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Dobosz: Nazwisko, które stało się marką Grzegorz Dobosz,
twórca i współwłaściciel trzebieskiej firmy Dobosz, o batonach
energetycznych dla Anny Lewandowskiej, nierównej konkurencji
z firmami z Ukrainy i nowym hotelu w Świnoujściu.
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Norweskie finanse, grecka pogoda W jakiej kondycji jest polska
gospodarka? Czy Pomorze Zachodnie wychodzi z dołka? Do dyskusji,
w której podejmujemy próbę odpowiedzi na te pytania, zaprosiliśmy:
prof. Stanisława Flejterskiego z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Dariusza Zarzeckiego
z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, oraz prof.
Anetę Zelek, rektora Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Adres redakcji
Świat Biznesu
al. Piastów 48/515, 70-311 Szczecin
tel. 601 335 804, fax 91 885 48 03
redakcja@swiatbiznesu.com
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Wybieramy Perły Biznesu 2017 Rozpoczęła się już czternasta edycja
konkursu „Perły Biznesu”. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w dwóch
kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2017 i Osobowość Biznesu 2017.
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Koktajl biznesowy Tym razem jego receptura obejmuje rozbudowę
gazoportu w Świnoujściu i kontrakt na dostawy gazu LNG z USA oraz sytuację
w największej szczecińskiej fabryce - ST3 Offshore, w której większość
udziałów przejął Fundusz Inwestycyjny MARS. Dodajemy do niego rozbudowę
fabryki Garo Polska (powstają tam m.in. ładowarki do samochodów
elektrycznych) oraz spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem w Starej Rzeźni.
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Rzeczpospolita Obojga Narodów… Felieton Stanisława Flejterskiego.
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Dobra prognoza lekarstwem na zmiany Felieton Jacka Batóga.
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Pracowity rok Mariana Preissa - Z reguły każdy rok jest dla mnie bardzo
pracowity - przyznaje stargardzki artysta i metaloplastyk Marian Preiss.
– Wspólnie z moją załogą wykonujemy rozmaite balustrady, kraty, bramy,
żyrandole, stoły, krzesła, świeczniki, patery, puchary i statuetki. Ten rok
jednak był dla mnie szczególny, bo miałem zaszczyt upamiętnić niezwykle
ważną dla naszego miasta postać, jaką był prezydent Sławomir Pajor.
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Atom czy OZE? Felieton Dariusza Zarzeckiego.
Krecha Jacha
Karuzela kadrowa
Veriko Tchumburidze oczarowała publiczność Ten koncert na długo
zostanie w pamięci szczecinian. Wirtuozeria i pasja artystki wręcz uwiodły
publiczność podczas wyjątkowego wieczoru w szczecińskiej filharmonii.
Mecenasem wydarzenia był szczeciński przedsiębiorca Lesław Siemaszko.

Mercedes klasy X Pierwszy pickup Mercedesa miał swoją premierę
w salonie Mercedes-Benz Mojsiuk pod koniec listopada.
Alfa Romeo i Jeep zaparkowały niedaleko ronda
Hakena Salon tych marek uzupełnionych o marki Fiat,
Fiat Professional i Abarth otworzyła firma Gezet.
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Smaczna zima w Novotelu Mnóstwo kulinarnych niespodzianek
przygotowała na zimę NOVO2 - restauracja hotelu Novotel Szczecin Centrum.
Nowa karta, bogate menu świąteczne i pokazy gotowania na żywo przyciągają
wielu gości i firmy, które organizują tam spotkania dla pracowników.
Dizajn w ręce pracowników Co by było, gdyby to pracownicy
hotelu aranżowali jego pokoje? Mogą się o tym przekonać
goście Novotelu Szczecin Centrum przy alei 3 Maja 31.
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Memoriał sław Największa i najważniejsza impreza brydża sportowego na
Pomorzu Zachodnim odbyła się w dniach od 3 do 5 listopada
w Stargardzie. W hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji zebrało się ponad
300 zawodników z całej Polski uprawiających tę dyscyplinę sportową.
Rozpędzony duet Jak co roku pod koniec września rozegrano w Szczecinie
najstarszy mityng brydżowy organizowany w Polsce - „Bursztynowy”.
To 59. edycja tych zawodów, które należą do największych i najważniejszych
w regionie. W stawce ponad 150 zawodników najcelniej wistowali
reprezentanci grodu Gryfa – Piotr Klimacki i Ryszard Smejda.
Miksty na ministerialnym poziomie 1 października w
gościnnych wnętrzach Centrum Handlowego Galaxy w Szczecinie
rozegrano VI Mistrzostwa Pomorza Zachodniego par mikstowych
w brydżu sportowym. W turnieju uczestniczyło 31 par z naszego
regionu, a także kilka mikstów z województw ościennych.

45 |
46 |
4

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz
Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Mieczysław Manik
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska
Stali felietoniści
Jacek Batóg
Stanisław Flejterski
Dariusz Zarzecki
Aneta Zelek
Współpraca
Monika Adamowska
Krzysztof Jach
Elżbieta Kubowska
Skład kolumn
Monika Gerlicka, tel. 603 557 311
monika@vemo.pl
Druk i naświetlanie
„Rex-Druk”, ul. Dębogórska 34,
71-717 Szczecin, tel. 91 428 11 11
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo opracowania
redakcyjnego tekstów przyjętych do druku.
Redakcja nie odpowiada za
merytoryczną treść reklam,
ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.

PIERWSZA PRYWATNA

PREZENTACJE

– tak oznaczamy teksty promocyjne
„Świat Biznesu” w Internecie:
www.swiatbiznesu.com

KLINIKA STOMATOLOGICZNA
Na okładce:
Restauracja NOVO2
w hotelu Novotel Szczecin
Centrum
fot. SG

Smaczna kuchnia nie tylko dla golfistów Restauracja Binowo
Park Golf Club pyszne dania serwuje nie tylko miłośnikom golfa. Przed
Bożym Narodzeniem wiele firm zamawia tam świąteczny catering.
Twarze biznesu Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiedzieli:
Aneta Miller, dyrektor ds. klienta korporacyjnego PZU Życie SA w Szczecinie
i Przemysław Szczepaniak, dyrektor ds. rozwoju Waimea Holding S.A.

od 1983 roku

Radosnych spotkań z rodziną i przyjaciółmi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
życzą pracownicy
Kliniki Stomatologicznej dra n. med. Stanisława Gajdy
i
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Dobosz: Nazwisko,
które stało się marką
Grzegorz Dobosz, twórca i współwłaściciel trzebieskiej firmy Dobosz, o batonach energetycznych
dla Anny Lewandowskiej, nierównej konkurencji z firmami z Ukrainy i nowym hotelu w Świnoujściu

Grzegorz Dobosz: Dziś mamy
w ofercie około 60 różnych
propozycji dla klientów,
a wśród nich słodycze, których
nikt inny poza nami nie robi.
Rozpoczęliśmy współpracę z firmą
Anny i Roberta Lewandowskich.
Pod marką Anny Lewandowskiej
„Foods by Ann” produkujemy
batony energetyczne.
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Firma Dobosz to dziś nie tylko marka cukierków, ale także marka hoteli. A jakie były
początki firmy, której siedziba znajduje się w
Trzebieży?
Rzeczywiście pod marką Dobosz produkujemy nie tylko słodycze, ale także rozwijamy
działalność hotelarską. Fabrykę cukierków założyłem 25 lat temu. Od początku był to interes rodzinny, który rozwijałem z żoną Grażyną,
głównym technologiem naszej firmy. Kiedy
na początku lat 90. zastanawialiśmy się nad
nazwą firmy, pod którą będziemy sprzedawać
słodycze, pomyślałem, żeby pójść w ślady znanych przedsiębiorstw światowych, które tworzą wysokiej jakości produkty pod nazwiskiem
właściciela.
Uważam, że takie firmy są bardziej wiarygodne i wzbudzają zaufanie klientów.
Większość największych przedsiębiorstw niemieckich czy amerykańskich wywodzi się od
nazwisk ich założycieli. Postanowiłem pójść
tą samą drogą i firmę nazwałem od swojego
nazwiska.
Produkcję
cukierków
uruchomiliśmy
w grudniu 1992 roku. Od początku nasze dzieci - Justyna i Daniel, jeszcze jako maluchy, pomagały nam w pracy. Praktycznie wychowały
się w naszym zakładzie, pracując we wszystkie
soboty i niedziele. Dziś Daniel prowadzi Zakład
Produkcji Spożywczej „Dobosz” w Trzebieży,
a ja cały czas go wspieram.
Waszym pierwszym produktem były słynne już krówki. A jak dziś wygląda asortyment
fabryki w Trzebieży?
Wydawało mi się, że krówki będą dobrym
biznesem. Życie jednak zweryfikowało myślenie i okazało się, że na samych krówkach
daleko się nie zajedzie. Zaczęliśmy więc rozwijać firmę, uruchamiając produkcję kolejnych cukierków. Dziś mamy w ofercie około
60 różnych propozycji dla klientów, wśród
nich Jogofrutki, Jogomilki czy też mleczko
w czekoladzie z liofilizowanymi owocami - słodyczy, których nikt inny poza nami nie robi.
Opracowujemy własne innowacyjne produkty
i co kilka miesięcy coś nowego wprowadzamy
na rynek.
Rok temu rozpoczęliśmy współpracę
z firmą Anny i Roberta Lewandowskich. Mamy
z nimi umowę i pod marką Anny Lewandowskiej „Foods by Ann” produkujemy batony
energetyczne. Traktujemy to jako prestiżowe
wyróżnienie. Cieszymy się, że państwo Lewandowscy wybrali naszą firmę, zaufali nam,
a rynek to zaakceptował. Produkujemy dla
nich bardzo dobrej jakości batony owocowe.

Są to batony energetyczne dla sportowców.
Zawierają naturalne cukry, nie mają konserwantów i aromatów. Produkujemy batony
w kilku smakach i stanowią one zdrową przekąskę po każdym wysiłku sportowym. Batony Anny Lewandowskiej kupują od nas m.in.
niemieckie drużyny sportowe, a wysyłamy je
oczywiście także do Bayernu Monachium, macierzystej drużyny męża Anny Lewandowskiej.
Gdzie można dziś kupić cukierki Dobosza?
Z naszymi towarami zdobyliśmy wiele
nowych rynków. Pod marką Dobosz współpracujemy z sieciami Netto, Makro Cash and
Carry, Intermarche, Leclerc i innymi. Nasze
batony są sprzedawane na stacjach Shella
w całej Polsce, w księgarniach Empik i sklepach
Żabka. Jeśli chodzi o rynki zagraniczne, to nasze towary trafiają głównie do krajów Unii Europejskiej. Przede wszystkim jesteśmy obecni
w Niemczech. Sporo słodyczy z Trzebieży trafia też na rynek węgierski. Nasze Jogofrutki
kupują również Chińczycy. Ostatnio zaś nasze
słodycze pojechały do Iranu oraz Afganistanu.
Przed nami święta Bożego Narodzenia,
zapewne z taśmy produkcyjnej schodzą teraz słodycze w okolicznościowych opakowaniach.
Oczywiście, przed świętami Bożego Narodzenia robimy świąteczne motywy na opakowaniach. Na co dzień pakujemy też wiele słodyczy w opakowania promocyjne z logosami
firm. Nasi kontrahenci traktują je jako materiały promocyjne.
Słodycze w opakowaniach z dowolnymi
nadrukami zamawiają u nas także młode pary,
które chcą mieć prezenty dla gości weselnych.
Często proszą, by cukierki były w owijkach
z wydrukami ich zdjęć.
A jak doszło do tego, że otworzyliście
w Policach hotel?
W 2004 r. kupiliśmy od Zakładów Chemicznych Police niewielki hotel pracowniczy
Anataz z 30 pokojami. W kolejnych latach rozbudowaliśmy go. Dziś jest to właściwie nowy
obiekt z salami konferencyjno-bankietowymi.
W ten sposób stworzyliśmy w Policach duży
podmiot gospodarczy. Co zaś się tyczy jego
nazwy, to poszliśmy za ciosem i tym razem także zdecydowaliśmy się na markę Dobosz. To
zobowiązuje nas do utrzymywania wysokich
standardów.
Oczywiście potrzebowaliśmy kogoś do zarządzania hotelem. Wówczas córka Justyna
poszła na studia hotelarskie i dziś to właśnie
ona prowadzi hotel Dobosz w Policach na ulicy
Wróblewskiego.
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Czy nasz najmłodszy syn Adrian pójdzie w
ślady rodzeństwa, tego jeszcze nie wiemy. Adrian ma dopiero 20 lat i studiuje w Warszawie.
Państwa najnowszy projekt biznesowy
powstaje w Świnoujściu.
Trochę przypadkiem kupiliśmy w Świnoujściu działkę budowlaną na ulicy Zdrojowej.
Atrakcyjna lokalizacja zdecydowała, że w tej
chwili realizujemy nową inwestycję hotelową.
Przyznam, że całkowicie mnie ten projekt pochłonął. Chcemy, żeby hotel Dobosz w Świnoujściu został oddany do użytku jesienią 2018 r.
Będzie w nim około 300 pokoi.
A jak się pan czuje w warunkach rynku
pracownika? Czy pan także odczuwa brak rąk
do pracy?
Oczywiście, że tak. Wcześniej nie mieliśmy takich problemów. Pracuje u nas już
około 40 osób z Ukrainy, pewnie zatrudnilibyśmy ich jeszcze więcej, ale problemem jest to, że trzeba im zapewnić noclegi. Prawda jest taka, że brakuje nam ludzi
do pracy na wszystkie stanowiska łącznie
z pracownikami biurowymi, mechanikami, elektrykami, pracownikami produkcyjnymi i magazynowymi. W hotelu brakuje nam kucharzy,
kelnerów, pokojówek.
Rąk do pracy brakuje i musimy zatrudniać
pracowników z zagranicy. Bez nich nie bylibyśmy
w stanie utrzymać produkcji na obecnym poziomie.
Od trzech lat na polskim rynku pojawiły
się słodycze z Ukrainy, w tym firmy Roshen
założonej przez prezydenta Ukrainy Petro
Poroszenkę. Podobno to odbiło się na polskich producentach.

Powiem tak: polityka naszego państwa
jest niekorzystna dla rodzimej branży ogólnospożywczej. Dodam w tym miejscu, że nasza firma jest jednym z nielicznych w kraju,
w pełni polskim producentem cukierków o
takiej skali. Firmy ukraińskie produkują swoje
towary na Ukrainie, gdzie koszty są znacznie
mniejsze od tych, które ponoszą polskie firmy
zatrudniające ludzi w naszym kraju i tu płacące podatki. Nasze państwo wpuściło produkty
ukraińskie do Polski bez żadnych ceł. Firmy
te nie płacą u nas podatków, a sprzedając w
Polsce swoje produkty po cenach niższych o
połowę, niszczą polskich producentów. Mamy
niestety informacje z niektórych hurtowni
o próbach nieuczciwych zachowań w celu usunięcia polskich produktów z ofert.
Konkurencja z firmami takimi jak choćby
Wedel, Wawel i inne, które przejęte zostały
przez zagraniczny kapitał, ale produkują w Polsce na takich samych jak my warunkach, jest
zdrowa. Nigdy nie słyszeliśmy o wspomnianych praktykach z ich strony.
O naszych problemach z nierówną konkurencją ze strony ukraińskiej firmy informowaliśmy ministerstwa i otrzymaliśmy informację, że
jest to… pomoc dla Ukrainy, która w niczym nie
szkodzi. A prawda jest taka, że przez uprzywilejowanie Roshena firmy z naszej branży produkujące w Polsce osiągają niższe przychody.
Przecież wszyscy żyjemy w Polsce i mamy jeden
cel – rozwój kraju. Rząd powinien więc wprowadzić dla imperium Poroszenki i innych firm ukraińskich jakieś limity i cła wyrównawcze. Jestem
za tym, żeby pomagać Ukrainie, ale nie możemy
robić tego kosztem naszych rodzimych firm.

Wiemy o tym, że firma Dobosz uczestniczy w życiu lokalnej społeczności?
Niezręcznie jest o tym mówić, ale staramy
się, by nasze cukierki z okazji np. Dnia Dziecka,
Bożego Narodzenia i innych świąt trafiały do
okolicznych domów dziecka, szpitali, domów
opieki społecznej i hospicjów. Wspieramy lokalna społeczność także w inny sposób. Dofinansowaliśmy budowę drogi na plażę w Trzebieży.
Wspieramy też młodych sportowców. Niedawno
pomogliśmy w wyjeździe na mistrzostwa Europy
w San Sebastian w Hiszpanii oraz na mistrzostwa
świata w Dublinie w kickboxingu Przemka Miśki,
młodego pięściarza z Trzebieży, który uplasował
się w pierwszej dziesiątce najlepszych zawodników na świecie. Jesteśmy też współorganizatorami i sponsorami corocznego ogólnopolskiego
biegu ulicznego na 15 kilometrów Policka Piętnastka i wielu innych dyscyplin sportowych.
I na koniec pytanie: co robi pan „po godzinach”?
Teraz jestem tak mocno zaangażowany
w projekt w Świnoujściu, że nie mam nawet
czasu wyskoczyć ze znajomymi na drinka. Inwestycja ta pochłania mnie bez reszty. W tym roku
nie byliśmy z żoną na wakacjach, w przyszłym
też raczej nie wyjedziemy, ale kiedy otworzę hotel, wyjedziemy, a raczej wypłyniemy gdzieś na
miesiąc. Lubię aktywnie spędzać czas, zwłaszcza pływać jachtami po Zalewie Szczecińskim
i Bałtyku. Bardzo mi teraz tego brakuje.
Dziękujemy za rozmowę.
W dwa ognie zagrali
Włodzimierz i Michał Abkowiczowie
fot. DANIEL DOBOSZ, MICHAŁ ABKOWICZ
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Norweskie finanse,
grecka pogoda
W jakiej kondycji jest polska gospodarka? Czy Pomorze Zachodnie wychodzi
z dołka? Do dyskusji, w której podejmujemy próbę odpowiedzi na te pytania,
zaprosiliśmy: prof. Stanisława Flejterskiego z Wydziału Zarządzania i
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Dariusza Zarzeckiego
z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, oraz prof. Anetę Zelek,
rektora Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Redakcję reprezentują
Włodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska.
Wzrost gospodarczy na koniec 2017 r. może
osiągnąć poziom 4 proc. Premier Morawiecki
podkreśla, że nadwyżka budżetowa na koniec
września br. wyniosła 3,8 mld zł. Czy to jest
efekt zmiany polityki gospodarczej, a może
skutek mniejszych wydatków inwestycyjnych
i opóźnień w zakupach sprzętu dla armii, co sugeruje w swej opinii prof. Stanisław Gomułka,
główny ekonomista BCC?
Aneta Zelek: Wzrost gospodarczy na koniec
br. najprawdopodobniej przekroczy 4 proc. To
cieszy, ale w kolejnych latach możemy się spodziewać spłaszczenia tej dynamiki - czyli nieznacznego
spowolnienia. Komisja Europejska szacuje, że 2018
r. możemy zamknąć wynikiem 3,8 proc. Moja prognoza dla Polski jest chłodniejsza i twierdzę, że
wzrost gospodarczy może wynieść w 2018 r. mniej.
Dlaczego tak uważam? Tegoroczny wzrost
gospodarczy to efekt rozpędzonej konsumpcji,
głównie konsumpcji prywatnej. Potężny potencjał
pieniądza socjalnego, który trafił na rynek, znalazł
swoje ujście w wysokiej dynamice konsumpcji. Niestety, wzrost gospodarczy oparty tylko o wzrost
konsumpcji ma bardzo krótkie nogi. W ostatnim
okresie – przynajmniej dwóch lat – obserwujemy
bardzo niepokojące zahamowanie inwestycji pry-

Aneta Zelek: Polityka państwa
wygląda dziś tak: stawiamy,
bo mamy dużą złotą kartę
kredytową. A przecież
– co podkreślam – tę kartę trzeba
będzie kiedyś spłacić.

8

watnych i publicznych. A poziom inwestycji publicznych również składa się na złagodzony wymiar
deficytu budżetowego. W efekcie szybko rosnąca
konsumpcja i zahamowane inwestycje muszą się
przełożyć na słabsze wyniki wzrostu gospodarczego w kolejnych latach - w perspektywie średniookresowej do 3,5 proc, a później nawet do 3 proc.
Wzrostowi konsumpcji oczywiście towarzyszy narastająca inflacja. I o ile ten rok zamkniemy
poziomem inflacji raczej poniżej 2 proc., o tyle już
w przyszłym roku będziemy sięgali nawet powyżej
3 proc. A przypomnę, że średniookresowy cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc.
Stanisław Flejterski: Mówię to z żalem, ale
im dłużej żyję, tym bardziej jestem przekonany,
że makroekonomia była, jest i będzie ekonomią
polityczną. A w polskim wydaniu bywa nawet ekonomią partyjną. Nie pochwalam rozdawnictwa,
populizmu, zawłaszczania państwa i przejadania
owoców dobrej koniunktury, którą - nawiasem
mówiąc - zawdzięczamy zagranicy. Niestety,
w Polsce mamy też do czynienia z dużym deficytem sektora finansów publicznych i niskim poziomem inwestycji prywatnych, co jest skutkiem
m.in. zmienności prawa i wynikającej z tego niepewności.

Stanisław Flejterski: Szkoda,
że dziś Polską rządzą głównie
historycy i prawnicy, a nie
ekonomiści. Marzyłbym o tym,
żeby w 2018 r. przybliżyć się do
modelu: „norweskie finanse, grecka
pogoda”. Ale nie odwrotnie.

Dariusz Zarzecki: To, co się dzieje w tej chwili
w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych
i Polsce, jest swego rodzaju rewolucją. Ten bezkrwawy bunt dotyczy sposobu podziału bogactwa
światowego, bo współczynniki nierówności wzrosły do niebywałych rozmiarów. Najbogatsi nie
mają dziś motywacji, żeby inwestować w ryzykowne przedsięwzięcia. Są zadowoleni z czerpania pożytku z kapitału lub ze spekulacji, co niekoniecznie
jest korzystne dla większości ludzi.
Walka premiera Morawieckiego z karuzelami VAT-owskimi przyczyniła się do zwiększenia
dochodów budżetowych o kilkanaście miliardów złotych. Jak państwo to skomentują?
Aneta Zelek: W istocie ponad 14 mld zł zostało
dodatkowo ściągniętych z podatku VAT. W ustach
przedstawicieli ministerstwa finansów brzmi to
jak uszczelnienie systemu VAT, ale przecież spora
część tej kwoty jest wynikiem dobrej koniunktury.
Wzrastająca konsumpcja i wyższe tempo wzrostu
gospodarczego powoduje zwiększone wpływy
również z podatku VAT.
Mimo dobrej ściągalności podatków zamkniemy ten rok kwotą bodaj 51 mld zł deficytu w sektorze finansów publicznych i niestety nie mogę się
zgodzić z propagandą premiera Morawieckiego,
który mówi, że to będzie jeden z najniższych deficytów sektora finansów publicznych od ćwierćwiecza. Powiem to stanowczo: nigdy jeszcze nie
osiągnęliśmy wymiaru przekraczającego 50 mld
zł. A już zeszłoroczny deficyt budżetowy w wymiarze 46 mld zł był rekordowym, jeśli brać pod uwagę nominalny wymiar deficytu. Oczywiście, jeśli
przyjąć tu miarę względną, czyli wielkość deficytu
mierzoną procentem od całego PKB, to tak, uda
się nam zachować deficyt na poziomie ok. 2 proc.
Zwracam więc uwagę na fakt, że pomimo lepszej ściągalności podatku VAT, pomimo zwiększających się dochodów budżetowych, nasze państwo jest w stanie wydać każdą kwotę. Okazuje się
bardzo żerne. Polityka państwa wygląda dziś tak:
stawiamy, bo mamy dużą złotą kartę kredytową.
A przecież – co podkreślam – tę kartę trzeba będzie kiedyś spłacić.
Dariusz Zarzecki: Karuzele VAT-owe były problemem od wielu lat. Właściwie nie można było sobie z tym poradzić, co było zdumiewające. Dlatego
trzeba pochwalić rządzących, że podjęli zdecydowane działania. Dowodem na skuteczność rządzących w tym względzie są zwiększone przychody
koncernów Orlen i Lotos. To oznacza, że obrót paliwami wyszedł z czarnej strefy. I to jest dobry ruch.
Natomiast zgadzam się z panią profesor, że opieranie długookresowego rozwoju gospodarczego
na konsumpcji ma bardzo krótkie nogi. Kluczem
powinny być inwestycje i to najlepiej w innowacje.
Z jednej strony pojawiają się głosy, że nadwyżka budżetowa powinna iść na redukcję zadłużenia i inwestycje, ale z drugiej nierówności społeczne są w Polsce wciąż duże.
Stanisław Flejterski: Polityka jest wypadkową pewnych kompromisów. Namawiam, aby
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zachować umiar w ocenach. Osobiście widzę
łatwość wydawania publicznych pieniędzy
i nie przekonuje mnie radosna propaganda,
którą czasem uprawia premier Morawiecki. Co
się zaś tyczy dochodów budżetowych, to nie
zapominajmy, że w tym roku Narodowy Bank
Polski wytransferował do budżetu 9 mld zł
z tytułu zysku, który osiągnął w 2016 r., a nie
zawsze jest to tak pokaźna kwota.
Co do transferów socjalnych, to trudno nie zauważyć skali potrzeb, które były, są i będą. Widzę
zalety programu 500 Plus, ale także dostrzegam
niebezpieczeństwa i wyzwania - w kolejnych latach nie będzie łatwo sfinansować ten program.
Jestem w trudnej sytuacji i jak powiedział kiedyś
były prezydent „jestem za, a nawet przeciw”. Jako
ekonomista się martwię, jako uczestnik życia publicznego jestem „za”.
Aneta Zelek: Nie zachowam takiego umiarkowania jak prof. Flejterski. W czasach, w których
przyszło mi żyć, zauważam, że to, co nazywa się
modelem rozwoju społeczeństw 4B – czyli bogaci się bogacą, biedni biednieją, doprowadziło do
poważnego naruszenia równowagi. Warstwa niezadowolonych się powiększa. Dziś, żeby wygrać
wybory – i mówię tu nie tylko o Polsce – trzeba ludziom coś zaproponować. Obecnie rządzący pięknie się wpisali w ten nurt i go wykorzystali. To, co
się dzieje teraz w Polsce, co prof. Flejterski bardzo
delikatnie nazywa rozdawnictwem, określiłabym
dużo mniej eleganckim stwierdzeniem. To są pieniądze zmarnowane. Jednocześnie zaznaczę, że
nie mam nic przeciwko redukcji współczynników
ubóstwa w ubogich środowiskach, ale sprzeciwiam się dofinansowaniu tylko dlatego, że ktoś
ma określoną liczbę dzieci. Część tych pieniędzy

trafiło do zasobnych rodzin, a mogły być dystrybuowane dużo bardziej efektywnie.
Zastanówmy się chwilę nad rolą państwa
w gospodarce. Działania rządu Stanów Zjednoczonych przyczyniły się do rozwoju innowacji,
które później, przełożyły się na przedsięwzięcia
biznesowe, np. nawigacja GPS, ekran dotykowy
czy aktywacja głosowa, znalazły zastosowanie
w iPhonach. A jak postrzegają państwo Polskę
w roli „Państwa Przedsiębiorczego”, w kontekście gospodarki morskiej?
Dariusz Zarzecki: Są dwa modele rozwoju innowacji: przedsiębiorcy „coś” wymyślają lub państwo próbuje kreować pewne rzeczy. Najlepiej,
jeśli oba modele się uzupełniają. Przykład z Ameryki nie jest do końca trafny, bo to jest światowa
potęga, która jest liderem jeśli chodzi o zbrojenia
i podbój kosmosu. Szacuje się, że 80-90 proc. najnowszych technologii wynika z wyścigu zbrojeń
i wyścigu w kosmosie, finansowanych siłą rzeczy
przez państwo.
W gospodarce morskiej trzeba pewnego, inteligentnego interwencjonizmu. Jeśli chcemy mieć
stocznie i shipping to powinniśmy grać, jak gra
świat. A świat – azjatyccy i europejscy producenci
statków – wspierani są przez państwo z uwagi na
cykliczność zamówień. Chodzi o to, żeby w czasie kryzysu stocznie nie padały jak muchy, bo ich
odtwarzanie jest drogie. Znane są różne narzędzia ich wspierania. Polska, jeśli chce być obecna
w tym rynku – a mówimy, że chcemy – musi mieć
te narzędzia. Jednym z takich narzędzi jest Morski
Fundusz Inwestycyjny. Popieram zatem to, co robi
ministerstwo gospodarki morskiej, zwłaszcza, że
w świecie mamy podobne wzorce. W Danii od lat
działa Danish Ship Finance. Obecnie trwają prace

Dariusz Zarzecki: Najbogatsi
nie mają dziś motywacji, żeby
inwestować w ryzykowne
przedsięwzięcia. Są zadowoleni
z czerpania pożytku z kapitału lub
ze spekulacji, co niekoniecznie jest
korzystne dla większości ludzi.
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finalne nad podobnym funduszem w Holandii.
Robi się tak też w Azji, więc w ogóle nie powinniśmy się nad tym zastanawiać - po prostu trzeba to
zrobić.
Zgadzam się z opinią, że położenie w Szczecinie stępki pod budowę promu w chwili, kiedy nie
ma jego projektu i nie było dopięte finansowanie,
nie miało sensu. Z pewnością jednak jest rynek na
promy i na budowie statków można zarabiać.
Aneta Zelek: A ja sprzeciwiam się jakiemukolwiek angażowaniu publicznych pieniędzy w biznes i to nieważne, czy to jest biznes stoczniowy,
górniczy, czy rolnictwo. Nie ma dowodów na to,
że kiedy się zaangażuje publiczne pieniądze, to
przedsięwzięcie będzie bardziej efektywne czy innowacyjne. Jako podatnik wyrażam sprzeciw, żebyśmy my, Polacy, składali się w formie podatków na
wybudowanie jednostek pływających, które będą
potem tanio sprzedawane armatorom zagranicznym. Dlaczego? Bo rynek okrętowy jest chimeryczny, w fazach dekoniunktury trzeba obniżać ceny
i sprzedawać taniej.
Jak państwa zdaniem, będzie się rozwijał
nasz region w 2018 roku?
Stanisław Flejterski: Ważne jest, żeby grać
w ekstraklasie i to niekoniecznie na ostatnim
miejscu. Mamy spory dystans do kilku czołowych
regionów. O przyszłość naszego martwię się także
w kontekście demografii. Demografia jest ogromnym wyzwaniem.
Jeśli zaś chodzi o gospodarkę morską, to powinniśmy robić wszystko co możliwe. Przyznam,
że również spodziewałem się więcej po pomysłach ministerialnych. To idzie zbyt wolno. An-
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gażowanie środków publicznych w biznes musi
być bardzo inteligentne. Szkoda, że dziś Polską
rządzą głównie historycy i prawnicy, a nie ekonomiści. Marzyłbym o tym, żeby w 2018 r. przybliżyć
się do modelu: „norweskie finanse, grecka pogoda”. Ale nie odwrotnie.
Aneta Zelek: Z Pomorzem Zachodnim nie
jest tak źle. Nasze województwo jest obecnie na
3. pozycji, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu PKB
w przekroju województw. To znaczy, że odbiliśmy
od dna. Nie martwi mnie trend depopulacyjny.
Dotyczy on całej Europy i musimy sobie z tym poradzić. Nie mam jednak wiary w to, że w długim
okresie uda się w Szczecinie budować wielkie
promy za pieniądze państwowe. Ta inscenizacja
może się powieść raz, ale nie w długim czasie.
Przez ostatnie lata na miejscu stoczni powstały
liczne firmy, które łącznie wygenerowały 3-4 tys.
miejsc pracy. Ale mam gorącą wiarę w to, że zachodniopomorska przedsiębiorczość w różnych
dziedzinach potrafi wypełnić lukę, która powstała w naszym regionie, po dwukrotnym upadku
stoczni. Potencjałem naszego województwa są
nasze regionalne specjalizacje.
Dariusz Zarzecki: Zgadzam się z tym, że
przedsiębiorczość naszego regionu jest ponadprzeciętna. Upadek stoczni dotknął miasto i region bardzo mocno, co było widać po wskaźnikach. To był duży cios. Aktualnie przedsiębiorcy
z terenów postoczniowych bardzo dobrze sobie
radzą. Są często podwykonawcami innych firm
i się rozwijają. Ale sami zwracają uwagę na to, że
ich perspektywy byłyby lepsze, gdyby w Szczecinie istniał podmiot - lider odpowiedzialny za

budowę większych jednostek. Tak właśnie jest
w Trójmieście, gdzie działa kilku dużych graczy,
którzy budują innowacyjne statki. Chciałbym,
żeby się to udało także w Szczecinie. Ale mam też
wątpliwości, bo ci, którzy grają pierwsze skrzypce, czyli fundusz Mars, a przede wszystkim stocznia Remontowa Gryfia, nie mają dobrego pomysłu na odegranie roli takiego lidera.
Jako region wykorzystujemy nasze położenie.
Mamy inwestorów z Europy Zachodniej. Poprawia
się nasza infrastruktura, a kiedy będzie ukończona
droga ekspresowa S3, możemy się spodziewać
przesunięcia sporej części ruchu i ładunków z południa na linię do Świnoujścia. Nasz region naprawdę może się odbić.
Demografię postrzegam jako problem. Dramatyczny jest też spadek liczby studentów. Ludziom zwyczajnie brakuje wiary w nasz region.
Wciąż dominuje przekonanie, że na Pomorzu
Zachodnim nie ma przyszłości. I to jest fatalne
i niesprawiedliwe. Nie mówimy o tym, co jest u nas
dobre i nie umiemy tego wykorzystywać.
Na koniec poprosimy o prognozy dotyczące wzrostu PKB w Polsce w przyszłym roku
i kursu euro do złotego na koniec grudnia
2018 r. „Rozliczymy” państwa z tej prognozy
wiosną 2019 roku.
Stanisław Flejterski: PKB: 3,5 proc. 1 euro =
4,25 zł.
Dariusz Zarzecki: PKB: 4,0,1 euro = 4,2 zł.
Aneta Zelek: PKB: 3,66 proc., 1 euro = 4,77 zł.
Dziękujemy za rozmowę.
fot. ABES
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„Siemaszko”
al. Powstańców Wlkp. 81A, Szczecin
tel. 91 422 16 51-52
www.siemaszko.pl
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Wybieramy Perły Biznesu 2017
Rozpoczęła się czternasta edycja konkursu „Perły Biznesu”.
Do redakcji dotarły już pierwsze zgłoszenia kandydatów do rywalizacji
w obu kategoriach. Przypomnijmy, że zgłoszenia kandydatów przyjmujemy
w dwóch kategoriach - Wydarzenie Gospodarcze 2017 i Osobowość Biznesu
2017. Organizatorem konkursu jest redakcja „Świata Biznesu”.

Jak zgłaszamy?

Do konkursu Perły Biznesu w kategorii Wydarzenie Gospodarcze mogą być zgłaszane wydarzenia, zjawiska, trendy gospodarcze, które
pojawiły się na terenie Pomorza Zachodniego w
roku 2017. Regulamin konkursu preferuje zjawiska gospodarcze, które charakteryzują się nowoczesnością i oryginalnością, których efektem jest
ekspansja rynkowa, innowacje, rozwój inwestycyjny lub zwiększenie liczby miejsc pracy. Nagrody
otrzyma organizacja gospodarcza lub instytucja
będąca egzemplifikacją powyższych wyróżników.

Laureaci ubiegłorocznej
edycji „Pereł Biznesu”
| fot. ARCHIWUM

Z kolei do konkursu Perły Biznesu w kategorii
Osobowość Biznesu mogą być zgłaszane osoby,
które w 2017 roku wyróżniły się nieszablonowym, innowacyjnym podejściem przy realizacji
projektów związanych z gospodarką i działalnością publiczną.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
dokonanie zgłoszenia według wzoru formularza,
który znajduje się na stronie internetowej „Świata
Biznesu” www.swiatbiznesu.com, wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenia pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną przyjmuje
redakcja „Świata Biznesu”, 71-004 Szczecin, ul.
Cukrowa 45-5, tel.: 601 335 804, 601 705 299; fax
91 885 48 03; e-mail: redakcja@swiatbiznesu.
com w terminie do 29 grudnia 2017 r.

Kiedy rozstrzygnięcie?

Oceny kandydatur zgłoszonych do konkursu dokona Kapituła Konkursowa, w skład której
wchodzą przedstawiciele świata nauki: ekonomiści i inżynierowie oraz szczecińscy publicyści ekonomiczni. Kapitule przewodniczy prof.
Stefan Domek, prorektor Zachodniopomorskie-

go Uniwersytetu Technologicznego ds. rozwoju
i organizacji uczelni. Uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu wraz z wręczeniem laureatom statuetek i dyplomów nastąpi w pierwszej dekadzie
lutego 2018 roku. Podczas gali Pereł Biznesu
wręczone zostaną także wyróżnienia dla startupów „Inspirujący Start”, przyznawane przez
Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz portal
gospodarczy szczecinbiznes.pl.
Partnerem głównym gali Pereł Biznesu jest
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, kierowana
przez prezes Barbarę Bartkowiak.
Zapraszamy naszych Czytelników do zgłaszania kandydatów do tytułów Pereł Biznesu 2017.
Termin zgłaszania pretendentów do nagród i wyróżnień mija z końcem roku.
red

Kapituła konkursu Perły
Biznesu spotkała się
na swoim pierwszym
posiedzeniu.
| fot. M. SZCZEPKOWSKA
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ZUT podnosi
poprzeczkę

Powstają
Polimery
Police

Prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, o ustawie 2.0., wysokim poziomie badań,
współpracy z gospodarką i o umiędzynarodowieniu studiów

Rozmowa z prezesem zarządu PDH Polska SA Andrzejem Niewińskim
W Policach budowana będzie nie tylko
wytwórnia propylenu, ale również instalacja
produkująca z niego polipropylen. Zamiast
wielkiej inwestycji planowanej i oszacowanej w 2016 roku na ok. 2,7 mld zł netto
(ok. 0,6 mld EUR) powstanie jeszcze większa - jej wartość wyniesie ok. 1,27 mld EUR
netto. Skąd ta decyzja? Polipropylen to taka
żyła złota?
Zarabia się na nim dużo lepiej niż na propylenie. A wydłużenie łańcucha technologicznego poprawia ekonomikę
procesu
produkcyjnego
i daje nad nim większą kontrolę.
Polipropylen jest najpowszechniej stosowanym
tworzywem
sztucznym.
W Niemczech zużycie tworzyw sztucznych na głowę
mieszkańca to 132 kg rocznie, w Europie 94 kg, a w
Polsce 82 kg. Gdybyśmy
chcieli dołączyć do średniej
europejskiej, to zużywalibyśmy w Polsce znacznie ponad 400 tys. ton
rocznie tworzyw sztucznych, z czego znakomitą
część stanowi polipropylen.
Kto go kupuje?
Produkuje się z niego zarówno wiaderka
dziecięce, które widzimy w piaskownicach,
jak i urządzenia medyczne - np. strzykawki
i wenflony. Bardzo rentowna jest sprzedaż
polipropylenu do specjalistycznych zastosowań. Zamierzamy dostosowywać naszą ofertę
produktową, tak aby uczestniczyć w sprzedaży w najbardziej rentownych segmentach.
Co ważne, popyt na polipropylen dynamicznie
rośnie, szczególnie jeśli spojrzymy na środkową i wschodnią Europę. Wynika to z tempa i kierunków rozwoju gospodarki. Weźmy
przykładowo przemysł samochodowy. Dąży
się tam m.in. do oszczędności paliwa i ograniczania kosztów produkcji, co można uzyskać, stosując różnego rodzaju polipropylen
w produkcji części (podzespołów) i zmniejsza-
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jąc wagę samochodu. W kontekście dystrybucji,
ale i pozyskiwania surowców (propanu, etylenu),
ogromnym atutem jest nasza lokalizacja i dostęp
do portu. Mamy blisko do ważnych odbiorców,
którymi są duże fabryki samochodowe ulokowane np. na południu Polski, w Czechach, na Słowacji i Węgrzech.
Co obejmuje inwestycja i kiedy zostanie
zrealizowana?
Rozpoczęcie prac przewidziane jest na koniec
roku 2019, natomiast uruchomienie komercyjne
instalacji - na rok 2022. Całość
zadania inwestycyjnego, czyli
budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH z
infrastrukturą o nazwie „Polimery Police” obejmuje następujące elementy: instalacja
PDH, instalacja PP, instalacje
pomocnicze i połączenia międzyobiektowe, terminal przeładunkowo-magazynowy.
Jak będzie wyglądał
produkt opuszczający policką instalację?
Będzie miał postać granulek. Ale polipropylen może być różnego typu. My chcemy produkować zaawansowane polimery, czyli tzw. kopolimery, do których produkcji używamy dwóch
monomerów - wytwarzanego przez nas propylenu oraz etylenu. Oprócz tego do naszych produktów dodawać możemy związki chemiczne,
takie jak stabilizatory czy modyfikatory zmieniając ich pierwotne właściwości i będziemy mogli
projektować polimery o zróżnicowanych właściwościach.
Projektować?
Tak, bazując na wynikach z prac laboratorium
badawczo-rozwojowego będzie możliwe reagowanie na potrzeby naszych klientów. Chcemy
przy tym, aby licencja na instalację była bardzo
elastyczna i umożliwiała nam dopasowywanie
oferty produktowej do oczekiwań rynku.
Co stworzenie zakładu nazywanego - „Polimery Police” będzie oznaczało dla Pomorza
Zachodniego?

Przyczynimy się do powstania w naszym w regionie firm, które zajmować się będą kolejnymi
etapami wzbogacania i przetwarzania polipropylenu z Polic. Stworzymy możliwości dla lokalnych
firm w podjęciu działalności w nowych obszarach. Wykorzystując produkowany polipropylen
będą mogły one rozpocząć działalność wytwarzając zaawansowane, wyspecjalizowane produkty.
Stworzymy tym samym bazę do rozwoju branży tworzyw sztucznych w regionie. Dla gminy
i powiatu nasza inwestycja wiąże się z istotnymi
wpływami podatkowymi.
W skali ogólnopolskiej przyczynimy się do
zwiększenia konkurencyjności i pewności dostaw dla firm przetwórstwa tworzyw sztucznych. Udział całego polskiego przemysłu w UE
sięga ok. 4 proc., zaś w dziedzinie przetwórstwa
tworzyw sztucznych udział ten sięga ok. 8 proc.
Ale obecnie surowiec, jakim jest polipropylen,
jest w znacznej części importowany do Polski.
Proszę przedstawić spółkę, którą pan kieruje.
PDH Polska SA jest spółką celową Grupy Azoty. Jej akcjonariuszami są Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne Police SA i Grupa Azoty SA. Naszym
zadaniem jest przygotowanie budowy przez
pozyskanie dokumentacji, przeprowadzenie
przetargu i wyłonienie generalnego wykonawcy,
który zrealizuje całość przedsięwzięcia. W następnym etapie musimy wyszkolić pracowników,
którzy zajmą się eksploatacją instalacji. Po uruchomieniu i przetestowaniu instalacji przyjdzie
czas na końcowe odbiory.
W PDH Polska pracuje około 40 osób i stale
pozyskujemy dodatkowych fachowców.
O ile wzrośnie ta liczba po oddaniu instalacji do użytku?
Instalacja będzie mocno zautomatyzowana.
Jednak wymagać będzie nadzoru i bieżącego
serwisu. Łącznie powstanie jednak kilkaset stanowisk pracy, w tym wiele wysoko wyspecjalizowanych.
PDH Polska Spółka Akcyjna
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police, Polska
pdhpolska.eu
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Uczestniczył pan rektor w dyskusji o nowej ustawie 2.0., zarówno na Narodowym
Kongresie Nauki, jak i na niedawnym spotkaniu w ramach tzw. sieci uczelni akademickich
w Zielonej Górze. Porozmawiajmy więc o blaskach i cieniach projektu.
Projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym opatrzonej sygnaturą 2.0. poznaliśmy
we wrześniu na Narodowym Kongresie Nauki
w Krakowie, po ponad rocznej dyskusji prowadzonej w ramach 9 konferencji tematycznych.
W listopadzie br. w Zielonej Górze wraz z innymi rektorami na spotkaniu z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina przedstawiliśmy nasze
opinie i obawy, jakie wynikają z niektórych założeń projektu, szczególnie dla średnich i małych
uczelni akademickich.
W nowej ustawie czytelnie określone zostały ścieżki kariery naukowej i dydaktycznej dla
młodych pracowników uczelni, które mają być
traktowane równorzędnie. Wymagania stawiane kandydatom będą bardzo wysokie. Będą oni
już na starcie mogli dokonać wyboru w jakim
kierunku pójść. Wszystko to jednak pod nadzorem rektora, który będzie kreować politykę
uczelni.
Ustawa bowiem przewiduje dużą autonomię rektora w tym zakresie.
Nowy projekt kładzie nacisk przede wszystkim na wysoki poziom badań naukowych
i kształcenia studentów. Ma spowodować
większą aktywność naukową pracowników
i podnieść rangę polskich uczelni na arenie międzynarodowej. Ambicją MNiSW jest uzyskanie
przez najlepsze polskie uczelnie wysokiej pozycji w Rankingu Szanghajskim, odzwierciedlającym światowy poziom naukowy i dydaktyczny
ocenianych jednostek.
O ile wiem, w nowej ustawie sporo miejsca poświęca się współpracy z otoczeniem
gospodarczym.
Projekt ustawy kładzie ogromny nacisk na
współpracę z otoczeniem gospodarczym, biznesowym. Środki finansowe z resortu nie będą

kierowane bezpośrednio do uczelni, tylko do
otoczenia gospodarczego, a my w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, projektów unijnych, jak np.
Horyzont 2020 i innych programów, będziemy
zabiegać o te środki u partnera gospodarczego.
Chodzi bowiem o to, aby taka współpraca kończyła się komercjalizacją prowadzonych badań
naukowych i miało wymierny efekt. Ilość pozyskanych środków z zewnątrz będzie, w jeszcze
większym stopniu niż dotychczas, wpływać na
wielkość dotacji przyznawanej uczelniom przez
resort MNiSW.
Ponadto pracodawcy czekają na dobrze wykształconych absolwentów, z wiedzą praktyczną. Takie działania prowadzimy w ZUT od wielu lat, czego przykładem jest chociażby nasza
współpraca z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne
Police S.A. w kształceniu kadr dla mającej powstać w Policach największej w Europie fabryki
propylenu czy też prowadzenie tzw. doktoratów wdrożeniowych.
A co wzbudza najwięcej kontrowersji?
Duże kontrowersje i obawy wzbudza zapowiedź wprowadzenia do uczelni nowego ciała,
czyli Rady Uczelni. Rady mają liczyć od 6-8 osób,
przy czym ponad 50 proc. mają stanowić osoby
spoza uczelni i być opłacane z naszych środków
(wynagrodzenie ma wynosić do 400% średniego wynagrodzenia). Rady mają być wybierane
przez senat, a ich podstawową rolą będzie
wskazywanie kandydatów na rektora (minimum dwóch) oraz kontrola nad zarządzaniem
uczelnią itp. Ministerstwu chodzi o to, by zbliżyć uczelnie z otoczeniem zewnętrznym i spowodować działania korporacyjne. Nasze obawy
są związane z procedurą powoływania osób do
rad i kto dokładnie ma zasiadać w takim gremium. Czy faktycznie takie rady spełnią pokładane w nich oczekiwania?
Wróćmy do teraźniejszości ZUT. Jak zakończyła się rekrutacja w b. roku akademickim?
Niż demograficzny od kilku lat daje o sobie
znać. Widoczna jest tendencja spadkowa licz-

by maturzystów i będzie ona trwać do 2021
roku. Dopiero po tym okresie nastąpi niewielki
wzrost. W Zachodniopomorskiem niż demograficzny jest bardzo dotkliwy i największy w kraju.
W tym roku przyjęliśmy ok. 2600 studentów,
czyli podobnie jak w ubiegłym roku. Są kierunki, na które jest wielu chętnych, np. na informatykę (Wydział Informatyki) i kynologię
(Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt).
Dobrą rekrutację odnotowaliśmy na automatyce i robotyce, inżynierii cyfryzacji, mechanice
i budowie maszyn, ekonomii, odnawialnych
źródłach energii (OZE), technologii żywności
i żywienia człowieka oraz tradycyjnie na Wydziale Budownictwa i Architektury.
Ostatnio poważnie myślicie o umiędzynarodowieniu studiów.
Pracujemy nad tym. Mobilność studentów,
doktorantów oraz pracowników ma efekty
wymierne dla uczelni. Przekłada się na większą dotację finansową. Powołaliśmy nowego
pełnomocnika rektora ds. współpracy międzynarodowej, o dużym doświadczeniu w tym
zakresie. Planujemy utworzyć tzw. centrum
mobilności studenta, sprawnie obsługującego
studentów zagranicznych, ale też naszych studentów. Chcemy zintensyfikować wymianę,
szczególnie w ramach programu Erasmus plus,
zachęcić zwłaszcza naszych studentów do wyjazdu do partnerskich uczelni, bo w tym zakresie nie jest najlepiej. W roku akad. 2016/2017
studiowało u nas ponad 300 studentów zagranicznych, natomiast wyjechało ok. 170 studentów. To nas nie satysfakcjonuje. Pracujemy nad
zwiększeniem oferty studiów całościowych
w językach obcych (studia I i II stopnia). Ta oferta musi być atrakcyjna i konkurencyjna wobec
innych uczelni, by przyciągnąć do nas studentów z zagranicy. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej przygotował program studiów
doktoranckich w języku angielskim. Liczymy,
że podjęte działania spowodują znaczącą poprawę w tym zakresie.
Dziękujemy za rozmowę.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
www.zut.edu.pl
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30-kilometrowy odcinek trasy Berlin-Szczecin między
Passow a niemiecko-polską granicą ma pozostać
jednotorowy. - Ta luka hamować będzie efektywny ruch
kolejowy pomiędzy Berlinem a Szczecinem i jest symbolem
porażki współpracy polsko-niemieckiej - alarmuje Silvio
Moritz, prezes Investor Center Uckermark.

PKO Bank Polski
Biuro Bankowości Prywatnej
70-404 Szczecin, al. Niepodleglości 44
tel. 91 430 62 90
www.bankowoscprywatna.pkobp.pl

Pani kanclerz, czekamy
na połączenie kolejowe
z prawdziwego zdarzenia!
Działacze gospodarczy apelują do Angeli Merkel: zbudujmy wreszcie dwutorowe,
wygodne połączenie kolejowe między Szczecinem a Berlinem. Pod listem w tej
sprawie podpisało się ponad 50 reprezentantów izb przemysłowych
i samorządowców z Brandenburgii, Berlina i Pomorza Zachodniego.
Dziś 150-kilometrową trasę do stolicy Niemiec pociąg ze Szczecina pokonuje
w ponad dwie godziny. Większość kursów
jest z przesiadkami. Przyczyną jest brak
elektryfikacji części linii i tylko jeden tor
po stronie niemieckiej. W zawartej w 2012
roku polsko-niemieckiej umowie rządowej
mowa była o rozbudowie dwutorowego
i zelektryfikowanego połączenia między obydwoma miastami. Obecnie Federalne Ministerstwo Transportu planuje budowę dwóch
torów, ale na odcinku pomijającym 30 kilometrów między Passow w powiecie Uckermark,
a niemiecko-polską granicą. Ten ostatni fragment pozostanie jednotorowy - łącznie z wiaduktami.

ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Str. 52e, 16303 Schwedt/Oder
Tel. +49 33 32 53 890
www.ic-uckermark.de/pl/home.html
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Tak być nie powinno - uznały władze instytucji wspierających rozwój gospodarczy
powiatów Uckermark (Investor Center Uckermark) i Barnim (Wito GmbH) oraz zrzeszającej
wiele firm izby przemysłowo-handlowej IHK
Ostbrandenburg. Pod koniec października szefowie tych instytucji wysłali wspólnie list w tej
sprawie do kanclerz Angeli Merkel. Określają
w nim plany niemieckiej kolei jako nieadekwatne do potrzeb i cementujące na długi okres
ograniczoną wydajność trasy kolejowej zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i towarowego.
Pod listem podpisało się ok. 50 osób reprezentujących środowisko gospodarcze i samorządowe pogranicza, a także organizacje od
lat budujące polsko-niemieckie relacje - w tym
m.in. włodarze Szczecina, Angermünde, Templin, Eberswalde, Gartz i berlińskiej dzielnicy
Pankow, a także decydenci ze Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny,
IHK Neubrandenburg, IHK Potsdam, Förderund Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald, Stowarzyszenia Polsko-Niemiecka
Kolej Pasażerska, Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich oraz niemieccy parlamentarzyści z regionu przygranicznego.
- Ta luka hamować będzie efektywny ruch
kolejowy pomiędzy Berlinem a Szczecinem i jest
symbolem porażki współpracy polsko-niemieckiej
- alarmuje Silvio Moritz, prezes Investor Center
Uckermark. - Jeśli chcemy zapewnić jakiekolwiek
perspektywy ludziom żyjącym na pograniczu

Od lewej: Kamila Królikowska-Antczak wraz z Beatą Radziwanowską,
dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej

Bezpieczne bankowanie

i zwiększyć konkurencyjność gospodarki, infrastruktura musi zostać poprawiona. Jest to
również niezbędne dla integracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego w regionie.
Zdaniem autorów listu, na obecnym etapie
planowania nieefektywnemu połączeniu można jeszcze zapobiec. Tym bardziej że - jak przekonują - przeszkodą nie są pieniądze.
- Dostępne są środki z Unii Europejskiej w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom
budowy drugiego toru na odcinku 30 km, lecz ani
Republika Federalna Niemiec, ani kraj związkowy
Brandenburgia ani Koleje Niemieckie nie złożyły odpowiednich wniosków w tym zakresie. Kontrastuje
to z deklaracjami politycznymi, które od lat słyszymy w tej kwestii - zwraca uwagę Silvio Moritz.
Zdaniem autorów listu, zarówno transgraniczne połączenia kolejowe i drogowe, jak
i kwestia udrożnienia dróg wodnych to obszary, które były dotychczas zaniedbywane przez
podlegające kanclerz Federalne Ministerstwo
Transportu. Dlatego zwracają się bezpośrednio do niej: „...apelujemy do Pani o osobiste zaangażowanie na rzecz dwutorowej rozbudowy
odcinka i umieszczenie rozbudowy transgranicznej infrastruktury jako ważnego zadania
w umowie koalicyjnej” - czytamy w liście do
Angeli Merkel.
Autorzy listu liczą, że Bundestag w reakcji na
zdecydowany głos sprzeciwu płynący z regionu
podejmie uchwałę w sprawie utworzenia dwutorowego połączenia na całej trasie z Berlina
do Szczecina. Jest o co walczyć. Gdyby ten plan
został zrealizowany, czas podróży między miastami skróciłby się poniżej 90 minut, a pociągi
kursowałyby częściej. Przełożyłoby się to na
większy ruch pasażerów i transport towarów,
a co za tym idzie - rozwój gospodarczy i integrację regionów po obu stronach Odry.
grudzień 2017

Kamila Królikowska-Antczak, dyrektor
Biura Bankowości Prywatnej PKO Banku
Polskiego w Szczecinie, o prywatnym
bankowaniu, o tym w co warto
inwestować i brylancie ze Sri Lanki
Jakie były początki Biura?
Biuro Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego w Szczecinie zostało otwarte
w centrum biurowym Brama Portowa trzy lata
temu, 2 listopada 2014 roku. Obsługujemy wyłącznie klientów zamożnych, a w rozumieniu
Banku do klientów zamożnych zaliczamy tych,
których aktywa znajdujące się w grupie PKO
Banku Polskiego przekraczają 1 milion złotych.
Obszar oddziaływania Biura obejmuje nie tylko
teren Pomorza Zachodniego, ale także część
Wielkopolski, w tym Piłę, a także połowę województwa lubuskiego łącznie z Gorzowem.
Dziś po trzech latach funkcjonowania,
mogę z satysfakcją powiedzieć, że reprezentujemy największą bankowość prywatną
w regionie, zarówno pod względem liczby obsługiwanych klientów, jak i pod względem wysokości aktywów, jakie mamy w zarządzaniu.
A ile liczy zespół Biura?
Mamy trzech doradców, którzy posiadają europejskie certyfikaty EFA EFPA, dwóch
analityków, którzy dbają o jakość obsługi oraz
maklera papierów wartościowych. Zaletą
naszego Biura jest to, że tworzą oni zespół
fachowców o bardzo dużym doświadczeniu
zawodowym w bankowości i na rynku kapitałowym. Ich zajęcie jest dla nich nie tylko
wykonywaniem pracy, ale też pasją. Dzięki
temu połączeniu są w stanie znaleźć dla klienta optymalne i zarazem bardzo indywidualne
rozwiązanie.

Mamy także wsparcie w ogromnej sieci
Oddziałów – to blisko 80 placówek w Regionie
Bankowości Detalicznej zarządzanym przez Dyrektor Beatę Radziwanowską. W każdym z nich
klienci mogą załatwić swoje bieżące sprawy.
Wielu naszych klientów prowadzi działalność
gospodarczą i zazwyczaj rachunek firmowy jest
obsługiwany przez PKO Bank Polski.
Tak więc razem z Panią, szefową zespołu,
która też posiada certyfikat EFA EFPA, Biuro liczy 6 osób. Wiemy więc wszystko o was,
a teraz zapytajmy: kim są wasi klienci?
Zazwyczaj naszymi klientami są osoby, które
prowadzą biznes od dłuższego czasu, wypracowali nadwyżki finansowe, które odkładają na
przyszłość. W 90 proc. są to właściciele małych
i średnich przedsiębiorstw. Ok 5 proc. naszych
klientów reprezentują wolne zawody, takie jak
lekarze i prawnicy. Pozostałe 5 proc. klientów
mają inne zawody z tym, że jest wśród nich
sporo nauczycieli akademickich z tytułami profesorskimi.
Większość klientów na pewno oczekuje,
by każdy zostawiony u was milion po latach
przyniósł dochód powyżej wskaźnika inflacji.
Zgadza się. Takie są minimalne oczekiwania
klientów. Muszę stwierdzić, że po jakimś czasie
współpracy z nami klienci edukują się i zdają
sobie sprawę, że osiągnięcie wyniku powyżej
inflacji wcale nie jest ambitnym wyzwaniem.
Wystarczy spojrzeć na wzrost notowań na
giełdach na świecie i w Polsce. W ostatnim roku
inwestowanie na giełdzie daje w niektórych
przypadkach dwucyfrowe stopy zwrotu. Oczywiście trzeba obserwować rynek i zrealizować
zysk we właściwym czasie.
Dodam w tym miejscu, że potrafimy również
wspierać klientów w decyzjach, gdy giełda nie
jest tak sprzyjająca jak w ostatnim czasie. Mamy
nabyte poprzez wieloletnią pracę na rynku

finansowym doświadczenie i jesteśmy przygotowani na każdą sytuacje rynkową. Chcę szczególnie podkreślić to, że w każdych warunkach
rynkowych bezpieczeństwo środków klientów
oraz ich komfort związany z oszczędnościami
jest naszym priorytetem.
Macie różnorodną ofertę instrumentów
finansowych: od najprostszego depozytu,
poprzez inwestowanie na giełdzie po sztabki
złota.
Inwestujemy zresztą nie tylko na giełdzie
krajowej, ale i na giełdach światowych. Korzystamy z oferty Domu Maklerskiego PKO Banku
Polskiego. Mamy też szeroką ofertę funduszy
inwestycyjnych ze wskazaniem na PKO TFI,
inwestowanie w obligacje korporacyjne, obligacje Skarbu Państwa. W ramach PKO subfunduszu Technologii i Innowacji nasi klienci mogą
za naszym pośrednictwem inwestować w spółki
sektora wysokich technologii i spółki innowacyjne. Jako alternatywę spoza rynku kapitałowego możemy zaproponować zainteresowanym
klientom zakup certyfikowanych sztabek złota.
Mogłabym wymieniać i wymieniać.
Wiem, że dbacie także o wygodę i klientów.
Mamy szereg prestiżowych, bardzo wygodnych kart kredytowych, z których klienci korzystają na co dzień i szczególnie w czasie podróży.
Niedawno jeden z naszych klientów, w trakcie
wakacji na Sri Lance, postanowił kupić małżonce
pierścionek z ogromnym brylantem za wielką
kwotę i płacił za niego naszą kartą kredytową.
Zanim jednak doszło do transakcji z karty Visa
Infiniti, nasze czujne call center wykonało telefon do klienta, by potwierdził przed transakcją
jego tożsamość. Dopiero po potwierdzeniu
tożsamości transakcja została dokonana. To najlepszy przykład, który świadczy o dużej trosce
banku o bezpieczeństwo pieniędzy klientów.
Dziękujemy za rozmowę.
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Anna Gazdecka i Thomas Eitner
z Investor Center Uckermark oraz Karen Szemacha
z Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern doradzali
przedsiębiorcom zainteresowanym działalnością
w Niemczech.

Business Location Network
Jak założyć w Niemczech firmę?
Gdzie szukać kontrahentów, a gdzie
pracowników? Na jakie wsparcie
publiczne można liczyć? To tylko
niektóre tematy, o które pytali
uczestnicy II Polsko-Niemieckiej
Giełdy Kooperacyjnej i Giełdy
Kooperacyjnej Industrial Bridge
zorganizowanych tej jesieni w
Szczecinie. Podczas obu wydarzeń
informacjami o prowadzeniu
działalności po zachodniej stronie
granicy dzielili się przedstawiciele
Business Location Network (BLN).
Pierwsze z wymienionych spotkań organizowała w hotelu Radisson BLU Agencja
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej wraz ze
strategicznym partnerem - Izbą Przemysłowo-Handlową (IHK) Neubrandenburg. W jego
trakcie na stoisku eksperckim sporo pracy
mieli przedstawiciele Business Location Network - Anna Gazdecka i Thomas Eitner, którzy odpowiadali na pytania przedsiębiorców
zainteresowanych prowadzeniem działalności
lub kooperacją z partnerami z Brandenburgii.
Firmy, uczelnie i instytucje z Polski, Niemiec
i Litwy uczestniczące w wydarzeniu Industrial
Bridge 2017 organizowanej przez Regionalne
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
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nologicznego w Szczecinie odbyli ponad 100
wzajemnych spotkań, podczas których starali
się poznać i znaleźć partnerów do współpracy.
Wśród nich również nie zabrakło reprezentantów Business Location Network. Tym razem
Annie Gazdeckiej towarzyszył Raik Maiwald
z Investor Center Uckermark.
- Nasi rozmówcy pytali o możliwość założenia
oddziału firmy po niemieckiej stronie Odry oraz
o możliwości nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami z branż, w których działają. Interesowała ich również pomoc we wprowadzeniu
na rynek niemiecki polskich produktów - mówi
Anna Gazdecka. Przy stoisku BLN przewijały
się tematy organizacji wspólnych polsko-niemieckich targów, spotkań młodzieży, a także
rozeznania na rynku niemieckim w zakresie
potrzeb utworzenia polsko-niemieckiej kancelarii prawnej.
BLN to wspólne przedsięwzięcie spółek
promujących gospodarkę: Investor Center
Uckermark w Schwedt nad Odrą oraz Investor
Center Ostbrandenburg we Frankfurcie/O.
i przy zaangażowaniu wymienionych miast,
spółki wspierającej gospodarkę kraju związkowego Brandenburgia WFBB, jak i Izby Przemysłowo- Handlowej IHK Ostbrandenburg. Jego
głównym elementem jest wspieranie kontaktów gospodarczych m.in. poprzez ułatwianie
firmom z Polski rozpoczęcie działalności gospodarczej na ich terenie.
Partnerzy inicjatywy Business Location Network oferują firmom możliwość skorzystania
z kontaktów, pomocy doradców, instytucji
i informacji, które przydać się mogą w realizacji projektów inwestycyjnych w Polsce i na

terenie wschodniej Brandenburgii. W praktyce oznacza to np. możliwość skorzystania
z pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów
biznesowych, zdobycia informacji rynkowych
czy pomocy w opracowaniu modelu działalności firmy. Wsparcie obejmuje również rekrutację personelu, pomoc w szybkim uzyskaniu
decyzji administracyjnych, pośrednictwie kupna lub wynajmu nieruchomości komercyjnych,
a także mieszkań i domów. Warto również skorzystać z pomocy w pozyskaniu finansowania
i zdobycia dotacji, które w tym regionie należą
do najwyższych w Niemczech.

Osoby do kontaktu w języku polskim:
Anna Gazdecka
Projektmanagerin Wirtschaftsförderung
ICU Investor Center Uckermark GmbH
Berliner Straße 52e
16303 Schwedt/Oder
Tel. +49 33 32 53 89 71
Tel. kom. +49 151 27084386
gazdecka@ic-uckermark.de
www.ic-uckermark.de
Irina Kania
Investor Center Ostbrandenburg GmbH
Im Technologiepark 1
15236 Frankfurt (Oder)
Tel. +49 335 557 2203
Tel. kom. +49 170 247 71 97
kania@icob.de
www.icob.de
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Dolina
Krzemowa

jest tuż za granicą
| fot. materiały IHP | copyright beim IHP (© IHP)

Brandenburgia powszechnie nie kojarzy się z Doliną Krzemową. A jednak można tu znaleźć spory potencjał
badawczo-rozwojowy i dydaktyczny oraz mnóstwo przedsiębiorstw, które swoimi produktami i usługami sprawiają,
że region ten zasługuje na to określenie.
Doskonałą okazją do poznania potencjału Brandenburgii w zakresie nowoczesnych
technologii i nauki była konferencja pt. „Dolny
Śląsk – Brandenburgia: mikrosystemy, optyka,
sensory – potencjał dla rozwoju i współpracy”
organizowana we Wrocławiu m.in. przez Brandenburską Agencję Wspierania Gospodarki
WFBB, Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Reprezentanci świata nauki, jak i firm innowacyjnych z Brandenburgii, Berlina i z Dolnego
Śląska przedstawili swoje oferty w ramach
sympozjum oraz towarzyszącej wystawie.
Do wiodących ośrodków technologicznych
sąsiadującego z Polską landu należy Instytut
Badawczy IHP z Frankfurtu nad Odrą, który
pracuje m.in. nad technologiami i systemami
do bezprzewodowej, szerokopasmowej transmisji danych z zastosowaniem w przemyśle
telekomunikacyjnym, półprzewodnikowym,
samochodowym, lotniczym, w telemedycynie
i automatyce. W Instytucie pracuje spora grupa młodych naukowców z Polski, a z Politechniką Poznańską współpracuje on w ramach
tzw. „Joint Lab” („wspólne laboratorium”).
Kontakty naukowe i współpraca obejmują również Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Nie brakuje też firm zainteresowanych
ponadgraniczną kooperacją. Przykładem jest

Silicon Radar, która wywodzi się z IHP i która
oferuje miniradary o bardzo wysokich częstotliwościach dla przemysłowych urządzeń
pomiarowych, systemów antykolizyjnych np.
w robotyce czy w dronach, detekcji materiałów niebezpiecznych. Inna firma, Arquimea,
która z Hiszpanii przeprowadziła się do Frankfurtu nad Odrą ze względu na kompetencje
tutejszych specjalistów oraz technologie dostępne w IHP, opracowuje układy scalone,
które wytrzymują wysokie napromieniowanie,
a znajdują zastosowanie w obiektach kosmicznych. Z kolei firma Allresist jest specjalistą od
fotorezystorów i elektrorezystorów w postaci światłoczułych lakierów potrzebnych do
produkcji mikrostruktur i układów scalonych.
Allresist dostarcza swoje produkty do klientów na całym globie, w tym również w Polsce.
Szybka spektroskopia laserowa (LIBS) do analizy pierwiastków jest domeną firmy Secopta.
Ich rozwiązanie i urządzenia znajdują zastosowanie m.in. w niezwykle precyzyjnym recyklingu metali, w górnictwie i geologii.
Partnerów szukają również przedsiębiorstwa oferujące różne rozwiązania oparte
o systemy optyczne czy lasery. Warto także
zainteresować się wykorzystaniem stopów
z pamięcią kształtu (mają zastosowanie np.
w satelitach czy urządzeniach do rehabilitacji

pourazowej) oraz systemami ochrony wody
opartymi o nanosrebro, które mogą zabezpieczać np. instalacje wodne w szpitalach czy
zbiorniki wody w samochodach campingowych. Firma Silvertex ma klientów również już
w Polsce.
Firmy i naukowcy zainteresowani współpracą z partnerami z Niemiec powinni skontaktować się z Klastrem Optyki i Fotoniki Berlin - Brandenburgia oraz z Business Location
Network.

Osoba do kontaktu:
Dr Rolf Banisch
Projektmanager
Wirtschaftsförderung Land
Brandenburg GmbH (WFBB)
Logenstraße 1
15230 Frankfurt (Oder)
T +49 335 – 283960 14
M +49 173 – 6277 532
rolf.banisch@wfbb.de
www.wfbb.de
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Czy można startować do wielu przetargów
równocześnie bez wpłaty wadium w gotówce?
Oczywiście, że tak!
Olga Spiak
Kierownik Działu Ofertowania i Realizacji
w Kowal Sp. z o.o.

Adam Badach
Prezes Funduszu Pomerania
Nowe możliwości w tym zakresie daje
ustawa Prawo zamówień publicznych, która
pozwala oferentom na złożenie 100 proc. wymaganego wadium w formie poręczenia, które
jest udzielone przez fundusz poręczeniowy korzystający ze wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Takich poręczeń udziela
Fundusz Pomerania, z którego mogą obecnie
korzystać przedsiębiorcy posiadający siedzibę
w województwie zachodniopomorskim. Korzystają z nich firmy i samorządy.
Fundusz udostępnia pojedynczej firmie nawet milion złotych na wadia w formie linii wadialnej na okres jednego roku. Kwota jednostkowa wadium to maksymalnie 500 tys. złotych.
Dla firmy ubiegającej się o zamówienia oferta Funduszu to nowa jakość i możliwości dostępu do zleceń i kontraktów w ramach Prawa zamówień publicznych, bez pogarszania płynności
finansowej i blokowania własnych środków.
W rezultacie pieniądze przedsiębiorcy lepiej
pracują, co przekłada się na zyski i rozwój firmy.
Udział w wielu przetargach to przecież większe
prawdopodobieństwo podpisania kontraktu.
Wadia w formie poręczenia najczęściej składają
firmy budowlane, usługowe i handlowe.

Nasza firma działa na rynku od ponad 10
lat. Początkowo zajmowaliśmy się głównie
inwestycjami w zakresie hydrotechniki i melioracji. Z czasem rozszerzyliśmy działalność
również w kierunku budowy obiektów inżynierskich. Działamy na terenie województwa
zachodniopomorskiego i lubuskiego. Nasza
najbardziej widoczna realizacja to przebudowa
nabrzeża Starówka w Szczecinie. To bulwar, na
którym stoją szczecińskie „dźwigozaury”.

Dla zamawiających, czyli samorządów i instytucji publicznych to dostęp do wiarygodnych
wykonawców sprawdzonych przez Fundusz
i większa liczba uzyskanych ofert, a tym samym
konkurencyjne ceny. Stąd ważne, aby instytucje
publiczne wspólnie z Funduszem propagowały
wadia w formie poręczenia.
Tylko w okresie 10 miesięcy 2017 roku wartość wadiów przetargowych w formie poręczenia udzielonych przez Fundusz Pomerania wyniosła ok. 5 mln zł, a przedsiębiorcy brali udział
w ponad 150 przetargach.

Rekordowy rok w spedycji lądowej, ale wcale nie jest gorzej, jeżeli chodzi
o spedycję morską. CSL Internationale Spedition idzie na rekord, jeżeli chodzi
o liczbę obsłużonych klientów w roku 2017. Jesteśmy doceniani za jakość
świadczonych usług, kompleksowość oraz szerokie możliwości dostosowywania
się do potrzeb klienta. Jeżeli mówimy o branży morskiej, to rekordy bije
przeładunek aluminium. W statystykach doskonale prezentuje się także celuloza.
Co ciekawe, nasza firma, jako jedna z niewielu firm w Polsce, dostarcza wyroby
z tego surowca do naprawdę odległych zakątków świata.

Marta Kawiak
Account Manager, Fundusz Pomerania
Wprowadzając na rynek bezgotówkowe wadium przetargowe w formie poręczenia, mieliśmy na uwadze przede wszystkim oczekiwania
obecnych i przyszłych klientów. Produkt uszyty
jest na miarę - minimum formalności, maksimum skuteczności. Współpracujący z Funduszem przedsiębiorcy cenią sobie uproszczoną
procedurę, niski koszt udzielania wadium, jak
również brak dodatkowych zabezpieczeń związanych z przedmiotową transakcją.
Klientom przystępującym do przetargów
publicznych proponujemy również możliwość
pozyskania oferty ubezpieczeń związanych
z realizacją przetargu, a także gwarancji.
Chodzi np. o gwarancję należytego wykonania kontraktu czy gwarancję usunięcia wad

Z Funduszem Pomerania współpracujemy
od ponad roku. Regularnie korzystamy z oferowanych przez Fundusz poręczeń wadiów do
przetargów. Dotyczyło to też m.in. niedawnej
przebudowy wiaduktu w ciągu ulicy Hożej
w Szczecinie czy przebudowy mostu w Chojnie. Obsługa ze strony Funduszu Pomernia jest
bardzo szybka i sprawna, a stawki są konkurencyjne w stosunku do innych ubezpieczycieli.
Współpraca układa się bardzo dobrze i mogę
ją polecić każdemu, kto szuka poręczeń wadialnych.
i usterek, które w razie konieczności pokrywa
ubezpieczyciel. Zachęcamy przedsiębiorców
do skontaktowania się z nami już dziś.

Fundusz Pomerania jest instytucją otoczenia biznesu działającą na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości, której założycielami
są Województwo Zachodniopomorskie
oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

www. funduszpomerania.pl
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Wysyłamy celulozę
w najodleglejsze zakątki świata

grudzień 2017

Obsługa przeładunku i odprawy aluminium w roku 2017 z miesiąca na miesiąc bije
kolejne rekordy. Poza branżą spożywczą jest to
obecnie jeden z najpopularniejszych towarów
i surowców, jaki obsługuje CSL Internationale
Spedition. Nasi specjaliści przyznają jednak, że
klienci doceniają możliwość łączenia transportu lądowego z morskim, stąd wzrost znaczenia
firmy CSL na tym rynku i rosnące zainteresowanie naszymi usługami: - Jest to ciekawe zjawisko, dlaczego aluminium wysuwa się na prowadzenie, ale mówiąc nieskromnie, niemała jest
zasługa naszej firmy. Chodzi o sprawny serwis.
Jeżeli klient będzie chciał zapewnić sobie sprawny łańcuch dostaw, a następnie sprawny łańcuch
dystrybucji, to na pewno prędzej czy później się
spotkamy. Dla firmy CSL Internationale Spedition zadowolenie klientów jest podstawą - mówi
Mariusz Graca, główny specjalista ds. spedycji
morskiej.
Możliwość korelacji między spedycją morską a spedycją lądową jest dla klienta bardzo
istotna. Dla aluminium ani Szczecin, ani województwo zachodniopomorskie nie jest miejscem docelowym. Towar, który przypływa

do portu drogą morską, następnie jest odpowiednio odprawiany drogą lądową i dopiero
wtedy dociera do klientów: - Między działami
naszej firmy współpraca jest wzorowa, bo musimy wspólnie działać, by zrealizować zlecenie
od klienta. Bardzo szybko reagujemy na sytuacje
kryzysowe, obsługa to nie tylko różowe kolory
i musimy wtedy pokazywać dynamikę i klasę.
Działamy jako firmą i zawsze tak to wygląda –
dodaje Mariusz Graca.
Drugi surowiec, o którym piszemy – celuloza znajduje nabywców w regionie, ale nasz
specjalista zaznacza, że w tym przypadku istotny jest zarówno import, jak i eksport. Jednym
z naszych klientów jest papiernia, której siedziba mieści się w Kostrzynie. Istotne są także
połączenia ze Skandynawią. Wyroby gotowe
z celulozy są wysyłane w różne części świata kontenerami. Pod kątem gospodarczym,
eksport kontenerów z papierem jest bardzo
interesujący: - Pojawia się Afryka, północ, zachodnie wybrzeże. Pojawiają się takie kierunki,
jak: Armenia, Iran czy Arabia Saudyjska. To są
ciekawe zadania, które realizujemy z powodzeniem. Są to rynki, w których krajowi eksporterzy

widzą możliwości rozwoju. To jest papier spełniający wysokie wymagania jakościowe przygotowany pod konkretne zamówienie. To towar
naprawdę dobrej jakości. Nie jest więc tak, że
eksportujemy zwykłe ryzy papieru - mówi Mariusz Graca, główny specjalista ds. spedycji
morskiej. Nasz specjalista podkreśla, że od
firmy spedycyjnej tego typu ładunek wymaga
dużego zaangażowania, nie jest to tak, że w
taką „podróż” może wyruszyć pierwszy wolny
kontener. – Musimy sprawdzić więcej rzeczy niż
w przypadku transportu tradycyjnego towaru. Papier jest bardzo wrażliwym towarem,
kontener nie może nosić śladów zabrudzeń,
nie ma mowy także o żadnym zapachu. Papier
w zwojach i w arkuszach zwykle przewożony jest
luzem. Kolejna rzecz to szczelność kontenera,
rzecz sprawdzana jako pierwsza. Transport do
Afryki jest w miarę bezproblemowy – dodaje
Mariusz Graca.
Spedycja morska w firmie CSL Internationale Spedition rozwija się więc w sposób bardzo dynamiczny i staje się w pewnym sensie
pomostem pomiędzy Polską a różnymi miejscami na świecie.

CSL Internationale Spedition Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 14
70-655 Szczecin
tel. +48 91 822 84 00
csl.eu
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Wiele rozwiązań, wspólny cel
– zwiększenie wykorzystania
energii odnawialnej

10 milionów na ekologiczne inwestycje
– będzie kontynuacja Programu
pożyczek dla osób fizycznych

Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe, pompy ciepła czy kotły na biomasę można sfinansować przy wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Od początku 2015 roku w regionie
powstało niemal półtora tysiąca instalacji produkujących prąd z energii słonecznej.
ski. W ramach obydwu można było starać się
o dofinansowanie do 100% wartości inwestycji w formie 30% dotacji i 70% pożyczki
ze stałym oprocentowaniem w wysokości
1% w skali roku.

Fundusz wspiera rozwój OZE
Preferencyjne finansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii można
było uzyskać w ramach kilku mechanizmów.
Dobrze znany zachodniopomorskim beneficjentom program Prosument był realizowany
przez WFOŚiGW w Szczecinie we współpracy
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego kontynuację
stanowił uruchomiony przez szczeciński Fundusz program Prosument Zachodniopomor-

Działania WFOŚiGW
w Szczecinie na rzecz
OZE 2015-2017
• 1488 – instalacje fotowoltaiczne
• 9,2 MW – łączna moc
zainstalowana instalacji
• 105 – pompy ciepła
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Wsparcie objęło także montaż 105 pomp
ciepła. Fundusz w ramach innych mechanizmów finansowych wsparł także budowę instalacji wykorzystujących energię wiatrową.
Powstało 8 takich elektrowni.

W ramach programów wsparcie finansowe
obejmowało montaż:
- systemów fotowoltaicznych;
- małych elektrowni wiatrowych;
- układów mikrokogeneracyjnych;
- źródeł ciepła na biomasę;
- pomp ciepła;
- kolektorów słonecznych.

Mieszkańcy stawiają
na energię z odnawialnych źródeł
Dzięki dużej aktywności mieszkańców, ale
także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
województwo zachodniopomorskie jest
ogólnopolskim liderem w zakresie rozproszonej energetyki odnawialnej. Dowodem
– wartość wniosków złożonych do punktów
Funduszu w Szczecinie, Koszalinie oraz Szczecinku. W ramach programów: Prosument
i Prosument Zachodniopomorski wpłynęły
wnioski na łączną kwotę wsparcia przekraczającą 90 milionów złotych. Podpisano umowy
dofinansowania na kwotę ponad 65 milionów
złotych. Efekt – budowa niemal 1500 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,2 MW,
czego rezultatem jest ograniczenie emisji
dwutlenku węgla do atmosfery, a tym samym
– poprawa jakości powietrza.

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego zrealizują kolejne projekty na rzecz poprawy jakości powietrza, wód i gleby.
W połowie grudnia rozpocznie się druga edycja cieszącego się dużą popularnością Programu pożyczek dla osób
fizycznych. Tym razem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na ekologiczne
inwestycje przeznaczy 10 milionów złotych. Połowa tej kwoty będzie zarezerwowana na wymianę źródeł ciepła.

Preferencyjne finansowanie
Dzięki atrakcyjnemu finansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości do
100% wartości inwestycji zachodniopomorscy
beneficjenci będą mogli wdrożyć ekologiczne projekty w ramach 7 linii pożyczkowych.
Wsparcie w formie pożyczki z oprocentowaniem 2% w skali roku pozwala na sfinansowanie nie tylko montażu instalacji odnawialnych
źródeł energii, ale także kompleksowych prac
termomodernizacyjnych, usuwania azbestu,
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
i systemów małej retencji czy zakupu przyjaznych środowisku pojazdów – samochodów,
skuterów oraz rowerów z napędem elektrycznym. Umowę z WFOŚiGW w Szczecinie
beneficjent może zawrzeć nawet na 15 lat,
a w przypadku zakupu pojazdów – na maksymalnie 7 lat.

Możliwość umorzenia
Efektem terminowej spłaty może być umorzenie części pożyczki. Osoby, które zdecydują
się na wymianę źródła ciepła na ekologiczne
mogą uzyskać umorzenie w wysokości 50%
wartości inwestycji. Na 30% umorzenia mogą
liczyć beneficjenci, którzy realizują projekty

dotyczące m.in. OZE, likwidacji azbestu, budowy systemów małej retencji i przydomowych
oczyszczalni ścieków. Warunkiem jest spłata
70% pożyczki. Umorzenie nie przysługuje przy
zakupie pojazdów elektrycznych.

Rusza nabór wniosków
Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach
drugiej edycji Programu pożyczek jest zaplanowane na 15 grudnia. Alokacja na 2018 rok to aż
10 milionów złotych. W trosce o ochronę powietrza – 50% tej kwoty będzie przeznaczone
na inwestycje dotyczące wymiany źródła ciepła
zasilanego konwencjonalnym paliwem stałym
na ekologiczne. Szczegółowe informacje można uzyskać w punktach w Szczecinie, Koszalinie
i Szczecinku – po wcześniejszym umówieniu
terminu spotkania w internetowym systemie
rezerwacji wizyt.

Linie pożyczkowe
Ochrona powietrza
Linia A1
Budowa, przebudowa i modernizacja
indywidualnych źródeł ciepła
oraz wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii do produkcji
ciepła lub/i chłodu;

Linia A2
Wykorzystanie OZE do produkcji
energii elektrycznej;
Linia A3
Zakup pojazdów o napędzie elektrycznym
z zerową emisją dwutlenku węgla
w wersji podstawowej (kwota
dofinansowania do 150 tys. zł brutto);
Linia A4
Ograniczenie negatywnego oddziaływania
na stan powietrza i zdrowie mieszkańców
azbestowych pokryć dachowych
i innych materiałów wykonanych
z azbestu, poprzez ich utylizację;
Linia A5
Kompleksowe działania termomodernizacyjne,
w tym wymiana stolarki drzwiowej
i okiennej, prace dociepleniowe.
Ochrona wód i gleby
Linia B1
Budowa, przebudowa i modernizacja
indywidualnych i scentralizowanych instalacji
kanalizacyjnych i wodociągowych,
w tym przyłączy i instalacji
oczyszczania ścieków;
Linia B2
Budowa systemów małej retencji.

Punkty Obsługi Programu Prosument i Osób Fizycznych

Dofinansowanie objęło także
budowę elektrowni wiatrowych.
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ul. Partyzantów 3/3
70-222 Szczecin
tel. 91 831 25 90-92
fax 91 831 55 22
prosument@wfos.szczecin.pl

ul. Jana Matejki 1
75-540 Koszalin
tel. 94 375 04 94-96
fax 94 375 04 99
prosument.koszalin@wfos.szczecin.pl

Plac Wolności 8
78-400 Szczecinek
tel. 94 375 04 80-81
fax 94 375 04 84
prosument.szczecinek@wfos.szczecin.pl
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Kiedy zaczynasz mieć
czas – przestajesz mieć
pieniądze!
Kiedy 20 lat temu opracowywano założenia do nowego systemu emerytalnego,
prawdopodobnie nikt nie spodziewał się, że zmiany demograficzne
i wydłużający się okres życia Polaków będą miały tak istotny wpływ na jego
wydolność. Aktualnie osoba zarabiająca średnią krajową pensję może liczyć
na emeryturze na nie więcej niż 40-50% ostatniego wynagrodzenia,
a w przyszłości należy się spodziewać, że ten poziom jeszcze bardziej spadnie.
Szacuje się, że emerytury obecnych 30 i 40latków mogą wynieść tylko 25%
- 35% ostatniego wynagrodzenia, czyli ok. 1000-1500 zł.
Aby zrozumieć genezę problemu utrzymania
sytemu zabezpieczenia socjalnego po zakończeniu
pracy zawodowej, wystarczy spojrzeć na ostatnie
publikacje danych statystycznych z GUS-u dotyczące średniej długości życia Polaków oraz poziomu
dzietności, które niestety nie napawają optymizmem. Z jednej strony cieszy fakt, że żyjemy coraz
dłużej, co najprawdopodobniej jest konsekwencją
rozwoju medycyny, lepszych warunków bytowych
czy zdrowszego trybu życia, z drugiej mamy rozwój
cywilizacyjny, pęd za wykształceniem, podnoszeniem kwalifikacji, dążenie do niezależności finansowej, wyłaniające się kolejne pokolenia X, Y, Z, dla
których rodzina nie jest priorytetem. Te zjawiska
mają bezpośrednie przełożenie na malejący bądź
nieznacznie wzrastający poziom dzietności naszego społeczeństwa. Powyższe czynniki w znacznym
stopniu determinują nadchodzącą katastrofę w
systemie zabezpieczenia emerytalnego.
Co zatem zrobić, żeby związać koniec
z końcem po zakończeniu pracy zawodowej?
Dla sporej części społeczeństwa oszczędzanie
na emeryturę znajduje się na jednym z ostatnich
miejsc na liście priorytetów. Mając na uwadze niską
przyszłą emeryturę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, warto byłoby to zmienić i rozpocząć oszczędzanie już dzisiaj.
Najkorzystniejszym sposobem oszczędzania
jest wykorzystanie rozwiązań w ramach III filaru systemu emerytalnego, gdzie mamy kilka dostępnych
możliwości. Można inwestować środki na emeryturę w formie indywidulanej na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) oraz na Indywidualnych
Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), jak
i w formie grupowej w ramach pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Wszystkie powyższe
rozwiązania cieszą się przywilejami podatkowymi.
Trzeba mieć dużo samodyscypliny finansowej,
żeby regularnie oszczędzać przez całe życie zawodowe i po drodze nie sięgnąć po oszczędności. Z
tego względu wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem są PPE, w których to pracodawca bierze na
siebie odpowiedzialność za systematyczne oszczędzanie dla swoich pracowników.
Obecnie w Polsce w PPE uczestniczy około 400
tys. pracowników, co stanowi zaledwie 2,4% osób
czynnych zawodowo, dlatego też PPE cały czas za-
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liczane są do elitarnych świadczeń pozapłacowych
dla pracowników. Należy pamiętać, iż podstawową
korzyścią pracownika uczestniczącego w PPE jest
fakt, iż to pracodawca finansuje składkę podstawową na emeryturę. Co więcej, składka ta jest regularna, a ustawowe warunki wypłaty uniemożliwiają
de facto wcześniejszą konsumpcję zgromadzonych
oszczędności. Warto również pomyśleć o możliwości oszczędzania dodatkowych środków z własnego
wynagrodzenia, dzięki czemu kapitał zgromadzony
na emeryturze będzie znacznie większy. Wypłata
i zysk wypracowany w ramach PPE zwolnione są
z podatku od dochodów kapitałowych. Prawo do
wypłaty pracownik uzyskuje w wieku 60 lat lub po
ukończeniu 55 lat i jednoczesnym uzyskaniu wcześniejszych uprawnień emerytalnych.
PPE jest produktem grupowym, co przekłada
się na atrakcyjniejsze warunki finansowe niż w
przypadku produktów indywidualnych. W przypadku PPE prowadzonego w formie ubezpieczenia na życie mogą występować koszty ochrony
ubezpieczeniowej.
Pracownik ma możliwość zachowania ciągłości
oszczędzania w przypadku zmiany pracodawcy poprzez dokonanie wypłaty transferowej do innego
PPE lub na IKE. W razie śmierci uczestnika PPE jego
oszczędności otrzymują spadkobiercy lub wyznaczone przez niego osoby uposażone.

www.emerytura.pzu.pl

TFI PZU oferuje utworzenie i zarządzanie PPE w
formie umowy o wnoszenie składek do Funduszu
PZU FIO Parasolowy, w ramach którego działają
wydzielone subfundusze. Obecnie już ponad 350
pracodawców oferuje swoim pracownikom PPE.
Coraz większe zainteresowanie taką formą PPE
powoduje systematyczny wzrost wartości zgromadzonych aktywów. Ich łączna wartość, dla ponad
230 tys. uczestników we wszystkich PPE prowadzonych z TFI, wynosiła na koniec 2016 r. prawie
6,5 mld zł.
W ostatnich miesiącach nastąpił dynamiczny
wzrost zainteresowania PPE wśród Pracodawców.
Wpływ na to ma bez wątpienia coraz bardziej wyraźny rynek pracownika, który zmusza Pracodawców do poszukiwania nowych możliwości urozmaicania pakietu pozapłacowych świadczeń oraz
wzrost presji płacowej, co w przypadku PPE ma
szczególnie ważne znaczenie, gdyż składka do PPE
zwolniona jest z obowiązku naliczania składek do
ZUS.
Podsumowując, ze względu na zachodzące
zmiany demograficzne, społeczne, niestety spadek dochodów po przejściu na emeryturę jest
nieunikniony. Można temu zapobiec, jednakże
trzeba o tym pomyśleć odpowiednio wcześniej,
aby zapobiec sytuacji, kiedy zaczynamy mieć czas,
a przestajemy mieć pieniądze, zacznijmy oszczędzać na emeryturę tak wcześnie, jak to jest możliwe, najlepiej już przy pierwszej pracy w wieku 20
czy 25 lat i nie odkładajmy tego na kolejne lata, bo
czym później zaczniemy oszczędzać, tym bardziej
odkładamy naszą emeryturę na przyszłość!
Nie odkładaj emerytury na później!
Tomasz Fronczak
Dyrektor Biura Programów
Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU
ppe@pzu.pl
28.11.2017 r. Warszawa

Średnia długość życia w Polsce w latach 1950-2016

Dane: źródło GUS
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Więcej ładowarek
do samochodów

Rozbudowa gazoportu
i amerykański kontrakt
W porcie zewnętrznym
w Świnoujściu, gdzie zawijają statki
przywożące skroplony gaz ziemny
do terminalu LNG, zostanie
zbudowane nowe nabrzeże.
Porozumienie w tej sprawie podpisano
9 listopada w Zachodniopomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.
Od 2018 roku częstsze będą
dostawy gazu LNG, w tym surowca
pochodzącego z USA – zgodnie
z zawartym niedawno kontraktem.
- Rozbudowa terminalu LNG i zapewnienie mu
bezpieczeństwa to kluczowa sprawa nie tylko dla
rozwoju regionu Pomorza Zachodniego, to kwestia polskiej racji stanu – powiedział Krzysztof
Kozłowski, wojewoda zachodniopomorski. –
Cieszę się, że tak szybko po oddaniu terminalu do
użytku zapadają decyzje o jego rozbudowie.
Porozumienie dotyczące budowy nowego
nabrzeża zawarły Polskie LNG oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Przedstawiciele Polskiego LNG podpisali także list intencyjny z szefostwem Morskiego Oddziału Straży

Granicznej, który dotyczy wspólnych działań,
w zakresie zlokalizowania stanowiska dla jednostek pływających SG, asystujących gazowcom
transportującym LNG.
- Dobrze, że w ważnym i ambitnym projekcie rozbudowy terminalu LNG mamy partnerów,
którzy rozumieją strategiczne znaczenie tej inwestycji - stwierdził Bartłomiej Słoma, wiceprezes
spółki Polskie LNG - Wspólnie chcemy wzmocnić
poziom bezpieczeństwa – eksploatacji terminalu,
jak również szerzej rozumianego bezpieczeństwa
energetycznego Polski.
Oprócz nowego nabrzeża przybędą dodatkowe regazyfikatory i trzeci zbiornik. Planowany jest też przeładunek LNG na kolej.
– Powstanie drugiego nabrzeża umożliwi realizację przez terminal LNG dodatkowych usług,

PGNiG podpisało pięcioletni kontrakt
na dostawy gazu z USA. | fot. Elżbieta Kubowska

m.in. takich jak załadunek i rozładunek zbiornikowców małej i średniej skali, a także załadunek
jednostek bunkrujących LNG oraz bunkrowanie
tego paliwa – wyjaśnia Dariusz Słaboszewski,
prezes ZMPSiŚ.
A transportów skroplonego gazu będzie
coraz więcej. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało bowiem 21 listopada pięcioletni kontrakt na dostawy gazu z USA, który będzie przypływał z terminalu w Luizjanie.
Umowa jest pierwszym średnioterminowym
kontraktem na dostawy amerykańskiego LNG
do Europy Środkowo-Wschodniej.
ek

Mars ratuje ST3 Offshore

został polski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Mars, zarządzany przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W 2016 r. udziały Bilfingera
kupiła niemiecka spółka Europoles Renewables
z grupy VTC. Nazwę firmy zmieniono na ST3

Większość udziałów fabryki na Ostrowie Brdowskim
przejął fundusz inwestycyjny Mars. (Elżbieta Kubowska)
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Po rozbudowie mieszcząca się przy ul.
Szymborskiej 18 na prawobrzeżu Szczecina
(na terenie SSE Euro-Park Mielec) fabryka Garo
Polska ma już 7 tys. mkw. Zakończona właśnie
inwestycja za ok. 8,5 mln zł umożliwi zwiększenie i rozszerzenie produkcji.
- W tym roku nasz obrót wyniesie ok. 46 mln
zł. Planujemy, by w przyszłym roku było to już
powyżej 70 mln zł - mówi prezes Marek Samborski - W 2016 r. wyprodukowaliśmy ok. 2
tys. ładowarek do samochodów elektrycznych.
W tym roku już 6 tys. sztuk, a w przyszłym chcemy
wyprodukować ponad 9 tys.
Obecnie w Szczecinie firma zatrudnia 90
osób.

- Na koniec 2018 r. chcemy zatrudniać ok.
140 osób - zapowiada Marek Samborski. Wyjaśnia, że oprócz pracowników do bezpośredniej
produkcji poszukują także m.in. inżynierów
elektryków.
Większość produktów Garo Polska trafia
na eksport. Szczecińska fabryka produkuje
osprzęt elektroinstalacyjny (m.in. dla przedsiębiorstw budowlanych, marin, kempingów)
i stacje do ładowania samochodów elektrycznych EV. Jest jedynym producentem stacji
naściennych Wallbox dla całej wywodzącej się
ze Szwecji grupy Garo AB. Zakład w Szczecinie
zajmuje się także dystrybucją produktów grupy. Firma ma siedmiu autoryzowanych dystry-

Carl-Johan Dalin, szef Garo AB (drugi od lewej) i Marek
Samborski, prezes Garo Polska w towarzystwie Olgierda
Geblewicza, marszałka zachodniopomorskiego i Piotra
Krzystka, prezydenta Szczecina na otwarciu nowej hali
w Szczecinie. | fot. M.Abkowicz

butorów stacji ładowania aut elektrycznych
w Polsce
Firma jest częścią szwedzkiej grupy Garo
AB, której początki sięgają 1939 r. Polski oddział został uruchomiony w 1996 r. W 2013
przeniósł się do nowej siedziby. Dzisiaj prócz
Szwecji firma ma swoje oddziały także w Norwegii, Finlandii, Irlandii i właśnie w Polsce.
W ciągu najbliższych trzech lat szczeciński oddział
firmy planuje kolejną rozbudowę.
ata, mab

Atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Fundusz inwestycyjny Mars na początku października przejął większość
udziałów w przeżywającej problemy finansowe spółce ST3 Offshore. Fabryka
ST3 Offshore na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie produkuje fundamenty
morskich elektrowni wiatrowych. Pod koniec października Sąd Rejonowy
Szczecin-Centrum pozytywnie rozpatrzył wniosek nowego zarządu spółki
o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
Pierwszym inwestorem zatrudniającej kilkaset osób fabryki była spółka Bilfinger Mars
Offshore (BMO), gdzie większościowym udziałowcem (62,5 proc.) była niemiecką firma Bilfinger. Mniejszościowym udziałowcem (37,5 proc.)

Garo Polska właśnie powiększyła
swój zakład, w którym powstają
m.in. stacje do ładowania aut
elektrycznych. 16 listopada nowa
hala produkcyjna o powierzchni 4,5
tys. mkw. została oficjalnie oddana
do użytku przez prezesa Garo Polska
Marka Samborskiego. Na uroczystość
przyjechał ze Szwecji prezes Garo AB
Carl-Johan Dalin.

Offshore. Zawarte kontrakty okazały się jednak
nierentowne i firma popadła w tarapaty.
Zarząd MS TFI we wrześniu br. poinformował, że sytuacja ekonomiczna ST3 Offshore od
wielu miesięcy była bardzo trudna. Jak podkreślił, inwestycja, na którą, za poprzednich rządów,
kontrolowany wówczas przez Agencję Rozwoju
Przemysłu fundusz Mars wspólnie z Bilfingerem
wydał ok. 500 mln zł, przynosiła duże straty.
3 października br. podpisano akty notarialne, na mocy których kontrolowany przez Polską
Grupę Zbrojeniową fundusz Mars objął prawie
80 proc. udziałów w ST3 Offshore. Zmieniono
również umowę spółki, która obecnie zapewnia
funduszowi pełną kontrolę nad firmą.
Dzięki renegocjacji kontraktów udało się
utrzymać produkcję. Jednak o pełnym sukcesie
będzie można mówić, gdy ST3 Offshore dokończy kontrakt dla Dong Energy, głównego zleceniodawcy fabryki i zdobędzie nowe zamówienia.
Do osiągnięcia pełnej stabilizacji konieczne
jest zawarcie układu z wierzycielami. Pozwoli
to na systematyczne wywiązywanie się z pozostałych należności według ustalonych terminów i zasad oraz na kontynuowanie działalności
w przyszłości, szczególnie w latach 2020-2030,
na kiedy to planowane są znaczące inwestycje
w farmy wiatrowe w rejonie Morza Północnego
oraz na Bałtyku, w tym budowa polskich farm
wiatrowych.
ek
Większość udziałów fabryki na Ostrowie Brdowskim
przejął fundusz inwestycyjny Mars. | fot. Elżbieta Kubowska
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Prawie 30 mln złotych do pożyczenia zachodniopomorskim przedsiębiorcom
ma konsorcjum, którego liderem jest Szczeciński Fundusz Pożyczkowy. To
efekt nowego rozdania środków unijnych w ramach Jeremie 2, czyli inicjatywy
służącej rozwijaniu regionalnej gospodarki. Tym razem beneficjentami są
mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą poprawić konkurencyjność
swojej firmy.
W dyspozycji Konsorcjum będzie dokładnie
27 mln zł, które zostaną zaoferowane przedsiębiorcom w formie pożyczek inwestycyjnych
i pożyczek obrotowo-inwestycyjnych. Mogą je
otrzymać przedsiębiorcy z sektora mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, zatrudniający do
250 pracowników, mający obrót roczny w wysokości do 50 mln euro oraz posiadający sumę
bilansową do 43 mln euro.
W ramach pożyczki inwestycyjnej można
uzyskać od 500 tys. do 1 mln zł (maksymalny
okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat i nawet
do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału),
natomiast w ramach pożyczki obrotowo-inwestycyjnej od 100 tys. do 500 tys. (maksymalny
okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat i nawet do
8 miesięcy karencji w spłacie kapitału).
Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne
i prawne, ale również kapitał obrotowy, pod
warunkiem, że będą powiązane z poprawą
konkurencyjności przedsiębiorstwa.

- W praktyce znaczy to, że pożyczkę mogą
otrzymać np. przedsiębiorcy chcący zakupić
maszyny lub inny sprzęt do swojej firmy, zrobić
remont lokalu czy też kupić lokal handlowy. Możliwości jest naprawdę wiele - tłumaczy Krzysztof Nowak, prezes Szczecińskiego Funduszu
Pożyczkowego. - Co wyróżnia te pożyczki? Na
pewno to, że są konkurencyjne na rynku i bardzo
atrakcyjnie oprocentowane. Jednocześnie nie
wymagamy wkładu własnego i nie ma żadnych
prowizji i opłat związanych z jej udzieleniem. Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców!
Formularze można znaleźć na stronie:
www.fundusz.szczecin.pl w zakładce Pożyczka Jeremie 2.

Ze wsparciem funduszu JEREMIE powstaje m.in. Vulcan
Training Center - pierwsze w Polsce certyfikowane
centrum szkolące pracowników branży offshore
w zakresie bezpieczeństwa.
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Balcerowicz
o wegetariańskiej hienie
Sporo szczecinian zjawiło się
10 października w sali kinowej
Starej Rzeźni na Łasztowni, aby
spotkać się ze znanym ekonomistą,
byłym wicepremierem, profesorem
Leszkiem Balcerowiczem.
Wykład otwarty zorganizowała
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
w ramach jubileuszu swoich
25. urodzin. Wykład, który nosił
tytuł „Dobre i złe transformacje”
połączony był z dyskusją z udziałem
licznego audytorium.
- Wyniki gospodarki są dobre, ale polityka gospodarcza jest zła – tłumaczył profesor. - Bieżąca dobra sytuacja gospodarcza wynika z nie tak
złej polityki gospodarczej poprzednich rządów
oraz z koniunktury światowej.
Zdaniem Balcerowicza wzrost i przyspieszenie gospodarcze w Unii Europejskiej, w
tym w Niemczech powoduje to, że Polska na
tym korzysta. Jeżeli mamy złą politykę gospodarczą przy dobrej koniunkturze, oznacza to,

że zło pojawi się później i wszyscy w Polsce za
to zapłacimy w przyszłości. Dla wolności gospodarczej ważna jest wolność polityczna. Obniżanie demokracji – obniża rozwój gospodarczy.
Profesor wskazywał na szkodliwe jego zdaniem tendencje: - Ograniczanie wolności obywatelskiej i rozszerzenie własności państwowej oraz
odtworzenie państwowych monopoli nigdy nie
kończy się dobrze. Nie ma demokratycznego socjalizmu, tak jak nie istnieje wegetariańska hiena.

Forum Obywatelskiego Rozwoju
Po spotkaniu profesor podpisywał swoją
najnowszą książkę „Wolność. Rozwój. Demokracja”. Do stolika ustawiła się długa kolejka

Leszek Balcerowicz w Starej Rzeźni | fot. ARCHIWUM

chętnych, a wiele osób robiło sobie pamiątkowe zdjęcia z profesorem.
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu już od
ćwierćwiecza kształci profesjonalne kadry dla
biznesu. W ofercie ZPSB jest wiele atrakcyjnych kierunków i specjalności studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych i Executive MBA,
a także kursów i szkoleń. Studia prowadzone są w Szczecinie na Wydziale Ekonomii
i Informatyki, w Gryficach na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki, w Stargardzie na Wydziale
Przedsiębiorczości oraz w Świnoujściu na Wydziale Ekonomii i Nauk o Zdrowiu.
wab
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Wszystkim Klientom, Partnerom
oraz Sympatykom naszej firmy
składamy życzenia
spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
grudzień 2017
w Nowym Roku.
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Rzeczpospolita
Obojga Narodów…
Najpierw krótkie repetytorium z naszej
dramatycznej na ogół historii… Nasza historia,
nasza geografia (od wieków między Niemcami a Rosją), nasza demografia, nasza polityka
i nasi (?) politycy z czasów I RP, II RP, PRL, III RP,
IV (?) RP… Rzeczpospolita Obojga Narodów
była państwem złożonym z Korony Królestwa
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego,
istniejącym na mocy unii lubelskiej w latach
1569-1795. Z perspektywy szlachty Korona
i Litwa stanowiły jedną całość, mimo różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności
ustrojowych. Cud (?) multikulti, tolerancja… no
prawie…
Andrzej Stasiuk zauważył kiedyś, że Polsk
jest tyle, ilu Polaków. Ile jest w Polsce NARODÓW/PLEMION pod koniec roku 2017? Co najmniej dwa czy może więcej? W uproszczeniu:
Polska północno-zachodnia i Polska południowo-wschodnia?
Sprzeczności i konflikty - niekiedy destruktywne - między ludźmi są zjawiskiem powszechnym, występują od dawna i niemal wszędzie.
W realnym świecie występują stale rozmaite

konflikty interesów między państwami, regionami i subregionami, miastami, między bankami i innymi instytucjami finansowymi, między
korporacjami, między firmami z sektora MŚP,
między instytucjami i organizacjami ze świata
polityki, mass mediów, nauki (uniwersytety),
edukacji, kultury, sportu etc. Występują konflikty ideologiczne, religijne, polityczne, administracyjne, militarne, psychologiczne, estetyczne, naukowe, menedżerskie, ekonomiczne,
finansowe.
Nie tylko w Polsce toczy się nieustająca walka - bardziej lub mniej agresywna - rywalizacja
o władzę, o przywództwo, o wpływy, o „rząd
dusz”, o atrakcyjne miejsca pracy, o najlepszych
pracowników, o klientów, o turystów, o studentów, o widzów, o słuchaczy, o zasoby (dostęp
do surowców, do wody, do innowacji), o kapitał
finansowy.
Skalę i konsekwencje konfliktów można
łagodzić, ograniczać poprzez tworzenie spójnych, atrakcyjnych koncepcji naukowych i modeli politycznych, poprzez ustanawianie norm
prawnych, poprzez respektowanie norm etycz-
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nych. Panaceum nie ma i zapewne nie będzie.
W ostatnim czasie pojawiło się jednak niemało
interesujących prób znalezienia odpowiedzi na
fundamentalne pytanie: co dalej? Wymienić
warto tytułem przykładu koncepcję tzw. nowego pragmatyzmu (szerzej zob. m.in. G.W. Kołodko, A.K. Koźmiński, Nowy pragmatyzm kontra
nowy nacjonalizm). Na uwagę zasługują też
refleksje zawarte w książce krakowsko-szwajcarskiego prof. Paula H. Dembinskiego: „Etyka i
odpowiedzialność w świecie finansów”. I wreszcie - last but not least - interesująca monografia
„Granice etyki”, autorstwa szczecińskiego filozofa prof. Mirosława Rutkowskiego.
PS Od dawna czytam arcyciekawe, inspirujące teksty prof. prof. Ewy Kołodziejek, Jerzego Bralczyka, Jana Miodka, Walerego Pisarka
(1931-2017) i innych językoznawców. Kultowy
(?) „dialog” sejmowo-uliczny z połowy października: ona - „Niech jadą!”, oni - „Sama se jedź”…
Polska 2017 w pigułce? Historia jest nauczycielką życia? Spes ultima moritur… Za chwilę rok
2018.
Stanisław Flejterski

Dobra prognoza
- lekarstwem na zmiany
Jednym z głównych powodów modyfikacji celów założonych przez podmioty są coraz
częstsze zmiany sytuacji gospodarczej, obserwowane w makroskali i określane mianem cyklu koniunkturalnego. Negatywnie odbierane
jest zarówno znaczące pogorszenie aktywności
gospodarczej, jak i nadmierne jej „przegrzanie”,
skutkujące w tym drugim przypadku między
innymi wzrostem poziomu cen i stóp procentowych, czego następstwem jest zmniejszenie
inwestycji oraz zatrudnienia.
O ile w przeszłości obserwowane były długie, nawet 50-letnie cykle koniunkturalne, to
aktualnie uległy one znaczącemu skróceniu
do 7-9 lat. Wystarczy tu wspomnieć tylko lata
2001-2003 oraz ostatni ogólnoświatowy kryzys,
którego początek miał miejsce w 2007 roku.
Wiąże się to z większą niepewnością prowadzenia biznesu, a zwłaszcza jego finansowania
oraz utrudnionym planowaniem i realizacją zadań jednostek administracyjnych. Trudniej jest
ocenić ryzyko, zwłaszcza w przypadku długoterminowych projektów inwestycyjnych. Jeżeli

dodamy do tego częste zmiany instytucjonalne,
prawne oraz zmiany polityki fiskalnej, to nie dziwi nas niski poziom inwestycji obserwowany w
ostatnich latach. A niski udział inwestycji w PKB
(poniżej 20-22%) prowadzi do niskiego wzrostu
gospodarczego i braku możliwości doganiania
poziomu rozwoju bogatszych krajów.
Jednym ze sposobów neutralizacji negatywnych efektów fluktuacji aktywności gospodarczej na poziomie kraju jest „wygładzanie”
dynamiki PKB, co na poziomie firmy odnosi się
do koncepcji „income smoothing”. Podejście
to polega na przeznaczaniu części dochodów
(zysków) pojawiających się w okresie prosperity, na pokrycie strat ponoszonych w okresie
recesji. Aby w miarę efektywnie to realizować,
należy obserwować prawidłowości charakteryzujące cykle koniunkturalne. Jedną z nich jest
wysoka zbieżność nastrojów konsumentów
i przedsiębiorców pojawiająca się na początku kryzysu i trwająca aż do jego zakończenia.
Informacja ta jest istotna zwłaszcza dla firm,
które eksportują znaczącą część swoich produk-

Dr hab. Jacek Batóg,
profesor US, prodziekan
ds. kształcenia i
rozwoju Wydziału
Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
Uniwersytetu
Szczecińskiego, dyrektor
Instytutu Ekonometrii
i Statystyki US
tów lub usług, ponieważ w tym samym czasie
„kurczą” się wszystkie potencjalne rynki zbytu.
Wymaga to natychmiastowych korekt strategii handlowych i marketingowych, jak również
zmian posiadanych pozycji walutowych.
Druga widoczna prawidłowość to ogólny
wzrost synchronizacji koniunktury, mający miejsce w krajach UE po jej rozszerzeniu. Sprzyja
temu głównie swobodny przepływ kapitału,
towarów i usług oraz siły roboczej. Zjawisko to
powoduje skutki podobne do tych wywoływanych przez bessy i hossy na rynku kapitałowym
mające przede wszystkim odzwierciedlenie
w „stadnym” zachowaniu inwestorów. W przypadku spowolnienia gospodarczego mamy do
czynienia z identycznym zachowaniem instytucji kredytujących przedsiębiorstwa i inne podmioty, polegającym na ograniczaniu dostępu
lub zwiększaniu kosztu finansowania zewnętrznego. Umiejętność prognozowania zmian
aktywności gospodarczej umożliwia bowiem
ograniczenia strat ponoszonych z tego tytułu.
Jacek Batóg

Prof. dr hab Dariusz
Zarzecki, kierownik
Katedry Inwestycji
i Wyceny
Przedsiębiorstw,
szef Programu MBA US,
prezes zarządu spółki
doradczej Zarzecki,
Lasota i Wspólnicy
Sp. z o.o.

Atom
czy OZE?
„Dziennik Gazeta Prawna” w swojej niedawnej publikacji twierdzi, że zapadła kolejna
już w historii polskiego atomu decyzja o budowie w naszym kraju elektrowni jądrowej. Ponoć do rozstrzygnięcia pozostała tylko kwestia
lokalizacji: Lubiatowo-Kopalino lub Żarnowiec.
Wg gazety decyzja jest ponoć ostateczna, ale
wciąż nie wiadomo, gdzie budować oraz jak
i za czyje pieniądze. Tymczasem minister energii Krzysztof Tchórzewski zaznaczył, że „do tej
pory nie została podjęta ostateczna decyzja
w tej sprawie”. Szef resortu energii wskazał,
że „są bardzo istotne argumenty” za tym, aby
elektrownia jądrowa w Polsce powstała, a jednym z nich jest zeroemisyjność tej technologii.
Będzie więc atom w Polsce czy też nie?
Osobiście wątpię, bo chociaż korzyści z wejścia
w energetykę jądrową są spore, to są także poważne wady i ryzyka, jak choćby ryzyko katastrofy (lęk przed awarią i katastrofą nuklearną
jest najczęstszym argumentem przeciwników
elektrowni atomowych). Występują również
inne ryzyka i wyzwania nakazujące dużą ostrożność w podejmowaniu tego rodzaju decyzji.

Prof. dr hab. Stanisław
Flejterski, wykładowca
Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się
w problematyce finansów
i bankowości. Członek
Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2018)

Budowa reaktora o mocy 1000 MW to
koszt około 16 mld zł, ale minister energii
K. Tchórzewski wykluczył finansowanie z budżetu państwa oraz tzw. kontrakty różnicowe (gdy państwo gwarantuje producentowi
stałą cenę za sprzedaż prądu, dopłacając,
kiedy jest niższa niż rynkowa). Tutaj też mamy
sprzeczne deklaracje i oczekiwania, bowiem
zarówno polski rząd, jak i energetycy z państwowych spółek, którzy mają elektrownię
budować (PGE, Enea, Tauron i KGHM), uważali
dotychczas kontrakt różnicowy za najbardziej
prawdopodobny wariant pomocy państwa.
Tymczasem budowana obecnie w Wlk. Brytanii elektrownia jądrowa Hinkley Point ma
gwarantowane ceny sprzedaży przyszłej
energii równe 92,5 funta/MWh. Tymczasem
w trakcie aukcji z 11 września br. cena energii
z dwóch brytyjskich morskich farm wiatrowych wyniosła 57,5 funta/MWh, a z trzeciej
– 74,75 funta. Brytyjscy podatnicy prawdopodobnie będą więc zmuszeni do dofinansowywania przez 60 lub więcej lat wielkiej, nowoczesnej elektrowni atomowej, z której prąd

będzie po prostu za drogi w stosunku do cen
energii pozyskiwanych z innych źródeł, w tym
także odnawialnych.
Nie tylko moim zdaniem przyszłość energetyki będzie należeć do odnawialnych źródeł
energii OZE, które są przyjazne środowisku,
coraz bardziej zaawansowane technicznie i po
prostu opłacalne. Rozumiejąc więc asekurację
i ostrożność ministra energii w odniesieniu
do energetyki jądrowej, trudno jednocześnie
zaakceptować niekorzystne dla OZE zapisy
w przyjętej niedawno nowelizacji ustawy
o OZE. W konsekwencji wiele farm wiatrowych w Polsce może mieć problemy finansowe. Prawdopodobnie spadną również
inwestycje w ten mocno wspierany przez UE
i poszczególne rządy, zeroemisyjny i bardzo
innowacyjny sektor. W alternatywnych strategiach rozwoju energetyki, OZE wyraźnie wygrywają z atomem i dlatego warto zachęcać
nasze władze do uwzględnienia tego faktu
w zaktualizowanej strategii rozwoju energetyki w Polsce.
Dariusz Zarzecki

grudzień 2017

Rys. KRZYSZTOF JACH

31

Piotr Lichota (44 lata) został w końcu września br. powołany na stanowisko
dyrektora TVP3 Szczecin. Absolwent
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 1999-2005 jako dziennikarz
radiowy pracował w szczecińskich oddziałach Radia RMF FM (1999-2005),
Radia Plus oraz w Radiu ABC. Był m.in.
dziennikarzem
informacyjnym,
wydawcą
i szefem redakcji (w RMF
FM).
Współpracował
z mediami drukowanymi. Od października
2005 r. redaktor naczelny prywatnej szczecińskiej telewizji Gryf. W
latach 2006-2011 był dyrektorem TVP3
Szczecin. Od stycznia 2016 roku kierował redakcją „Panoramy” w TVP2. Od
1 sierpnia 2016 roku do 4 maja 2017
roku był dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, nadzorującej programy informacyjne głównych anten TVP
i kanału TVP Info.
Radosław Grzegorczyk (41 lat)
od 9 listopada 2017 roku pełni funkcję prezesa zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
w Szczecinie. Ukończył studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu oraz na
Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem
w Tucholi – kierunek
leśnictwo. Posiada ponad 20-letnie
doświadczenie związane z ekologią i ochroną środowiska, zdobyte
w ramach pracy w służbach ochrony
przyrody. Swoją karierę zawodową
rozpoczął jako pracownik Drawskiego Parku Krajobrazowego. Następnie pracował w Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Szczecinie,
gdzie pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu, a w 2015 roku został mianowany
na stanowisko dyrektora RDOŚ.
Andrzej Czech (59 lat) pełni
funkcję prezesa zarządu ST3 Offshore sp. z o.o. Do pracy w spółce został
oddelegowany na
czas realizacji kontraktu dla kontrahenta Orested (ex
DONG Energy). W
zarządzie
spółki
ST3 Offshore zasiada od września
bieżącego roku.
Do Szczecina przyjechał z Gdyni,
gdzie piastuje stanowisko prezesa
zarządu Energomontażu-Północ
Gdynia S.A. Ukończył Politechnikę Gdańską i Gdańską Fundację
Kształcenia Menedżerów (Master
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of Business Administration). Jest menedżerem
z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi projektami przemysłowymi i energetycznymi realizowanymi w Europie i Ameryce Północnej. Po latach spędzonych
za granicą - w Stoczni Gdynia odpowiadał m.in.
za przygotowanie produkcji, informatykę i rozwój zakładu. Przywrócił jej zdolność produkcyjną
po zapaści finansowo-produkcyjnej. Pracując
w zarządzie Vistal Gdynia S.A, m.in. stworzył
nową spółkę w grupie - Vistal Offshore działającą w obszarze konstrukcji offshore, okrętowych,
przemysłowych i infrastrukturalnych.

Monika Pyszkowska (43 lata) 1 lipca
2017 objęła funkcję dyrektora Działu Zarządzania Centrami Handlowymi ECE
w 4 krajach: Polsce, Czechach
oraz na Słowacji i Litwie. ECE
Projektmanagement jest europejskim liderem na rynku śródmiejskich centrów handlowych.

Ukończyła wydział ekonomii na Uniwersytecie
Ekonomicznym Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą. Od 15 lat związana jest z firmą ECE. Po
szkoleniu w Niemczech zarządzała wieloma
centrami handlowymi, między innymi Potsdamer Platz Arkaden w Berlinie, Galerią Dominikańską we Wrocławiu. W 2006 roku otwierała, a następnie zarządzała Galerią Krakowską.
W styczniu 2011 roku wróciła do rodzinnego
Szczecina, aby przygotować się do otwarcia kolejnego projektu ECE Galerii Kaskada (otwarcie
28.09.2011), w której pełniła funkcję dyrektora centrum do grudnia 2015. W okresie od
1.01.2016 do 30.06.2017 zarządzała największym centrum handlowym, znajdującym się
w portfolio firmy ECE Polska - Silesią City Center
w Katowicach. Laureatka tytułu Perły Biznesu
w kategorii Osobowość Biznesu 2011.

Norbert Fijałkowski (43 lata ) na początku listopada został nowym
dyrektorem Galerii Kaskada,
szczecińskiego Centrum Handlowego zarządzanego przez
firmę ECE Projektmanagement Polska.
Jest absolwentem studiów
ekonomicznych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą.
Ma 19-letnie doświadczenie zawodowe, zdobywane początkowo w niemieckich, a następnie
w polskich centrach handlowych. Z firmą ECE
współpracuje od dziewięciu lat. Przez ostatnie
cztery lata pełnił funkcję dyrektora Centrum
Handlowego Avenida Poznań. Wcześniej zarządzał poznańską Galerią Pestka, Centrum Handlowym Poznań Plaza i Galerią Łódzką.

Andrzej Montwiłł (61 lat) jest
nowym prezesem Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Został wybrany przez zarząd tego stowarzyszenia.
Poprzedni prezes, Andrzej Podlasiński,
zmarł 14 października. Andrzej Montwiłł
jest dyrektorem Instytutu Zarządzania Transportem, adiunktem Zakładu
Nauk Ekonomicznych i Społecznych na
Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym
Transportu Akademii
Morskiej w Szczecinie.
W przeszłości pełnił
m.in. funkcję prezesa
Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a także prezesa
Żeglugi
Bydgoskiej.
Jest autorem i współautorem szeregu koncepcji, projektów,
artykułów naukowych z zakresu zarządzania, transportu i logistyki.
Jadwiga Szymczak (53 lata) została wiceprezesem GBS Banku. Jest odpowiedzialna za zarządzanie sprzedażą
i nadzór nad pracą dyrektorów oddziałów. Jest absolwentką wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz podyplomowych studiów w zakresie
zarządzania sprzedażą na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie
poszerza wiedzę z obszaru zarządzania na
studiach MBA w Wyższej Szkole Bankowej
w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w: Pomorskim
Banku
Kredytowym
SA, Banku Handlowym w Warszawie SA oraz w BPH SA.
Z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym
w Barlinku związana jest od 2002 r. Rozpoczęła tu pracę jako dyrektor oddziału
w Myśliborzu. Po roku kierowała już dwoma oddziałami: w Kostrzynie i w Witnicy.
W 2005 r. organizowała nowy oddział w Gorzowie Wielkopolskim. W czerwcu 2008 r.
została dyrektorem ds. sprzedaży w centrali
banku i pełniła tę funkcję do 2 października
2017 r., do czasu powołania na stanowisko
wiceprezesa GBS Bank ds. sprzedaży.
Tomasz Majszyk (43 lata) kieruje
5-gwiazdkowym hotelem Radison Blu Resort
Świnoujście. Jako dyrektor generalny zarządza hotelem, w którym znajduje się
340 pokojów z widokiem na Bałtyk. Podlega mu 320 pracowników. Pierwsze kroki
w hotelarstwie stawiał w recepcji, najpierw
w amerykańskich hotelach
sieci Starwood, a następnie pełnił funkcję dyrektora w kilku obiektach marki
Radisson Blu. Po powrocie
do Polski związał się z firmą
Accor, po czym kierował
butikowym hotelem. Edukację zdobywał za granicą:
w Oxfordzie oraz Rochester Institute of Technology w USA.
MEW
grudzień 2017

Organizacja konferencji
krok po kroku
Zorganizowanie udanej konferencji czy eventu wymaga dużej umiejętności
planowania, koordynowania działań wielu osób oraz odporności na stres
i szybkiego reagowania na nieprzewidziane sytuacje. Zaangażowanie wielu
osób, zharmonizowanie ich pracy ma olbrzymie znaczenie, ale równie duże
ma wybór miejsca na zorganizowanie konferencji prasowej czy naukowej.
Jak zorganizować konferencję naukową
lub prasową?
Konferencję organizuje się nawet kilka miesięcy, a jej dokładne zaplanowanie może ustrzec
przed wieloma niepowodzeniami. Plan wstępny
powinien zakładać między innymi różne scenariusze wydarzeń i różnorakie warianty spotkania oraz
wybór określonej lokalizacji. Początkowym etapem
organizacji konferencji jest określenie celu i odbiorców, a także czasu jej trwania, tematu, koncepcji,
którą przyjmujemy. Od tego zależy budżet, dobór
mówców i prowadzących ewentualne warsztaty,
a nawet zapewnienie dodatkowych atrakcji czy

całego wydarzenia. Sale, w których przez cały czas
przebywać będą goście i prelegenci muszą zapewniać wygodę, ale także umożliwiać sprawne
funkcjonowanie urządzeń elektronicznych, takich
jak komputery, rzutniki, nagłośnienie, sprzęt dla
tłumaczy. Wyposażenie sali konferencyjnej musi
być dostosowane do potrzeb danej konferencji,
powinno być niezawodne i nowoczesne, a jednocześnie całe otoczenie obiektu powinno sprzyjać
dobremu samopoczuciu gości. Wydarzenie o charakterze ogólnokrajowym czy międzynarodowym
musi także zapewniać dogodny dojazd do miejsca
spotkania i wygodny nocleg dla gości w hotelu.

interesowaniem, dlatego warto zarezerwować
miejsca nawet kilka miesięcy przed wydarzeniem.
Restauracja i strefa wellness
Luksusowe wyposażenie sal konferencyjnych, pokoi noclegowych czy atrakcyjna lokalizacja to jednak nie wszystko. Goście konferencji
potrzebują także pożywnych i smacznych posiłków oraz czasu i miejsca, by odpocząć. W przypadku wynajmu sal konferencyjnych w hotelu
Dana można zapewnić im posiłki w hotelowej
restauracji oraz zamówić dodatkowy catering.
Dzięki strefie wellness goście spędzają czas po
wykładach w saunie, w sali fitness lub w salonie
kosmetycznym. Taki rodzaj odskoczni od długich
godzin na spędzonych w konferencyjnej sali nie
tylko zwiększa ich percepcję i koncentrację, ale
także uprzyjemnią gościom czas, buduje pozytywny wizerunek firmy i zachęca do stałego
uczestnictwa w tego typu wydarzeniach.

wyżywienia. Ważne jest także to, jak długo konferencja będzie trwać. Inaczej bowiem przygotowujemy kilkugodzinne spotkanie w gronie znających się
dobrze osób, inaczej zaś kilkudniowe seminarium
wielojęzyczne, podczas którego gościom należy zapewnić między innymi bezproblemowy dojazd do
sali konferencyjnej, wyżywienie, wygodne zakwaterowanie oraz atrakcje czy spotkania integracyjne.
Najlepsze miejsce na konferencję
Wygląd, standard i sposób przygotowania miejsca, w którym uczestnicy konferencji spędzą kilka
dni czy godzin świadczą między innymi o prestiżu

W takich przypadkach bardzo dobrze sprawdzają się kompleksowe obiekty, takie jak Hotel Dana
w Szczecinie, w którym nie tylko można zapewnić
100 komfortowych pokoi dla gości. Ten szczeciński hotel dysponuje także pięcioma salami konferencyjno-bankietowymi, które można połączyć
w przestrzeń o powierzchni 360m2. Gdy
w jednym hotelu znajdują się nowoczesne sale
konferencyjne i miejsca noclegowe dla gości,
automatycznie rozwiązuje to wiele problemów
logistycznych. Pamiętać jednak trzeba, że tego
typu obiekt konferencyjny cieszy się dużym za-

Aleja Wyzwolenia 50
71-500 Szczecin
www.hoteldana.pl
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Pracowity rok
Mariana Preissa

Veriko Tchumburidze
oczarowała publiczność
Ten koncert na długo zostanie
w pamięci szczecinian. Wirtuozeria
i pasja artystki wręcz uwiodły
publiczność podczas wyjątkowego
wieczoru w szczecińskiej filharmonii.
Brawa nie milkły długo po
zakończeniu koncertu. Mecenasem
wydarzenia był szczeciński
przedsiębiorca Lesław Siemaszko.
Veriko
Tchumburidze,
zwyciężczyni
15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego wystąpiła
w filharmonii 20 października. Towarzyszyła jej
orkiestra symfoniczna szczecińskich filharmoników, których tego wieczoru poprowadziła
młoda dyrygentka Gemma New.
Koncert zapowiadał się niezwykle obiecująco. 20-letnia skrzypaczka po zwycięstwie
w najstarszych zmaganiach skrzypcowych na
świecie jest wręcz rozchwytywana – od roku
trwa jej triumfalny pochód po estradach świata (od Australii przez Chiny, na Portugalii kończąc). W Szczecinie usłyszeliśmy ją w niezwykle
wymagającym utworze „Fantazji szkockiej”
Maxa Brucha. Drugi utwór – uwertura Hebrydy

- Z reguły każdy rok jest dla mnie bardzo pracowity - przyznaje stargardzki
artysta i metaloplastyk Marian Preiss. – Wspólnie z moją załogą wykonujemy
rozmaite balustrady, kraty, bramy, żyrandole, stoły, krzesła, świeczniki, patery,
puchary i statuetki. Ten rok jednak był dla mnie szczególny, bo miałem zaszczyt
upamiętnić niezwykle ważną dla naszego miasta postać, jaką był prezydent
Sławomir Pajor.
(„Grota Fingala”) op. 26. Felixa Mendelssohna
również nawiązywała do atmosfery wysp północnych. Artystka pożegnała się z publicznością wykonaną na bis „Obsesją” Eugene Ysaye
(II sonata na skrzypce solo) uznawaną za jedno
z najwspanialszych i najbardziej wymagających
dzieł w repertuarze solowej wiolinistyki.
Druga część wieczoru należała już do orkiestry. Po przerwie usłyszeliśmy III Symfonię
„Reńską” Roberta Schumanna, jedną z jego
najbardziej pogodnych kompozycji. Wielkie
brawa należą się dyrygentce, pochodzącej
z Nowej Zelandii Gemmie New, która z niezwykłym wyczuciem poprowadziła orkiestrę tego
wieczoru.

Veriko Tchumburidze i Dorota Serwa, dyrektor
Filharmonii Szczecińskiej, w towarzystwie mecenasów
występu Lesława i Pawła Siemaszko.
| fot. ARCHIWUM

Październikowy koncert Veriko Tchumburidze to już kolejne wydarzenie z udziałem
wybitnego artysty, które odbywa się dzięki
mecenatowi Lesława Siemaszko, właściciela
firmy deweloperskiej. W ubiegłym sezonie artystycznym w Szczecinie z inicjatywy szczecińskiego przedsiębiorcy gościł Seong-Jin Cho,
zwycięzca XVII Międzynarodowego Konkursu
Chopinowskiego.
Kk

Metaloplastyka Mariana Preissa ze Stargardu nie trzeba raczej nikomu przedstawiać.
Należąca do niego firma „Preiss - artystyczne
wyroby metalowe” funkcjonuje z powodzeniem już od 1958 r. Artysta ma na swym koncie
wiele różnorodnych elementów kutych, m.in.
odtworzony siedemnastowieczny zegar wieżowy na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, figurę raka na promenadzie w Ińsku oraz
metalowe żagle nad Miedwiem. To właśnie
on zaangażował się w renowację stargardzkiej
kolegiaty Najświętszej Marii Panny Królowej
Świata, wykonanie słupków ze znakami kierunkowymi oraz tablic informacyjnych z mapkami na turystycznym szlaku Stargard - Klejnot
Pomorza. Z jego rąk wychodzą także statuetki Prezydenta Stargardu dla Przedsiębiorcy
Roku, Pomerania Nostra, Perły Biznesu, Złote
Rybki oraz Bursztynowe Pierścienie.

Zmienił Stargard na dobre…
- Oczywiście, w tym roku również wykonywałem sporo tradycyjnych elementów kutych
– mówi Marian Preiss. Ale - jak podkreśla
- sprawą prestiżową stał się dla niego nagrobek prezydenta Pajora.
- Uzgadniając z żoną zmarłego prezydenta
oraz jego najbliższymi współpracownikami wygląd kompozycji, wykonałem nagrobek, który
znalazł się w miejscu pochówku Sławomira Pajora na stargardzkim cmentarzu komunalnym
– wyjaśnia Marian Preiss. - Zależało mi na tym,
aby była to praca wyjątkowa, w uznaniu jego
wieloletniej działalności dla naszego miasta.
Ta masa ludzi, jaka pojawiła się na pogrzebie
prezydenta, świadczyła o tym, że nie był on zwyczajną, obojętną dla innych postacią. Przeciwnie,
był ponadprzeciętny, niepowtarzalny. Zmienił
Stargard na dobre. Chciałem to zaakcentować
w napisie, który zwieńcza płytę nagrobną.
Artysta podkreśla, że nagrobek nie miał być
„krzykliwy i rażąco rozbudowany”. Bo prezydent
Pajor również nie był wyniosły, nie stawiał siebie
na piedestale. Marian Preiss wybrał więc płytę z
granitu, na której zamontował herb miasta oraz
litery w tym samym kolorze i z tego samego materiału co płyta. W narożnikach umieścił blendy
stargardzkie. Nad całością delikatnie unosi się
zaś krzyż, który przez całe życie dźwigał zmarły prezydent, ale który go nigdy nie przygniótł
i zniechęcił do działania.
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Marian Preiss prezentuje
tablicę upamiętniającą
kolej wąskotorową
w Ińsku. | fot. ANETA SŁABA

Na filmowej kliszy
W połowie br. na prośbę burmistrza Ińska
Marian Preiss wykonał pomnik, upamiętniający
twórczość Jerzego Hoffmana, wybitnego reżysera, który stał się patronem promenady nad
jeziorem. Przy realizacji tego przedsięwzięcia
stargardzki artysta współpracował ze szczecińskim rysownikiem Henrykiem Sawką. Statuę
stanowi kamień, w którym zamontowano tablicę imitującą filmową kliszę z czterema kadrami.
Informują one o znajdującej się w tym miejscu
Promenadzie Jerzego Hoffmana oraz tytułach
jego najważniejszych filmów, a całe dzieło rozpoczyna rysunek reżysera na koniu z podpisem:
„Hoffman wielki koronny” i okrzykiem w dymku:
„Akcja!”.
Natomiast najnowszą pracą Mariana Preissa jest mosiężna płaskorzeźba, upamiętniająca kolej wąskotorową w Ińsku, funkcjonującą
w latach 1895-1996 oraz Krzyż Kolejarzy odrestaurowany z inicjatywy dawnych pracowników PKP Stacji Kolei Dojazdowej w Ińsku przy
udziale mieszkańców ul. Kolejowej.
- Bardzo się cieszę, że wokół mnie jest
wielu ludzi, którzy mają do mnie zaufanie i
zlecają mi nowe zadania do wykonania - zaznacza Marian Preiss. - Takie prace dodają mi
skrzydeł, bo są okazją do wymyślenia projektu
i samodzielnej jego realizacji. Mogę wtedy popuścić wodze fantazji i wykonać dzieło jedyne
w swoim rodzaju, ale będące moją wizytówką.
Najważniejsze bowiem dla mnie jest zadowolenie zamawiającego, bo wtedy mam pewność, że moje starania nie poszły na marne.
I zawsze robię wszystko, aby tak właśnie się stało
- dodaje artysta.
Aneta Słaba
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Mercedes
klasy X
Pierwszy pickup Mercedesa miał
swoją premierę w salonie Mercedes-Benz Mojsiuk pod koniec listopada.
Auto o użytkowym rodowodzie skierowane
jest nie tylko do tych, którzy potrzebują woła
roboczego, ale też do miłośników sportu, aktywnego stylu życia i przygód. Dzięki terenowej charakterystyce (dostępne są wersje ze
stałym i z załączanym napędem na cztery koła)
samochód może być interesującą propozycją
m.in. dla właścicieli firm budowlanych i geodetów. Zdaniem przedstawicieli Mercedes-Benz
Mojsiuk, klasa X, dzięki dużym maksymalnym
kątom natarcia i prześwitom, dobrze radzi
sobie w terenie, a na trasie pozwala jechać z
prędkością 180 km/h. Jest przy tym zaskakująco cicha.
Walory klasy X sprawdzić można było wybierając się na przejażdżkę po nierównym terenie z gościem specjalnym imprezy promującej
samochód, znanym m.in. z anteny TVN Turbo,
Kubą Bielakiem.

Mercedes-Benz chwali się, że w klasie X łączy światy. Z jednej strony to mocne, twarde
auto, które bezproblemowo przewiezie ładunek o masie ponad 1000 kg i pociągnie przyczepę o masie do 3,5 tony. Z kolei w środku
jest elegancko i komfortowo, a wnętrze nie
pozostawia wątpliwości, że siedzimy w mercedesie. Miłośnicy marki, którzy na co dzień
poruszają się autem osobowym z gwiazdą na

Alfa Romeo i Jeep
obok ronda Hakena
Salon tych marek uzupełnionych
o auta Fiat Professional i Abarth
{FCA} otworzyła firma Gezet.
Mocne samochody z koncernu FCA (m.in.
510-konna Alfa Romego Giulia Quadrifoglio), laserowy show i pokaz „malowania piaskiem” - m.in.

takie atrakcje towarzyszyły uroczystemu otwarciu
salonu. Imprezę prowadził Filip Chajzer.
Grupa Gezet jest największym autoryzowanym dealerem samochodów w województwie
lubuskim i jedną z największych grup dealerskich
w Polsce. Prowadzi kilkanaście salonów w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie oraz Zielonej Górze.

Prezentacja klasy X w Van Pro Center
Mercedes-Benz Mojsiuk | fot. SG

masce, a potrzebują czegoś, w czym przewiozą
narzędzia lub sprzęt sportowy, mogą teraz wybrać pickupa swojego ulubionego producenta.
- Klasa X to auto dla tych, którzy nie boją się
zostać zauważeni - usłyszeliśmy podczas prezentacji w salonie Mojsiuk Mercedes-Benz. SG

Gezet sprzedaje auta marek Alfa Romeo, Fiat,
Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Mitsubishi oraz
Suzuki, a także motocykle i skutery marki Honda.
Piotr Kaźmierczak, kierownik Działu Marketingu Grupy Gezet, mówi: - W nowym salonie
w Szczecinie w pobliżu ronda Hakena świadczymy
pełną gamę usług serwisowych (posiadamy autoryzację na wszystkie oferowane w salonie marki).
Ofertę usług uzupełnia także szeroka gama ubezpieczeń komunikacyjnych, rozszerzona także o ubezpieczenia majątkowe i na życie.
W nowym salonie zatrudnionych jest ok. 40
osób. Kierownikiem salonu Fiat/Fiat Professional
oraz Abarth jest Jacek Chłopecki, który pełni
tę funkcję od początku obecności Grupy Gezet
w Szczecinie. Zespół doradców handlowych tej
części salonu wywodzi się jeszcze z firmy Autogryf
(poprzedniego dealera marki Fiat w Szczecinie).
Zespołem sprzedaży marek Alfa Romeo oraz
Jeep w nowym salonie kieruje Paweł Sulski, który
rozpoczynał pracę w Grupie Gezet wiele lat temu w
Gorzowie. Był najpierw doradcą handlowym marki
Mitsubishi, później odpowiadał za sprzedaż marek
Jeep oraz Alfa Romeo. Także zespół serwisu, którym kieruje Robert Lecyk składa się w dużej części
z pracowników z doświadczeniem z Autogryfu.
W Szczecinie Grupa Gezet prowadzi jeszcze
przy ul. Białowieskiej salon samochodów i motocykli marki Honda, a także salon smochodów używanych.
mab, zm

Podczas otwarcia salonu oprócz samochdów
zainteresowanie płci pięknej wzbudzał Filip Chajzer,
prowadzący imprezę. | fot. SG
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Smaczna zima
w Novotelu
Mnóstwo kulinarnych niespodzianek przygotowała na zimę NOVO2
- restauracja hotelu Novotel Szczecin Centrum. Nowa karta, bogate menu
świąteczne i pokazy gotowania na żywo przyciągają wielu gości i firmy,
które organizują tam spotkania dla pracowników.
Konkretne, rozgrzewające dania i sezonowe
produkty - to główni bohaterowie menu, które
od początku grudnia obowiązuje w restauracji czterogwiazdkowego hotelu przy ul. 3 Maja
w Szczecinie. Ucztę zacząć można od club sandwicha z kurczakiem lub wegańskiej zupy dyniowej. Wśród dań głównych warto zwrócić uwagę
na kurczaka zagrodowego ze smardzami i olejem
rydzowym oraz na sandacza z buraczkami i puree
z jarmużu. Dla tych, którzy lubią kuchnie świata jest m.in. indyjska, wegańska garam masala.
Swoimi prawami rządzi się menu wigilijne. Ale
i tu zespół kucharzy kierowany przez Piotra
Sierocińskiego postanowił urozmaicić repertuar dań. Na spotkania firmowe w okresie
świątecznym w restauracji w szczecińskim

Novotelu wybrać można potrawy w wersji
klasycznej, regionalnej (m.in. z paprykarzem)
i egzotycznej (tu pojawia się m.in. kofty w sosie
grzybowym lub assiete ze śledzia).
Z wizyty w restauracji Novo2 zadowoleni będą miłośnicy wina oczekujący fachowej
obsługi. Pracujący w niej Bartosz Łukaszczyk
zajął pierwsze miejsce w teście wiedzy sommelierskiej WSET w ogólnopolskim rankingu sommelierów grupy Orbis. Uczestniczył on, wraz
z Agnieszką Hercyk-Barańską z sąsiedniego
hotelu Ibis Szczecin Centrum, w szkoleniu organizowanym w ramach AccorHotels Académie
Poland and Baltic States.
Dobre jedzenie i sprawdzona obsługa sprawiają, że restauracja Novotel Szczecin Centrum

Bartosz Łukaszczyk, sommelier
z restauracji NOVO2 | fot. mab

jest coraz chętniej odwiedzana przez gości szukających nie tylko dobrej kuchni, ale też zabawy.
Wyjątkowo szybko „sprzedała się” w tym roku
organizowana tam zabawa sylwestrowa.
- Zapraszamy do odwiedzenia nas w okresie
świątecznym, a także podczas karnawału. Na
pewno nie zabraknie wtedy wielu atrakcji, takich
jak coraz bardziej popularne pokazy live cooking.
Aby ich nie przegapić, warto śledzić naszą stronę
na Facebooku - zachęca Małgorzata Fieducik,
dyrektor hotelu Novotel Szczecin Centrum.
SG

Dizajn w ręce pracowników
Co by było, gdyby to pracownicy hotelu aranżowali jego pokoje? Mogą się
o tym przekonać goście Novotelu Szczecin Centrum przy alei 3 Maja 31.
Szczeciński Novotel bierze udział w programie „MyRoom by AccorHotels”. Pokoje aranżowane są w oparciu o pomysły pracowników.
Są one odzwierciedleniem ich pasji. Indywidu-

alną aranżację otrzymały jak na razie cztery
pokoje. Wyróżniają się ozdobami na ścianach
i drzwiach, elementami wyposażenia, a nawet
drobnymi szczegółami w łazienkach.

- Pracownik poprzez aranżację pokoju opowiada nam swoją historię, za pomocą której
przekazuje gościowi ładunek pozytywnych
emocji. Wierzymy, że to innowacyjne podejście
wzmocni relacje pomiędzy gościem a personelem. Przyczynia się do pobudzania transformacji
kulturowej, motywuje pracowników i zachęca
ich do kreatywności – mówi Piotr Jankowski –
Relacje z gośćmi - Novotel Szczecin Centrum.
Pokój podróżniczy zaprojektowany przez
Katarzynę powstał z myślą o spragnionych
wrażeń miłośnikach przygód. Jego oryginalny wystrój zabiera gości w świat dalekich wypraw. Za sprawą Tomasza w Novotelu znalazł
się pokój, w którym można się nacieszyć morskim klimatem. Sieci, mewy i leżaki nie pozostawiają złudzeń, że Szczecin leży (prawie) nad
morzem.
Od kilku lat Novotel Szczecin Centrum
jest partnerem prestiżowego turnieju tenisowego Pekao Szczecin Open. Wtedy w hotelu
mieszkają zawodnicy i organizatorzy tworzący
to sportowe widowisko, którym żyje miasto.
Beata stworzyła pokój nawiązujący do rozgrywek na kortach - są tu piłki, rakiety i zdjęcia
z zawodów.
SG

Pokoje tematyczne w Novotel Szczecin Centrum
| fot. mab
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Podaruj uśmiech swojemu pracownikowi
Sytuacja na rynku pracy powoduje,
że coraz trudniej jest utrzymać
i pozyskać pracownika. Dbałość
o jego komfort pracy i samopoczucie
zaczyna być standardem,
a nie elementem wyróżniającym
pracodawcę. Największym wyzwaniem
w tym obszarze staje się znalezienie
rozwiązań, które nie będą generowały
dodatkowych kosztów dla firmy. Takie
też są w zasięgu ręki,
a okres przedświąteczny, w którym
obdarowywanie nabiera większego
znaczenia, sprzyja by rozważyć
czy po nie sięgnąć.
Społeczna odpowiedzialność biznesu firm,
która polega na uwzględnieniu w działaniach
przedsiębiorstw nie tylko troski o aspekty ekonomiczne, ale także o otoczenie, środowisko czy
pracowników, stała się jednym z trendów wyznaczającym kierunek działań firm. Wyjątkową wagę
przywiązuje się do dbałości o pracowników, bez
których firmy nie mogą sprawnie funkcjonować
i się rozwijać. Coraz częściej stosuje się np. zapewnienie pracownikom podczas pracy poczęstunku
w postaci świeżych warzyw i owoców, aby byli
i zdrowi, i zadowoleni. Oczywiste jest, że pracownik z problemami zdrowotnymi nie będzie wykonywał swojej pracy lub będzie mniej efektywny.
Dlatego dbałość o ten obszar dla pracodawców
powinien być szczególnym priorytetem.
Działania dotychczas przypisywane głównie
dużym firmom oferującym pracownikom nawet rozbudowane pakiety medyczne, stają się
również dostępne w uproszczonej formie dla
mikro, małych i średnich firm. - Mamy przygotowaną ofertę dla firm w trzech wariantach. Jednym

Zespół Centrum Medycznego Słowik w przyjazny i odpowiedzialny sposób dba indywidualnie o każdego pacjenta.

z wariantów jest podpisanie porozumienia
o współpracy, w którym zobowiązujemy się do
ustalenia dla pracowników danej firmy odrębnego
cennika usług medycznych, który jest korzystniejszy
niż cennik powszechnie obowiązujący. Pracownik
ma korzyść wynikającą z faktu pracy w danej firmie i od niego zależy czy skorzysta z oferty – mówi
dr Katarzyna Kazojć, Manager Centrum Medycznego Słowik. – Inną formą jest przygotowanie
pakietów w zakresie ustalonych z firmą cen, do wykorzystania w ciągu roku lub w innym przedziale czasowym, obejmujących wybrane formy konsultacji,
zabiegów, czynności lekarskich, których ceny w pakiecie również są znacznie bardziej korzystne. Koszty
takiego pakietu w jednym z wariantów pokrywa pracownik i ma wybór czy chce takie koszty ponieść czy
nie skorzysta z oferty. Coraz częściej jednak pracodawcy wybierają wariant, w którym sami pokrywają
koszty, co mobilizuje pracowników, aby jednak taki
pakiet wykorzystać - dodaje.

Z reguły niższe ceny niż u konkurencji kojarzą
się z niższym poziomem jakości usług, wykorzystanych materiałów czy obsługi klienta. – Zachowujemy najwyższe standardy w stosunku do każdego pacjenta. Zawód lekarza jest zawodem zaufania
publicznego. Dobro pacjenta jest dobrem najwyższym. Korzystamy z efektu skali przy większej liczbie pacjentów, co pozwala obniżyć koszty poszczególnych usług od około 10% do nawet 40-50% . Nie
wiąże się to w żaden sposób z obniżeniem jakości
usług. Wszyscy nasi lekarze w pełni profesjonalnie
zajmują się każdym pacjentem – zapewnia lek.
stom. Mariusz Słowik, właściciel Centrum Medycznego Słowik.
Okres świątecznych wydatków często powoduje ograniczenia w finansach przeznaczanych
na dbałość o zdrowie własne i swojej rodziny.
Z drugiej strony jest to czas, w którym podejmuje się decyzje o zmianach i bywają to właśnie
zmiany w podejściu do własnego zdrowia i wyglądu (np. schudnę, pójdę do lekarza, zadbam
o wygląd). Prezent dla pracownika w postaci
usług medycznych z pewnością będzie prezentem praktycznym, trafionym i powodującym
jego szeroki uśmiech.
Centrum Medyczne Słowik to centrum medyczne, w którym wykwalifikowany personel
specjalizujący się w stomatologii, okulistyce
i dietetyce, dysponujący najnowocześniejszą
wiedzą i sprzętem medycznym, w przyjazny
i odpowiedzialny sposób dba indywidualnie
o każdego pacjenta. Do tej pory lekarze przyjmowali pacjentów w dwóch punktach. Jeden
z nich pod nazwą Centrum Medyczne Kaszubska, ul. Kaszubska 59, drugi pod nazwą Dentmar,
ul. 5 Lipca 11. Obecnie nazwa została ujednolicona
od niedawna oba punkty funkcjonują jako Centrum Medyczne Słowik.

Sylwester

Centrum Medyczne Słowik
tel: 91 485 06 56
facebook.com/CentrumMedyczneSlowik/
www.cm-slowik.pl
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Memoriał sław
Największa i najważniejsza impreza
brydża sportowego na Pomorzu
Zachodnim odbyła się w dniach
od 3 do 5 listopada w Stargardzie.
W hali sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji zebrało się ponad
300 zawodników z całej Polski
uprawiających tę dyscyplinę sportowa.
Memoriał organizowany po raz 27. nosi imię
Janiny Wielkoszewskiej, stargardzianki, wielkiej
popularyzatorki i miłośniczki brydża. Odbywa się
co roku pod patronatem prezydenta Stargardu
i starostwa stargardzkiego.
- W tym roku uczestniczyła w memoriale, składającym się z trzech odrębnych turniejów rekordowa
liczba uczestników – mówi Krzysztof Orzechowski, główny organizator turnieju, prezes stargardzkiego klubu Brydż – Star. - Na turniej zawitali
m.in. wiceprezes Polskiego Związku Brydżowego,

poseł na sejm Tomasz Latos, Piotr Walczak, wieloletni kapitan reprezentacji Polski.
Do Stargardu przyjechali wielokrotni uczestnicy finałów mistrzostw Świata i Europy, kadrowicze i czołowi polscy zawodnicy tacy, jak: Apolinary Kowalski, Jerzy Russyan, Piotr Tuszyński,
Stanisław Gołębiowski, Przemysław Zawada
i Wojciech Strzemecki. W memoriale wzięły też
udział aktualne reprezentantki Polski w kategorii
pań Anna Sarniak i Danuta Kaznucha.
Najważniejszy turniej Memoriału, sobotni turniej z cyklu Grand Prix Polski par wygrał duet Łukasz Breda i Ryszard Sakowicz, reprezentujący
drużynę mistrza Polski 2016 Ilankę Rzepin. Najlepszą parą z Pomorza Zachodniego w tym turnieju
został duet Tomasz Jakóbczak i Włodzimierz
Reszelski, reprezentujący szczeciński klub Pod
Wieżą. Odnotujmy jeszcze, że w pierwszym dniu
Memoriału turniej na punkty meczowe wygrała
para z udziałem szczecinianina Konrada Araszkiewicza, który wystąpił w duecie z Holendrem
Ceesem Reimerem.
wab

Od lewej Elżbieta Szumska, dyrektor MDK Stargard, Ewa
Socha, wiceprezydent Stargardu, Krzysztof Orzechowski,
Tomasz Latos, Beata Radziszewska, prezes OSiR Stargard
oraz Stanisław Kietrys, sędzia główny memoriału.
| fot. TADEUSZ SURMA

Rozpędzony duet
Jak co roku pod koniec września rozegrano w Szczecinie najstarszy mityng
brydżowy organizowany w Polsce - „Bursztynowy”. To 59. edycja tych
zawodów, które należą do największych i najważniejszych w regionie.
W stawce ponad 150 zawodników najcelniej wistowali reprezentanci grodu
Gryfa – Piotr Klimacki i Ryszard Smejda.
Miejscem zmagań był - podobnie jak w roku
ubiegłym – Szczeciński Dom Sportu. Na potrzeby dwudniowej rywalizacji Miasto Szczecin udostępniło grającym halę sportową, w której zazwyczaj grają swoje mecze ligowe siatkarze lub
koszykarze.

- Frekwencja była lepsza niż przed rokiem.
To znak, że nasza impreza trzyma poziom - mówi
Mirosław Stelmaszyk, prezes Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego. - Na zawody
regularnie przyjeżdżają brydżyści ze Szwecji oraz
reprezentanci kraju w różnych kategoriach wie-

kowych. Także tym razem zjawili się u nas goście
z zagranicy i utalentowani juniorzy.
Jednak główne laury zebrali tym razem lokalni
zawodnicy, m.in. grający w ekstraklasie Ryszard
Smejda (ZOiM & Fiori Szczecin) z Piotrem Klimackim (Fundacja RBS Szczecin), którzy okazali się nie
do zatrzymania i to w obu turniejach par! Takiej sytuacji jeszcze w mityngu Bursztynowym nie było.
Patronat medialny nad imprezą sprawował
m.in. „Świat Biznesu”, zaś honorowy - prezydent
Miasta Szczecin Piotr Krzystek oraz Urząd Marszałkowski. Od strony organizacyjnej całość „dopinał” dyrektor imprezy – Wincenty Grela.
PS

1 października w gościnnych
wnętrzach Centrum Handlowego
Galaxy w Szczecinie rozegrano
VI mistrzostwa Pomorza Zachodniego
par mikstowych w brydżu sportowym.
W turnieju uczestniczyło 31 par
z naszego regionu, a także kilka
mikstów z województw ościennych.
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Restauracja Binowo Park Golf Club
pyszne dania serwuje nie tylko
miłośnikom golfa. Na niedzielne
obiady, a także na firmowe lub
rodzinne uroczystości, wpadają tutaj
mieszkańcy okolicy i szczecinianie.
A przed Bożym Narodzeniem
zamawiają świąteczny catering.
W sezonie – od kwietnia do października – do
restauracji Binowo Park Golf Club można przyjść
w każdej chwili. Od wtorku do niedzieli restauracja oferuje wtedy pełną kartę. Po sezonie trzeba
się wcześniej umówić. Odpowiednio wcześniej
warto też skontaktować się, by zarezerwować
tutaj np. komunię, chrzciny, wesele czy większą
imprezę firmową. Na takie uroczystości restauracja prócz sali głównej może także udostępnić
salę konferencyjną oraz salę kominkową, a latem
również ciekawe miejsce w plenerze.

Miksty na ministerialnym poziomie

Miłą niespodzianką był udział w turnieju
minister Haliny Szymańskiej, szefa kancelarii
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, która wykroiła w swoim napiętym zawodowym tygodniu
niedzielny pobyt w Szczecinie. Odnotujmy
w tym miejscu, że w parze ze swoim partnerem
Ryszardem de Lewinem-Lewińskim zdobyła
w końcowej klasyfikacji 9. miejsce. Duet ten reprezentuje klub TKKF Energa Łobez.
Turniej wygrali faworyci. Anna Maduzia,
juniorka obsypana wieloma tytułami międzynarodowymi wraz z partnerem Marcinem Dobro-

Smaczna kuchnia
nie tylko dla golfistów

Bez biletu wstępu

wolskim. Jest to duet mający swój rodowód
w Szczecinku, reprezentuje obecnie barwy AZS
Uniwersytet Warszawski. Miejsca na podium
wywalczyły też Wioleta Paczyńska ze Zdzisławem Moleniem ze Szczecina oraz Danuta
Skowronek wraz ze Stanisławem Kuleszą
z Międzyzdrojów.
Głównym partnerem imprezy prócz Centrum Handlowego Galaxy, była sieć kawiarni

Miłym akcentem był udział w turnieju pani minister Haliny
Szymańskiej (druga od lewej). | fot. ARCHIWUM

Starbucks oraz Fabryka Cukierków Dobosz
z Trzebieży , która ufundowała kosz słodyczy dla
pary zwycięskiej oraz upominki dla wszystkich
uczestników imprezy. Współorganizatorem
i patronem medialnym turnieju była redakcja
„Świata Biznesu”.
w
grudzień 2017

- Ze względu na bliskość Szczecina, atrakcyjne położenie przy Puszczy Bukowej i chyba jeden
z najpiękniejszych w okolicy widoków na las oraz
malownicze wzgórza pola golfowego, nasza restauracja jest coraz bardziej popularnym miejscem
takich imprez. Często decydują się na nie goście,
którzy najpierw przyjechali na obiad czy deser przy
kawie – mówi Maria Skowrońska, menedżer
Binowo Park Golf Club. - Ludzie powoli przekonują się, że nie trzeba tu mieć biletu wstępu.
To miejsce otwarte dla wszystkich gości. Doceniamy to, że coraz częściej zaglądają do nas także
spacerowicze, biegacze i rowerzyści.
Restauracja wyspecjalizowała się także w ceremoniach zaślubin na świeżym powietrzu oraz

organizacji wesel (latem nawet na 150 osób,
a zimą na około 40).
- Wesela tutaj organizowali nawet Polacy
z zagranicy. Młode pary zachęca fakt, że możemy
zaoferować nie tylko typowe wesele, ale także ze
specjalnymi atrakcjami: fajerwerkami, pochodniami, ogniskiem, partyjką golfa czy nawet wesele
grillowe - mówi Łukasz Wojtkiewicz, szef kuchni
i szef restauracji. Podkreśla, że goście, którzy raz
trafili do ich restauracji, wracają przede wszystkim ze względu na kuchnię. - Stawiamy na jakość,
naturalne produkty, także naturalne przyprawy,
zioła. Dlatego wraz ze zmieniającym się sezonem,
zmienia się nasza karta. Goście to doceniają.

Skwierczące krewetki

Restauracja Binowo Park Golf Club zaprasza nie tylko
miłośników golfa. | fot. BPGC

i owoce morza. I właśnie takie dania proponuje
w Binowie. Pamięta także o ofercie dla wegetarian.
- Hitem w naszej karcie stały się Skwierczące
krewetki, Schab złotnicki i makarony. Makarony
z bogatym bukietem warzyw albo z polędwicą
czy kurczakiem lub krewetkami - mówi.
Na tegoroczne Boże Narodzenie w ofercie
cateringowej restauracja Binowo Park Golf
Club proponuje klasyczne polskie potrawy wigilijne, a także świąteczne przysmaki według
pomysłu szefa kuchni, np. roladki z karpia
w sosie śliwkowo-chlebowym czy dorsza
z chrzanem na grzybowym ragout.
Łukasz Wojtkiewicz, szef kuchni i restauracji | fot. BPGC

Szef kuchni uważa, że coraz większa popularność restauracji wiąże się także z ich sukcesami.
- W 2016 r. podczas październikowej edycji
Restaurant Week Szczecin restauracja Binowo
Park Golf Club zajęła I miejsce, a także zdobyła
nagrody za „Najlepszy deser” i „Najlepsze danie
główne” - mówi Łukasz Wojtkiewicz. - Wiosną
tego roku znów zostaliśmy nagrodzeni za „Najlepszy deser” oraz „Najlepsze danie główne”.
W edycji ogólnopolskiej Restaurant Week 2017
wygraliśmy w kategorii „Najlepszy deser”.
Gości zachwycił wtedy Parfait z kaszy gryczanej z sorbetem malinowym, gorzką czekoladą
i koniakiem (aby go spróbować, także wcześniej trzeba zamówić go u szefa kuchni).
W listopadzie 2017, podczas ostatniej edycji
Restaurant Week Szczecin, restauracja Binowo
Park Golf Club również została doceniona za
Najlepsze danie główne oraz Najlepszy deser
i zajęła 1. miejsce w kategorii ogólnej.
Łukasz Wojtkiewicz preferuje lekką kuchnię
europejską. Lubi polskie i włoskie smaki. Ceni ryby
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Twarze biznesu
Aneta Miller, dyrektor ds. klienta korporacyjnego PZU Życie SA w Szczecinie

Mój znak zodiaku
Moje uniwersytety

Lew
Akademia Rolnicza w Szczecinie, SGH
w Warszawie, Akademia
im. L. Koźmińskiego w Warszawie

Moja ulubiona postać

Amelia, tytułowa bohaterka francuskiego
filmu w reżyserii Jeana-Pierre’a a Jeuneta

Co cenię u mężczyzny

Inteligencję i poczucie humoru

Co cenię u kobiety
Moja największa wada
Czego najbardziej nie lubię
Ulubione zajęcie po pracy
Czym zachwyciłam się ostatnio
fot. ARCHIWUM

O czym marzę

Zaradność i akceptację siebie
Optymizm
Zakłamania
Książki, snowboard, morze
Myśleniem wizualnym i flipowaniem
O przebiegnięciu maratonu

Przemysław Szczepaniak, dyrektor ds. rozwoju Waimea Holding S.A.
Mój znak zodiaku Baran
Moje uniwersytety Rodzice, Akademia Leona Koźmińskiego,
Politechnika Szczecińska
Moja ulubiona postać Bruce Dickinson, wokalista zespołu Iron Maiden
Co cenię u mężczyzny Pewność, że można na nim
polegać w każdej sytuacji
Co cenię u kobiety Uśmiech na co dzień, poranną
kawę i wiatr we włosach
Moja największa wada Generalnie składam się z wielu wad
i trudno wskazać dominującą
Czego najbardziej nie lubię Nieszczerości
Ulubione zajęcie po pracy Jazda rowerem
Czym zachwyciłem się ostatnio Czerwonym dywanem listopadowych
liści w Puszczy Goleniowskiej

fot. M. ABKOWICZ

O czym marzę O podróży rowerowej dookoła świata
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Wysłuchali: ata, wab
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