czerwiec – lipiec 2013 . nr 6-7 [139-140]

Magazyn gospodarczy Pomorza Zachodniego
www.swiatbiznesu.com

czerwiec - lipiec 2013

1

czer wiec - lipiec 2013 · nr 6-7 [139-140]

Członek Północnej Izby Gospodarczej

Adres redakcji
Świat Biznesu
pl. Hołdu Pruskiego 8
70-550 Szczecin
tel. 91/4429275
fax 91/8854803
redakcja@swiatbiznesu.com

Redaktor naczelny
Włodzimierz Abkowicz
tel. 91/4429275

Zespół redakcyjny
Michał Abkowicz
Mieczysław Manik
Łucja Pawłowska
Paweł Stężała
Magdalena Szczepkowska

Stanisław Flejterski
Wojciech Olejniczak
Aneta Zelek

Skład kolumn
tel. 603557311
monika@vemo.pl

Druk i naświetlanie
„Rex-Druk”, ul. Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel. 91/4281111
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
„Świat Biznesu” w Internecie:

www.swiatbiznesu.com

2

czerwiec - lipiec 2013

czerwiec - lipiec 2013

forum

s. 6

Tegorocznej wymianie poglądów na dziewiątym Forum Samorządowym, organizowanym
w dniach 3-4 czerwca w Kołobrzegu, towarzyszyć będzie hasłoprzewodnie - Wzrost i rozwój potencjału Europy poprzez inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów.
W przededniu forum rozmawiamy o niektórych tematach, które zostaną poruszone
w Kołobrzegu, z prof. Krystyną Brzozowską, prodziekan, kierownik Katedry Finansów Publicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Olgierdem Geblewiczem, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, Sławomirem Pajorem, prezydentem Stargardu Szczecińskiego i Andrzejem Wyganowskim, wójtem Stepnicy.

ZPSB: świątynia biznesu

s. 10

„Świat Biznesu” rozmawia z prof. dr hab. Anetą Zelek, prorektorem ds. rozwoju Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu o 20-leciu uczelni.

Koktajl biznesowy

s. 30

Składnikami koktajlu są w tym wydaniu: Złote Lunety - nagrody Obserwatora Morskiego,
Raut Europejski Business Clubu Szczecin, Piknik nad Odrą, Polsko-Niemieckie Targi Gospodarcze w Policach, pierwsi najemcy w North-West Logistics Park i rozbudowa szczecińskiego
zakładu firmy kk-electronic.

Wydarzy się jutro

s. 36

28. Międzynarodowy memoriał szachowy im. Tadeusza Gniota rozegrany zostanie
w lipcu w Klubie Nauczyciela w Policach.
Druga edycja Mistrzostw Polski w dwuboju golfowo-brydżowym
s. 37
przyciągnie miłośników tych dyscyplin na pole golfowe w Binowie.

Radość Karola Marksa
Biznes bez iluzji Anety Zelek.

s. 38

Polska to taka dziwna kraj
Na przekór Wojciecha Olejniczaka.

Stali felietoniści

Monika Gerlicka

Na okładce: W Szczecinie w dniach 13-15 czerwca odbędzie
się I Kongres Morski – spotkanie świata biznesu, nauki
i polityki ze sfery szeroko rozumianej gospodarki morskiej
fot. Dariusz Gorajski

Samorządowe portfele

region
i gospodarka

ul. Cukrowa 45-5
71-004 Szczecin
tel. 91/8854804
fax 91/8854803

felieton

Wydawca
ABKOWICZ PRESS

s. 4

„W dwa ognie” z Pawłem Szynkarukiem, dyrektorem naczelnym Polskiej Żeglugi Morskiej oraz Dariuszem Więcaszkiem, prezesem Północnej Izby Gospodarczej, pomysłodawcami i organizatorami I Kongresu Morskiego grają Magdalena Szczepkowska i Włodzimierz Abkowicz.

Quo vadis, praco?

s. 39

Rozważania na czasie Stanisława Flejterskiego.

Menadżerowie od A do Z
Lektury „Świata Biznesu”: „Klub 100 - Monografia Zachodniopomorskich
Menadżerów”.

Twarze biznesu

s. 40

Na pytania z naszego kwestionariusza odpowiadają Agnieszka Łabucka, dyrektor I Oddziału GBS Banku w Szczecinie i Janusz Motyliński, prezes Zarządu Morskiego Portu Police.

Karuzela kadrowa
Namiętność wytańczona

s. 41
s. 42

Pierwszy od wielu lat spektakl baletowy przygotowany przez zespół
Opery na Zamku spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności.

Następczynie Żakliny i Ilony poszukiwane

s. 43

18 finalistek zaprezentuje się jurorom i publiczności podczas czerwcowej kulminacji konkursu Miss Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej.

Rejs z biznesem

s. 44

Imprezy firmowe dla pracowników i spotkania z kontrahentami na pokładzie
statku Odra Queen - to sposób na dobry klimat w biznesie.

Jakub Ossowski wygrywa
Floating Garden Szczecin Open Presented by Grupa Azoty to najstarsze w Polsce
zmagania profesjonalnych golfistów.

W Reczu na dwóch kółkach

s. 46

Na początku roku ruszyła kolejna edycja Grand Prix Pomorza Zachodniego w brydżu sportowym. Cykl, który już w maju osiągnął półmetek, obejmuje 12 ważniejszych
turniejów rozgrywanych na terenie naszego województwa.

Jak doktor z doktorem
W gościnnych salach hotelu Novotel Szczecin Centrum rozegrano po raz drugi wielomecz
branżowy w brydżu sportowym.
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personalia

Tym razem nasz magazyn ukazuje się
w przededniu dwóch istotnych wydarzeń gospodarczych organizowanych na Pomorzu Zachodnim.
W dniach 3-4 czerwca w Kołobrzegu odbędzie się
9. Forum Samorządowe organizowane przez Urząd
Marszałkowski przy współudziale Uniwersytetu
Szczecińskiego. W dyskusji redakcyjnej pt. „Samorządowe portfele” poprzedzającej Forum rozmawialiśmy
z reprezentantami samorządu i świata nauki m.in.
o finansach i zdolnościach inwestycyjnych samorządów w sytuacji spowolnienia gospodarczego.
Drugim znaczącym wydarzeniem będzie I Kongres Morski, który organizuje od 13 do 15 czerwca
Północna Izba Gospodarcza wraz z Polską Żeglugą
Morską. Na naszych łamach rozmawiamy z Pawłem
Szynkarukiem, dyrektorem PŻM i Dariuszem Więcaszkiem, prezesem Północnej Izby Gospodarczej.
Zacytujmy tylko dwie wypowiedzi naszych rozmówców. - Chcemy, by rządzący traktowali nas jako swoisty think tank szerszej myśli ekonomicznej szeroko
pojętej gospodarki morskiej – mówi Dariusz Więcaszek. - Zamierzamy uzmysłowić politykom efekty
powiązań między różnymi sektorami gospodarki –
uważa Paweł Szynkaruk. - To, jaki wpływ na inne
sektory gospodarki mają porty i żegluga.
W najnowszym wydaniu naszego magazynu piszemy też o dwudziestoleciu świątyni biznesu, jakim
stała się na przestrzeni lat Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, a także o innych wydarzeniach ze świata
biznesu i jego najbliższego otoczenia.
Włodzimierz Abkowicz

Morskie dylematy

styl życia

Szanowni
Czytelnicy!

W numerze

rozmowa
numeru

Od wydawcy

Fot. M. Abkowicz
Fot. M. Abkowicz

Paweł Szynkaruk:
- Chcemy, by efekty pracy kongresu
były początkiem ściślejszej
współpracy z europarlamentem, choć
ostatnio relacje z europosłami
się poprawiły.

Dariusz Więcaszek:
- Dziś w Polsce branża morska jest
niedoceniana. Nie posiada osobnego
prawodawstwa, a rząd uważa, że nie
ma takiej potrzeby.
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- W połowie czerwca Szczecin będzie gościć
uczestników I Kongresu Morskiego. Jaka jest idea
spotkania?
Dariusz Więcaszek: - Wyznaczyliśmy trzy główne cele kongresu: określenie stanu gospodarki morskiej w Polsce jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej, opracowanie wytycznych dla doktryny
polskiego państwa morskiego i podjęcie działań na
rzecz integracji gospodarki morskiej krajów regionu Morza Bałtyckiego.
Paweł Szynkaruk: - Branża morska organizuje
wiele konferencji i seminariów, ale nie mamy takiego
spotkania, na które przyjeżdżają przedstawiciele wielu sektorów związanych z gospodarką morską. Jakie
branże pojawią się na kongresie? Oczywiście żegluga, porty i stocznie. Reprezentowane będą też takie
sektory gospodarki, jak: gospodarka żywnościowa,
morskie farmy wiatrowe, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i szeroko pojęty sektor bezpieczeństwa na morzu, który związany jest nie tylko z
zabezpieczeniem ładunków w portach i w żegludze,
ale także z zagrożeniami terrorystycznymi, do jakich
dochodzi choćby w okolicach Somalii. Zaprosiliśmy
także specjalistów związanych z prawem morskim,
ubezpieczeniami, finansami, a także reprezentantów
szkolnictwa wyższego i średniego. Tak więc Kongres
Morski w Szczecinie obejmie bardzo szerokie spektrum spraw związanych z morzem.
- Kto jest organizatorem kongresu?
Dariusz Więcaszek: - Głównymi organizatorami
jest Polska Żegluga Morska i Północna Izba Gospodarcza. Organizacyjnie i finansowo pomagają nam
Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Szczecina.
Spodziewamy się kilkuset gości. Wystąpi na nim
ponad 50 prelegentów, nie licząc ekspertów, którzy
wezmą udział w dyskusjach w poszczególnych blokach tematycznych.
Paweł Szynkaruk: - Spotykamy się 13 i 14 czerwca w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej. Będziemy też korzystać z uniwersyteckiego
Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora
Usług „Service Inter-Lab”. Kongres podsumujemy
15 czerwca w sali senatu Akademii Morskiej. Szkoda tylko, że ze względu na remont tarasu na Wałach
Chrobrego nie udało się połączyć kongresu z Dniami
Morza, które odbędą się w tym roku na Łasztowni.
Dariusz Więcaszek: - Dodam w tym miejscu, że
kongresowi będzie towarzyszyć Gala Północnej Izby
Gospodarczej, która też odbędzie się 15 czerwca. Z
podobnych przyczyn tegoroczną galę przenieśliśmy
z Wałów Chrobrego na Różankę.
- Jacy goście przyjadą do Szczecina?
Paweł Szynkaruk: - Spodziewamy się wicepremiera Janusza Piechocińskiego i ministra infrastruktury

Sławomira Nowaka. Liczymy na obecność wiceministrów: Anny Wypych-Namiotko, Stanisława
Gawłowskiego i Kazimierza Plocke. Swoją obecność
potwierdzili europosłowie: Sławomir Nitras, Jarosław Wałęsa, Marek Gróbarczyk oraz prof. Bogusław
Liberadzki. W kongresie uczestniczyć będą władze
województwa i Szczecina. Pojawi się również Marek Kolbowicz. A to jest znak, że podczas spotkania
będziemy również rozmawiać o turystyce morskiej.
Mamy również deklarację, że w czasie trwania kongresu odbędzie się w Szczecinie wyjazdowe posiedzenie sejmowej podkomisji morskiej, której przewodniczy poseł Konstanty Oświęcimski. Na kongres
przyjedzie też wielu gości zagranicznych. Obecność
Philippe Alfonso z Europejskiej Federacji Pracowników Transportu to sygnał, że w naszych dyskusjach
nie uciekniemy od spraw pracowniczych. Związki
zawodowe odgrywają bardzo dużą rolę w portach,
przemyśle stoczniowym i w żegludze.
Do Szczecina zawita też liczne grono prawników, m.in. z Nowego Jorku i Londynu. W kongresowych dniach odbędzie się bowiem inauguracyjne
posiedzenie Stowarzyszenia Prawników Morskich.
Chcemy, żeby kongres miał charakter otwarty i w
związku z tym zaprosiliśmy do udziału w kongresie
młodzież akademicką.
- Jakie są najważniejsze problemy, o których będą
państwo dyskutować?
Dariusz Więcaszek: - Dziś w Polsce branża morska jest niedoceniana. Nie posiada osobnego prawodawstwa, a rząd uważa, że nie ma takiej potrzeby.
A nie jest to prawdą, co widać choćby na przykładzie stawek portowych za wieczyste użytkowanie
gruntów. Postulat zrównania opłat, które w Szczecinie i Świnoujściu wynoszą 3 proc., a w Trójmieście 0,3 proc., latami nie jest realizowany. Sporym
utrudnieniem jest fakt, że tworzone w Unii Europejskiej prawodawstwo trafia w Polsce do kilku różnych resortów, które często nie konsultują przepisów między sobą. W efekcie przyjmuje się niezbyt
rozsądne dla branży morskiej rozwiązania.
Paweł Szynkaruk: - Ważna jest, o czym wspomniał prezes Więcaszek, legislacja europejska.
Bardzo mocno wpływa ona na nasze bieżące funkcjonowanie. Kiedyś „przerabialiśmy” w Szczecinie
problemy stoczni z pomocą publiczną, dziś koncentrujemy się wokół spraw środowiskowych - dyrektywy siarkowej i emisji CO2.
Ważnym zagadnieniem kongresowym będzie
szkolnictwo i kształcenie kadr na potrzeby armatorów krajowych i zagranicznych. I wreszcie - współpraca między nauką a biznesem. Chcemy, by kongres był miejscem współdziałania branży morskiej
z uczelniami technicznymi i instytutami naukowymi
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W dwa ognie zagrali: Magdalena Szczepkowska
i Włodzimierz Abkowicz

Fot. M. Abkowicz

„Świat Biznesu” rozmawia z Pawłem Szynkarukiem, dyrektorem naczelnym Polskiej Żeglugi Morskiej
oraz Dariuszem Więcaszkiem, prezesem Północnej Izby Gospodarczej, pomysłodawcami i organizatorami I Kongresu Morskiego

- Czego panowie spodziewają się po I Kongresie
Morskim?
Paweł Szynkaruk: - Chcemy, by efekty pracy
kongresu były początkiem ściślejszej współpracy
z europarlamentem, choć ostatnio relacje z europosłami się poprawiły.
Dariusz Więcaszek: - Powinniśmy intelektualnie
wzmacniać otoczenie biznesu. Chcemy, by rządzący traktowali nas jako zaplecze specjalistyczne, taki
swoisty think tank szerszej myśli ekonomicznej szeroko pojętej gospodarki morskiej.
Paweł Szynkaruk: - Chcemy też uzmysłowić politykom efekty powiązań między różnymi sektorami
gospodarki, i to, jaki wpływ na inne sektory mają
porty i żegluga. Podam dwa przykłady. Dzięki temu,
że istnieje żegluga promowa prowadzona przez polskich armatorów, na lokalnym rynku kupujemy rocznie 800 tys. jaj. Inny przykład: 95 proc. remontów naszych statków wykonujemy w Polsce. Wydajemy na
ten cel kilkadziesiąt milionów dolarów, co odpowiada kosztom budowy dwóch nowych statków. Ponadto remonty w polskich stoczniach pociągają za sobą
cały łańcuch zależności. Ktoś musi wyprodukować
blachę, jeszcze ktoś inny - dowieźć ją do stoczni. Leśnicy sprzedają drewno, z którego kolejny kontrahent
wykonuje stolarkę okrętową. To są właśnie przykłady
na to, jak gospodarka morska nakręca inne branże
biznesowe.
- Dziękujemy za rozmowę.

r o z m o w a

Morskie dylematy

r o z m o w a

n u m e r u

przy tworzeniu nowych rozwiązań techniczno-technologicznych, szczególnie w konfrontacji z wchodzącymi w życie unijnymi przepisami środowiskowymi.
Dariusz Więcaszek: - Ze sferą gospodarki morskiej ściśle związana jest żegluga śródlądowa. Do rozwiązania są ważne kwestie, takie jak nieżeglowność
polskich rzek. Będziemy też rozmawiać o gospodarce
żywnościowej i rybołówstwie. Warto uzmysłowić
gościom kongresu, że Pomorze Zachodnie jest zagłębiem przetwórstwa żywności pochodzenia morskiego.
Paweł Szynkaruk: - Będziemy też mówić o tym,
że upadek stoczni produkcyjnej nie przekreślił roli
przemysłu stoczniowego. Ta gałąź gospodarki jest
w Szczecinie wciąż bardzo silna, zaś w Polsce mamy
stocznie przodujące na rynku europejskim.
Dariusz Więcaszek: - Jeśli chodzi o rybołówstwo
na Bałtyku warto poruszyć kilka kwestii. Mamy do
czynienia z bombą ekologiczną, która tyka na dnie
Bałtyku w postaci pozostałości po II wojnie światowej. Kolejną sprawą jest morska energetyka wiatrowa. Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE)
wciąż nie może doczekać się wejścia w życie, a rynek
ten w najbliższych 10 latach w Europie szacuje się na
kilkaset miliardów euro. W pobliżu Szwecji powstają
ogromne farmy. A to się wiąże z ochroną środowiska, rybołówstwem – kwestią obszarów chronionych.
Bałtyk stał się takim drażliwym morzem – nie wiadomo, czy można w nim łowić, czy nie. Rybacy nie bardzo wiedzą, czy rozwijać się, czy zwijać. Jak na razie
nie mamy rozwiązań. To są m.in. tematy, które czekają na wymianę myśli i rozstrzygnięcia legislacyjne.

W dwa ognie
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Krystyna Brzozowska:
- Większość samorządów
terytorialnych już w perspektywie
finansowej 2007-2013 wyczerpała
swoje możliwości uzyskiwania
wkładu własnego.
-

Olgierd Geblewicz:
- W tegorocznym spotkaniu
skoncentrujemy się na czterech
obszarach tematycznych:
innowacjach, regionalnych
specjalizacjach, transporcie oraz
zarządzaniu finansami i długiem.
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- Zacznijmy od przypomnienia misji Forum Samorządowego.
Krystyna Brzozowska: - Idea powstania Forum
Samorządowego wyszła kilka lat temu spod ręki prof.
Adama Szewczuka z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. I choć profesora już dziś z nami nie ma, to jestem przekonana,
że nadal nam patronuje, skoro organizujemy wraz
z Urzędem Marszałkowskim już dziewiątą konferencję.
Olgierd Geblewicz: - Forum Samorządowe coraz bardziej przybiera charakter międzynarodowy.
W tym roku będą z nami goście, m.in. z Chorwacji,
kraju, który za miesiąc wejdzie do Unii Europejskiej.
A reprezentować go w Kołobrzegu będzie ambasador Chorwacji w Polsce Ivan Del Vechio. Spodziewamy się udziału Jacka Protasiewicza, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Rhodri Glyna
Thomasa, członka Komitetu Regionów, Pii Kinhult,
przewodniczącej Zarządu Regionu Skania. Liczymy
na liczną reprezentację z Niemiec na czele z Dorotą
Bereziaki, I sekretarzem ambasady RFN w Polsce.
Wśród gości z Polski swoją obecność potwierdziła
wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik oraz
Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska. Będą
z nami również prof. Witold Orłowski, ekonomista
i komentator wydarzeń ekonomicznych oraz Roman
Młodkowski, redaktor naczelny TVN CNBC.
W tegorocznym spotkaniu skoncentrujemy się
na czterech obszarach tematycznych: innowacjach,
regionalnych specjalizacjach, transporcie oraz zarządzaniu finansami i długiem. Nie zabraknie też tematów związanych z nową perspektywą finansową Unii
Europejskiej do 2020 r.
- Rozwój samorządów to również przyciąganie inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy. Udaje się to
robić w Stargardzie, gdzie w ostatnich latach przybyło
3 tys. nowych miejsc pracy. Ale ostatnio, w związku
z kryzysem gospodarczym, niektórzy inwestorzy przesuwają terminy rozpoczęcia kolejnych inwestycji.
Sławomir Pajor: - Rzeczywiście firma MTU,
producent silników, przesunęła termin rozpoczęcia
inwestycji o rok. Ale już wiem, że plany budowy fabryki są potwierdzone i inwestycja rozpocznie się jesienią. Do tego poszerza się jej zakres, co wpłynie na
jeszcze więcej miejsc pracy w przyszłości.
Chcę też zwrócić uwagę, że w międzyczasie prowadzone są dwie bardzo poważne inwestycje polegające na rozbudowie już istniejących zakładów

– Bridgestone i Cargotec. Pojawiają się również
kooperanci tych przedsiębiorstw, które już u nas
zainwestowały. Inny inwestor, który też odkładał
rozpoczęcie swojej inwestycji, niedawno ją rozpoczął i możemy obserwować, jak postępują prace na
budowie. Rozmawiamy też z kolejnymi inwestorami
i są wydawane pozwolenia na budowę. Ruch jest,
a myślę, że kiedy przyjdzie czas koniunktury w gospodarce światowej, będziemy mogli obserwować
u nas duże ożywienie inwestycyjne. Od 10 lat staramy się konsekwentnie tworzyć dobre warunki do
inwestowania i powstawania nowych miejsc pracy.
Bezrobocie w naszym regionie jest poważnym problemem. Pomorze Zachodnie jest drugim w Polsce
regionem pod względem bezrobocia. Dlatego, gdy
mówimy o innowacyjnej gospodarce, to zgadzam
się, że jest ona bardzo ważna i potrzeba, ale przede
wszystkim potrzebne są nam inwestycje generujące
nowe miejsca pracy. Jeśli zaś trafiają do nas przedsiębiorstwa, które stosują bardzo zaawansowane technologie produkcyjne, to korzystają one z usług, dla
przykładu, firm informatycznych ze Szczecina.
Olgierd Geblewicz: - Całkowicie zgadzam się, że
jesteśmy dziś na takim etapie, w którym nie możemy wybrzydzać na inwestorów. Musimy przede
wszystkim tworzyć miejsca pracy. Nasza współpraca
ze Stargardem układa się w tym zakresie doskonale.
Nie zniechęcają nas pewne opóźnienia, bo prędzej
czy później firmy wracają i reinwestują.
- A jak wyglądają inwestycje w Stepnicy?
Andrzej Wyganowski: - Po wielu latach marazmu
sytuacja się odmieniła. Mamy inwestorów, nowe
zakłady pracy i zaledwie 8-proc. bezrobocie. Jedna
z firm, która się u nas rozwija, produkuje pellet opałowy z trawy. Trafiła w rynkową niszę. Mamy 5 tys.
ha łąk kośnych. Rolnicy nie mieli co robić ze skoszoną trawą. Część trawy jest eksportowana do Holandii, część na Śląsk, a część jest przerabiana u nas na
opał i dostarczana do elektrowni. Inny zakład, który
powstał w gminie, będzie z kolei zabudowywał kabinami podwozia strażackich mercedesów.
Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego praktycznie zbudowaliśmy nowy port
przeładunkowy. Mamy inwestora, któremu wydzierżawiliśmy na 30 lat nabrzeże południowe razem
z placami. Budujemy również osiedle na około 140
mieszkań komunalnych. Myślę, że dzięki temu ściągniemy do nas młodych ludzi, którzy znajdą pracę
w Stepnicy lub w Goleniowskim Parku Przemysłowym.
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Sławomir Pajor:
- Jeśli inwestujemy w swoją
przyszłość, to że za kilka lat
odbierzemy to w postaci podatków
lokalnych oraz zmniejszymy
bezrobocie.

Fot. M. Abkowicz

Fot. M. Abkowicz

Tegorocznej wymianie poglądów na dziewiątym Forum Samorządowym, organizowanym w dniach 3-4 czerwca w Kołobrzegu, towarzyszyć będzie hasło przewodnie - Wzrost i rozwój potencjału Europy poprzez inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów. W przededniu forum rozmawiamy o niektórych tematach, które zostaną poruszone w Kołobrzegu,
z prof. Krystyną Brzozowską, prodziekan, kierownik Katedry Finansów Publicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego, Olgierdem Geblewiczem, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, Sławomirem
Pajorem, prezydentem Stargardu Szczecińskiego i Andrzejem Wyganowskim, wójtem Stepnicy. Redakcję reprezentują:
Włodzimierz Abkowicz i Magdalena Szczepkowska

ma większy udział w podatku CIT. Wpływy z obu podatków są realizowane na zakładanym przez nas rokrocznie poziomie. Cieszy, że w pierwszych miesiącach
2013 r. zgodnie z planem realizowany jest podatek CIT,
który jest najbardziej wrażliwy na zmiany koniunkturalne w gospodarce. A to oznacza, że kondycja firm
w regionie jest w miarę stabilna.
Pamiętajmy też, że w poprzednich latach w gminach
dużą część dochodów stanowiły pieniądze ze sprzedaży
mienia. W czasach kryzysu te możliwości są ograniczone. Możemy się jednak spodziewać, że takie gminy jak
Stargard czy Goleniów, które swego czasu zainwestowały w tereny przemysłowe, stosując czasowe zwolnienia
z podatku od nieruchomości, z biegiem czasu będą ten
podatek naliczać. W samorządzie czasami jest więc tak
jak w biznesie – żeby zarobić, trzeba wpierw zainwestować.
Samorządy nie mogą dziś ciąć wielu wydatków bieżących, gdyż mają ustawowo związane ręce, o czym już
wspominał prezydent Pajor, podając przykład oświaty. Do tego dochodzą kolejne problemy. Jeden z nich
związany jest z kształtowaniem nadwyżki budżetowej,
na podstawie której wyliczana będzie możliwość zadłużania się samorządów. Trudno będzie uzyskać taki
poziom dochodów samorządów, który umożliwi im
zaciąganie kredytów na kolejne inwestycje
Krystyna Brzozowska: - Jestem po lekturze raportu
o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, przygotowanego przez zespół prof. Jerzego Hausnera. Wskazuje
on, że problemem są nie tylko dysfunkcje finansowe
i ograniczenia ministra finansów, nawiasem mówiąc,
niezbyt przez nas zrozumiałe, ale także dysfunkcje
organizacyjne. Także te związane z nakładaniem nadmiernej liczby zadań na samorządy terytorialne w sytuacji, gdy nie idą za tym wystarczające środki finansowe.
Podam przykład: zmniejsza się liczba uczniów w szkołach, ale zapisy Karty Nauczyciela blokują zwalnianie
nauczycieli, co skutkuje koniecznością przeznaczania

Fot. M. Abkowicz

Samorządowe portfele

Fot. M. Abkowicz
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- Co zrobić, by samorządy w najbliższych latach nie
musiały zwalniać z inwestycjami?
Sławomir Pajor: - Mam dwa postulaty. Pierwszy, by
inwestycje realizowane przez gminy zwolnić z podatku
VAT. To znakomicie poprawiłoby nasze zdolności inwestycyjne. Drugi dotyczy tego, by gminy otrzymywały
wystarczające środki z budżetu państwa na realizację
zleconych im zadań. W tym roku na przykład na zadania subwencjonowane w oświacie musimy dopłacić
z naszego budżetu 8 mln zł. A przecież te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne.
Andrzej Wyganowski: - Dołączę swoje życzenie. 93
proc. terenu naszej gminy znajduje się w obszarze Natura 2000, co wiąże się z utrudnieniami inwestycyjnymi – większymi kosztami i dłuższym czasem realizacji.
Uważam, że gminom takim jak nasza należą się bonusy, może w postaci dodatkowych punktów przy ocenie
wniosków dotyczących inwestycji środowiskowych.
Krystyna Brzozowska: - Chciałabym wykorzystać
obecność samorządowców i zapytać, czy dochody budżetowe są na poziomie lat ubiegłych, czy też jednak
widoczny jest wpływ kryzysu?
Sławomir Pajor: - Nominalnie mamy podobny poziom dochodów, ale jest on mniejszy niż w rekordowym roku 2008.
Andrzej Wyganowski: - Dołączę się do tego, co powiedział pan prezydent. Dodam tylko, że gmina Stepnica po czterech latach sporu ze Skarbem Państwa,
odzyskała zaległy podatek w kwocie ponad 104 mln zł.
Nie przejedliśmy jednak tych pieniędzy. Staramy się je
pomnażać o środki krajowe i unijne, inwestując w infrastrukturę, która przyniesie gminie dochody własne.
Olgierd Geblewicz: - Struktura dochodów własnych
województwa jest odmienna. Nie mamy „swoich podatków”, w szczególności podatku od nieruchomości,
który jest głównym źródłem dochodu gmin. Podobnie
jak samorządy gminne partycypujemy w podatkach od
osób fizycznych i prawnych, przy czym województwo

Dyskusja redakcyjna
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Andrzej Wyganowski:
- Po wielu latach marazmu sytuacja
się odmieniła. Mamy inwestorów,
nowe zakłady pracy i zaledwie
8-proc. bezrobocie.
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przez samorządy nadmiernych środków w stosunku do
faktycznych potrzeb.
Sławomir Pajor: - Marszałek Geblewicz poruszył
bardzo ważną i ciekawą rzecz. Jeśli inwestujemy w swoją
przyszłość, to za kilka lat odbierzemy to w postaci podatków lokalnych oraz zmniejszymy bezrobocie. Powołam
się na noblistę, prof. Paula Krugmana, który stwierdził,
że największą zmorą każdej gospodarki jest bezrobocie.
Większe bezrobocie to większe wydatki na opiekę społeczną i mniejsze wpływy podatkowe.
- Porozmawiajmy teraz o nowej perspektywie unijnej
na lata 2014-2020. Czy samorządy, sięgając po dotacje,
znajdą środki na wkłady własne?
Krystyna Brzozowska: - Większość samorządów terytorialnych już w perspektywie finansowej 2007-2013
wyczerpała swoje możliwości uzyskiwania wkładu własnego. Ani worek z dochodami, ani nożyce tnące wydatki nie pozwolą na zdobycie środków wystarczających na
kolejne wkłady własne. Tym bardziej że poprzednie inwestycje często jeszcze się nie zakończyły, a do tego dojdą
z czasem koszty związane z ich utrzymaniem.
Olgierd Geblewicz: - Zarząd województwa jest instytucją zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym. Myślimy, by w nowej perspektywie - w odróżnieniu od poprzedniej - maksymalnie ustawiać poziomy
dofinansowań. Co prawda przy wyższych dotacjach
mniej projektów samorządowych uzyska wsparcie, ale
za to beneficjenci, którzy mają pewną zdolność inwestycyjną, będą mieli szansę zrealizować swoje zamierzenia.
Musimy też zbudować w skali kraju takie narzędzia,
które spowodują, że samorządy będą miały większą
możliwość kształtowania swoich kosztów. Samorządowcy nie są nieudacznikami. Oni potrafią sobie radzić, tyl-

ko nie mogą mieć związanych rąk. Po stronie dochodowej również są jeszcze możliwości.
- Czy chce pan powiedzieć, że można wprowadzać
nowe podatki, na przykład od deszczówki?
Olgierd Geblewicz: - Proste sięganie do kieszeni
mieszkańców nie jest wyjściem. Nie może być tak, że
ludzie całe swoje wynagrodzenie będą przeznaczać na
opłaty. Nie chodzi więc o proste drenowanie kieszeni,
lecz o pewne rozwiązania systemowe.
Andrzej Wyganowski: - Marzeniem każdego samorządowca są nowe inwestycje, nowe miejsca pracy i dobra infrastruktura. Niestety, w mojej gminie stan dróg
powiatowych jest fatalny, a mostów katastrofalny. Martwi mnie, że w nowej perspektywie unijnej nie będzie
pieniędzy na drogi lokalne. Tymczasem drogi powiatowe się sypią i za kilka lat nie będzie po czym jeździć.
Olgierd Geblewicz: - Pies nie jest pogrzebany
w przyszłej perspektywie unijnej, tylko w systemie samorządów w Polsce. Przy obecnych dochodach powiatów nie są one w stanie realizować swoich zadań.
Sławomir Pajor: - Nie dokończyliśmy w Polsce reformy samorządowej. Niestety, nie widać dziś determinacji, by to się stało.
Krystyna Brzozowska: - Rozmawiając przy tym
stole skoncentrowaliśmy się wokół finansów. Podczas
Forum Samorządowego poruszymy także inne tematy, choćby te dotyczące atrakcyjności regionów, europejskich projektów transportowych i kształtowania
regionalnych specjalizacji. Dyskutując na forum nie
możemy też zapominać o samorządności społecznej,
wspierającej aktywne postawy lokalnych społeczności,
które wciąż musimy rozwijać.
- Dziękujemy za rozmowę.
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Konkurs Gospodarczy Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Konkurs Animator Regionalnej Przedsiębiorczości
Wzorem lat ubiegłych Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego organizuje w 2013 roku kolejne edycje prestiżowych konkursów dla zachodniopomorskich przedsiębiorców: Konkursu Gospodarczego
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konkursu Animator Regionalnej Przedsiębiorczości.
Konkurs Gospodarczy to funkcjonujące i znane od wielu lat przedsięwzięcie o charakterze regionalnym, mające na celu wyróżnienie
najlepszych firm, produktów, usług i inwestycji Jest jednym z najstarszych, nieprzerwanie trwających konkursów w naszym regionie. Swoimi korzeniami sięga Konkursu Gospodarczego „O laur Złotej Rybki”, prowadzonego przez Gazetę Wyborczą, oddział w Szczecinie,
od 1992 r. W roku 1999 Konkurs został przejęty przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i od tej pory nieprzerwanie jest wydarzeniem podsumowującym najważniejsze inicjatywy o charakterze gospodarczym w regionie. Dzięki temu przedsięwzięciu promowana i wspierana
jest działalność gospodarcza, innowacyjność, transfer technologii, a także
najprężniej rozwijające się firmy, instytucje oraz osoby, które szczególnie
przysłużyły się rozwojowi gospodarki regionu.
Pragnąc docenić dokonania różnych podmiotów oraz inicjatywy podejmowane na terenie naszego regionu, Marszałek Województwa zwraca
się do władz lokalnych oraz instytucji samorządu gospodarczego z propozycją zgłaszania kandydatur w ramach obu konkursów. Intencją Zarządu
Województwa jest, aby Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego stał się swego rodzaju podsumowaniem imprez
gospodarczych w naszym regionie.
Corocznie w wymienionych konkursach startuje kilkadziesiąt firm, organizacji, podmiotów i przedsięwzięć z naszego regionu. W ramach Konkursu Gospodarczego zostają przyznane nagrody w pięciu kategoriach:
Firma Roku, Produkt Roku, Usługa Roku, Inwestycja Roku oraz Społeczna
Odpowiedzialność Przedsiębiorstw. Ta ostatnia kategoria, wprowadzona
w 2012 r. (ang. corporate social responsibility, CSR) to odpowiedzialność
organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko,
poprzez przejrzyste i etyczne zachowania, które przyczyniają się do zrówno-

ważonego rozwoju. Włączenie tej kategorii do konkursu ma na celu zwiększenie świadomości i kompetencji zachodniopomorskich przedsiębiorców,
pracowników i konsumentów w zakresie w/w idei.
Organem decydującym o wyborze laureatów jest Kapituła Konkursu,
składająca się ze znanych osobistości życia gospodarczo-medialnego regionu, której przewodniczy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
W Konkursie Animatora Regionalnej Przedsiębiorczości Marszałek
Województwa osobiście wybiera spośród zgłoszonych kandydatur osoby i
instytucje, które w sposób szczególny wykazują się aktywnością we wspieraniu zachodniopomorskiej przedsiębiorczości.
Kandydatury zgłaszać mogą jednostki samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, a także firmy w swoim własnym imieniu.
Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się pod koniec 2013
r. w trakcie tradycyjnej Gali Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami powyższych konkursów
oraz do zgłaszania kandydatur laureatów lokalnych konkursów, podmiotów i osób, które Państwa zdaniem zasługują na wyróżnienie na szczeblu
województwa.
Materiały i informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl – Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji oraz www.bip.wzp.pl (zakładka: Konkursy i Przetargi, menu:
Konkursy) oraz w Biurze Gospodarki, Wydziału Turystyki, Gospodarki
i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Plac Hołdu Pruskiego 8, pokój 9, tel. 91 4419147, e-mail: gospodarka@wzp.pl a także
w Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34,
w Koszalinie.
Przypomnijmy jak prezentuje się zestawienie zwycięzców w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Konkursie Animator Regionalnej Przedsiębiorczości
w 2012 r.

ROK 2012
Laureaci Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:
FIRMA ROKU Zakład Mechaniczny METALTECH - Mirosławiec
PRODUKT ROKU „Montaż próbników SAFE PICO w warunkach cleanroom”
- Radiometer Sp. z o.o. - Oddział w Stargardzie Szczecińskim
USŁUGA ROKU „Ogrody tematyczne Hortulus” w Dobrzycy - Turystyka i Ekologia - PPHU Hortulus, Iwona Bigońska - Dobrzyca
INWESTYCJA ROKU Stadion Sportowy w Kołobrzegu
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD Sp. z o.o. - Szczecin
Laureaci Konkursu ANIMATOR REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
Dariusz Więcaszek - Prezes Północnej Izby Gospodarczej
Andrzej Lebdowicz - Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej
Andrzej Martuś - Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej
9
czerwiec - lipiec 2013
Północna Izba Gospodarcza

ZPSB: świątynia biznesu

Finansiści w Kołobrzegu

„Świat Biznesu” rozmawia z prof. dr hab. Anetą Zelek, prorektorem ds. rozwoju Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Prof. Marek Gruszczyński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został uhonorowany nagrodą Beta
podczas XIV Konferencji Zarządzanie Finansami, która odbyła się w dniach 17-19 kwietnia w kołobrzeskim
hotelu Aquarius.
Kapituła złożona z wybitnych ekonomistów,
z udziałem m.in. prof. Elżbiety Mączyńskiej - prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Małgorzaty
Zaleskiej - wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
doceniła pracę laureata pt.: „Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa”.
- Moja książka dotyczy spojrzenia na finanse przedsiębiorstw, które jest dość rzadko stosowane. Nie ogląda
się jednej firmy, a całą ich grupę (np. wszystkie spółki giełdowe) i wyciąga się wnioski dotyczące wcześniej sformułowanej hipotezy badawczej. Przykładem takiej hipotezy
może być prawdopodobieństwo bankructwa. Analizujemy mikrodane, cechy, które wskazują na to, jakie prawdopodobieństwo ma firma na to czy upadnie. Ale hipotezy
mogą być przeróżne - tłumaczy prof. Gruszczyński.
Oprócz profesora do nagrody Beta nominowani byli
dr Sebastian Majewski z Uniwersytetu Szczecińskiego za
pracę pt.: „Wpływ czynników behawioralnych na wycenę rynkową akcji. Ujęcie ilościowe” i dr Tomasz Słoński
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za pracę
pt.: „Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu
akcji (LBO) na wartość spółki”.
Dogoniliśmy Zachód
Uroczystość wręczenia nagrody Beta była kulminacyjnym momentem konferencji, która jak co roku
zgromadziła około 230 naukowców i praktyków z Polski, Włoch, Niemiec i Czech. Ponad sto wygłoszonych
przez nich referatów dotyczyło takich zagadnień, jak:
mierzenie wyników przedsiębiorstw, ocena efektywności inwestycji, finanse publiczne, instrumenty rynku
finansowego, wycena przedsiębiorstw oraz zarządzanie
wartością i ryzykiem.
- Cały czas obecny jest wątek spowolnienia gospodarczego i ryzyk związanych z zadłużeniem państw, samorządów, przedsiębiorstw. Dyskutujemy też o problemach
strefy euro, Unii Europejskiej i krajów takich jak Cypr,
Hiszpania i Włochy – ocenia prof. Dariusz Zarzecki,
przewodniczący Rady Programowej konferencji, który
obserwuje duży postęp w dyscyplinie zarządzania finansami w Polsce: - Czternaście lat temu mieliśmy spory
dystans do nadrobienia. Obecnie powstało bardzo wiele
prac na wysokim poziomie naukowym, ale też widzimy,
że rozwiązania w zakresie zarządzania finansami w polskich podmiotach gospodarczych nie odbiegają od tego,
co obserwujemy na rozwiniętych rynkach. Cieszę się, że
konferencja ma swój wkład do rozwoju tej dyscypliny i
praktyki.
Tematyka na czasie
Tematyka tegorocznej konferencji jak co roku próbowała odpowiadać na problemy pojawiające się w
gospodarce. Podczas panelu dotyczącego finansów samorządów prof. Beata Filipiak i prof. Marek Dylewski z
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przeanalizowali
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- Dwadzieścia lat temu powstała Zachodniopomorska
Szkoła Biznesu. Czy ten biznes się opłacił?
- Z pewnością się opłacił rzeszy 25 tysięcy naszych
studentów i absolwentów, ale także grupie ponad 8
tysięcy naszych klientów, tj. słuchaczy studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp. Warto przypomnieć,
że ZPSB to najstarsza i największa prywatna uczelnia
w regionie, która w 1993 roku dokonała pionierskiego
czynu – otworzyła swoje podwoje dla ludzi ambitnych,
chętnych do poznania nowej jakościowo oferty edukacyjnej. Przez te dwadzieścia lat na trwałe wrośliśmy
w krajobraz Szczecina i Pomorza Zachodniego jako nowoczesna uczelnia i ważna instytucja otoczenia biznesu.
A tak zupełnie poważnie odpowiadając na pytanie,
czy ten biznes się opłacił? Protestujemy, kiedy próbuje
się nas oceniać jak standardowy biznes. Szkoła wyższa
to świątynia, a nie hipermarket, a my, tworzący tę szkołę jesteśmy kapłanami, a nie biznesmenami. To dlatego
w misji naszej uczelni stawiamy sprawę jasno – jesteśmy
instytucją not-for-profit! Bardziej niż zyski interesuje
nas rozwój i pełnienie ważnej dla regionu funkcji –
funkcji nowoczesnego edukatora, promotora i kreatora
biznesu.
- Jak na przestrzeni tych dwóch dekad zmieniła się
uczelnia?
- ZPSB startowała w 1993 roku od „zera”, bez własnej bazy lokalowej, bez własnej kadry, ze skromną
grupą studentów. Dziś - ZPSB to uczelnia z własnym
lokum w prestiżowym kampusie akademickim (dysponujemy dwoma świetnie wyposażonymi budynkami)
oraz z obiektami dydaktycznymi w wydziałach zamiejscowych w Stargardzie, Świnoujściu, Gryficach i Kołobrzegu. Pojemność naszych sal wykładowych i warsztatowych to ponad 6 tysięcy miejsc siedzących, ale jeśli
wziąć pod uwagę współczesne technologie kształcenia,
z których słyniemy, np. e-learning, m-learning, to dziś
jesteśmy w stanie kształcić równocześnie ponad 15 tysięcy osób – a to już rozmiary niemałego uniwersytetu.

W ciągu 20 lat wypracowaliśmy nie tylko nowoczesne produkty edukacyjne (w naszej ofercie mamy
dzisiaj 6 kierunków studiów I i II stopnia oraz 24 kierunki studiów podyplomowych), ale także zdołaliśmy
wykształcić własną kadrę dydaktyczną. W ciągu 20 lat
na naszej uczelni powstało 21 doktoratów i 6 habilitacji,
a nasza kadra akademicka to bezdyskusyjnie grono ekspertów i doskonałych dydaktyków.
Jedyne co się nie zmieniło, to nasi studenci. Oni zawsze są tacy sami – ambitni, kreatywni, przedsiębiorczy.
Po studiach u nas wielu z nich robi oszałamiające kariery zawodowe – tworzą własne firmy, wprowadzają je na
giełdę, a wielu z nich działa w najbardziej kreatywnych
biznesach współczesnej gospodarki.
- Jeszcze 10 lat temu uczelnie były oblegane przez
studentów, ale boom związany m.in. z wyżem demograficznym się skończył. Jak państwo odnajdują się w tej
sytuacji?
- O tym, że spadnie liczba studentów, wiedzieliśmy
już dawno, dlatego postawiliśmy na rozwój jakościowy, a nie ilościowy. Dzięki takiej strategii rozwinęliśmy
system kształcenia dorosłych zgodny z ideą Long Life
Learning, staliśmy się potęgą w kształceniu przez Internet, prowadzimy studia biznesowe w języku angielskim,
posiadamy największą w regionie bibliotekę cyfrową.
Rozwijamy usługi dla biznesu, prowadzimy liczne projekty aktywizujące rynek pracy i gospodarkę, rozwijamy
badania naukowe i stosowane oraz działamy na szeroką
skalę w międzynarodowych konsorcjach badawczych.
Potwierdzeniem tych osiągnięć są stale wysokie miejsca naszej uczelni w ogólnopolskich rankingach szkół
wyższych.
Nie tylko sprzedajemy firmom usługi szkoleniowe
i doradcze, ale również prowadzimy wiele wspólnych
projektów rozwojowych. W zeszłym roku, za jeden z
takich innowacyjnych projektów, w którym współpracujemy z jedną z większych firm IT regionu, zostaliśmy
wyróżnieni w konkursie prezydenta Szczecina „Busole
Biznesu”.
Nasze działania projakościowe i prorozwojowe
udowodniają, że możliwy jest zachodni model finansowania uczelni, gdzie czesne od studentów stanowi
niewielki odsetek przychodów. W naszym przypadku
już ponad 60 proc. obrotów to transakcje z działalności
niezwiązanej z dydaktyką. Oznacza to, że niż demograficzny nam niestraszny.
Proszę mi pozwolić przy okazji naszego jubileuszu
złożyć najszczersze życzenia całej społeczności ZPSB,
a szczególnie założycielom uczelni, studentom, absolwentom, pracownikom, współpracownikom, przyjaciołom i nieprzyjaciołom. Wszystkiego najlepszego!
Tak trzymać!
- Przyłączamy się do tych życzeń. Dziękujemy
za rozmowę.
Rozmawiała: (masz)
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temat wchodzących w życie od 2014 roku przepisów
dotyczących limitacji zadłużenia samorządów. Natomiast finansową sytuację (jak się okazuje - niekorzystną) wybranych krytych pływalni budowanych przez
samorządy badała dr inż. Hanna Sikacz z Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
Prof. Manfred Matschke z Uniwersytetu w Greifswaldzie przedstawił założenia niemieckiej tzw. funkcjonalnej szkoły wyceny przedsiębiorstw, a prof. Gianfranco
Gambarelli z Uniwersytetu w Bergamo wskazał na
praktyczne kierunki zastosowania w biznesie teorii gier.
Dr Adam Węgrzyn z Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu omawiał kwestie regulacji rynku gazowego,
a w trakcie dyskusji odpowiadał na pytanie o zasadność
inwestycji w gazoport w Świnoujściu: - Decyzja o budowie gazoportu była trochę polityczna. Przypuszczam, że
cena kontraktu katarskiego była wyższa od ceny proponowanej przez Gazprom. Jednak w związku z boomem
łupkowym sytuacja się całkowicie zmieniła. Możliwe
więc nawet, że powstanie kolejny gazoport w Gdańsku,
na zasadach komercyjnych.
Nie zabrakło wystąpień menadżerów z instytucji finansowych. Prof. Małgorzata Zaleska, członek zarządu
Narodowego Banku Polskiego w referacie „Arterioskleroza systemu bankowego” omówiła główne przyczyny
współczesnego kryzysu i jego wpływ na akcję kredytową, zaś dr Krzysztof Markowski z Biura Informacji
Kredytowej S.A. przedstawił sytuację na rynku kredytu
konsumenckiego w Polsce. Sławomir Mazurek, syndyk i biegły sądowy podsumował statystykę upadłości
firm: w 2012 roku w Polsce było 877 upadłości, zaś na
2013 rok szacunki mówią o 1,3 tys. Zaś o tym o tym, że
przedsiębiorcy dopasowują swoje inwestycje do tego, jakie preferencyjne instrumenty finansowe oferowane są
na rynku (podczas gdy droga powinna być odwrotna)
mówiła dr Magdalena Kotnis, prezes ZARR.
15. edycja konferencji Zarządzanie Finansami planowana jest na kwiecień 2014 w Kołobrzegu. Organizatorzy już zapowiadają, że będzie ona miała jeszcze
bardziej międzynarodowy charakter.
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20 lat minęło…

Konferencja co roku skupia
wybitnych ekonomistów. Na zdjęciu
od lewej: prof. Dariusz Zarzecki,
prof. Jerzy Gajdka, prof. Marek
Gruszczyński (laureat nagrody Beta
2013), prof. Elżbieta Mączyńska,
prof. Mirosław Hamrol i prof.
Stanisław Kasiewicz.

Biuro Konferencji
Zarządzanie Finansami
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
ul Mickiewicza 69, pokój 5
71-307 Szczecin, Polska
tel.: +48 91 444 21 66
fax: +48 91 444 19 21
e-mail: fmc@home.pl
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Z.Ch. „Police” S.A. powyżej oczekiwań rynku

Sprzyja nam położenie
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„Świat Biznesu” rozmawia z Januszem Motylińskim, prezesem Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
www.zchpolice.com
e-mail: kontakt@zchpolice.com
tel. 91 317 40 30
fax 91 317 36 03
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Mimo tych niekorzystnych tendencji spółce udało
W I kwartale 2013 roku Zakłady Chemiczne „Police” S.A. osiągnęły 725 mln zł przychodu ze sprzedaży, się utrzymać sprzedaż na tym samym poziomie, co w
wypracowując 32 mln zł zysku. Wyniki te są lepsze od analogicznym okresie ubiegłego roku. Uzyskane przyoczekiwań rynku i znacznie wyższe niż w poprzednim, chody wyniosły blisko 725,5 mln złotych i były przeszło
21 proc. wyższe od osiągniętych przez spółkę w ostatnim
IV kwartale 2012 roku.
- Pomimo długiej zimy i niekorzystnej sytuacji na kwartale 2012 roku.
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. są jedną z najnaszych rynkach zbytu udało nam się w I kwartale 2013
roku osiągnąć znacznie lepsze wyniki niż prognozowali większych firm chemicznych w Polsce zaliczanych do
analitycy. Wypracowaliśmy 32,2 mln zł zysku, wynegocjo- grupy Azoty Tarnów. W 1995 roku „Police” S.A. zostały
waliśmy niższe ceny kluczowych surowców, co zostało po- przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
zytywnie odebrane przez rynek. Docenili to też inwestorzy, Dzięki ok. 50 proc. sprzedaży produkcji na rynkach zew efekcie czego kurs akcji na GPW wzrósł w I kwartale o wnętrznych, Zakłady Chemiczne „Police” S.A. znajdują
59 proc. - powiedział Krzysztof Jałosiński, prezes zarządu się w gronie największych polskich eksporterów. Spółkę
wyróżnia m.in. unikatowa w Polsce instalacja do proZ.Ch. „Police” S.A. oraz wiceprezes Grupy Azoty.
W porównaniu z analogicznym, rekordowym dla dukcji bieli tytanowej, skala produkcji amoniaku, kwafirm chemicznych okresem 2012 roku, przychody sów: fosforowego i siarkowego, a także wysoka pozycja
ze sprzedaży Z.Ch „Police” uzyskane w I kwartale 2013 w sektorze mineralnych nawozów wieloskładnikowych.
strona | 3
roku były zbliżone, mimo spadku marż na poszczegól- W lipcu 2005 roku Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
nych grupach produktów. Jednocześnie spółka znacząco zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych
poprawiła wszystkie wyniki oraz rentowność w stosun- w Warszawie. W dniu 19 sierpnia 2011 roku w wyniku
nabycia przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
ku do wcześniejszego, IV kwartału 2012 roku.
Przychody zwiększyły się o 21 proc. natomiast wynik S.A. 49.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Z.Ch. „PoEBITDA i zysk netto w I kwartale 2013 roku był wielo- lice” S.A., odpowiadających łącznie 66 proc. kapitału zakrotnie wyższy od osiągniętego w trzech ostatnich mie- kładowego Zakłady Chemiczne „Police” S.A. weszły do
Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Więcej informacji:
siącach ub.r.
Sytuacja na rynku w pierwszych trzech miesiącach www.zchpolice.grupaazoty.com
Grupa Azoty kontynuuje tradycje fabryki założonej
2013 roku jest zdecydowanie trudniejsza niż w roku poprzednim. Spadek popytu i utrzymywanie się niskiego przed 85 laty z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mopoziomu cen dotyczy praktycznie wszystkich grup pro- ścickiego, której powstanie było jedną z największych
duktowych. Niekorzystne tendencje na rynku kluczo- polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywego produktu, jakim jest biel tytanowa, spowodowane wojennym. W swoich działaniach strategicznych Grupa
zostały kryzysem branży motoryzacyjnej i budowlanej. Azoty stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość
Z kolei utrzymująca się długo zimowa aura opóźniła o środowisko naturalne. Jest jedną z kluczowych euroterminy wysiewów nawozów, co skutkowało zmniejsze- pejskich grup z branży chemicznej. Wytwarza nawozy
niem ich obrotu praktycznie na wszystkich europejskich azotowe i wieloskładnikowe, tworzywa konstrukcyjne,
rynkach. Niski popyt na nawozy NPK i DAP na począt- alkohole OXO i plastyfikatory. Jest drugim producentem
ki 2013 roku miał z kolei wpływ na postępujący spadek co do wielkości produkcji nawozów. Piątym zintegrowanym europejskim producentem poliamidów i jedycen oraz zapotrzebowanie na amoniak.
Wyjątkiem był rynek mocznika, którego cena nym polskim producentem polioksymetylenu. Należy
w lutym 2013 roku osiągnęła maksymalny poziom 445 do europejskiej czołówki producentów alkoholi OXO
i plastyfikatorów.
USD/ t.
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- Za kilka miesięcy minie dwa lata odkąd Port
Police wszedł w skład Grupy Azoty. Jaka jest jego
pozycja w Grupie?
- Działamy w największej w Polsce i tej części
Europy grupie chemicznej, która skupia cztery firmy
chemiczne: Zakłady Azotowe w Tarnowie, Zakłady
Azotowe w Puławach, Zakłady Azotowe w Kędzierzynie oraz Zakłady Chemiczne Police.
W skład grupy wchodzą też trzy porty: Port Policki, Bałtycka Baza Masowa w Gdyni, spółka, której
udziałowcami są Zarząd Portu Gdynia i ZA Puławy,
a także nabrzeże przeładunkowe w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych.
Port policki jest największy wśród trzech portów
należących do Grupy Azoty. Sprzyja nam położenie.
Pamiętajmy, że z basenu Morza Śródziemnego do
Polic jest bliżej niż do Trójmiasta. A przecież surowce, które są dominującym ładunkiem importowym
niezbędnym do produkcji nawozów, sprowadzane są
z Egiptu, Maroka, Syrii, Tunezji i Algierii.
- Jak wygląda infrastruktura portowa w Policach i jak jest wykorzystywana?
- Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. zarządza trzema terminalami: Portem Morskim, Portem
Barkowym i Terminalem przeładunku amoniaku
i kwasu siarkowego, czyli tzw. Mijanką. W porcie
morskim i barkowym przeładowywane są surowce
wykorzystywane w produkcji nawozów i bieli tytanowej przez Zakłady Chemiczne Police SA: fosforyty, sól potasowa, ilmenit, a także węgiel. Port
opuszczają statki z nawozami wieloskładnikowymi,
mocznikiem oraz amoniakiem.
W minionych latach bywały takie okresy, że rocznie w naszym porcie przeładowywaliśmy ok. 2,5 mln
ton towarów, co plasuje nas na 4. miejscu w Polsce
pod względem wolumenu przeładunków. Miniony
rok był raczej przeciętny, zarejestrowaliśmy blisko
2 mln ton towarów, rekordowe były natomiast przeładunki płynnego amoniaku – 40 tys. ton i ilmenitu – 32 tys. ton. Naszą specyfiką jest to, że prawie
wszystkie przeładunki w porcie świadczone są na
rzecz Z.Ch. Police SA.
- Port Policki kilka lat temu przedstawiał koncepcję zagospodarowania należących do niego terenów. Czy jest ona aktualna?
- Granice naszego portu obejmują ponad 1,2
tys. ha powierzchni gruntów. To olbrzymi teren do
wykorzystania. Mamy projekt jego zagospodarowania, a zarazem rozbudowy portu, łącznie z pozwoleniem na budowę. Plan obejmuje budowę torów
kolejowych, przedłużenie nabrzeża uniwersalnego
w kierunku północnym, nową drogę dla samochodów ciężarowych. Wartość tych inwestycji to ok. 200
mln zł. Decyzje o rozpoczęciu tak dużej inwestycji,
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zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego będą podejmowane na poziomie Zarządu Grupy Azoty.
Aktualnie trwają prace analityczne związane m.in.
z uzyskaniem efektów synergii, po przeprowadzeniu
których zostanie opracowana wspólna koncepcja
funkcjonowania logistyki w całej Grupie.
- Zapewne pilnie obserwuje pan dyskusję na temat pogłębienia toru wodnego do Szczecina?
- Bliska jest nam koncepcja pogłębienia toru
wodnego do Szczecina do 12,5 metra. Aktualnie
głębokość w porcie morskim wynosi 10,5 metra i
na co dzień nie mamy w związku z tym problemów.
Głębokość ta jest jednak graniczna i zdarzają się
kłopoty z wpłynięciem statku w przypadku niskich
poziomów wody na Odrze i kry na Zalewie Szczecińskim. Poza tym trzeba myśleć perspektywicznie:
armatorzy dążą do jak największej efektywności i
eksploatują statki o coraz większych tonażach.
- Na jednym z nabrzeży portu barkowego widzimy niedokończone statki. Co się tutaj dzieje?
W granicach portu funkcjonuje spółka Partner,
która prowadzi działalność stoczniową - produkuje
kadłuby statków. Na mocy zawartych z Zarządem
Morskiego Portu Police umów ma ona dostęp do nabrzeża, z którego korzysta w momencie wodowania
gotowych kadłubów. To firma prywatna, niepowiązana kapitałowo ani organizacyjnie z Grupą Azoty.
- Jak wygląda współpraca portu z samorządem?
- 10 proc. udziałów w naszej spółce ma Gmina
Police, więc siłą rzeczy współpracujemy z lokalnym
samorządem. Ale współpracujemy też z Urzędem
Marszałkowskim i Zachodniopomorskim Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w ramach budowy na drodze wojewódzkiej 114 ronda, z którego
prowadzi droga do portu morskiego. Współfinansujemy tę inwestycję jako część rozbudowy dojazdu
do portu morskiego. Rondo będzie gotowe w lipcu
tego roku.
- Jakie perspektywy ma przed sobą Port Police?
- W 2014 roku w życie wchodzi tzw. dyrektywa
siarkowa na Bałtyku i Morzu Północnym, która
nakłada na armatorów obowiązek stosowania paliwa o dziesięciokrotnie mniejszej zawartości siarki,
co spowoduje wzrost kosztów eksploatacji statków.
W tej sytuacji krótsza trasa do Portu Police z basenu Morza Śródziemnego nabierze jeszcze większego
znaczenia.
Z drugiej strony, nowa rzeczywistość ekonomiczna, olbrzymi potencjał kapitałowy Grupy Azoty,
wynikająca stąd stabilizacja i możliwości rozwoju,
a jednocześnie rezerwy do wykorzystania w polickim porcie pozwalają nam spokojnie patrzeć
w przyszłość.
- Dziękujemy za rozmowę.

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
tel. +48 91 317 31 01,
fax +48 91 317 20 50
www.portpolice.pl
portmorski@portpolice.pl
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CSL zmienia Łasztownię na dobre

21.000m2 nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A z funkcją handlowo-usługową
550 podziemnych miejsc parkingowych

Inwestycja z unijną pożyczką

10 kwietnia dyrektor Laura
Hołowacz (trzecia od lewej)
w imieniu spółki zawarła umowę
pożyczki JESSICA z Bankiem
Zachodnim WBK S.A.

CSL Internationale Spedition Sp. z o.o.
ul. Kapitańska 2, 71-602 Szczecin
tel.: (+48 91) 480 61 08
fax: (+48 91) 433 52 10
e-mail: csl@csl.eu
www.csl.eu

W uroczystości wbicia gwoździa
wzięli udział przedstawiciele stale
rosnącego grona przyjaciół
i sympatyków Starej Rzeźni.
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Ruszyła przebudowa Starej Rzeźni na szczecińskiej
Łasztowni. Firma CSL Internationale Spedition pozyskała finansowanie, powołała inwestora zastępczego
i konsekwentnie buduje wokół Łasztowni społeczność
entuzjastów.
Wysiłki te wzbudzają uznanie środowiska biznesowego. 17 maja Laura Hołowacz, dyrektor CSL Internationale Spedition otrzymała wyróżnienie Laur Bałtyku
w trakcie tradycyjnego, dorocznego spotkania ludzi
pracujących dla gospodarki morskiej - Herring Szczecin. Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 2 tys.
osób, otworzył minister Sławomir Nowak.
„Nagroda jest wyrazem uznania za podejmowanie
szeregu inicjatyw na rzecz ułatwienia transportu kontenerów, ładunków ponadnormatywnych na terenie
miasta oraz ułatwienia dostępu do portu od strony lądu.
Wyróżnienie jest również wyrazem uznania za podjęcie
twórczej inicjatywy odbudowy i rewitalizacji zabytkowego budynku Starej Rzeźni na rzecz przyszłej siedziby
firmy, mającego spełniać także funkcję ogólnodostępnego przyportowego centrum społeczno-kulturalnobiznesowego, co doprowadzi również do ożywienia
Łasztowni - historycznego centrum portowego Szczecina” – czytamy w uzasadnieniu decyzji kapituły.

Na każdą inwestycję trzeba mieć pieniądze.
W przypadku Starej Rzeźni CSL Internationale Spedition z powodzeniem sięgnęła po pożyczkę inwestycyjną w wysokości blisko 7,8 mln zł z unijnego programu
inicjatywy Jessica. 10 kwietnia dyrektor Laura Hołowacz w imieniu spółki zawarła umowę w tej sprawie
z Bankiem Zachodnim WBK S.A. reprezentowanym
przez Justyna Koniecznego - pełnomocnika banku.
Jeszcze w kwietniu uroczystość wbicia symbolicznego gwoździa (zamiast tradycyjnej pierwszej łopaty)
uświetniła przekazanie placu budowy firmie NBQ,
inwestorowi zastępczemu, który na zlecenie firmy
CSL realizuje projekt budowy centrum społeczno-kulturalno-biznesowego na Łasztowni. W uroczystości
wzięli udział przedstawiciele stale rosnącego grona
przyjaciół i sympatyków Starej Rzeźni skupionych wokół Społeczności Moja Łasztownia, zainteresowanych
także zapowiedzią utworzenia na parterze budynku
CSL przyszłego przyportowego centrum społecznokulturalno-biznesowego.
Dzień po uroczystości na plac budowy wkroczyli
wykonawcy, którzy w pierwszej kolejności wymienią
dach i wyremontują elewację XIX-wiecznego budynku dawnej obory wchodzącego w skład kompleksu
rzeźni.

Lato 2014 na Łasztowni

Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany
został na 12,3 mln zł. Po zakończeniu inwestycji,
co - zdaniem dyrektor Laury Hołowacz powinno nastąpić latem przyszłego roku, w budynku na Łasztowni
swoje pomieszczenia otrzymają także wszystkie biura i
agendy CSL, dotąd rozproszone w różnych wynajmowanych pomieszczeniach.
Biura znajdą się na piętrze, zaś parter zajmie tętniące życiem centrum społeczno - kulturalno - biznesowe. W centralnej części budynku zaprojektowano
dwupoziomowy hol, doświetlony przez mieszczącą
się nad nim wieżyczkę. Parter stanowić będzie serce
gmachu i łączyć będzie wszystkie funkcje budynku.
Przez szklaną posadzkę widoczna będzie konstrukcja
ceglanych potężnych ścian fundamentowych. Będzie
na niej też zaznaczona linia osi kompozycyjnej Wałów Chrobrego (czy to przypadek, czy świadomy zamysł architekta budynku – nie wiadomo). Na prawo
od holu zobaczymy dwie sale. Jedna przeznaczona na
cele stałej ekspozycji związanej z historią Łasztowni
i Szczecina. W drugiej - kubryku literackim – odbywać się będą spotkania z literatami, pisarzami, poetami, promocje nowych książek i albumów. Będzie ona
połączona z księgarnią. Powstanie też galeria – zamkną ją z dwóch stron dwa rzędy zachowanych żłobów dla bydła. Będą one mogły pełnić rolę podestu dla
eksponowanych dzieł sztuki, rzeźb lub nawet wybiegu
dla modelek podczas pokazów mody.
Po lewej stronie holu zaprojektowano restaurację,
w której można będzie spróbować dań związanych ze
Szczecinem, oraz Salę Kapitańską.
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Więcej informacji:
+48 691 02 12 88
+48 91 488 98 80
info@piastowofficecenter.pl
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Doskonała lokalizacja, łatwy dostęp
Najlepsza widoczność firmy
Pełna elastyczność dla mniejszych i większych Najemców
Budynek spełniający wymagania certyfikatu BREEAM
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W trosce o mieszkańców i turystów
międzynarodowej trasy S3 pod zabudowę produkcyjną, usługową, składów, baz i magazynów oraz
3,5 ha w obszarze cieśniny Dziwna, łączącej Zalew
Szczeciński z Morzem Bałtyckim, z przeznaczeniem
pod lokalizację ośrodka wypoczynkowego z możliwością uprawiania sportów wodnych. Szczegółowe
informacje można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Wolinie.
Tymczasem Wolin zaprasza na zakupy na Miejskie Targowisko. Zrealizowane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
od 15 maja br. rozpoczęło swoją działalność porządkując strefę handlu w mieście. Plac dotychczas
zajmowany przez kupców, zgodnie z zamierzeniem
gminy zostanie poddany przebudowie i przywróceniu jego pierwotnej, tradycyjnej funkcji rynku
miejskiego.

Tereny inwestycyjne: obszary
oznaczone czerwoną linią.

Urząd Miejski w Wolinie
ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin
tel. 91 326 13 22, 322 08 01
fax 91 326 13 33
e-mail: urzad@wolin.pl
www.wolin.pl
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Wolin to gmina z potencjałem, o ugruntowanych walorach i możliwościach rozwoju. Inwestycje
inicjowane na obszarze gminy ukierunkowane są na
rozwój trzech zasadniczych obszarów oddziaływania: społeczeństwa, środowiska i kultury.
Kameralnie i sportowo
Gmina Wolin z powodzeniem tworzy warunki do turystyki kameralnej. Powstający kompleks
żeglarski, znajdujący się na Zachodniopomorskim
Szlaku Żeglarskim, będzie w przyszłorocznym
sezonie gotowy na przyjęcie amatorów sportów
wodnych. A wszystko w komfortowych warunkach
mariny, usytuowanej na brzegu cieśniny Dziwna,
w samym centrum Wolina, łączącej nowoczesną
bryłę z wykorzystaniem naturalnych materiałów
wykończeniowych. Basen jachtowy jeszcze w tym
roku będzie dysponował 30 miejscami na jednostki
jachtowe. Budowa zaplecza dla basenu rozpocznie
się na przełomie czerwca i lipca br.
Do ważniejszych inwestycji, których realizacja
odbędzie się jeszcze w 2013 r., jest modernizacja stadionu miejskiego w Wolinie, w zakresie wykonania
nowej płyty boiska do piłki nożnej oraz budowa skateparku. Inwestycje te są kontynuacją działań gminy
w zakresie podnoszenia standardów i dostępności
infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w gminie,
stanowiąc uzupełnienie m.in. dla dwóch obiektów
typu Orlik, zewnętrznej siłowni, licznych placów zabaw, zarówno w mieście, jak i na obszarze wiejskim
gminy.
Zainwestuj na wyspie
Gmina Wolin jest przyjazna inwestorom. Służy
wsparciem na każdym etapie procesu inwestycyjnego, mając do tego dobrze przygotowaną kadrę.
W dyspozycji gminy znajdują się atrakcyjne tereny inwestycyjne, obejmujące 19,5 ha w sąsiedztwie

Ekologiczny Wolin
W trosce o ochronę środowiska gmina realizuje
projekt budowy 2,5 km sieci kanalizacyjnej, która
rozwiąże problem odbioru nieczystości w mieście.
Na dniach rozstrzygnięty zostanie przetarg wyłaniający wykonawcę robót. Roboty zostaną rozpoczęte
w połowie czerwca br.
Z oddziaływaniem na środowisko jest powiązana modernizacja systemu grzewczego w Urzędzie
Miejskim w Wolinie. Modernizacja, która rozpocznie się w lipcu br., obejmie wymianę urządzeń
grzewczych w pomieszczeniu kotłowni oraz instalacji c.o. w całym obiekcie urzędu. Dotychczasowy
system gazowy zostanie wsparty energią wytworzoną przez pompy ciepła. Kotłownia zlokalizowana
w budynku urzędu zasili, poza urzędem, również
budynek zabytkowego dworku, siedzibę Muzeum
Regionalnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
Kulturalna gmina
Długo oczekiwaną i bardzo pożądaną społecznie
inwestycją, do której gmina przystąpi na przełomie
czerwca i lipca br., jest budowa nowego obiektu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin. Inwestycja realizowana będzie przy udziale środków pozyskanych
w ramach Programu Wieloletniego Kultura, Priorytet Biblioteka. Infrastruktura bibliotek. Inwestycja
zapoczątkuje planowaną od kilku lat odbudowę zabudowy na zabytkowym kwartale w obszarze starego miasta. Biblioteka będzie stanowiła uzupełnienie
dla funkcji mieszkaniowo-usługowej przewidzianej
w tym obszarze.
Gmina realizuje też program budowy i modernizacji świetlic wiejskich. Wybudowano i zmodernizowano kilkanaście obiektów kulturalnych. Obecnie prowadzona jest budowa świetlicy wiejskiej
w Dobropolu oraz w Lasce. W planie na ten rok jest
również modernizacja świetlicy wiejskiej w Kołczewie.
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Relacje oparte na zaufaniu
„Świat Biznesu” rozmawia z Tomaszem Piaseckim, makroregionalnym dyrektorem ds. MŚP Banku Zachodniego WBK
- Na początku tego roku doszło do połączenia Banku
Zachodniego WBK i Kredyt Banku. Ich wspólnym właścicielem jest obecnie hiszpański Santander. Jak wygląda
harmonogram zmian?
- W pierwszej dekadzie lipca planowane jest wprowadzenie kolejnego pakietu zmian systemowych mających
na celu pełne ujednolicenie procesu obsługi klienta detalicznego. We wrześniu klienci z sektora MŚP zobaczą
jedną twarz, jedną ofertę i jeden proces obsługi w całym
banku. Warto podkreślić, że dotychczasowi klienci nie
muszą się obawiać zmiany rachunków lub utraty dostępu do usług.
- Co się zmieniło w strukturze odpowiedzialnej za obsługę biznesu?
- W ramach połączenia, do którego doszło 4 stycznia,
nastąpiło scalenie struktur odpowiedzialnych za małe
i średnie przedsiębiorstwa, po to, żeby bank jednakowo
działał w części „zielonej”, czyli wywodzącej się z Banku
Zachodniego WBK i „niebieskiej”, której nazwa pochodzi od barw Kredyt Banku, należącego poprzednio do
grupy KBC.
Po połączeniu powstały makroregionalne zespoły ds.
MŚP dedykowane bankowości biznesowej. Nasz makroregion, który należy do jednych z najrozleglejszych, ma
pracowników w siedmiu lokalizacjach: w Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu, Słupsku, Gorzowie, Pile i Chodzieży.
Jednocześnie dzięki połączeniu Bank zyskał silne Centrum Bankowości Korporacyjnej z lokalizacją
w Szczecinie. Dzięki temu na poziomie lokalnym możemy oferować najwyższy serwis zarówno przedsiębiorstwom małym i średnim, jak i korporacjom.
- Jakich klientów obsługują te zespoły?
- Zespół MŚP zajmuje się klientami o rocznych obrotach do 50 mln zł i nie jest to tylko obsługa kredytowa,
ale też w zakresie leasingu, factoringu, rachunków bieżących, płatności kartami płatniczymi, depozytów i innych
usług z wykorzystaniem rachunku oraz usług świadczonych przez menedżera ds. produktów skarbu. To nowe
stanowisko w naszym makroregionie.
Współpracujemy ściśle z oddziałami banku, które na
bieżąco obsługują klientów, ale też wykazujemy inicjatywę w kontaktach z firmami, do których kierujemy naszą
ofertę. W ramach połączonego zespołu mamy blisko 400
klientów.
- Proszę przybliżyć naszym czytelnikom ofertę produktów skarbowych dla segmentu MŚP.
- Klienci bankowości oddziałowej często przeprowadzają transakcje walutowe. Wymagają w związku z tym
większej opieki ze strony banku. Współpraca z nami pozwala klientom sprawnie realizować transakcje od strony
formalnej i korzystać z platformy elektronicznej do przewalutowań. Polecamy im też produkty, które zabezpieczają stopy procentowe, czyli IRS i opcje.
- Czy klienci nie boją się opcji po kryzysie sprzed kilku lat?
- Instrumenty, o których mówię, nie służą do spekulowania, a do zabezpieczenia stóp procentowych na rok
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i więcej lat. Dają spokój, bezpieczeństwo. Dzięki transakcjom zabezpieczającym stopę procentową łatwiej można
kalkulować rentowność kontaktów handlowych czy też
inwestycji. M.in., aby propagować tę ideę, powołaliśmy
stanowisko menedżera ds. produktów skarbowych. Podobne produkty cieszą się powodzeniem na zachodzie
Europy. Hiszpański Santander generuje ze sprzedaży
zabezpieczeń aż 70 proc. przychodu generowanego
przez usługi skarbu. U nas ten odsetek nie przekracza
kilku proc., mamy więc wiele do zrobienia w tym zakresie.
W obawie przed zmianą trendu spadających stóp
procentowych w perspektywie najbliższych kilkunastu
miesięcy już dziś przygotowujemy specjalną ofertę na
rynku kredytu z opcją: „..nie drożej niż...”, w której to
klient, podobnie jak we wspomnianym IRS, niezależnie od stawki zmiennej Wibor będzie mógł wspólnie
z bankiem określić granice opłacalności wykorzystywanych środków finansowych. Będzie to dawało
możliwość korzystania z oprocentowania zmiennego
pod warunkiem, że stopa zmienna będzie niższa od
ustalonej granicy opłacalności lub też z tej ustalonej
bezpiecznej stawki stałej w sytuacji wyższej stawki
zmiennej.
Chcemy reagować bezpośrednio na zmieniające się
warunki makroekonomiczne i pozwolić naszym klientom korzystać z produktów, dzięki którym uzyskają
większe bezpieczeństwo i poduszkę ograniczającą zbyt
gwałtowne zmiany zachodzące na naszym rynku.
- Jak Bank Zachodni WBK zdobywa klientów?
- Dla każdej firmy we współpracy z bankiem ważne
jest, aby pieniądz był efektywny. Pomimo tego, że oddajemy bankowi odsetki, to dzięki zewnętrznemu źródłu finansowania klient zwielokrotnia obroty. Szybszy
obieg pieniądza pozwala rozwijać biznes. Nie zapominamy też, że najważniejsze są relacje z klientami. Nasza
współpraca z nimi nie jest relacją instytucji z instytucją,
a relacją ludzi, którzy mają do siebie wzajemne zaufanie.
Wiemy też, że klienci cenią swój czas. Dlatego też 95
proc. decyzji podejmujemy lokalnie.
- Jakie są państwa plany i jak wpisują się one w przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej?
- Nasze ambicje są takie, żeby nasze wolumeny
sprzedaży rosły. Uważam, ze może być zawsze lepiej. Nawet, gdy dane makroekonomiczne nie są zachęcające, to pamiętajmy, że bank jest też po to, żeby
w trudnych sytuacjach pomóc zabezpieczać się przed
kłopotami.
Zależy nam na wdrożeniu gwarancji de minimis,
które wprowadził rząd. Będziemy chcieli jak najszybciej
je wdrożyć. W pierwszym roku finansowania oznaczają
one darmową usługę poręczenia kredytu w kwocie do
3,5 mln zł., i nie więcej niż 60% kwoty kredytu.
Zapraszamy przedsiębiorców do oddziałów Banku
Zachodniego WBK, które pomogą w kontakcie z naszym zespołem ds. MŚP.
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Bank Zachodni WBK SA
1 Oddział Makroregionalny w Szczecinie
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
tel. 91 435 09 26
fax 91 432 35 84
www.bzwbk.pl
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Czy bank może być eko?

Agnieszka Nowicka-Szyszka,
dyrektor ds. strategii GBS Banku.
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Bycie „eko” jest dziś w modzie. Otoczeni jesteśmy proekologicznymi produktami i hasłami.
Pijemy ekokawę, jeździmy na ekopaliwie, nosimy
ekoubrania, jemy w ekologicznych fast-foodach.
Wkoło mówią nam, jak zdrowo żyć, wychowywać
dzieci i pracować. Pytanie tylko czy to, co określane
mianem „eko”, zawsze idzie w parze z ideą dbania o
środowisko naturalne?
Ekologia to nauka biologiczna zajmująca się
badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a
otaczającym je środowiskiem. Przedmiotem ekologii jest także wpływ działalności człowieka na środowisko i poszukiwanie metod zapobiegania jego
dewastacji – inaczej „sozologia” – dział ekologii,
który zajmuje się podstawami ochrony przyrody i
jej zasobów oraz zapewnieniem trwałości ich użytkowania.
W potocznym języku określenia „ekologia”,
„ekologiczny” odnoszą się często do samej ochrony
środowiska. W takim też znaczeniu pojawiają się
one w moim artykule.
Badania świadomości i zachowań ekologicznych
Polaków zlecone przez Bank Ochrony Środowiska
(Badanie świadomości i zachowań ekologicznych
mieszkańców Polski, Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2012), pokazują,
że jako jednostki coraz większą uwagę poświęcamy
ochronie środowiska. Co więcej, rośnie wśród nas
odsetek osób przekonanych o tym, że własnym
działaniem możemy przyczynić się do poprawy
jego stanu. Wśród najczęściej występujących proekologicznych zachowań wymienić można:
- segregowanie odpadów,
- ograniczanie zużycia energii elektrycznej,
- ograniczanie zużycia wody,
- używanie energooszczędnego sprzętu, żarówek,
- korzystanie z toreb wielokrotnego użytku,
- korzystanie z ekologicznych sposobów transportu, np. rower.
Wspomniane badanie ujawnia również związek między naszymi zachowaniami dotyczącymi
środowiska a kryzysem gospodarczym i co za tym
idzie, pogorszeniem sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Wymienione wcześniej formy
prośrodowiskowych zachowań wynikać bowiem
mogą raczej z motywacji ekonomicznych (potrzeba oszczędzania) niż proekologicznych. Dziś mniej
Polaków uważa, że w ich domach marnuje się
żywność, a więcej oszczędza energię. Niezależnie
jednak od ich przyczyn, zachowania te na pewno
sprzyjają poprawie środowiska naturalnego.
A jaki wpływ na środowisko naturalne może
mieć bank? Z reguły instytucje finansowe nie są
postrzegane jako firmy, których działalność wpływa na środowisko. Rzeczywiście tak jest, natomiast
jako organizacje zużywające znaczną ilość papieru,
energii, utrzymujące flotę samochodową itp. mogą

być bardziej „ekologiczne”. Szczególnie w sytuacji,
gdy deklarują działania w myśl idei społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR), uwzględniając
dobrowolnie w swojej strategii (obok interesów
społecznych i budowania relacji z różnymi grupami interesariuszy) ochronę środowiska. Nie inaczej
jest w GBS Banku. Mamy świadomość, że w naszych działaniach, w każdym dziale, zawsze możemy ograniczyć zużycie surowców, a co za tym idzie
negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wymienić można chociażby maksymalne korzystanie
z dziennego światła podczas pracy, ograniczenie
zużycia papieru, używanie ekopapieru, wydawanie publikacji, materiałów promocyjnych i szkoleniowych w wersji elektronicznej, promowanie
tele- i wideokonferencji, korzystanie z e-learningu,
akceptacja e-faktur, ustawienie w drukarkach domyślnego wydruku dwustronnego, wdrażanie i
wykorzystywanie kanałów komunikacji elektronicznej, lokalizacja miejsc pracy umożliwiająca
efektywne korzystanie z bardziej ekologicznych
środków transportu, propagowanie wzajemnego
podwożenia się pracowników jednym samochodem, segregacja odpadów, wyłączanie komputerów
i sprzętów z funkcji stand-by, wyłączanie ładowarek
z gniazdek, włączanie skanerów i drukarek dopiero
wtedy, gdy są potrzebne, wdrożenie w całej organizacji elektronicznego obiegu dokumentów.
Wpływ na środowisko naturalne firm może
mieć także charakter pośredni. Znając zachowania,
postawy i proekologiczne oczekiwania konsumentów przedsiębiorstwa są w stanie zaproponować
odpowiednie produkty i usługi. Dotyczy to również banków. Zapytają Państwo, co ekologicznego
może być np. w kredycie? Odpowiedź jest prosta,
chodzi o jego cel. W palecie produktów GBS Banku
znaleźć można kredyt z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na zakup i montaż kolektorów słonecznych, kredyt
z dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i montaż
przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy
kanalizacji sanitarnej, likwidacji przydomowych
szamb oraz kredyty termomodernizacyjne.
Firmy (w tym banki) zdają sobie sprawę z tego,
iż dbałość o środowisko stało się w ostatnim czasie jednym z popularniejszych trendów życia
społeczno-gospodarczego. Z tego powodu wiele
przedsiębiorstw dążąc do wyróżnienia się na tle
konkurencji, stara się przyciągnąć klienta nie tylko
niestandardowym pakietem usług i ofertą cenową,
ale też atrakcyjnym, proekologicznym wizerunkiem.
Ważne byśmy umieli odróżnić działania faktycznie służące środowisku naturalnemu od tych będących wyłącznie „marketingowym chwytem”.
Agnieszka Nowicka-Szyszka
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Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest finansowe wspieranie przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz pozainwestycyjnych, służących poprawie stanu środowiska naturalnego, zapobiegających nadzwyczajnym
jego zagrożeniom oraz zachowujących najcenniejsze obszary i obiekty przyrodnicze województwa zachodniopomorskiego

Chronić i służyć - 20 lat WFOŚiGW w Szczecinie
W roku 2013 mija 20 lat od utworzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ten unikalny w skali światowej system ochrony
środowiska już dwie dekady skutecznie wspiera proekologiczne inicjatywy, których efektem jest zarówno
mierzalna poprawa jakości naszego otoczenia, jak i
zauważalny wzrost pożądanych postaw społecznych podyktowanych coraz bardziej świadomą troską o przyrodę. Istotną częścią tego systemu w północno-zachodniej
Polsce jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
W latach 1993-1998 na terenie województw koszalińskiego i szczecińskiego działały dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej z siedzibami w Szczecinie i Koszalinie.
Po reformie administracyjnej - od 1999 roku wszystkie
zadania przejął WFOŚiGW w Szczecinie obejmujący
swoim zasięgiem województwo zachodniopomorskie.
Przez 20 lat działalność Funduszu mocno ewaluowała, ale naczelna zasada – troska o środowisko – nie
uległa zmianie. Zaczynaliśmy bardzo skromnie, z niewielkim budżetem pozwalającym na dofinansowanie
tylko niektórych zadań w formie dotacji.
W latach 1993-2012 WFOŚiGW w Szczecinie zawarł z beneficjentami prawie 4 400 umów na łączną
kwotę niespełna 1 400 mln zł, z czego zdecydowaną
większość (ponad 1 mld zł) stanowiły niskooprocentowane pożyczki.

20 lat działalności i wciąż ta sama zasada: troska o środowisko

Pojemność składowisk wynosi
teraz tyle, ile pojemność Stadionu
Narodowego w Warszawie.
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W ciągu 20 lat dzięki wsparciu z WFOŚiGW
w Szczecinie udało się m.in.
• wybudować 4 237 km kolektorów sanitarnych. Dla
zobrazowania - to odległość: Szczecin – Barcelona –
Szczecin,
• przy pomocy środków z Funduszu wybudowano niemal 1 200 przepompowni oraz zmodernizowano 239
km sieci gazowej (to tyle, ile liczy trasa ze Szczecina
do Zielonej Góry). Ale sukcesów jest więcej:
• zbudowano i zmodernizowano także składowiska odpadów o łącznej pojemności ok. 1 281 570 m3. Jeśli
liczby nie mówią wystarczająco dużo, być może przy-

kład będzie bardziej dosłowny. Pojemność składowisk
wynosi teraz tyle, ile pojemność Stadionu Narodowego
w Warszawie,
• odbudowano wały przeciwpowodziowe i uregulowano rzeki na długości 134 km (to tyle, ile wynosi trasa
z Kołobrzegu do Szczecina,
• wymiernym efektem działań Funduszu jest usunięcie
ponad 12 tys. ton wyrobów zawierających rakotwórczy
azbest. To mniej więcej tyle, ile ważą współcześnie używane podwodne okręty atomowe. Wskaźniki te będą
jednak stale rosnąć. W 2013 roku ponownie uruchomiono nabór na realizację „projektów azbestowych”,
• ociepliliśmy 89 471 m2 ścian i dachów w budynkach
(powierzchnia 12 boisk FC Barcelona).
W dziedzinie ochrony atmosfery współfinansowaliśmy
projekty, których celem była likwidacja lub modernizacja
kotłowni opalanych paliwem stałym i budowa nowych,
wykorzystujących alternatywne, bardziej przyjazne środowisku źródła energii. Finansowaliśmy budowę sieci
gazowej i modernizację ciepłociągów. Ochrona wód
i gospodarka wodna wymagała budowy nowych oczyszczalni ścieków, nowych kompletnych przepompowni,
kolektorów sanitarnych i sieci kanalizacji sanitarnych.
Współfinansowaliśmy także odbudowę wałów przeciwpowodziowych. Kanalizacje, wodociągi czy instalacje
energooszczędne to nie jedyne efekty naszej działalności.
W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi Fundusz
finansował m.in. usuwanie zanieczyszczeń ropopo-
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chodnych z terenu poradzieckiego lotniska w Kluczewie
k. Stargardu Szczecińskiego, chroniąc przed zanieczyszczeniem wody pobliskiego jeziora Miedwie. Wody jeziora
Miedwie są rezerwuarem wody pitnej dla Szczecina. Na
obszarze województwa zachodniopomorskiego dzięki
finansowej pomocy Funduszu zlikwidowano „mogilniki” - zbiorniki, w których gromadzono resztki nawozów
i inne substancje chemiczne. Zbiorniki te nie były w żaden sposób izolowane przed przesiąkaniem odpadów do
gleby. Współfinansowaliśmy także budowę składowisk
odpadów oraz zakładów utylizacji i odzysku odpadów
komunalnych, w tym także zakładów utylizacji odpadów
medycznych.
Przy pomocy środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska stworzono na terenie
województwa sieć ośrodków edukacji ekologicznej służącą edukacji dzieci i młodzieży. By zachęcać do korzystania oferty ośrodków, Fundusz dofinansował opracowanie
publikacji pt. „Szlakiem ekologii” zawierającej opis placówek edukacyjnych. Przy pomocy tej książki nauczyciele
wraz z uczniami mają możliwość przyjrzenia się ofercie
ośrodków i wybrania tej, która najbardziej im odpowiada.
Wydana w 4 tys. egzemplarzy książka „Szlakiem ekologii”
wraz z płytami CD spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem.

może pełnić rolę Instytucji Wdrażającej dla wspomnianego programu. Środkami Funduszu Spójności dofinansowaliśmy, w formie dotacji, działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony
powierzchni ziemi. Właściwie, wdrażanie programu dobiega końca, więc nadszedł czas na podsumowanie tego,
co osiągnęliśmy dotychczas. Analizując podjęte działania należy stwierdzić, że zdecydowanie przybliżamy się
do standardów europejskich wytyczonych w obszarze
ochrony środowiska, bowiem to właśnie w naszym regionie zachodniopomorskim Fundusz wdraża 17 projektów
o łącznej kwocie dofinansowania ze środków unijnych
przekraczającej 461 mln zł. Koszt całkowity tych inwestycji wynosi ponad 708 mln zł. Przedsięwzięcia te dotyczą
głównie budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnych i
wodociągowych oraz modernizacji oczyszczalni ścieków.
Realizowane inwestycje służą także ochronie brzegów
morskich, co dodatkowo wpłynie na rozwój walorów
turystycznych naszego regionu. Biorąc pod uwagę wspomniane środki finansowe, a także zaangażowanie zarówno Beneficjentów jak i pracowników Funduszu osiągamy
bardzo konkretny efekt rzeczowy w postaci:
• 6 zmodernizowanych oczyszczalni ścieków m.in. w:
Trzebiatowie, Pobierowie, Barlinku, Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim i Drawsku Pomorskim,
• 202,85 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (w
tym również deszczowej),
• 22,82 km zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
• 54,31 km wybudowanej sieci wodociągowej,
• 19 km zabezpieczenia linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

Odbudowano wały
przeciwpowodziowe i uregulowano
rzeki na długości 134 km.

Przykładowa inwestycja
finansowana ze środków POIiŚ
„Ochrona brzegów morskich na
wschód od Portu Darłowo”
Beneficjent: Urząd Morski w Słupsku
Koszt całkowity inwestycji:
115.345.646,30 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszu
Spójności: 98.036.864,23 PLN
Termin realizacji projektu:
2.02.2009 - 31.03.2014 r.

Fot. WFOŚiGW w Szczecinie
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20-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

W społeczeństwie rośnie świadomość konieczności
poszanowania zasobów naturalnych i dzięki temu coraz
częściej kreujemy postawy proekologiczne, które mają
wpływ na naszą przyszłość. W tych działaniach wspiera
nas finansowo Unia Europejska jednocześnie stawiając
nam bardzo ambitne cele ekologiczne do realizacji. Jedną z unijnych form wsparcia jest Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (POIiŚ), który
stwarza możliwości finansowe dla planowanych przedsięwzięć środowiskowych. Udało nam się spełnić wszystkie
postawione warunki, a także dostosować procedury do
wymagań unijnych i dzięki temu od 2007 roku Fundusz
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Specjaliści od podłóg

Beata Styś, właścicielka
firmy BWG Ebit.

Wykładziny montowane przez BWG Ebit służą pracownikom i klientom znanych szczecińskich hoteli, biur,
kancelarii i obiektów użyteczności publicznej. Renomę
firmy doceniają też kontrahenci z innych regionów oraz
ogólnopolskie sieci handlowe.
BWG Ebit od dawna współpracuje z grupą PŻM.
Nic więc dziwnego, że układała wykładziny w biurowcu
Pazim, w tym w popularnym wśród szczecinian i turystów Cafe 22. W tym roku firma uczestniczyła w pracach
związanych z odnowieniem trzeciego piętra hotelu Radisson BLU w Szczecinie.
- Układaliśmy tam w pokojach wełnianą wykładzinę w
paski, z przyjemnym dla oka wzorem – mówi Beata Styś,
właścicielka firmy. - Oprócz tego braliśmy udział w remoncie pokoi hotelowych i korytarzy na statku-hotelu Ładoga, a także wymieniliśmy wykładzinę w hotelu Novotel.
Oprócz hoteli, na długiej liście klientów BWG Ebit
tylko z ostatnich 12 miesięcy są znane szczecińskie kancelarie prawne, salon sprzedaży okien na Bezrzeczu,
a nawet galeria Henryka Sawki. Firma realizowała zlecenia w niepublicznych placówkach edukacyjnych: szkole
polsko-amerykańskiej przy ul. Wawrzyniaka w Szczecinie oraz w nowym przedszkolu i szkole zbudowanych przez firmę Calbud w podszczecińskim Przylepie.
Wśród zleceń dla sektora publicznego firma Beaty Styś
ma na koncie m.in. posadzkę w nowej siedzibie sądu
w Policach dla firmy IBI
- To stary budynek, więc mieliśmy więcej pracy z uzyskaniem poziomów przed położeniem posadzki – mówi
szefowa BWG Ebit.
Jednak z usług firmy korzystają też klienci prywatni.
Istnieje możliwość wyprodukowania indywidualnych
wzorów wykładzin, które produkuje dla nas polska firma Agnella. Pod względem jakości i wzornictwa nie
ustępuje najlepszym w branży, a jednocześnie ma konkurencyjne ceny.
Podłogi spawane, prądoprzewodzące
Firma wykorzystuje swoje doświadczenie przy pracach dla placówek opieki zdrowotnej.
W ubiegłym roku jej montażyści pracowali w szpitalu w Zdunowie, układali posadzki na ścianach i podłogach na bloku operacyjnym w szpitalu PAM przy ul.

Unii Lubelskiej w Szczecinie, w trakcie realizacji mamy
szpital przy ul. Strzałowskiej.
- W szpitalach często stosujemy rozwiązanie, jakim są
wykładziny ścienne. Są one łączone przez spawanie, dzięki
czemu są szczelne i pozwalają łatwo utrzymać higienę, np.
na salach operacyjnych. Podobne wykładziny przeznaczone są do łazienek, dzięki czemu są łatwe w utrzymaniu
czystości – wyjaśnia właścicielka BWG Ebit.
Jednym z większych zleceń w tym roku było położenie 5 tys. mkw. specjalistycznej, prądoprzewodzącej
i rozpraszajacej ładunki elektryczne wykładziny w budynku Centrum Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy al. Piastów.
Tego typu wykładziny, z dodatkiem grafitu, uziemione,
stosowane są wszędzie tam, gdzie używana jest specjalistyczna aparatura – w laboratoriach, w serwerowniach
i na salach operacyjnych.
Renoma i duże możliwości
BWG Ebit ma też klientów poza Szczecinem. Montowała wykładzinę w sklepach odzieżowych sieci H&M
w Lublinie i w Gliwicach. Kolejne zlecenie to udział
w przebudowie poznańskiego dworca PKP i budowie
towarzyszącej mu galerii handlowej, której generalnym
wykonawcą jest firma Trigranit. W galerii Bwg Ebit
wykona posadzki m.in. w dużych sklepach: TK Maxx
i Toys’R’Us.
- Przy realizacjach w głębi kraju zatrudniamy ludzi
z całej Polski. Dzięki temu, że mamy dobrą opinię na rynku, nie mamy problemu ze znalezieniem montażystów
w odległych regionach – tłumaczy Beata Styś i podkreśla, że obecnie jej firma działa w okresie spowolnienia
w branży budowlanej: - To trudny okres ze względu na
niskie marże. Staramy się jednak nie obniżać stawek poniżej rozsądnego poziomu. Inwestorzy zrobili się bardzo
ostrożni i składając zamówienia kierują się tym, że mają
one być trwałe i uniwersalne.
Mimo tego BWG Ebit ma dużo stałych, zadowolonych klientów. Nic dziwnego, bo firma pracowała na ich
zaufanie latami.
- Co ważne, jesteśmy w stanie obsłużyć duże inwestycje
i mamy stabilną sytuację finansową. Nasi kontrahenci to
doceniają – podsumowuje Beata Styś.

BWG EBiT Sp. z o.o.
plac Rodła 8
70-419 Szczecin
Budynek Pazim; VI piętro
tel. 91 35 94 239
tel./fax 91 35 94 240
www.bwgebit.pl
biuro@bwgebit.pl
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Trzy lata z Jeremie
Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. od 2010 r. jest zaangażowany we wdrażanie instrumentów inicjatywy wspólnotowej Jeremie. W kwietniu 2013 r. Fundusz podpisał z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na kolejne
30 milionów złotych, zwiększając tym samym pozyskaną na ten cel sumę do 90 milionów złotych. Stanowi to niewątpliwie spore wyzwanie organizacyjne i
menadżerskie, by dobrze zagospodarować otrzymane
środki.
Do tej pory, w ramach dwóch wcześniej zrealizowanych projektów, Fundusz wsparł przedsiębiorców
kwotą reporęczeń w wysokości 60 milionów złotych,
co przełożyło się na 826 poręczonych kredytów dla
773 przedsiębiorców. Można więc z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Fundusz jest jednym z
bardziej doświadczonych pośredników finansowych
w województwie zachodniopomorskim oraz liderem
na rynku poręczeń w regionie. Daje to zarówno jego
Zarządowi, jak i pracownikom, możliwość obserwowania procesów zachodzących w instrumentach
finansowych od podstaw. Nie byłoby to możliwe, bez
doskonałej kooperacji z Bankami w regionie, które
współpracują z Funduszem w sposób stały i wykazują niezwykłe zaangażowanie w rozwój przedsiębiorczości poprzez Jeremie.
Obserwując postępy w negocjacjach związanych
z wdrażaniem zwrotnych instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata
2014 – 2020, można bez trudu zauważyć, iż Komisja
Europejska planuje dość znacznie rozszerzyć zakres
stosowania mechanizmów finansowania zwrotnego
w nowym okresie budżetowania, z jednoczesnym
zmniejszeniem udziału bezzwrotnych narzędzi dotacyjnych w polityce strukturalnej. Można więc założyć, że to zwrotne instrumenty finansowe, takie jak
Jeremie, stanowić będą w przyszłości główne narzędzia wsparcia przedsiębiorczości w regionach.
Realizując dwa projekty w latach 2010–2013 i rozpoczynając nowy projekt w tym roku, Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
Sp. z o. o. miał okazję zaobserwować, że coraz większa liczba przedsiębiorców sięga po instrumenty finansowania zwrotnego. Powodem tego może być zarówno fakt, że obecnie nie ma zbyt wielu konkursów
związanych z instrumentami dotacyjnymi, ale także
to, iż instrumenty zwrotne zaczęły cieszyć się coraz
większą popularnością przedsiębiorców.

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Św. Ducha 5a
70-205 Szczecin
tel. 91 813 01 22
www.jeremie.zrfpk.pl
jeremie@zrfpk.pl

28

Analizując inicjatywę Jeremie Fundusz zauważył
następujące atuty tego mechanizmu finansowego.
1. Konieczność finansowania całości poniesionych
kosztów zachęca inwestorów do bardziej przemyślanych zachowań, szacowania swoich możliwości i ograniczania ryzyka inwestycyjnego.
2. Możliwość poręczania kredytów zaciąganych
w bankach przez beneficjentów ostatecznych
w ramach Jeremie zwiększa wiarygodność kredytową przedsiębiorców i pozwala przenieść ciężar
ryzyka z klienta na fundusz poręczeniowy, co dla
banku stanowi większą gwarancję.
3. Szybkość w pozyskiwaniu środków na finansowanie przedsięwzięć planowanych przez MŚP
– proces ten jest naprawdę szybki w porównaniu do instrumentów dotacyjnych. Decyzje
o przyznaniu poręczenia podejmowane są bardzo szybko.
4. Mniej skomplikowane procedury, a co za tym
idzie większa przystępność dla beneficjentów,
którzy nie muszą wypełniać złożonych wniosków i załączników, lecz opiera się głównie
na dokumentach i tak koniecznych do przygotowania
Z poręczeń udzielanych przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
w ramach inicjatywy Jeremie skorzystać mogą:
przedsiębiorcy prowadzący działalność lub realizujący inwestycję na terenie województwa zachodniopomorskiego również nieposiadający historii
kredytowej, nieposiadający własnych zabezpieczeń
czy też rozpoczynający dopiero swoją działalność
gospodarczą. Wsparcie uzyskać można na finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie
lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, zakup wyposażenia w maszyny,
urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków
transportu, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie miejsc pracy
oraz inne cele gospodarcze. Na zakończenie można
powiedzieć, że zwrotne instrumenty finansowania
przedsiębiorstw przekładają się zarówno na rozwój
regionu, jak i samego wnioskodawcy. Dzięki Jeremie
napędzamy rozwój przedsiębiorstw – i to jest fakt.
W razie informacji szczegółowych zachęcam do
skorzystania z naszej strony projektu www.jeremie.
zrfpk.pl
Adam Badach, prezes ZRFPK Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
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Złote Lunety
Wybitnych przedstawicieli środowiska morskiego
uhonorowała nagrodami redakcja magazynu „Obserwator Morski”.
Uroczystość, podczas której Mirosław Sobczyk, prezes firmy Zapol (wydawca „Obserwatora Morskiego”)
uhonorował laureatów, odbyła się 26 kwietnia na pokładzie Daru Młodzieży zacumowanego przy Wałach
Chrobrego w Szczecinie.

g o s p o d a r k a
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Ale nie zabrakło i sportowych emocji - fitnessu na
świeżym powietrzu, zmagań na ściance wspinaczkowej,
nauki gry w golfa i biegu na orientację. Atrakcją były
Regaty Wioślarskie Ósemek Uczelnianych o Puchar
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Niepokonana okazała się załoga Akademii Morskiej.
W programie artystycznym znalazły się z kolei występy dziecięcych zespołów tanecznych i wokalnych.
Poza tym zagrały zespoły i ludowe, i rockowe.
Organizatorami imprezy były Międzynarodowe
Targi Szczecińskie oraz Zachodniopomorska Agencja
Rozwoju Turystyki.
(stm)
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Fot. Michał Abkołwicz
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Laureaci Złotych Lunet wraz
z członkami kapituły.

Wyróżnienia Złote Lunety przyznawane są przez
kapitułę konkursu w czterech kategoriach: Firma Roku,
Osobowość Roku, Wydarzenie Roku oraz Kultura
i Sztuka. Wyróżnienie w kategorii Firma Roku przyznane zostało Spółce NET MARINE – Marine Power
Service, która remontuje i konserwuje statki oraz konstrukcje lądowe z branży petrochemicznej. Statuetkę i
dyplom odebrał prezes firmy Przemysław Mańkowski.
Złotą Lunetę Osobowość Roku otrzymał Paweł Szynkaruk, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej.
Nagrodą Wydarzenie Roku uhonorowana została,
m.in. za dynamiczny rozwój, spółka OT Logistics S.A.
Reprezentował ją prezes Piotr Chajderowski. Statuetka
w kategorii Kultura i Sztuka powędrowała do Marka
Czasnojcia, fotografika i marynisty, który od ponad pół
wieku związany jest z morzem.
Ważnym punktem programu była inauguracja ekskluzywnego wydawnictwa „Monografia Zachodniopomorskich Menedżerów. Klub 100” przedstawiającego
najważniejsze postacie zachodniopomorskiego biznesu.
W pierwszym tomie (kolejne planowane są w kolejnych
latach) zamieszczono sylwetki i krótkie wypowiedzi
właścicieli i szefów znanych zachodniopomorskich firm
i instytucji wraz z fotografiami. Członkowie elitarnego
Klubu 100 licznie wzięli udział w wydarzeniu, podczas
którego uroczyście wręczono pierwsze egzemplarze
„Monografii”.
(mab)

To jedyna taka majówka, która przyciąga 50 tys.
uczestników. Za nami Piknik nad Odrą w Szczecinie.
- Rozpoczynamy kolejny sezon nad Odrą – mówił
w czasie rozpoczęcia imprezy Piotr Krzystek, prezydent
Szczecina.
- Takich tłumów, odwiedzających imprezę, nie ma na
żadnych targach turystycznych w Polsce – zauważyła Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
11 i 12 maja Wały Chrobrego w Szczecinie wypełniły się stoiskami ponad 180 wystawców.
Jedną z atrakcji, która czekała na piknikowiczów,
były 22. Targi Turystyczne Market Tour.
W Szczecinie promowały się Kaszuby, nazywane
polską Szwajcarią. - Jest bardzo dużo ludzi. Takiego zainteresowania Kaszubami dawno nie odczuliśmy – mówiła
Aleksandra Gol ze Szwajcarii Kaszubskiej.
Nad brzegiem Odry można było nie tylko snuć
plany wypoczynku, ale także smacznie zjeść. Hitem
pierwszego dnia imprezy było Wielkie Gotowanie. Organizatorzy częstowali Żurem Kapitańskim. Drugiego
dnia długa kolejka ustawiała się po darmowe porcje dań
z ryb, które przygotowano w związku z kampanią „Zaproś morze na obiad – zdrowie płynie z ryb”.
Przysmaki regionu można było skosztować i kupić
w Alejce Zachodniopomorskich Smaków. Były szczecińskie pierniki oraz tradycyjne wędliny, swojskie chleby, domowe przetwory i miody. A także - kiszki szwedzkie, ogórki kołobrzeskie i produkty z róży.
Doznań kulinarnych dostarczyły również 9. Targi
Zdrowej Żywności i Produktów Ekologicznych Organic.

Fot. MTS

Koktajl biznesowy

i
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Sezon nad Odrą rozpoczęty

„Świat Biznesu” przy tym był

Hitem pierwszego dnia imprezy
było Wielkie Gotowanie. Żurem
Kapitańskim częstowali ubrani
w fartuchy (od prawej):
Małgorzata Lis, dyrektor MTS,
Piotr Krzystek, prezydent Szczecina
oraz Jarosław Rzepa,
wicemarszałek województwa.

Raut w Ratuszu

Fot. masz

Od lewej: poseł Arkadiusz Litwiński,
szczecińska radna Urszula Pańka,
wojewoda Marcin Zydorowicz,
wiceprezydent Szczecina Piotr Mync
oraz Bogumił Rogowski,
gospodarz rautu.

Tradycyjnym Rautem Europejskim uczciliśmy kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Spotkanie w Czerwonym Ratuszu zorganizował 6 maja Business
Club Szczecin.
- Warto w maju podejmować decyzje - rozpoczął raut
Bogumił Rogowski, prezydent kapituły Business Club
Szczecin. I przypomniał dwa ważne wydarzenia z historii naszego kraju, które przypadły w tym wiosennym
miesiącu - uchwalenie konstytucji 3 Maja i wejście Polski
do UE. Na raucie w nowej roli zadebiutował Piotr Mync,
dla którego 6 maja był pierwszym dniem pracy na stanowisku zastępcy prezydenta Szczecina ds. gospodarczych.
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W Czerwonym Ratuszu zjawili się naukowcy, biznesmeni i politycy. Wśród gości dostrzegliśmy ekonomistów - prof. Stanisława Flejterskiego oraz prof. Dariusza
Zarzeckiego. Był wojewoda Marcin Zydorowicz i parlamentarzyści Arkadiusz Litwiński oraz Sławomir Preiss.
Nie zabrakło burmistrza Wolina Eugeniusza Jasiewicza
i zastępcy burmistrza Goleniowa Tomasza Banacha.
O samorządowych finansach można było porozmawiać ze skarbnikiem Szczecina Stanisławem Lipińskim,
o branży morskiej z Pawłem Szynkarukiem, dyrektorem
generalnym Polskiej Żeglugi Morskiej, zaś na temat
bankowości z Katarzyną Koroch, dyrektor regionalną
Banku Pekao SA. Bogumił Rogowski lekko i dowcipnie
poprowadził spotkanie: - Obawiałem się, że nie będzie
dziś marszałka, ale jest. Witam pana marszałka… Meyera – mówił zwracając się do eksmarszałka – profesora.
Po kilka słów powiedzieli politycy. - Przywiązujemy
wagę do 1 maja, gdyż to przecież wejście Polski do UE
najbardziej zmieniło nasze życie - podkreślał wojewoda
Marcin Zydorowicz. W przyszłość wybiegł poseł Arkadiusz Litwiński. Mówił o wyzwaniach stojących przed
wspólnotą.- Europa musi odnaleźć się w świecie, bo zaczyna być peryferiami - przestrzegał Litwiński. - Europa
nie może być pożytecznym idiotą dla innych - dodał. A
jako przykład podał politykę klimatyczną. W części nieoficjalnej rautu był czas na rozmowy, a także na poczęstunek. Nie zawiódł catering z restauracji „Zamkowa”.
Smakołykiem numer jeden stał się udziec wieprzowy.
(masz)
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Dwa pięciogwiazdkowe hotele, promenadę
i molo zbuduje w Świnoujściu wywodzący się z Kołobrzegu holding Zdrojowa Invest. 200-milionowa
inwestycja wsparta zostanie pożyczką z funduszu
JESSICA.

Transgraniczne święto w Policach

Fot. jotpe

Władysław Diakun,
burmistrz Polic, zainaugurował targi
wspólnie z wiceministrem gospodarki
Andrzejem Dychą.

Wśród około stu wystawców Polsko-Niemieckich Targów Gospodarczych Police 2013 dominowali przedsiębiorcy, chociaż były też stowarzyszenia,
przedstawiciele samorządów, szkół, biur podróży itd.
Szósta edycja targów odbyła się w dniach 20-21 kwietnia w sali Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Piaskowej
w Policach.
Władysław Diakun, burmistrz Polic, zainaugurował
targi wspólnie z wiceministrem gospodarki Andrzejem
Dychą. Przedstawiciel rządu przyznał, iż współpraca Polic
z niemieckimi sąsiadami to dobry przykład dla innych
regionów.
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- Warto się tu pokazać – stwierdził Andrzej Kozakowski, właściciel szczecińskiej spółki Veldach, który
w Policach jest po raz trzeci. - Działamy na Pomorzu Zachodnim, ale zdarzają się też zlecenia zza Odry. A tu mamy
przedstawicieli firm niemieckich.
Spotkaliśmy też Polaków, którzy mają firmy w Niemczech. Radosław Popiela mieszkaniec Rosowa, właściciela
biura nieruchomości informuje: - W Meklemburgii Pomorzu Przednim, w rejonie pogranicza jest około 200 firm
założonych przez Polaków. Za naszym pośrednictwem nieruchomości w Niemczech kupują przede wszystkim Polacy,
m.in. mieszkańcy Polic czy Gryfina.
Z interesującą ofertą pojawiła się na targach firma
Megalux z Polic. Oferuje ona zestawy ogniw fotowoltaicznych wykorzystujących światło dzienne, czyli energię
słoneczną do produkcji prądu.
Ważnym elementem targów była konferencja poświęcona szkolnictwu zawodowemu. Andrzej Dycha, wiceminister gospodarki podczas debaty stwierdził: - W dobie
kryzysu trzeba stawiać na rozwój przemysłu. Dlatego tak
ważny jest rozwój szkolnictwa zawodowego i pozyskiwanie
fachowców, których brakuje na rynku pracy. Podczas debaty zrodził się pomysł stworzenia polsko-niemieckiej szkoły
zawodowej na wzór Niemiecko-Polskiego Gimnazjum
w Loecknitz.
Pomysłowi przyklasnęli burmistrz Polic Władysław
Diakun oraz dr Ralf Dietrich, prezesem Towarzystwa
Rozwoju i Wsparcia regionu Uecker-Randow.
Organizacją targów, którym towarzyszyły specjalne
atrakcje dla mieszkańców Polic i gości, była Fundacja Forum.
(JP)
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Rośnie pula Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Aktualnie wynosi 1,4 mld euro.
Do 1,2 mld euro, które już wcześniej zaproponowało naszemu województwu Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, możemy dodać 200 mln euro. O dodatkowych środkach, adresowanych dla obszarów
najbiedniejszych, poinformował pod koniec maja
marszałek Olgierd Geblewicz. Obie kwoty złożą się na
pulę Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020.
Stawka jest o 30 proc. większa od pieniędzy, które
dostało Pomorze Zachodnie w starej perspektywie
unijnej – 1,095 mld euro (RPO - 835 mln euro oraz
środki rozdzielane przez Wojewódzki Urząd Pracy 260 mln euro). Tym razem pieniądze na tzw. kapitał
ludzki są od razu zapisane w RPO.
Wciąż nie wiemy, jak w nowej perspektywie środki z RPO będą dzielone. Część konkursów może być
ogłaszana, tak jak dotąd, dla całego regionu, a część
dla wybranych części województwa.
- W ten sposób konkursy będą skrojone na potrzeby
danych obszarów. Na obszarach słabszych gospodarczo
konkursy będą dotyczyć tworzenia nowych miejsc pracy, a na obszarach bardziej rozwiniętych położymy nacisk na innowacyjność - wyjaśnia Olgierd Geblewicz.
Na jakie obszary będzie podzielony region? Temat jest otwarty. Na pewno wyodrębnioną przestrzenią będzie Szczeciński Obszar Metropolitarny. Może
powstanie także obszar koszalińsko-kołobrzeski. Do
tego dołączą obszary nadmorskie, przygraniczne i
obszary strategicznej interwencji (tereny z wysokim
bezrobociem, słabo skomunikowane, popegeerowskie itd.).

Otwarta jest też sprawa środków na innowacyjną
gospodarkę, które do tej pory były dzielone centralnie. Jest szansa, by część pieniędzy była zarządzana
regionalnie. Poprzednie lata pokazały, że stary scenariusz był dla Pomorza Zachodniego niekorzystny.
- Nasi przedsiębiorcy ze względu na duże rozproszenie mieli problemy w sięganiu po duże granty przypomniał Geblewicz.
(masz)
- Niektóre mariny są ukończone, np. w Stepnicy. Niektóre, tak jak w Lubczynie są dopiero rozpoczynane. Chcemy stworzyć szlak, który będzie konkurencyjny dla jezior
mazurskich - mówił Marcin Szmyt, dyrektor Wydziału
Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim.
- Przepisy związane z przetargami nie preferują firm,
które mamy w regionie - mówił Marcin Korneluk z Klastra
Przemysłów Kreatywnych. - Dziś większość naszych usług
wychodzi poza region.
- Urzędników obowiązuje prawo zamówień publicznych, które nie pozwala preferować firm regionalnych –
wyjaśniał marszałek.
(masz)

Obiad z marszałkiem
Dlaczego szkoła językowa z Lublina ma uczyć angielskiego zachodniopomorskich bezrobotnych? Kiedy szczecinianie dojadą do Warszawy (bez naginania przepisów!) w
4,5 godziny? I jak rozkręcić turystykę w naszym regionie?
Na takie m.in. pytania przedsiębiorców odpowiadał
marszałek Olgierd Geblewicz, który był gościem czwartkowego obiadu, zorganizowanego 23 maja przez Północną Izbę Gospodarczą,
W orbicie zainteresowań znalazła się droga ekspresowa S3. - Odcinek drogi od autostrady A2 do Międzyrzecza ma być ukończony jeszcze w tym roku, a Gorzów-Międzyrzecz powinien być oddany wiosną 2014 r.
- mówił marszałek. To skróci czas podróży ze Szczecina
do Poznania i Warszawy. - Wszystko wskazuje na to, że
do 2017 r. S3 będzie ukończona do autostrady A4 - dodał
Geblewicz. W ten sposób region będzie skomunikowany ze Śląskiem, co jest ważne dla rozwoju portów. - Bój
toczy się teraz o drogę ekspresową S6, łączącą Szczecin
z Trójmiastem. Nie wyobrażam sobie, by do 2020 r. nie
było tej drogi - podkreślał marszałek. Jej budowa pozwoli odpocząć od fotoradarów. I ciekawostka: - Burmistrz
Karlina mówił mi, że dochody gminy z fotoradarów były
na poziomie 5 mln zł, to tyle samo, co podatek z farmy
wiatrowej. Dodam, że budżet Karlina jest na poziomie 40
mln zł - poinformował Geblewicz. Było też o turystyce.
Biznesmeni usłyszeli, że część gmin jak np. Rewal, wycofało się z udziału w Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim. Ale nie zmienia to faktu, że mariny w regionie
są budowane.
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O nowym RPO mówili (od lewej):
Marek Orszewski, p.o. dyrektora
Wydziału Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim,
Olgierd Geblewicz, marszałek
województwa, oraz Marcin Szmyt,
dyrektor Wydziału Zarządzania
RPO w UM.

Marszałek Geblewicz
odpowiadał na pytania
przedsiębiorców przy obiedzie.

Marszałek Geblewicz odpowiadał
na pytania przedsiębiorców przy
obiedzie(D.Gorajski)
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Fot. archiwum

Baltic Park Molo

Więcej euro dla regionu

Fot. D. Gorajski
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Projekt Baltic Park Molo powstał
w polskiej pracowni PPA Architekci.

Całość powstanie na ponad 2,2 ha gruntu kupionego od duńskiej spółki Kristensen w grudniu 2011 roku
za ponad 22 mln zł. Projekt Baltic Park Molo powstał
w polskiej pracowni PPA Architekci. Projekt obejmuje dwa hotele i budynki apartamentowe, 150-metrową
promenadę zwieńczoną molo oraz ogólnodostępną
przestrzeń rekreacyjną. W całym kompleksie znajdzie się
niemal 600 pokojów i apartamentów w większości z widokiem na morze, w tym na sprzedaż w systemie condo,
polegającym na możliwości wynajmu operatorowi- deweloperowi oraz korzystaniu w wybranym przez siebie
okresie. Ponadto ponad 2 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej będzie do dyspozycji najemców przy
nowej promenadzie.
W pierwszej kolejności realizowany będzie zespół
2 budynków z 61 apartamentami wakacyjnymi oraz
16 lokalami usługowymi i częścią sportową. Niemal
równolegle rozpocznie się budowa pierwszego hotelu 5-gwiazdkowego z 352 apartamentami condo, wraz
z rozbudowaną strefą SPA & Wellness, aquaparkiem
i centrum konferencyjnym mogącym pomieścić nawet
1,2 tys. osób. Równocześnie wzdłuż pasażu z powierzchniami handlowymi, powstanie publiczna, 150-metrowa
promenada prowadząca na plażę, którą uatrakcyjnią
multimedialne fontanny. Prace budowlane całego I etapu
zostaną zakończone w 2015 roku. W tym etapie w kompleksie hotelowym powstanie ok. 250 nowych miejsc
pracy. Planowany termin zakończenia całej inwestycji to
rok 2020.
Zdrojowa Invest to wywodząca się z Kołobrzegu rodzinna firma, która wyrosła na dużego gracza na rynku
condo hoteli w Polsce. Należą do niej trzy hotele w Kołobrzegu, kolejne dwa powstają w Ustroniu Morskim
i w Szklarskiej Porębie.
SG

W Szczecinie przy ul. Goleniowskiej ruszyła nowa stacja produkcyjno-testowa polskiego
oddziału duńskiej firmy kk-electronic. W nowej stacji będą wytwarzane nowoczesne systemy
sterowania do elektrowni wiatrowych, a pracę w
niej znajdzie 150 osób. Wartość inwestycji to 12
mln zł.
Otwarcie stacji wiąże się z rozszerzaniem działalności firmy kk-electronic. Tradycyjne produkty
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Pierwsza hala w parku logistycznym przy ul.
Kniewskiej w Szczecinie została wynajęta w stu
procentach. Zatrudnienie w niej znajdzie ponad
100 osób.
W połowie maja podpisano umowę najmu ze
spółką InCom Polska Sp. z o.o., która zajmuje się
cięciem, szyciem, składaniem i pakowaniem materiałów kompozytowych (głownie włókna szklanego). Spółka wynajęła ostatnią dostępną powierzchnię w hali A – 2000 mkw. Hiszpański producent
komponentów do produkcji elementów dla elektrowni wiatrowych podjął decyzję o przeniesieniu
swojej produkcji z Goleniowa do Szczecina. Do
końca maja Hala A o powierzchni 6850 mkw. zostanie przekazana najemcom.
Pozostałymi spółkami, które niebawem rozpoczną działalność w hali A North – West Logistic
Park są: Premium Distributors Sp. z o.o. z Grupy Eurocash zajmująca się dystrybucją alkoholu
w Polsce (2700 mkw wynajętej powierzchni magazynowej) oraz IQ Metal Polska Sp. z o.o. - prowadząca działalność związaną z obróbką metali (2050
mkw wynajętej powierzchni z przeznaczeniem
pod produkcję).
North-West Logistic Park to pierwszy w Szczecinie park logistyczny klasy A o powierzchni najmu 64 000 mkw. Inwestycja adresowana jest do
firm z całej Europy. Inwestorem jest spółka NorthWest Logistic Park Sp. z o.o., zaś zarządcą parku
została firma Cushman & Wakefield Polska.
Hala A to pierwszy etap realizowanej przez
spółkę North – West Logistic Park Sp. z o.o. in-

westycji, która zostanie oddana do użytkowania w
czerwcu 2013 r. W ramach kompleksu powstaną
docelowo trzy takie hale przeznaczone pod logistykę, magazynowanie i produkcję. Rozpoczęcie
budowy kolejnego etapu inwestycji - hali B, o powierzchni najmu 13 363 mkw, planowane jest na
wrzesień.
ŁP

W ramach kompleksu powstaną trzy
hale przeznaczone pod logistykę,
magazynowanie i produkcję.
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KK-electronic inwestuje dalej

Najemcy w North-West Logistic Park

Fot. archiwum
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Nowa hala stacji produkcyjnotestowej w zakładzie kk-electronic.

z zakładu w Szczecinie obejmują elektryczne panele
sterowania, skrzynki sterujące i rozdzielnice. Nowa
inwestycja umożliwi tworzenie i testowanie kompletnych systemów sterowania do elektrowni wiatrowych – tzw. power unit. Pierwszym odbiorcą gotowego rozwiązania jest koncern Siemens Wind Power.
W chwili obecnej w kk-electronic Polska pracuje ok. 350 pracowników, którzy zajmują się głównie
montażem elektrycznych paneli kontrolnych do turbin wiatrowych. - Rozszerzenie produkcji będzie wymagało większych umiejętności, dlatego zwiększymy
zatrudnienie inżynierów, którzy będą projektowali i testowali instalacje elektryczne – wyjaśnia Przemysław
Szczepaniak, dyrektor kk-electronic Polska.
- Zainteresowaliśmy się polskim rynkiem, ponieważ poszukiwaliśmy wykształconych pracowników,
posiadających techniczne umiejętności - mówił podczas otwarcia Tommy Jespersen, członek zarządu kkelectronic Polska. - Taki kapitał ludzki znaleźliśmy
w Szczecinie. Przez 10 lat działalność firmy bardzo się
rozwinęła, a otwarcie nowej stacji produkcyjno-testowej jest na to najlepszym dowodem.
- Ważne dla nas było, aby ta inwestycja była ulokowana w pobliżu miasta, w którym są zasoby w
postaci wykwalifikowanych pracowników - dodał
Przemysław Szczepaniak. - Będziemy kontynuować
naszą współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Aktualnie prawie 100 proc.
naszych pracowników technicznych jest absolwentami
tej uczelni, a będziemy mieli dla inżynierów po ZUT
jeszcze więcej miejsc pracy.
KZ
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Arcymistrzowie w Policach
Międzynarodowy turniej szachowy im. Tadeusza Gniota
rozgrywany rokrocznie w Klubie Nauczyciela w Policach to
jedna z najsilniej obsadzonych imprez szachowych w kraju.
O jego poziomie sportowym świadczy uzyskana od 2010 r.
ranga półfinału mistrzostw Polski.
Tegoroczna już 28. edycja imprezy (10-18 lipca) zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Spodziewany jest udział
wielu utytułowanych zawodników z Belgii, Białorusi,
Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji i Ukrainy.

czerwiec - lipiec 2013

czerwiec - lipiec 2013

g o s p o d a r k a
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W klasyfikacji dobrych golfistów i słabiej grających w brydża, triumfowała para damska Elżbieta
Hahs i Dorota Jankowska. W klasyfikacji par, składających się z dobrych brydżystów i początkujących
golfistów wygrała para ze środowiska akademickiego
Jacek Batóg i Marek Migacz.
Organizatorzy tegorocznej edycji mistrzostw zapraszają do rejestracji do turniejów pod numerem
telefonu 91 40 41 533 lub pod adresem mailowym:
info@binowopark.pl
(wab)

Tak było rok temu. Golfiści brydżyści tuż przed wyjściem
na 18-dołkowe pole w Binowie.
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W ubiegłym roku triumfował
arcymistrz z Ukrainy
Wadim Szyszkin (z lewej).

Zobaczymy m.in. arcymistrzów ukraińskich: Wadima
Szyszkina (ubiegłoroczny zwycięzca) i Spartaka Wysoczina oraz litewską „gwiazdę”- arcymistrza Vidmantasa Malisauskasa. Wśród faworytów wymienia się także młodych
polskich arcymistrzów: Jacka Tomczaka (AZS Poznań)
i Michała Olszewskiego (Polonia Warszawa). Triumfator
turnieju otrzyma puchar burmistrza Polic Władysława
Diakuna i 5500 zł.
Nowością lipcowych zmagań będzie udział członków
kadry narodowej juniorów Niemiec i Polski. Z inicjatywą
tą wystąpił prof. Hans Juergen Hochraefe z niemieckiej
federacji szachowej. To duże wyróżnienie.
Dla sympatyków królewskiej gry przewidziany jest
ponadto turniej szachów błyskawicznych. - To okazja, by
zmierzyć się z arcymistrzami - zachęca dyrektor imprezy
Mieczysław Manik.
Organizatorzy (Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały”
i Związek Nauczycielstwa Polskiego) liczą na pomoc przyjaciół turnieju z Polic i Szczecina. Sponsoring zapewnia
umieszczenie reklam i znaków firmowych w informatorze
turniejowym, na okolicznościowych kopertach, na sali gry
oraz w Internecie.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.
smialy.pl oraz telefonicznie - 601 992 551.
Masław

W dniach 8-9 czerwca, na polu golfowym w Binowie odbędzie się druga edycja Mistrzostw Polski w
dwuboju golfowo-brydżowym. Turniej objęty jest patronatem Polskiego Związku Golfa i Polskiego Związku Brydża Sportowego.
W turnieju głównym uczestnicy będą rywalizować parami. Najpierw rozegrają rundę golfa na mistrzowskim polu golfowym na 18 dołkach w systemie
texas scramble, który polega na tym, że do punktacji
każdorazowo zaliczać się będzie najlepsze uderzenie
jednego z dwóch zawodników z pary. Po krótkiej
przerwie te same pary rozegrają turniej brydżowy
na zapis maksymalny. Dla początkujących golfistów
i brydżystów zorganizowane zostaną akademie nauki
gry w obu tych dyscyplinach, zakończone turniejem
Akademii Golfa na polu 9-dołkowym i turniejem
brydżowym dla początkujących w ramach Akademii
Brydża.
W ubiegłym roku na starcie stanęło blisko 70
uczestników, w tym kilku brydżowych arcymistrzów
międzynarodowych oraz renomowanych golfistów.
Tytuł mistrzów Polski w tych hybrydowych zawodach zdobyli szczecinianie Ryszard Tosiek i Sławomir
Piński uzyskując łączny wynik 37 punktów. Drugie
miejsce zajęła para z Binowa: Elżbieta Zwierz i Paweł
Zwierz zdobywając wynik o dwa punkty gorszy. Na
trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Poznania:
Leszek Zembrowski i Eugeniusz Dota, która zdobyła
34 punkty.

Fot. archiwum

Wydarzy się jutro

i
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Hybrydowe mistrzostwa w Binowie

Tam będziemy

Rozważania na czasie

Radość Karola Marksa

Quo vadis, praco?

Dr hab. Aneta Zelek, profesor
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
w Szczecinie, prorektor ds. rozwoju,
dyrektor generalny Centrum
Rozwoju Biznesu ZPSB

Z pewnymi oporami (wszak jestem liberałem) zacytuję dzisiaj Karola Marksa: „Jest tylko jeden sposób, by
zabić kapitalizm: podatki, podatki i jeszcze raz podatki”.
I znowu będzie o podatkach. Musi być, bo dzisiaj w
świecie pogrążonym w kryzysie, rządy chcą walczyć ze
spowolnieniem gospodarczym kosztem podatników.
Według raportu KPMG „Individual Income Tax and
Social Security Rate Survey 2012”, średnia stawka najwyższego progu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na świecie wzrosła w 2012 roku (już po raz
trzeci w ciągu ostatnich 10 lat) o 0,3 proc. Zwiększony
apetyty fiskusa ma być panaceum na rosnące zadłużenie wielu krajów i jest w praktyce metodą pokrycia
powszechnego dzisiaj deficytu budżetowego. Zadłużone państwa chętnie podnoszą stawki podatku dochodowego dla osób o bardzo wysokich dochodach - we
Francji wprowadzono właśnie dwie nowe stawki dla
osób najbogatszych, a najwyższa wzrosła aż do 75 proc.
dochodów.
Tak naprawdę cały Stary Kontynent żyje na koszt
podatników. Największe obciążenia podatkowe od lat
już obowiązują w grupie państw opiekuńczych, czyli w
Szwecji (56,6 proc.), Danii (55,4 proc.) i Holandii (52
proc.). W Austrii, Belgii i Wielkiej Brytanii do budżetu
państwa oddaje się blisko 50 proc. dochodów.
Na tym tle wydaje się, że polska 32-procentowa
stawka PIT dla „bogaczy” zarabiających powyżej 85 tys.

zł rocznie, nie jest zbyt wysoka. Jednak Polsce bliżej do
fiskalnej czołówki z Europy Zachodniej niż do rajów
podatkowych. Daleko nam również do poziomu opodatkowania Europy Wschodniej.
Efektywna stopa podatku dochodowego powiększonego o obowiązkowe koszty ubezpieczeń społecznych wynosi w Polsce 35,3 proc., co plasuje nas na 70.
pozycji wśród 114 zbadanych krajów (uszeregowanych
od najniższych obciążeń podatkowych). Tymczasem
wszystkie kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej
mogą pochwalić się niższą stawką efektywnego podatku
dochodowego i ubezpieczeń społecznych niż Polska. U
naszych najbliższych sąsiadów – na Słowacji i w Czechach stawka ta wynosi ok. 25 proc., a Rosja wygrywa w
tym rankingu ze stawką poniżej 15 proc.
Nie zapominajmy też, że w kraje Europy Środkowowschodniej odważnie wdrażają niskie i klarowne podatki liniowe. Spośród 9 krajów naszego regionu tylko
w Polsce i na Ukrainie utrzymywany jest nadal system
progresywnego opodatkowania. Do naszych problemów fiskalnych dochodzi rekordowo wysoka stawka
podatku VAT i odwołanie przez ministra Rostowskiego
obietnicy jej obniżenia.
I tak oto zabijamy nasz kapitalizm, o który walczyliśmy na styropianie. Karol Marks się cieszy!
Aneta Zelek

…work, travail, trabajo, lavoro, Arbeit, rabota…
Nad problemem pracy i fenomenem bezrobocia pochyla się współcześnie na świecie i w Polsce wielu:
pracobiorcy, pracodawcy, przedsiębiorcy, menedżerowie, związkowcy, politycy, urzędnicy, naukowcy,
doktoranci, studenci, uczniowie, nauczyciele, aktualni (MŁODZI!) i potencjalni bezrobotni, publicyści,
reprezentanci mass mediów…
Amerykańska pisarka Marisha Pessl swoją książkę „Wybrane zagadnienia z fizyki katastrof ” zaczęła
od zdania - Trzeba mieć naprawdę Bardzo Ważny
Powód, aby pisać i oczekiwać, że ludzie będą chcieli to czytać… Moim i wszystkich pozostałych 49
autorów Bardzo Ważnym Powodem jest problem,
któremu poświęciliśmy prawie 700-stronicową monografię „Co z tą pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej”,
Praca jest dobrem cennym i poszukiwanym. Praca
– tu i teraz - w roku 2013 (2014…), jest bez wątpienia problemem nr 1.W istocie nie praca, lecz jej brak!
BEZROBOCIE. Praca znika, umiera… Kiedyś była
obowiązkiem, jest prawem, w przyszłości będzie zapewne przywilejem dla nielicznych…
Praca jest problemem interdyscyplinarnym, interesuje niemal wszystkich - nie tylko ekonomistów
czy finansistów, ale i socjologów, psychologów, pedagogów, politologów, prawników, zapewne również fi-

lozofów, w szczególności etyków. Ważne miejsce zajmuje także na gruncie teologii (vide m.in. ogłoszona
przez Jana Pawła II we wrześniu 1981 roku encyklika
Laborem exercens). Praca interesuje tych, którzy ją
mają, w jeszcze większym stopniu niż tych, którzy jej
poszukują.
Praca jest problemem uniwersalnym, globalnym.
Jest wyzwaniem na Pomorzu Zachodnim, w Polsce
w ogóle, a także niemal w całej Europie, z krajami Europy Południowej na czele. Żyjemy w swego
rodzaju „międzyepoce”: starego już prawie nie ma
(przedwczesna, chaotyczna deindustrializacja), nowego jeszcze prawie nie ma. Nie ma już na Pomorzu
Zachodnim kilkudziesięciu dawnych, „flagowych”
dużych i średnich przedsiębiorstw (głównie przemysłowych, ze stocznią produkcyjną na czele), nie ma
też u nas jeszcze znaczącego, prężnego sektora usług
(z usługami ICT na czele), który mógłby zastąpić
tamte przedsiębiorstwa pod względem zaoferowania
stosownej liczby atrakcyjnych miejsc pracy.
PS W czwartek - 20 czerwca o godz. 16 w gościnnej Galerii Kaskada zamierzamy rozpocząć
dynamiczną promocję naszej książki. Będziemy debatować - na scenie i w kuluarach - o rynku pracy
i bezrobociu w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim.
Przyjdźcie, naprawdę warto…
Stanisław Flejterski

Na przekór

Lektury „Świata Biznesu”

Polska to taka dziwna kraj

Menedżerowie od A do Z

- Polska to taka dziwna kraj – jakby powiedział
Zulu Gula. Zulu Gula na pewno był Zulusem. Natomiast dzisiaj będzie krótko, inaczej i nie na temat.
Dowiemy się natomiast, dlaczego Polska to dziwny
kraj.
Po pierwsze; najwięksi bezbożnicy myślą, że jak
dadzą na kościół, aby inny bezbożnik mógł hodować
daniele, to doznają zbawienia. Nic bardziej mylnego.
Chciałoby się powiedzieć, że wprost przeciwnie.
Po drugie; klimat się nam ociepla (co nazwano
już globalnym ociepleniem), a my z uporem godnym
lepszej sprawy oklejamy chałupy i pałace etosowym
styropianem i niedługo potrzebne do tego będzie
jeszcze świadectwo.

Po trzecie; wydajemy kupę szmalu na ogrodzenia
uzupełnione tuzinkowymi iglakami, ograniczając
przestrzeń i widoki. Lepiej i taniej mieć colta.
Po czwarte; równie dużo, a może nawet więcej wydajemy na urządzenie miejsca pochówku na cmentarzu, choć wystarczyłby placyk wielkości chusteczki do nosa (tej dawnej z materiału) na małą płytkę
z nazwiskiem i datą. Na pewno łatwiej by było kosić.
No i rzecz ostatnia, nie mniej ważna, rezygnacja
z tych naszych narodowych, patriotycznych przyzwyczajeń i przypadłości doprowadzi do krachu
firmy, które stanowią potężny biznes i tworzą wiele
miejsc pracy – co oczywiście byłoby winą Tuska.
Wojciech Olejniczak

Dr hab. Wojciech Olejniczak,
informatyk, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, profesor ZPSB

38

czerwiec - lipiec 2013

„Klub 100 – Monografia Zachodniopomorskich
Menadżerów”, która ukazała się nakładem oficyny wydawniczej Zapol, gromadzi sylwetki szczególnie uznanych biznesmenów Pomorza Zachodniego.
Jest to pierwsza edycja długofalowego projektu, który ma na celu promocję i integrację zachodniopomorskiego środowiska biznesowego. Idea publikacji wyrosła
z chęci zaprezentowania zachodniopomorskich ludzi
biznesu takimi, jakich na ogół ich nie znamy – mówiących o swoich pasjach, zainteresowaniach, poglądach
na biznes i… życie.
W „Monografii” obok sylwetek znanych przedstawicieli biznesu znajdują się również informacje o kierowanych przezeń firmach, ich historii i misjach. Monografia
jest opatrzona fotografiami bohaterów wydawnictwa
i kierowanych przez nich firm oraz instytucji.
Barbara Bartkowiak przyznaje się na łamach książki
do tego, że jest nazywana żelazną damą zachodniopomorskich finansów, zaś relaks odnajduje w dużej mierze
w… pracy. Maria Bartczak w wolnym czasie lubi oglądać filmy, a ostatnio zasmakowała w telewizyjnej realizacji BBC o Sherlocku Holmesie.

czerwiec - lipiec 2013

Pasją Edwarda Osiny jest żeglarstwo i dlatego raz w
roku wybiera się z przyjaciółmi na żagle. Paweł Szynkaruk w wolnych chwilach uwielbia podróże i kibicowanie piłkarzom szczecińskiej Pogoni i wciąż liczy
na pierwszy mistrzowski tytuł tej drużyny. Zbigniew
Wielgosz w wolnych chwilach degustuje i… wytwarza
wina. Magdalenę Kotnis spotkać można na basenie i
siłowni. Latem uprawia windsurfing zaś zimą wybiera
się na narty.
Dariusz Więcaszek odpoczywa przy pielęgnacji
ogrodu i jak mówi o sobie odpoczywa przy koszeniu,
przycinaniu i nawożeniu. Piotr Tomaszewicz wykorzystuje swoją wrodzoną ciekawość świata i dlatego
jego pasją są podróże. Preferuje tez sport czynny: tenis,
narty i jazdę konną. Mirosław Sobczyk odpoczywa
przy wędkowaniu i jego wciąż niespełnionym marzeniem jest złowienie dwudziestokilogramowego karpia. Podobne zainteresowania ma Irena Agata Łucka.
Te i inne informacje o członkach Klubu 100 można
znaleźć nie tylko w monografii w wersji drukowanej,
ale także na stronie internetowej www.klub-100.pl.
Walet Pik
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Biznes bez iluzji

Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski,
wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej
Szkoły Biznesu. Specjalizuje się w
problematyce finansów i bankowości.
Członek Komitetu Nauk o Finansach
(2007-2014).

„Monografia Zachodniopomorskich
Menadżerów. Klub 100”
Wydawnictwo Zapol.
Szczecin 2013.
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Agnieszka Łabucka,
dyrektor I Oddziału Szczecin
GBS Banku
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Rada Nadzorcza powołała, w miejsce Grzegorza Fiuka, Andrzeja Feterowskiego (55 lat) na stanowisko prezesa Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o., zarządzającego Technoparkiem
Pomerania. Od roku 1984 Feterowski był pracownikiem naukowym Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Od 1995 do 2005 pracował w Towarzystwach Ubezpieczeń Filar SA i Filar-Życie SA, zaś od 2000 roku był
dyrektorem Departamentu Informatyki obu firm. Od
2005 do 2013 roku pracował na stanowisku dyrektora
Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Szczecin.
Laureat nagrody Lider Informatyki 2010. Autor wielu
opracowań i publikacji naukowych. W swojej praktyce
zawodowej zrealizował kilka znaczących projektów infrastruktury technicznej i systemów informacyjnych.
Beata Radziwanowska (42 lata) od 1 marca 2013 roku jest dyrektorem Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego
S.A. w Szczecinie. Zastąpiła na tym stanowisku Piotra
Rydza. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego o kierunku finanse, bankowość i rachunkowość.
Beata Radziwanowska jako dyrektor regionalny
koordynuje pracę 73 oddziałów banku zlokalizowanych na obszarze województw zachodniopomorskiego, części lubuskiego oraz wielkopolskiego. Z PKO
Bankiem Polskim związana od 1 listopada 2012 roku,
kiedy objęła stanowisko doradcy prezesa zarządu.
Karierę w bankowości rozpoczęła w 1995 roku w Pomorskim Banku Kredytowym SA następnie po połączeniu banków kontynuowała pracę w Banku
Pekao S.A. Przez 17 lat pracy w oddziałach i centrali ww. banków zdobywała
doświadczenie zarówno w pionie korporacyjnym, w pionie bankowości indywidualnej i biznesowej, a także w pionie detalicznym.
(miszmasz)
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Mój znak zodiaku
Ryby.
Moje uniwersytety
US Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej.
Moja ulubiona postać
Bardziej wzór do naśladowania – moi rodzice!
Co cenię u mężczyzny
To, że potrafi zapewnić poczucie bezpieczeństwa, humor,
dystans do siebie i otoczenia, lubię też spontaniczność i niespodzianki.
Co cenię u kobiety.
Szczerość, opiekuńczość, bardziej kompromisowe podejście do życia.
Moja największa wada
Gadulstwo i to, że czasem bywam raptusem.
Czego najbardziej nie lubię
Narzekania i malkontenctwa.
Ulubione zajęcie po pracy
Dobra książka, rower, spacer.
Czym zachwyciłam się ostatnio
Pięknem plaży nad Bałtykiem i wiosenną przyrodą.
O czym marzę
O podróży do Ameryki Południowej.

Paweł Jarczewski (46 lat), dotychczasowy prezes zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. zastąpił Jerzego Marciniaka na stanowisku prezesa zarządu Grupy Azoty S.A, w skład której wchodzą Zakłady Chemiczne „Police”.
Nowy szef Grupy Azotów jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył specjalność ekonomika i organizacja handlu zagranicznego.
W trakcie kariery zawodowej był starszym specjalistą ds. handlowych, kierownikiem Zespołu Akwizycji i Koordynacji oraz asystentem generalnego projektanta instalacji eksportowych w firmie PROZAP.
Pracę w „Puławach” rozpoczął w 1999 roku na stanowisku kierownika Działu Zaopatrzenia Inwestycji.
W latach 2002-2006 był dyrektorem handlowym i
marketingu. W latach 2007-2008 prowadził własną działalność gospodarczą
oraz był dyrektorem ds. rozwoju w CTL Logistics. W 2008 roku objął stanowisko prezesa „Puław”.
Od 2011 roku Paweł Jarczewski jest wiceprezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów.
Jacek Malicki (lat 59) od kilku miesięcy pełni obowiązki dyrektora oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. Zastąpił na tym
stanowisku Adama Poniewskiego. Do pracy w stolicy Pomorza Zachodniego
został oddelegowany ze stanowiska zastępcy oddziału
ANR w Warszawie. Jacek Malicki jest absolwentem
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie ukończył Wydział Rolniczy. Był dyrektorem
Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Zbroszkach
koło Pułtuska. Zasiadał w fotelu zastępcy dyrektora
mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Poświętne. W 2007 r. został dyrektorem oddziału terenowego ANR w Warszawie, a od niedawna pracuje na
stanowisku z-cy dyrektora warszawskiego oddziału
reklama izba_gajda 1/2 stronyANR.
13-02-18 23:14 Strona 1
Fot. masz

Fot.archiwum

Naprawdę jaka(i) jesteś?

Profilaktyka

Fot M. Abkowicz

p e r s o n a l i a

Twarze biznesu

Janusz Motyliński,
prezes Zarządu
Morskiego Portu Police

Mój znak zodiaku
Baran, w chińskim horoskopie - Pies.
Moje uniwersytety
Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytet Warszawski.
Moja ulubiona postać
Król Julian.
Co cenię u mężczyzny
Lojalność i zamiłowanie do prasowania koszul.
Co cenię u kobiety
Energię i zachłanność na życie.
Moja największa wada
Zbyt duże zaufanie do ludzi.
Czego najbardziej nie lubię
Majonezu.
Ulubione zajęcie po pracy
Sport w różnych postaciach i błogie lenistwo.
Czym zachwyciłem się ostatnio
Skokiem z kosmosu Felixa Baumgartnera oraz widokiem
z balonu wschodzącego słońca.
O czym marzę
O beztroskich chwilach, które zapadają w pamięć.

Endodoncja
Ortodoncja Stomatologia
zachowawcza
Protetyka
Periodontologia
Chirurgia
stomatologiczna
Implantologia
Implantoprotetyka
Stomatologia
estetyczna

ul. Narutowicza 16a, 70-240 Szczecin

(wysłuchał: mab)
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Następczynie Żakliny i Ilony poszukiwane

Fot. Włodzimierz Piątek

Scena zbiorowa ze
„Suity Carmen” – drugiej części
spektaklu. Na scenie – tancerze
Opery na Zamku.

Pierwszy od wielu lat spektakl baletowy przygotowany
przez zespół Opery na Zamku spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności. Bo gorące były również emocje, które
można było zobaczyć na scenie.
Na przedstawienie baletowe pod wspólnym tytułem
„Odcienie namiętności”, którego premiera odbyła się 17
maja, składają się dwa sławne utwory: Czarodziejska
miłość (El amor brujo) Manuela de Falli i Suita Carmen Rodiona Szczedrina skomponowana na kanwie
popularnej opery Bizeta. Oba opowiadają o miłości, namiętności, zdradzie, pasji i niespełnieniu, które na scenie
oddawane są za pomocą tańca. Autorem choreografii

agencja Dragon Event, zorganizował castingi w kilkunastu gminach Pomorza Zachodniego. Na każdym z nich potencjalne przyszłe królowe piękności
miały okazję zaprezentować się podczas sesji zdjęciowej. 14 maja czterdzieści kandydatek wzięło udział w
„talent show” w szczecińskim klubie Liquid.
Miss Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej poznamy 7 czerwca. W klubie Lulu finalistki konkursu zaprezentują się podczas kilku wyjść, w tym w strojach
kąpielowych i wieczorowych autorstwa szczecińskiej
projektantki Kasi Hubińskiej oraz sportowych. Impreza utrzymana będzie w nowoczesnym stylu, nawiązująca do pokazów mody. Wśród atrakcji wieczoru
będzie koncert szczecińskiego zespołu OHO!KOKO,
który zdobył uznanie i sympatię widzów programów
telewizyjnych Must be the Music i Mam Talent.
Podczas konkursu redakcja „Świata Biznesu”, która jest patronem medialnym konkursu, jak co roku
wybierze Miss Świata Biznesu. W ubiegłym roku
tytuł ten przypadł Ilonie Świstak. Natomiast koronę
Miss Ziemi Zachodniopomorskiej założyła Żaklina
Gnarowska z Połczyna, która reprezentowała nasze
województwo na finale ogólnopolskim.
Szczegóły dotyczące konkursu piękności można
śledzić na profilu facebookowym: www.facebook
com/MissPoloniaZiemiZachodniopomorskiej.

s t y l

pierwszej części jest Jacek Tyski solista Baletu Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej Warszawie , a drugiej
Jarosław Iwanienko, ukraiński tancerz, który występował na scenach w Japonii, Niemczech, USA, Anglii,
Portugalii i Ukrainy. Jest to pierwszy od wielu lat spektakl
baletowy, w którym tancerzom towarzyszy orkiestra. Na
jej czele stanął Paweł Kotla, a muzycy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania, oddając wszystkie subtelności
i dynamikę wykonywanych utworów.
Jak przyznała dyrektor Opery na Zamku Angelika
Rabizo, do tej pory potencjał młodziutkich tancerzy
z zespołu baletowego nie był w pełni wykorzystywany
i stanowili oni jedynie tło w inscenizacjach utworów
operowych. Dało się zauważyć, że artyści długo czekali
na swoje pięć minut i ciężko pracowali, żeby je w pełni
wykorzystać – ze sceny aż biły zaangażowanie i determinacja wykonawców. Momentami nie udawało się ukryć
także tremy, ale przy tak dużym wydarzeniu można to
uznać za element, który potęguje jedynie emocje płynące z utworów prezentowanych na scenie. Uwagę widzów
przyciągała szczególnie para tancerzy obecna w obu
utworach: energiczna i zmysłowa Christina Janusz oraz
bardziej eteryczny i subtelny Paweł Wdówka. Natomiast
o tym, jak bardzo szczecińska publiczność spragniona
była takiego spektaklu, świadczyć mogą kilkunastominutowe owacje na stojąco, którymi podziękowała artystom.
ŁP

ż y c i a

Namiętność wytańczona

Fot. archiwum

ż y c i a

Najpiękniejsze w regionie

s t y l

W Operze na Zamku

18 finalistek zaprezentuje się jurorom i publiczności podczas czerwcowej kulminacji konkursu Miss
Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej. Najpiękniejsze z
nich będą reprezentowały nasz region podczas finału
ogólnopolskiego.
W finale zaprezentuje się dziewięć szczeciniareklama izba_cicco 1/2 strony 13-02-18 23:12
Strona 1 panien z innych części województwa.
nek i dziewięć
W tym roku, aby wyłonić finalistki, organizator,
Jak co roku wybierzemy
najpiękniejsze dziewczyny Pomorza
Zachodniego. Kandydatki w trakcie
majowego talent show.

klinika

urody

ul. Narutowicza 16A/1, Szczecin, rejestracja 91 433 06 90
Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą
Kliniki Urody CICCO, w której oferujemy pełną gamę
zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych na twarz, ciało , dłonie i stopy
specjalnie dostosowanych zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.
Nasz personel dobierze indywidualny program pielęgnacyjny,
a właściwie dobrana terapia oraz systematycznie wykonywane zabiegi
są gwarancją zdrowej i promiennej cery na długie lata.

Otulimy Cię
odrobiną piękna i luksusu
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Rejs z biznesem

Fot. archiwum

s t y l

ż y c i a

Na statkach białej floty

Podróż statkami białej floty
to dobry pomysł na budowanie
relacji między pracownikami
i partnerami biznesowymi.

Imprezy firmowe dla pracowników i spotkania
z kontrahentami na pokładzie statku Odra Queen - to
sposób na dobry klimat w biznesie. Rejs może upłynąć
przy daniach z grilla i potrawach z restauracji Ładoga.
Podróż statkami białej floty, które organizuje Polsteam Żegluga Szczecińska Sp z o.o. - właściciel kompleksu
restauracyjno-hotelowego Ładoga, to nie tylko propozycja dla turystów spragnionych morskich klimatów. To
także dobry pomysł na budowanie relacji miedzy pracownikami i partnerami biznesowymi. - Organizujemy
czartery firmowe. Nasi klienci mogą również skorzystać z
cateringu restauracji Ładoga - mówi Aleksandra Turba-

czewska, dyrektor handlowy Polsteam Żegluga Szczecińska. - W ostatnim czasie z naszej propozycji chętnie
korzystają biznesmeni niemieccy, działający na terenie od
Berlina do naszej granicy - dodaje. Możliwości spędzenia
czasu na statku nie ograniczają się tylko do gastronomii
i podziwiania nadodrzańskiej przyrody. Od czasu do
czasu pokład statku Odra Queen zmienia się w parkiet
taneczny, innym razem w salę konferencyjną. Koszt
czarteru (niezależnie od liczby osób) wynosi od 1,6 tys.
zł za godzinę (w cenę wliczone są koszty paliwa). Odra
Queen ma dwa pokłady - dolny jest klimatyzowany, górny - półotwarty. Statek pływa między Nowym Warpnem
a Świnoujściem. - Organizując rejs, można sięgnąć po
środki z funduszu socjalnego - podpowiada Aleksandra
Turbaczewska. Polsteam Żegluga Szczecińska ma jeszcze jeden statek białej floty - Peene Queen. Jednostką tą
możemy wybrać się w rejs po porcie. Ceny biletów wynoszą: 22 zł, 17 zł – ulgowy oraz 54 zł rodzinny (2+2).
Od maja do końca sierpnia są cztery rejsy codziennie
(godz.: 11, 13, 15 i 17). Minimalna liczba uczestników
to 20 osób. - Od trzech lat współpracujemy też z Urzędem
Miasta Szczecin i organizujemy wycieczki edukacyjnokrajoznawcze dla uczniów. Wpisują się one w wizję floating garden - mówi dyr. Turbaczewska. - Propozycja jest
także skierowana do szkół z regionu - dodaje.
(masz)

Emocje do końca

Fot. Michał Abkowicz

Jakub Ossowski wygrywa

Triumfatorzy Szczecin Open.
Od lewej: Jakub Ossowski, Malcolm
Kokociński i Peter Carnbro.
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Floating Garden Szczecin Open Presented by Grupa
Azoty to najstarsze w Polsce zmagania profesjonalnych
golfistów. Historia turnieju sięga 1998 roku. Nowością
jest majowy termin, który umożliwił zawodnikom grę
przy słonecznej pogodzie i zaprezentowanie graczom z
kilkunastu krajów uroków pola golfowego Binowo Park.

W poniedziałek, rozpoczęła się gra na punkty, której
wynik zdecydować miał o podziale puli w wysokości 40
tys. zł. Okazało się, że wyrównana i emocjonująca gra
toczyła się do ostatniego dołka ostatniego dnia turnieju.
O pierwsze miejsce rywalizowali trzej najlepsi po dwóch
dniach zawodnicy: Malcolm Kokociński, szwedzki golfista o polskich korzeniach, jego rodak Peter Carnbro oraz
Jakub Ossowski, trener klubu Kalinowe Pola. Polak przez
cały ostatni dzień grał pewnie i spokojnie i do ostatniego
dołka odrabiał kilkupunktową stratę z dwóch poprzednich rund. Na ostatnim greenie Kokociński nie trafił z
kilku metrów do dołka i zrezygnowany kucnął: uświadomił sobie, że zwycięstwo wymknęło mu się z rąk i tak jak
rok wcześniej zajmie drugie miejsce. O punkt przegrał z
Ossowskim (216 uderzeń), który zainkasował 10 tys. zł.
Peter Carnbro zakończył turniej z wynikiem 218. Zwycięzca z dwóch poprzednich lat Peter Bronson zajął 11.
miejsce z wynikiem 226.
Wśród amatorów dopuszczonych do turnieju najlepszym okazał się utalentowany reprezentant klubu Binowo Park - Adrian Kaczała (236 uderzeń). Na podium
stanęli także Włoch Ivan Cocconi, który wynikiem 244
uderzeń zajął drugie miejsce, oraz Szwed Carl Speth - 259.
mab
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W Reczu na dwóch kółkach

Fot. Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego

s t y l

ż y c i a

Grand Prix na półmetku

Od prawej: Józef Romanowski,
Jerzy Kulass, Jan Chmielewski,
Tadeusz Janiak – organizator
turnieju, Adam Zarzycki,
dyrektor Domu Kultury w Reczu.

Na początku roku ruszyła kolejna edycja Grand Prix
Pomorza Zachodniego w brydżu sportowym. Cykl, który
już w maju osiągnął półmetek, obejmuje 12 ważniejszych
turniejów rozgrywanych na terenie naszego województwa.
Jest się o co bić. Po pierwsze, organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody w poszczególnych eliminacjach, po drugie - czołowych 16 brydżystów będzie

miało prawo startu (wraz z wybranymi partnerami) w
finale imprezy przewidzianej na koniec roku. Czołowa
ósemka zapewni sobie ponadto udział w wojewódzkim
finale mistrzostw Polski par.
Dotychczas rozegrano pięć turniejów zaliczanych
do GPPZ. Na czele klasyfikacji znajduje się trio szczecińskich I-ligowców, reprezentujących na co dzień barwy ZOiM oraz Sante – Jerzy Razik, Piotr Wasylko, Piotr
Klimacki oraz Władysław Tomasiak. Tutaj sensacji nie
ma. Każdy z nich to utytułowany brydżysta legitymujący się klasą arcymistrza.
Do chwili oddania tego numeru do druku, rozegrano pięć turniejów. W inauguracyjnych zawodach
w Szczecinie oraz w Międzyzdrojach triumfował duet
Jerzy Razik – Piotr Wasylko. W Policach najlepszymi okazali się inni szczecinianie Jacek Batóg i Robert
Cylwik. Podobnie zresztą jak w Wolinie; tam wygrali
Zbigniew Lasocki z Grzegorzem Kaźmierczakiem. Dopiero podczas turnieju o Puchar Burmistrza Recza Józefa Romanowskiego na najwyższym stopniu podium
stanęli zwycięzcy ubiegłorocznego Grand Prix, duet z
Koszalina – Jan Chmielewski i Jerzy Kullass. Opłaciło
się, bo w Reczu oprócz pucharów oraz stu euro, każdy
ze zwycięzców otrzymał markowy rower. Mistrzowie
mieli jeden problem – jak dojechać na dwóch kółkach z
Recza do Koszalina.
(ps)

Akademicy górą

Jak doktor z doktorem

Fot. P. Stężała

Zwycięska ekipa akademików
w pełnej krasie. Od lewej: Krzysztof
Lubkowski, Sławomir Niajko, Daniel
Fira i Przemysław Klęsk.

W gościnnych salach hotelu Novotel Szczecin Centrum rozegrano po raz drugi wielomecz branżowy
w brydżu sportowym.
W ubiegłym roku triumfowali team policjantów,
więc to ich uważano za faworytów zawodów. Jednak w
tym roku musieli się oni obyć smakiem. Bezapelacyjnie triumfowali bowiem nauczyciele akademiccy, których wzmocnił duet studentów Uniwersytetu Szczecinskiego - medalistów Akademickich Mistrzostw
Polski - Sławomir Niajko - Daniel Fira. W ekipie
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zwycięzców prym jednak wiodła para doktorska
z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - Przemysław Klęsk - Krzysztof Lubkowski. Na drugim miejscu uplasowali się policjanci,
(w barwach tej drużyny wystąpił m.in. były komendant główny Policji gen. Jerzy Stańczyk, zaś w zespole
zagrali także: Dżemil Półtorzycki, Mieczysław Rogowski i Radosław Szopiński). Trzecie miejsce zajęła ekipa dziennikarzy (Włodzimierz Abkowicz, Kazimierz
Jordan, Mieczysław Manik i Paweł Stężała), zaś czwarte
miejsce, mimo niezwykle zaciętego oporu, drużyna
lekarzy (Jan Achrem, Jerzy Rusin, Michał Szelągowski
i gościnnie Roman Gazduła).
Warto podkreślić otoczkę brydżowej imprezy.
Gospodarze z Novotelu zadbali o dobrą atmosferę
i nietuzinkowy catering. Z kolei towarzyski charakter
wielomeczu sprzyjał okolicznościowym dowcipom
(żartowano z tego, że policjanci nie umawiając się
uprzednio stawili się na niebiesko), w związku z czym
rywalizacja naprawdę była fair play.
- Za rok poszukamy partnera imprezy, który ufunduje puchar przechodni dla najlepszej ekipy - snuł przyszłoroczną wizję meczu Włodzimierz Abkowicz, pomysłodawca imprezy.
(ps)
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