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Piotr Ruszewski

Z przyjemnością oddajemy w Państwa 
ręce kolejny, 32 numer Expressu Bizne-
su. W nim, jak zwykle, mnóstwo świe-
żych i ważnych informacji ze świata biz-
nesu, gospodarki oraz polityki samorzą-
dowej z Pomorza oraz Warmii i Mazur. 
W pierwszej kolejności zapraszamy do 
zapoznania się z relacją z Gali Evening 
Pracodawców Pomorza, podczas której 
nagrodzeni zostali najlepsi pracodawcy 
regionu. W dalszej części naszego do-
datku specjalnego prezentujemy kilka 
nagrodzonych i wyróżnionych firm – to 
najlepsze wzorce do naśladowania w biznesie. Ważnym wy-
darzeniem była również Gala Liderów Biznesu, podczas której 
nie zabrakło pomorskich i warmińsko-mazurskich akcentów.
Zachęcamy do lektury wywiadów z rektorem Politechniki 
Gdańskiej oraz z dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uni-

wersytetu Gdańskiego, którzy pokazu-
ją, jak współczesne szkolnictwo wyższe 
funkcjonuje na styku nauki i biznesu. 
Ponadto, na naszych łamach najnowocze-
śniejsze placówki prezentują banki: mBank 
oraz Citi Handlowy, a minione miesiące 
podsumowują: Port Gdynia, gdańskie lot-
nisko oraz EPEC Elbląg i Toyota Walder. O 
dynamicznym rozwoju opowiada marsza-
łek województwa warmińsko-mazurskie-
go, a o perspektywach dla energetyki ją-
drowej – wójt gminy Gniewino. Sprawdza-
my również, co słychać w Pomorskiej Spe-

cjalnej Strefie Ekonomicznej, uznawanej za najlepszą w Polsce. 
Zapraszamy także do działu poświęconego „lżejszej” tematy-
ce, a w nim: rozmowy przy śniadaniu o biznesie, porady die-
tetyczne, smakowity przepis, nowości książkowe, technolo-
giczne oraz motoryzacyjne. Życzymy miłej i owocnej lektury!
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Zakład Produkcyjno–Usługowy „POROLET” działa na polskim 
rynku już od 1982 roku. Przez ten czas niewielka firma usłu-
gowa przekształciła się w duże przedsiębiorstwo, eksportują-
ce swoje produkty do wielu krajów europejskich. Jak udało 
się osiągnąć ten sukces?

- Faktycznie, zaczynaliśmy 33 lata temu jako niewielka firma 
usługowa, zajmująca się montażem drzwi antywłamanio-
wych, harmonijkowych, wykonywaniem tapicerki drzwiowej, 
montażem zamków i zabezpieczeń antywłamaniowych, alu-
miniowych żaluzji na okna, itd. W 1989 roku, gdy pojawiły się 

możliwości wyjazdu za granicę, wybrałem się do Szwecji, skąd 
przywiozłem surowce do produkcji. Wynająłem lokal w Gdań-
sku i tam rozpocząłem produkcję rolet. Po miesiącu produko-
waliśmy już żaluzje pionowe (wiele biur, firm i banków chciało 
mieć takie żaluzje, na brak zamówień więc nie narzekaliśmy). 
Równolegle rozpoczęliśmy produkcję markiz i byliśmy pierw-
szą w Polsce firmą, która produkowała markizy w technologii 
aluminiowej. Od tej pory cały czas produkujemy różne syste-
my przeciwsłoneczne, markizy, żaluzje i wiele, wiele innych. 
Niemal wszystko, co sprzedaje się w Europie. Oczywiście, cią-
gle staramy się wprowadzać jakieś nowości. 

Markizy, 
	 	 które	podbiją	rynek

Z PIoTREm PoToCkIm, ZałożyCIElEm I właŚCICIElEm Zakładu PRodukCyjno–uSługowEgo 

„PoRolET”, RoZmawIa Rafał koRbuT. 

ZDJĘCIA: Agnieszka Potocka /www.subobiektywna.pl
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No właśnie, nowości: kilka miesięcy temu wypuściliście na 
rynek całkowicie innowacyjny produkt. Można z dużym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, że będzie to tegoroczny 
hit.

- To zupełna nowość, nie tylko w skali naszego kraju, ale i Eu-
ropy. Jestem przekonany, że nasz produkt podbije zarówno 
polski, jak i zachodnie rynki. 

Ten produkt to markiza ogrodowa. Ale przecież markizy są 
znane i produkowane od lat. Co więc wyróżnia tę, którą pro-
dukuje „POROLET”?

- To całkowicie nowe spojrzenie na zadaszenie tarasu w ogro-
dzie, czy altany. Oferowana przez nas markiza jest całkowicie 
odporna na wiatr, wytrzymuje porywy wichru nawet do 100 
km/h. Jest też odporna na śnieg, nie zarwie się nawet, gdy na 
wierzchu będzie zalegać pokrywa grubości kilkunastu centy-
metrów. To pozwala odpoczywać na tarasie w komfortowych 
warunkach w każdą pogodę. Nie trzeba czekać na lato i słońce, 
żeby znajomych, czy sąsiadów zaprosić na herbatę i posiedzieć 
z nimi w ogrodzie, nawet w środku zimy. Proszę sobie wyobra-
zić: prószy śnieg, na dworze trzaska mróz, a my w miłym towa-
rzystwie siedzimy przy stoliku, w kominku płonie ogień, z gło-

śników sączy się muzyka. A to wszystko na tarasie w ogrodzie! 

W zimie? Nawet przy kilkunastostopniowym mrozie, czy przy 
silnym wietrze?

- Tak, markiza wyposażona jest bowiem w mobilne ściany ze 
szkła hartowanego oraz w lampy grzewcze. Szklane ściany 
zapewniają doskonałą ochronę przed wiatrem i izolują od wa-
runków zewnętrznych, jednocześnie zapewniając nieograni-
czony widok na cały ogród (przy sprzyjającej pogodzie w kilka 
sekund można je odsunąć). Zaś lampy w ciągu kilku minut 
podnoszą temperaturę do kilkunastu stopni. Wbudowane 
oświetlenie LED pozwala na korzystanie z markizy również 
wieczorami i w nocy, głośniki zapewniają możliwość włączenia 
muzyki w dowolnej chwili, zaś kominek nie tylko stwarza nie-
powtarzalny klimat, ale też jest drugim (oprócz lamp) źródłem 
ciepła. 

Bardziej to w takim razie przypomina zimowy ogród albo 
wręcz dodatkowy pokój...

- Właśnie. Ale w porównaniu z zimowym ogrodem ma nie-
wątpliwe zalety. Przede wszystkim nie jest to stała zabudowa, 
więc ma potrzeby budowy fundamentów ani uzyskiwania 
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pozwolenia na budowę. Poza tym dach 
i szklane ściany można dosłownie w kil-
kanaście sekund złożyć, pozostawiając 
otwarty taras, na którym można się 
opalać. Jest to dużo wygodniejsze i da-
jące znacznie więcej możliwości rozwią-
zanie, niż niedemontowalna konstruk-
cja z aluminium, czy drewna. Wystarczy 
naciśnięcie przycisku na pilocie i prze-
sunięcie ścian, a dach znika i przestrzeń 
zmienia się na życzenie właściciela.

Imponujące są też rozmiary, w jakich 
taką markizę można wykonać. 

- Bez żadnych podpór pośrodku mar-
kiza może mieć długość aż 13 metrów 
i głębokość nawet do 10 metrów. Do 
tej pory nie było to możliwe, na całym 
świecie nie było produkowanych mar-
kiz z jednego kawałka, bez podparcia 
w środku, takich rozmiarów. Jest to 
możliwe dzięki najwyższej jakości mate-
riałom, z których jest wykonana, jak też 
innowacyjnej konstrukcji i technologii. 

Wydaje się oczywiste, że aby uzyskać 
taką wytrzymałość i takie parametry, 
do produkcji potrzebne są odpowied-
niej jakości materiały. 

- Oczywiście, dlatego sprowadzamy 
surowiec do produkcji z zagranicy. Na 
bazie materiałów najwyższej jakości 
renomowanych firm opracowaliśmy 
projekt markizy, która – jestem o tym 
przekonany – stanie się hitem na na-
szym rynku. 

A co to jest za wyjątkowy materiał? 
Udało wam się wyprodukować dach, 
który przy dużej powierzchni jest jed-
nocześnie bardzo wytrzymały, jak też 
elastyczny i pozwalający na bardzo 
szybkie złożenie go. 

- To materiał podobny do tego, z któ-
rego wykonywane są np. plandeki sa-
mochodowe, hale namiotowe, a nawet 
składany dach nad stadionem naro-
dowym. Używamy specjalnych tkanin 
poliestrowych pokrytych PVC, tylko 
znacznie bardziej dekoracyjnych, niż 
w przypadku plandek. 

Jakie może być zastosowanie takiej 
markizy?

- Bardzo różne – od tarasów w domach 
jednorodzinnych, poprzez gastrono-
mię, hotelarstwo, ogródki restauracji 
czy klubów, aż po zadaszenia basenów 
ogrodowych. Taki basen można wów-
czas wykorzystywać przez cały rok. 

Co jeszcze wyróżnia ten produkt?

- Przede wszystkim wygoda i komfort. 
Jestem pewien, że takie markizy nie-
długo pojawią się w wielu polskich do-
mach oraz na najważniejszych ulicach 
w głównych miastach w Polsce.
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Warmia i Mazury 
na	drodze	wzrostu			 	  
gospodarczego

Z guSTawEm maRkIEm bRZEZInEm, maRSZałkIEm wojEwódZTwa waRmIńSko-maZuRSkIEgo,

RoZmawIa Rafał kadłubowSkI.

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Jak ocenia pan wykorzystanie przez re-
gion środków przydzielonych nam przez 
Unię Europejską na lata 2007-2013?

- Wszystko wskazuje na to, że zakon-
traktujemy 100 proc. środków unijnych 
przedzielonych Warmii i Mazurom 
w latach 2007-2013, dlatego możemy 
mówić o sporym sukcesie. Są to niemałe 
pieniądze, bo tylko w dwóch progra-
mach, czyli Kapitał Ludzki, to kwota 
około 1,6 mld zł, a w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym - ponad 4,5 mld zł. 
Beneficjenci skutecznie korzystali rów-
nież z innych programów, takich jak np. 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Program Rozwój Polski Wschodniej, czy 
Infrastruktura i Środowisko. Oceniamy, 
że w ostatnim dziesięcioleciu w regionie 
przy realizacji wszystkich projektów 
unijnych zainwestowano około 25 mld 
zł. A to z pewnością przyśpieszyło rozwój 
gospodarczy naszego województwa. 

Co czeka Warmię i Mazury w nowej 
perspektywie finansowej na lata 2014-
2020?

- W RPO na lata 2014-2020 mamy do 
wykorzystania ponad 1 mld 727 mln 
euro. Szacujemy, że wygeneruje to in-
westycje o wartości  około 3 mld euro. 
Priorytetami w najbliższych siedmiu 
latach są bowiem wzrost gospodarczy 
regionu, podniesienie jego konkurencyj-
ności i tworzenie miejsc pracy. 

Jakie są aktualne alokacje na poszcze-
gólne osie priorytetowe? 

- Największy strumień środków unijnych 
zasili naszą regionalną gospodarkę. 
Ponad 320 mln euro trafi do osi Inteli-
gentna gospodarka Warmii i Mazur. Z 
środkami krajowymi suma ta wzrośnie 
do blisko 380 mln euro. Ponad 118 mln 
euro to z kolei wkład unijny do osi Kadry 
dla gospodarki. Z kondycją regionalnej 
gospodarki związana jest oczywiście 
kwestia bezrobocia, która w naszym re-
gionie wymaga dużej interwencji i spo-
rych nakładów. Dlatego na oś Regio-
nalny rynek pracy przeznaczymy w tym 
rozdaniu aż około 182 mln euro. Nadal 
znaczącą część budżetu programu po-

chłoną wydatki na modernizację dróg. Z 
wkładem unijnym i środkami krajowymi 
to ponad 230 mln euro. Przygotowa-
liśmy też specjalną oś, która będzie 
wspierać działania w zakresie ochrony 
środowiska i racjonalnego wykorzystania 
naszych zasobów bogactwa wód i lasów. 
Tu pula środków unijnych przekroczy 
znacząco 100 mln euro. Przewidzieliśmy 
też wsparcie obszarów wymagających 
rewitalizacji. Na ten cel przeznaczymy 
około 65 mln euro. Bardzo ważne za-
danie dotyczyć będzie podniesienia 
efektywności energetycznej regionu. To 
druga co do wielkości alokacja w pro-
gramie. Wkład unijny wyniesie w tej osi 
blisko 268 mln euro.

Jak przebiegały negocjacje programu 
z Komisją Europejską?

- Były trudne, ale osiągnęliśmy pewien 
kompromis. Trzeba otwarcie powie-
dzieć, że na wiele rozstrzygnięć nie 
mieliśmy wpływu. Chodzi mi głównie 
o szereg warunków brzegowych wyboru 
projektu. My staliśmy na stanowisku, 
że w niektórych obszarach korzystniej 
byłoby poluzować takie wymagania. Te 
regulacje miały jednak charakter gene-
ralny i dotyczą wszystkich regionalnych 
programów operacyjnych. Część zapi-
sów udało nam się zmienić, np. więcej 
pieniędzy, niż pierwotnie chciała tego 
komisja, będziemy mogli przeznaczyć 
na modernizację naszych regionalnych 
dróg. 

Jaki jest stan prac nad kontraktem te-
rytorialnym, drugim bardzo ważnym 
dokumentem?

- Kontrakt terytorialny dla województwa 
warmińsko-mazurskiego został podpi-
sany już w listopadzie ubiegłego roku. 
W tym czasie trwały jeszcze negocjacje 
programów operacyjnych (krajowych 
i regionalnych) z Komisją Europejską, 
dlatego w kontrakcie terytorialnym nie 
można było przesądzić dokładnie o kwe-
stiach finansowych. Obecnie, gdy proces 
zatwierdzania programów operacyjnych 
przez Komisję Europejską dobiega koń-
ca, konieczne jest uzupełnienie kontrak-

tu o zapisy dotyczące wysokości, sposo-
bu i warunków dofinansowania z RPO 
województwa warmińsko-mazurskiego 
na lata 2014-2020 środkami europejski-
mi i dodatkowym wkładem krajowym. 
Dokonamy tego aneksem. 

Kiedy należy spodziewać się przyjęcia 
RPO przez Komisję Europejską? 

- Myślę, że po stronie Komisji Europej-
skiej do końca lutego ta kwestia będzie 
załatwiona. Później przyjmiemy program 
na posiedzeniu zarządu województwa. 
Powołany będzie Komitet Monitorują-
cy. Pozostaną jeszcze sprawy przyjęcia 

dokumentów wdrożeniowych. Już pra-
cujemy nad szczegółowymi opisami osi 
priorytetowych i kryteriami wyboru pro-
jektów. Obecnie oczekujemy na formal-
ną decyzję Komisji Europejskiej zatwier-
dzającą RPO WiM, ale w międzyczasie 
podejmujemy wiele innych działań. 
Dostosowujemy strukturę naszych insty-
tucji i departamentów do nowych po-
trzeb. Wkrótce odbędą się też spotkania 
promocyjne programu. Chcemy trafić do 
jak najszerszej grupy beneficjentów.

GUSTAW MAREK BRZEZIN 

urodzony w 1958 r. w ostró-
dzie, absolwent akademii 
Rolniczo-Technicznej w olsz-
Tynie, dokToR nauk Rolniczych 
(uniweRsyTeT waRmińsko-
mazuRski). 

samoRządowiec z wieloleT-
nim doświadczeniem – wójT 
gminy osTRóda (od lisTopada 
1998 R. do  lipca 2012 R.), od lipca 
2012 R. był wicemaRszałkiem 
wojewódzTwa, w zaRządzie 
wojewódzTwa odpowiadał za 
zaRządzanie śRodkami unijny-
mi. po wyboRach samoRządo-
wych w 2014 R. zosTał Radnym 
wojewódzkim, a w gRudniu 
2014 R. objął funkcję maRszał-
ka wojewódzTwa.
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Z łukaSZEm PIŚkIEwICZEm, PREZESEm ElbląSkIEgo PRZEdSIębIoRSTwa 

EnERgETykI CIEPlnEj SP. Z o.o. RoZmawIa Rafał kadłubowSkI.

EPEC
- firma z przyszłością

ZDJĘCIA: Rafał Kadłubowski
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Jakie priorytety rozwojowe postawiła 
sobie firma? Jak wdrażane są projekty 
innowacyjne?

- Wdrażamy najbardziej zaawansowane 
technologie. Stoimy w pierwszym sze-
regu firm sektora ciepłowniczego, które 
szybko reagują i korzystają z dokonujące-
go się stale postępu naukowo–technicz-
nego. Rozwijamy systematycznie moni-
toring parametrów czynnika grzewczego 
dostarczanego do odbiorców ciepła, 
a za pośrednictwem systemu telemetrii 
możliwa jest kontrola pracy urządzeń 
regulacyjnych zamontowanych na sieci 
i w węzłach.
Nowoczesnymi narzędziami, które znala-
zły zastosowanie w naszym przedsiębior-
stwie, są programy TERMIS Operation 
on–line oraz Stacjonarny System Zdalne-
go Odczytu Ciepłomierzy. Inną nowinką 
technologiczną, wdrożoną w EPEC, jest 
Stacjonarny System Zdalnego Odczytu 
Ciepłomierzy, który umożliwia przede 
wszystkim szybkie uzyskanie danych 
odczytowych jednocześnie od wszystkich 
odbiorców ciepła oraz natychmiastowe 
i bezproblemowe zasilanie danymi syste-
mu bilingowego. 

Jakie cele i priorytety postawiła 
przed sobą spółka i jak zamierza je 
realizować?

- W 2013 roku spółka opracowała stra-
tegię na lata 2013 – 2016, w której okre-
ślono misję, wizję i wartości oraz cele, 
które będzie realizować w najbliższej 
przyszłości. Do głównych wartości, do 
których strategia się odwołuje, należą: 
orientacja na klienta, innowacyjność, 
kompetencje, zaangażowanie oraz wia-
rygodność i stabilność. Spółka wytyczyła 
również cele strategiczne. Są to: stabili-
zacja ceny przesyłu ciepła na poziomie 
nie większym niż poziom inflacji w latach 
2013 – 2016 oraz utrzymanie pozycji 
najtańszego producenta ciepła, a także 
wzrost pozyskanej mocy zamówionej, 
a tym samym zwiększenie udziału w ryn-
ku ciepłowniczym w Elblągu, do końca 
2016 roku o 18 MW. 
Pracownicy są największą wartością fir-
my. Spółka dąży do ciągłego podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych i do zapewnie-
nia bezpiecznych warunków pracy. 

Jakie działania podejmuje spółka na 
rzecz lokalnej społeczności?

- Bycie odpowiedzialnym społecznie 
oznacza nie tylko spełnienie wszystkich 
wymogów formalnych i prawnych, ale 
także stałe inwestycje w zasoby ludzkie, 
ochronę środowiska i relację z otocze-
niem. Od wielu lat EPEC Sp. z o.o. inten-
sywnie uczestniczy w życiu lokalnej spo-
łeczności, realizując zasadę społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Tradycją jest 
udzielenie wsparcia finansowego organi-
zowanym w Elblągu imprezom o charak-
terze kulturalnym i sportowym. Ponadto 
doraźnie wspomagamy finansowo insty-
tucje i organizacje pożytku publicznego, 
działające na rzecz mieszkańców Elbląga.

Express Biznesu /  wywIad

Jakie są główne obszary działalności 
firmy?

- Od ponad 45-ciu lat świadczymy usługi 
w zakresie dostawy ciepła na potrzeby 
centralnego ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Za pośrednic-
twem rozległej miejskiej sieci ciepłow-
niczej dostarczamy ciepło do budynków 
mieszkalnych, użyteczności publicznej, 
obiektów handlowych i usługowych, 
zabezpieczając tym samym blisko 70 % 
potrzeb cieplnych miasta. W ostatnich 
latach firma prężnie się rozwija, przede 
wszystkim poprzez modernizację in-
frastruktury technicznej, przyłączanie 
nowych odbiorców i wprowadzanie inno-
wacyjnych rozwiązań. 

A jakim potencjałem technicznym obec-
nie dysponuje przedsiębiorstwo?

- EPEC Sp. z o.o. jest właścicielem źródła 
ciepła o mocy 40 MW., 4 kotłowni lokal-
nych, 34 stacji cieplnych, 715 węzłów 
cieplnych i 323 rozdzielni ciepła. Na ma-
jątku firmy jest 158,1 km sieci cieplnej. 
Całkowita długość m.s.c. to 192,8 km. W 
ostatnich latach niemal wszystkie nowo 
wybudowane budynki wielorodzinne 
i inne wielkogabarytowe obiekty wyko-
rzystują ciepło sieciowe z EPEC. 

”epec sp. z o.o. jesT właścicielem 
źRódła ciepła o mocy 40 mw, 4 
koTłowni lokalnych, 34 sTacji 
cieplnych, 715 węzłów cieplnych 
i 323 Rozdzielni ciepła.

Proszę przedstawić odbiorców korzy-
stających z usług świadczonych przez 
przedsiębiorstwo.

- Obecnie przyłączonych do m.s.c. jest 
1665 odbiorców o łącznej mocy 201 
MW. Głównie są to obiekty użyteczności 
publicznej czyli instytucje, administracja 
mieszkaniowa, rządowa, samorządowa, 
przemysł oraz obiekty sakralne. Pozo-
stali to odbiorcy indywidualni (domki 
jednorodzinne).
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Od kilku lat dotacje unijne odgrywają 
ważną rolę w polskiej gospodarce. Jak 
Pan ocenia wykorzystanie środków 
w latach 2007-2013?

- Generalnie perspektywę 2007-2013 
można ocenić pozytywnie. Świadczy 
o tym zainteresowanie poszczególnymi 
konkursami ze strony potencjalnych 

beneficjentów. Rzadko zdarzały się sy-
tuacje, w których budżety pozostawały 
niewykorzystywane.

Na co można było otrzymać 
dofinansowanie?

- Katalog kosztów podlegających finan-
sowaniu był niezwykle szeroki, zaczy-

nając od zakupu maszyn i urządzeń, 
poprzez koszty szkoleń, wynagrodzeń, 
skończywszy na kosztach reklamy.

Jak wygląda proces uzyskania dotacji? 
Jak długo przygotowuje się wniosek 
o dofinansowanie?

- Przygotowanie dokumentacji powin-

Z kRZySZTofEm żygowSkIm, właŚCICIElEm PRZEdSIębIoRSTwa analIZy fInanSowE,

 RoZmawIa gRZEgoRZ bRySZEwSkI.

Nikt	nie	lubi	
przepłacać

ZDJĘCIA: Agnieszka Potocka /www.subobiektywna.pl
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no zająć od dwóch do czterech tygodni, 
jednak napisanie wniosku o dofinanso-
wanie to tylko jeden z etapów procesu 
uzyskania środków.
Podstawowym warunkiem ubiegania 
się o fundusze jest prawidłowa analiza 
projektu i dobór programu. Dopiero 
później można przystąpić do tworzenia 
dokumentacji. Po złożeniu, wniosek 
podlega kilkuetapowej ocenie. Badana 
jest zarówno poprawność formalna 
złożonych dokumentów, jak i wartość 
merytoryczna projektu. Po zakończeniu 
oceny następuje podpisanie umowy 
o dofinansowanie, realizacja projektu 
i jego rozliczenie.

Na co należy zwrócić uwagę podczas 
aplikowania o fundusze?

- Najważniejszym elementem doku-
mentacji jest analiza finansowa przed-
sięwzięcia, w której należy uwzględnić 
oczekiwane efekty inwestycji. Nie bez 
powodu projekcję finansową należy 
uznać za podsumowanie założeń pro-
jektu przyjętych w części opisowej. Oba 
elementy powinny zachować spójność, 
odnosząc się zarówno do meritum 
projektu, jak i do czynników takich, 
jak sytuacja konkurencyjna, możliwo-
ści popytowe rynku, czy zarys działań 
marketingowych.

Dlaczego analiza finansowa stanowi tak 
ważny element dokumentacji?

- Zadaniem analizy finansowej jest uzy-
skanie odpowiedzi na pytanie, czy inwe-
stycja się zwróci. Nie trzeba dodawać, 
że każda ze stron jest zainteresowana 
tym, aby finansowany biznes nie okazał 
się marnowaniem zasobów. Dotyczy to 
zarówno finansującego, jak i finansowa-
nego. W końcu, kto lubi przepłacać?

Czy przedsiębiorca jest w stanie sam 
złożyć wniosek i prawidłowo rozliczyć 
projekt?

- Jak najbardziej, z drugiej strony ko-
rzystanie z zewnętrznych usług jest dla 
firm bardziej opłacalne. Wniosek taki 
nasunie się w momencie, gdy zamiast 

patrzeć wyłącznie przez pryzmat wyło-
żenia określonej kwoty za obsługę, weź-
miemy pod uwagę kompletny rachunek 
ekonomiczny. Uwzględniając m. in. czas 
oraz prawdopodobieństwo osiągnięcia 
sukcesu, kalkulacja zazwyczaj wypada na 
niekorzyść samodzielnej pracy.

Od ponad roku trwa nowa perspekty-
wa, zaplanowana na lata 2014-2020. 
Jakie najważniejsze zmiany jest Pan 
w stanie wyszczególnić?

- W chwili obecnej trwają jeszcze prace 
nad ostatecznym kształtem programów. 
Nie sposób jeszcze przewidzieć, jak 
dokładnie będą przydzielane środki. 
Spodziewam się, że pierwsze możliwo-
ści przedsiębiorcy poznają pod koniec 
pierwszej połowy roku.
Na pewno mówimy o większym bu-
dżecie przeznaczonym na wspieranie 
inwestycji. Jednakże w tym miejscu na 
pierwszy plan wysuwa się wykorzystanie 
zwrotnych instrumentów finansowych 

(pożyczek i kredytów), które będą sto-
sowane bardziej powszechnie, niż do tej 
pory.

Jest Pan entuzjastą zwrotnych instru-
mentów finansowych?

- Firmom na pewno łatwiej jest podej-

mować decyzję wiedząc, że nie trzeba 
zwracać przyznanej dotacji. Z drugiej 
strony, odnawialność funduszy sprawi, 
że te same środki będą mogły zostać 
wykorzystane ponownie. To znacznie 
ułatwi przedsiębiorcom dostęp do finan-
sowania, nawet jeśli warunki będą mniej 
preferencyjne.

A jakie skutki dla przedsiębiorców 
może przynieść wprowadzenie poży-
czek zamiast bezzwrotnych dotacji?

- Firmy, zaczynające przygodę z finan-
sowaniem unijnym, prawdopodobnie 
oswoją się z koniecznością zwrotu. Ina-
czej sprawa wygląda w przypadku firm, 

które wielokrotnie otrzymały dotacje 
i są przyzwyczajone do bezzwrotności 
środków. Zmiana przepisów zwiększy 
ich czujność i ograniczy skłonność do 
korzystania z dotacji. Jednak w dłuższej 
perspektywie powinny one docenić 
korzyści płynące z większej dostępności 
środków.

FIRMA ANALIZY FINANSOWE spe-
cjalizuje się w pozyskiwaniu 
funduszy euRopejskich, spo-
Rządzaniu analiz finansowych, 
analiz opłacalności pRojekTów 
oRaz efekTywności pRocesów.
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Na	styku	nauki i biznesu

Z PRof. dR hab. bEaTą PaSTwą-wojCIEChowSką, dZIEkanEm wydZIału nauk SPołECZnyCh 

I kIERownIkIEm Zakładu PSyChologII oSobowoŚCI I PSyChologII SądowEj unIwERSyTETu 

gdańSkIEgo, RoZmawIa doRoTa koRbuT. 

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Panuje opinia, że obecnie aka-
demik musi być także strategiem 
i managerem. Pani wciela tę 
myśl w życie i jest znana z prag-
matycznego podejścia do spraw 
naukowych... 

- Redukcja zadłużenia wydziału 
z pewnością jest sukcesem, a za-
warcie korzystnych umów aplika-
cyjnych owocuje tym, że nasi ab-
solwenci mają lepszy start na rynku 
pracy. 
Dawniej w środowisku akademic-
kim nie zawsze dbano o stronę 
biznesową, co wynikało zapewne 
z poczucia bezpieczeństwa finan-
sowego w sferze budżetowej. Jed-
nak wytyczne Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego są takie, że 
finansowanie uczelni jest zależne 
m. in. od efektu ich pracy. A to 
oznacza, że musimy się czuć odpo-
wiedzialni nie tylko za działalność 
dydaktyczną, ale także za sprawne 
zarządzanie uczelnią. Musimy funk-
cjonować na styku nauki i biznesu. 

I za dostosowanie kierunków 
kształcenia do potrzeb rynku 
pracy?  

- Studia nie mogą być oderwane od 
rzeczywistości. Dlatego proponu-
jemy studentom różnego rodzaju 
praktyki. Podpisujemy umowy 
z różnymi pracodawcami rozszerza-
jąc ofertę.
Na przykład podpisaliśmy umowę 
z Pracodawcami Pomorza. Or-
ganizujemy konferencję „Nauka 
i biznes”, która  integruje środowi-
sko biznesmenów i pracodawców 
ze środowiskiem akademickim 
i sprzyja wymianie wiedzy i do-
świadczeń. Przedsiębiorcy to także 
potencjalni pracodawcy dla naszych 
absolwentów. 

Na czym konkretnie polega ta 
współpraca?

- Mamy wspólne projekty badaw-
cze, które sprzyjają stworzeniu 

miejsc na rynku pracy. Dotyczą one 
różnych aspektów: motywacji, in-
nowacji, zespołowości, czy selekcji 
pracowników. 
Nasze efekty kształcenia oceniamy 
właśnie wespół z pracodawcami. 
Oni stanowią także ciało doradcze 
podczas układania programów 
kształcenia. 
Dzięki temu nasi absolwenci otrzy-
mują solidną porcję wiedzy ogólno-
akademickiej oraz zawodowej.  To, 
co ich wyróżnia na rynku pracy, to 
cenna umiejętność dostosowania 
się do wymagań rynku pracy, mię-
dzy innymi umiejętność łatwości 
przekwalifikowania się. Oni „wie-
dzą coś o wszystkim i wszystko 
o czymś”. Posiadają umiejętności 
społeczne i wiedzę,  którą umieją 
wykorzystać.

Przed nami kolejna konferencja 
„Nauka i biznes”. 

- Jest ona organizowana cyklicznie 
- dwa razy do roku, w kwietniu i li-
stopadzie. Ciekawi goście i trudne 
tematy są w tym przypadku klu-
czem. Prelegentkami były już m. in. 
Dominika Kulczyk, czy Elżbieta Zu-
brzycka. A prof. Zbigniew Izdebski 
mówił o wpływie stresu na zdrowie 
i życie seksualne. Była mowa także 
o miejscu kobiet w biznesie. 
Kolejna konferencja odbędzie się 
15 kwietnia pod hasłem „Zdrowa 
organizacja” na Wydziale Nauk 
Społecznych UG.

” sTudia nie mogą być ode-
Rwane od RzeczywisTości. 
dlaTego pRoponujemy 
sTudenTom Różnego Ro-
dzaju pRakTyki. podpisuje-
my umowy z Różnymi pRa-
codawcami RozszeRzając 
ofeRTę.

Docieramy do źródeł, 
prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.

To idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród 
przedsiębiorców.

e-mail:	redakcja@expressy.pl,	
fax.	58	736	16	92	

Redakcja noRdaPRESS, 
al. Zwycięstwa 24, 89-219 gdańsk

Zamów
prenumeratę
EXPRESS 
BIZNESU
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ZDJĘCIA: materiały prasowe

POLITECHNIKA GDAŃSKA. 

Z PRof. dR. hab. Inż. hEnRykIEm kRawCZykIEm, REkToREm PolITEChnIkI gdańSkIEj, 

RoZmawIa doRoTa koRbuT. 

Kształcenie 
przedsiębiorczych
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Na rynku usług edukacyjnych istnieje 
duża konkurencja. Co wyróżnia Państwa 
uczelnię i w jaki sposób próbuje ona 
przyciągnąć nowych studentów?

- Politechnika Gdańska zajmuje piąty raz 
z rzędu drugie miejsce wśród wszystkich 
polskich uczelni co do popularności 
studiów, rozumianej jako średnia liczba 
kandydatów na jedno miejsce na wszyst-
kich kierunkach na uczelni. Staramy się 
zapewnić wysoką jakość kształcenia, pro-
wadzić rzetelne badania oraz usprawniać 
organizację uczelni. Uczelnia jest otwarta 
na zmiany, co podoba się młodym. W jej 
starych murach od 110 lat gości kultura 
innowacyjności. Te działania wspomaga 
realizowany projekt „Inżynier Przyszło-
ści”, który m. in. dotyczy nowego modelu 
kształcenia, zapewniającego zdobycie 
takich umiejętności, jak efektywna praca 
zespołowa, analityczne rozwiązywanie 
problemów i wybór właściwych wa-
riantów rozwiązań ukierunkowanych na 
potrzeby użytkownika, a także szerokie 
wykorzystanie umiejętności cyfrowych 
oraz skuteczne eliminowanie sytuacji wy-
jątkowych. Te umiejętności są niezbędne 
dla dzisiejszego inżyniera. 

Jakie kierunki cieszą się największą 
popularnością, a jakie – w prognozach – 
będą najpopularniejsze za kilka lat? 

- Obecnie najbardziej popularne kierunki 
studiów to: geodezja i kartografia, infor-
matyka, gospodarka przestrzenna, trans-
port, inżynieria materiałowa. 
Za kilka lat nadal będzie się liczyła solidna 
wiedza, umiejętności spostrzegania rze-
czywistości czy logicznego wnioskowania. 
Intuicyjnie wydaje się, że nastąpi dalszy 
rozwój kierunków interdyscyplinarnych 
takich jak: energetyka + technologie in-
formacyjne, elektronika + medycyna, czy 
informatyka + socjologia + psychologia, 
itp. Wiele zależeć będzie od nowych wy-
ników w nauce i technice. Obecnie obser-
wuje się rozwój inteligentnych pojazdów, 
inteligentnych budowli, kreatywnych 
automatów, czy cyfrowych dokumentów. 
Świat rzeczywisty coraz bardziej splata 
się ze światem wirtualnym, tym samym 
wielkie znaczenie będzie miała inżynieria 

wiedzy, mądre zarządzanie czy admini-
stracja cyfrowa. To tylko drobne sugestie 
tego, co nas tak naprawdę czeka. 

Czy absolwenci uczelni nie mają pro-
blemu z odnalezieniem się na rynku 
pracy? Nabór jest prowadzony w opar-
ciu o analizy rynkowe? A może klu-
czem jest współpraca ze środowiskami 
biznesowymi, instytucjami zrzeszają-
cymi pracodawców lub podmiotami 
zagranicznymi?

- Nasz absolwent potrafi znaleźć się na 
dynamicznym rynku pracy, o czym świad-
czy fakt, że w rankingu uczelni najlepiej 
zarabiających absolwentów zajmujemy 
czwarte miejsce w kraju. Kształcimy 
absolwentów przedsiębiorczych, którzy 
są otwarci na sprostanie wymagań ryn-
kowych. Co więcej, ich rola jest znacznie 
większa, gdyż potrafią oni modernizować 
procesy, podejmować nowe wyzwania, 
bez których nie ma dalszego postępu. 
Śledzimy nie tylko losy naszych absolwen-
tów, ale konsultujemy bieżące potrzeby 
rynku z parkami technologicznymi, kla-
strami, czy organami samorządowymi, 
których przedstawiciele wchodzą w skład 
Konwentu Politechniki Gdańskiej. Naj-
istotniejsze pozostaje nadal kreowanie 
osobowości, które przejmą na siebie roz-
wój regionu, czy kraju. Co więcej, jest to 

zagrożenie dla naszej gospodarki, mogą 
oni przy braku odpowiednich warunków 
działania na miejscu, wyemigrować i stać 
się pracownikami w skali globalnej. 

Jaka jest w tych realiach rola rektora? 
Musi chyba być nie tylko nauczycielem 
akademickim, ale także wizjonerem 
i sprawnym managerem? 

- Dobry nauczyciel akademicki może 
być również doskonałym wizjonerem, 
czy sprawnym managerem. To jedno 
nie wyklucza drugiego. Generalnie rzecz 
ujmując, mamy w Polsce chyba więcej 
lepszych nauczycieli akademickich, niż 
managerów. Z taką różnicą, że dobry ma-
nager jest ceniony znacznie wyżej - rów-
nież w sensie wysokości wynagrodzenia 
- niż dobry nauczyciel akademicki.
Warto podkreślić, że rektorzy (zwłaszcza 
uczelni publicznych) znajdują się w sieci 
różnorodnych przepisów, często niejed-
noznacznych, czy sprzecznych ze sobą, 
co krępuje ich działanie. Na ogół przepisy 
prawne wręcz nie umożliwiają podej-
mowania przedsięwzięć ryzykownych, 
co w dzisiejszym świecie oznacza brak 
innowacyjności i konkurencyjności. War-
to przy tym podkreślić, że uzyskanie dal-
szego rozwoju tylko na drodze zarządzeń 
jest również niemożliwe do zrealizowa-
nia. Niezbędna jest właściwa atmosfera, 
zaufanie i pasja!

A jakim człowiekiem jest rektor w wol-
nym czasie? Czy wówczas także zajmują 
go wyłącznie sprawy pokroju zawodo-
wego, czy też znajduje chwile na rozwi-
janie własnych pasji i zamiłowań?

- Rektor w zasadzie nie ma dużo wolnego 
czasu. Chyba, że jest na urlopie. Powie-
działbym, że rektor to też człowiek, który 
tęskni za aktywnym relaksem, miłym 
spotkaniu z przyjaciółmi, czy z rodziną. 
Jest to możliwe do zrealizowania tylko 
przy dobrej organizacji pracy oraz rzetel-
nej współpracy, w tym przypadku liczy 
się odpowiedni podział obowiązków, 
lojalność pracowników oraz zaufanie. 
Wówczas rektor nie robi wszystkiego 
sam, a jest doskonałym „dyrygentem 
orkiestry”.



 20    

Express Biznesu /  wywIad



   21

Skąd pomysł na podział sieci sprzedaży 
pod względem funkcjonalnym i tak 
różne jej zlokalizowanie?

- Według analiz, klienci potrzebu ją dziś 
placówek dla dwóch podstawowych 
funkcji. Pierwszą z nich jest funkcja 
doradcza. W przypadku zakupu bar-
dziej skomplikowanych produktów 
bankowych, wiążąc się z bankiem na 
dłużej, jak np. w przypadku kredytu 
hipotecznego, różnych form finanso-
wania działalności gospodarczej czy 
inwestowania większych kwot, klienci 
chętnie konsultują się z doradcą, nie 
tylko w aspekcie warunków oferty 
czy konstrukcji produktu, ale też np. 
w kwestiach prawnych. Drugim powo-
dem, dla którego współczesny klient 
odwiedza placówkę banku, jest funkcja 
operacyjna. Często klienci przychodzą 
do oddziału, aby po prostu dostarczyć 
dokumenty, dokonać operacji gotów-
kowych, np. wypłacić większą kwotę 
pieniędzy czy złożyć dyspozycję. Zatem 
czynności, z jakimi związana jest wizyta 
w zmaterializowanej postaci banku, 
różnią się charakterem, czasem trwania 
czy stopniem złożoności. 

I nowa struktura oddziałów mBanku 
w pełni odpowiada tym potrzebom?

- Lekkie oddziały w centrach handlo-
wych są idealnym uzupełnieniem ob-
sługi w kanałach elektronicznych. Cen-
tra doradcze są natomiast odpowiedzią 

na poważniejsze bankowe potrzeby, 
które wymagają większego zaangażo-
wania zarówno ze strony klientów, jak 
i doradców. Zlokalizowane są w budyn-
kach biurowych. W miejscach gwaran-
tujących dobry dojazd i parking. 

Ile czasu trzeba było poświęcić na 
przygotowanie tak nowoczesnych 
oddziałów?

- Pierwsze prace koncepcyjne rozpoczę-
ły się w banku już w 2012 roku. Wiosną 
ubiegłego roku zapadły decyzje o kon-
kretnych lokalizacjach w największych 
galeriach handlowych w całym kraju. 

Czy charakter lekkich placówek wpły-
wa na sposób kontaktu z klientem?

- Ze względu na bardzo otwarty i inno-
wacyjny charakter lekkich placówek, 
obsługa klientów jest w nich znacznie 
bardziej dynamiczna i interaktywna, 
niż w tradycyjnych oddziałach. Również 
takimi cechami obdarzeni są pracujący 
w nich doradcy. W lekkich placówkach 
zatrudniamy osoby wyróżniające się 
nieprzeciętną łatwością nawiązywania 
kontaktów, ludzi otwartych i zaprzyjaź-
nionych z nowymi technologiami, któ-
rzy z przyjemnością nawiążą rozmowę 
z klientem i zachęcą go do sprawdzenia 
proponowanych w placówce rozwią-
zań. Gwarantujemy przy tym naszym 
klientom, tradycyjną już w przypadku 
mBanku, najwyższą jakość obsługi.

Lekkie placówki 
w centrach handlowych

Z adamEm lISIECkIm, dyREkToREm REgIonalnym mbanku, RoZmawIa Rafał koRbuT.

ZDJĘCIA: materiały prasowe

Express Biznesu /  wywIad
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Placówki wyposażone są m. in. w interaktywne video-walle, 
wykorzystujące technologię kinect, ekrany dotykowe, a na-
wet interaktywny kącik bankowy dla dzieci. 
Tak zwane „lekkie placówki”, otwarte właśnie w centrach 
handlowych w Gdyni, to część kompletnego, kilkuletniego 
projektu przebudowy sieci sprzedaży 
mBanku, polegającego na wyodrębnie-
niu z dotychczasowej struktury za-
projektowanych od nowa oddziałów 
(zlokalizowanych w centrach handlo-
wych), mających zapewnić obsługę 
klientów w podstawowym zakresie 
oraz centrów doradczych (zlokalizo-
wanych w budynkach biurowych), 
gwarantujących klientowi przestrzeń 
i komfort potrzebne do dłuższych 
rozmów o finansach. 
- Dzisiaj klient przychodzi do banku 
załatwić konkretne sprawy. Niektóre 
z nich są szybkie i nieskomplikowane, 
inne wymagają więcej czasu i zaanga-
żowania, zarówno ze strony klienta, 
jak i doradcy - stąd decyzja o stwo-
rzeniu dwóch nowych rodzajów placówek, cechujących się 
różnymi funkcjami – tłumaczy Mariusz Drzewiecki, dyrektor 
sieci sprzedaży mBanku. 
Dotychczasowe doświadczenia mBanku pokazują, że lokaliza-
cja oddziałów w centrach handlowych daje konkretne korzy-

ści zarówno klientom, jak i bankowi, dla którego taka zmiana 
może przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy wzrost licz-
by spotkań z klientami oraz otwartych rachunków.
Nowe, lekkie placówki mBanku, mają zapewnić klientom 
szybką i sprawną obsługę w zakresie podstawowych produk-
tów, czyli rachunku, karty płatniczej, kredytu gotówkowego 
czy przyjmowania dyspozycji, dając doskonałe uzupełnienie 

możliwości dostępnych poprzez kanały 
elektroniczne. Jednym z takich miejsc 
jest otwarty w styczniu oddział mBanku 
w gdyńskiej galerii handlowej CH Klif 
oraz uruchomiona w lutym placówka 
w CH Riviera. 
- Nasi klienci spędzają wiele czasu w ga-
leriach handlowych i właśnie tam chcą 
– niejako przy okazji – mieć możliwość 
załatwienia podstawowych spraw ban-
kowych – mówi Mariusz Drzewiecki. - 
mBank ma już kilkuletnie doświadczenie 
w lokalizowaniu swoich punktów w cen-
trach handlowych. Zebrane przez nas 
dane wyraźnie pokazują, że współczesny 
handel, również w sferze finansów, prze-

niósł się do dużych centrów. Klienci nie tylko chętnie robią 
tam zakupy, ale i załatwiają drobne sprawy bankowe. Dzisiaj 
statystyczny klient codzienne transakcje realizuje sam, a do 
oddziałów przychodzi załatwić konkretną sprawę. My zapew-
niamy mu maksymalną funkcjonalność i sprawność obsługi, 

Na	Pomorzu	otwarto	
najnowocześniejsze 
placówki bankowe na	świecie

w CEnTRaCh handlowyCh klIf I RIvIERa w gdynI oTwaRTE ZoSTały ulTRanowoCZESnE 

oddZIały bankowE. ICh właŚCICIElEm jEST mbank. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: Rafał Korbut

”dzisiaj klienT pRzychodzi do ban-
ku załaTwić konkReTne spRawy. 
niekTóRe z nich są szybkie i nie-
skomplikowane, inne wymagają 
więcej czasu i zaangażowania, 
zaRówno ze sTRony klienTa, jak 
i doRadcy - sTąd decyzja o sTwo-
Rzeniu dwóch nowych Rodza-
jów placówek, cechujących się 
Różnymi funkcjami.
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Prestiżowe 
wyróżnienie 
dla mBanku

Podczas tegorocznej edycji Fino-
vate w Londynie – najważniejszej 
globalnej konferencji poświęconej 
innowacjom w branży finansowej 
– zespół mBanku zdobył prestiżo-
we wyróżnienie „Best of Show”. 
Eks perci docenili bank za projekt 
lekkich placówek i unikalne wy-
korzystanie w nich nowocze snych 
technologii. Konferencje z logo Fi-
novate to jedne z najważniejszych 
na świecie i zarazem najciekaw-
szych spotkań poświęconych przy-
szłości technologii w bankowości 
i finansach. Gromadzą one firmy 
i start-upy, a także dziennikarzy 
i blogerów z całego świata.

a także pewność, że pracownicy pla-
cówki są do dyspozycji w czasie naj-
bardziej dla niego dogodnym, nawet 
w niedzielne popołudnie – dodaje 
dyrektor sieci sprzedaży mBanku.
Oddziały mBanku, poza użytecznymi 
funkcjami, wyróżniają także unikalne 
w bankowości rozwiązania techno-
logiczne. Przy wejściu gości witają 
interaktywne video-walle, wykorzy-
stujące technologię kinect. W środku 
placówka wyposażona została w trzy 
ekrany dotykowe, które - dzięki za-
instalowanym nad nimi czujnikom 
ruchu i kamerom - rozpoznają płeć 
klienta i prezentują dedykowane 
usługi. Intuicyjne, graficzne menu 
pozwala łatwo nawigować pomiędzy 
dostępnymi ofertami na wszystkich 
panelach jednocześnie. Urządzenia 
powstały według projektu gliwickiej 
firmy, która na co dzień odpowiada 
m. in. za dostarczenie rozwiązań 
umożliwiających tworzenie trójwy-
miarowych symulacji czasu rzeczy-
wistego i może się poszczycić takimi 

międzynarodowymi osiągnięciami, 
jak i3D. 

Ale ciekawe rozwiązania techno-
logiczne to nie tylko interaktywne 
ekrany i video-walle. W lekkiej 
placówce klient, chcący porozma-
wiać o bardziej skomplikowanych 
produktach bankowych, np. kredycie 
hipotecznym, ma możliwość połą-
czenia się z pracownikiem centrum 
doradczego banku poprzez video, 
dostępne w oddzielnym, komfor-
towym pomieszczeniu. W lekkim 
oddziale można też podładować 
telefon, podłączyć się do bezpłatnej 
sieci WI-FI oraz skorzystać z tabletu, 
aby np. wykonać operacje w serwisie 
transakcyjnym mBanku.
 
W placówkach zadbano również 
o najmłodszych, zapewniając im 
specjalne atrakcje takie, jak mini 
bankomat, na którym mogą uczyć się 
jak korzystać z karty płatniczej oraz 
interaktywne gry. 
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Gala EvENING 
Pracodawców Pomorza

TRadyCyjnIE, TEgoRoCZna gala EvEnIng PRaCodawCów PomoRZa odbyła SIę 

w ambER ExPo.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Rafał Korbut

OD LEWEJ: ZBIGNIEW CANOWIECKI, PREZES ZARZąDU „PRACODAWCóW POMORZA”, 
ZBIGNIEW CIECHOLEWSKI, PREZES ZARZąDU CIECHOLEWSKI-WENTYLACJE SP. Z O.O.
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Organizacja nagradzała najlepsze firmy w regionie i ich 
menedżerów, dbających nie tylko o sukces ekonomicz-
no– finansowy firm, ale także o pracowników i relacje 
z otoczeniem, co się określa jako społeczną odpowie-
dzialność biznesu.

ŚWIECą PRZYKŁADEM

Była to najbardziej elegancka i najliczniejsza Gala dla po-
nad 600 uczestników: przedstawicieli pomorskich firm, 
świata polityki, samorządów, nauki, kultury i mediów.
Gościem specjalnym uroczystości była Krystyna Janda, 
nie tylko wybitna aktorka filmowa i teatralna, ale równie 
doskonała bizneswoman. Jak przyznała, zasad prowa-
dzenia biznesu uczyła się m. in. od prezesa Canowieckie-
go, z którym przyjaźni się od wielu lat.
- Cel, jaki nam przyświeca przy organizacji corocznej 
Gali Evening, to wyróżnianie i dostrzeganie osiągnięć 
przedsiębiorców, którzy osiągają wyróżniające się wyniki 
w działalności gospodarczej, przy jednoczesnym prze-
strzeganiu zasad etyki i społecznej odpowiedzialności 
biznesu - powiedział Zbigniew Canowiecki, prezes zarzą-
du Pracodawców Pomorza. - Firma to nie tylko miejsce 
generowania zysku dla właścicieli. To również miejsce 
pracy dla Pomorzan oraz podmiot gospodarczy, mający 
ogromne znaczenie dla najbliższego otoczenia. Dlatego 
najlepszych należy nagradzać i promować, stawiać jako 
wzór do naśladowania.

DOSTRZEGAć I WYRÓżNIAć DOBRE WZORCE

Nagrody i wyróżnienia przyznano w 3 kategoriach. Tytuł 
Pomorski Pracodawca Roku 2014 oraz statuetkę otrzy-
mała jedna z firm w każdej kategorii, w myśl łacińskiej 
sentencji primus inter pares - „pierwszy wśród rów-
nych”. Niezależnie od tego, jury przyznało najbardziej 
prestiżową nagrodę: Złoty Oxer, którą w tym roku otrzy-
mał Zbigniew Ciecholewski – właściciel firmy Ciecholew-
ski Wentylacje.
W kategorii małe przedsiębiorstwo laureatami zostały 
firmy: Biuro Kompleksowej Obsługi Firm J&J s.c., Edo-
radca sp. z o.o. S.K.A., Vivadental sp. z o.o. i Zakład Pro-
dukcyjno-Usługowo-Handlowy Temis Tadeusz Skajewski. 
Statuetka Primus Inter Pares trafiła do rąk dr Violetty 
Szycik, prezes firmy Vivadental.
W kategorii średnie przedsiębiorstwo laureaci to: Kli-
mawent SA , Mostostal Pomorze SA , Secespol sp. z o.o. 
oraz Zakład Usług Inżynierskich Eldro-FL sp. z o.o., który 
otrzymał tytuł Pomorski Pracodawca Roku 2014.
W kategorii duże przedsiębiorstwo laureatami zostały 
firmy: Grupa GPEC, Szpital Specjalistyczny w Prabutach 
sp. z o.o., Prime Food sp. z o.o. oraz WNS Pomorze sp. 
z o.o. Statuetką oraz tytułem Pomorski Pracodawca 
Roku wyróżniono Prime Food sp. z o.o.

NAGRODę ZŁOTEGO OxERA DLA ZBIGNIEWA CIECHOLEWSKIEGO, PREZESA ZARZąDU CIE-
CHOLEWSKI-WENTYLACJE SP. Z O.O. WRęCZAJą: BOGDAN BORUSEWICZ, MARSZAŁEK SENA-
TU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ EUROPOSEŁ JANUSZ LEWANDOWSKI, PRZEWODNI-
CZąCY RADY GOSPODARCZEJ PRZY PREMIERZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OD LEWEJ: AGNIESZKA KAMIńSKA, WŁAŚCICIELKA AGIS NIERUCHOMOŚCI 
I MICHAŁ PASIECZNY, BURMISTRZ RUMI

LAUREACI W KATEGORII PRZEDSIęBIORSTW ZATRUDNIAJąCYCH DO 50 OSóB: JAROSŁAW 
FILIPCZAK ORAZ JAN CHRZANOWSKI, WŁAŚCICIELE BIURA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI FIRM 
J&J S.C.; TOMASZ GRABOWSKI, PREZES ZARZąDU FIRMY EDORADCA SP. Z O.O. SPóŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA; TADEUSZ SKAJEWSKI, WŁAŚCICIEL ZAKŁADU PRODUKCYJNO-
USŁUGOWO-HANDLOWEGO TEMIS ORAZ VIOLETTA SZYCIK, PREZES ZARZąDU VIVADENTAL 
SP. Z O.O. - PRIMUS INTER PARES. NAGRODY WRęCZAJą: MINISTER DOROTA PYć, PODSEKRE-
TARZ STANU W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I ROZWOJU ORAZ TOMASZ KLOSKOWSKI, 
PREZES ZARZąDU PORTU LOTNICZEGO GDAńSK SP. Z O.O. 
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kaTEgoRIa dużE PRZEdSIębIoRSTwo, 
ZaTRudnIająCE PowyżEj 250 oSób 

PRIME FOOD SP. Z O.O. - PREZES PAWEŁ NOWAK.
 
Firma powstała w 1999 roku, specjalizuje się w uboju trzody 
chlewnej oraz produkcji wyrobów mięsnych. Dzięki zapewnie-
niu najwyższej jakości surowców oraz wprowadzaniu najnow-
szych rozwiązań technologicznych uzyskała wiodącą pozycję 
w branży. Koncentruje się na wykorzystywaniu wyłącznie 
wysokiej jakości surowców, kontroli procesu produkcji i jako-
ści rozwiązań technologicznych. Firma uzyskała pozwolenia 
eksportowe na rynek Unii Europejskiej oraz do USA, Korei i Ja-
ponii. Produkty firmy dystrybuowane są przez największe sieci 
handlowe. 
Zatrudnienie - 708 osób. 

kaTEgoRIa ŚREdnIE PRZEdSIębIoRSTwo, 
ZaTRudnIająCE PowyżEj 50 oSób
 
ZAKŁAD USŁUG INżYNIERSKICh ELDRO-FL SP. Z O.O. 
- PREZES MIROSŁAW EGGERT.
 
Firma działa od 1992 roku. To pomorski lider innowacyjnych 
rozwiązań drogowo-komunikacyjnych, świadczący komplek-
sowe usługi związane z sygnalizacją drogową. Buduje, kom-
pleksowo modernizuje i całodobowo utrzymuje nowoczesne 
systemy sygnalizacyjne województwa pomorskiego. Producent 
nowoczesnego osprzętu, m. in. jedynego na rynku animowa-
nego przycisku dla pieszych. Firma wykonuje także wiele prac 
związanych z przebudową sieci elektroenergetycznych, jak rów-
nież świadczy usługi w zakresie budowy i modernizacji instalacji 
telekomunikacyjnych. 
Zatrudnienie - 81 osób.

PoMorski PraCoDawCa roku 2014 – lauREaCI

OD LEWEJ: ZBIGNIEW CANOWIECKI, PREZES ZARZąDU „PRACODAWCóW POMORZA”, MINISTER KAZIMIERZ PLOCKE – SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI, PAWEŁ CHODYNIAK, PREZES ZARZąDU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PRABUTACH SP. Z O.O.; DYREKTOR LUCYNA FEDEROWICZ – GRUPA GPEC; JACEK 
KALISZEWSKI, PREZES ZARZąDU WNS POMORZE SP. Z O.O.; PAWEŁ NOWAK, PREZES ZARZąDU PRIME FOOD SP. Z O.O. – PRIMUS INTER PARES; MAREK PAWEŁ SOKOŁOW-
SKI, WICEPREZES, DYREKTOR DS. PRODUKCJI I ROZWOJU GRUPY LOTOS S.A.
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kaTEgoRIa małE PRZEdSIębIoRSTwo, 
ZaTRudnIająCE do 50 oSób
 
VIVADENTAL SP. Z O.O. - PREZES VIOLETTA SZYCIK.
 
Międzynarodowy ośrodek kliniczny, szkoleniowy i naukowo-
badawczy, oferujący profesjonalne leczenie estetyczne, obej-
mujące zabiegi z zakresu wszystkich dziedzin stomatologii, 
implantologii stomatologicznej, dermatologii i chirurgii es-
tetycznej twarzy, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć 
współczesnej medycyny i zaawansowanych technologii. 
Proces leczenia realizowany jest przez zespół lekarzy specjali-
stów posiadających wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu 
innowacyjnych metod leczenia i przeprowadzaniu kom-
pleksowej metamorfozy twarzy i uzębienia. Firma oferuje 
najwyższe standardy terapeutyczne, oparte na najnowszych 
osiągnięciach nauki. 
Zatrudnienie - 35 osób.

OD LEWEJ: MAREK SKAJEWSKI, EWA SKAJEWSKA - WŁAŚCICIEL ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO „SPAWMET”; ZBIGNIEW CANOWIECKI, PREZES ZARZąDU 
„PRACODAWCóW POMORZA” ORAZ TADEUSZ SKAJEWSKI - WŁAŚCICIEL ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO TEMIS.

PoMorski PraCoDawCa roku 2014 – lauREaCI

nagRoda SPECjalna 
ZłoTy oxER 

Nagrodę za wyjątkowe osiągnięcia oraz determinację 
i konsekwencję w budowaniu i rozwoju firmy Praco-
dawcy Pomorza przyznali Zbigniewowi Ciecholewskie-
mu, założycielowi i prezesowi firmy Ciecholewski Wen-
tylacje sp. z o.o., zatrudniającej obecnie ok. 400 osób. 
Firma z blisko 40-letnią historią zajmuje się produkcją 
oraz montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych. Specjalnością są skomplikowane instalacje 
przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, stocznio-
wego, a także instalacje w szpitalach, halach, biurach, 
centrach handlowych i salach widowiskowych. Ciągły 
rozwój firmy cechuje innowacyjność, nowe technolo-
gie oraz własne centrum badawczo–rozwojowe. Firma 
eksportuje swoje wyroby i usługi do kilkudziesięciu 
krajów świata.
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Wykonuje także wiele 
prac z zakresu przebu-
dowy sieci elektroener-
getycznych, jak również 

budowy i modernizacji instalacji teleko-
munikacyjnych. Spółka jest producen-
tem komponentów do montażu sygnali-
zacji. Wykonuje maszty niskie i wysokie, 
głowice wierzchołkowe oraz przyciski 
dla pieszych. Najnowszy produkt to 
pierwszy na rynku animowany przycisk 
dla pieszych APB-02/FB.
W 1992 roku w Gdańsku były zainstalo-
wane 73 drogowe sygnalizacje świetlne, 
a konserwująca je spółka ELDRO-FL za-
trudniała wówczas 7 osób. W roku 2014 
sygnalizacji świetlnych w Gdańsku było 
240, a liczba wszystkich sygnalizacji, wy-
budowanych i zmodernizowanych w cią-
gu 22 lat przez ELDRO-FL, przekroczyła 
500 sztuk. Obecnie na zlecenie GDDKiA 
i innych zarządów dróg oraz urzędów 

gmin firma całodobowo utrzymuje no-
woczesne systemy sygnalizacyjne wo-
jewództwa pomorskiego na około 410 
skrzyżowaniach.
Jako podwykonawca firma uczestniczyła 
i uczestniczy we wszystkich najważniej-
szych drogowych i komunikacyjnych za-
daniach inwestycyjnych Gdańska takich, 
jak: Budowa Trasy W-Z, Budowa Trasy 
Słowackiego (Zadanie I, II, III, IV), Budo-
wa Trasy Sucharskiego, Zintegrowany 
System Zarządzania Ruchem TRISTAR, 
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej.
Otrzymywane nagrody i wyróżnienia 
świadczą o stałym rozwoju firmy, jak 
również o poziomie świadczonych usług.
W 2007 r. redakcja „Polskich Dróg” 
i Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
przyznali ZUI ELDRO-FL nagrodę za 
akomodacyjną sygnalizację świetlną 
z realizacją priorytetów dla pojazdów 
PSP na DK nr 1 w Pruszczu Gd. oraz za 

wdrażanie nowoczesnych technologii 
w zakresie sterowania ruchem. Dwu-
krotnie - w roku 2008 i 2012 - spółka 
została zaliczona do „Gepardów Biznesu 
Województwa Pomorskiego”, a w 2010 
i 2014 roku znalazła się w prestiżowym 
gronie Diamentów Forbesa – firm, które 
w ostatnich trzech latach najbardziej 
dynamicznie zwiększyły swoją wartość.
W latach 2011, 2012 i 2013 spółka uzy-
skała tytuł „Efektywna Firma”, a między-
narodowa wywiadownia gospodarcza 
D&B Poland przyznała ZUI ELDRO-FL 
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za 
najwyższą ocenę stabilności firmy.
W styczniu 2015 roku Zakładowi Usług 
Inżynierskich ELDRO-FL Sp. z o.o. został 
przyznany przez organizację Pracodawcy 
Pomorza tytuł: Pomorski Pracodawca 
Roku 2014 w kategorii średnich przed-
siębiorstw, zatrudniających do 250 
osób.

   ELDRO-FL 
pomorskim liderem

Zakład uSług InżynIERSkICh EldRo-fl SP. Z o.o. dZIała od 1992 Roku. jEST PomoRSkIm lIdE-

REm ŚwIadCZąCym komPlEkSowE uSługI ZwIąZanE Z PRojEkTowanIEm, budową I konSER-

waCją dRogowyCh SygnalIZaCjI ŚwIETlnyCh oRaZ oŚwIETlEnIa ulICZnEgo. 

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją 
działalność 21 lat temu z inicjatywy 
Jarosława Wróblewskiego, obecnego 
członka Stowarzyszenia Księgowych 
w Polsce oraz Pracodawców Pomorza.
W ciągu tylu lat działalności firma 
zdobyła bogate doświadczenie i wy-
pracowała metody, które pozwalają jej 
świadczyć usługi na najwyższym pozio-
mie. Od początku działania biuro było 
nastawione na kompleksową i rzetelną 
obsługę klienta. Strategia działania oraz 
aktualna polityka firmy są konstruowa-
ne z myślą o zapewnieniu pełnej satys-
fakcji coraz szerszemu gronu klientów.
Na co dzień obszarem zainteresowań 
biura jest szeroko pojęta księgowość 
oraz rachunkowość. W ramach usług 

„Wektor” zapewnia także profesjonalne 
doradztwo gospodarcze, kompleksową 
pomoc prawną, a także ewidencję i do-
radztwo podatkowe. Firma specjalizuje 
się w reprezentowaniu podatników 
w sporach z organami podatkowymi 
i skarbowymi. 
W drodze do sukcesu „Wektorowi” 
pomaga przede wszystkim ogromna 
wiedza i długoletnia praktyka. 
- Jesteśmy świadomi tego, że osoby 
prowadzące sprawy księgowe zatrud-
nione na etacie czy też sami podatnicy 
samodzielnie prowadzący rozliczenia 
z budżetem, często nie posiadają aktu-
alnej wiedzy na temat przepisów prawa 
podatkowego – dodaje J. Wróblew-
ski. - Wynikłe z tego nieporozumienia 

Express Biznesu /  bIZnES

wektor

wyRóżnIEnIE w konkuRSIE PomoRSkI PRaCodawCa Roku 2014 oTRZymało 

bIuRo RaChunkowE „wEkToR” jaRoSław wRóblEwSkI.

do	sukcesu

Z	biurem	rachunkowym

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

mogą mieć przykre rezultaty i finalnie 
zakończyć się sprawą sądową. Dla nas 
prawo podatkowe nie ma tajemnic. 
Posiadamy ogromne doświadczenie 
w prowadzeniu szczególnie trudnych 
spraw. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
zapewnić profesjonalne usługi rachun-
kowe oraz księgowe, jak też doradztwo 
podatkowe. Umożliwiamy skorzystanie 
z naszych usług w następującym zakre-
sie: kompleksowa księgowość, kadry, 
płace, doradztwo gospodarcze i prawne 
(z wyłączeniem prawa karnego).
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Niedawno Jerzy Kortas, prezes firmy, 
odebrał kolejne wyróżnienie w konkur-

sie Pomorski Pracodawca Roku 2014, 
przeprowadzanym przez 

organizację Pracodawcy Pomorza.
Jaka jest recepta na sukces? Jak wszędzie - sukces przedsię-

biorstwa buduje cała jego załoga. Firma Euro-Went to ponad 
90-osobowa ekipa z kadrą inżynieryjno–produkcyjną, posia-
dającą bogate doświadczenie w projektowaniu, produkcji 
i montażu systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz 
kanałów z blach kwasodpornych, nabyte w kraju i za grani-
cą. Z tego ponad 50% stanowią  osoby niepełnosprawne. 
Umożliwiło to uzyskanie statusu Zakładu Pracy Chronionej. 
Od 2005 roku Euro-Went stała się firmą rodzinną – członka-
mi zarządu zostali synowie Mariusz i Sławomir, którzy poszli 

w ślady Jerzego Kortasa. Każdy ma swój przydział zadań i od-
powiedzialności. I każdy jest upoważniony do podejmowania 
samodzielnie wszelkich decyzji.
Podstawą działania firmy Euro-Went jest nie tylko dobry sys-
tem zarządzania, ale i przyjazna atmosfera, które integruje 
i optymalizuje wszystkie procesy zachodzące w przedsiębior-

stwie. Firma buduje swoją pozycję na rynku poprzez długo-
trwałą współpracę z klientem. Stara się rozwijać wspólnie 
z klientami i cały czas poszerza paletę oferowanych przez 
siebie usług i produktów, reagując na potrzeby klientów. 
- Wychodzimy z założenia, że to klient jest dla nas najważ-
niejszy i musi od nas otrzymać oczekiwaną i pożądaną usługę 
o najwyższej jakości – zapewnia prezes.
Jest to zasada, którą kieruje się nie tylko zarząd firmy, ale 
i wszyscy pracownicy.

W ścisłej czołówce
fIRma EuRo-wEnT ZnajdujE SIę w ŚCISłEj CZołówCE fIRm bRanżowyCh w REgIonIE. jEST 

lICZąCym SIę PaRTnEREm w SkalI ogólnoPolSkIEj, Zdobywa PRESTIżowE nagRody I wyRóż-

nIEnIa w lICZnyCh konkuRSaCh. 

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

EURO-WENT Sp. z o.o.
UL. STAROGARDZKA 18
80-058 GDAńSK
TEL.: (58) 305-16-47
FAx: (58) 305-16-91
WWW.EURO-WENT.PL
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Statuetkę przyznano za wyjątkowe 
osiągnięcia oraz determinację i kon-
sekwencję w budowaniu i  rozwija-
niu firmy. Ciecholewski Wentylacje 
sp. z o.o.  to przedsiębiorstwo z bli-
sko 40-letnią historią, które zatrud-
nia obecnie ok. 400 osób. Na terenie 
zakładu w Koźminie znajdują się: 
budynek biurowy, malarnia, maga-
zyn i hale produkcyjne o łącznej po-
wierzchni użytkowej-przemysłowej 
10 tys. metrów kwadratowych.
Firma zajmuje się produkcją oraz 
montażem instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych. Specjalnością są 
skomplikowane instalacje przemysłu 
farmaceutycznego, spożywczego, 
stoczniowego, a także instalacje 
w szpitalach, halach, biurach, cen-
trach handlowych i salach widowi-
skowych. Aktualnie spółka produku-
je głównie: przewody wentylacyjne, 
kształtki, nawiewniki, kratki wenty-
lacyjne, okapy, nawiewy laminarne 
i centrale wentylacyjne.
Ciągły rozwój firmy cechuje inno-
wacyjność, nowe technologie oraz 
własne centrum badawczo–rozwojo-
we. Firma eksportuje swoje wyroby 
i usługi do kilkudziesięciu krajów 
świata.
Początki były trudne. Przedsiębior-
stwo powstało pod koniec lat 70. 

ubiegłego wieku. Jednak dopiero 
transformacja ustrojowa pomogła 
w rozwoju. Na początku lat 90. firma 
uzyskała dostęp do rynków, które 
wcześniej były zastrzeżone dla firm 
państwowych, co oznaczało szanse 
na realizację większych projektów. 
Pierwszą poważną inwestycją fir-
my Ciecholewski Wentylacje sp. 
z o.o. był udział w budowie szpitala 
w Kościerzynie – stworzenie kom-
pleksowej instalacji wentylacyjnej 
i klimatyzacyjnej. 
Obecnie firma może się pochwalić 
m. in. stworzeniem instalacji wenty-
lacyjnej na PGE Arenie i dużą liczbą 
zamówień z zagranicy. Większość 
produkcji, bo około 70 procent 
trafia na eksport, na rynek niemiec-
ki, szwedzki, angielski, francuski 
i szwajcarski. 
Przedsiębiorstwu udało się także 
umocnić pozycję na rynku morskich 
urządzeń wentylacyjnych i dostarczyć 
elementy instalacji wentylacyjnych 
dla całej floty AIDA, która liczy łącz-
nie aż siedem statków pasażerskich. 
Inny sukces to oddanie do użytku 
w 2012 roku statku Innovation, któ-
ry został przez firmę wyposażony 
w kompletny system wentylacji i jest 
określany jako najnowocześniejszy 
tego typu statek na świecie.

Nagroda 
 za determinację
nagRodę SPECjalną - ZłoTy oxER - PRaCodawCy PomoRZa PRZyZnalI ZbIgnIEwowI CIECho-

lEwSkIEmu, ZałożyCIElowI I PREZESowI fIRmy CIECholEwSkI wEnTylaCjE SP. Z o.o.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIE: Rafał Korbut



 32    

Express Biznesu /  bIZnES

Obecnie rynek nieruchomości uchodzi 
nie tylko za jeden z najbezpieczniej-
szych miejsc lokowania kapitału, ale 
także za najbardziej opłacalny pod ką-
tem zysku. Zainteresowanie tą tema-
tyką z pewnością wiąże się z głośnym 
obecnie trendem „wolności finanso-
wej”. Ludzie poszukujący niezależno-
ści, stanowią pokaźną grupę docelową 
dla trenerów i coachów, tworząc 
zapotrzebowanie na szkolenia, ocie-
rające się o tematykę inwestowania. 
Wiele mówi się o osiąganiu sukcesu 
oraz o zmianie sposobu postrzegania 
bogactwa, jednak wspomniane inicja-
tywy mają jedną podstawową wadę 
- bazują głównie na emocjach. Stwarza 
to ogromną przepaść między realiami 
inwestowania a szkoleniową „szklaną 
bańką”.

MOTYWACJA TO NIE WSZYSTKO

Kiedy wyjdziemy już z atmosfery szko-
lenia, w którym stężenie cząsteczek 
„wszystko mogę” w powietrzu prze-
kracza dopuszczalne normy, często nie 
wiemy od czego zacząć. Mamy moty-
wację, jednak brak narzędzi, by zapał 
przekuć w realne działanie. Zanim 
wpadniemy w pułapkę naszych emo-
cji, warto uświadomić sobie, że nie 
jesteśmy specjalistami w każdej dzie-
dzinie. Owocująca wysokim zyskiem 
inwestycja w nieruchomości to wynik 
współdziałania wielu elementów. 
Poszczególne trybiki, które nakręcają 
finansowy zegar, powinny być idealnie 
dopasowane. Taki efekt jest bardzo 
trudny do osiągnięcia samemu, co 
więcej jest wręcz niemożliwy.

JEŚLI NIE SAMEMU TO Z KIM? 

Myśląc o rozpoczęciu przygody z in-
westowaniem, wiele osób zwraca się 
o pomoc do prywatnych pośredników 
i niebyło by w tym nic złego, gdyby nie 
fakt, że ich usługi są często przepłaco-
ne. Biorąc pod uwagę o jak dużą ilość 
profesji musimy zahaczyć, podejmując 
się wynajmu, sprzedaży bądź kupowa-
nia lokalu, ilość doradców mnoży się 
i mnoży. Chcielibyśmy, aby wraz z ro-

- inwestycje skompletowane w całości

Co RóżnI EkSPERTów Z ZakRESu RóżnyCh dZIEdZIn InwESTo-

wanIa, wSPółPRaCująCyCh w jEdnEj fIRmIE od SamodZIElnIE 

PRoSPERująCyCh doRadCów? odPowIEdź jEST PRoSTa - CI 

PIERwSI uRaTują Twój PoRTfEl PRZEd ZbędnymI wydaTkamI 

ofERująC jEdnoCZEŚnIE PRofESjonalIZm I bEZPIECZEńSTwo.

TEKST: Michalina Tańska | ZDJĘCIA: Krzysztof Witecki

Razem 
 w jednym miejscu

ROZMOWA Z: Maciejem Rodzewiczem – Prezesem Zarządu Grupy mr24
STRONA FIRMOWA: www.mr24.eu
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snącą ilością profesjonalistów, rozproszonych po wielu fir-
mach, koszt usług spadał. Niestety jest zupełnie odwrotnie. 
Co więcej, oprócz rosnących wydatków wzrasta także ilość 
ofert, proponowanych przez niezależne od siebie firmy, 
w wyniku czego maleje jakość ich dopasowania. Czemu za-
wdzięczamy taki stan rzeczy? Odpowiedź jest prosta - ilość 
usług determinuje wysokość marży. Jeden specjalista, jedna 
firma, jedna usługa to zarazem mniejsze zlecenie, więc chęć 
podwyższenia jej ceny staje się oczywista.

NA CZYM OSZCZĘDZAć MąDRZE?

Istnieje jednak rozwiązanie, pozwalające uniknąć sytuacji, 
niepotrzebnie narażających nasz budżet. Są nim firmy do-
radztwa inwestycyjnego.
Korzystając z ich pomocy możemy oczekiwać pewnego 
rodzaju pakietu, który składa się nie tylko z wyceny nieru-
chomości, negocjowania rabatów na poszczególne usługi, 
ale także organizacji i dopasowania oferty z jak największą 
korzyścią dla klienta. Wzrasta również bezpieczeństwo na-
szej inwestycji. Ryzyko niedopatrzenia, czy błędu spada do 
minimum. Wiąże się to z kompetencjami posiadanymi przez 
ekspertów danej firmy, na które składają się zarówno ich 
osobista praktyka, jak i doświadczenie klientów. Rozdziele-

nie obszarów inwestowania na poszczególnych ekspertów 
jednej firmy, pozwala na synchronizację usług oraz płynną, 
bezproblemową współpracę. 
Można śmiało powiedzieć, że tego typu firmy są wielofunk-
cyjne, jednak ludzie, którzy w nich pracują tacy nie są. I to 
jest ich ogromna zaleta. Każdy z nich jest specjalistą w swo-
jej dziedzinie, co zapewnia komfort i wysoką jakość współ-
pracy skoncentrowane w jednym miejscu.

MISJA

Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek ma swoje 
cele, marzenia i plany... ale nie każdy ma odwagę, 
by je realizować. Właśnie dlatego tutaj jesteś.

Nasi klienci to ambitni ludzie, pragnący nieco-
dziennego życia i wolności.
Dlatego naszą misją jest towarzyszyć Ci w drodze 
do realizacji celów. Naszym dziedzictwem jest 
doświadczenie ekspertów, jak również klientów, 
które pozwala nam zaoferować Ci bezpieczeń-
stwo, indywidualne dopasowanie rozwiązań oraz 
profesjonalizm. 

Pomożemy Ci pomnożyć majątek, jednak dla nas 
najważniejszą wartością pozostaną zawsze Two-
je cele, gdyż wierzymy, że w życiu liczy się coś 
więcej.

WIZJA

Jesteśmy wobec siebie wymagający, dlatego po-
stawiliśmy przed sobą nie lada wyzwanie.

Naszym celem jest stać się liderem, zarówno 
w tworzeniu bogatych ofert, dopasowanych in-
dywidualnie do naszych  klientów oraz budować 
z nimi trwałe relacje biznesowe.

Naszym priorytetem jest pomoc w realizacji 
celów. Kierując się tą, najważniejszą dla nas, 
wartością, będziemy dawać naszym Klientom siłę 
tworzenia i działania, dbając jednocześnie o ich 
komfort i bezpieczeństwo.

”
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Przyjaciel
przedsiębiorcy

PodCZaS uRoCZySTEj galI konkuRSu „PRaCodawCa PomoRZa I kujaw 2014” TyTuł „PRZyjaCIEl 

PRZEdSIębIoRCy 2014” oTRZymała TERESa kamIńSka, PREZES ZaRZądu PomoRSkIEj SPECjalnEj 

STREfy EkonomICZnEj SP. Z o.o.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIE: PSSE 
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Wyróżnienie zostało przyznane „za dynamiczne rozwijanie 
nowych terenów inwestycyjnych oraz profesjonalną obsłu-
gę inwestorów otrzymujących kompleksowe wsparcie przy 
wdrażaniu strategii innowacyjności”.
Wcześniej PSSE znalazła się wśród 4 polskich specjalnych 
stref ekonomicznych, wyróżnionych w prestiżowym rankin-
gu fDi Magazine „Global Free Zones of the Year 2014”. Jest 
ona jedną z najbardziej utytułowanych stref ekonomicznych 
w Polsce. Jako pierwsza ze stref uhonorowana została go-
dłem „Teraz Polska” w kategorii „Innowacje”. Jest również 
laureatem wielu prestiżowych tytułów: Ambasador Polskiej 
Gospodarki, Jakość Roku 2012, Rzetelna Firma, Diamenty 
Forbesa, Gazele Biznesu, Firma z Przyszłością.

NOWE GRANICE I PIERWSZE ZEZWOLENIE 

Z końcem ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła zmianę 
rozporządzenia w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 
Do strefy włączony zostanie teren o powierzchni 3,0213 ha 
pod inwestycje firmy Plastica w Kowalewie Pomorskim (woj. 
kujawsko - pomorskie), wyłączony natomiast będzie obszar 
o powierzchni 7,2342 ha w Toruniu. Po wejściu w życie roz-
porządzenia powierzchnia Pomorskiej SSE wynosić będzie 
1859,2419 ha. 
Natomiast Zarząd PSSE wydał pierwsze w roku 2015 zezwo-
lenie na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie. 
Zezwolenie otrzymała firma Prima-KL Polska sp. z o.o. Inwe-
stor będzie realizował projekt w podstrefie Tczew Rokitki, na 

”do sTRefy włączony zosTanie TeRen o po-
wieRzchni 3,0213 ha pod inwesTycje fiRmy pla-
sTica w kowalewie pomoRskim (woj. kujawsko 
- pomoRskie), wyłączony naTomiasT będzie 
obszaR o powieRzchni 7,2342 ha w ToRuniu. po 
wejściu w życie RozpoRządzenia powieRzchnia 
pomoRskiej sse wynosić będzie 1859,2419 ha. 
naTomiasT zaRząd psse wydał pieRwsze 
w Roku 2015 zezwolenie na pRowadzenie dzia-
łalności gospodaRczej w sTRefie.

PSSE I SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Właśnie rozpoczyna się współpraca w zakresie szkolnictwa 
zawodowego pomiędzy PSSE sp. z o.o. a PARR S.A.

W życie weszła znowelizowana ustawa o specjalnych stre-
fach ekonomicznych, która obliguje spółki zarządzające 
strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelnia-
mi. Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki zawarte zostało 
porozumienie między Ministerstwem Edukacji Narodowej, 

terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt 
dotyczy budowy zakładu produkcyjnego drzwi stalowych 
i aluminiowych.
Zgodnie z warunkami określonymi w wydanym zezwoleniu, 
spółka Prima-KL Polska deklaruje utworzenie co najmniej 
30 nowych miejsc pracy oraz poniesienie wydatków inwe-
stycyjnych w wysokości co najmniej 17,8 mln PLN do końca 
grudnia 2017 r.

”w życie weszła znowelizowana usTawa o spe-
cjalnych sTRefach ekonomicznych, kTóRa ob-
liguje spółki zaRządzające sTRefami do pRowa-
dzenia współpRacy ze szkołami i uczelniami.

Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister-
stwem Skarbu Państwa o współpracy w zakresie kształcenia 
zawodowego.
- Mamy nadzieję, że podpisane porozumienie ułatwi do-
stosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców 
– powiedział Janusz Piechociński, wicepremier i minister 
gospodarki. - Podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi 
konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz 
przyciąganie nowych inwestycji to główne obszary działalno-
ści Ministerstwa Gospodarki. W dużej mierze zależą one też 
od kwalifikacji kadr, ich wiedzy i doświadczenia. Chcemy, aby 
uczniowie zdobywali praktyczne umiejętności na rzeczywi-
stych stanowiskach pracy w firmach, co przyniesie korzyści 
dla obu stron.
Natomiast w Sopocie został podpisany list intencyjny po-
między Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o. 
a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., która za-
rządza Słupską Specjalną Strefa Ekonomiczną. Pod listem 
swoje podpisy złożyli Teresa Kamińska, prezes zarządu PSSE 
sp. z o.o., Józef Adam Bela, wiceprezes PSSE sp. z o.o. oraz 
Mirosław Kamiński, prezes PARR S.A.
List inicjuje współpracę i współdziałanie obu stref w zakre-
sie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenach działal-
ności stref, tak by dopasowywać kształcenie do potrzeb 
przedsiębiorców.
Współpraca ma na celu wspólne występowanie o środki 
finansowe z Regionalnych Programów Operacyjnych, Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz innych 
dostępnych programów, które mają wspierać szkolnictwo 
zawodowe. 
Strony porozumienia chcą promować kształcenie zawodowe 
wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, doradców zawodo-
wych i przedsiębiorców, a także tworzyć Certyfikowane 
Ośrodki Szkoleniowe oraz Centra Szkoleniowo-Edukacyjne.
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Obiekt rozpoczął działalność w biu-
rowcu Neptun. Jest to placówka typu 
Smart, a właściwie – dwie placówki 
w jednym, czyli oddział Smart i pierw-
szy w Polsce Smart Citigold HUB. 
Na czym polega ta nowość? Placówki 
Smart różnią się znacznie od zwykłych 
oddziałów bankowych. Odznaczają się 
przestrzenią o dużej powierzchni, prze-
znaczoną dla klientów. Są tak zaaran-
żowane, by klienci czuli się tu swobod-
niej, nie ma tutaj żadnych biurek, prze-
pierzeń, okienek itp. Są za to różnego 
rodzaju urządzenia interaktywne, jak 
np. tablety, czy ekrany dotykowe. 
Sami twórcy przyznają, że Smart 
Banking Ecosystem to efekt przepro-

wadzonych wcześniej badań wśród 
klientów banku Citi Handlowy. Oka-
zało się, że klienci oczekują dobrej, 
cyfrowej komunikacji z bankiem, lubią 
nowoczesność i doceniają nowinki 
technologiczne. 
Wprowadzenie placówek typu Smart 
w całej Polsce spowodowało znaczny 
wzrost satysfakcji wśród klientów Citi 
Handlowego. Zaowocowało to także 
wzrostem liczby nowych klientów od-
wiedzających poszczególne oddziały. 
Jednak oddział gdański wyróżnia jesz-
cze jedno. Na parterze funkcjonuje 
nowa placówka Smart. Natomiast na 
ostatnim pietrze wydzielono specjalne 
miejsce do obsługi klientów szcze-

gólnie zamożnych. To Citigold HUB, 
przeznaczony dla klientów z segmentu 
Citigold i Citigold Select. 
By zostać klientem Citigold, należy wy-
kazać się średnim miesięcznym saldem 
o wysokości minimum 300 tys. zł. Dla 
klientów Citigold Select ten próg wy-
nosi 1,5 mln zł. 
W  HUB-ie każdy klient może liczyć na 
obsługę na najwyższym poziomie, do-
słownie i w przenośni. Panorama, któ-
ra roztacza się z ostatniej kondygnacji 
Neptuna na Gdańsk oraz zatokę robi 
niezapomniane wrażenie. 
Bank Citi Handlowy  planuje otwarcie 
kolejnych HUB-ów, na razie jednak ten 
gdański jest pierwszym w Polsce.

HUB z	widokiem	na	morze
nowa PlaCówka banku CITI handlowy oTwoRZyła SwE PodwojE w gdańSku.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIE: materiały prasowe

BRENDAN CARNEY, WICEPREZES I SZEF BANKOWOŚCI DETALICZNEJ W CITI HANDLOWY PODCZAS KONFERENCJI PRASOWEJ.
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lIdERZy 
	 	 Polskiego	Biznesu

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIE: www.treflpomorze.pl

Po RaZ dwudZIESTy PIERwSZy w TEaTRZE wIElkIm - oPERZE naRodowEj odbyła SIę wIEl-

ka gala lIdERów PolSkIEgo bIZnESu, wIEńCZąCa xxIv EdyCję konkuRSu lIdER PolSkIEgo 

bIZnESu. 

Podczas części oficjalnej gali wręczono Nominacje i Złote 
Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, a laureaci z poprzednich 
lat, którzy utrzymali pozycję na rynku, otrzymali Diamenty do 
swoich Statuetek. W tegorocznej gali, wśród blisko 2 tys. go-
ści, obok najlepszych przedsiębiorców z całej Polski - człon-

ków BCC, znaleźli się także członkowie rządu, parlamentarzy-
ści, dyplomaci, wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki, 
duchowieństwo i znani publicyści. 
Od 1991 roku Business Centre Club przyznaje Złote Statuetki 
Lidera Polskiego Biznesu firmom i ich szefom. W konkursie 
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Strefa Startup Gdynia działa w Po-
morskim Parku Naukowo-Technolo-
gicznym. Cykl spotkań Startup Your 
Weekend to aktywność, szukanie 
kreatywnych rozwiązań i próba spro-
stania zadaniom przygotowanym 
przez zaproszonych gości. Kolejne 
spotkanie poświęcone było tematyce 
service design. 
Organizatorzy stawiają tezę, że do-
brze zaprojektowane usługi potrafią 
diametralnie zmienić jakość życia. Że 
niewielkie modyfikacje i wychodze-
nie poza utarte schematy  na etapie 
projektu mogą zaowocować widocz-
nymi zmianami w komforcie użytko-
wania produktu końcowego. Uczest-
nicy spotkania przekonali się o tym 
na konkretnych przykładach. Obej-

rzeli m. in. wystąpienia z konferencji 
Global Service Design i zobaczyli, jak 
dobrze zaprojektowane usługi mogą 
zmienić los więźniów, społeczności 
azjatyckich rybaków czy mieszkań-
ców zanieczyszczonych miast.
Po zapewnionej przez wystąpienia 
pokaźnej dawce inspiracji przyszła 
kolej na warsztaty. Uczestnicy wzięli 
sprawy w swoje ręce i zasmako-
wali procesu projektowania usług. 
Prototypowali rozwiązania, mające 
szansę zmienić świat. Wykorzystali 
przy tym klocki LEGO®, łącząc gim-
nastykę umysłu z doskonałą zabawą 
i networkingiem. Realizacja zadań 
nie wymagała żadnej specjalistycznej 
wiedzy, a tylko pobudzenia twór-
czych umiejętności.

Service design 
w	praktyce
PodCZaS kolEjnEj odSłony SPoTkanIa STaRTuP youR 

wEEkEnd, jEgo uCZESTnICZy PRZEkonalI SIę, żE PRojEk-

TowanIE uSług (SERvICE dESIgn) To nIE maRkETIngowy 

ChwyT, a PRawdZIwa REwoluCja.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIE: materiały prasowe

uczestniczą członkowie BCC, niezależ-
nie od profilu produkcji firmy, świad-
czonych usług czy struktury własności, 
którzy w ubiegłych latach nie zdobyli 
tytułu Lidera Polskiego Biznesu. No-
minacje (przyznawane od 1993 roku) 
i Złote Statuetki wręczane są podczas 
zimowej Wielkiej Gali Liderów, która 
od grudnia 1994 roku odbywa się w Te-
atrze Wielkim w Warszawie. Zdobywcy 
Złotych Statuetek Lidera Polskiego 
Biznesu, którzy utrzymają swoją pozy-
cję na rynku, mogą w następnej edycji 
konkursu ubiegać się o Diament do Zło-
tej Statuetki. Podczas tegorocznej gali 
Diamenty otrzymały 54 firmy.
W xxIV edycji konkursu Lider Polskiego 
Biznesu ocenie poddały się 104 firmy. 
Dokonując weryfikacji, Jury brało pod 
uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne 
- uwzględniając przy tym konkurencyj-
ność branży i osiągane na jej tle wyniki 
- ale również jakość i nowoczesność 
produktów, poziom - szczególnie proek-
sportowych i tworzących nowe miejsca 
pracy inwestycji oraz zaangażowanie 
w działalność charytatywną i dbałość 
o środowisko naturalne, a także zaan-
gażowanie w działalność klubową.
Jury wyłoniło 40 firm do grona 
nominowanych.
- Dla Loży Gdańskiej Business Centre 
Club jest szczególnie ważnym fakt, 
iż 4 pomorskie firmy: Asseco Poland 
S.A., PIKA Sp. z o.o., Poldanor S.A. oraz 
TREFL S.A. znalazły się w gronie nomi-
nowanych do Statuetki Lidera Polskiego 
Biznesu, a dwie z nich Asseco Poland 
S.A. oraz TREFL S.A., uzyskało Złotą 
Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu, 
najbardziej prestiżowej nagrody gospo-
darczej w Polsce – informuje Katarzyna 
Dobrzyniecka, dyrektor Loży Gdańskiej 
BCC.
- Podczas gali dwie firmy z regionu 
warmińsko-mazurskiego otrzymały wy-
różnienia – dodaje Wiesław Łubiński, 
wiceprezes zarządu BCC i kanclerz Olsz-
tyńskiej Loży Regionalnej. - Nominację 
do statuetki Lidera Polskiego Biznesu 
otrzymała firma Recykling Krynicki 
SA, a moja firma - Centrum Edukacji 
„Oskar” - czwarty diament do statuetki 
LPB.
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Prośba dotyczy zgromadzenia skarbów dotyczących regionu 
i ludzi z nim związanych. Warto przejrzeć domowe archiwa, 
być może znajdą się w nich zdjęcia, które pokazują, jak dawniej 
wyglądały Żuławy, dokumenty, które były świadkami żuławskich 
biografii, kwity, bilety, legitymacje, pocztówki – słowem wszystko, 
co dokumentuje losy przodków, ale też znikające i pojawiające się 
w lokalnym krajobrazie miejsca, zawody, sklepy, pracownie etc.

Organizatorzy wykonają cyfrowe kopie pamiątek, umieszczą je 
w zbiorach Muzeum Żuławskiego i nowym portalu interneto-
wym, zachowają dla przyszłych pokoleń i ocalą od zapomnienia.
Uruchomienie portalu pod nazwą WikiDelta planowane jest na 
maj 2015 roku. Celem jest zainicjowanie idei tworzenia społecz-
nego skarbca wiedzy, pamięci, tożsamości. Można zostać współ-
twórcą żuławskiego portalu.

Nagrodą dla laureatów było finansowe 
wsparcie projektu w postaci kwoty do 
25 tys. zł. Najlepsze projekty zostały za-
prezentowane przed kapitułą funduszu, 
która postanowiła przekazać granty FIR 
podmiotom takim, jak: Spółdzielnia So-
cjalna “DALBA” z Pucka, Fundacja Mamy 
z Morza z Gdyni, Pomorski Inkubator 
Przedsiębiorczości z Kościerzyny, Sto-
warzyszenie Grupa Kolarska Starogard 
Gdański oraz Spółdzielnia Socjalna Ko-
operacja z Sopotu. 
Oznacza to, że dzięki wsparciu Funduszu 

Inicjowania Rozwoju w roku 2015 zreali-
zowane zostaną niezwykle interesujące 
i ważne z punktu widzenia wspólnot 
lokalnych, jak i całego województwa po-
morskiego inicjatywy międzysektorowe.
Dzięki funduszowi odbędzie się w tym 
roku kolejna edycja Maratonu MTB 
Kociewskim Szlakiem, który jest unikato-
wym przedsięwzięciem z obszaru spor-
tu, turystyki i dziedzictwa kulturowego. 
Fundusz zasili także działania na rzecz 
młodych rodziców - Pomorskie Kluby 
Rodziców - które pojawią się dzięki temu 

na terenach wcześniej niedostępnych 
dla inicjatorów pomysłu (w Pucku, Kar-
tuzach, Kościerzynie). 
Kapituła FIR uznała także, że fundusz 
zasili inicjatywy z obszaru przedsiębior-
czości oraz aktywizacji zawodowej i spo-
łecznej. Projekty, które w szczególnie 
ciekawy i efektywny sposób mają szansę 
zmierzyć się z tymi wyzwaniami to „Ka-
szubska Akademia Przedsiębiorczości”, 
w ramach której partnerzy międzysek-
torowo będą starali się rozwijać ducha 
przedsiębiorczości na Kaszubach.

Kościerski inkubator 
nagrodzony
PomoRSkI InkubaToR PRZEdSIębIoRCZoŚCI w koŚCIERZynIE, wSPółTwoRZony PRZEZ REgIo-

nalną IZbę goSPodaRCZą PomoRZa, ZoSTał lauREaTEm PIERwSZEj EdyCjI konkuRSu w Ra-

maCh funduSZu gRanTowEgo fIR.

TEKST: Dorota Korbut

Portal dla żuław
klub nowodwoRSkI ZwRaCa SIę do mIESZkańCów Z PRoŚbą o PomoC PRZy TwoRZEnIu mIEj-

SCa dla żuław w InTERnECIE. 

TEKST: Dorota Korbut
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RÓŻNI GRACZE 
JEDNA DRUŻYNA

PR mEdIa gRouP
p.ruszewski@expressy.pl

REKLAMA & PR
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Znajdziemy tu informacje o najnow-
szych szkoleniach, rekomendacje bizne-
sowych wydarzeń w regionie oraz in-
spiracje i ciekawe informacje z zakresu 
szeroko pojętej przedsiębiorczości.
SWP jest organizacją pozarządową 
o charakterze non-profit, która od 
prawie dwudziestu lat działa na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości. Specjalizuje 
się w usługach informacyjnych, dorad-
czych, szkoleniowych i kooperacyjnych. 
Dostarcza rozwiązania zwiększające 
konkurencyjność przedsiębiorstw i ak-
tywizujące osoby na rynku pracy, reali-
zując projekty wspierające małe i śred-
nie firmy oraz osoby rozpoczynające 
działalność gospodarczą, w tym m.i n. 

Enterprise Europe Network, Centrum 
Przedsiębiorczości w Sopocie, Punkt 
Konsultacyjny KSU oraz projekty zwią-
zane ze stymulacją zawodową, zmianą 
kwalifikacji i rozwojem kompetencji.
Wśród doradców są ekonomiści, praw-
nicy, specjaliści ds. zarządzania, rynków 
unijnych, informacji gospodarczej, 
zarządzania zasobami ludzkimi i mar-
ketingu. Działają poprzez: udzielanie 
informacji i doradztwo w zakresie 
zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, zarządzania strategiczne-
go i zasobami ludzkimi, porady i kon-
sultacje prawne, księgowe i finansowe, 
wskazywanie możliwości uzyskania 
wsparcia ze środków unijnych, przepro-

wadzenie analiz rynku, innowacyjności 
firm i opracowywanie raportów han-
dlowych, organizację szkolenia i semi-
naria, w których co roku uczestniczy 
kilkuset osób, kojarzenie partnerów 
gospodarczych na spotkaniach B2B 
i misjach gospodarczych.
Do skorzystania z oferty SWP zaprasza 
mikro, małych i średnich przedsiębior-
ców i start-upy, pracowników MŚP 
i osoby poszukujące pracy, a także fun-
dacje i stowarzyszenia. Główna siedziba 
Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębior-
czość” znajduje się w Gdańsku, a po-
nadto na terenie Trójmiasta funkcjonu-
ją również biura w Sopocie i w Gdyni, 
a także w Lęborku i w Kartuzach.

Uwolnij	swoją	
przedsiębiorczość
STowaRZySZEnIE „wolna PRZEdSIębIoRCZoŚć” ZaPRaSZa PomoRSkICh PRZEdSIębIoRCów 

I nIE Tylko, do odwIEdZEnIa nowEgo PRofIlu na PoRTalu SPołECZnoŚCIowym faCEbook. 

TEKST: Dorota Korbut

Nowa szansa dla kariery
PowIaTowy uRZąd PRaCy 

w lęboRku REalIZujE PRo-

jEkT PRogRamu SPECjalnE-

go „nowa SZanSa dRogą 

do kaRIERy”. 

Projekt finansowany jest ze środ-
ków Funduszu Pracy, skierowany 
do osób bezrobotnych, które ukoń-
czyły 30. rok życia i nie ukończyły 
50. roku życia, będących w szcze-

gólnej sytuacji na rynku pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
długotrwale bezrobotnych. Okres 
realizacji programu to styczeń–gru-
dzień 2015 r.

TEKST: Dorota Korbut
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W laboratoriach prowadzone są badania na zamówienie prze-
mysłu oraz zaawansowane prace w dziedzinie ochrony środo-
wiska, metaloznawstwa, żywności. O sukcesie realizowanych 
działań świadczy coraz większe zapotrzebowanie przedsiębior-
ców na tego typu usługi.

W realizowanym projekcie wzięły udział firmy współpracujące 
z Elbląskim Parkiem Technologicznym, poszukujące nowych 
rozwiązań podnoszących ich konkurencyjność rynkową. Przy 
współpracy z pracownikami naukowymi powstały dokumenta-
cje wdrożeniowe prowadzące do zastosowania innowacyjnych 

rozwiązań w obszarach organizacji, marketingu, produktu 
i procesu. 

METROTEST SP. Z O.O.
OLEJE PRZEMYSŁOWE

W trakcie realizacji projektu powstanie dokumentacja, która 
pomoże nam przeprowadzić proces wdrożenia technik badaw-
czych przy badaniu właściwości olejów w trakcie eksploatacji.  
Na podstawie dokumentacji opracowanej przez pracowników 
nauki, będziemy mogli w sposób poprawny przygotować 

Express Biznesu /  goSPodaRka

 Wspieramy	
innowacyjne rozwiązania

ElbląSkI PaRk TEChnologICZny REalIZujE PRojEkTy SkRojonE na mIaRę 

PoTRZEb PRZEdSIębIoRCów.

TEKST: Maja Żołędziewska | ZDJĘCIE: Włodzimierz Wawro
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niezbędne procesy dla poszczególnych 
metod, aby zapewnić ich wiarygodność. 
Wykorzystując wiedzę naukowców, opra-
cujemy procedury, instrukcje postępowa-
nia przy realizacji technik zapewniających 
wymaganą jakość wykonywania usługi 
badawczej i ich rzetelność, wiarygodność. 
- Celem naszym jest potwierdzenie kom-
petencji poprzez uzyskanie akredytacji 
w dziedzinie badań olejów eksploatowa-
nych – powiedział Bogusław Marciniak, 
prezes spółki Metrotest.
Ważnym elementem współpracy z reali-
zatorami projektu jest właściwe sprecyzo-
wanie potrzeb przedsiębiorstwa. 
- Nam udało się wspólnie wypracować 
na początku projektu formę współpracy 
i jasno sprecyzować nasze potrzeby, okre-
ślające cele projektu. Wzajemne zrozu-
mienie i umiejętność współpracy były 
niezbędne do osiągnięcia wskaźników 
zadawalających firmę – podsumował 
Bogusław Marciniak.

ENVI-ChEM BADANIA ChEMICZNE 
I ŚRODOWISKOWE SP. Z O.O.
DBAMY O ŚRODOWISKO

Dzięki uczestnictwu w projekcie otrzy-
maliśmy kompletną dokumentację wdro-
żeniową 6 nowych metod badawczych 
z zakresu pomiarów emisji zanieczyszczeń 
gazowych. Metody badawcze stosowane 
w pomiarach emisji muszą być akredyto-
wane przez Polskie Centrum Akredytacji. 
Jest to wymóg prawny. W chwili obecnej 
proces wdrażania – akredytowania nowej 
metody badawczej, szczególnie z zakresu 
pomiarów emisji jest bardzo żmudny, 
długotrwały i obarczony ryzykiem niepo-
wodzenia w pierwszym podejściu. Dzięki 
przygotowanej dokumentacji, przez 
zespół specjalistów – praktyków z tej 
dziedziny będziemy mogli przygotowane 
metody wdrożyć – akredytować, poświę-
cając temu procesowi wielokrotnie mniej 
czasu i środków. 

- Dodatkowo laboratorium uzyska więk-
sze znaczenie w skali regionu w zakresie 
możliwości badań emisji – powiedział 
Jarosław Brykalski z firmy ENVI-CHEM.

POLISh SNAIL hOLDING DAMIAN GA-
JEWSKI I WSPÓLNICY SP. J. 
ZDROWA żYWNOŚć

- Biorąc udział w projekcie, nawiązaliśmy 
współpracę z Instytutem Rozrodu Zwie-
rząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. 
Jako pierwsi przebadaliśmy skład oraz 
właściwości odżywcze ślimaka. Otrzy-
maliśmy zadowalające efekty, które 
przyczynią się do wprowadzenia nowego 
produktu na rynek, stosowanego w su-
plementacji diety – powiedział Paweł 
Piwowarski współwłaściciel PSH. Ponadto 
dokonaliśmy kompleksowej zmiany ID 
przedsiębiorstwa, dostosowując je do 
najnowszych trendów w marketingu. 
- Stworzyliśmy także projekt nowej ety-
kiety naszego produktu, uwzgledniający 
nowe standardy oznaczeń produktów 
spożywczych – dodał Damian Gajewski 
z Polish Snail Holding. 

JETSYSTEM SP. Z O.O. SP. K.
CZYSTA WODA

- JetSystem jest firmą zajmującą się tech-
nologią cięcia wodą z wykorzystaniem 
ścierniwa JetGarnet, potocznie zwanego 
Garnetem lub Granatem. Ponad dekada 
doświadczenia w zastosowaniu Garnetu 
spowodowała, że zaczęliśmy zastanawiać 
się nad innymi możliwościami wykorzy-
stania tego naturalnego surowca. Powstał 
pomysł stworzenia filtra do oczyszczania 
i uzdatniania wody opartego głównie na 
Garnecie i jego wyjątkowych właściwo-
ściach. Kiedy dowiedzieliśmy się, że w El-
bląskim Parku Technologicznym rozpo-
czyna się projekt dla firm na opracowanie 
innowacji produktowej – zgłosiliśmy swój 
udział i podjęliśmy wyzwanie. Otrzymane 

wsparcie naukowców wyposażonych 
w nowoczesne laboratorium znajdujące 
się na terenie EPT pozwoliło nam na 
zbudowanie modelu takiego filtra. Filtr 
już pracuje i oczyszcza wodę. Dodatkową 
wartością dla Grupy JetSystem jest moż-
liwość naukowego przebadania różnych 
frakcji Garnetu, co podnosi naszą wiedzę 
na temat minerałów, które znajdują się 
w codziennym obrocie handlowym Spół-
ki – powiedział Sławomir Nowak, dział 
handlowy Grupy JetSystem.

AP DIZAJN AGATA ZAMBRZYCKA
JUST PEN

W wyniku przeprowadzonych badań oraz 
analiz benchmarkingowych powstanie 
strategia marketingowa wejścia na nowe 
rynki zagraniczne, z wykorzystaniem no-
woczesnych metodologii Design Thinking. 
Opracowana dokumentacja ponadto 
zawiera opracowanie i zweryfikowanie 
warunków niezbędnych do wprowadze-
nia na rynek istniejącego innowacyjnego 
produktu o nazwie Just Pen. 

KONFERENCJA 30 MARCA 2015 R.

W Elbląskim Parku Technologicznym 
30 marca br. odbędzie się konferencja 
podsumowująca projekt, na której zosta-
ną zaprezentowane efekty współpracy 
wszystkich uczestników projektu. Celem 
konferencji jest przede wszystkim pro-
mocja innowacyjnych rozwiązań, finan-
sowanych z funduszy europejskich oraz 
wskazanie możliwości wsparcia kolejnych 
pomysłów – podkreślił Paweł Lulewicz, 
dyrektor EPT. Dobre praktyki skutecznej 
komercjalizacji wyników B+R przedstawi 
Marzena Mażewska, prezes SOOiPP. 
- Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskie-
go zaprezentuje szczegóły dotyczące fun-
duszy regionalnych na rozwój przedsię-
biorstw w naszym województwie – dodał 
Paweł Lulewicz.

Express Biznesu /  goSPodaRka

Projekt pn. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy” nr: KSI WND-
POKL.08.02.01-28-044/13, jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII, Działanie 8.2 Poddziałanie 8.2.1 PO KL.



 46    

Express Biznesu /  goSPodaRka

Co	z	tą	elektrownią 
jąDrową?

mIja już 7 laT od CZaSu, gdy PojawIły SIę PIERwSZE InfoRmaCjE o RZądowyCh PlanaCh 

budowy ElEkTRownI jądRowEj w PolSCE.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Jednak końca negocjacji ani konkretnych 
decyzji, kiedy i gdzie elektrownia po-
wstanie, wciąż nie widać. W tym czasie 
trzykrotnie zmienił się prezes spółki PGE 
EJ1, wymieniony został też skład całego 
zarządu. Tymczasem samorządowcy 
trzech gmin, które są wskazywane jako 
prawdopodobna lokalizacja elektrowni 
jądrowej – czyli Gniewina, Choczewa 
i Krokowej – wciąż nie mogą się doczekać 
wiążących decyzji. To rodzi spore pro-
blemy - elektrownia powstanie przecież 
w jednej z lokalizacji, dopóki więc osta-
teczna decyzja w tej sprawie nie zostanie 
podjęta, atrakcyjne tereny inwestycyjne 
we wszystkich trzech gminach są zabloko-
wane. Nie można ich przeznaczyć ani pod 
zabudowę mieszkaniową, ani pod działal-
ność gospodarczą. 
Dlatego wójtowie tych trzech gmin wysłali 
niedawno list otwarty do premier Ewy 
Kopacz. Zwrócili się w nim z prośbą o pod-
jęcie interwencji w sprawie trwającego 
procesu przygotowawczego do budowy 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 
- Zdecydowaliśmy się na formułę listu 
otwartego, przekazanego do wiadomości 
mediów, ponieważ nasza wcześniejsza 
korespondencja w tej sprawie pozostawa-
ła bez odpowiedzi lub była przekazywana 
osobom odpowiadającym zdawkowo – 
wyjaśnia Zbigniew Walczak, wójt gminy 
Gniewino. - Tymczasem projekt polskiej 
energetyki jądrowej napotyka na coraz 
poważniejsze problemy, które - jeśli nie 
zostaną właściwie rozwiązane - grożą 
wielkimi stratami natury finansowej, 
gospodarczej i społecznej. Straty te będą 
odczuwalne w skali państwowej, regio-
nalnej, jak i lokalnej, czego smutnym 
dowodem jest już aktualna sytuacja gmin 
Choczewo, Gniewino i Krokowa. 
O konieczności budowy elektrowni jądro-
wej w ciągu najbliższych lat zaczęto mówić 
w 2008 roku. Gminy położone w pobliżu 
Jeziora Żarnowieckiego zaczęły więc opra-
cowywać lokalny proces społeczny, który 
jest niezbędnym elementem realizacji 
tak ogromnej inwestycji. Przypomnijmy, 
że na pograniczu gmin Krokowa i Gnie-
wino przez 20 lat (1970-1990) ubiegłego 
wieku budowano najpierw Elektrownię 
Wodną, a następnie Elektrownię Jądrową 
Żarnowiec. I tę lokalizację zaczęto wska-

zywać jako jedną z możliwych do budowy 
elektrowni. Jako alternatywę wskazano 
Lubiatowo (gmina Choczewo), graniczące 
z gminami Gniewino i Krokowa. Niezależ-
nie więc od wyboru którejkolwiek z tych 
lokalizacji, proces konsultacji i bezpośred-
nie oddziaływanie takiej budowy dotyczą 
mieszkańców wszystkich trzech gmin. 
Trzecia z zaproponowanych lokalizacji 
– Gąski w gminie Mielno - od samego 
początku spotkała się ze zdecydowanym 
sprzeciwem tamtejszej społeczności.
Samorządy gmin Choczewo, Gniewino 
i Krokowa ogłosiły gotowość do dialogu 
na temat realizacji  inwestycji na swoim 
terenie. 

- Naszym celem od początku była taka 
współpraca z inwestorem i rządem, któ-
ra pozwoli uniknąć błędów przeszłości  
– dodaje wójt Zbigniew Walczak. - Go-
spodarka na tym terenie przez lata była 
skoncentrowana na jednym gigantycznym 
przedsięwzięciu, później uległa całkowi-
temu załamaniu, a mieszkańcy zostali bez 
perspektyw.
Dlatego już w 2008 r. Rada Gminy Gniewi-
no jednogłośnie poparła stanowisko wój-
ta o podjęciu dialogu w sprawie możliwej 
lokalizacji elektrowni. Kolejne lata to sze-
reg wspólnych inicjatyw trzech gmin: sfi-
nansowane z własnych środków wyjazdy 
studyjne dla lokalnych liderów opinii do 
elektrowni jądrowych w Europie zachod-
niej, publikacje o energetyce, konferencje, 
w których brali udział przedstawiciele 
samorządów zagranicznych itp. Samo-
rządowcy przedstawiali też rządowi oraz 
inwestorowi wiele pomysłów. Wszystkie 
pozostawały bez odpowiedzi lub spotyka-
ły się z odmową. 
- Aż do roku 2012 inwestor nie podejmo-
wał z nami żadnej realnej współpracy, 

pomimo naszych wielokrotnych inicjatyw 
w tym zakresie – wyjaśnia Zbigniew 
Walczak. - Rozpoczął za to wydatkowanie 
dużych sum, m. in. w ramach sponsoringu 
sopockiej drużyny sportowej. 
Począwszy od roku 2012 spółka PGE 
EJ1, a także Ministerstwo Gospodarki, 
wspólnie z gminami realizują i wspierają 
różnego rodzaju przedsięwzięcia ukierun-
kowane na szeroko rozumianą komuni-
kację społeczną. Zakres tych działań oraz 
sposób ich prowadzenia często wzbudza 
jednak wątpliwości samorządowców. 
Włodarze gmin podkreślają, że przedłu-
żający się proces przygotowawczy w tej 
sprawie (w stosunku do pierwotnego 
harmonogramu opóźniony o minimum 5 
lat), stworzył wiele utrudnień w funkcjo-
nowaniu zarówno samorządów, przed-
siębiorców, jak i pozostałych podmiotów 
prowadzących działalność na terenie 
gmin. Utrudnienia te dotyczą niemożności 
uzyskania dochodów ze sprzedaży grun-
tów w pobliżu rozważanych lokalizacji, 
wstrzymania wydawania pozwoleń na 
budowę oraz niesprzyjającej rozwojowi 
atmosfery niepewności, wzmaganej po-
jawiającymi się wypowiedziami (m. in. ze 
strony PGE), podającymi w wątpliwość 
przyszłość projektu rozwoju energetyki 
jądrowej w Polsce.
- Wymienione wyżej utrudnienia przekła-
dają się na niezrealizowanie przewidzia-
nych w budżetach naszych gmin planów 
dochodów ze sprzedaży nieruchomości – 
podsumowuje Zbigniew Walczak. - Straty 
wymierne oszacowane zostały przez spe-
cjalistów na kwoty rzędu 6 mln zł w każdej 
z trzech gmin! Dlatego najwyższy czas, 
aby to zmienić. Obecnie naszym celem 
jest właściwe przygotowanie szeroko 
rozumianej infrastruktury towarzyszącej, 
składającej się na zaplecze przyszłej budo-
wy. Przyjęcie tych zadań do realizacji wła-
śnie teraz może dać niepowtarzalną szan-
sę sfinansowania ich z udziałem środków 
europejskich. Niewyobrażalna jest dla nas 
dalsza realizacja scenariusza, w którym 
rozwój gmin Choczewo, Gniewino i Kro-
kowa będzie zahamowany poprzez fakt 
niezrekompensowania samorządom strat, 
które poniosły one w ciągle przedłużają-
cym się okresie przygotowań do budowy 
elektrowni jądrowej. 

”pRzypomnijmy, że na pogRa-
niczu gmin krokowa i gnie-
wino pRzez 20 laT (1970-1990) 
ubiegłego wieku budowano 
najpieRw elekTRownię wod-
ną, a nasTępnie elekTRownię 
jądRową żaRnowiec.
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Jest to jeden z zainicjowanych przez PKP S.A. projektów dewe-
loperskich, a jego szacowana wartość to ok. 700 mln EURO.
Teren tzw. Międzytorza to jedna z najbardziej atrakcyjnych 
działek w Trójmieście. Nieruchomość bezpośrednio sąsiaduje 
z dworcem kolejowym, a od Placu Kaszubskiego dzieli go ok. 1 
km. Podobny dystans należy przebyć, aby trafić na Skwer Ko-
ściuszki. Jednym z atutów nieruchomości jest fakt, że integruje 
ona różne środki transportu: kolej, samochód oraz transport 
publiczny. Koncepcja zakłada kompleksową rewitalizację tere-
nu. Przeważać będzie zabudowa mieszkaniowa. Dodatkowo 
planowana jest także zabudowa handlowa, biurowa i hotelowa.
- Zabudowa Międzytorza ma wpisać się w tkankę miejską i stać 
się ważnym elementem centrum Gdyni – mówi Jarosław Bator, 
członek zarządu PKP S.A. - Koncepcja, którą wybraliśmy, spełnia 
te założenia. Zależy nam na realizacji projektu, który przynie-
sie korzyści nie tylko PKP S.A. i prywatnemu inwestorowi, ale 
przede wszystkim mieszkańcom Gdyni.
Projekt podzielony jest na kilka etapów, a cała inwestycja po-

winna zostać zakończona do 2026 roku. Pierwsze prace budow-
lane mogą się rozpocząć już w 2017 roku. Łączna powierzchnia 
mieszkalna i komercyjna może wynieść do 345 tys. m kw.

PKP inwestuje w	Gdyni
SPółka SEmEko gRuPa InwESTyCyjna S.a. ZoSTała wyłonIona jako PaRTnER do komERCyj-

nEgo ZagoSPodaRowanIa TEREnu gdynI mIędZyToRZa. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIE: mat. pras. PKP

Podpisanie umowy i zawiązanie inicjatywy odby-
ło się w obecności Hanny Zych–Cisoń,  członka 
zarządu Województwa Pomorskiego.
Celem powołania klastra ma być wspieranie i roz-
wój turystyki medycznej, stworzenie sieci współ-
pracy pomiędzy instytucjami i przedsiębiorcami 

zajmującymi się tematyką opieki zdrowotnej 
regionu pomorskiego, wspieranie przedsiębior-
czości i innowacyjności oraz tworzenie warun-
ków dla skutecznej komercjalizacji wyników 
prac badawczych uczelni wyższych i jednostek 
badawczo-rozwojowych.

Pomorska Dolina Medyczna
dZIESIęć PodmIoTów, w Tym m. In. najwIękSZE TRójmIEjSkIE SZPITalE, wyżSZa SZkoła banko-
wa w gdańSku I REgIonalna IZba goSPodaRCZa PomoRZa, PodPISało umowę o uTwoRZEnIu 

konSoRCjum o naZwIE „klaSTER PomoRSka dolIna mEdyCZna”. 

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIE: WSB Gdańsk
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- W roku 2014 dużo się u nas działo - 
powiedział Tomasz Kloskowski, prezes 
zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. 
Lecha Wałęsy. - Rok temu w styczniu 
rozpoczęły się prace nad powiększeniem 
terminala T-2 o część bagażową. Ich 
zakończenie planowane jest na czerwiec 
br. W maju świętowaliśmy jubileusz 40-
lecia powstania lotniska w obecnej loka-
lizacji, 20-lecie rozpoczęcia działalności 

przez spółkę oraz 10-lecie nadania lot-
nisku imienia Lecha Wałęsy. W czerwcu 
pojawił się piąty samolot w naszej bazie 
linii WizzAir, w lipcu na płycie lotniska 
stało najwięcej samolotów w całej jego 
40-letniej historii w związku z Red Bull 
Air Race w Gdyni, w październiku swą 
bazę założyły u nas linie Ryanair oraz 
rozpoczął się I etap prac nad przystoso-
waniem lotniska do uzyskania II katego-

gdańskie lotnisko  
         wciąż w górę!

PoRT loTnICZy gdańSk PodSumował ubIEgły Rok.

rii podejścia ILS (wykonane już w 80%), 
w listopadzie został odprawiony trzymi-
lionowy pasażer.
Powodem do dumy dla zarządu i pra-
cowników lotniska jest fakt, że nastąpił 
tak szybki wzrost liczby pasażerów. Po 
przekroczeniu w listopadzie 2014 roku 
progu 3 milionów pasażerów, liczba 
ta została powiększona o dodatkową 
ilość 226744 pasażerów obsłużonych 
w grudniu (17,2% wzrost w stosunku do 
grudnia poprzedniego roku). Po dwuna-
stu miesiącach 2014 roku suma obsłu-
żonych w Gdańsku pasażerów wyniosła 
3288180, co oznacza fantastyczny, bo 
15,6% wzrost w stosunku do poprzed-
niego roku. Gdańskie lotnisko stało się 
jednym z zaledwie trzech portów lotni-
czych w naszym kraju, które obsługują 
w ciągu jednego roku liczbę pasażerów 
przekraczającą 3 miliony. Przed nami 
jest tylko Warszawa i Kraków.
Doskonałe wyniki ruchu lotniczego 
dotyczą również ruchu cargo. W całym 
2014 roku na gdańskim lotnisku obsłu-
żono 5658 ton ładunków, co oznacza 
15% wzrost w stosunku do poprzednie-
go roku. Duża jest w tym zasługa firm 
kurierskich.
Oczywiście o sukcesie lotniska świadczy 
nie tylko sam wzrost ruchu lotnicze-
go, ale również jego wynik finansowy. 
Zgodnie ze wstępnymi danymi, w 2014 
roku Port Lotniczy Gdańsk osiągnął zysk 
netto w wysokości ponad 29 milionów 
złotych.
- Pamiętajmy, że jest to wynik, jaki spół-
ka osiągnęła po sfinansowaniu swojej 
bieżącej działalności oraz poniesieniu 
kosztów kredytu bankowego związa-
nego z pozyskaniem części środków na 
trwające, a także już zrealizowane inwe-
stycje – cieszy się prezes Kloskowski.
Generowany wysoki poziom ruchu zwią-
zany jest również z nieustannie rosnącą 
ofertą połączeń lotniczych. W samym 
2014 roku siatka połączeń z Gdańska 
wzbogaciła się o kolejne siedem połą-
czeń do: Modlina, Krakowa, Wrocławia, 
Pizy (Ryanair), Groningen, Malty (Wizz 
Air), Helsinek (Eurolot). Aktualnie, w ru-
chu regularnym, z Gdańska polecieć 
można do 57 lotnisk zlokalizowanych 
w 15 krajach.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Umowa podpisana przez Grupę z polską federacją ma obo-
wiązywać przez najbliższe cztery lata.  Porozumienie dotyczy 
ok. ośmiu milionów złotych rocznie. Logo Lotosu trafi na ko-
szulki naszych piłkarzy. 
PZPN i Grupa Lotos parafowały kontrakt podczas specjalnej 
konferencji prasowej na Stadionie Narodowym. Lotos zo-
bowiązał się do przekazania dodatkowych funduszy w mo-

mencie, gdy polska reprezentacja awansuje na mistrzostwa 
Europy we Francji i na mundial w Rosji. 
Przypomnijmy, że poprzednim sponsorem PZPN była firma 
telekomunikacyjna Orange, która zrezygnowała ze współpra-
cy latem ubiegłego roku. Grupa Lotos wspiera natomiast m. 
in. piłkarzy Lechii Gdańsk, koszykarzy Trefla Sopot i siatkarzy 
Lotosu Trefla.

loToS sponsorem reprezentacji
gRuPa loToS ZoSTała gEnERalnym SPonSoREm PolSkIEgo ZwIąZku PIłkI nożnEj 

I REPREZEnTaCjI PolSkI. 

TEKST: Dorota Korbut 

nowy dyrektor 

generalny rigP

Zdzisław Czucha to absolwent Wydziału 
Budownictwa Lądowego Politechniki Gdań-
skiej. Odbył studia podyplomowe na Wy-
dziale Architektury oraz Wydziale Automa-
tyki i Elektrotechniki Politechniki Gdańskiej 
oraz na Wydziale Zarządzania Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu. Od 1994 do 2007 
pełnił funkcję burmistrza Kościerzyny. Przez 
dwie kadencje w latach 1994-2002 piasto-
wał również stanowisko w Radzie Miasta 
Kościerzyny. W wyborach parlamentarnych 
w 2007 uzyskał mandat poselski. W roku 
2010, w uznaniu zasług dla podtrzymywania 

i rozwoju kaszubskiej tożsamości regional-
nej, a także ze względu na znaczący wpływ 
na rozwój miasta, otrzymał honorowe oby-
watelstwo Kościerzyny. W tym samym roku 
ponownie wystartował na urząd burmistrza, 
wygrywając w drugiej turze.
Jest współzałożycielem takich instytucji 
i organizacji jak: Kaszubski Instytut Rozwoju, 
Klub Sportowy SOKóŁ, Kościerski Uczniow-
ski Klub Sportowy „REMUS”, Klub sportowy 
KASZUBIA Kościerzyna.
Wywiad ze Zdzisławem Czuchą opublikuje-
my w kolejnym Expressie Biznesu nr 33.

ZaRZąd REgIonalnEj IZby goSPodaRCZEj wybRał nowEgo dyREkToRa gEnERalnEgo RIgP. 

ZoSTał nIm ZdZISław CZuCha – PolITyk I dZIałaCZ SamoRZądowy, były buRmISTRZ 

koŚCIERZyny I PoSEł na SEjm. 

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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W dniu 30 stycznia 2015 r. Pomor-
ski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
podpisał kolejną Umowę Operacyjną 
Pożyczka Globalna z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego w Warszawie 
– Menadżerem Funduszu Powier-
niczego JEREMIE w województwie 
pomorskim. Dzięki podpisanej umo-
wie z uwolnionego ze spłat kapitału 
z wcześniejszej umowy Fundusz po-
zyskał kwotę 5,22 mln zł na wsparcie 
kolejnych mikro i małych firm na 
terenie województwa pomorskiego. 
Zwiększając pozyskaną kwotę o środ-
ki własne Pomorskiego Funduszu 

Pożyczkowego Sp. z o.o. możliwe 
będzie wsparcie pomorskich przed-
siębiorców kwotą 5,7 mln zł. 
Pożyczki udzielane są firmom na bar-
dzo korzystnych warunkach tj. bez 
prowizji za udzielenie pożyczki i z ni-
skim oprocentowaniem wynoszącym 
2,0 % w skali roku na okres 5 lat. 
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 
250 tysięcy złotych.
Charakterystyczne dla Projektu JE-
REMIE jest to, że środki z pożyczki 
muszą służyć inwestycjom w firmie 
przyczyniającym się do wzrostu jej 
majątku i rozwoju.

wsparcie 
 dla przedsiębiorców
PomoRSkI funduSZ PożyCZkowy PoZySkał kolEjnE ŚRodkI Z InICjaTywy jEREmIE 

dla wSPaRCIa mIkRo I małyCh PRZEdSIębIoRSTw na PomoRZu.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIE: sxc.hu

www.jeremie.com.pl
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W grudniu ubiegłego roku kadra zarządzająca oraz pracownicy 
świętowali okrągłe urodziny. Firma  Euro-Went Sp. z o.o. zo-
stała bowiem założona w 1994 roku przez pięciu udziałowców, 
którzy działalność w dziedzinie usług wentylacyjnych rozpo-
częli w wynajętych lokalach i na dzierżawionych maszynach 
z 8–osobową załogą. Pomimo, że bywało ciężko, firma się roz-
wijała. W miarę jej rozwoju, udziałowcy trzykrotnie zmieniali 
siedzibę firmy na coraz większą. 
W 2002 r. powstała obecna siedziba firmy, wraz z nowocze-
snym zakładem produkcyjnym, w pełni zmechanizowanym 
i w dużym stopniu zautomatyzowanym, na własnej, ponad 
hektarowej działce  przy ulicy Starogardzkiej 18 w Gdańsku. 
W ciągu ostatnich pięciu lat firma skorzystała z dofinansowa-
nia ze środków unijnych do czterech projektów. Euro-Went 
postawił na nowoczesność i solidność, jest współzałożycielem 
Gdańskiego Klastra Budowlanego. Wdrożył procedury kontroli 

wewnętrznej, umożliwiające wprowadzenie systemu jakości 
ISO 9001-2000, certyfikowanego przez Polski Rejestr Stat-
ków. To umożliwiło znakowanie wyrobów znakiem CE1450, 
CE1488, pod nadzorem Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. 
Jako pierwsi w kraju otrzymali certyfikat Instytutu Techniki 
Budowlanej na produkcję stalowych kanałów oddymiających, 
w oparciu o europejską normę zharmonizowaną. 
Widać, jak bardzo firma ewoluowała w ciągu lat istnienia. 
Instalacje Euro-Wentu możemy zobaczyć prawie wszędzie. 
Wentylację, klimatyzację i systemy kominowe zamontowano 
w prestiżowych obiektach regionu takich, jak centrala Hestii, 
Filharmonia Muzyczna w Gdańsku, Stadion Piłkarski w Gdyni, 
liczne hotele np. Hilton, Wolne Miasto, Centrum Zdrojowe 
w Jastarni, na wydziale Nauk Społecznych, a obecnie dobiega 
końca montaż instalacji na Wydziale Neofilologii i w rektoracie 
na Uniwersytecie Gdańskim.

Jubileusz firmy 
  euro-went

dwudZIESTa RoCZnICa dZIałalnoŚCI fIRmy EuRo-wEnT To wyjąTkowy jubIlEuSZ, kTóRy bEZ 

wąTPIEnIa jEST PowodEm do dumy I RadoŚCI.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli 
samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 
państw członkowskich. Jego misją jest włączenie samorzą-
dów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez 
nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowanie 

ich o strategiach politycznych UE. 
Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obo-
wiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dzie-
dzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet 
może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości, 

 Nasi samorządowcy 
  w EuRoPEjSkIm 
 komITECIE REgIonów

nIEkonIECZnIE TRZEba być EuRoPoSłEm, aby uCZESTnICZyć w PRaCaCh oRganów unII EuRo-

PEjSkIEj. jEST To TEż możlIwE PoPRZEZ ZajmowanIE STanowISka w EuRoPEjSkIm komITECIE 

REgIonów. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: www.slupsk.pl
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jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub, że jakiś akt 
prawny UE łamie zasadę pomocniczości, bądź nie respektuje 
uprawnień władz regionalnych i lokalnych. 
Delegacja polska, składająca się z 18 członków i 16 zastęp-
ców, jest częścią nowego zgromadzenia KR-u, liczącego 350 
polityków szczebla lokalnego i regionalnego. Nowa kadencja 
KR-u rozpoczęła się w lutym br.
Członkami EKR reprezentującymi województwo pomorskie 
zostali: Mieczysław Struk, marszałek  pomorski, Paweł Ada-
mowicz, prezydent Gdańska i Stanisław Szwabski, gdyński 
radny. Każdy z nich reprezentuje inny szczebel samorządo-
wy. Członkowie delegacji, zaproponowani przez polski rząd 

i formalnie zatwierdzeni przez Radę Unii Europejskiej, przez 
najbliższe pięć lat będą zasiadali w Komitecie, reprezentując 
w UE interesy polskich miast i regionów.
Komitet Regionów funkcjonuje od 1994 r. - od podpisania 
traktatu z Maastricht - i został powołany, by samorządy lo-
kalne i regionalne Europy miały możliwość zabrania głosu 
w Unii Europejskiej. Każdy spośród 350 członków KR musi 
być wybrany do władz politycznych w swoim mieście lub re-
gionie. Politycy szczebla lokalnego i regionalnego zbierają się 
w Brukseli do sześciu razy w ciągu roku, aby omawiać priory-
tety polityczne i wydawać opinie w sprawie ustawodawstwa 
UE.

Pomorskie 
  dochody i wydatki

PRojEkT budżETu dla wojEwódZTwa PomoRSkIEgo ZoSTał 

PRZyjęTy PRZEZ SEjmIk. Za jEgo PRZyjęCIEm głoSowało 24 

RadnyCh koalICjI Po I PSl, PRZECIwko było 7 RadnyCh PIS. 

W 2015 r. dochody województwa mają 
wynieść 765 mln zł i będą niższe o ok. 
5 procent w porównaniu z 2014 r. W 
zestawieniu z poprzednim rokiem Po-
morskie ma otrzymać o 40 mln zł niższą 
subwencję. 
- Niższe dochody to nie nasza wina - tłu-

maczył Henryk Halmann, skarbnik wo-
jewództwa. - Niższe dochody związane 
są też z niższymi wpływami z funduszy 
unijnych. Kończy się realizacja projektów 
finansowanych z perspektywy 2007-
2013, a realizacja inwestycji z nowej per-
spektywy 2014-2020 jeszcze może się nie 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe

zacząć. Wpływy z podatków zostały osza-
cowane na podstawie prognozy przewi-
dywanej w budżecie państwa. Ponad 80 
proc. dochodów Pomorskiego stanowią 
udziały w podatkach CIT i PIT. Dochody 
mają wynieść 765 mln zł, wydatki 786 
mln zł. Prawie 21 mln zł deficytu ma być 
pokryte z tzw. wolnych środków. Woje-
wództwo po raz trzeci z rzędu nie bierze 
kredytu na pokrycie deficytu. Dług woje-
wództwa na koniec 2015 r. ma wynosić 
322,6 mln zł. Ostatnia rata ma być spła-
cona w 2027 r. Indywidualny wskaźnik 
zadłużenia dla Pomorskiego wynosi 14,2 
proc., przy dopuszczalnym poziomie pra-
wie 16 procent. 
Prawie co druga złotówka w 2015 r. 
w Pomorskiem ma być wydana na trans-
port. Na ten cel zaplanowano 386 mln 
zł z kwoty 786 mln zł przeznaczonej na 
wydatki. Budżet 2015 komentuje nowy 
wicemarszałek – Krzysztof Trawicki:
- Projekt budżetu jest nie tylko skonstru-
owany prawidłowo, ale zawiera również 
elementy sprzyjające dynamicznemu roz-
wojowi województwa. Szczególnie ważne 
jest, że zapewnia realizację zadań współ-
finansowanych ze źródeł zagranicznych, 
w tym w ramach Programów Operacyj-
nych, zarówno w okresie 2007–2013, 
jak i 2014–2020. Przewiduje realizację 
zadań bieżących i majątkowych ujętych 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Pomorskiego. Zapewnia 
realizację zadań w zakresie ochrony zdro-
wia, kultury i oświaty. Dobrze, że sporo 
nakładów inwestycyjnych zaplanowano 
na działania wzmacniające spójność wo-
jewództwa i podnoszące szanse rozwojo-
we terenu. 
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Mówi się, że sytuacja finansowa 
ABRUKO po podsumowaniu roku 2014 
jest mało optymistyczna. Dlaczego? 
Co Pan zamierza w tej sytuacji zrobić?

- To niestety prawda, rok się zamknął 
po raz pierwszy w dziejach firmy, czyli 
od ponad 20 lat bardzo dużym deficy-
tem, ale nie trzeba wpadać w panikę. 
Jestem w tej firmie prawie od samego 
początku jej istnienia i wiem, że bywają 

lata dobre i złe. Najważniejsze, aby 
umieć sobie poradzić nawet w najgor-
szych sytuacjach.

Czyli jak?

- Przede wszystkim należy szukać 
oszczędności. Zacząłem od reorganiza-
cji struktury przedsiębiorstwa...

To brzmi groźnie. Kiedy się mówi 

o reorganizacji, rozumie się pod 
tym przede wszystkim zwalnianie 
pracowników...

- Chcę powiedzieć głośno, wyraźnie 
i jednoznacznie, że nie będzie zwalnia-
nia pracowników produkcyjnych, ludzi 
wykonujących konkretne zadania w te-
renie. To właśnie dzięki nim ABRUKO 
ma dobrą markę, co jest plusem kiedy 
startujemy w przetargach, zwłaszcza 

W ABRuKO 
  po zmianach

ZE ZdZISławEm RobakowSkIm, nowym PREZESEm SPółkI abRuko RoZmawIa anna kłoS.
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poza terenem Władysławowa. Jak 
wspomniałem, w firmie jestem od 
początku jej istnienia. Byłem kierowni-
kiem działu inwestycyjno-budowlane-
go, a ostatnio dyrektorem technicznym 
i mam dobrą orientację w tej materii.

Na czym zatem chce Pan zaoszczędzić?

- Już wycofałem się z wielu niekorzyst-
nych dla firmy umów, zawartych przez 
poprzednie kierownictwo.
 
Przykładowo?

- Rozwiązałem bardzo niekorzystną 
umowę z firmą zewnętrzną o świad-
czenie usług księgowych i zatrudniłem 
jedną osobę na stanowisku księgowej, 
co spowodowało znaczne zmniej-
szenie kosztów. Mój poprzednik, na 
fali modnego ostatnio outsourcingu, 
prowadzenie księgowości powierzył 
firmom zewnętrznym. Aby rzekomo 
obniżyć koszty. Efekt był taki, że w 2012 
roku miesięczna cena usług płacona 
przez nas była wyższa o 35331,75 zł 
brutto od najwyższej ceny tych usług 
świadczonych przez podmiot z Włady-
sławowa. Podobnie było w roku 2013. 
Mało tego: w porównaniu ze średnimi 
kosztami miesięcznymi zlikwidowanej 
w ABRUKO księgowości, różnica kosz-
tów była jeszcze bardziej szokująca. 
A niby miało być taniej. Zatrudniona 
przeze mnie główna księgowa dosko-
nale radzi sobie z finansami firmy, a do-
datkową korzyścią jest fakt, że jest na 
miejscu i wszelkie sprawy załatwiane są 
szybko i sprawnie.

Co jeszcze?

- Zmieniłem formułę obsługi praw-
nej. Przecież nie muszę zatrudniać 
najdroższych trójmiejskich kancelarii 
prawnych. Wypowiedziałem więc nie-
korzystne, kosztowne i w dużej mierze 
niczym nie uzasadnione umowy na 
obsługę, doradztwo i wykonywanie 
różnego rodzaju opracowań i opinii 
prawnych. Zatrudniłem kancelarię, któ-
ra zapewnia dobry poziom obsługi przy 
znacznie niższych kosztach.

I nikogo Pan z pracowników firmy nie 
zwolnił?

- W wyniku wprowadzenia nowej struk-
tury organizacyjnej został zlikwidowany 
dział kontroli i administracji, co siłą 
rzeczy pociągnęło za sobą konieczność 
wypowiedzeń dla kilku osób. Z całego 
działu został jeden pracownik, który 
zabezpiecza potrzeby firmy w tym zakre-
sie. Natomiast nie zwolniłem ani jedne-
go pracownika z pionu wykonawczego. 

To kapitał tej firmy. Więcej powiem – ro-
bię wszystko, aby pozyskać nieustannie 
potrzebny front robót dla pracowników, 
którzy są nie tylko dobrymi fachowcami, 
ale też mieszkańcami Władysławowa 
i okolic. Będąc synem tej ziemi, czuję 
się zobowiązany do poprawienia stanu 
zatrudnienia miejscowej ludności, a co 
za tym idzie do zmniejszenia bezrobocia 
w regionie.

Ponieważ ABRUKO jest spółką miasta 
Władysławowa, front robót jest raczej 
zapewniony...

- To prawda, że wykonujemy gros usług 
komunalnych na rzecz miasta z przy-
ległościami, ale wszystkie większe 
inwestycje, zarówno w Gminie Wła-
dysławowo, jak i poza nią realizujemy 
w wyniku wygranych przetargów. W 
styczniu 2014 roku wygraliśmy przetarg 

na konserwację dróg w Pucku. Umowa 
na te prace obejmuje jeszcze lata 2015 
i 2016. W ubiegłym roku wykonaliśmy 
w Rumi nawierzchnię dróg z płyt drogo-
wych o łącznej powierzchni 15 tysięcy 
metrów kwadratowych. Zarząd Dróg 
i Zieleni w Gdyni powierzył nam prze-
budowę ulicy Starochwaszczyńskiej – to 
kolejne 7 tysięcy metrów kwadrato-
wych. Wykonywaliśmy prace dla Pucka, 
Jastarni, Kosakowa... Gorzej, co mnie 
dziwi i martwi, wyglądają zamówienia 
dla Władysławowa. Obecnie w związku 
z trudną sytuacją firmy z jeszcze większą 
determinacją zabiegamy o poszerzenie 
frontu robót.

W jaki sposób?

- Zgłosiliśmy swój udział w przetargu na 
budowę dróg w Gniewinie, obejmującą 
również instalacje deszczową i oświetle-
niową. Obecnie czekamy na przetarg na 
budowę drogi we Władysławowie, na 
którą są środki z budżetu województwa. 
Startujemy jeszcze w kilku innych prze-
targach. Musimy odrobić poniesione 
w ubiegłych latach straty. Także te zwią-
zane z nieodpowiedzialnym gospodaro-
waniem Campingiem Małe Morze.

O co chodzi?

- To kolejny bulwersujący temat. Małe 
Morze to niesłychanie atrakcyjnie poło-
żony na gminnym terenie duży camping 
nad Zatoką Pucką, u nasady Półwyspu 
Helskiego. Do roku 2013 spółka Abruko 
była gospodarzem Małego Morza. Przez 
błędne decyzje mojego poprzednika, 
camping przeszedł w 50 procentach 
w ręce prywatnego przedsiębiorcy, 
a niedawno po sprzedaniu kolejnych 
udziałów zostało nam zaledwie 30%. W 
tej sytuacji zostaliśmy pozbawieni moż-
liwości zarządzania campingiem Małe 
Morze. Podobnie przedstawia się spra-
wa udziału w zyskach.

Jakie zatem będzie credo Pańskich 
poczynań?

- Przede wszystkim uczciwość, dbałość 
o firmę i pracowników.

Express Biznesu /  goSPodaRka

pRzedsiębioRsTwo ABRUKO 
sp. z o. o. świadczy usługi 
w zakresie: budowy i remon-
Tów nawieRzchni dRogo-
wych, pRojekTowania i aRan-
żacji pRzesTRzeni publicznej, 
oczyszczania miasTa, pielę-
gnacji zieleni, zaRządzania 
wieżą widokową w domu 
Rybaka, pRowadzi punkT se-
lekTywnej zbióRki odpadów 
komunalnych, adminisTRuje 
cmentarzem komunalnym 
we władysławowie.
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Suwnice kosztowały ponad 55 milionów złotych. Zostały 
zbudowane przez firmę Shanghai Zhenhua Heavy Industries. 
Przypłynęły do Gdyni na pokładzie specjalistycznego statku. 
Rejs trwał ponad dwa miesiące, a samo wejście do Gdyni, 
w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, było 
kilkukrotnie przesuwane. Ostatecznie statek zacumował przy 
nabrzeżu BCT, a dwa dni później rozpoczęła się trwająca 48 
godzin operacja rozładunku suwnic i przenoszenia ich na tory 
nabrzeżowe. Zanim oba dźwigi mogły zacząć pracę, musiały 
jeszcze przejść odbiory techniczne i szereg prób.
Każda z nowych suwnic ma wysięg 48 metrów nad wodę, 

licząc od burty statku przy nabrzeżu i mogą udźwignąć towar 
ważący 60 ton. Umożliwia to obsługę statków do 19 rzędów 
kontenerów, co w praktyce przekłada się na pojemność ok. 
13 000 TEU, a więc statków oceanicznych ponad dwukrotnie 
większych od tych, które obsłużyć może Kanał Panamski.
To nie ostatnie suwnice, które pojawią się w Bałtyckim Ter-
minalu Kontenerowym. Jeszcze w tym roku do Gdyni przybę-
dą dwie kolejne. 
- Nasz potencjał zwiększy się z obecnych 700 tys. TEU do 1,2 
mln TEU – mówi Krzysztof Szymborski, prezes zarządu BCT. - 
Budujemy w ten sposób zdolność przeładunkową Gdyni do 

nowe suwnice BCT
gdynEk I gdynka – To ImIona nowyCh SuwnIC bałTyCkIEgo TERmInalu konTEnERowEgo. 

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA: Michał Puszczewicz



się on na poziomie około 40 proc.
- Polska w swej najnowszej historii nie 
przeżywała jeszcze takiego okresu, 
w którym troska o dostęp do portów 
przekładałaby się na tak konkretne pro-

jekty inwestycyjne, zarówno te, które 
już zostały zrealizowane, jak i te, które 
będą realizowane w następnej perspek-
tywie unijnej – mówi Wojciech Szczu-
rek, prezydent Gdyni. - Dzięki takiej 
polityce państwa port i działający na 
jego terenie operatorzy terminali mogą 
ze spokojem realizować inwestycje, 
wiedząc że dostęp do portów od strony 
lądu będzie zachowany.

obsługi statków oceanicznych w podró-
żach bezpośrednich z Azji do Europy. To 
jest wielkie i fundamentalne przedsię-
wzięcie dla przyszłości Gdyni. 
Poza tym terminal zakupi też m. in. 2 
suwnice placowe, 
2 suwnice kolejo-
we, 2 wozy pod-
siębierne, 6 termi-
nalowych ciągni-
ków siodłowych. 
To część trwa-
jącego od 2012 
roku programu 
inwestycyjnego, 
w ramach którego 
modernizowane są 
także place skła-
dowe i wdrażane 
nowe systemy informatyczne. Wspólnie 
z Zarządem Morskiego Portu Gdynia 
prowadzona jest również rozbudowa 
terminalu kolejowego, która pozwoli 
na jednoczesną obsługę nawet trzech 
całych składów pociągowych. Jest to 
o tyle ważne, że od kilku lat zaobserwo-
wać można rosnący udział przeładun-
ków kolejowych w ogólnej liczbie ope-
racji prowadzonych w BCT - utrzymuje 

każda z nowych suwnic ma wysięg 48 me-
TRów nad wodę, licząc od buRTy sTaTku 
pRzy nabRzeżu i mogą udźwignąć TowaR 
ważący 60 Ton. umożliwia To obsługę sTaT-
ków do 19 Rzędów konTeneRów.

”

Certyfikat otrzymało osiem grup 
producentów i dwie osoby prywat-
ne, czyli: Kołobrzeska Grupa Produ-
centów Ryb (KGPR), Darłowska Gru-
pa Producentów Ryb i Armatorów 
Łodzi Rybackich, Krajowa Izba Pro-
ducentów Ryb (Ustka), Organizacja 
Rybaków Łodziowych (Kołobrzeg), 
Organizacja Producentów Ryb Wła-
dysławowo, Środkowopomorska 
Grupa Rybacka z Ustki, Pomorska 
Organizacja Producentów – ARKA 
Sp. z o. o. z Gdyni, Zrzeszenie Ryba-
ków Morskich (Gdynia), Rybołów-
stwo Morskie – Jacek Schomburg, 
Hel i Ryszard Groenwald, Hel. Certy-
fikat poświadcza, że rybacy wiedzą, 
jak łowić dziko żyjące populacje ryb, 
z zachowaniem zasad ekologii, aby 
nigdy nie zabrakło ich w naszych 
morzach i oceanach. I mają zamiar 
ich przestrzegać.
- Niebieski Certyfikat MCS to wyróż-
nik tych, którzy mieli odwagę być 
odważnymi – komentuje Kazimierz 
Plocke, wiceminister. - Świadczy on, 
że oznaczone nim przedsiębiorstwa 
rybackie prowadzą gospodarkę po-
łowową w sposób odpowiedzialny 
i rzetelny, bez gospodarki rabunko-
wej, nie kłusują, posiadają dobry 
sprzęt, stada i połowy dorszowe są 
pod racjonalną kontrolą i opieką. 
Oznacza to, że polscy rybacy zacho-
wują zasady ochrony środowiska.

EuropEJski 
cErtyfikat       
dla rybaKów
w SIEdZIbIE moRSkIEgo 

InSTyTuTu RybaCkIEgo 

w gdynI odbyło SIę uRo-

CZySTE wRęCZEnIE nIEbIE-

SkIEgo CERTyfIkaTu mCS.

TEKST: Anna Kłos
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Nadal istotnym czynnikiem warunkującym osiąganie rekor-
dowych rezultatów pozostaje bardzo aktywna działalność in-
westycyjna Zarządu Portu, sprzyjająca utrzymaniu silnej po-
zycji konkurencyjnej Gdyni wśród portów Morza Bałtyckiego. 
W latach 2003-2014 ZMPG-a S.A. zainwestował w rozbu-
dowę i modernizację portu ok. 959 mln zł (w tym ponad 
70% w infrastrukturę portową). Z zainwestowanych kwot 
około 212 mln zł pochodzi z funduszy europejskich (Fundusz 

Spójności UE, Norweski Mechanizm Finansowy). Wielkość 
planowanych nakładów inwestycyjnych na lata 2015-2017 to 
kolejne 610,3 mln zł. 

ROK INWESTYCJI

Wśród najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku należy 
wymienić podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki 

Port GdyNia 
   -	dobra	passa	trwa
PoPRZEdnI Rok był kolEjnym REkoRdowym RokIEm dla gdyńSkIEgo PoRTu. oSIągnIęTo 

najwyżSZą w 92-lETnIEj hISToRII wIElkoŚć PRZEładunków - aż 19,41 mln Ton.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA: Port Gdynia/T. Urbaniak



   61

Express Biznesu /  goSPodaRka MORSKA

Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościn-
nego, niezbędnej dla realizacji inwesty-
cji ,,Pogłębienie toru podejściowego 
i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia 
– Faza I Rozbudowa Obrotnicy nr 2”, 
ujętej w planie inwestycji.
Kolejne istotne wydarzenia to m. in.: 
podpisanie przez PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. umowy z WYG International 
Sp. z o.o. na opracowanie studium 
wykonalności wskazującego optymalny 
zakres modernizacji stacji kolejowej 
obsługującej port morski w Gdyni, 
przekazanie do użytkowania nowego 
magazynu wysokiego składowania przy 
ulicy Kontenerowej 27 w Gdyni, pod-
pisanie umowy zbycia 100% udziałów 
spółki BTDG – Bałtyckiego Terminalu 
Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. na 
rzecz spółki OT Logistics S.A. (za kwo-
tę 57,83mln zł), podpisanie z firmą 
Strabag Sp. z o.o. umowy na realizację 
robót budowlanych w ramach projektu 
„Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia 
- Etap I Nabrzeże Rumuńskie, faza I” (na 
łączną kwotę netto blisko 45 mln zł), 
zakończenie realizacji inwestycji „Infra-
struktura dostępu drogowego i kolejo-
wego do wschodniej części Portu Gdy-
nia” (dofinansowanego z UE w ramach 
Funduszu Spójności w kwocie ponad 
72,6 mln zł), oddanie do użytkowania 
magazynu do składowania zbóż i pasz, 
wybudowanego za ok. 19,5 mln. zł 
(koszty urządzeń i technologii poniósł 
najemca – BTZ Sp. z o.o.).

WSKAźNIKI W GÓRĘ

Port Gdynia otrzymał liczne nagrody 
i wyróżnienia, jak choćby: „Czas Gdyni” 
- za budynki biurowe przy ul. Polskiej 
13 i 13A, „Pomorski Pracodawca Roku 
2013” - w kategorii firmy duże, nagroda 
honorowa w kategorii Mecenat Kultury 
od Marszałka Województwa Pomor-
skiego, Medal Europejski i wiele innych.
Według wstępnej wersji sprawozdania 
finansowego ubiegły rok ZMPG-a S.A. 
zakończył zyskiem netto w wysokości 
110,1 mln zł. Wzrost wyniku finanso-
wego w stosunku do roku 2013, wiąże 
się głównie z prywatyzacją spółki BTDG 
– Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego 
Gdynia Sp. z o.o. Zysk z transakcji wy-

niósł 45,4 mln zł.
Pod względem operacyjnym miniony 
rok był bardzo udany. Obroty ładun-
kowe wzrosły o blisko 10% osiągając 
rekordowy poziom 19,4 mln ton. 
Przychody ze sprzedaży zwiększyły się 
o 3,2%, co przy jednoczesnym zmniej-
szeniu kosztów operacyjnych o 1,2% 
zaowocowało wzrostem zysku z działal-
ności operacyjnej o 26%. Systematycz-
nie rosnący wskaźnik EBITDA obrazuje 
zdolność ZMPG-a S.A. do generowania 
środków na inwestycje z podstawo-
wej działalności. Środki te, wsparte 
funduszami unijnymi, stanowią źródło 

finansowania programu modernizacji 
i rozwoju Portu Gdynia. Rentowność 
kapitału własnego spółki tj. zysk wypra-
cowany na bazie kapitałów własnych 
wyniósł 7,5%. Jest to wynik powyżej 
średniego poziomu tego wskaźnika 
wśród podmiotów zarządzających por-
tami na przestrzeni ostatnich lat. 

DOBRE PROGNOZY

Przeładunki towarów osiągnęły rekor-
dowy poziom 19408,3 tys. ton. Rosną-
ce w ostatnich latach przeładunki są 
dobrym prognostykiem na przyszłość.
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NARODZINY 

Gdy już opadł pył bitewny II wojny światowej, rybacy znad 
Małego i Wielkiego Morza wrócili do portu Władysławowo 
i połowów. Przedsiębiorstwo, które organizowało ich działalność 
nazywało się Towarzystwo dla Połowów Morskich i Handlu Za-
granicznego ARKA z Gdyni.
W 1954 r., pod kierunkiem Lecha Stefańskiego, zaczęły się 
przygotowania do usamodzielnienia się oddziału we Władysła-
wowie. Od 1 stycznia 1955 r. zaczęło pracę Przedsiębiorstwo 
Połowów i Usług Rybackich SZKUNER. Lech Stefański został 
pierwszym dyrektorem. Od ARKI SZKUNER otrzymał 31 kutrów. 
Na szczególną uwagę zasługuje WŁA-128, zbudowany w roku 
1948 jeszcze w Wielkiej Wsi (miasto Władysławowo powstało 
w 1952 r.) w warsztacie szkutniczym Leona Ledke. Kuter pływał 
pod flagą SZKUNERA do 1963 r. 

OSTRO W GÓRĘ

Połowy rosły z roku na rok. W 1955 r. złowiono 4710 t, w 1956 – 
6698 t, 1957 – 6007 t,  
w 1958 – 6091 t, w 1959 – 8323 t, w 1960 – 10937 t.
W dniu 22 lipca 1956 r. władze centralne przekazały mu nową, 
imponującą budowlę – Dom Rybaka, w którym prócz siedziby 
przedsiębiorstwa mieścił się hotel z restauracją (z fontanną 
w głównej sali), ogród zimowy, punkt widokowy w wieży, kino, 
przychodnia lekarska, gabinet fizykoterapii i biblioteka. Do dziś 
budowla ta jest najbardziej znanym symbolem Władysławowa, 
choć czasy świetności ma już za sobą. W tym czasie oddano 
również (w pakiecie) dwa bloki mieszkalne dla załogi przedsię-
biorstwa (108 mieszkań).
Przyjęto kierunek na modernizację i postęp techniczny. Stopnio-
wo zmniejszano liczbę małych 15-metrowych kutrów i wprowa-
dzano większe, wyposażone w mocniejsze silniki. Rosła 

liczebność załogi – od 177 os. w 1955 r. do 310 w 1963 r. W 
1959 r. nowe kutry (WŁA-106 z szyprem Hubertem Konkolem 
i WŁA–109 z Grzegorzem Dettlafem) zaczęły łowić na Kanale La 
Manche. WŁA-106, zbudowany w Gdyńskiej Stoczni Remonto-
wej, o stalowym 24,5-metrowym kadłubie, wyposażony w silnik 
o mocy 225/247 KM, przygotowany do połowów na Bałtyku 
narzędziami trałowymi oraz do połowów na Morzu Północ-
nym w oparciu o statki bazy, otworzył nową erę w połowach 
SZKUNERA. 

PRZESTAJEMY BYć WIEJSKIM PORTEM

Zaplecze portowe rozwijało się systematycznie, głównie baza 
przetwórcza i magazynowo-chłodnicza. W latach 1962–63 kutry 
z władysławowskiego portu łowiły na tzw. Rynnie Norweskiej.
Delegacja mieszkańców, wciąż jeszcze Wielkiej Wsi, wybrała 
się z uchwałą miejscowej Rady Narodowej do premiera Józefa 
Cyrankiewicza, wnioskując o nadanie miejscowości praw miej-
skich, tłumacząc, że nigdzie na świecie nie ma wioski portowej, 
są tylko miasta portowe. Premier zgodził się z tą argumentacją 
i w 1963 r. zostało utworzone miasto z trzech jednostek teryto-
rialnych: Wielkiej Wsi, osiedla Hallerowo i portu Władysławowo. 
Nie ma wątpliwości, że to port ze SZKUNEREM odegrał rolę 
miastotwórczą.

DZIELNI SZYPROWIE I ŚWIETNE ZAŁOGI

Szeroko rozchodziła się sława przedsiębiorstwa. W 1964 r. załoga 
jednostki WŁA-150 z szyprem Edmundem Pobłockim wywalczy-
ła I miejsce w zawodach międzyzakładowych „Rekord Bałtyku”, 
złowiwszy w określonym regulaminem czasie 807,5 t ryb. W tym 
samym roku przekazano ostatnie 17-metrowe kutry innemu 

CO SzuMI 
w żaglach SZkunERa?
jak To na moRZu, dla SZkunERa bywała Pogoda ŚwIETna, gdy SIECI wRęCZ Rwały SIę od 

Ryb I był CZaS, gdy Ryby PokRyły SIę w ZakamaRkaCh bałTyku, a SZkwały CISkały STaTkamI 

I wyRZuCały jE na mIElIZny. ważnE, żE SZkunER wCIąż TRwa.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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przedsiębiorstwu. Odtąd eksploatowano wyłącznie kutry 24-
metrowe i większe.
Lata 1964–1970 to okres intensywnej modernizacji i rozbudowy 
portu oraz pozyskiwania nowoczesnych jednostek połowo-
wych. W latach 1969–72 SZKUNER eksploatował na Bałtyku 2 
lugrotrawlery o nazwach „Jarząbek” i „Makolągwa” (oznaczone 
symbolami WŁA-200 i WŁA-201). Ciekawostką są dalsze losy 
pierwszego z nich. Został przebudowany przez Szczecińską 
Stocznię Remontową na luksusowy jacht na zlecenie Johna Ste-
warta Johnsona – męża Barbary Piaseckiej i pływał pod nazwą 
„Mazurka”.
Rybacy wciąż święcili tryumfy podczas między-
zakładowych zawodów na Bałtyku, zajmując I 
miejsca: w 1970 r. wspomniany już szyper Ed-
mund Pobłocki z załogą, w 1972 r. szyper Jan 
Długi, w 1974 r. szyper Władysław Kortas. 

NIEUSTANNA MODERNIZACJA

Konieczne było zwiększanie potencjału 
przetwórczego w samym porcie, aby te co-
raz większe ilości ryb zagospodarować. W 
latach 70-tych podjęto szereg przedsięwzięć 
inwestycyjnych. 
W bazie jednostek pływających pojawiły się 
kutry rufowe. W 1971 r. w duńskiej stoczni 
Naskov zbudowano na zamówienie PLO drob-
nicowiec, któremu nadano imię „Władysławo-
wo”, a którego matką chrzestną została Jadwi-
ga Gaffke – długoletnia pracownica przetwórni 
SZKUNERA.
W latach 70-tych statki rybackie, łowiące 
w oparciu o Port Władysławowo, dostarczały 
jedną czwartą krajowych połowów bałtyckich. 
W 1978 r. przedsiębiorstwo otrzymało sztandar.
Niestety pojawiły się rysy na tym pięknym obrazku. W 1968 r. 
zakończyły się połowy na Morzu Północnym – spadek wydaj-
ności łowisk. Poza tym ogromne obciążenie portu ilością roz-
ładowywanych ryb odbiło się niekorzystnie na stanie urządzeń 
hydrotechnicznych. Widać było, że kosztowne inwestycje stoją 
za progiem.
Po wieloletnich dyskusjach w sprawie koncepcji modernizacji 
i rozbudowy portu, gdańskie Biuro Projektów Budownictwa 
Morskiego PROJMORS opracowało koncepcję techniczno-eko-
nomiczną, którą zatwierdzono do realizacji w marcu 1985 r. 
Prace zaczęły się rok później. W 1987 r. przekazano do użytku 2 
odcinki nabrzeża przeładunkowego.

NIEMNIEJ SZKUNER WCIąż NA SZCZYCIE

Rok 1980. Najwyższy tonaż połowów w historii firmy – 38570 
ton. Stan floty – 56 jednostek. Niestety, połowy zaczęły się 
zmniejszać – w 1986 r. połowy wyniosły 28606 t przy 55 jed-
nostkach, rok później - 25581 t. 

20 czerwca 1980 r. Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospo-
darki Morskiej nadało przedsiębiorstwu uprawnienia do produk-
cji eksportowej. W czerwcu 1985 r. SZKUNER został odznaczony 
Orderem Sztandaru Pracy II klasy. 26 września zawarto umowę 
z ze Stocznią Ustka na zbudowanie trzech kutrów rufowych no-
wego typu. Pierwszą jednostkę zbudowano w 1988 r. Na kutrze 
oznakowanym WŁA-310 kapitanem został Jerzy Siewiert. Kolej-
ne dwie jednostki zbudowano w roku 1989 r. (WŁA-311 i WŁA-
312). To ostatnie kutry odebrane prosto ze stoczni.

NADSZEDŁ CZAS ZŁEJ POGODY

Pomijając zawirowania społeczno-ustrojowe w Polsce, które 
stworzyły niekorzystną sytuację dla dotychczasowej gospodarki, 
pojawiły się inne obciążenia. Państwa nadbrzeżne ustanowiły 
wyłączne strefy ekonomiczne. Naukowcy zaczęli mówić o prze-
łowieniach zasobów ryb w Bałtyku i innych akwenach. Nastąpiło 
odejście od centralnego systemu zarządzania. Zaczęły upadać 
centrale rybne. Zaczęły obowiązywać nowe ograniczenia – ilo-
ściowe, czyli limity połowowe i okresowe – zakaz połowów dor-
sza w niektórych miesiącach.

ZACZYNAJą SIĘ JESZCZE GORSZE SZKWAŁY LAT 90-TYCh 

Przedsiębiorstwa rybackie padały jak muchy, nadszedł czas 
„Żelaznej Romy”, czyli prezes Romualdy Białkowskiej, wnuczki 
szypra, który w 1920 roku, po zaślubinach z morzem w Pucku, 
zaprosił na pokład swego kutra GWIAZDA MORZA generała 
Józefa Hallera, aby pokazać mu Małe i Wielkie Morze. Ale o tym 
w kolejnym artykule.

Składam podziękowania panu Teofilowi Ciskowskiemu, który był moim 
przewodnikiem po Izbie Pamięci SZKUNERA oraz pani Romualdzie Białkowskiej, 
która podzieliła się swą wiedzą - Anna Kłos
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Złożyły się na to: 36-procentowy 
wzrost przeładunku towarów z grupy 
inne masowe (3613109 ton (tonaż 
uwzględnia przeładunek rudy), ponad 
13-procentowy wzrost przeładunku pa-
liw (12483157 ton), o 10% lepszy wynik 
w zakresie przeładunku zbóż (1629212 
ton) oraz o prawie 7% lepszy rezultat 

w przeładunkach towarów drobnico-
wych (11229724ton). W przeładunkach 
ogółem port odnotował kolejny rekord 
- 32277558 ton, czyli plus 7% w porów-
naniu z 2013 rokiem. W kategorii inne 
masowe mieszczą się przeładunki DCT 

– wzrost w porównaniu z rokiem ubie-
głym o 3%.
Jak łatwo zauważyć, duży wzrost nastą-
pił w sferze przeładunków Naftoportu. 
Stało się tak mimo pesymistycznych 
proroctw, związanych z pogorszeniem 
się sytuacji w kontaktach polsko-
rosyjskich. 

- W tych ponad 12 mln ton przeładun-
ków ponad 8 mln ton to ropa naftowa 
– mówi Dariusz Kobierecki, prezes Naf-
toportu. - Na rzecz Grupy LOTOS zaim-
portowano 3240 tys. ton, dla ORLENU 
2900 tys. ton, dla TRM Leuna (Niemcy) 

1800 tys. ton i dla PCK Schewd (Niemcy) 
- ok. 400000 ton. W eksporcie przełado-
wano 3177000 ton produktów rafinacji 
na zlecenie Grupy LOTOS. 
Satysfakcjonujące były też wyniki fi-
nansowe. Opłaty przekazane na rzecz 
Zarządu Portu Gdańsk to opłaty dzier-
żawne za 104 tys m kw. w wysokości ok. 
1,5 mln dolarów i opłaty tonażowe (od 
każdej tony przeładowanego towaru) 
w wysokości kolejnych 1,5 mln dolarów. 
W sumie Naftoport przekazał na rzecz 
Zarządu Portu ok. 3 mln dolarów za rok 
2014.
Przedsiębiorstwo wciąż inwestuje. 
Zostało ukończone stanowisko T-1, 
trwają jego odbiory, prawdopodobnie 
w już w marcu br. zostanie oddane do 
eksploatacji. Niemniej wkrótce nastąpi 
jego dalsza rozbudowa, co się wiąże 
z potrzebami budowanych aktualnie 
magazynów PERN-u. 
Inwestycja przedsiębiorstwa eksplo-
atacji rurociągów naftowych Przyjaźń 
została zaplanowana w dwóch etapach. 
Pierwszy z nich (o wartości 415 mln zł), 
obejmuje budowę 6 zbiorników na ropę 
naftową o wspólnej pojemności maga-
zynowej 375 tys. m sześc. Są już prawie 
gotowe, na ukończeniu jest ostatni 
z nich – ten najbliżej morza. W roku 
przyszłym planowane jest uruchomie-
nie inwestycji, czyli przyjęcie pierwsze-
go transportu ropy i wprowadzenie go 
w obieg w systemie. 

NaftoPort 
zarabia i inwestuje

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Naftoport

Rok 2014 ZakońCZył SIę SukCESEm dla moRSkIEgo PoRTu gdańSk. 
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PERFECT COLL i Bioseco wprowadzają na rynek nowe produkty, 
a Madkom i Master Telecom nawiązują wewnętrzną, parkową 
współpracę. Nowością jest przyznanie kolejnego patentu na 
wynalazek spółce andervision.
 
PATENT NA MUR BETON
 
Andervision to startup, który w PPNT zajmuje się innowacyjny-
mi technologiami w budownictwie, często z użyciem betonu. 

Na początku tego roku do firmy dotarł „spóźniony prezent świą-
teczny” – kolejny już w jej dorobku patent!
Urząd Patentowy RP za innowację na skalę światową uznał 
wymyślony przez firmę sposób wytwarzania kompozytowych 
bloków oraz betonowych płyt elewacyjnych. Według słów 
Mariusza Androsiuka, założyciela firmy, innowacją globalną 
jest technologia umożliwiająca w prosty i ekonomiczny sposób 
otrzymywanie betonowych płyt elewacyjnych o dużych wytrzy-
małościach mechanicznych. 

Express Biznesu /  RaPoRTy I  analIZy

Innowacje	w	PPNT	Gdynia
fIRmy wChodZąCE w Skład PomoRSkIEgo PaRku naukowo-TEChnologICZnEgo gdynIa 

nIE ZwalnIają TEmPa. 

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIE: PPNT
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- Poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów i kompozy-
tów wytwarzamy np. cienkościenne płyty elewacyjne – mówi 
Androsiuk. - Możemy stosować je wszędzie tam, gdzie stosuje-
my płyty elewacyjne z blachy, kamienia, drewna czy wykończe-
nia posadzek gresami. Nasze płyty potrafią także oczyszczać po-
wietrze, czy akumulować i oddawać światło. To już trzeci patent 
na wynalazek w dorobku firmy andervision, ale pierwszy, który 
powstał w całości w PPNT Gdynia. Obecnie pracujemy nad ko-
lejnymi czterema wynalazkami. Mamy nadzieję, że wkrótce uda 
się je z sukcesem skomercjalizować na rynku globalnym.
 
JAKA SIŁA DRZEMIE W BILLBOARDZIE?
 
Parkowa firma Bioseco specjalizuje się we wdrażaniu techno-
logii automatycznego analizowania obrazu wideo. W zeszłym 
roku głośno było o ich Multirejestratorze – wynalazku do rozpo-
znawania i liczenia ptaków, używanego m. in. na lotnisku w Rę-
biechowie i farmach wiatrowych. Wraz z nowym rokiem Biose-
co przedstawiło kolejne rozwiązanie – tym razem przeanalizuje 
ono „skalę rażenia”, jaką mają reklamy zewnętrzne.
System do mierzenia skuteczności billboardów czy citilightów 
dostarczy wielu szczegółowych informacji na temat otoczenia 
wybranych reklam. Wśród nich np. ilość osób i pojazdów w za-
sięgu reklamy czy ilość „spojrzeń” przechodniów z podziałem 
na ich przedziały wiekowe. Rozwiązanie to wyposaży w cenne 
dane do skuteczniejszych działań marketingowych i optymaliza-
cji kampanii.
Outdoor Analytics to rewolucja, na którą od dawna czekali 
przedsiębiorcy, którzy chcą mieć świadomość efektywności 

swoich działań reklamowych. 
- Już dziś widać, że możliwości zastosowania tej technologii są 
znacznie większe – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu Re-
gionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.
 
NA WYSOKIEJ FALI
 
Minione tygodnie upłynęły pod znakiem nowych projektów 
i nowych partnerstw także w firmie Madkom SA. Spółka rozbu-
dowuje swój dział help desk i rozpoczęła współpracę z Master 
Telecom – startupem z Pomorskiego Parku Naukowo-Techno-
logicznego. To kolejny przykład wewnętrznej współpracy firm 
tworzących PPNT Gdynia, który pokazuje, że parkowy networ-
king przynosi realne korzyści.
Madkom SA zajmuje się produkcją systemów IT dla urzędów 
i administracji publicznej. Do optymalizacji pracy swojego cen-
trum kontaktu z klientami wybrała oprogramowanie VCC Studio 
firmy Master Telecom. Umożliwia ono aktywne kontrolowanie 
i wspomaganie wymiany informacji w kilku kanałach komunika-
cyjnych jednocześnie. Jak mówią przedstawiciele firmy: 
- VCC Studio sprawi, że nasi klienci zostaną szybko i profesjonal-
nie obsłużeni przez nasz dział pomocy, a ponadto rozwiniemy 
współpracę z podmiotem wywodzącym się, tak jak my, z PPNT.
Na początku stycznia firma pozyskała kolejne zlecenia – w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz w Po-
wiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. 
W Gdańsku specjaliści Madkom SA dostarczą i wdrożą najno-
wocześniejszą w Polsce platformę do zarządzania i prowadzenia 
Biuletynu Informacji Publicznej.

Po wielu miesiącach negocjacji, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomor-
skiego otrzymał od Komisji Europej-
skiej informację o zaakceptowaniu 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Jest to największy program 
finansowy w historii regionu.
- Nowy Regionalny Program Operacyj-
ny będzie przełomowy – podsumowuje 

Mieczysław Struk, pomorski marszałek. 
- Mamy świadomość odpowiedzialno-
ści, która na nas ciąży. Oceniając naszą 
pracę np. w 2024 roku, nie będziemy 
się jedynie zastanawiać, czy mamy wy-
starczającą ilość dróg, ale nad tym, jak 
fundusze europejskie pozwoliły nam 
włączyć region w europejską i świato-
wą konkurencję w branżach, które dla 
Pomorza są szczególnie ważne, np. IT.

8 mIlIaRdów ZłoTyCh dla	Pomorza!
PomoRZE będZIE mIało do dySPoZyCjI 8 mIlIaRdów ZłoTyCh.

TEKST: Rafał Korbut | GRAFIKA: materiały prasowe
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Rośnie lotnisko 
w	Szymanach

jESZCZE w 2015 R. ma SIę ZakońCZyć budowa REgIonalnEgo loTnISka PaSażERSkIEgo 

w SZymanaCh koło SZCZyTna. PIERwSZE loTy Z PaSażERamI na PokładZIE mają SIę odbyć 

na PoCZąTku 2016 R. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIA: Wrota Warmii i Mazur

WIDOKI Z WIEŻY KONTROLI LOTóW OGLąDAJą: OD LEWEJ - MAREK BAUMAN, SKARBNIK WOJEWóDZ-
TWA, WIOLETTA ŚLąSKA-ZYŚK, WICEMARSZAŁEK WOJEWóDZTWA WARMIńSKO-MAZURSKIEGO.
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DELEGACJA PODCZAS OGLąDANIA DRUGIEGO POZIOMU TERMINALA PASAŻERSKIEGO 
(OD LEWEJ: WIKTOR WóJCIK Z DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY I GEODEZJI URZęDU 
MARSZAŁKOWSKIEGO, WIOLETTA ŚLąSKA-ZYŚK, WICEMARSZAŁEK WOJEWóDZTWA 
WARMIńSKO-MAZURSKIEGO, MAREK BAUMAN, SKARBNIK WOJEWóDZTWA I LESZEK 
KRAWCZYK, PREZES ZARZąDU WARMIA I MAZURY SP. Z O. O.)

Jak informuje Leszek Krawczyk, prezes 
spółki Warmia i Mazury, która organi-
zuje i nadzoruje całą inwestycję, prace 
budowlane na lotnisku idą zgodnie 
z harmonogramem, a nawet w niektó-
rych zakresach znacznie wyprzedzają 
plany.
Lotnisko w Szymanach ma być gotowe 
pod koniec września 2015 roku. Po za-
kończeniu budowy, port lotniczy będzie 
poddany ocenom i certyfikacji przez 
odpowiednie instytucje. 
- Zakładamy, że pierwsze samoloty 
wystartują w 2016 roku, najpewniej na 
wiosnę - mówi Krawczyk. - Zaintereso-
wanie portem ze strony przewoźników 
jest, obecnie ustalane są szczegóły 
współpracy. 
Lotnisko w Szymanach, tak jak więk-
szość lotnisk regionalnych nie będzie na 
samym początku rentowne. Samorząd 
wojewódzki zakłada, że przez pierwsze 
lata będzie dokładał do działalności 
operacyjnej po 3 mln zł rocznie.

Gustaw Marek Brzezin, marszałek wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, 
uważa że port lotniczy to jednak duża 
szansa na rozwój regionu, położonego 
na peryferiach Polski i Unii Europej-
skiej. 
- Peryferyjność sprawia, że region jest 
gorzej skomunikowany, niż wiele innych 
województw. Ta sytuacja od kilku lat 
poprawia się, budowane są nowe od-
cinki szybkich dróg, są plany dużych in-
westycji na kolei, ale bez regionalnego 
lotniska zawsze będziemy postrzegani 
jako region niedostępny i daleki - pod-
kreśla Gustaw Marek Brzezin. - Dzięki 
temu poprawi się z pewnością atrakcyj-
ność inwestycyjna województwa. Chy-
ba najwięcej zyska branża turystyczna, 
która wraz z pojawieniem się połączeń 
lotniczych będzie mogła liczyć na no-
wych klientów.
Szacuje się, że pracę na lotnisku w 2016 
roku znajdzie 110 osób, a do 2020 roku 
zatrudnienie wzrośnie do 200 osób.

Wśród nich jest 10 pojazdów 
standardowych (12-metrowych) 
i 8 przegubowych (18-
metrowych). Autobusy spełniają 
normę emisji spalin EURO 6. 
Wszystkie są klimatyzowane 
i przystosowane do przewozu 
osób niepełnosprawnych. Na 
wyposażeniu pojazdów znajduje 
się m. in. komputer pokładowy, 
system monitoringu, elektro-
niczne urządzenia informacji 
i obsługi pasażerów oraz układ 
nagłaśniający część pasażerską. 
Przyciski „STOP” oraz otwiera-
jące drzwi oznakowane zostały 
dodatkowo w alfabecie Braille’a.
Łączna cena zakupu to ok. 18 
mln zł netto. Producentem 
i dostawcą jest firma Solaris Bus 
Coach S.A.

18 nowych 
autobusów 
w olsztynie

mIEjSkIE PRZEdSIębIoR-

STwo komunIkaCyjnE 

w olSZTynIE ZakuPIło 

18 fabRyCZnIE nowyCh 

nISkoPodłogowyCh 

auTobuSów. 

TEKST: Rafał Kadłubowski
ZDJĘCIE: MPK Olsztyn
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Wiąże się to z napływem inwestorów oraz wieloma nowymi 
inwestycjami. Pierwsze zmiany na lepsze zauważyć będzie moż-
na jeszcze w tym roku. W drugiej połowie 2015 r. zacznie się 
uzbrajanie terenów pod przyszłe uzdrowisko.
Ten rok rozpoczął się dla Fromborka bardzo pozytywnie. Rada 
Ministrów zdecydowała o nadaniu miastu i pobliskim sołec-
twom Bogdany i Ronin, statusu obszaru ochrony uzdrowisko-
wej. Dzięki tej decyzji miasto - po wybudowaniu zakładów 
leczniczych dla kuracjuszy - stanie się drugim uzdrowiskiem 
w województwie warmińsko-mazurskim.
Władze miasta już przygotowują odpowiednie tereny pod przy-
szłe inwestycje. Znajdują się one w tzw. strefie A obszaru ochro-
ny uzdrowiskowej. Do końca tego roku Urząd Miasta i Gminy 
Frombork, zamierza uzbroić ok. 10 ha terenu pod przyszłe za-
kłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.  
- Mamy już całą dokumentację projektową, związaną z uzbro-
jeniem tego obszaru. Wkrótce będziemy ogłaszać przetarg na 
wykonawcę prac budowlanych, dotyczących uzbrojenia strefy 
A, czyli tej znajdującej się w bliskim sąsiedztwie z odwiertem – 
mówi Małgorzata Wrońska, burmistrz miasta i gminy Frombork. 
- Na pewno zwiększy to atrakcyjność terenu, który później bę-
dziemy sprzedawać pod budowę infrastruktury uzdrowiska. 
Na uzbrojenie graniczącego m. in. z wodami Zalewu Wiślanego 

terenu, gmina uzyskała 4,5 mln zł dofinansowania z unijnego 
Programu Innowacyjna Gospodarka.
Dla władz gminy równie ważnym zadaniem będzie rekonstruk-
cja odwiertu wód geotermalnych. Wykonany jeszcze w latach 
70-tych odwiert, dziś jest częściowo zasypany i niedrożny.  
- Jego rekonstrukcja jest niezbędna do tego, by uzdrowisko za-
częło funkcjonować – zaznacza burmistrz Małgorzata Wrońska. 
- Koszt rekonstrukcji to ok. 4 mln zł. Staramy się o dofinanso-
wanie na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i jest duża szansa, że je otrzymamy.
Jak podkreśla burmistrz Fromborka, dopiero uzbrojenie terenu 
i rekonstrukcja odwiertu, pozwolą miastu na wystawienie na 
sprzedaż gotowych pod inwestycje działek. Będą na nich mogły 
powstać m. in. obiekty sanatoryjne, zakłady zabiegowe i urzą-
dzenia rekreacyjno–sportowe czy hotele. A chętnych do inwe-
stowania we fromborskie uzdrowisko nie brakuje.  
- Dzwonią do nas już potencjalni inwestorzy, działający w innych 
polskich uzdrowiskach. Dopytują się, kiedy ruszą przetargi na 
nieruchomości w strefie A. Sprzedaż działek planujemy jednak 
nie wcześniej, niż w 2016 r. - mówi burmistrz Wrońska.
Obecnie jedynym na Warmii i Mazurach uzdrowiskiem jest Goł-
dap. O status uzdrowiska starają się jeszcze: Lidzbark Warmiń-
ski, Miłomłyn i Górowo Iławeckie.

FromborK 
    będzie	uzdrowiskiem

najblIżSZE dwa laTa mogą być PRZEłomowE w najnowSZyCh dZIEjaCh fRomboRka. mIa-

STo właŚnIE uZySkało STaTuS obSZaRu oChRony uZdRowISkowEj. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIE: Rafał Kadłubowski
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Spółka weszła na rynek amerykański 
w 2013 roku po brawurowej kampanii 
crowdfundingowej w serwisie Kickstarter. 
Młodzi ludzie z Olsztyna zebrali wówczas 
180 tys. dolarów i zaistnieli na świato-
wych rynkach. W niecałe dwa lata zdobyli 
kontrakt od Della i 6 milionów złotych od 
inwestorów, którzy kupili ich obligacje. 
Teraz produkty firmy dostępne są rów-
nież we wszystkich krajach Unii Europej-
skiej. 
Zortrax jest polskim dostawcą komplek-

sowych rozwiązań w obszarze druku 3D. 
Spółka z powodzeniem działa na rynkach 
międzynarodowych. Założycielem i pre-
zesem zarządu jest Rafał Tomasiak, który 
jest twórcą projektu Drukarki 3D Zortrax 
M200, a także dominującym udziałow-
cem w spółce.
Obecnie Zortrax podjął działania mające 
przekształcić firmę w spółkę akcyjną, 
które umożliwią debiut giełdowy. Ten 
przewidywany jest jeszcze w pierwszym 
kwartale tego roku.

Olsztyński	Zortrax		
  idzie na giełdę
młoda olSZTyńSka fIRma ZoRTRax, PRoduCEnT PRofESjo-

nalnyCh dRukaREk 3d, PlanujE dEbIuT gIEłdowy. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIE: Zortrax

OD LEWEJ UDZIAŁOWCY FIRMY: KAROLINA BOŁąDź, RAFAŁ TOMASIAK, TOMASZ DROSIO 

Firma prowadzi kilkadziesiąt tego 
typu projektów w całej Polsce. Moc 
elektrowni słonecznej w Olsztynie ma 
wynosić 1 MW. Farma ma powstać na 
działce w okolicy ulic Zientary-Malew-
skiej i Letniej. Inwestor zamierza rozpo-
cząć prace budowlane wiosną br.
- Wcześniej musimy dokonać niezbęd-
nych uzgodnień ze spółką Energa, 
która zajmuje się dystrybucją energii 
elektrycznej. Po jej zakończeniu należy 
również dokonać niezbędnych odbio-
rów - informuje Iwona Smieszna, przed-
stawicielka zarządu Grupy Eko Park. 
Inwestor tłumaczy, że w Polsce nie 
można bowiem produkować energii na 
swoje potrzeby i musi być ona sprze-
dawana operatorowi działającemu na 
danym rynku.
Podobne parametry, co olsztyńska 
elektrownia, ma farma w Gryźlinach, 
należąca do spółki Fotowoltaika Gryźli-
ny. W tym przypadku inwestorem jest 
Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz 
gmina Stawiguda. Wyprodukowana 
w niej energia będzie sprzedawana. 
Wypracowany zysk w pierwszej kolej-
ności zostanie przeznaczony na rozbu-
dowę lądowiska w Gryźlinach. 

W olsztynie
 powstanie 
elektrownia 
słoneczna

uRZąd mIaSTa w olSZ-

TynIE wydał PoZwo-

lEnIE na budowę 

PIERwSZEj w mIEŚCIE 

EkologICZnEj faRmy 

SłonECZnEj. jEj InwE-

SToREm jEST SPółka 

gRuPa Eko PaRk.

TEKST: Rafał Kadłubowski
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kobiety sukcesu 
Warmii	i	Mazur

Wybory organizowane są z okazji Mię-
dzynarodowego Święta Kobiet, które 
przypada 8 marca. Tego też dnia od-
będzie się uroczysta gala konkursu, na 
której nastąpi wręczenie nagród.
W poprzednich edycjach konkursu ty-
tułem Kobiety Sukcesu uhonorowano 
już ponad 130 pań z Warmii i Mazur. 
To pierwsze tego typu regionalne, 
cykliczne wydarzenie w Polsce, organi-
zowane od 1999 roku. Kandydatkami 
mogą być panie, które w minionym 
roku były bohaterkami dziennikarskich 

publikacji, zostały zauważone przez 
swoje środowiska, otrzymały nagrody 
w różnych dziedzinach, mają wyjątko-
we dokonania. Spośród zgłoszonych 
kandydatek wybrana zostanie Złota 
Dziesiątka, z której Kobietę Sukcesu 
2015 wyłoni kapituła.
Kandydatki mogą zgłaszać media re-
gionalne, organizacje społeczne oraz 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Więcej informacji na temat konkursu 
można znaleźć na stronie: www.kobie-
tysukcesu.eu.

już Po RaZ 17. kaPITuła konkuRSu „kobIETa SukCESu waR-

mII I maZuR” uhonoRujE PanIE, kTóRE Swoją dZIałalnoŚCIą 

PRZyCZynIły SIę do RoZwoju wojEwódZTwa. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIE: archiwum organizatora

LAUREATKI WYBORóW KOBIETY SUKCESU WARMII I MAZUR W 2014 R.

Przeprowadzona kontrola po raz 
kolejny potwierdziła wysoką jakość 
świadczonych usług oraz zgodność 
realizowanych zadań samorządowych 
z obowiązującymi procedurami i prze-
pisami prawa. 
Kontrola została przeprowadzona we 
wszystkich wydziałach w urzędzie. 
Badanie wykazało, że Urząd Miasta 
Ełku spełnia standardy określone 
w normach PN-EN ISO 9000. Uzyskane 
wyniki potwierdziły, że proces reali-
zacji określonych przepisami prawa 
zadań publicznych w Urzędzie Miasta 
Ełku jest prawidłowy i ukierunkowa-
ny na ciągłą poprawę jakości obsługi 
klientów urzędu. Natomiast w proces 
podnoszenia poziomu, czy też nie-
ustannego doskonalenia standardów 
świadczonych usług, zaangażowani są 
wszyscy pracownicy. 
Certyfikat Systemu Zarządzania Jako-
ścią został przyznany ełckiemu magi-
stratowi już szósty raz, na kolejne 3 
lata. Komitet certyfikujący PCBC w tym 
zakresie przyznał również urzędowi 
międzynarodowy Certyfikat IQNet ho-
norowany na całym świecie. Fakt przy-
znania certyfikatu jakości na 3 lata nie 
oznacza, że urząd nie będzie podda-
wany w tym czasie żadnym kontrolom. 
Warto nadmienić, że audytorzy co roku 
szczegółowo sprawdzają, czy podejmo-
wane działania i realizowane zadania 
są zgodne z założonymi normami.

ełcki ratusz 
z certyfikatem 
jakości

PolSkIE CEnTRum badań 

I CERTyfIkaCjI S.a. już 

SZóSTy RaZ PRZyZnało 

uRZędowI mIaSTa Ełku 

CERTyfIkaT SySTEmu Za-

RZądZanIa jakoŚCIą. 

TEKST: Rafał Kadłubowski
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W tym roku mogą stać się nimi luk-
susowe i bezpieczne dla środowiska 
domy na wodzie, których budowę 
rozpoczęła stocznia w Olecku. Pierw-
sze pływające domy będzie można 
oglądać już w maju.
Budynki, które będą mogły być zacu-
mowane przy pomostach oraz w do-
wolnym miejscu na nadbrzeżu, w ca-
łości są budowane w stoczni Delphia 
Yachts w Olecku, według autorskiego 
pomysłu. Jednostki będą w pełni 
przygotowane do żeglugi śródlądo-
wej. Koszt ich budowy jest mniejszy, 

niż budowa tradycyjnego domu.
Mazurska stocznia buduje prototypy 
pływających domów w dwóch roz-
miarach: większym, który będzie miał 
dwa trzyosobowe pokoje z łazien-
kami i kuchnią oraz mniejszy - prze-
znaczony dla jednej rodziny. W obu 
górny taras będzie przeznaczony do 
wypoczywania.
Domy na wodzie będą posiadały 
wszystko, co znaleźć można we wnę-
trzu standardowego domu, m. in. 
prąd, gaz, ogrzewanie oraz wodę. 
Jednostki będą też wyposażone 

w duży zbiornik na nieczystości.  
- Wbrew niektórym opiniom, w takim 
domu można mieszkać przez okrą-
gły rok, a w razie niesprzyjających 
warunków dom wyciągany jest na 
nabrzeże – mówi Michał Szafrański, 
właściciel firmy Shafran Sail, która 
buduje pierwsze domy na wodzie. 
- Przy budowie takiego domu nie-
potrzebna jest działka, odpada więc 
jeden z wydatków, który ponosi się 
przy standardowych inwestycjach. 
Niepotrzebne jest również zezwolenie 
na budowę.

domy na wodzie 
	 	 -	nowość	na	Mazurach

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIA: Shafran Sail

Z Roku na Rok ofERTa TuRySTyCZna maZuR wZbogaCa SIę o kolEjnE aTRakCjE. w 2014 R. 

hITEm na maZuRSkICh jEZIoRaCh były hauSbooTy. 
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Elbląska spółka Dan-Stal uruchomi w nim 
swoją wytwórnię konstrukcji stalowych. 
Obiekt jest już niemal gotowy. Trwają 
ostatnie prace wykończeniowe.
Realizacja inwestycji firmy Dan-Stal na 
terenie Elbląskiego Parku Technologicz-
nego trwa od marca ubiegłego roku. Na 
hektarowej działce przy skrzyżowaniu ulic 
Czuchnowskiego i Rosnowskiego powsta-
ła hala produkcyjna z częścią biurową 
i socjalną o łącznej powierzchni 2840 m 
kw.  
- W tej chwili w części biurowej i socjalnej 
obiektu trwają roboty wykończenio-
we – mówi Filip Tomaszewski, dyrektor 
techniczno-handlowy firmy Dan-Stal. - W 
marcu planujemy przeprowadzić proce-
dury odbiorowe obiektu i rozpocząć prze-
prowadzkę do nowej siedziby.

Dotychczas cała produkcja zakładu odby-
wała się przy ul. Warszawskiej w Elblągu. 
Po wybudowaniu nowego obiektu, firma 
przeniesie się na Modrzewinę. Jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, 
produkcja w nowym obiekcie ruszyć ma 
na przełomie marca i kwietnia br. W no-
wym miejscu spółka zamierza zwiększyć 
moce produkcyjne oraz wejść w nowe 
sektory przemysłu. Powiększy także za-
trudnienie z 50 do 60 pracowników.
Budowa zakładu, zlokalizowanego 
w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej, pochłonie ok. 5,5 
mln zł. Inwestycja została dofinansowana 
ze środków unijnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Warmia 
i Mazury na lata 2007-2013. Kwota dota-
cji to 1,5 mln zł.

Dan-Stal już myśli o dalszym rozwoju. 
Zajmujący się głównie wytwórstwem 
konstrukcji stalowych i budową hal sta-
lowych zakład w najbliższych latach ma 
zostać rozbudowany o kolejny obiekt. W 
drugim etapie inwestor zamierza posta-
wić bliźniaczą halę, która będzie dobu-
dowana do już istniejącej. Na budowę 
dodatkowej hali Dan-Stal planuje złożyć 
wniosek o dofinansowanie w nowej 
perspektywie unijnej. Projekt zakładał 
będzie także rozpoczęcie badań nad no-
wymi metodami produkcji.
- Mamy w planach utworzenie specjalnej 
komórki, która zajmować się będzie ba-
daniami naukowymi w zakresie innowacji 
produkcji – informuje Filip Tomaszewski, 
dyrektor techniczno-handlowy firmy 
Dan-Stal.

Piąta fabryka 
     na	Modrzewinie

na PRZEłomIE maRCa I kwIETnIa do użyTku oddany ZoSTanIE PIąTy Zakład PRodukCyjny 

na modRZEwInIE. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIE: Rafał Kadłubowski
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Stoi już ponad połowa słupów ener-
getycznych, a gotowych jest ponad 
90 proc. fundamentów pod pozostałe 
słupy.
Linia „Ełk - granica państwa” jest jedną 
z kluczowych inwestycji, realizowa-
nych w ramach połączenia energetycz-
nego Polska-Litwa. Ma 112 km i bie-
gnie przez 10 warmińsko-mazurskich 
i podlaskich gmin. Zakończenie jej 
budowy przewidziano do października 
2015 r. 
Projekt ten obejmuje nie tylko połą-
czenie stacji Ełk Bis ze stacją Alytus 
na Litwie. Równolegle, po stronie pol-
skiej, budowane i modernizowane są 
linie oraz stacje elektroenergetyczne 
na terenie województw: mazowiec-

kiego, podlaskiego i warmińsko-
mazurskiego. W sumie, w ramach 
projektu realizowanych jest 11 dużych 
inwestycji w infrastrukturę sieciową. 
Związane są one z budową 4 linii elek-
troenergetycznych 400 kV o łącznej 
długości ok. 400 km oraz wybudowa-
niem 5 stacji elektroenergetycznych 
i z modernizacją 2 już pracujących. 
Most energetyczny ma poprawić bez-
pieczeństwo energetyczne dla około 
2 mln mieszkańców, będzie też służyć 
wymianie energetycznej pomiędzy 
Polską a Litwą.
Inwestycje w ramach polsko-litewskie-
go mostu energetycznego realizuje 
firma PSE Operator SA. Ich łączny 
koszt to ok. 1,8 mld zł. 

Linia energetyczna 
na	półmetku
fRagmEnT PolSko-lITEwSkIEgo moSTu EnERgETyCZnEgo – 

budowa lInII Z Ełku do gRanICy Z lITwą - jEST na PółmETku. 

TEKST: Rafał Kadłubowski | ZDJĘCIE: Agencja Promocji Inwestycji

Rządowy program „Pierwszy biznes 
– Wsparcie w starcie II”, realizowa-
ny jest przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, a jego inicjatorem jest 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej. Środki na realizację pochodzą z 
Funduszu Pracy.
Celem programu jest rozwój przed-
siębiorczości oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy, jako elementów rozwo-
ju rynku pracy, a także przeciwdziała-
nie bezrobociu - poprzez udzielanie 
nisko oprocentowanych pożyczek 
na podejmowanie działalności go-
spodarczej oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy dla osób bezrobotnych. 
Projekt skierowany jest do osób 
bezrobotnych, niezatrudnionych 
oraz niewykonujących innej pracy 
zarobkowej studentów ostatniego 
roku studiów wyższych (licencjackich 
i magisterskich) oraz absolwen-
tów szkół średnich i wyższych (I i II 
stopnia) oraz jednolitych studiów 
magisterskich w okresie 48 miesięcy 
od dnia otrzymania dyplomu. Przed-
siębiorcy natomiast mogą ubiegać 
się o pożyczkę na tworzenie nowych 
miejsc pracy dla osób bezrobotnych.
Realizatorem programu „Pierwszy 
biznes - Wsparcie w starcie II” na te-
renie województwa warmińsko-ma-
zurskiego, podlaskiego oraz powiatu 
mławskiego i żuromińskiego, będzie 
Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

DAR pomoże 
przedsiębiorczym

dZIałdowSka agEnCja 

RoZwoju S.a. RoZPoCZę-

ła REalIZaCję nowEgo 

RZądowEgo PRojEkTu 

SkIERowanEgo do oSób 

bEZRoboTnyCh I STu-

dEnTów oRaZ fIRm.

TEKST: Rafał Kadłubowski
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Tym razem, prócz wspomnień i pakietu 
załatwionych interesów, przywiózł nie 
lada trofeum – medal upamiętniający 65. 
rocznicę nawiązania stosunków między 
Polską a Chińską Republiką Ludową. To 
zaszczytne wyróżnienie, w uznaniu zasług 
dla rozwoju relacji polsko-chińskich, przy-
znała mu Ambasada Rzeczypospolitej 
Polskiej w Pekinie, a wręczył mu Tadeusz 
Chomicki,  ambasador RP, łącznie z odpo-
wiednią legitymacją. Tą satysfakcjonującą 
dla obu stron działalnością Paweł Jaj-
kowski zajmuje się prawie od 25-ciu lat. 
W sierpniu 2015 będzie obchodził swój 
prywatny jubileusz. Zapytany, jak to się 
zaczęło, mówi:
- Czysty przypadek - po zakończeniu kon-
traktu w USA w 1990r. w Miami kolega, 
z którym pływałem, namówił mnie na 
wyjazd do Chin i od tego czasu, w kwiet-
niu 2015 r., nastąpi mój 90. wyjazd do 
tego kraju.
Fascynacja Państwem Środka była tak 
silna, że postanowił zbudować we Wła-
dysławowie swój własny Pekin, czyli hotel 
z restauracją w autentycznym chińskim 
stylu. Wszystkie materiały potrzebne 
do budowy, jak również wyposażenie 
wnętrz, sprowadził stamtąd. Od tego cza-
su część roku spędza we władysławow-
skim Pekinie, a część w chińskim. Właśnie 

wrócił z 89. podróży do tego kraju.
Jako najlepszy na Pomorzu znawca chiń-
skich realiów i zwyczajów, mający tam od 
dawna przetarte szlaki, systematycznie 
ułatwia rodakom załatwianie gospo-
darczych, samorządowych i naukowych 
spraw. Aktualnie wspomaga środowisko 
pomorskich bursztynników, którzy pod 
egidą Międzynarodowych Targów Gdań-
skich przygotowują się do organizacji 
w kwietniu (10 – 13.04. br.) wystawy 
swych produktów w międzynarodowym 
centrum wystawienniczym w Pekinie. W 
imprezie tej będą uczestniczyły 24 firmy 
z Polski, głównie z Pomorza, m.in. Art 
7 z bardzo u nas znanym Wojciechem 
Kalandykiem:
- Moje zasługi są skromne – zapewnia 
powściągliwie Paweł Jajkowski. - Ja ich 
tylko skontaktowałem z odpowiednimi 
ludźmi w Pekinie.
Dobrze znają jego brak skłonności do 
autoreklamy, przy ogromnych moż-
liwościach skutecznego działania, ci 
z Pomorza, którzy chcą w Chinach robić 
naprawdę ważne interesy. Zabiegają 
o jego wsparcie, mimo że nie piastuje on 
żadnego odpowiedzialnego stanowiska, 
ani nie prowadzi w Pekinie, czy w innym 
miejscu Chin, własnego biura.
Uczestniczył w misjach gospodarczych 

Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej do miasta Zhuhai, gdzie jest 
Port Gaolan – główny węzeł handlowy 
południowych nadmorskich obszarów 
Chin, niedaleko Hong Kongu i Macau. 
Kiedy w grudniu 2011 Teresa Kamińska, 
prezes PSSE, podpisywała porozumienie 
o współpracy z miastem Zhuhai, patro-
nowało temu Towarzystwo Przyjaźni Pol-
sko-Chińskiej, Oddział Pomorski, którego 
prezesem jest Paweł Jajkowski. On sam 
był członkiem delegacji, uczestniczył wraz 
z synem Patrykiem, który odziedziczył 
po ojcu zainteresowanie Chinami i jest 
jako tłumacz i organizator niesłychanie 
pomocny.
Obaj panowie Jajkowscy brali udział 
w polsko-chińskich rozmowach i ukła-
dach w Zhuhai jeszcze kilkakrotnie. 
Trzeba podkreślić, że w misjach do Chin, 
w tym do Zhuhai, uczestniczyły coraz 
bardziej prominentne osoby – aż do Ewy 
Kopacz, ówczesnej marszałek Sejmu 
włącznie.
Ostatnio Paweł Jajkowski pracuje nad wy-
pracowaniem porozumienia Urzędu Cel-
nego z Zhuhai i Izbą Celną w Gdyni w celu 
wprowadzeniu systemu preferencyjnej, 
czyli błyskawicznej odprawy towarów 
przychodzących do Portu Gdynia z Zhuhai 
i odwrotnie – z Gdyni do Portu Gaolan.

Środek życia 
     z Państwem Środka

nowy Rok 2015 ChIńCZyCy wITalI 18 luTEgo. kRóTko PRZEd-

TEm Z kRaju kwITnąCEj wIŚnI PowRóCIł do władySławowa 

najSłynnIEjSZy na wybRZEżu ZnawCa I mIłoŚnIk TamTyCh 

klImaTów – PawEł jajkowSkI. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Li Yuntong Attache Ambasady Chin w PolscePAWEŁ JAJKOWSKI I xU JIAN, 
AMBASADOR CHIńSKIEJ REPUBLIKI 
LUDOWEJ W WARSZAWIE
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Placówka powstała w odpowiedzi na 
potrzeby holistycznego podejścia do 
Pacjentów, by jednocześnie leczyć i dbać 
o zdrowy wygląd swoich Klientów. Ist-
nieje na rynku od pięciu lat. Z powodze-
niem wprowadza na trójmiejski rynek 
nowoczesne aparaty, których działanie 
potwierdzone jest certyfikatem me-
dycznym oraz innowacyjne procedury 
kosmetyczne. Filarem działalności jest 
leczenie i profilaktyka choroby żylako-
wej, ale Instytut specjalizuje się również 
w laseroterapii, zabiegach anty-aging, 
czy metodach wyszczuplających i mo-
delujących sylwetkę. Kilka lat temu było 
to pierwsze miejsce w województwie, 

gdzie skojarzono medycynę z osiągnię-
ciami technologicznymi na tak szeroką 
skalę. Do tej pory Instytut Kosmetologii 
BABIANA jest liderem nowoczesności 
i jakości. Bezpieczeństwo i dobro Pa-
cjenta jest priorytetem w wyborze usług 
proponowanych przez Zespół Ryszarda 
Zająca.
Co dziś wyróżnia to miejsce? Autorskie 
programy pielęgnacyjne, wyjątkowe 
spotkania Klubowiczów, interesujące 
prelekcje, czy działania charytatywne. 
Wyróżniona przez klientów inicjatywa 
instytutu to „Piątek tylko dla mężczyzn” 
(kolejny – 27 lutego). 
Wyznacznikiem rozwoju jest stale po-
większający się zespół specjalistów: 
czterech chirurgów naczyniowych, 
flebolog, anestezjolodzy, kosmetolodzy 
i kosmetyczki, wciąż powiększająca się 
lista ultranowoczesnych usług, a także 

zdobywane nagrody, m. in. „Kobieta 
Sukcesu 2014” przyznana współwłaści-
cielce Instytutu, Agnieszce Kośnik-Zając.
Wieloletnie doświadczenie właścicieli, 
konsekwentny rozwój Zespołu, praca, 
która jest ich pasją, pozwoliło stworzyć 
miejsce doceniane przez Pacjentów.

otwarte
   tylko dla mężczyzn

InSTyTuT koSmETologII babIana To mIEjSCE SygnowanE naZwISkIEm RySZaRda ZająCa, 

ZnanEgo I CEnIonEgo ChIRuRga naCZynIowEgo. 

WWW.BABIANA.PL 
GDAńSK, UL. HYNKA 6/9 
TEL. 600 086 240

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA:  materiały prasowe
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Wśród zaproszonych gości pojawiły się m. in. Otylia Jędrzejczak 
i Emilia Raszyńska-Czerkawska. Podczas wieczoru zorganizowa-
nego w Hotelu Nadmorski w Gdyni spotkało się ponad 130 ko-
biet, wśród których sporą część stanowiły członkinie Stowarzy-
szenia Amazonek Gdyńskich. Wyjątkowe  wydarzenie oficjalnie 
rozpoczęła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni 
ds. gospodarki. Jako pierwsza prelekcję rozpoczęła Ania Lasota, 
która ma za sobą chorobę nowotworową i która wygrała walkę 
z rakiem. Opowiadała o zmaganiach z chorobą oraz o roli, jaką 
odgrywa pozytywne nastawienie.
– Często staramy się zaspokajać potrzeby wszystkich wokół, za-
pominając o sobie. Pozwólmy sobie na odrobinę egoizmu i po-

kochajmy siebie. Dzięki temu będziemy mogły docenić te naj-
mniejsze rzeczy, takie jak uśmiech i życzliwość innych – mówiła.
O uśmiechu i pozytywnym nastawianiu do życia – także w trak-
cie choroby – odpowiedziała również Ilona Adamska, redaktor 
naczelna magazynu „Imperium Kobiet” oraz współorganizatorka 
spotkania. Według niej optymizm, wiara i dobra energia to klucz 
do sukcesu w każdej dziedzinie życia. Druga część konferencji 
poświęcona była wpływowi żywienia na proces dochodzenia do 
zdrowia. Prezentacja na ten temat została przygotowana przez 
Emilię Raszyńską-Czerkawską, która na co dzień jest trenerem 
zdrowia i żywienia. Gościem specjalnym spotkania była Otylia 
Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska w pływaniu.

Express Biznesu /  Lifestyle

Piękna, 
bo szczęśliwa

o Tym, żE kluCZEm do SukCESu w walCE Z ChoRobą nowoTwoRową jEST PoZyTywnE na-

STawIEnIE, oPTymIZm I wIaRa w ZwyCIęSTwo, PRZEkonywały oRganIZaToRkI konfEREnCjI 

„PIękna, bo SZCZęŚlIwa” – agnIESZka ŚwIST-kamIńSka I Ilona adamSka.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIA:  materiały prasowe
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Cykl to rozmowy o marce osobistej w życiu i w biznesie, to 
spotkania z najlepszymi praktykami zarządzania, psychologii 
biznesu, a przede wszystkim – ze wspaniałymi, wartościowymi 
ludźmi, kobietami godnymi naśladowania, które na co dzień 
inspirują innych. Tym razem można było spotkać się w jednym 
miejscu z „kobietami sukcesu” wszystkich edycji i poznać osobi-
ście panie biorące udział w niezwykłym raporcie „Siła kobiecości 
2014/2015”, w którym wypowiada się blisko 50 przedsiębior-
czych kobiet.
Dotychczasowi goście specjalni cyklu „Marka jest kobietą” to: 
Ilona Adamska „Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet”, laure-

atka konkursu „Kobiecy Biznes 2014”, Agnieszka Zając „Kobieta 
Sukcesu 2014 województwa pomorskiego”, Gabriela Antczak 
„Osobowość Roku” i „Dyrektor Marketingu Roku”, Grażyna Pa-
turalska - wybrana do grona 50 Najbardziej Wpływowych Polek 
rankingu Home & Market, autorka „Najbardziej Oryginalnego 
Biznesu Kobiecego” wg World Association of Women Enterpre-
neurs oraz nagrody głównej „The Excellent Women Enterpre-
neurs”, przyznanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
ONZ oraz Katarzyna Bujakiewicz - aktorka, znana z ról w filmach 
„Kochaj i rób co chcesz”, „Stara Baśń” i seriali „Na dobre i na 
złe”, „Magda M.” oraz „Lekarze”. 

Bo w kobietach 

„SIła kobIECoŚCI – kuRS na SukCES 2015 Roku” – To haSło kolEjnEgo Z Cyklu SPoTkań 

„maRka jEST kobIETą”.

jest siła...

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIE:  Gordon Blacker

OD LEWEJ: AGNIESZKA KOŚNIK-ZAJąC, GRAŻYNA PATURALSKA, ILONA ADAMSKA, JAROSŁAW WAŚKIEWICZ
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Tak, tak… Jest jeszcze trochę czasu, ale 
kilogramy same nie znikną! Jeśli jeszcze 
nie zdążyliście się z nimi uporać, albo - 
co gorsza - zabrać się za owo uporanie, 
to radzę wziąć sprawy w swoje ręce jak 
najszybciej. 
Przemyśl dobrze, co możesz dla siebie 
zrobić. Ile czasu na to potrzebujesz i ja-
kich narzędzi użyjesz.
Weź pod uwagę zmianę sposobu je-
dzenia – to zawsze podstawa wszelkich 
zmian, jakich dokonujemy na naszym 
organizmie. Oczyść teren i zrób przegląd 
generalny szafek z jedzeniem – usuń 
wszystkich „tuczących kusicieli”: słodycze, 
słone przekąski i słodkie napoje.
Zadbaj o asortyment niezbędnych pro-
duktów spożywczych dostarczających: 
białka (chude mięso, jajka, twaróg, jo-
gurty naturalne, ryby), węglowodanów 
(ciemne pieczywo, ryż, ciemny makaron, 
kasze, owoce), tłuszczy (masło praw-
dziwe, oliwa z oliwek, olej rzepakowy, 
awokado, orzechy) oraz warzywa, które 
powinny być elementem składowym 
każdego posiłku.
Może soki? Jeśli tak, to tylko warzywne, 
wypijane 1-2 razy dziennie, z warzyw 
mieszanych. 
Obowiązkowo niezawodna woda mine-
ralna, wypijana w ilości min. 4 szklanek 
dziennie. 

Wiosna	

mInął wyjąTkowo długI w Tym Roku okRES ŚwIąTECZno–

nowoRoCZny, a nIEdługo Z SZafy będZIE TRZEba wyjąć wIo-

SEnnE ubRanIa. 

TEKST: Anna Słomkowska - dietetyk medyczny i sportowy

tuż, tuż…

Zaplanuj aktywność fizyczną – wachlarz 
możliwości jest szeroki, od spacerów 
i lekkich przebieżek, przez zajęcia w klu-
bie fitness i siłowni, po trening z trene-
rem osobistym. Jeśli posiadasz w domu 
jakiś sprzęt sportowy np. rower stacjo-
narny, steper lub orbitrek – wykorzystaj 
to! Koniecznie wpisz swoje treningi do 
kalendarza – to pozwoli twojemu mózgo-
wi zobaczyć zadanie, które masz wykonać 
i będzie ci łatwiej się zmotywować.
Do dzieła!

Prelekcję poprowadziła Dominika 
Czechowska–Mrozińska, mena-
dżer kierunku Turystyka i Rekre-
acja w Wyższej Szkole Bankowej 
w Gdańsku, wykładowca w Wyższej 
Szkole Turystyki i Hotelarstwa 
w Gdańsku, trener i doradca biz-
nesowy z wielkim doświadczeniem 
i pasją, z którymi podzieliła się 
w czasie spotkania. Przedsiębiorcy 
na nim zgromadzeni byli pod wra-
żeniem nie tylko wiedzy i zdobytego 
doświadczenia, ale także samego 
sposobu prowadzenia prelekcji 
- przyjaznego i zrozumiałego dla 
słuchacza. 
Dodatkową atrakcją było losowa-
nie nagród ufundowanych przez 
Dominikę Czechowską–Mrozińską 
oraz gospodarza wydarzenia, czyli 
Restaurację Villa Baltica.

design 
w biznesie

PomoRSkIE ŚnIadanIE 

bIZnESowE, PoŚwIęConE 

TEmaTyCE dESIgnu w bIZ-

nESIE, odbyło SIę w RE-

STauRaCjI hoTElu vIlla 

balTICa w SoPoCIE. 

Pod naszym 
patronatem

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIE:  RIGP



 84    

Express Biznesu /  Lifestyle

AmberExpo tętni życiem

gdańSk-lETnICa To jESZCZE nIEdawno Symbol dZIElnICy „Z maRgInESu”, w kTóREj TolERo-

wanymI obCymI PRZybySZamI bylI jEdynIE maRynaRZE SChodZąCy ZE STaTków ZawIjająCyCh 

do PoRTu gdańSkIEgo.

TEKST: Roman Kolicki  | ZDJĘCIA:  materiały prasowe
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I to tylko dlatego, że byli źródłem okre-
ślonych dochodów dla miejscowych. 
Jakby czas zatrzymał się na kalendarzu 
lat 40. czy 50. Niewiele osób potrafiło 
zdobyć się na wyobraźnię zmieniającą 
wizerunek „zakazanej” dzielnicy, a jed-
nak wystarczyło kilka zaledwie lat, by ta 
część miasta zaczęła funkcjonować jako 
niezwykle atrakcyjne oblicze Gdańska. I 
to nie tylko w świadomości gdańszczan 
i Pomorzan, ale również mieszkańców 
wielu innych regionów Polski, a także 
wielu krajów świata.
W 2012 roku Centrum Wystawienniczo-
Kongresowe AmberExpo z oczywistych 
względów pozostawało w cieniu pięk-
nego stadionu piłkarskiego PGE Arena, 
w pobliżu którego jest usytuowane. 
Z oczywistych, bowiem to właśnie na  
tym – jak twierdzą znawcy – jednym 
z najpiękniejszych stadionów rozgrywa-
ne były potyczki piłkarskich Mistrzostw 
Europy EURO 2012, choć już wtedy 
AmberExpo włączyło się w obsługę tej 
imprezy. Jednak dopiero kolejne mie-
siące pozwoliły w pełni poznać centrum 
jako miejsce ogniskujące zaintereso-
wanie coraz szerszych i coraz bardziej 
zróżnicowanych kręgów odbiorców, do 
których Międzynarodowe Targi Gdań-
skie SA, właściciel i gospodarz obiektu, 
kierują swoją ofertę.          
- Rok 2014 potwierdził słuszność 
przyjętej strategii rozwoju Międzyna-
rodowych Targów Gdańskich SA, która 
koncentruje się na dywersyfikacji po-
dejmowanych działań - mówi Andrzej 
Kasprzak, prezes Zarządu Międzyna-
rodowych Targów Gdańskich SA. - W 
ubiegłym roku zrealizowaliśmy 24 pro-
jekty targowe, w tym znane nie tylko 
w Europie, ale i na całym świecie takie 
przedsięwzięcia, jak Międzynarodowe 
Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Ju-
bilerskich „Amberif”, „Ambermart”, czy 
Bałtyckie Targi Militarne Balt Military 
Expo. Co ważne - w kalendarzu wyda-
rzeń obok targów znalazło się ponad 70 
innych imprez organizowanych przez 
nas i naszych kontrahentów w siedzibie 
MTG SA – Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym AmberExpo. To kongresy, 
konferencje, gale, warsztaty, szkolenia 
i inne wydarzenia, którym użyczyliśmy 

nasze gościnne sale. Właśnie funkcjo-
nalne, nowocześnie wyposażone, o naj-
wyższych europejskich standardach 
Centrum AmberExpo, pozwala nam 
odpowiedzieć na praktycznie wszystkie 
potrzeby klientów, stąd rosnące zainte-
resowanie naszą ofertą, zarówno krajo-
wych, jak i zagranicznych kontrahentów.

Cechą charakterystyczną  oferty MTG 
SA w AmberExpo jest jej uniwersalność 
i elastyczność uwzględniające szeroki 
wachlarz odbiorców. Stąd w Centrum 
Konferencyjno-Kongresowym spotkali 
się naukowcy – uczestnicy xV Zjazdu 
Naukowego Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego, samorządowcy 
i eksperci w ramach konferencji Smart 
Metropolia 2014,  a także osobowości 
internetu podczas Hoop Likes Festiwal. 
W AmberExpo odbyła się również gala 
zamykająca Halowe Mistrzostwa Świata 
w Lekkoatletyce SOPOT 2014, a spor-
towcy – tym razem głównie amatorzy 
– zawitali do „bursztynowego cen-
trum”, także podczas po raz pierwszy 
zorganizowanego w Gdańsku AMBE-
RExPO PóŁMARATONU 2014. Z myślą 
o najmłodszych zorganizowane zostały 
masowe imprezy Kraina Kinder Niespo-
dzianki, czy Wielka Fabryka Świętego 
Mikołaja, a o trafności tych propozycji 
świadczyły tysiące dzieci odwiedzające 
AmberExpo.

Nie mniej interesująco zapowiada się 
również kalendarz imprez w 2015 roku, 
by wspomnieć choćby o targach Trako,  
Amberif i Ambermart, Gra i Zabawa, 
Uroda, Polfish, Baltpiek, Gastroexpo, 
Mleczna Rewia, takich kongresach, 
zjazdach i konferencjach, jak Europejski 
Kongres Medyczny, Fracht, Info Share, 

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny, Fit 
Festival, Festiwal Turystyki i Czasu Wol-
nego, Bike Festiwal, Baltic Games, Zjazd 
Medycyny Ratunkowej, Technicon Inno-
wacje, Smart Metropolia, re:miasto czy 
Maraton Gdański. 
Warto podkreślić, że w 2014 roku 
AmberExpo i odbywające się w nim 
wydarzenia odwiedziło niemal 155 tys. 
osób, co stanowi bez mała podwojenie 
liczby gości w stosunku do 2013 roku. 
To kolejny dowód na coraz silniejszą 
obecność Międzynarodowych Targów 
Gdańskich SA i Centrum Wystawienni-
czo-Kongresowego AmberExpo na ryn-
ku, a także z powodzeniem wypełnianą 
przez MTG SA misję społeczną. Wiele 
zatem wskazuje na to, że coraz większe 
zainteresowanie centrum wygeneruje 
w otoczeniu AmberExpo kolejne inwe-
stycje infrastruktury miejskiej i wkrótce 
tak AmberExpo, jak i jego okolice sta-
ną się ulubionym miejscem spotkań 
gdańszczan i odwiedzających nasze 
miasto.
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Pasja, spełnienie marzeń, a może 
przypadek? Co sprawiło, że został Pan 
kucharzem?

- Wszystko rozpoczęło się od gotowania 
z babcią. Byłem wtedy bardzo małym 
dzieckiem, babcia sadzała mnie na sto-
le i gotowaliśmy razem, zaczynaliśmy 
chyba od pierogów. Potem takie zain-

teresowania kulinarne zaprowadziły 
mnie do szkoły gastronomicznej, a jesz-
cze później zdobyłem pierwszą pracę 
w trójmiejskiej restauracji, brałem 
udział także w konkursach. 
Przed hotelem Kuracyjnym pracowa-
łem w Pałacu w Leźnie i w kilku trój-
miejskich restauracjach na wysokim 
poziomie. W trakcie zgłębiania tajników 

kuchni (od regionalnej po między-
narodową) udało mi się także zasilić 
młodzieżową reprezentację Polskich 
kucharzy i wystąpić na olimpiadzie 
w Luksemburgu w 2010 roku.

Britannica Steak house to restauracja 
wyspecjalizowana w stekach. To dosyć 
nietypowe rozwiązanie, bo hotelowe 

Podróże 
kulinarne 
i geograficzne

Z kRZySZTofEm STEmPowSkIm, SZEfEm RESTauRa-

CjI bRITannICa STEak houSE w hoTElu kuRaCyj-

nym w gdynI RoZmawIa gRZEgoRZ bRySZEwSkI.

ZDJĘCIA:  archiwum prywatne



   87

restauracje powinny mieć przecież 
uniwersalne menu, żeby spełnić 
różnorodne oczekiwania gości 
hotelowych...

- Tak. To prawda, że takie są właśnie 
wymagania w stosunku do restau-
racji zlokalizowanych w hotelach. 
My zdecydowaliśmy się na pomysł 
w pewien sposób kompromisowy. 
Mamy bowiem uniwersalne, hote-
lowe menu i typowe dania, kładzie-
my także jednocześnie duży nacisk 
na steki, które stanowią sporą część 
oferty całego menu a’la carte.
Gościom restauracji dajemy także 
wybór – mogą więc wybrać trady-
cyjne, czyste steki albo takie w „na-
szym wydaniu”, gdzie na przykład 
steki rib eye podawane są z grusz-
ką, duszoną w aronii. W przypadku 
tego dania gruszka świetnie pod-
kreśla smak mięsa, ale nie dominu-
je całej potrawy. Gruszkę podajemy 
także jako element dania – gość 
może więc zjeść steka z gruszką 
albo osobno. 
Celem restauracji jest przekonanie 
Polaków do steków. W tym celu 
używamy najlepszej dostępnej na 
rynku wołowiny z polskiej hodowli, 
czasami musimy także składać za-
mówienia za granicą naszego kraju 
- próbujemy bowiem wprowadzać 
na rynek także mniej popularne 
steki, o nietypowym krojeniu i bu-
dowie mięsa, które w kraju są jesz-
cze trudno dostępne.
Taka promocja przynosi już efek-
ty, możemy się pochwalić stały-
mi klientami naszej restauracji 
z Trójmiasta, którzy regularnie nas 
odwiedzają. Jeden z największych 
komplementów usłyszeliśmy od 
gościa hotelowego z USA, który 
pogratulował nam wiernego odda-
nia klimatu i oferty restauracji ze 
stekami z jego kraju.

Słyszałem, że planujecie Państwo 
ciekawe nowości w menu. I że 
będą one miały nie tylko kulinarny 
charakter...

- Tak. Ciągle szukamy nietypowych 
steków i sposobów ich cięcia. Nie-
długo w naszym menu pojawi się 
Tomahawk. To będzie propozycja 
dla osób wyjątkowo głodnych, gdyż 
jego waga rozpoczyna się od 900 g 
i kończy na 1,2 kg.
Będziemy także cyklicznie zmieniać 
jeden z głównych steków jako front 
karty i postaramy się wprowadzać 
także steki stosunkowo rzadko ofe-
rowane w restauracjach.
Wprowadzimy także karty dwuty-
godniowe, tematyczne. Pierwsza 
z nich jest związana z amerykań-
skim stanem Luizjana, a klienci, 
którzy się na nią zdecydują, będą 
mogli spróbować charakterystycz-
nych potraw z tego regionu. Mamy 
nadzieje, że będzie to dla naszych 
gości intrygująca podróż kulinarna 
i jednocześnie geograficzna.

Jest Pan znany z otwartości na 
nowinki kulinarne i z pomysłów 
na nietypowe łączenie smaków. 
Czy zawsze te najbardziej błysko-
tliwe połączenia zyskują aprobatę 
klientów?

- Najważniejszą zasadą jest „nie 
oszukiwać siebie”. Dlatego pro-
cedura wprowadzania do menu 
nowych i nietuzinkowych dań jest 
dosyć długa i skomplikowana. W 
moim przypadku oznacza to, że każ-
de nowe danie kilkakrotnie próbu-
ję, proszę o opinię moich kucharzy, 
a potem na degustację zapraszam 
także pozostałych pracowników. 
Nie każdy gość hotelowy ma prze-
cież taki sam smak, takie wielokrot-
ne próbowanie potraw pozwala 
nam wstrzelić się w tę średnią.
Przyznam się, że dawniej jako „mło-
demu kucharzowi” zdarzało mi się 
tworzyć wręcz przekombinowane 
dania. Po kilku latach uważam, że 
najważniejsze jest jednak to, żeby 
gościa zaskoczyć połączeniem 
smaków, ale efekt musi być oparty 
na zdrowych proporcjach i przede 
wszystkim - smaku.

wstawiamy wywar z liściem laurowym 
zielem angielskim i dodajemy sól. naj-
prościej ocenić odpowiednią ilość soli 
za pomocą jajka surowego – dodajemy, 
aż wypłynie. Czekamy, aż marynata 
wystygnie, w międzyczasie dodając 
ocet i cukier. do zimnego płynu doda-
jemy wołowinę i czekamy około 3 dni. 
następnie wyjmujemy i smarujemy ją 
musztardą. najlepiej mięso przewiązać 
dratwą i zawiesić w chłodnym, prze-
wiewnym miejscu. Czekamy kolejne 5 
dni. Resztę składników mieszamy ze 
sobą w salaterce i kładziemy na sałatkę 
cienkie plastry wołowiny. opcjonalnie 
można posypać pestkami słonecznika.

sałatka 

(PRZEPIS NA 4-6 PORCJI)

z dojrzEwAjącą  
 wołowiną

Składniki: 
• ROZBEF 1 kg 
• SóL 150 g 
• CUKIER 50 g 
• OCET 80 ml 
• MUSZTARDA FRANCUSKA 40 g 
• LIŚć LAUROWY 5 g 
• ZIELE ANGIELSKIE 5 g 
• SUSZONA ŻURAWINA 20 g 
• SUSZONE POMIDORY 40 g 
• SAŁATA KARBOWANA 1 szt. 
• ROSZPONKA 50 g 
• GRZANKI 20 g
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W branżach zorientowanych na współ-
pracę zagraniczną, potrzeba podróży 
służbowych, mimo rozwiązań technolo-
gicznych w zakresie komunikacji, nadal 
jest ogromna.
- Żadna telekonferencja nie zastąpi 
spotkania twarzą w twarz, uściśnięcia 
ręki, pieczętującego podpisanie umowy 
– uważa Joanna Zwierzchowska, współ-

właściciel ATA Business Class Adventu-
re, biura podróży specjalizującego się 
w podróżach biznesowych. 
W Polsce coraz więcej firm wprowa-
dza zasady zrównoważonego procesu 
zakupowego. W kwestii doradztwa 
optymalizacji łańcucha dostaw w zakre-
sie podróży służbowych, w sukurs 
przychodzą wyspecjalizowane firmy, jak 

PODróż 
pod anielskimi 
skrzydłami

buSInESS TRavEl managEmEnT. Tajna bRoń bIuR PodRóży,

a buSInESS TRavEl angEl.

właśnie biuro podróży ATA, które w tym 
roku obchodzi 15-lecie powstania. 
- Rynek podróży nie stanowi dla mnie 
żadnych tajemnic, chociaż nadal potrafi 
mnie zaskoczyć – przyznaje Joanna 
Zwierzchowska. - W takich przypadkach 
nieocenione jest doświadczenie zdoby-
te w ciągu tych lat. 
Business Travel Management, to ina-
czej polityka optymalizacji podróży 
służbo wych na szczeblu generalnym. 
Taka usługa oferowana jest przez 
wyspecjalizowane biuro podróży. Fir-
mie x zależy na długofalowej współpra-
cy z dostawcą przelotów i hoteli Y, który 
skroi ofertę usług na miarę każdego 
klienta. Błyskawicznie zaplanuje podróż 
w każde miejsce na świecie, bazując na 
ogromnej wiedzy „tajemnej” spec-
jalistów od systemów lotniczych. Taką 
podróż po potwierdzeniu rezerwacji 
zabukuje, a płatności zostaną sku-
mulowane na dany okres płatności. 
Dostawca usług Y daje gwarancję naj-
lepszej, optymalnej opcji przy konkret-
nych założeniach. To proste i wygodne 
rozwiązanie. 
Sytuacja, z którą biura podróży spoty-
kają się niemal na co dzień, to porów-
nywanie cen poprzez ogólnodostępne 
wyszukiwarki internetowe. Takie narzę-
dzia są bardzo przydatne dla indywi-
dualnych podróżników, jednak w przy-
padku po dróży grupowych lub bardziej 
skompli kowanych wyjazdów, gdzie trze-
ba połączyć kilka portów wylotowych, 
nie spełniają swojej funkcji. Nie wspo-
minając już o braku możliwości zmiany, 
kontaktu z osobą kompetentną, która 
jest w stanie pomóc w razie odwołania 
podróży, reklamacji itp.
– Nie ukrywam, że największa tajna 
broń biur podróży to profesjonalni 
ludzie – dodaje Joanna Zwierzchow-
ska. - Zaufani i lojalni, którzy odbiorą 
telefon w sytuacji awaryjnej, z drugiego 
końca globu i pomogą rozwiązać pro-
blem w stresującej sytuacji. Nazywamy 
ich Business Travel Angel®. Usługi 
zarządzania podróżą nie należą do dro-
gich. Zawsze warto przekalkulować, co 
jest cenniejsze - zaoszczędzenie paru 
złotych, czy komfort podróży pod skrzy-
dłami Business Travel Angel…

TEKST: Monika Malik-Van Witt | ZDJĘCIE:  materiały prasowe
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Gala, tradycyjnie już organizowana 
w Salonach Pomorskich Dealerów 
Samochodów, tym razem odbyła się 
w Salonie BMW Zdunek w Gdyni. Na 
spotkaniu nie zabrakło zaproszonych 

przez Lesława Orskiego, prezesa PZM-
ot Okręgu Gdańskiego reprezentantów 
pomorskich klubów, stowarzyszeń, 
zawodników, partnerów i firm wspie-
rających oraz partnerów medialnych, 
w tym Expressu Biznesu.

Wśród wielu klubów i stowarzyszeń na 
uwagę zasługuje Sopockie Stowarzysze-
nie Sportowe Automobilklub Orski. 
- To bardzo owocny sezon sportowy, 
który zakończył się kilkoma tytułami 
mistrzowskimi zawodników reprezentu-
jących barwy naszego klubu, co cieszy 
nas ogromnie - mówi Anna Orska-Ma-
jewicz, reprezentująca klub. 
Automobilklub Orski, jako jeden 
z największych organizatorów imprez 
o randze Mistrzostw Polski, w roku 
2014 zorganizował m. in.: Gdańsk Moto 
Show, w ramach którego odbył się Rajd 
Kaszub Gdańsk Baltic Cup - Puchar 
Polski, eliminacje Driftingowych Mi-
strzostw Polski, Wyścig Górski Sopot 
Gdynia Grand Prix 2014 (zwany Sopoc-
kim Monte Carlo). Udanym debiutem 
okazał się Rajd Kobiet 2014, który nasz 
magazyn objął swoim patronatem. 
Uznany został przez sopockie władze 
Rekreacyjną Imprezą Roku 2014. 
- To wielki sukces dla organizatorów, 
który zmotywował nas do tego stopnia, 
że w roku 2015 postanowiliśmy zorga-
nizować dwie edycje rajdu: wiosenną 
oraz jesienną - już teraz zachęca do 
udziału Anna Orska-Majewicz.

   Gala 
Sportów 
 Motorowych

gala SPoRTu PolSkIEgo ZwIąZku moToRowEgo okRęgu 

gdańSkIEgo uRoCZyŚCIE ZakońCZyła SEZon 2014 w SPoR-

TaCh moToRowyCh.

TEKST: Dorota Korbut | ZDJĘCIE:  materiały prasowe
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Bayjonn Cup 
za nami!

Ten sport nad morzem zyskuje coraz 
większą popularność. Na zawody przy-
bywają zawodnicy nie tylko z Polski, 
ale również goście z obwodu kalinin-
gradzkiego, Niemiec i Francji. 
- Dzięki temu rozgrywki utrzymują się 
w formule międzynarodowej - pod-
kreśla Andrzej Grzechnik,  organizator 
i zawodnik.
W turnieju wzięło udział 142 zawodni-
ków, którzy rywalizowali o puchar zwy-
cięzcy w 10 kategoriach wiekowych. W 
najbardziej popularnych kategoriach 
zwyciężyli: Hubert Pączek oraz zeszło-
roczna triumfatorka Dominika Cygan. 
Odbyła się także aukcja charytatywna, 
z której całkowity dochód zostanie 
przekazany na leki i sprzęt rehabili-
tacyjny dla Patrycji Wilga, chorej na 
mukopolisacharydozę. Znane polskie 
osobistości podarowały na ten cel 
wartościowe przedmioty, które zostały 
zlicytowane podczas wydarzenia. Ze 
zbiórki do puszek oraz z aukcji udało 
się zgromadzić prawie 5,5 tys. złotych, 
które zostaną przekazane Patrycji. 
Turniej to również doskonała okazja do 
zaktywizowania trójmiejskiej branży 
turystycznej w zimowym okresie.

TRZECIa EdyCja TuRnIEju 

badmInTona bayjonn CuP 

ZakońCZyła SIę... TRZECIm 

REkoRdEm fREkwEnCjI.
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LESŁAW ORSKI I MONIKA KOSZEWSKA, 
WŁAŚCICIELKA POMARAńCZOWEJ PLAŻY 
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A wszystko to za sprawą trójmiejskiego dealera, firmy Witman 
i banku Citi Handlowy. Uczestnikom „Night of emotions” zostały 
zaprezentowane takie modele jak AMG GT, Klasa G 63 AMG 
6x6, czy Klasa S 63 AMG.
Samochody AMG nie są po prostu Mercedesami z większą 
liczbą koni mechanicznych, ale oryginalnymi pojazdami, które 
niezbyt często można spotkać na polskich drogach. Tym razem 
na hipodrom - zamiast koni - pośród świateł, laserów i dymu, 
wjechały właśnie prawdziwe perełki marki z Affalterbach. 
Pierwszym prezentowanym modelem był najnowszy AMG GT, 
który swoją premierę będzie miał dopiero w marcu br. Uczestni-
kom „Night of emotions” został on zaprezentowany aż w trzech 

różnych odsłonach.
Kolejnym samochodem, który pojawił się na płycie hipodromu, 
była Klasa S 63 AMG. Jej wnętrze to połączenie atmosfery luk-
susu ze sportową funkcjonalnością oraz pasją do najwyższych 
osiągów, z zamiłowaniem do detali. Jednak niekwestionowaną 
gwiazdą tego wieczoru była unikatowa Klasa G 63 AMG 6x6. Jej 
pojawienie wywołało entuzjazm wśród zaproszonych gości. 
Wjazd samochodów ze stajni AMG poprzedził dżokej, który 
w rytm muzyki zaprezentował swoje umiejętności w skokach 
przez przeszkody, a Paulina Czapla, znana z programu „Must Be 
The Music”, swoim występem oczarowała ponad 200 zaproszo-
nych gości.

aMG na sopockim 
hipodromie
na jEdEn wIECZóR SoPoCkI hIPodRom PRZEobRaZIł SIę w PRawdZIwą STajnIę SamoChodów 

maRkI mERCEdES amg.
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Łączna sprzedaż stacji w Chwaszczynie 
i Rumi plasuje firmę wśród 10 najlep-
szych dealerów Toyoty w Polsce pod 
względem wielkości sprzedaży. Salon 
w Chwaszczynie okazał się najlepszy 
w północnej strefie dealerskiej – Toyota 
Walder wyprzedził dealerów z całego 
regionu. Mogłoby się wydawać, że 
zlokalizowane na obrzeżach salony nie 
stanowią większej konkurencji na rynku 
sprzedaży nowych aut, jednakże Toyota 
Walder jest znaczącym graczem.
- Powiemy z dumą – jesteśmy najwięksi 
i najlepsi – mówi Magdalena Senkow-
ska, specjalista ds. marketingu salonów 
Toyota Walder. - Możemy pochwalić się 
największą ilością sprzedanych Toyot na 
Pomorzu. Nasz udział w trójmiejskim 
rynku sprzedanych nowych aut to już 
prawie 10%. Nie ma na nas mocnych. 
Warto też zaznaczyć, że w roku 2013 
sprzedaliśmy 865 samochodów – nie-
wątpliwie możemy stwierdzić, że mimo 
konkurencyjnego rynku, Toyota ma 
bardzo silną pozycję, a nasze stacje 

wciąż się rozwijają – sprzedaż większa 
o sto pięćdziesiąt samochodów jest tego 
doskonałym przykładem. Plasujemy 
się także w ścisłej czołówce dealerów 
sprzedających samochody z napędem 
hybrydowym w Polsce, w 2014 roku 
zajęliśmy zaszczytne III miejsce. Naszymi 
hybrydami jeżdżą między innymi zawod-
niczki drużyny siatkarskiej PGE Atom 
Trefl Sopot, a także koszykarze Asseco 
Gdynia. 
Sukcesami może poszczycić się także 
serwis mechaniczny. 
- Ilość obsługiwanych samochodów 
w naszych stacjach wzrosła o ponad 
10% - mówi Robert Tuttas, kierownik 
serwisu w Chwaszczynie. - Co jeszcze 
możemy zaliczyć do naszych osiągnięć? 
Posiadamy największą flotę aut zastęp-
czych z napędem hybrydowym, które 
są bezpłatnie użyczane Klientom na 
czas serwisowania ich samochodu – to 
bez wątpienia wyróżnia nas spośród 
konkurencji. 
W salonach Toyota Walder Chwaszczyno 

i Rumia można także dokonać zakupu 
auta używanego. 
- W tym roku sprzedaliśmy 355 sa-
mochodów używanych – mówi Rafał 
Pawelec, kierownik działu samochodów 
używanych. – Odznaczamy się wysokim 
profesjonalizmem, nasze samochody są 
sprawdzone, pewne, z gwarancją. 
Olbrzymim sukcesem dealera było także 
otwarcie autoryzowanego salonu Lexusa 
w Gdyni Nowym Orłowie przy Alei Zwy-
cięstwa 241/3. 
- W 2014 roku sprzedaliśmy ponad 150 
Lexusów – mówi Aleksandra Walder, 
doradca ds. sprzedaży salonu Lexus 
Trójmiasto. - To niewątpliwy sukces, 
biorąc pod uwagę, że jesteśmy na rynku 
od niedawna. Także serwis Lexusa może 
pochwalić się znaczącymi osiągnięciami. 
- Zauważamy ciągły przyrost ilości Klien-
tów w naszym serwisie, zanotowaliśmy 
wzrost obrotów w porównaniu do 2013 
roku o 200% – dodaje Marcin Smółkow-
ski, certyfikowany doradca ds. serwisu 
Lexusa. 

Dealer toyota walder 
bezkonkurencyjny na pomorskim rynku

najwIękSZy dEalER ToyoTy na PomoRZu SPRZEdał w ubIEgłym Roku Ponad 1000 nowyCh 

SamoChodów. 
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