka zawsze marzył, żeby mieć 
swoją  firmę o profilu stolarskim. Taka była 
jego wewnętrzna potrzeba i zamiłowanie, 
sam też zaczynał od rzemieślniczej produk-
cji mebli. W tym zawodzie czuje się dobrze, 
pomaga mu specjalistyczne wykształcenie. 
– Powstanie naszej firmy nie wiązało się  
z sytuacją na rynku ani koniecznością zara-
biania większych pieniędzy. To niesamowi-

cie brzmi, ale taki jest styl działania mojego 
męża. Jako hobby wymyślił sobie po pro-
stu stolarstwo – mówi żona Teresa.

Perła Puszczykowa

W niewielkiej i niezbyt bogatej gminie, jaką 
jest  podpoznańskie Puszczykowo, Sevroll 
to prawdziwa perła w koronie. 

Firma obchodziła w 2009 roku swoje 
dwudziestolecie, a zwieńczeniem jej do-
tychczasowej działalności było przyzna-
nie przez Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Badań nad Jakością w Poznaniu certyfika-
tu Najwyższa Jakość w Budownictwie oraz 
wyróżnienia indywidualnego Menedżer 
Najwyższej Jakości dla właściciela firmy. 
Pan Piotr Grzonka otrzymał także najwyższe 
biznesowe wyróżnienie Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Badań nad Jakościę – ty-
tuł Ikara Biznesu. – Świadczenie usług na 
najwyższym poziomie to było nasze prze-
słanie. Nie szukaliśmy poklasku, a jednak 
była to miła niespodzianka, że nas docenio-
no. Pracownicy bardziej się jeszcze stara-
ją, żeby nie było skarg i reklamacji klientów 
– uważa Piotr Grzonka.

Widoczni dla klientów

Marka Sevroll w Wielkopolsce rozpozna-
walna jest dzięki działaniom handlowo-
marketingowym prowadzonym przez firmę 
Sevroll-Poznań. Właściciel pracuje nad wy-
eksponowaniem i promocją marki Sevroll. 
Samochody ekip usługowych jeżdżą do-
brze oznakowane, pojawiło więcej reklam 
i przybyło miejsc w centrach handlowych, 
w których można zobaczyć i zamówić wy-
roby firmy. 

Piotr Laskowski

W ciągu roku Sevroll-Poznań wyko-
nuje  na zamówienie około 1000 szaf. 
Montuje je pięć ekip. Wzornictwo szaf 
różni się od innych w Polsce. Kolebką 
nowych trendów są Włochy i stamtąd 
też czerpane są nowe wzory. 

Firma zatrudnia 22 pracowni-
ków, 3 projektantów, ma dekoratora 
wnętrz – panią Beatę Lewandowską. 
Są w stanie wykonać wszystko na za-
mówienie klienta. 



Nasze adresy:
Siedziba SEVROLL-POZNAŃ

ul. Słowackiego 8
62–041 Puszczykowo

tel. 61 819-34-93
fax 61 898 39 44

www.sevroll-poznan.pl
biuro@sevroll-poznan.pl 

Salony firmowe:
CH PANORAMA
ul.Górecka 30

tel./fax 61 65 00 177

CWW Centrum Wyposażenia Wnętrz
ul. Głogowska 425

tel./fax 61 810 05 42

TOP SHOPPING
ul. Poznańska 140, Komorniki

tel./fax  61 893 56 53

 Sprzedaż systemów i salon firmowy
Poznań, ul. Dziadoszańska 10

tel./fax 61 876 73 47

Tradycje firmy SEVROLL-POZNAŃ 
sięgają roku 1989. Od początku swoje-
go istnienia nastawiona jest na świad-
czenie profesjonalnych usług stolarskich 
w dziedzinie wykonywania szaf wnęko-
wych i garderób z drzwiami przesuwny-
mi, składanymi i rozwieranymi, a także  
według indywidualnego  projektu klien-
tów.

Sevroll to szafy do przedpokoi, sypial-
ni, pokoi dziecięcych i młodzieżowych,  
garderoby i biblioteki do biur i gabine-
tów. Produkujemy drzwi przesuwne, 

składane i rozwierane, do szaf i wnęk – 
wypełnione płytą wiórową, lustrem, szy-
bą, rattanem, ekoskórą, tkaniną, bambu-
sem, loomem – stosujemy również wy-
druki wielkoformatowe . 

Połączenie doświadczenia, rzetelno-
ści i kreatywności pozwala zaoferować 
Państwu kompleksowe usługi w ta-
ki sposób, by w pełni spełnić Państwa 
oczekiwania.  

Nasza oferta obejmuje: sprzedaż hur-
tową i detaliczną aluminiowych syste-
mów do drzwi przesuwnych, składanych 

i rozwieranych, projektowanie na indywi-
dualne zamówienie, montaż zabudowy 
dla klienta.

Z przyjemnością prezentujemy alu-
miniowe systemy firmy Sevroll do drzwi 
przesuwnych, składanych i rozwiera-
nych. Niezawodność i solidność użytych 
materiałów – profile aluminiowe, bardzo 
ciche i wytrzymałe systemy jezdne, wóz-
ki z zabezpieczeniem przed wypadaniem 
drzwi z torów. Zapewniają satysfakcję 
i zadowolenie naszych klientów. 
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Wielkopolska jest pierwszym 
europejskim regionem, który otworzył 
swoje przedstawicielstwo gospodarcze 
w Indiach. Otwarcie biura w Bombaju 
odbyło się w 2009 roku. To efekt 
rozmów przebywającej w Indiach 
misji gospodarczej województwa 
wielkopolskiego, której przewodniczył 
marszałek Marek Woźniak. W indyjskiej 
misji wziął również udział wicemarszałek 
Leszek Wojtasiak.   

W  pierwszych dniach pobytu w Bom-
baju samorządowe władze naszego 

regionu, miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
oraz wielkopolscy przedsiębiorcy spotkali 
się z władzami stanu Maharasztra i przed-
stawicielami miejscowego biznesu.
 – Współpraca gospodarcza pomiędzy 
Indiami i Polską jest zbyt mała w stosunku 
do istniejących możliwości. Wszystkiego 
nie da się jednak załatwić na poziomie 
władz centralnych. Trzeba zejść niżej, na 
poziom bliższy przedsiębiorcom, czyli po-
ziom regionów – mówił marszałek Marek 
Woźniak podczas spotkania w Bombaju 
z gubernatorem Maharasztry Sari S.C. 
Jamirem. – Rolą władz jest budować mo-
sty, stwarzać jak najlepszy klimat do współ-
pracy. Natomiast treścią te ramy muszą 
wypełnić już sami przedsiębiorcy.
  – Przyjechali państwo do właściwe-
go miejsca. Bombaj to finansowa sto-
lica Indii, miejsce, w którym kwitnie 
działalność gospodarcza – podkreślił 
w  trakcie rozmów z wielkopolskimi go-
śćmi gubernator Jamir. Warto zazna-

czyć, że Indie, zaliczane do grona azja-
tyckich tygrysów gospodarczych, od kil-
ku lat notują wzrost PKB na poziomie  
8–9 procent rocznie. Stan Maharasztra li-
czy ponad 120 milionów mieszkańców, 
a w samym Bombaju żyje kilkanaście mi-
lionów ludzi. By ułatwić kontakty wiel-
kopolskich i indyjskich przedsiębiorców, 
w Bombaju powstanie przedstawiciel-
stwo gospodarcze Wielkopolski. Podczas 
wizyty w Indiach wybrana została jego 
lokalizacja – w prestiżowym miejscu 
Bombaju, w pobliżu głównej siedziby tam-
tejszego World Trade Center. 
  

O możliwych formach współpracy mar-
szałek Marek Woźniak i wicemarszałek 
Leszek Wojtasiak rozmawiali także w sie-
dzibie rządu Maharasztry, podczas spo-
tkania z ministrem przemysłu. Strona in-
dyjska wyraziła zainteresowanie wspólny-
mi działaniami w zakresie przetwórstwa 
żywności. W rozmowach sformułowano 
także możliwość współpracy pomiędzy 
uniwersytetami medycznymi Poznania 
i Bombaju. Konkretne formy kooperacji 
omawiano w czasie spotkań z organizacja-
mi grupującymi przedsiębiorców – Indyjską 
Izbą Handlową, AIAI, WTC, Konfederacją 
Przemysłu Hinduskiego, Eksportowo- 
-Importowym Bankiem Indii.

Wielkopolscy przedsiębiorcy uczest-
niczący w misji gospodarczej mieli możli-
wość zapoznania się z asortymentem i za-
sadami współpracy z indyjskimi hipermar-
ketami w ramach spotkań z przedstawicie-
lami dwóch głównych sieci sklepów.  

Anna Parzyńska-Paschke
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Wielkopolska – Bombaj

ŚWIAT
BIZNES W INDIACH

Spotkanie z Indyjską Izbą Handlową 

Rozmowy w AIAI – All India Associacion of Industries 
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e-mail: adz@adz.com.plwww.adz.com.pl

HISTORIA FIRMY
ADZ Sp. z o.o. istnieje na rynku od roku 2000. W początkowym okresie działalności fi rma kon-
centrowała się na projektowaniu, tworzeniu programów wykonawczych na maszyny oraz przy-
gotowywaniu technologii produkcji wyrobów. Na przełomie 2003/2004 roku Spółka weszła w 
posiadanie maszyn, sterowanych numerycznie, do obróbki blach. W roku 2005 stan posiadania 
powiększył się o wycinarkę laserową zakupioną przy pomocy środków unijnych. W kwietniu 2006 
roku fi rma uzyskała certyfi kat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
W ramach produkcji Spółka oferuje obróbkę blach cienkich na maszynach CNC fi rmy AMADA. 
Zakres technologii obejmuje:  cięcie na nożycach hydraulicznych  wykrawanie na wycinarce 
laserowej LC-2415 ALPHA III  wykrawanie na prasie hydraulicznej VIPROS 255  krępowanie na 
prasach krawędziowych ITPS i HFB
Ponadto Spółka wykonuje:  spawanie elektryczne i gazowe w osłonie argonu i osłonie CO2, metody 
MIG i TIG  zgrzewanie punktowe  wiercenie, gwintowanie i nitowanie
oraz w kooperacji:  cynkowanie galwaniczne i ogniowe  malowanie proszkowe (kolory RAL)

KLIENCI, RYNKI ZBYTU, KONKURENCYJNOŚĆ
Głównymi klientami ADZ są fi rmy z branży elektrotechnicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej, 
budowlanej oraz wyposażenia wnętrz. Należą do nich między innymi: APS ENERGIA, HUETTIN-
GER ELECTRONIC, INTERNATIONAL TABACCO MACHINERY POLSKA, TELEWIZJA 
POLSKA, TANZI, JM-TRONIC, LABMASTER, POMMARD, DYNATECH.  
Głównymi odbiorcami usług ADZ są fi rmy krajowe. Współpracujemy również bezpośrednio i za 
pośrednictwem polskich eksporterów z fi rmami zagranicznymi głównie z Danii, Szwecji, Francji, 
Norwegii, Anglii i Niemiec.
Firma posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę techniczną. Każdy klient traktowany jest indywidu-
alnie z możliwością wsparcia projektowego czy z propozycją rozwiązań technologiczno-materiało-
wych. Wyroby wykonywane są na podstawie wzoru, rysunków lub innych informacji dostarczanych 
przez klienta. Sterowanie numeryczne maszyn eliminuje stosowanie specjalistycznego oprzyrządo-
wania, umożliwia szybkie przestawianie procesów produkcyjnych oraz obniża koszty przygotowania 
produkcji. Pozwala to na wykonywanie zarówno seryjne jak i jednostkowe zamawianych wyrobów. 
Najwyższa jakość wyrobów i usług pozwala konkurować przedsiębiorstwu zarówno na rynku polskim 
jak i europejskim.

THE HISTORY OF THE COMPANY 
ADZ Ltd. has been operating on the market since the year 2000. As from the beginning of  the ac-
tivity, the Company was focused on designing and constructing executive programs and preparing 
the manufacturing technology. At the turn of  2003, the company took possession of  numerically 
controlled machines for sheet metal processing. In 2005, the machinery grew larger of  the laser con-
tour band saw, which was purchased from fi nancial means of  the Union resources. In April 2006, the 
Company was granted the Quality Management System Certifi cate conforming to ISO 9001 norm.

THE SCOPE OF ACTIVITY 
Within production, our Company offers machining of  sheet metal on CNC machines ma-
nufactured by AMADA. The range of  technology includes:  cutting on hydraulic shears  die 
shearing on LC-2415 ALPHA III laser shear  die shearing on VIPROS 255 hydraulic press  bending 
on ITPS i HFB press brake
In addition, our Company offers:  electrical and gas welding in argon and CO2 shield, MIG and 
TIG methods  spot welding  drilling, threading and riveting
and, in cooperation:  electrolytic zinc coating and hot-dip zinc coating  powder painting (RAL colours)

CUSTOMERS, MARKETING AREA, COMPETITIVE POWER
ADZ’s main customers are the companies of  electrotechnical, telecommunication, power, construction 
building and interiors furnishing branch. These customers are: The APS ENERGIA, The HUETTIN-
GER ELECTRONIC, The INTERNATIONAL TABACCO MACHINERY POLAND, The TE-
LEWIZJA POLSKA, The TANZI, The JM-TRONIC, The LABMASTER, The POMMARD, The 
DYNATECH.  
National companies are main addressees of  ADZ’s services. We also cooperate with foreign companies, 
mostly from Denmark, Sweden, France, Norway, England and Germany directly and through the me-
diation of  the Polish exporters.
The Company has highly specialized technical personnel. Each customer is treated individually, being 
offered with design support and technological -material solutions. The products are manufactured on 
the basis of  designs, drawings or other information provided by the customer. Numerical controlling 
of  machines eliminates the necessity of  using specialist equipment, allows for quick shifting of  ma-
nufacturing processes and cut costs of  preparation of  the production. This all allow to produce both 
the serial and the individual items of  ordered products. 
The highest quality of  products and services allows us to compete on both domestic and Euro-
pean markets.

ADZ Sp. z o.o.  
ul. Bankowa 43, 05-220 Zielonka
tel. 022 799-68-06, tel./fax 022 771-07-12        

Prezes Zarządu
Mirosław Spaltabaka

Wiceprezes Zarządu 
Marek Jurusik
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PROMOCJA
NAJLEPSZE FIRMY

Rothe – jakość 
w tapicerstwie
Tapicerstwo Samochodowe 
Michała Rothe należy do najlepszych 
i najbardziej znanych w Wielkopolsce. 
Jego właściciel  to kwalifikowany 
rzemieślnik z tradycjami rodzinnymi 
w trzecim pokoleniu.

Ojciec Michała prowadził zakład tapicer-
ski przy ulicy Krauthofera, a dziadek 

przed wojną na Jeżycach. Teraz uczy się 
szyć  jego dwunastoletni syn.

Wysoką pozycję firmy jej właści-
ciel przypieczętował zdobyciem w 2008  
roku cenionego wyróżnienia „Najwyższa 
Jakość” nadawanego przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Badań nad Jakością  oraz  
Centrum Badań i Monitorowania Jakości 
w Poznaniu.

Dla dużych

Firma Rothe na początku swej działal-
ności, od 1990 roku, mieściła się w Po-
znaniu na Dębcu i zajmowała głównie 
wymianą tapicerki samochodowej, wyko-
nywała podsufitki w samochodach oso-
bowych i dostawczych. Słynne fotele lot-
nicze do maluchów przysporzyły jej wte-
dy wiele pracy. Obdecnie zakład się prze-
branżowił i nastawił na większe projekty. 
Współpracuje z zakładem ślusarskim, który 
wykonuje wszystkie zabudowy, konstruk-

cje siedzeń i ścian grodziowych w przebu-
dowywanych pojazdach, na przykład zamó-
wionych przez Straż Miejską.

Nowa siedziba firmy od kwietnia 2001 
roku mieści się w Skórzewie. Wykonywane 
tam są kompleksowe zabudowy i adapta-
cje pojazdów samochodowych, na przy-
kład aut dostawczych na osobowe  mi-
nibusy. Najczęstsze zabudowy dotyczą 
zwiększenia liczby miejsc w autach z 2–3 
na 6–7. Przebudowuje się samochody na 

podwoziach średnich lub długich typu max. 
Z takich usług korzystają głównie  firmy re-
montowe i budowlane, które muszą do-
wozić swych pracowników oraz sprzęt bu-
dowlany.

… i małych

Oprócz dużych zabudów, zakład da-
lej zajmuje się pracą typowo tapicerską. 

U Michała Rothe można więc wymienić: 
podsufitki, tapicerkę, także ze skóry, na-
prawić  przetarcia boków i fotele powypad-
kowe, zamontować nowe zagłówki, fote-
le lotnicze, zamówić miarowe pokrowce, 
a nawet… całą tapicerkę w autobusie.

Przy okazji zmian we wnętrzu pojaz-
dów, na miejscu możliwe są: wymiana wy-
kładzin na podłodze, założenie nagłośnienia 
i oświetlenia, poręczy, montaż klimatyzacji 
i dodatkowego ogrzewania, wymiana szyb 

i ich przyciemnienie, a nawet  montaż  szy-
berdachu.

Ciekawostką tapicerskiego warsztatu 
jest fakt, że  używane w nim niektóre ma-
teriały są nawet lepsze niż w oryginalnych 
samochodach, ponieważ są na przykład 
dźwiękochłonne.

Dla weteranów szos

Dla tapicera prawdziwym wyzwaniem 
są oldtimery, czyli weterani dróg na czte-
rech kołach. Tam precyzja i świetne wyko-
nawstwo od razu stają się widoczne. Pracę 
Michała Rothe możemy podziwiać w po-
znańskim Muzeum Motoryzacji, gdzie stoi 
Fiat Topolino, którego wnętrze jest  dzie-
łem jego zakładu. Pracował też nad kil-
koma innymi przedwojennymi markami:  
Mercedesami,  DKV i  BMW.  Najczęściej 
były to wymiany całej tapicerki, naprawa 
siedzeń, podłóg i  bagażnika.

Zapewniamy szeroką gamę najnowszych 
europejskich tkanin obiciowych oraz rzetelną 
i wysoką jakość naszych usług 

Michał Rothe 
członek Cechu Rzemiosł Włókienniczych 

przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu

TAPICERSTWO SAMOCHODOWE 
MICHAŁ ROTHE

60–185 Poznań–Skórzewo
ul. Sportowa 20

tel./fax: (061) 814 38 55
kom. 0602 297 777

e-mail: rothem@wp.pl
www.tapicer-rothe.poznan.pl
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Wymiana tapicerki w samochodzie osobowym trwa około 3–4 dni. Koszt tapicerki 
o typowej wielkości z materiału to około 1200–1500 zł, a ze skóry 3500–4000 zł.



58

PODRÓŻE
BIZNES UWOLNIONY

Jachtem po jeziorach 
Finlandii
Od dzieciństwa jednym z moich marzeń 
była wyprawa do Finlandii w dziką 
i piękną krainę Wielkich Jezior. We 
wczesnych latach 80. dorobiłem 
się małej żaglówki mieczowej 
i planowaliśmy z dziewczyną zaciągnąć 
ją autem i żeglować po jeziorach. 
Oczywiście plany te były  wówczas 
zupełnie nierealne – chociażby ze 
względu na problemy z otrzymaniem 
paszportu i brak funduszy. 

Płyniemy po marzenia 

Nasze marzenia odżyły ponownie kilka 
lat temu, kiedy przypadkiem natkną-

łem się w Internecie na ofertę wypoży-
czalni jachtów żaglowych i motorowych 
w Krainie Wielkich Jezior. Niewiele się za-
stanawiając, podjęliśmy wspólnie z żoną 
i dziećmi decyzję o wyprawie. Problem po-
legał na tym, że poza pływaniem na małej 
żaglóweczce i desce  windsurfingowej nikt 
z nas nie miał żadnych doświadczeń żeglar-
skich. Po kilku rozmowach z bardziej do-
świadczonymi znajomymi, którzy zgodnie 
zapewnili mnie, że co prawda pływanie du-
żym, balastowym jachtem żaglowym jest 
dosyć skomplikowane, za to pływanie mo-
torówką jest trywialnie łatwe, zdecydowa-
liśmy wynająć jacht motorowy. Pozostała 
jeszcze tylko formalność – trzeba było zdo-
być stosowne uprawnienia, czyli patent 
sternika motorowodnego. Sprawa okazała 
się prosta – kilkugodzinny kurs teoretycz-
ny i około 45 minut pływania malutką mo-
torówką po jeziorze Malta w Poznaniu za-
łatwiły sprawę. Zarezerwowaliśmy przez 
Internet jacht – wybraliśmy nie najnow-
szą (ze względu na niższą cenę), ale pre-
zentującą się całkiem okazale jednostkę 
o wdzięcznej nazwie Armi i wyruszyliśmy 
całą rodziną: ja z żoną plus trójka dzieci 
w wieku 4, 8 i 15 lat.  Do Finlandii zdecy-
dowaliśmy się popłynąć promem Finjet 
obsługującym trasę z niemieckiego portu 
Rostok do Helsinek. Nie ma bezpośrednich 
połączeń promowych z Polski do Finlandii.   
Jeżeli możecie pozwolić sobie na nieco 
dłuższe wakacje, warto wybrać się samo-
chodem, żeby trochę więcej zwiedzać po 
drodze. W takim wypadku dostępne są trzy 
możliwości: podróż z Gdyni do Sztokholmu 

i drugim promem do Helsinek; bezpo-
średnie połączenie z niemieckiego portu 
Rostok do Helsinek lub podróż samocho-
dem do Tallina i krótki rejs promem przez 
zatokę do Helsinek. W czasie naszych 
wakacyjnych wypraw do Finlandii przete-
stowaliśmy wszystkie trzy trasy i za każ-
dym razem mieliśmy wspaniałe przygody.  
Jeżeli jednak na wakacje nie macie dużo 
czasu, nie planujecie podróżować autem – 
najlepiej polecieć samolotem do Helsinek. 
Firmy czarterujące łódki organizują transfe-
ry z lotniska do miejsca odbioru jachtu.  Do 
Krainy Jezior można przepłynąć również 
bezpośrednio z Morza Bałtyckiego – ka-
nałem Saimaa prowadzącym z rosyjskiego 
obecnie Wyborga do Lappeenranty. Kanał 
jest udostępniony do żeglugi turystycz-
nej. Po przybyciu do wypożyczalni jachtów 
(około 300 km od Helsinek) i wstępnych 
formalnościach, które było nieco utrudnio-
ne ze względu na brak znajomości angiel-
skiego ze strony właściciela łódek, zeszli-
śmy na nadbrzeże, aby zapoznać się z na-
szym pływającym domem. Trochę mnie 
zaskoczyła wielkość Armiego  (był ogrom-
ny w stosunku do moich wyobrażeń): miał 
długość powyżej 12 m, szerokość 3,5 m 
i zanurzenie 1,2 m. Jako napęd służył silnik 
Diesla o mocy 120 KM, pozwalający rozwi-
nąć prędkość około 10 węzłów.  Łódka była 

co prawda nie pierwszej już młodości, ale 
przyjemnie i komfortowo wyposażona: po-
siadała 3 kajuty sypialne, w pełni wyposa-
żoną kuchnię z lodówką gazowo-elektrycz-
ną, łazienkę z ciepłą wodą, toaletę, mostek 
połączony z dużym salonem. Łódka dodat-
kowo wyposażona była w ogrzewanie typu 
Webasto – z którego ze względu na bardzo 
ciepłą pogodę oczywiście nie korzystali-
śmy. W sumie Armim mogłoby podróżo-
wać całkiem wygodnie nawet 8 osób. 

Armi na cumach i kotwicy

Bezpłatne kotwicowisko 
przy miejscu biwakowym



AUTORYZOWANY DEALER NISSAN 
A. I R. POLODY SPÓŁKA JAWNA

Polody

AUTORYZOWANY DEALER NISSAN 
A. I R. POLODY SPÓŁKA JAWNA

salon: ul. Rynkowa 160, 62-081 Przeźmierowo
recepcja : 061 816 33 80

fax: 061 816 33 91

AUTO SALON POLODY SP. J.
SAMOCHODY NISSAN I MITSUBISHI 
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Nowicjusz w porcie

Wyposażenie nawigacyjne obejmowało 
komplet map nautycznych, busolę, GPS, 
krótkofalówkę i lornetkę. Dodatkowy punkt 
sterowania (ale ze zwykłym rumplem, a nie 
kołem sterowym) znajdował się na pokła-
dzie. Mimo iż jestem gorącym zwolenni-
kiem jachtów żaglowych, muszę przyznać, 
że Armi miał wiele zalet – był szerszy, bar-
dziej komfortowy i miał mniejsze zanurze-
nie. Jachtem żaglowym można bezpiecz-
nie pływać na żaglach tylko na otwartych 
wodach, natomiast po licznych cieśninach, 
kanałach i rzekach i tak trzeba używać mo-
toru. Dodatkowym utrudnieniem jest ko-
nieczność składania masztu pod mostami.

Szczegółowe opisy łódek, ich wyposa-
żenia oraz ceny wynajmu są dostępne na 
stronach firm czarterujących:
www.yachtcharter.fi/veneet_uk.html
www.saimaacharter.com/englanti/e_
frames.html

Właściciel pozwolił nam się wypako-
wać i zaokrętować, mimo że formalnie łód-
kę mieliśmy wynajętą dopiero od następ-
nego dnia rano. Po zaokrętowaniu się, za-
pytałem właściciela, czy możemy odbyć 
rundę próbną, a potem wrócić i przeno-
cować. Odpowiedział nam, że oczywiście 
tak, łódka jest nasza przez najbliższe 2 ty-
godnie i jeżeli chcemy, to możemy nawet 
przez cały ten czas cumować przy jego po-
moście. 

Poprosiłem najstarszą córkę Zosię 
o pomoc w nawigacji i wypatrywaniu prze-
szkód. Odpaliłem silnik, wycofałem łódkę 
na zatoczkę, po czym przełożyłem manet-
kę gazu do przodu i hajda! Okazało się, że 
Armi  ma duże luzy na kole sterowym i re-
aguje z pewnym opóźnieniem na jego ru-
chy, a do tego ja nie mam wprawy w ma-
newrowaniu dużą jednostką. Tak, że nasz 
rejs zaczął się zygzakiem i myślę, że z pew-

nej odległości mogliśmy przypominać tra-
łowiec poszukujący min. Mimo to po kilku 
minutach nie było już najgorzej, jakoś do-
szedłem z Armim  do porozumienia i poru-
szaliśmy się z grubsza w obranym kierun-
ku. Ale trwało to tylko małą chwilę. Nagle 
okazało się, że ze wszystkich stron (przy-
najmniej tak mi się wydawało) jesteśmy 
otoczeni przez znaki nawigacyjne ostrze-
gające przed podwodnymi przeszkodami. 
Wpadłem w małą panikę, pomieszały mi 
się strony świata i gdyby nie pomoc dziel-
nego nawigatora Zosi nasza wyprawa mo-
głaby się zakończyć znacznie szybciej, niż 
to planowaliśmy. 

Po odzyskaniu orientacji i opanowaniu 
emocji postanowiliśmy niezwłocznie wra-
cać do portu. W powrotnej drodze mieli-
śmy jeszcze małą przygodę z kutrem ry-
backim płynącym przeciwnym kursem, 
z którym nawzajem tak ustępowaliśmy so-
bie drogi, że w efekcie nasze burty minęły 
się o jakieś 10 cm (podejrzewam, że zno-
wu była to moja wina, mogłem coś pokrę-
cić, jeżeli chodzi o zasady pierwszeństwa 
na wodzie).

Po wpłynięciu do zatoczki z pomostem 
do cumowania pozostał już tylko jeden pro-
blem – jak zgrabnie i delikatnie przybić do 

pomostu.  Po pierwszej próbie zatrzymali-
śmy się dobre 20 m od niego, po drugiej 
– porykując silnikiem na wstecznym bie-
gu – może z 5. Za trzecim razem dobiłem 
– niestety, nie tak delikatnie jak to sobie 
planowałem.  Właściciel całego biznesu, 
który akurat pracował wewnątrz innego 
jachtu zacumowanego przy tym samym 
pomoście, zaniepokojony głośnym rumo-
rem, wyskoczył na pokład. Na szczęcie 
z powodu braku znajomości angielskiego 
nie był w stanie wyrazić krytycznych uwag, 
zdołał jedynie wydukać, czy wszystko jest 
OK. Wszystko było OK, bo zarówno Armi, 
jak i pomost były solidne i nie uległy wi-
docznym uszkodzeniom.

Następna noc była jedną z najgorszych 
w moim życiu. Zdawałem sobie sprawę, 
że nie mam kwalifikacji do kierowania tak 
dużą łodzią, a moje umiejętności nawiga-
cyjne są bardzo mierne. Całkiem poważnie 
zastanawiałem się, czy rzeczywiście nie 
pozostać przez dwa tygodnie przycumowa-
nym do tego pomostu.

Rankiem podjąłem decyzję. Odszu-
kałem właściciela i poinformowałem go, 
że zdecydowałem się wypożyczyć za do-
datkową opłatą małą łódkę, tzw. bączek.  
Zamiast go przywiązać z tyłu na holu, jak 
to się zwykle robi, zdecydowałem się wcią-
gnąć go na pokład. Zawsze było to jakieś 
zabezpieczenie na wypadek zatonięcia 
Armiego po kolizji z podwodną skałą – cze-
go całkiem serio się obawiałem.

Właściciel chyba również przeżył ciężką 
noc, bo rano miał już ułożone po angielsku 
pytanie, czy jestem pewien, że dam so-
bie radę. Poinformowałem go, że tak i że 
wszystko jest w jak najlepszym porządku. 
Otrzymaliśmy jeszcze kartkę z numerem 
telefonu, żebyśmy mogli zadzwonić w razie 
konieczności.  Wybiegając trochę naprzód, 
muszę  przyznać, że mimo iż miałem ocho-
tę zadzwonić po paru dniach z informacją, 
że dajemy sobie świetnie radę, postanowi-
łem jednak tego nie robić – obawiałem się 
kłopotów językowych. Tak więc przez całe 
2 tygodnie nie daliśmy znaku życia i po na-
szym szczęśliwym powrocie naprawdę 
było widać dużą ulgę na twarzy właścicie-
la. Oczywiście w cenie wypożyczenia łódki 

Kraina Wielkich Jezior w Finlandii obejmuje połączony ze sobą system wodny o po-
wierzchni ponad 8000 km kwadratowych, z czego największe jezioro Saimaa ma ponad 
4400 km kwadratowych. Linia brzegowa jest bardzo rozbudowana – obejmuje kilkadzie-
siąt tysięcy kilometrów, na jeziorach znajduje się kilka tysięcy wysp i wysepek.

Obszar żeglowny rozciąga się od Lappenranty na południu do Iisalmi i Nurmes  na 
północy. To około 300 km w linii prostej. Oprócz jezior obejmuje liczne kanały i rzeki 
z wieloma śluzami. Oznakowane szlaki wodne mają kilka tysięcy kilometrów. Wielkie 
Jeziora Fińskie są często uczęszczanymi (ale niezatłoczonymi – jak np. na Adriatyku)  
szlakami i połączone są ze sobą systemem śluz, kanałów i rzek.  

Na całym obszarze znajduje się około 50 różnego typu śluz. Trasa zachodnia na pół-
noc prowadzi przez duże śluzy, dostępne dla dużych statków, a trasa wschodnia, którą 
wybraliśmy na drogę powrotną, wyposażona jest w znacznie mniejsze śluzy.

Grecja czy Finlandia?

PODRÓŻE
BIZNES UWOLNIONY
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jest jej ubezpieczenie – w innym wypadku 
nie zdecydowałbym się na rejs.

Wilki prawie morskie

W końcu, mając  dusze na ramieniu, wy-
płynęliśmy z porciku i następnie z zatoki 
na otwarte wody jeziora. Początek był miły 
i przyjemny – szerokie, otwarte wody, ład-
na pogoda i dużo miejsca na wszelkie ma-
newry.  Zosia obserwowała przez lornetkę 
trasę przed nami i wypatrywała znaków 
nawigacyjnych. Tor wodny jest doskona-
le oznakowany, bo po jeziorach fińskich 
pływają naprawdę duże statki o nośności 
dochodzącej do kilku tysięcy ton. W pew-
nej chwili Zosia, przez przypadek albo z nu-
dów, spojrzała również do tyłu na przebytą 
już trasę. Coś zwróciło jej uwagę. Zawołała 
mnie i pokazała  na brzeg jeziora.  Przez lor-
netkę dojrzałem właściciela łódki, również 
z lornetką obserwującego uważnie, jak so-
bie radzimy. Widocznie miał pewne wątpli-
wości co do naszych umiejętności.

W ten sposób rozpoczęliśmy jedne z 
najfajniejszych wakacji naszej rodziny.  W 
ich trakcie przepłynęliśmy Armim pętlę 
z Sawonlinny przez Varkaus, Kuopio do 
Iisalmi i z powrotem do Kuopio i dalej przez 
Vehmersalmi i Heinavesi do Sawonlinny. 
Łącznie trasa przebyta trasa wyniosła spo-
ro ponad 1000 km.

Przyjemnie i bez komarów

Po pierwszych 2–3 dniach, okazało się, że 
po oswojeniu się ze sterowaniem jachtem 
i zasadami nawigacji wszystko rzeczywi-
ście jest trywialnie łatwe. Nigdy więcej nie 
mieliśmy już żadnych kłopotów ani niebez-
piecznych sytuacji.

Praktycznie przez cały czas waka-
cji towarzyszyła nam przepiękna przyro-
da i wspaniała pogoda. Nie wiem, czy to 
przypadek, czy reguła. Cztery razy spę-
dziliśmy wakacje w Finlandii. Trzy razy 

w czerwcu i lipcu mieliśmy wspaniała po-
godę, upały do 30 stopni, a ponieważ dni 
są latem długie, temperatura nocą niewie-
le się obniżała. Woda w jeziorach była bar-
dzo ciepła – wyśmienita do częstych kąpie-
li, które – jeżeli upał zbytnio nam dokuczał 
– urządzaliśmy sobie nawet na środku je-
ziora. Oczywiście zdarzały się opady i bu-
rze, ale były one przelotne i krótkotrwa-
łe. Raz byliśmy na wakacjach w Finlandii 
pod koniec sierpnia – i wówczas było już 
znacznie chłodniej i bardziej deszczowo. 
Temperatura nie przekraczała 20 stopni 
i zdarzały się chłodne noce.

Drugim pozytywnym zaskoczeniem 
była bardzo mała ilość komarów – zupeł-
nie się tego nie spodziewaliśmy.  Zawsze 
wydawało mi się, że Finlandii są olbrzymie 
roje tych nieznośnych owadów i nie da się 
normalnie egzystować. Z Polski zabraliśmy 
masę repelentów, specjalnych świeczek 
i odstraszaczy – prawie wszystko przy-
wieźliśmy z powrotem. Nieliczne komary 
pojawiały się tylko wieczorami.  A na łód-

ce w ogóle nam nie dokuczały. Dopiero 
w czasie jednej z innych wypraw, kiedy do-
tarliśmy za koło podbiegunowe, zetknęli-
śmy się z prawdziwą plagą komarów.

Przyjęliśmy zasadę, że nigdzie się nam 
nie spieszy. W związku z tym przeznaczyli-
śmy na podróżowanie 3–4 godziny dzien-
nie, zatrzymując się lub zbaczając z wyzna-
czonej trasy, kiedy tylko mieliśmy na to 
ochotę. Eksplorowaliśmy napotkane wy-
spy i inne dzikie miejsca, które nas zainte-
resowały. Pozostały czas spędzaliśmy, czy-
tając książki, łowiąc ryby, kąpiąc się w na-
grzanej słońcem wodzie, a wieczorami po 
smacznej kolacji (własnoręcznie złowio-
ne ryby, wino, jagody i maliny) Zosia gra-
ła na gitarze i razem śpiewaliśmy piosenki 
Wojtka Bellona i Iwony Piaseckiej.

Zwiedzaliśmy też napotkane miej-
scowości. Godna polecenia jest zwłasz-
cza Sawonlinna, przepiękne miasto poło-
żone pomiędzy jeziorami. Do głównych 
atrakcji należą wspaniały zamek oraz mu-
zeum statków towarowych i pasażerskich. 
W Sawonlinnie odbywa się sławny festi-
wal operowy

Najpiękniejszy postój mieliśmy w dro-
dze powrotnej na bezludnej wysepce znaj-
dującej się jeziorze Suvasvesi. Wyspa miała 
kształt litery C z wewnętrzną zatoczką, któ-
ra przypominała lagunę. Udało mi się „wci-
snąć” Armiego do środka zatoczki i przycu-
mowaliśmy do skał i drzew z dwóch prze-
ciwnych jej stron (zatoczka była naprawdę 
malutka). Spędziliśmy tam cudowne dwa 
dni, paląc ognisko, skacząc z urwiska do 
wody, zbierając jagody, łowiąc ryby i leniu-
chując. Wysepka pokryta była sosnowym 
borem, wybrzeże bardzo skaliste, w nie-
których miejscach skały były strome i urwi-
ste, a w innych tworzyły rozległe i płaskie 
formacje.

Finowie przywiązują dużą wagę do 
ochrony środowiska naturalnego i wszyscy 
naprawdę bardzo się starają. Praktycznie 

Marina

Miejsce na biwak na wyspie
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nie widuje się śmieci na brzegach, woda 
w jeziorach i rzekach jest czysta. Do cie-
kawostek można zaliczyć, że wszyst-
kie toalety na łódkach muszą być wypo-
sażone w zamknięte zbiorniki na ścieki. 
Zbiorników takich absolutnie nie wolno 
opróżniać do wody, nawet z daleka od 
brzegów. We wszystkich portach i ma-
rinach znajdują się duże zbiorniki-szam-
ba wyposażone w pompy elektryczne lub 
ręczne, gdzie bezpłatnie można pozbyć się 
ścieków z łódki.

Jedno z większych zaskoczeń sprawi-
ła nam kiedyś dziwna łódka zacumowana 
u brzegu pustego kotwicowiska. Z daleka 
wyglądała jak nieco większy rower wodny. 
Po podpłynięciu okazało się, że jest to pły-
wające szambo z ręczną pompą.

Z Finem nie pogadasz

Największą niedogodnością w Finlandii jest 
słaba znajomość angielskiego jej mieszkań-
ców oraz to, że praktycznie wszystkie tabli-
ce informacyjne, instrukcje itp. są wyłącz-
nie w języku fińskim. Mieliśmy spore pro-
blemy z ich rozszyfrowaniem  Ku naszemu 
zdziwieniu czasami łatwiej było porozumieć 
się z Finami po rosyjsku – na szczęście na-
leżymy z żoną do pokolenia, które musiało 
uczyć się tego języka w szkole. 

W związku z powyższym mieliśmy 
dwie zabawne przygody.  Otóż w drodze 
powrotnej po przybyciu do małej śluzy za-
staliśmy otwarte wrota, a w środku nikogo 
nie było. Wpłynęliśmy do środka i zajęliśmy 

pozycję do śluzowania. Po pół godzinie cze-
kania, gdy nic się nie wydarzyło, zacząłem 
się zastanawiać, co jest grane. Na brzegu 
była ustawiona duża tablica informacyjna – 
niestety wyłącznie w języku fińskim.  Nieco 
dalej stał budynek administracyjny, ale nie 
było widać żadnego personelu. Kiedy mi-
nęło następne pół godziny, do śluzy wpły-
nęła mała motorówka z dwójką rybaków na 
pokładzie. Trochę dziwnie nam się przy-
glądali, później próbowali coś do nas za-
gadać, ale nic z tego nie wyszło. W końcu 
podpłynęli bliżej nas i pociągnęli za sznu-
rek urządzenia wyglądającego jak spłucz-
ka WC, zwisający koło naszej łódki. Nagle 
zaczęły działać jakieś mechanizmy, jedne 
wrota się zamknęły, zaczął opuszczać się 
poziom wody, potem otwarły się drugie 
wrota. Okazało się, że śluza jest samoob-
sługowa, a cała procedura uruchamia się 
automatycznie po pociągnięciu za „chwo-
ścik”, koło którego akurat zacumowaliśmy. 
Płyniemy zatem dalej. Pod koniec jeziora, 
daleko od brzegu,  dostrzegamy dziwny po-
most z identyczną „spłuczką” jak w śluzie.  

Całą rodziną zastanawiamy się, co to może 
być. Najzabawniejszy pomysł ma Jasiek – 
uważa, że to jest sznurek od korka na dnie 
jeziora; po jego pociągnięciu wypływa cała 
woda. Przybijam do pomostu. Oczywiście 
obok „chwościka” jest tablica ze szcze-
gółową instrukcją… w języku fińskim.  Na 
wszelki wypadek pociągam za sznurek. 
Przez chwilę nic się nie dzieje, a potem zza 
zakrętu jeziora przed nami dochodzi głośny 
dwukrotny ryk syreny. Pewnie nieźle na-
rozrabialiśmy i to jest jakiś sygnał alarmo-
wy. Odbijamy od pomostu i płyniemy zoba-
czyć, o co chodzi. Za zakrętem sprawa się 
wyjaśnia. Otóż jezioro kończy się wąskim 
i długim kanałem, nad którym w dodatku 
znajduje się most. „Chwościk” steruje po 
prostu sygnalizacją świetlną i akustyczną 
informującą jednostki płynące z przeciwnej 
strony, że kanał jest zajęty.

Nasze dwutygodniowe wakacje były 
wyjątkowo udane, o czym świadczy to, że 
wracaliśmy do Finlandii jeszcze trzy razy. 
Klimat i przyroda w czasie naszej wypra-
wy przypominały mi wyspy greckie lub 
Chorwację – z kilkoma pozytywnymi różni-
cami: było nieco chłodniej (ale ciągle upal-
nie – do 30 stopni), były bardzo długie dni, 
przyroda bardziej zielona i sympatyczna, ale 
przede wszystkim znacznie mniej tłoczno. 
Bez problemu zawsze znajdowaliśmy miej-
sca postojowe, a oddalając się od utartych 
szlaków, można było znaleźć naprawdę dzi-
kie i bezludne miejsca.

Tomasz Żmójdzin
Fot. Tomasz Żmójdzin

Na Wielkich Jeziorach Fińskich oprócz 
porcików i marin dostępne są dziesiątki, 
a może nawet setki przygotowanych 
kotwicowisk oraz miejsc biwakowych. 
Z reguły korzystaliśmy z takich miejsc 
lub nocowaliśmy całkiem na dziko – z dala 
od wszelkich szlaków żeglugowych. Na 
naszej łódce byliśmy przecież całkowicie 
samowystarczalni: mieliśmy kuchnię 
z lodówką, łazienkę z ciepłą wodą i toaletę. 

Porty i mariny

Dla żeglarzy i motorowodniaków otwar-
tych  jest kilkadziesiąt  portów i marin. 
Z reguły dostępna jest w nich woda, stacja 
paliw (często samoobsługowa NESTE), duży 
zbiornik-szambo, do którego opróżnia się 
okrętowy zbiornik ze ściekami, a także skle-
py, place zabaw dla dzieci itp. Postój w dzień 
jest bezpłatny, natomiast jeżeli chcemy zo-
stać na noc, trzeba uiścić stosowną opłatę, 
na ogół jest ona stosunkowo niewielka – kil-
kanaście EUR.

My tylko raz nocowaliśmy w porcie – kie-
dy nadeszła burza i nie chciało nam się wy-
pływać w deszczu.  Woleliśmy zdecydowanie 
noclegi w bardziej ustronnych miejscach.

Kotwicowiska i miejsca biwakowe

W krainie Wielkich Jezior jest wspaniale 
przygotowany system kilkuset kotwicowisk 
i miejsc biwakowych. Są do siebie podob-
ne.  W odległości 12–15m od brzegu znajdu-
je się rząd solidnie osadzonych stałych boi,  
przy brzegu natomiast stoi  zazwyczaj drew-
niany pomost, do którego cumuje się dzio-
bem. Procedura cumowania wygląda tak, że 
podpływając powoli do kotwicowiska, łapie 
się bosakiem boję, przewleka przez jej ucho 
cumę biegnącą do rufy, a następnie powoli 
zbliża się do brzegu. Drugą linką cumuje się 
łódkę do haka osadzonego w pomoście lub 
skale i wybiera cumy na sztywno, w taki spo-
sób, żeby łódka była możliwie blisko  pomo-
stu. Bardzo często brzegi są strome i opada-
jące szybko do wody – tak  że nawet nie jest 
potrzeby pomost. Można podpłynąć dziobem 
jednostki do brzegu na tyle blisko, że można 
na niego wychodzić bezpośrednio z pokładu. 

Infrastruktura miejsc biwakowych obej-
muje: zadaszoną wiatę z miejscem na ogni-
sko, składzikiem drewna, śmietnik, toaletę 
(tzw. sławojkę, ale zadbaną i czystą). Z wypo-
sażenia dostępne są siekiera i piła do drew-
na oraz naczynia do gotowania na ognisku. 

Czasami zdarza się również sauna opalana 
specjalnie skonstruowanym piecem na drew-
no. Korzystanie z takich miejsc jest bezpłatne, 
wypada tylko pozostawić je w takim samym 
stanie jak się je zastało – to znaczy oczywiście 
posprzątać starannie po sobie, ale także porą-
bać i uszykować nowe drewno na opał, umyć 
naczynia itp.

Noclegi „na dziko”

Odpływając w bok od uczęszczanych 
szlaków, można znaleźć przepiękne, bezlud-
ne wysepki. Można przy nich bezpiecznie cu-
mować i kotwiczyć zupełnie legalnie (z wy-
jątkiem parków narodowych).  Zdarzało nam 
się odkryć przepiękne miejsca, na których 
nie było widocznych śladów pobytu ludzi.  
Wysepki na ogół są skaliste, we wnętrzu po-
rośnięte sosnowym lasem. Jako ciekawostkę 
można dodać, że skały są bardzo stare – liczą 
ponad miliard lat.

Cumowanie na noc i eksploracja wyse-
pek są dozwolone wszędzie poza parkami 
narodowymi.

NOCLEGI

Pływające szambo
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MOTO BIZNES
NA DRODZE

Żeby nie strzeliła 
opona
Ogłoszono wyniki V edycji  
ogólnopolskiej akcji  
Ciśnienie pod kontrolą  
przeprowadzonej wspólnie  
przez Michelin i Statoil.

Podczas „Tygodnia Dobrego Ciśnienia” 
na 30 stacjach Statoil w całej Polsce 

przebadano w sumie około 14 tys. sa-
mochodów, z których 71 proc. miało nie-
właściwy poziom ciśnienia w oponach. 
Partnerem akcji był Polski Czerwony Krzyż 
oraz Policja.

Opony do kontroli

W tym roku województwa o najgorszym 
stanie ciśnienia w oponach to opolskie 
i świętokrzyskie, gdzie na nieprawidło-
wym ciśnieniu poruszało się odpowied-
nio 84 i 79 proc. przebadanych pojazdów. 
Zdecydowanie bardziej świadomi znacze-
nia dobrego poziomu ciśnienia w kołach 
okazali się kierowcy z województwa po-
morskiego – tam aż 43 proc. samochodów 
jeździ na prawidłowym ciśnieniu. Prawie 
8 proc. ze wszystkich sprawdzonych aut 

miało w oponach poziom ciśnienia za niski 
o wartość ponad 1 bara, co stanowi ogrom-
ne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tyl-
ko dla kierowców, ale również innych użyt-
kowników dróg.

Tegoroczna edycja akcji pokazała wy-
raźnie, że Polacy nadal nie kontrolują ci-
śnienia w oponach regularnie. Wynik nie-
pokoi tym bardziej, że udało się  przebadać 
o 35 proc. więcej samochodów niż w ze-
szłym roku, co wskazuje na skalę proble-
mu.  – W tym roku pomiary realizowane 
były w połowie października, kiedy wielu 
kierowców jeszcze ani razu nie sprawdzi-
ło ciśnienia od czasu wiosennej wymiany 
opon, więc mieliśmy sporo pracy przy uzu-
pełnianiu poziomu powietrza w ich kołach 
– powiedziała Iwona Jabłonowska, organi-
zatorka akcji z Michelin Polska. 

Zabójcze ciśnienie

Nieprawidłowy poziom ciśnienia w opo-
nach może prowadzić do poważnych za-
grożeń na drodze. Przede wszystkim po-
woduje zmniejszenie przyczepności, wy-
dłużenie drogi hamowania i niesie ryzyko 
eksplozji opony. Problem wynika z niepra-

widłowego rozłożenia nacisku osi pojazdu 
na podłoże oraz zmiany powierzchni styku 
opony z nawierzchnią. 

Warto też wiedzieć, że opona niedo-
pompowana w 20 proc. powoduje zmniej-
szenie o 20 proc. liczby kilometrów przeje-
chanych przy wykorzystaniu tej samej ilo-
ści paliwa. Dlatego ciśnienie w oponach 
należy sprawdzać regularnie – co najmniej 
raz w miesiącu, a koniecznie przed każdą 
długą trasą. Spadek ciśnienia w oponie na-
stępuje w sposób naturalny w wyniku eks-
ploatacji samochodu, może także nastąpić 
na skutek obniżenia temperatury otoczenia 
oraz niewielkich przebić bieżnika. Kontrola 
powinna odbywać się na zimno – najwcze-
śniej po godzinie od momentu zatrzyma-
nia samochodu lub po przejechaniu do 
3 kilometrów przy niewielkiej prędkości. 
Ciśnienie w oponach powinno być zgodne 
z zaleceniami producenta opony i przysto-
sowane do aktualnego obciążenia pojazdu. 

Korzystając z faktu, iż akcja odbywała 
się w październiku, organizatorzy posta-
nowili również przypomnieć polskim kie-
rowcom o nadchodzącej zimie i związa-
nej z tym konieczności wymiany opon na 
zimowe. 
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Zmieniamy na zimówki

W październiku drogi są zazwyczaj mo-
kre, robi się ślisko i pojawiają się okreso-
we przymrozki, gołoledź, a nawet pierw-
sze opady śniegu. – Staramy się doradzić 
kierowcom, że najlepszym momentem 
na wymianę opon jest spadek temperatu-
ry otoczenia poniżej +7 stopni Celsjusza. 
Pamiętajmy, że opona letnia ma zupełnie 
inny skład oraz strukturę niż opona zimo-
wa, przez co jej używanie zimą znacząco 
zwiększa ryzyko utraty przyczepności – po-
wiedział Tomasz Młodawski, menedżer 
produktu z Michelin Polska.

Ciekawym urozmaiceniem tegorocz-
nej akcji był Patrol Dobrego Ciśnienia, któ-
ry w dniach 14–16 października odwiedził 
Poznań, Trójmiasto oraz Białystok. Podczas 
trzydniowego tournée po Polsce, Patrol 
zmierzył i uzupełnił ciśnienie łącznie w 95 
pojazdach. Niestety aż 82 proc. kierow-
ców miało nieprawidłowy poziom ciśnie-
nia w oponach. Załoga Patrolu zadbała o to, 

aby kierowcy w dalszą drogę ruszyli na do-
brze napompowanych oponach. 

W Polsce akcję zorganizowano już po 
raz piąty. W 2008 roku przebadano ponad 
9 tys. pojazdów, z których, podobnie jak w 
tym roku, aż 71 proc. miało niewłaściwy 
poziom powietrza w oponach. Partnerami 

akcji Ciśnienie pod kontrolą, podobnie jak 
w latach ubiegłych, był Polski Czerwony 
Krzyż oraz Policja. Na wybranych stacjach 
Statoil przedstawiciele PCK badali ciśnie-
nie tętnicze kierowcom. 
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MICHELIN od ponad stu lat zachęca kierowców do regularnej kontroli ciśnie-
nia w oponach. Od 1995 roku działania te prowadzone są pod wspólnym ha-
słem Ciśnienie pod kontrolą. W 2004 roku Michelin podpisał Europejską Kartę 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zobowiązując się do przeprowadzenia akcji we 
wszystkich krajach UE. Była to odpowiedź na apel Komisji Europejskiej, która wezwa-
ła do podjęcia działań w celu zmniejszenia do 2010 roku liczby śmiertelnych ofiar wy-
padków drogowych o połowę.

Firma STATOIL również angażuje się w projekty związane z bezpieczeństwem na 
drogach. Szeroko pojęte bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników jest 
jedną z nadrzędnych wartości firmy. Od dziesięciu lat Statoil Poland organizuje ogól-
nopolską akcję informacyjno-edukacyjną Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze, mają-
cą na celu zapoznanie najmłodszych uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania 
z dróg publicznych.

Tylko 23 milimetry szerokości ma jedna z naj-
węższych opon świata, Michelin Pro Optimum, zo-
stała niedawno przedstawiona na targach Eurobike 
w niemieckim Friedrichshafen. Michelin zaprezen-
tował również nową gamę opon do rowerów gór-
skich z kolekcji na rok 2010.

Michelin oprócz opon do samochodów osobo-
wych i ciężarowych produkuje również ogumienie 
do rowerów, ale także samolotów czy pojazdów 
kosmicznych. W każdej z tych dziedzin nasze opo-
ny spełniają najwyższe standardy technologiczne 
i  oczekiwania użytkowników – powiedziała Ewa 
Konopka, rzecznik prasowy Michelin Polska.

Podczas targów Eurobike Michelin przedsta-
wił najnowsze modele MICHELIN Advanced i 
MICHELIN Descent do rowerów górskich. Dla tych, 
którzy wolą spokojniejszą jazdę po drogach prze-
znaczone są opony MICHELIN Lithon2, czyli bardzo 
lekkie opony o przyczepności o 25 procent większej 
niż standardowe.

Kolejną nowinką Michelin na rok 2010 będą opo-
ny MICHELIN Pro Optimum o szerokości 23 mili-
metrów, przeznaczone do rowerów szosowych. Są 
one rozszerzeniem gamy MICHELIN PRO3, które 

zadebiutowały w 2007 roku podczas wyścigu Tour 
de France. Każda opona waży jedynie 200 gram 
i charakteryzuje się wyjątkową estetyką i osiągami. 

Targi Eurobike mają ponad 20-letnią tradycję. 
W 2008 roku prawie tysiąc wystawców prezento-
wało swoje produkty i prawie 37 tysięcy odwiedza-
jących – ponad połowa z zagranicy – przybyło by po-
dziwiać nowości rynku kolarskiego. Jest to najwięk-
sza, kultowa impreza rowerowa w Europie i każdy 
kto interesuje się rowerami powinien tam być – po-
wiedział Piotr Czernecki, dyrektor sportowy RMF 
Pepsi Max Team.

Michelin jest liderem technologicznym świato-
wej branży opon. Grupa Michelin produkuje, sprze-
daje i promuje produkty i usługi w dziedzinie mo-
bilności – są to opony do samochodów – osobo-
wych, ciężarowych, samolotów, rowerów, sprzę-
tu rolniczego i budowlanego, motocykli i promów 
kosmicznych, a także przewodniki, mapy, atla-
sy i usługi internetowe. Siedzibą koncernu jest 
Clermont-Ferrand we Francji. Firma jest obecna w 
170 krajach, ma zakłady produkcyjne w 19 różnych 
krajach.

PL

OPONA CIENKA JAK OSA
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PROMOCJA
WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE BADAŃ NAD JAKOŚCIĄ

Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością
ul. Bułgarska 9, 60-320 Poznań

tel. (0–61) 861-48-37, fax (0–61) 862-18-84 
e-mail: wsbj@wsbj.pl

www.wsbj.pl






