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W 2017 r. producenci wpro-
wadzili do sprzedaży ponad 
15 tys. nowych suplementów 
diety – to więcej niż przez 
poprzednie dziewięć lat 
łącznie! Polacy sięgający po 
takie specyiki bezgranicz-
nie im ufają. Co drugi uwa-
ża, że są one bezpieczne dla 
zdrowia. 35,9 proc. – kupuje 
je, by uzupełnić niedobory 
w diecie, a 34,6 proc. by po-
prawić wygląd zewnętrzny. 
Tak wynika z najnowsze-
go raportu przygotowa-
nego przez Uniwersytet  
Medyczny w Łodzi (UMŁ). 
Rynek suplementów rośnie 
w astronomicznym tempie, 
ale liczba kontrolowanych 
pod kątem bezpieczeństwa 
medycznego produktów jest 
znikoma: od kilkudziesięciu 
do stu rocznie. To mniej niż 
pół procenta. 

Zdaniem ekspertów sy-
tuacja jest wyjątkowo nie-
bezpieczna. Raport UMŁ po-
twierdza, że ponad 11 proc. 
osób sięgających po suple-
menty zgłasza niepożąda-

ne efekty. Wyniki kontroli 
wskazują, że w niektórych 
preparatach wykryto na-
wet narkotyki – tak było 
w chińskim preparacie na 
odchudzanie. Ale niebez-
pieczne dla zdrowia są też 
sytuacje, gdy zawartość 
podana na etykiecie różni 
się od faktycznego składu. 
Przykładem według Agaty 
Kowalczuk, dyrektor Naro-
dowego Instytutu Leków, są 
preparaty dla kobiet w cią-
ży zawierające kwas foliowy. 

Niektóre miały np. mniejszą 
zawartość potrzebnych wi-
tamin – w jednym z bada-
nych była ona nawet cztery 
razy mniejsza, niż podawał 
producent. Tymczasem zbyt 
mała dawka jest niebez-
pieczna dla dziecka. Z kolei 
w preparatach z witaminą D  
wykryto zawartość wita-

miny dwukrotnie większą 
od dopuszczalnej normy. 
Podobnie było z jodkiem 
potasu, którego w jednym 
z produktów było o ponad  
70 proc. mniej, niż deklaro-
wał producent. Tymczasem 
złe dawkowanie – szcze-
gólnie u pacjentów z inny-
mi chorobami, np. tarczycy 
czy układu krążenia – jest 
po prostu szkodliwe.

Naczelna Izba Lekarska 
apeluje o zmianę przepi-
sów i zaleca wprowadze-
nie obowiązku częstsze-
go badania suplementów. 
Przede wszystkim tych, 
które mają być sprzeda-
wane w aptekach, bo sam 
fakt, że są w takim miej-
scu, budzi zaufanie klien-
tów. Resort zdrowia też 
dostrzega problem. Roz-
waża karanie producentów, 
którzy w reklamach wpro-
wadzają w błąd. Z kolei  
prof. Przemysław Kardas 
z UMŁ proponuje, by dać 
obywatelom możliwość ra-
portowania ewentualnych 
działań niepożądanych. 
Obecnie mogą to zgłaszać 
tylko w stosunku do leków 
na receptę. ©℗ A5

Epidemia 
niezbadanych 
suplementów
 zdrowie  Produktów przybywa tak szybko,  
że na aptecznych półkach lądują, nim ktokolwiek 
zdąży je przetestować. Lekarze chcą z tym skończyć
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opłaty Podmiotom ze sobą powiązanym będzie 
przysługiwać niższa kwota wolna w minimalnym 
podatku od nieruchomości komercyjnych niż 
ustawowe 10 mln zł. Odczują to właściciele 
wynajętych budynków, którzy dziś są zwolnieni z tej 
daniny. To efekt zmiany m.in. przepisów o PIT B2

wsparcie Lokalne władze prześcigają się w zachętach 
dla osób, które kończą deicytowe kierunki studiów. 
Najbardziej poszukiwany jest personel medyczny. 
Młodzi lekarze mogą liczyć na specjalne stypendia, 
czekające na nich w pełni wyposażone gabinety, 
a nawet mieszkania  B7

opinia Od ponad dwóch lat Komisja Europejska 
podkreślała, że niezależność sądownictwa 
konstytucyjnego stanowi nieodzowny element 
państwa prawa i że działania PiS niezależność tę 
naruszają. Rezygnując z walki w tej kwestii, Komisja  
legitymizuje zamach stanu – pisze Paweł Marcisz A6

Samorządy walczą o absolwentówNie dla każdego 10 mln zł kwoty wolnej UE zgodziła się na zamach stanu w Polsce

w numerze

Lekarze apelują 
o zmianę przepisów 
i częstsze kontrole 
suplementów diety  

 podatki  Każda osoba izyczna rozliczająca PIT, której roczny dochód przekracza 
milion złotych, od 2020 r. zapłaci 4-proc. daninę solidarnościową. Ale nie od całości 
kwoty, którą wypracuje, lecz od dochodu powyżej miliona. Obowiązek odprowadza-
nia części zarobionych pieniędzy na rzecz niepełnosprawnych dotknie wszystkich 
najlepiej zarabiających, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Zapłacą 
osoby uzyskujące dochody z pracy etatowej, przedsiębiorcy rozliczający się według 
liniowego 19-proc. PIT, inwestorzy giełdowi, a także, choćby teoretycznie, emeryci 
czy renciści. Nowa danina, to wspólny pomysł minister inansów Teresy Czerwińskiej 
i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Powstawał jednak 
pod bezpośrednim nadzorem premiera Mateusza Morawieckiego. Rząd szacuje,  
że osób, które obejmie nowe prawo, jest ok. 25 tys. ©℗ A2–3

Milionerzy podzielą się 
nadwyżką z potrzebującymi

 świat 

Szef francuskiej dyplomacji 
Jean-Yves Le Drian powie-
dział wczoraj, że sytuacja na 
Bliskim Wschodzie „grozi 
wojną”. Skrytykował również 
USA za podejmowanie jed-
nostronnych decyzji w spra-
wie regionu, prowadzących 
do nieusprawiedliwionej 
przemocy. Na jutrzejszym 
szczycie Unii Europejskiej, 

który pierwotnie miał być 
poświęcony Bałkanom Za-
chodnim, pojawią się rów-
nież kwestie starć na gra-
nicy Izraela ze Strefą Gazy, 
przeniesienia ambasady USA 
z Tel Awiwu do Jerozolimy 
i porozumienia atomowego 
z Iranem. Wydarzenia te do-
prowadziły do pogorszenia 
i tak napiętych stosunków 
między Unią a Stanami Zjed-
noczonymi. ©℗ A15

Prezydent Trump  
rozpalił Bliski Wschód

 transport 

Z usług wszystkich kolejo-
wych przewoźników sko-
rzystało w I kw. tego roku 
niemal 5 proc. mniej pasa-
żerów niż rok wcześniej. To 
koniec dobrej passy, która 
trwała od czterech lat. Na 
ogólny wynik wpłynęły 
ogromne spadki, które od-
notowały regionalne kole-
je – chodzi głównie o prze-

woźników, którzy jeżdżą 
w Warszawie i jej okoli-
cach. Przykładowo Szybka 
Kolej Miejska przewiozła aż  
o 35 proc. podróżnych mniej. 
To skutek zamknięcia na 
czas remontu linii ze sto-
licy do Grodziska Mazo-
wieckiego. Takich bardzo 
uciążliwych prac będzie 
w najbliższych latach znacz-
nie więcej. A to zła informa-
cja dla podróżnych. ©℗ A8

O ludziach, którzy  
przestają jeździć koleją  prawo karne 

Zajęcie wartych kilka milio-
nów złotych udziałów w spół-
kach to główny efekt polowa-
nia na nielegalne biznesy po 
roku funkcjonowania ustawy 
o koniskacie rozszerzonej. 
Miały one za zadanie uła-
twić prokuratorom walkę 
z irmami słupami, czyli ta-
kimi, które powstają tylko 
po to, żeby być przykrywka-
mi do popełniania poważ-
nych przestępstw gospo-

darczych. Wbrew obawom 
przedsiębiorców na razie nie 
spełniły się czarne scenariu-
sze, w których niefrasobliwi 
właściciele irm będą ścigani 
za to, że mimowolnie sta-
li się ogniwem w karuzeli  
VAT-owskiej. Ci, którzy po-
czuli na plecach oddech 
śledczych, świadomie wy-
korzystywali tworzone spół-
ki do bezprawnych procede-
rów – najczęściej wyłudzeń 
podatkowych i oszustw i-
nansowych. ©℗  B4

Odległe widmo koniskaty
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Nowa opłata ma być głów-
nym źródłem zasilającym 
specjalny Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych. Finanso-
wana będzie z niego pomoc, 
choć konkrety zostaną usta-
lone dopiero po konsulta-
cjach ze środowiskiem nie-
pełnosprawnych. Pracujące 
nad projektem Ministerstwa 
Finansów oraz Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej sza-
cują, że roczny budżet fun-
duszu powinien wynosić 
ok. 2 mld zł. Sam podatek 
w pierwszym roku ma za-
pewnić ok. 1,15 mld zł. 

Cztery procent  
od miliona

Kto go zapłaci? Każda oso-
ba izyczna rozliczająca PIT, 
której roczny dochód prze-
kracza milion złotych. Po-
datek ma wynosić 4 proc. 
i będzie płacony od nad-
wyżki powyżej miliona do-
chodów. Zapłaci go każdy 
„pitowiec” niezależnie od 
rodzaju prowadzonej dzia-

łalności: a więc osoby z do-
chodami z pracy etatowej, 
ale też przedsiębiorcy roz-
liczający się według linio-
wego 19-proc. PIT czy in-
westorzy giełdowi, a także 
osoby uzyskujące dochody 
z rent i emerytur. Pierwsze 
rozliczenie podatku będzie 
dotyczyło dochodów za rok 
2019, więc w praktyce mi-
lionerzy odprowadzą go, 
składając rozliczenie rocz-
ne – czyli do końca kwiet-
nia 2020 r. Ministerstwo Fi-
nansów, które opracowało 
założenia nowego obciąże-
nia, wylicza, że obejmie ono  
ok. 25 tys. osób.

Przygotowując projekt, 
resort inansów wzorował 
się na podatkach solidarno-
ściowych obowiązujących 
w innych krajach. To dani-
ny wprowadzone po kry-
zysie, często ich działanie 
jest ograniczone w czasie, 
a same stawki nie wcho-
dzą do skali podatków do-
chodowych, tylko są nie-
jako obok nich. W polskiej 
wersji podatek solidarno-
ściowy ma działać bezter-
minowo, ale nie będzie ele-
mentem skali podatkowej, 
bo założenie było takie, by 
objął on wszystkich milio-
nerów. Czyli również tych, 
którzy nie rozliczają się we-
dług skali. 

Takich jest zresztą więk-
szość. Według danych z izb 
skarbowych, jakimi dyspo-
nujemy, w 2016 r. ok. 80 proc.  
osób uzyskujących dochód 
powyżej miliona złotych 
rocznie prowadziło jedno-
osobową działalność gospo-

darczą i rozliczało się we-
dług stawki liniowej.

Fundusz dla 
niepełnosprawnych

Według założeń MF podsta-
wą do opodatkowania po-
datkiem solidarnościowym 
będzie roczny przychód po-
mniejszony o koszty uzyska-
nia dochodu i składki na ZUS. 
Pozostałe podatki – czyli za-
liczki odprowadzane z tytu-
łu PIT-u i składki – nie będą 
uwzględniane przy wylicza-
niu tej podstawy. Na przykład 
osoba, która uzyska z pracy 
roczne wynagrodzenie brut-
to w wysokości 1,5 mln zł, 
będzie mogła odliczyć rocz-
ne składki na ZUS (przy za-
stosowaniu limitu 30-krot-
ności jest to ok. 51,8 tys. zł) 
i koszty uzyskania przycho-
du (1335 zł). Tak pomniejszo-
ny przychód to 1 446 907 zł. 
A więc podatkiem solidarno-
ściowym zostanie obłożone 
446 907 zł – co oznacza, że do 
urzędu skarbowego trzeba 
będzie wpłacić z tego tytułu 
ok. 17,9 tys. zł.

Drugim źródłem zasila-
jącym fundusz solidarno-
ściowy mają być pieniądze, 
które dziś traiają do Fundu-
szu Pracy ze składek praco-
dawców odprowadzanych od 
wynagrodzeń pracowników. 
Zgodnie z przedstawioną 
propozycją składka została-
by podzielona na dwie części:  
2,3 proc. jej podstawy nadal 
traiałoby do FP na walkę 
z bezrobociem, 0,15 proc. 
szłoby do nowego fundu-
szu dla niepełnosprawnych. 
Ministerstwo Rodziny, Pracy 

Daninę zapłaci 25 tysięcy Dla kogo podatek solidarnościowy
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Liczba milionerów – osoby,
które w deklaracjach PIT
zadeklarowały
dochód do opodatkowania
powyżej 1 mln zł
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Jak rozliczali dochód
milionerzy w 2016 r.
JJ

Liczba podatników
rozliczających się według
liniowego 19-proc. PIT
(w tys.)

14 610
16 479

19 512
20 460

2013 2014 2015 2016

rozliczający się
według liniowego
19-proc. PIT
na działal-
ności
gospo-
darczej

pozostali

82% 18%
81,2% 18,8%

W 2015
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2014 2016
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328,0

393,8

463,1

391,8 395,0

410,8

429,1

446,5

474,0

502,6

Źródło: izby administracji skarbowej, MF

©℗ NS
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Tematy dnia

„Widziały gały, co brały”. 
Tak pan napisał na 
swym blogu o kupowa-
niu papierów GetBacku. 
Mocne stwierdzenie.
Z każdą inwestycją zwią-
zane jest ryzyko utraty ka-
pitału. Musimy zdawać so-
bie z tego sprawę. Jednak 
dzisiaj, ponad miesiąc po 
wpisie, pewnie użyłbym 
innych sformułowań.

Nie rozumiem. Zmienił 
pan zdanie?
Gdy ludzie wyrywają so-
bie włosy z głowy, mówie-
nie im, że „widziały gały, 
co brały” nie jest dobrym 
pomysłem. Zresztą w swo-
im wpisie miałem na myśli 
przede wszystkim inwe-
storów instytucjonalnych 
i inwestycje w akcje. Teraz 
bowiem większość osób 
skupia się w dyskusji nad 
problemami indywidual-
nych obligatariuszy, ale 
kłopot przecież mają rów-
nież akcjonariusze indy-
widualni i instytucjonalni.

Bo w GetBacku źle się 
działo nie od kilkunastu 
dni, lecz od ponad miesią-
ca, zgadza się?

Właśnie starałem się pod-
kreślić, że niemal wszyst-
ko, o czym obecnie się pi-
sze i mówi, było wyraźnie 
wskazane w prospekcie 
emisyjnym akcji w opisie 
czynników ryzyka. Te ry-
zyka niestety się ziściły. 
Początkowo mieliśmy do 
czynienia z negatywnymi 
zdarzeniami dla akcjona-
riuszy, po chwili dołączyły 
problemy obligatariuszy. 
Skala problemów obliga-
tariuszy jest większa. Wie-
my też, że większość obli-
gacji spółka wyemitowała 
w drodze ofert prywatnych 
– bezprospektowych. Nie 
ma nic złego w ofertach 
bez prospektu, ale ryzy-
ko jest wówczas większe. 
W marcu i na początku 
kwietnia wiele osób miało 
już powody, żeby być nie-
zadowolonymi z tego, co 
się działo z notowaniami 
akcji i obligacji GetBacku. 
Dzisiaj same notowania to 
problem drugorzędny. 

Na koniec marca zwołano 
walne zgromadzenie 
GetBacku w sprawie 
zgody na podwyż-
szenie i pozyskanie 

kapitałów własnych. 
Zgodnie z przepisami walne 
zgromadzenie w spółkach 
publicznych musi być zwołane 
z 26-dniowym wyprzedze-
niem.
Okazało się jednak, że nie-
mal miesiąc nie wystarczył 
największym akcjonariu-
szom – przypominam 
– inwestorom instytucjo-
nalnym, po których spo-
dziewamy się profesjona-
lizmu, na przygotowanie 
się do walnego. OFE, TFI 
i akcjonariusz większo-
ściowy zgodnie głosowali 
za wielodniowymi prze-
rwami. W sytuacji gdy 
spółce i interesariuszom 
zaczęło się palić się pod 
nogami, zawodowcy wyda-
wali się bardzo zaskocze-
ni i nie wiedzieli, co mają 
myśleć. Zrobili więc sobie 
przerwy. Może nie czyta-
li prospektu? A może sie-
dzieli nie tyle za chiński-
mi murami, co w jakichś 
bunkrach i wiedza rynku 
o tym, że GetBack prowa-
dzi agresywny zakup port-
feli wierzytelności przy 
agresywnym zwiększaniu 
zadłużenia, po prostu do 
nich nie docierała?

Wróżeniem z fusów jest 
teraz zastanawianie się, 
czy doszłoby do zdarzeń 
z ostatnich dni, gdyby 
podczas walnego zgroma-
dzenia podjęto szybkie, 
sensowne decyzje. Ale 
warto to pytanie postawić.
I warto też zwrócić uwa-
gę, że gdy mówi się o spół-
kach, akcjach, obligacjach, 
niemal wszyscy dyskutu-
ją o zarabianiu pieniędzy 
i wspieraniu rozwoju go-
spodarki. Sfera corpora-
te governance, czyli ładu 
korporacyjnego, jest de-
monstracyjnie lekceważo-
na. I tu pojawia się kolejne 
pytanie bez odpowiedzi: 
jaka jest rola rady nadzor-
czej w spółkach takich jak 
GetBack? Czy można dziś 
obarczać winą jedynie za-
rząd, a zapominać o roli 
rady nadzorczej, wybra-
nej głosami akcjonariusza 
większościowego? Zgodnie 
z prawem rada nadzorcza 
zobowiązana jest przecież 
do sprawowania stałego 
nadzoru nad działalnością 
spółki we wszystkich dzie-
dzinach jej działalności. 
O znaczeniu ładu korpora-
cyjnego zapominają emi-

tenci, inwestorzy i media. 
Tyle się mówi o edukacji 
finansowej, koncentrując 
się na szkoleniach z obsta-
wiania kursów i psycho-
logii inwestowania. Nie 
przesadzając, wielu nega-
tywnych zdarzeń udałoby 
się uniknąć, gdyby w Pol-
sce przykładano większą 
wagę do ładu korporacyj-
nego – gdyby np. szkolono 
ludzi również w tym ob-
szarze.

Fakty są takie, że 
w sprawie GetBacku mamy 
co najmniej kilka tysięcy 
poszkodowanych obligata-
riuszy...
Potencjalnie poszkodowa-
nych. Na dziś poszkodo-
wanych wcale nie jest tak 
dużo. GetBack spóźnia się 
ze spłatą na ok. 90 mln zł  
– tyle wiemy dziś. Dla 
większości osób – z for-
malnego punktu widze-
nia – nic się nie zmieni-
ło. Dopiero gdy nadejdzie 
termin zapadalności ko-
lejnych obligacji i GetBack 
nie wykupi papierów, bę-
dzie można mówić o szko-
dzie tysięcy obligatariuszy. 
Choć oczywiście minorowe 

nastroje obligatariuszy nie 
dziwią. Brak spłaty wobec 
wierzycieli na stosunko-
wo niewielką kwotę nie-
dobrze wróży.

Ludzie już planują 
składać pozew zbiorowy. 
Mają szanse?
Nie wiem. Dużo zależy od 
tego, w jaki sposób sprze-
dawano im obligacje. Jeśli 
dochodziło do misselin-
gu, jeżeli niektórzy tzw. 
doradcy klienta (w prak-
tyce – sprzedawcy) pomi-

Sprawa GetBacku pokazuje, że trzeba skupić się na zapewnieniu odpo
 rozmowa  Mariusz Janicki: Niemal wszystko, o czym obecnie się pisze i mówi, było wyraźnie 
wskazane w prospekcie emisyjnym akcji w opisie czynników ryzyka
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Mariusz Kanicki, makler 
papierów wartościowych, 

autor bloga „Mój Giełdowy 

Punkt Widzenia”

 finanse  Wszyscy, 
którzy rozliczają PIT 
i mają roczne dochody 
powyżej miliona 
złotych w 2020 r., 
zostaną zobowiązani 
do zapłaty  
podatku 
solidarnościowego
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zapłaci 25 tysięcy milionerów Jak rósł PKB

w ostatnich

kwartałach

(w proc.)

Źródło: GUS MC
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 koniunktura  Konsumpcja i inwestycje nakręcają 
wzrost PKB bardziej, niż oczekiwała tego większość 
ekspertów. Wstępne dane GUS mówią,  
że gospodarka w I kw. urosła o 5,1 proc.  

Marek Chądzyński  

marek.chadzynski@infor.pl

Na początku roku udało się 
utrzymać szybki wzrost go-
spodarczy, choć ekonomiści 
spodziewali się pierwszych 
oznak chłodzenia koniunk-
tury. Nie widać ich jednak. 
Według opublikowanego 
wczoraj przez GUS wstęp-
nego odczytu za I kw. PKB 
wzrósł o 5,1 proc. Czyli moc-
niej, niż szacowali eksperci 
– konsensus rynkowy wska-
zywał na 4,8-proc. wzrost, 
czyli lekkie wyhamowanie 
względem końcówki ubie-
głego roku. 

Hamowania nie było za 
sprawą nadal silnego popy-
tu krajowego. Ekonomiści 
Banku Millennium uważa-
ją, że na podstawie opubliko-
wanych do tej pory danych 
miesięcznych z gospodarki 
można zaryzykować tezę, 
że głównym motorem nadal 
jest konsumpcja prywatna. 
Jej wzrost mógł nawet przy-
spieszyć do ponad 5 proc. rok 
do roku, czyli przeskoczyć 
wynik za IV kw. 2017 r. Czyn-
niki, które sprawiają, że Po-
lacy chętnie chodzą na zaku-
py, są od dłuższego już czasu 
ciągle takie same: bardzo do-
bra sytuacja na rynku pracy, 
która powoduje wzrost do-
chodów gospodarstw domo-
wych i poprawę nastrojów 
konsumentów. Podobnie 
uważają ekonomiści PKO BP.  
Ich zdaniem konsumpcja 
prywatna mogła wzrosnąć 
nawet o 5,2 proc. 

Zagadką jest dynamika 
inwestycji. Szybki wzrost 
PKB sugeruje, że i tu na 

początku roku było dobrze. 
PKO BP uważa, że mogły 
one zwiększyć się nawet  
o 14 proc. w skali roku. Ana-
litycy Banku ING obstawiają, 
że wzrost mógł być 12-proc. 
Przed publikacją danych 
większość ekspertów nie 
była aż tak optymistycznie 
nastawiona, licząc na nie-
wiele ponad 9 proc. Ale od 
wczoraj coraz częściej sły-
chać, że inwestycje rosły 
w „dwucyfrowym tempie”, 
czyli co najmniej o 10 proc.  
rok do roku. To byłby nie-
zły wynik w porównaniu 
z umiarkowanie dobrym 
z końca roku (5,4 proc.). 

– Na szybki wzrost na-
kładów na środki trwałe 
wskazują dane o produkcji 
budowlano-montażowej, 
wspieranej przez napływ 
pieniędzy z budżetu Unii 
Europejskiej – uważają eko-
nomiści Banku Millennium. 
Ale zastrzegają: lepiej nie 
przesadzać z optymizmem 
w prognozowaniu inwesty-
cji. Trudno będzie, według 
nich, utrzymać ożywienie 
inwestycji publicznych, 
natomiast perspektywy 
dla inwestycji prywatnych 
nadal są niepewne. „Wska-
zuje na to badanie ankie-
towe przedsiębiorstw pro-
wadzone przez NBP, według 
którego irmy o relatywnie 
mniejszym wykorzystaniu 
funduszy europejskich obni-
żyły w stosunku do poprzed-
niej ankiety planowane na 
2018 r. oczekiwania doty-
czące nakładów na środki 
trwałe” – zwracają uwagę 
w swoim komentarzu do 
wczorajszych danych GUS. 

W utrzymanie wysokiego 
tempa inwestycji nie wierzy 
też Bank ING. Według jego 
ekonomistów nadal będą 
one rosły, ale w tempie poni-
żej 10 proc. rocznie. Ich zda-
niem w ogóle powinniśmy 
się raczej oswajać z myślą, 
że gospodarczy wzrost nie 
będzie już tak szybki w ko-
lejnych kwartałach jak obec-
nie. W drugiej połowie roku 
może on wynosić ok. 4 proc. 
Powody? Konsumpcja pry-
watna też prędzej czy póź-
niej złapie zadyszkę, choćby 
ze względu na efekty wy-
sokiej bazy z poprzedniego 
roku i początku obecnego. 
Ale głównym zagrożeniem 
może być wyhamowanie po-
pytu z zagranicy. Zwłaszcza 
w sytuacji, gdy koniunktura 
w niemieckiej gospodarce 
miałaby się trwale pogor-
szyć. Wskazują na to eko-
nomiści Banku ING, ale też 
PKO BP. Ich zdaniem już  
w I kw. słabnący eksport 
mógł ciągnąć w dół dyna-
mikę PKB. W marcu dei-
cyt obrotów bieżących po-
większył się do 982 mln euro 
z 972 mln euro w lutym. 
Główny powód to hamo-
wanie dynamiki eksportu 
w odpowiedzi na coraz niż-
szy popyt. W ocenie PKO BP 
popyt zagraniczny może na-
dal słabnąć, bo szczyt dobrej 
koniunktury globalna go-
spodarka ma już za sobą. To 
oznacza, że polskim irmom 
coraz trudniej będzie znaj-
dować nabywców swoich to-
warów. Co przełoży się na 
wyniki w eksporcie i może 
hamować tempo wzrostu 
polskiej gospodarki.  ©℗

Jest dobrze,  
ale spowolnienie  
musi nadejść

Tematy dnia

wnieniu odpowiedniego poziomu informacji

i Polityki Społecznej ocenia, 
że uzyska w ten sposób ok. 
650 mln zł. Pierwsze składki 
traiłyby do funduszu soli-
darnościowego już w stycz-
niu 2019 r.

Pakiet społecznej 
odpowiedzialności

Ogłoszony projekt to niejedy-
na propozycja, jaką zaprezen-
towali wczoraj przedstawi-
ciele rządu. Kolejna to pakiet 
społecznej odpowiedzialno-
ści – czyli lista propozycji 
skierowanych do niepełno-
sprawnych, wśród których 
są m.in. reforma orzeka-
nia o niepełnosprawności 
i wprowadzenie orzekania 

o niesamodzielności. Pakiet 
zawiera także pomysł dodat-
ku do emerytur dla rodziców 
opiekujących się niepełno-
sprawnymi dziećmi. Re-
sort rodziny, pracy i polityki 
społecznej deklaruje także 
zwiększenie dostępności tur-
nusów rehabilitacyjnych dla 
osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności i więk-
sze doinansowanie warszta-
tów terapii zajęciowej. 

W ofercie znalzła się też 
opieka wytchnieniowa. To 
zapewnienie opieki niepełno-
sprawnemu w czasie, gdy nie 
może jej sprawować opiekun 

– bo np. musi załatwić urzę-
dowe sprawy albo odpocząć. 
Ministerstwo Rodziny chce 
zaproponować zwiększony 
dostęp do usług w domu czy 
okresowy pobyt w dostoso-
wanych placówkach.

Trzecim elementem pla-
nu dla niepełnosprawnych 
ma być program „Dostęp-
ność Plus”. Do 2025 r. dzię-
ki niemu zniesiona będzie 
większość barier, na jakie 
traiają w codziennym funk-
cjonowaniu osoby starsze 
i chore. To jedna z zapowie-
dzi piątki Morawieckiego, 
czyli priorytetów rządu na 
najbliższe miesiące. Wszyst-
kie nowe budynki publicz-
ne mają być w pełni dostęp-
ne dla niepełnosprawnych 
i seniorów, podobnie każdy 
nowo zakupiony autobus 
i tramwaj i co najmniej jed-
na piąta lokali w programie 
„Mieszkanie Plus”. 

Najsilniejsi wspierają 
potrzebujących

Najważniejszym systemo-
wym rozwiązaniem pozosta-
nie jednak przez lata ogło-
szona właśnie danina. – To 
realizacja zasady solidarności 
społecznej, gdzie najsilniejsi 
i najzamożniejsi wspierają 
osoby najbardziej potrzebu-
jące – uzasadniała pomysł 
minister inansów Teresa 
Czerwińska. Ale to idea, któ-
ra budzi kontrowersje przy-
najmniej z dwóch powodów. 

– To nie podatek, który 
zrobi krzywdę gospodarce 
czy bogatym. Premier zręcz-
nie wybrnął z pułapki dema-
gogii podatkowej, która pole-

ga na mówieniu, że ci bogaci 
mają płacić na tych biednych, 
a rząd im pomoże. Tyle że ta 
pułapka nadal działa, a rodzi-
ny niepełnosprawnych i tak 
zapłacą w podatkach wię-
cej, niż dostaną, bo trzeba 
utrzymać rząd i urzędników 
– mówi Andrzej Gwiazdow-
ski z Centrum im. Adama 
Smitha. Krytycy tego pomy-
słu twierdzą też, że to kolej-
ny ruch PiS po np. rozwią-
zaniach dotyczących kwoty 
wolnej, który nie jest działa-
niem całościowym, a jedynie 
cegiełką, która komplikuje 
system podatkowy. 

– Jak się nie ma kasy, 
to trzeba znaleźć. Podat-
ki muszą być przemyślane, 
jak konstruujemy podatek 
ad hoc, to robimy bałagan 
w systemie. Myślałem, że 
w Polsce nie będziemy się 
bawili w janosików. Psujemy 
w ten sposób system podat-
kowy i emerytalny – mówi 
Mirosław Gronicki, były mi-
nister inansów. 

Z kolei Izabela Leszczyna, 
posłanka PO, zwraca uwa-
gę, że to kolejna podwyżka 
opłat czy podatków dokony-
wana przez rząd, co pozwa-
la kwestionować opowieści 
o olbrzymich sukcesach 
w uszczelnieniu podatków. 
– Jeśli jest tak dobrze, to cze-
mu jest tak źle? Ten podatek 
jest szczególnie zły, bo łamie 
zasadę, że dochody budżetu 
nie są znaczone. Nie może 
być tak, że niepełnosprawni 
będą czuli się zobowiązani 
wobec najbogatszych. Tylko 
PiS może to wymyślić – za-
uważa Leszczyna.  ©℗

Nowy podatek 
w pierwszym roku 
ma zapewnić  
ok. 1,15 mld zł 

jali informowanie o ryzy-
kach inwestycyjnych lub 
mówili nieprawdę – być 
może część obligatariu-
szy ma szanse. Ale moim 
zdaniem dziś taka dys-
kusja jest przedwczesna. 
Wszyscy już pogrzebali 
GetBack, ale gdyby spółka 
szybko otrzymała zastrzyk 
prawdziwych pieniędzy na 
poziomie 300–400 mln zł, 
możliwe, że by sobie pora-
dziła z najpoważniejszymi 
trudnościami. To jest naj-
korzystniejszy wariant dla 
wszystkich interesariuszy, 
a nie postępowanie re-
strukturyzacyjne. 

Unia Europejska zdecy-
dowała, że przy ofertach 
publicznych o wartości do 
1 mln euro rocznie prospekt 
emisyjny będzie zbędny. 
Państwa członkowskie 
mogą zdecydować o więk-
szej kwocie, u nas to ma 
być do 5 mln euro.
Oferta publiczna bez pro-
spektu, czyli hulaj dusza, 
piekła nie ma. Nie rozu-
miem tego działania. I nie 
podzielam radości niektó-
rych komentatorów. Unij-
ni decydenci skupiają się 
na mówieniu o rozwoju 
przedsiębiorczości, o ła-
twiejszym inwestowaniu. 
Ale sprawa GetBacku po-

kazuje, że trzeba skupić 
się na zapewnieniu odpo-
wiedniego poziomu infor-
macji. Akurat w przypad-
ku GetBacku mieliśmy do 
czynienia z ofertami pry-
watnymi – bez prospektu  
i z ofertami publicznymi 
– z prospektem. Procedura 
zatwierdzenia prospektu 
jest kosztowna i zniechę-
cająca mniejszych emiten-
tów do pozyskiwania kapi-
tałów na szerokim rynku. 
I dobrze! Wielu z tych emi-
tentów nie nadaje się do 
funkcjonowania na rynku 
publicznym. Jeśli nadmier-
nie ułatwimy emisje w dro-
dze ofert publicznych, to 
za 3–4 lata, może nie bę-
dziemy mieli tak spekta-
kularnych przypadków jak 
GetBack, ale gdy dodamy 
do siebie wszystkich przy-
szłych małych, niewypła-
calnych emitentów, to ska-
la wyjdzie podobna.

Pan jest specjalistą. Pan 
rozumie, co jest napisane 
w prospekcie emisyjnym. 
Wielu indywidualnych inwe-
storów tego nie rozumie. 
I z ich punktu widzenia 
prospektu mogłoby wcale 
nie być.
Kiedy ćwierć wieku temu 
po raz pierwszy zaintere-
sowałem się giełdą, naj-

ważniejsze dla mnie były 
liczby i szybki, łatwy zysk. 
Dzisiaj za ważniejsze uwa-
żam słowa i treści, liczby są 
na dalszym miejscu. Przy-
znaję, zrozumienie infor-
macji zawartych w pro-
spektach wymaga sporo 
wysiłku. Przygotowując 
wspomniany przez pana 
wpis „Widziały gały, co bra-
ły”, początkowo chciałem 
po prostu zacytować kil-
ka ryzyk z prospektu Get-
Backu. Mimo że mój wpis 
zawiera cytaty, to w więk-
szości są one ograniczone 
do tytułu ryzyka. Sam opis 
czynnika ryzyka zawar-
ty w prospekcie to zdania 
wielokrotnie złożone z wie-
lokrotnymi zastrzeżenia-
mi, po kilku słowach łatwo 
zgubić wątek. We wszyst-
kich prospektach jest po-
dobnie. Prospekt emisyjny 
to 400–500 stron drobnym 
druczkiem. Ale jeśli nie ro-
zumiemy, w co właściwie 
chcemy zainwestować pie-
niądze, to może warto trzy 
razy się zastanowić, czy 
na pewno powinniśmy to 
zrobić. A jeśli odpowiemy 
tak, warto wtedy sobie za-
dać pytanie, które prawie 
100 lat temu zadał Konrad 
Tom: „A ile można na tym 
stracić?”.  ©℗
 Rozmawiał Patryk Słowik
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LICZBA I ZAROBKI 
PRACOWNIKÓW OBSŁUGI KLIENTA*

STRUKTURA KOSZTÓW 
POCZTY POLSKIEJ W 2017 R.

2011

94

93%

2012

91,3

90%

2013

86,6

87%

2014

82

87%

2015

76,9

84%

2016

78

82%

2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

79,4

86%

69,5%

* głównie listonoszy i pracowników placówek pocztowych

Średnia płaca 
(proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)

KOSZTY 
PRACY

USŁUGI 
OBCE

14,8

ZUŻYCIE 
MATE-
RIAŁÓW 
I ENERGII

4,5 AMORTY-
ZACJA

3,3

POZOSTAŁE KOSZTY,
W TYM OPERACYJNE 
I FINANSOWE

7,9

Źródło: spółka

 usługi  Poczta Polska zwiększy w tym roku zatrudnienie o tysiąc osób 
– dojdą głównie listonosze, ale i tak będzie ich brakowało

Elżbieta Rutkowska 

elzbieta.rutkowska@infor.pl

– Poczta Polska ma pro-
blem. W październiku ub.r. 
zrobiła badanie obciążenia 
pracą, z którego wynika, że 
samych listonoszy trze-
ba zatrudnić jeszcze 900, 
a prawdopodobnie nie ma 
na to pieniędzy. Dlatego za-
rząd kwestionował wiary-
godność wyników, twier-
dząc, że są one zawyżone 
– mówi Leszek Michoński, 
przewodniczący Związku 
Zawodowego Pracowników 
Poczty Polskiej „Wschód” 
z siedzibą w Zamościu. 

Ten związek przekazał 
swoim członkom nieoicjal-
ne rezultaty badania, z któ-
rego wynika ponadto, że 
średnie obciążenie placówek 
pocztowych wynosi 95 proc. 
W uproszczeniu – przez tyle 
czasu pracownicy placówek 
pocztowych mają przy okien-
kach klientów.

Oicjalnie przedstawicie-
le załogi nie znają wyników 
analizy, bo zarząd Poczty 
Polskiej dotychczas nie za-
twierdził badania, co może 
świadczyć o wątpliwościach 
co do jego rzetelności.

Do pytania DGP, czy wy-
nik 900 (a dokładnie 895,54) 
brakujących etatów jest 
prawdziwy, spółka się nie 
odniosła. Odpowiedziała 
na drugie: czy to badanie 
jest wiarygodne?

– W trosce o naszych pra-
cowników, a także o jakość 
naszych usług regularnie 
przeprowadzamy badania 
funkcjonowania służby 
doręczeń i placówek pocz-
towych. Są one wiarygod-
ne, ponieważ przeprowa-
dzamy je z zachowaniem 
wszelkich reguł metody-
ki realizacji takich badań 
– odpowiada Justyna Siwek, 
rzeczniczka spółki. 

– Nawet rozumiem, że 
pracodawca ma wątpliwo-
ści co do badania – stwier-
dza jednak Leszek Michoń-
ski. – Przeprowadza się je 
w jakimś momencie, a po-
tem wyciąga z tego wnio-
ski dotyczące całego roku. 
A przecież obciążenie pracą 
nie jest stałe. Zależy m.in. 
od sezonu, ze szczytem 
przypadającym przed świę-
tami, a także od sytuacji 
na rynku i działań naszej 
konkurencji. W każdym ra-
zie na pewno brakuje nam 
sporo listonoszy. Myślę, 
że w tegorocznej puli no-
wych pracowników listo-
noszy będzie ok. 400 – to 
i tak o wiele za mało w sto-
sunku do potrzeb – dodaje.

Biuro prasowe spółki nie 
odpowiedziało nam wprost 
na pytania, ilu listonoszy 
brakuje Poczcie Polskiej 
i ilu operator zatrudni 
w tym roku. – W bieżącym 
roku irma chce zatrudnić 
ok. 1 tys. pracowników, 
w tym listonoszy – infor-
muje rzeczniczka. Dodaje, 
że ta ostatnia grupa będzie 
stanowiła zdecydowaną 
większość nowo przyjętych. 
Dokładnej liczby nie podaje.

Do 2015 r. liczba pra-
cowników obsługi klien-
ta – czyli głównie listono-
szy i osób w okienkach na 
poczcie – systematycznie 
spadała. Jeszcze w 2011 r. 
Poczta Polska w całym kra-
ju zatrudniała ich 94 tys., 
a cztery lata później już tyl-
ko 77 tys. Dopiero w 2016 r. 
zatrudnienie zaczęło ro-
snąć i w ciągu dwóch lat 
przybyło 2,5 tys. pracowni-
ków, z czego 1,4 tys. w ub.r. 
(wśród zatrudnianych prze-
ważali listonosze). 

Teraz ogłoszenia rekru-
tacyjne ukazują się re-
gularnie. Poczta zachęca 
stabilnym zatrudnieniem, 

umową o pracę, trzynast-
ką i wypłatą na czas. Nie 
może jednak wabić wysoko-
ścią zarobków. Po ostatniej 
ubiegłorocznej podwyżce 
dla pracowników eksplo-
atacji (listonosze, obsługa 
z okienek, pracownicy sor-
towni, kierowcy, pracow-
nicy ochrony) ich średnie 
wynagrodzenie wzrosło 
do 3625 zł brutto, z czego 
2689 zł to płaca zasadni-
cza, 597 zł – premie, a 339 zł 
– dodatek stażowy.

To jednak tylko średnia. 
Serwis Wynagrodzenia.pl 
irmy Sedlak & Sedlak na 
podstawie ankiety wśród 
ponad 300 listonoszy wy-
liczył w styczniu tego roku, 
że mediana zarobków na 

tym stanowisku wynosi 
2286 zł (połowa listonoszy 
zarabia powyżej, a połowa 
poniżej tej kwoty). Jedna 
czwarta najgorzej opła-
canych listonoszy dostaje 
mniej niż 2139 zł, a jedna 
czwarta najlepiej opłaca-
nych – powyżej 2600 zł. 

Wynagrodzenia są głów-
nym wydatkiem Poczty. 
W ub.r. stanowiły 70 proc. 
kosztów – 4,2 mld z niemal 
6 mld zł.

Sytuację kadrową mogli-
by uratować obcokrajow-
cy zadowalający się niższą 
pensją. Spółka nie stara się 
ich przyciągnąć. W kwiet-
niu na prezentacji wyni-
ków za ub.r. Przemysław 
Sypniewski, prezes Poczty 
Polskiej, mówił dziennika-
rzom, że jeśli cudzoziem-

cy zgłoszą się sami, mają 
szansę na pracę, ale irma 
nie przewiduje dla nich 
odrębnej akcji rekrutacyj-
nej. Specjalne działania 
obejmują za to więźniów  
– w ramach programu Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości 
operator zatrudnił w ub.r. 
ok. 500 skazanych w sor-
towniach.

W 2016 r. Poczta Pol-
ska podniosła pensje dwa 
razy, a w ub.r. były kolej-
ne trzy fale podwyżek. Od 
maja ub.r. są też regular-
ne premie – i w sumie wy-
nagrodzenia najmniej za-
rabiających pracowników 
wzrosły o prawie 800 zł. 
W kwietniu Przemysław 
Sypniewski deklarował, że 
przeprowadzenie dalszych 
podwyżek będzie zależało 
od tego, czy irma w tym 
roku zwiększy przychody.

W pierwszej połowie 
obecnej dekady Poczta 
Polska notowała pod tym 
względem trend spadko-
wy: z niemal 6,4 mld zł 
przychodów w 2011 r. ze-
szła do 6,2 mld zł w kolej-
nym roku, a później spadła 
poniżej granicy 6 mld zł.  
W 2016 r. jej obroty wyniosły 
5,4 mld zł i dopiero w ub.r. 
przełamano niekorzystną 
tendencję – do 6 mld zł  
przychodów operatorowi 
zabrakło tylko 3 mln zł.  
Udało się też wygenero-
wać 1,3 mln zł zysku brutto 
– wobec 65,3 mln zł straty 
z roku poprzedniego. 

W tym roku wzrost ob-
rotów ma dać m.in. pla-
nowane zwiększenie do 
11 tys. liczby punktów 
odbioru przesyłek. Obec-
nie jest ich ponad 7 tys., 
nie tylko na pocztach, lecz 
także na stacjach sieci  
Orlen, w sklepach sieci 
Żabka oraz kioskach i sa-
lonikach Ruch. ©℗

Kraj

70 proc. kosztów 
Poczty (4,2 mld 
z niemal 6 mld zł)
to wynagrodzenia

 c
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Sprzęt pobierający  
energię czeka rewolucja
Nowa, bardziej przejrzysta 
etykieta energetyczna ma pomóc 
konsumentom dokonać lepszego 
wyboru sprzętu. AGD, RTV, 
telefony, kotły grzewcze będą 
musiały też spełniać rygorystyczne 
wymogi ekoprojektowania

Finlandia nie należy  
do najszczęśliwszych 
krajów na świecie
Państwo jest podziwiane  
za granicą za swoją politykę 
pracowniczą, dotyczącą urlopów 
rodzicielskich czy edukacyjną. 
Jednak w samej Finlandii taki 
odbiór spotyka się z chłodnym 
przyjęciem
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Fundacja Sorosa  
znika z Węgier
Fundacja Open Society jako 
powód podaje „coraz bardziej 
represyjny klimat polityczny 
i prawny” w tym kraju

Petru zakłada  
nową partię
Były lider Nowoczesnej 
oświadczył, że nie skorzysta 
z propozycji szefa PO Grzegorza 
Schetyny, który zaprosił go  
do swojego ugrupowania

Press Club Polska  
o przepustkach do Sejmu
We wtorek złożono 
w prokuraturze zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa z art. 44 
ust. 1 prawa prasowego. 
Zawiadomienie dotyczy 
utrudniania krytyki prasowej
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Pocztowy problem 
z doręczycielami
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Czy dostępne na rynku 
suplementy diety są 
bezpieczne dla zdrowia 
(proc.)

5,04
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�

Powody stosowania 
suplementów diety 
(proc.)

�

Działania niepożądane 
suplementów diety 
(proc.)
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Rynek
suplementów diety

RACZEJ 

TAK

ZDECYDOWANIE TAK

ŁATWIEJSZY SPOSÓB 

UZUPEŁNIENIA NIEDOBORÓW 

NIŻ PRAWIDŁOWA DIETA

INWESTYCJA 

W SWOJE 

ZDROWIE

PODRAŻNIENIE 
PRZEWODU 
POKARMOWEGO

REAKCJE ZE STRONY 
UKŁADU SERCOWO-
-NACZYNIOWEGO

ZABURZENIA STANU 
PSYCHICZNEGO

INNE

REAKCJE 
SKÓRNE

CHĘĆ POPRAWY WYGLĄDU 

ZEWNĘTRZNEGO

WZMOŻONY WYSIŁEK 

FIZYCZNY, TRENIG

POPRAWA ODPORNOŚCI 

I CHĘĆ ZABEZPIECZENIA 

SIĘ PRZED INFEKCJAMI

ZDECYDOWANIE NIE

RACZEJ

NIE

TRUDNO POWIEDZIEĆ

Źródło: raport Aliant Consulting Group, badanie UMED

Fot. Lightspring/Shutterstock

* prognoza

Patrycja Otto 

Klara Klinger 

dgp@infor.pl

Rynek suplementów rośnie 
z roku na rok. W 2017 r. wart 
był 4,02 mld zł. Polacy rocznie 
kupują już 240 mln opakowań, 
większość w aptekach. Średnia 
cena zakupu wynosi 16,30 gr  
– to więcej niż w przypadku 
leków bez recepty – 11,90 zł.

Probiotyki tylko z nazwy

Wprowadzenie suplementów 
na rynek jest bardzo proste. 
Wystarczy powiadomić o tym 
Główny Inspektorat Sani-
tarny i już można rozpocząć 
sprzedaż. Nawet jeśli GIS bę-
dzie miał jakieś wątpliwości 
dotyczące produktu, cała pro-
cedura wyjaśniająca zajmu-
je mu 4–6 miesięcy. Około  
80 proc. zgłoszonych produk-
tów jest obecnie badanych, 
ale to nie przeszkadza, by 
je sprzedawać.

– Tymczasem wprowa-
dzenie leku na rynek zaj-
muje 20 lat, a OTC (produkty 
bez recepty – red.) – dwa lata 
– mówi prof. Przemysław Kar-
das, kierownik Zakładu Medy-
cyny Rodzinnej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Zwraca 
też uwagę, że na rynku są już 
suplementy diety stosowane 
podczas chorób nowotworo-
wych czy przy nieznanej me-
dycynie dolegliwości jak za-
kwaszenie.

Niektóre z tych produk-
tów mogą być niebezpiecz-

ne. Narodowy Instytut Le-
ków podaje niepokojące 
wyniki badań probiotyków, 
jakie prowadził w 2017 r. (na 
zlecanie GIS). Te preparaty, 
zawierające kultury bakte-
ryjne lub drożdże, pacjenci 
stosują jako uzupełnienie 
przy kuracji antybiotykami. 
Z 30 przebadanych probio-
tyków (z których część była 
sprzedawana jako suple-
ment diety) tylko 5 speł-
niało normy. Reszta wła-
ściwie była bezużyteczna. 
W efekcie choć preparat 
sam w sobie nie był szkodli-
wy dla zdrowia, to mógł być 
niebezpieczny, bowiem nie 
spełniał swojej roli i nie za-
pobiegał niszczącemu dzia-
łaniu antybiotyków.

NIL apeluje o zmianę prze-
pisów i zaleca zwiększenie 
liczby kontroli. Zdaniem  
dr Anny Kowalczuk, dyrekto-
ra izby, najważniejsze powin-
no być badanie produktów 
sprzedawanych w aptekach. 
To, że są one dostępne w ta-
kim miejscu, niejako doda-
je tym preparatom prestiżu 
i może wzbudzać u ludzi za-
ufanie, że są one sprawdzone 
i na pewno nie szkodzą. Za 
uzyskanie atestu umożliwia-
jącego wstawienie preparatu 
na apteczne półki powinien 
zdaniem Kowalczuk płacić 
producent. Obecnie nie ma 
takiego obowiązku. 

Państwowa Inspekcja Sa-
nitarna prowadzi badania 
suplementów diety, ale są 
one ograniczone, bo – jak 
tłumaczy Jan Bondar, rzecz-
nik GIS – budżet tej instytucji 
jest mały. Sanepid sprawdza 
próbki we własnych laborato-
riach, ale ocenia je tylko pod 
kątem mikrobiologicznym, 
zanieczyszczenia metala-
mi ciężkimi i prawidłowo-

ści w oznakowaniu produk-
tu. Podczas badań w 2017 r. 
zdyskwaliikował ze względu 
na złe znakowanie aż 79,03 
proc. z przebadanych 4280 
suplementów. 

Polacy wierzą 
w suplementy

Tymczasem większość Po-
laków sięgających po te spe-
cyiki bezgranicznie im ufa. 

– Aż 55,5 proc. uważa, że 
dostępne na rynku produk-
ty są bezpieczne dla zdro-
wia. Zaledwie 13,5 proc. jest 
zdania, że mogą być szkodli-
we – wynika z najnowszego 
badania przeprowadzonego 
przez Zakład Medycyny Ro-

dzinnej Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi. 

Jednocześnie jednak  
11,1 proc. badanych zgłasza 
niepożądane działania su-
plementów. Najczęściej są 
to podrażnienia przewodu 
pokarmowego, zaburzenia 
stanu psychicznego, reakcje 
skórne, niepokojące reakcje 
układu sercowo-naczynio-
wego.

Dlatego prof. Przemysław 
Kardas postuluje rozsze-
rzenie badań na temat wy-
stępowania niepożądanych 
efektów ich stosowania oraz 
zmodyikowanie przepisów 
tak, by obywatele mieli moż-
liwość raportowania ewen-

tualnych działań niepożą-
danych. 

– W tej chwili takie prze-
pisy nie istnieją. Działania 
niepożądane można zgłaszać 
tylko w stosunku do leków 
– podkreśla. 

Nie zmieniać przepisów, 
wystarczą kary

Również NIK w ostatnim 
raporcie z 2017 r. zwró-
cił uwagę na konieczność 
zmian na rynku suplemen-
tów diety. Jego zdaniem to 
błąd, że procedura weryi-
kacyjna GIS nie wstrzymuje 
dystrybucji produktu. Zale-
ca edukację konsumentów 
na temat tego, co to są su-
plementy i jakie ryzyko wią-
że się z ich przyjmowaniem. 

– Bywa, że wchodzą one 
w interakcje z przyjmowa-
nymi już przez pacjentów 
lekami. Przykładem jest mi-
łorząb japoński, który u cho-
rych przyjmujących leki 
przeciwzakrzepowe może 
powodować sporadyczne 
krwawienia – mówi Prze-
mysław Kardas. 

Marcin Czech, wicemini-
ster zdrowia, zapewnia, że 
resort chce poprawić bez-
pieczeństwo konsumentów 
i wprowadzić nadzór nad 
stosowaniem suplemen-
tów diety.

– Problem w tym, że 
są one środkiem spożyw-
czym. Dlatego wprowadza-
nie zmian jest utrudnione 
– mówi.

Resort myśli też o kam-
paniach edukacyjnych dla 
konsumentów oraz o ure-
gulowaniu przepisów do-
tyczących reklam. Zdaniem 
ministerstwa nie powinny 
one wprowadzać w błąd, 
a obecność lekarza w rekla-
mie może sugerować, że to 
wyrób medyczny polecany 
przez fachowca. 

Co na to producenci suple-
mentów?

– Jesteśmy przeciw-
ni zmianom w sprawach, 
które już są wystarczają-
co uregulowane prawnie 
lub zostały objęte samo-
regulacją branży. Wystar-
czy usprawnienie nadzoru 
sprawowanego przez in-
spekcje powiatowe i wo-
jewódzkie oraz kary za 
wprowadzanie produktów 
niespełniających wymogów 
prawa, które powinny być 
nieuchronne i dotkliwe 
– podkreśla dr Katarzyna 
Suchoszek, prezes zarządu 
Krajowej Rady Suplemen-
tów i Odżywek.  ©℗

Suplementy pod (słabym) nadzorem

Kraj

Patrycja Otto 
patrycja.otto@infor.pl

Nowelizacja ustawy o ochro-
nie zdrowia przed następ-
stwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych 
z 2016 r. zakazała sprzedaw-
com mówienia klientom 
o oferowanych wyrobach ty-
toniowych. Handlowiec może 
powiedzieć, że je ma, ale nie 
wolno mu nic powiedzieć na 
ich temat. Każda taka infor-
macja jest traktowana jak re-
klama produktu, za głoszenie 
której grozi grzywna. 

– Obecnie ma miejsce ko-
lejna nowelizacja ustawy. 
Tym samym nadarza się oka-
zja do przywrócenia kiedyś 
obowiązujących zapisów. Dla-
tego przy okazji kończących 
się właśnie konsultacji spo-
łecznych złożyliśmy pismo 
w tej sprawie – komentuje 
Maciej Ptaszyński, dyrektor 
Polskiej Izby Handlu. Doda-
je, że zostało ono wysłane 
nie tylko do resortu zdrowia 
odpowiadającego za zmiany 

w przepisach, ale też do Mini-
sterstwa Rolnictwa oraz Mi-
nisterstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii. 

– Apelujemy w nim o roz-
dzielenie reklamy od infor-
macji, której celem jest jedy-
nie oznajmianie o cechach 

produktu, czyli niezawiera-
jącej przekazu zachęcające-
go do zakupu lub używania 
tytoniu. Szczególnie że w po-
dobnym kierunku zmierzają 
inne kraje w Europie, m.in. 
Wielka Brytania – wylicza 
Maciej Ptaszyński. 

Powołuje się na wyniki 
badania przeprowadzonego 
wśród konsumentów od li-
stopada do grudnia 2017 r. 
przez Instytut Badań Ryn-

kowych i Społecznych. 86,1 
proc. ankietowanych oceniło, 
że sprzedawcy powinni mieć 
możliwość informowania 
o produktach tytoniowych, 
które sprzedają. 88,5 proc. 
było za tym, by w punktach 
sprzedaży znajdowała się 
informacja o mniej szko-
dliwych alternatywach. An-
kietowani są też za tym, by 
państwo promowało rozwój 
nowych technologii, które 
obniżają szkodliwość pro-
duktów zawierających ni-
kotynę. 

Handlowcy zauważają, 
że nie oczekują czegoś wy-
jątkowego. – Możliwość in-
formowania o cechach pro-
duktu została utrzymana na 
przykład w stosunku do in-
nych używek, choćby alkoho-
lu – zauważa Piotr Pszonka, 
dyrektor kategorii produkto-
wej w sieci Żabka Polska. Pod-
kreśla, że idealnym rozwiąza-
niem byłoby wprowadzenie 
możliwości informowania 
o dostępnych produktach, 
zwłaszcza tych o mniejszej 

szkodliwości, i ich cechach 
w formie graicznej wywie-
szonej na sklepie.

DGP zapytał resort zdrowia 
o opinie do kierunku zmian 
proponowanego przez PIH. 
Wczoraj nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi. Sceptycznie do 
pomysłu podchodzą organi-
zacje walczące z konsump-
cją tytoniu oraz lekarze, 
szczególnie ci zaangażowa-
ni w pracę poradni antyni-
kotynowych.

– Palenie papierosów to 
uzależnienie, z którym trud-
no zerwać. Dostęp do infor-
macji o alternatywnych, 
mniej szkodliwych produk-
tach, da takim konsumen-
tom jedynie błogie poczucie 
bezpieczeństwa. A to nie o to 
chodzi. Nie jest to droga do 
ograniczenia palenia w Pol-
sce – podkreśla dr Łukasz 
Balwicki z Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego. Poza 
tym, jak podkreśla, informa-
cje udzielane przez sprzedaw-
ców mogą wprowadzać kon-
sumentów w błąd. 

– Idealnym przykładem 
są papierosy z iltrem, któ-
ry miał ograniczyć przeni-
kanie substancji smolistych 
do organizmu. Tymczasem 
badania dowodzą, że wcale 
tak nie jest. Podobnie sprawa 
wygląda z cienkimi papiero-
sami, które miały być mniej 
szkodliwe, bo zawierają mniej 
nikotyny. Okazało się, że pala-
cze palą ich więcej i mocniej 
się zaciągają, by zaspokoić 
głód nikotynowy – podkreśla. 

Właściciele sklepów mają 
jeszcze jeden argument. 
Wskazują, że odkąd nie mogą 
informować o dostępnej ofer-
cie, wielu klientów szuka 
wyrobów tytoniowych w in-
ternecie lub wręcz w szarej 
streie. Sprzedażą papiero-
sów w kraju zajmuje się 100 
tys. małych punktów han-
dlowych. Wiele z nich nawet 
40 proc. swoich obrotów za-
wdzięcza sprzedaży wyrobów 
tytoniowych.  ©℗

Sklepy powiedzą klientom, co szkodzi mniej, a co bardziej?
 handel  Sprzedawcy chcą mieć możliwość informowania konsumentów o cechach dostępnych w ich placówkach 
wyrobów tytoniowych. Do tego potrzebna jest jednak zmiana przepisów

  KOMUNIKAT

Marzena Feliksiak , prowadząca działalność gospodarczą  pod firmą 

CABO-TOYS Marzena Feliksiak w Nowym Mieście nad Pilicą  informuje, 

iż zabawka Karabin 001-A3/L1615, kod kreskowy 5104732153944, 

nie spełnia wymagań rozporządzenia  Ministra Rozwoju i  Finansów 

z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, 

z uwagi na odłączenie się w wyniku badania laboratoryjnego od pocisku 

przyssawki oraz rozerwanie się  pocisków na części (posiadające 

przyssawki), o długości mniejszej niż 57 mm, co stwarza ryzyko 

uduszenia. Ogłoszenie publikuję się w związku z prowadzonym 

postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów.

Zmianom 
sprzeciwiają się 
m.in. środowiska 
lekarskie 

 medycyna  Ponad 
połowa Polaków 
wierzy, że są 
bezpieczne dla zdrowia. 
Naczelna Izba Lekarska 
ma inne zdanie 
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  PROMOCJA

KontaKt organizacyjny: Piotr Kowalewski, piotr.kowalewski@infor.pl, tel. 22 482 43 36

Więcej informacji na stronie:

www.gazetaprawna.pl/perlysamorzadu2018

KongrES

Dziennik Gazeta Prawna oraz Miasto Gdynia 

zapraszają do udziału w ogólnopolskim  

Kongresie Perły Samorządu

17-18 maja 2018 r., GDYNIA

▶  Jakiego samorządu potrzebuje państwo, jakiego państwa 
potrzebują samorządy?

▶  Jak rozsądnie zarabiać na turystyce?

▶ Jak zmieni się transport publiczny w polskich miastach?

▶  O czystym i bezpiecznym środowisku

W PrograMiE WyDarzEnia M.in. 

Podczas kongresu wręczone zostaną także wyróżnienia 
w rankingach Dziennika Gazety Prawnej:

Perły Samorządu, Skarbnik Samorządu  
i ranking zdrowia Polski

Organizatorzy:

▶ Sam rząd czy Samorząd – kto naprawdę rządzi  
w Polsce?

▶ Finansowanie samorządów – odwieczny problem  
czy stan przejściowy?

Patroni 
instytucjonalni:

Patroni 
medialni:

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
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R
ankiem 14 maja okazało się, 
że na razie spełzły na niczym 
negocjacje, które Komisja Eu-
ropejska prowadzi z polskim 
rządem w sprawie wycofania 

wniosku o stwierdzenie ryzyka poważ-
nego naruszenia przez Polskę wartości 
unijnych. Stwierdzenie przez Radę UE 
tego ryzyka to unijna procedura, która 
co prawda nie pociąga za sobą skutków 
prawnych, niemniej jednak ma znacze-
nie wizerunkowe. W przypadku Polski 
chodzi oczywiście o naruszenie zasady 
państwa prawa przez trwające od dwóch 
i pół roku działania skierowane przeciw 
niezależnemu sądownictwu. Za wnio-
skiem Komisji musiałyby zagłosować  
22 państwa członkowskie i niepewność co 
do rezultatu głosowania stanowi prawdo-
podobną przyczynę podjęcia negocjacji.

Z przecieków wiadomo, że KE stawia 
polskiemu rządowi warunki, pod któ-
rymi wycofa z Rady wniosek. Szczegóły 
różnią się zależnie od źródła przecieków. 
Ogólnie jednak mają dotyczyć odwróce-
nia reform, czyli dzieła zniszczenia, Sądu 
Najwyższego i sądów powszechnych. 
Interesujące, że nie dotyczą Trybunału 
Konstytucyjnego. Od początku zamachu 
na trybunał, czyli od dwóch i pół roku, 
Komisja podkreślała, że niezależność są-
downictwa konstytucyjnego stanowi 
nieodzowny element państwa prawa i że 
działania PiS niezależność tę naruszają. 
Rezygnując z walki w tej kwestii, Komi-
sja legitymizuje zamach stanu.

Nie jest to pierwsza porażka Komisji 
jako strażniczki państwa prawa. Wcze-

śniejszy od Polski przypadek Węgier nie 
spotkał się z żadną skuteczną reakcją – 
do historii przeszły za to działania wy-
wołane bezprawnym obniżeniem wieku 
emerytalnego i w rezultacie wymia-
ną sędziów. Komisja skierowała skargę 
do TSUE, zarzucając Węgrom dyskry-
minację ze względu na wiek. Sprawę co 
prawda wygrała i rząd wypłacił usunię-
tym sędziom odszkodowania, ale zmian 
w sądownictwie to nie cofnęło. 

Nie przeszkodziło to Komisji zastoso-
wać wobec Polski tej samej metody i – 
w odniesieniu do prawa o ustroju sądów 
powszechnych – wszcząć postępowa-
nia o dyskryminację ze względu na płeć 
przez nierówne obniżenie wieku przej-
ścia sędziów w stan spoczynku. W przy-
padku Polski wniesienie 
wniosku do Rady po-
przedziły ponad dwa lata 
bezowocnego „dialogu”; 
Komisja wydała cztery rekomendacje, 
a polski rząd je zignorował. Podnoszo-
no w publicystyce i w nauce, że Traktaty 
unijne nie dają Komisji skutecznych na-
rzędzi do walki z naruszeniami państwa 
prawa. Tezę tę obalił Trybunał Sprawie-
dliwości. W sprawie Associação Sindical 
dos Juízes Portugueses, dotyczącej za-
robków sędziów portugalskich, orzekł, że 
naruszenie niezależności sądownictwa 
samo w sobie stanowi naruszenie prawa 
unijnego, które Komisja może ścigać 
w trybie skargi do trybunału. Otworzy-
ło to możliwość wszczęcia przez Komisję 
postępowania przeciw Polsce w sprawie 
działań skierowanych przeciw wymiaro-

wi sprawiedliwości. Komisja nie skorzy-
stała z tej możliwości. Podobnie jak stało 
się w przypadku Puszczy Białowieskiej, 
również w przypadku reform sądownic-
twa Trybunał Sprawiedliwości mógłby 
zarządzić środki tymczasowe, zakazują-
ce Polsce wprowadzenia reform w życie 
przed ostatecznym orzeczeniem o ich 
zgodności z prawem unijnym. 

Z punktu widzenia Unii obecna bier-
ność Komisji stanowi porażkę projek-
tu integracji. Zbieramy obecnie owoce 
długotrwałego oporu przeciw wzmac-
nianiu integracji, planowego prze-
noszenia środka ciężkości polityki 
z Brukseli do krajów członkowskich. 
Zwolennicy Europy ojczyzn odnie-
śli zwycięstwo, paraliżując możliwość 

samodzielnego działa-
nia instytucji unijnych 
i uzależniając je od zgod-
nej woli państw. Brak 

skutecznych instrumentów nadzoru 
nad państwami nie jest skutkiem tego, 
że takich instrumentów nie udało się 
opracować – lecz tego, że takich instru-
mentów chciano uniknąć. W rezulta-
cie Unia staje się platformą współpracy 
między państwami łudzącymi się co do 
swojego znaczenia na świecie.

Zaniechania instytucji unijnych sprzy-
jają jednocześnie rozpowszechnieniu się 
w państwach członkowskich radykalnej 
prawicy, której niekonstytucyjnym zapę-
dom nikt nie stawia tamy. Brak w Unii 
podmiotowości politycznej, która umoż-
liwiałaby przeciwstawienie rozumowej 
i konstytucyjnej słuszności argumen-

tom odwołującym się do demokratycz-
nej legitymizacji, która usprawiedliwia 
jakoby każdy występek wybrańców ludu. 
Jest tak nie od dzisiaj: mimo wpisania 
w poczet wartości demokracji, rządów 
prawa, godności i praw człowieka, Unia 
nie potraiła poradzić sobie ani z tajny-
mi więzieniami CIA, ani z deportacja-
mi Romów z Francji. Indolencja wobec 
Węgier i Polski stanowi dla sił antyli-
beralnych, ale i dla elektoratu, kolejne 
potwierdzenie bezsilności i braku idei 
obecnych elit. 

Nie oznacza to, że sytuacja jest bez-
nadziejna. Przeciwnie, Unia nadal ma 
wszelkie możliwości działania. Komi-
sja przygotowała projekt rozporządze-
nia, zgodnie z którym fundusze unijne 
nie będą wypłacane krajom naruszają-
cym zasadę państwa prawa. Rokowania 
z polskim rządem spełzły na niczym, co 
stwarza nadzieję, że Komisja podtrzyma 
stanowczą postawę w kwestii Trybunału 
Konstytucyjnego. Podstawowym warun-
kiem możliwości skutecznego działa-
nia Unii jest jednak uzyskanie przez nią 
politycznej podmiotowości; działanie 
już nie tylko jako platforma porozumień 
między państwami i wyraziciel ich woli, 
ale jako samodzielna reprezentacja oby-
wateli – również przeciw ich własnym 
państwom. ©℗
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Chociaż stopy procentowe 
nie zmieniają się od ponad 
trzech lat (główna stopa 
NBP od marca 2015 r. wynosi  
1,5 proc. i dzisiaj Rada Po-
lityki Pieniężnej pozostawi 
ją bez zmian), to w bankach 
komercyjnych jest inaczej. 
Konkurencja o pieniądze 
klientów wymusza modyi-
kowanie stawek, szczególnie 
w odniesieniu do depozytów. 

W oicjalnych cennikach 
tego tak bardzo nie widać. 
Żeby dostrzec, że pozyski-
wanie pieniądza jest coraz 
droższe, trzeba zajrzeć do 
sprawozdań inansowych. 
Albo na spotkania z zarzą-
dami, które coraz częściej 
wskazują na to jako na 
czynnik, który wpływa na 
obniżenie dynamiki zysków.

Kosztowna promocja

Wczoraj taką informację 
miał dla inwestorów Idea 
Bank należący do miliar-
dera Leszka Czarneckiego. 
W I kw. minionego roku na 
różnicy w oprocentowaniu 
pasywów i aktywów zarobił 
ponad 185 mln zł. Teraz było 

to niecałe 138 mln zł. Duża 
część spadku to efekt sprze-
daży spółki leasingowej, ale 
i w samym banku wynik od-
setkowy obniżył się o pra-
wie 12 proc., do 125 mln zł.  
„Koszty z tytułu zobowią-
zań wobec klientów” wzro-
sły o ponad 17 proc., do 
99 mln zł.

Wcześniej o ruchu w górę 
stawek oprocentowania in-
formowały m.in. Alior czy 
należący do trójki liderów 
naszego rynku Bank Za-
chodni WBK. Część insty-
tucji, jak Millennium czy 
Getin Noble Bank, zwraca-
ła uwagę, że taka tendencja 
miała miejsce już pod ko-
niec ubiegłego roku. 

– Wzrosła wtedy presja na 
rynku na koszt pozyskiwa-
nia środków – tłumaczył 
na niedawnym spotkaniu 
z dziennikarzami Maciej 
Kleczkiewicz, wiceprezes 
Getin Noble.

Filip Gorczyca, wiceprezes 
Alioru, mówił natomiast, 
że wyższe koszty odsetko-
we to efekt promocji, któ-
rych celem było zdobycie 
nowych środków. – Przez 
trzy kwartały pozyskaliśmy 
od klientów detalicznych na 

konto lokacyjne 6,3 mld zł. 
Te pieniądze są inwestowa-
ne w aktywa płynne, obli-
gacje skarbowe. Nie ma to 
wpływu na wyniki, skutkuje 
natomiast spadkiem mar-
ży – mówił na konferencji 
pod koniec ubiegłego tygo-
dnia. Marża to zarobek na 
oprocentowaniu odniesiony 
do średniej wartości akty-
wów pracujących.

Mali dają więcej

Alior jest w gronie dużych 
banków liderem promocji. 
Nowi klienci przez kilka 
miesięcy mogą tam zarobić 
3 proc. w skali roku. – Pro-
mocyjne depozyty będą co 
najmniej do końca roku. Ce-
lem jest zwiększenie udzia-
łu klientów detalicznych 
i osadów – zapowiedziała 
Katarzyna Sułkowska, pre-
zes instytucji.

Osady to środki na ra-
chunkach bieżących, któ-
re nie są wypłacane przez 
klientów. Instytucje inan-
sowe z dużym prawdopodo-
bieństwem mogą się spo-
dziewać, że pozostaną one 
do ich dyspozycji na dłużej. 

Banków oferujących, 
przynajmniej na początku, 
wysokie oprocentowanie 
jest więcej. Do rekordzi-
stów, którzy przyciągają 
klientów oprocentowaniem 
rzędu 4 proc. w skali roku, 
należą Idea czy Nest Bank. 
To mniejsi gracze. Ale też 
wśród największych poja-
wiają się oferty znacznie 

wyższe niż dotąd. Punk-
tem odniesienia jest tu 
ING Bank Śląski, w którym 
w ramach promocji moż-
na liczyć na odsetki rzędu 
2,5 proc. Większy od niego 
Bank Zachodni WBK daje 
nawet 2,7 proc. Ta instytucja 
zbiera środki od klientów 
w związku z zapowiedzia-
nym kilka miesięcy temu 
przejęciem podstawowej 
działalności Deutsche Bank 
Polska. Zgodnie z umową BZ 
WBK będzie musiał własny-
mi siłami zdobyć pieniądze, 
które DB Polska pozyskuje 
dziś z centrali we Frank-
furcie.

To się musi skończyć

Innym powodem, dla które-
go banki zwiększyły zainte-
resowanie zbieraniem depo-
zytów, są regulacje. Od tego 
roku z 80 proc. do 100 proc.  
wzrosła norma LCR. Jej wy-
pełnienie ma zagwaranto-
wać, że w warunkach skraj-
nych instytucja inansowa 
będzie mogła przez mie-
siąc bez problemów pokry-
wać spodziewane wypływy 
środków. Alior w połowie 
minionego roku miał wskaź-
nik LCR nieprzekraczający  
90 proc. W grudniu było to 
już 124 proc., a na koniec 
marca tego roku – 130 proc.  
W Pekao ze 121 proc. we 
wrześniu 2017 r. ten sam 
wskaźnik wzrósł na koniec 
marca do 135 proc.

Nawet ci bankowcy, którzy 
promocjami podnosili opro-

centowanie depozytów, nie 
spodziewają się jednak, by 
taka tendencja utrzymywa-
ła się dłużej. Liczą na to, że 
dochody ich instytucji będą 
rosły za sprawą odsetek od 
kredytów. Nie musi to być 
związane z podwyżkami. 
Wystarczy wzrost warto-

ści portfela. A także zmia-
na „miksu produktowego”: 
w miejsce nisko oprocento-
wanych kredytów dla dużych 
przedsiębiorstw i hipotek 
sprzedawane są bardziej do-
chodowe pożyczki dla małych 
irm i gotówkowe dla klien-
tów indywidualnych.  ©℗

Banki mniej zarabiają, 
bo dają lepsze odsetki

Gospodarka

Dochody odsetkowe banków (proc. aktywów*)

Źródło: Bloomberg

* podawany przez banki wskaźnik marży odsetkowej jest nieco wyższy,
  ponieważ uwzględnia wyłącznie aktywa oprocentowane

** dane za IV kw. 2017 r.
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Alior
Bank

Bank
Zachodni

WBK

PKO BP

ING Bank
Śląski

BGŻ BNP
Paribas

Bank
Pekao

Bank
Hand-

lowy

mBank

Idea
Bank

Bank
Mille-

nnium

Getin

Noble

Bank

3,95
3,93

4,38
4,15

3,20
3,50
3,43
3,53

2,60
2,78
2,84
3,03**

2,22
2,37

2,74
2,77

2,55
2,63
2,61
2,64**

2,55
2,68
2,64
2,64

2,17
1,92

2,27
2,49

1,91
2,19
2,30
2,44

1,98
2,76

3,34
2,38**

2,17
2,26
2,31
2,36

1,49
1,80
1,97
2,11**

31 marca

2015

31 marca

2016

31 marca

2017

31 marca

2018

Legenda:

Kursy średnie 
walut NBP 
15.05.2018 R.

DOLAR AMERYKAŃSKI (USD) 3,5931 PLN

EURO (EUR) 4,2823 PLN

FRANK SZWAJCARSKI (CHF) 3,5912 PLN

FUNT SZTERLING (GBP) 4,8640 PLN

HRYWNA UKRAIŃSKA (UAH) 0,1371 PLN

Rekordziści 
przyciągają 
oprocentowaniem 
na poziomie 4 proc.

Karolina Baca-Pogorzelska 
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Rafał Pawełczak nie poja-
wił się w piątek wśród zało-
gi KGHM świętującej Dzień 
Hutnika. Od momentu od-
wołania prezesa Radosława 
Domagalskiego-Łabędzkie-
go i wiceprezesa Michała 
Jezioro (miało to miejsce 
10 marca) pełni on obo-
wiązki prezesa spółki. Nie 
poszczęściło mu się w ostat-
nim konkursie na szefa Pol-
skiej Miedzi (nie został on 
dotychczas rozstrzygnięty),  
a nieobecność na uroczystej 
dorocznej akademii w ku-
luarach była komentowa-
na jednoznacznie – w na-
stępnym rozdaniu też nie 
ma szans.

Za około miesiąc, gdy od-
będzie się doroczne walne 
zgromadzenie akcjonariu-
szy KGHM, upływa kaden-
cja obecnego zarządu. Kon-
kurs na członków nowego 
nie został jeszcze ogłoszo-
ny. Z nieoicjalnych infor-
macji DGP wynika, że rada 
nie podjęła jeszcze decyzji 

dotyczącej konkursu, choć 
musi ogłosić postępowanie 
kwaliikacyjne jeszcze przed 
końcem maja. 

Co więcej, kadencja rady 
nadzorczej upływa w tym 
samym czasie co zarządu, 
natomiast już dwukrotnie 
nie udało się przeprowadzić 
wyborów trzech jej człon-
ków reprezentujących zało-
gę. Zostały odwołane. I nikt 
nie wie dlaczego. 

Obecnie faworytem w wy-
ścigu o fotel prezesa Pol-
skiej Miedzi jest Marcin  
Chludziński, prezes Agen-
cji Rozwoju Przemysłu. Był 
już wymieniany w gronie 
potencjalnych „jedynek” 
w ostatnim konkursie,  
ale w ostateczności nie 
wziął w nim udziału. Te-
raz, jak ustaliliśmy, zażą-
dał dwóch niezależnych 
wiceprezesów, których sam 
dobierze (w ostateczności 
jednego). Ale na pytania 
DGP w tej sprawie nie od-
powiedział. 

Nasi rozmówcy z Dolnego  
Śląska twierdzą, że wciąż 
nie ma klarownego poro-
zumienia wewnątrz PiS co 

do obsady kierowniczych 
stołków w KGHM. Chodzi 
głównie o to, czy nowy szef 
kombinatu ma pochodzić 
z regionu, czy spoza niego. 

Przetasowania kadrowe 
w centrali i spółkach zależ-
nych nie mają końca. Jak 
twierdzą nasi rozmówcy, 
rykoszetem dostało nawet 
Zagłębie Lubin. Stanowisko 
prezesa stracił niedawno 

związany od wielu lat z pił-
karskim klubem Robert Sa-
dowski.

Kadrowe ruchy w spół-
ce trudno zrozumieć za-
granicznym partnerom 
KGHM. Chodzi o Japończy-
ków z Sumitomo, którzy co-
raz częściej muszą słuchać 
zapewnień, że wszystko jest 
w porządku. Sumitomo jest 
wraz z KGHM współwłaści-

cielem kopalni Sierra Gorda 
w Chile. Nieoicjalnie mówi 
się, że azjatycki koncern 
może chcieć przejąć kontro-
lę nad inwestycją. Jak jest 
naprawdę? Tego nie wiado-
mo, bo irma uparcie odma-
wia odpowiedzi na pytania 
w tej sprawie.

Zmiany kadrowe kosztują 
niemało. Nowy szef Polskiej 
Miedzi będzie de facto pią-
tym (wliczając obecnego p.o. 
prezesa Pawła Pawełczaka) 
od momentu, gdy PiS wy-
grał wybory. Wtedy zwol-
niony został wieloletni szef 
kombinatu Herbert Wirth. 
Mimo że formalnie praco-
wał on do 3 lutego 2016 r., 
to według sprawozdania 
inansowego irmy zarobił 
w 2016 r. 1,578 mln zł wraz 
ze świadczeniami z tytułu 
rozwiązania stosunku pra-
cy. Niepotwierdzone wciąż 
oicjalnie informacje mówi-
ły nawet o ponad 2,5 mln zł  
odprawy. Było to jednak 
jeszcze przed nową ustawą 
kominową PiS. 

Następca Wirtha – Krzysz-
tof Skóra, szefował irmie od 
3 lutego do 28 października 

2016 r., po czym otrzymał 
117 tys. zł z tytułu rozwiąza-
nia stosunku pracy. Pobierał 
też wynagrodzenie z tego 
samego tytułu w 2017 r. oraz 
wynagrodzenie po czasie 
pełnienia funkcji członka 
zarządu w roku 2017. Łącz-
nie to kolejne 702 tys. zł, 
poza 1,225 mln zł zarobio-
nymi w 2016 r. 

Po nim, do 10 marca  
2018 r., spółką kierował  
Radosław Domagalski-Ła-
będzki. Po cięciach płac dla 
członków zarządów spółek 
Skarbu Państwa wprowa-
dzonych przez PiS mógł 
zarobić w ubiegłym roku 
maksymalnie 1,353 mln zł, 
co daje ok. 112 tys. zł na mie-
siąc. A decyzją rady nadzor-
czej czas wypłacania pensji 
po dymisji skrócono z dzie-
więciu do sześciu miesięcy 
(przy czym wypłacana jest 
tylko połowa wynagro-
dzenia). W przypadku Do-
magalskiego-Łabędzkiego 
(dokładne dane poznamy 
w sprawozdaniu za 2018 r., 
czyli w przyszłym roku) mo-
głoby to więc być w sumie 
ok. 338 tys. zł.  ©℗

Kosztowny kierowniczy pat w Polskiej Miedzi 
 kadry  Konkurs na nowy zarząd KGHM wciąż nie został ogłoszony, a wybory pracowników do rady nadzorczej 
drugi raz odwołane. Spółka będzie mieć piątego prezesa w ciągu dwóch lat
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Nowym prezesem może być 
Marcin Chludziński, dziś szef 
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Radosław Domagalski-
-Łabędzki został odwołany 
10 marca

 finanse  Przybywa 
instytucji, które 
przyznają, że koszty 
inansowania ich 
działalności rosną 
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Przewoźnicy w ostatnich 
latach chętnie chwalili się 
wynikami. Dzięki zakupom 
nowego taboru i poprawie 
jakości torów liczba podróż-
nych systematycznie rosła. 
Według Urzędu Transportu 
Kolejowego w 2017 r. z usług 
wszystkich spółek skorzysta-
ło niemal 304 mln podróż-
nych – najwięcej od 15 lat. Ale 
dobra passa została przerwa-
na. Od początku tego roku 
pasażerów wyraźnie ubywa.

Największe spadki zanoto-
wali duzi przewoźnicy regio-
nalni – Koleje Mazowieckie 
(niemal 2 mln podróżnych 
mniej,  czyli -12 proc.), war-
szawska Szybka Kolej Miejska 
(ubyło jej 2,1 mln podróżnych, 
czyli aż 35 proc.) i Przewozy 
Regionalne (o 1,6 mln i 8 proc.  
mniej). 

Nie wszystkim się pogor-
szyło. Mniejsi przewoźnicy, 

czyli spółki należące do sa-
morządów województw, za-
notowały wzrosty. To stale 
rozwijające się irmy, takie 
jak Koleje Śląskie, Dolnoślą-
skie, Wielkopolskie czy Ma-
łopolskie. W ostatnim cza-
sie mocno inwestują one 
w tabor. Mimo to wciąż 
przewożą kilkakrotnie 
mniej pasażerów niż 
Koleje Mazowieckie 
czy Przewozy Regional-
ne. Dlatego ich lepsze wy-
niki nie równoważą dużych 
strat odnotowanych przez 
największych graczy. 

Eksperci są zgodni, że 
przyczyną gorszych rezul-
tatów są przede wszystkim 
uciążliwe modernizacje to-
rów. Najbardziej dokuczli-
wy jest remont linii Warsza-
wa – Grodzisk Mazowiecki, 
gdzie podmiejskie linie cał-
kowicie zamknięto we wrze-
śniu zeszłego roku. A była to 
najbardziej oblegana linia 
lokalna w Polsce. Co gorsza, 

Koleje Mazowieckie i SKM 
obawiają się, że przebudo-
wa trasy może się opóźnić. 
Zgodnie z planem pociągi 
miały wrócić na tory 1 wrze-
śnia, ale poślizg jest realny, 
bo właśnie się okazało, że 
przez dwa tygodnie nie uda-
ło się zakończyć ważnego 
etapu prac – w rejonie stacji 
Warszawa Włochy, gdzie od 
linii Warszawa – Grodzisk 
odchodzi nitka do Błonia 
i Sochaczewa. Z tego po-

wodu na tej ostatniej trasie 
Koleje Mazowieckie musia-
ły odwołać część pociągów. 

– Spadki liczby podróż-
nych byłyby mniejsze, gdy-
by spółka PKP Polskie Linie 
Kolejowe przeprowadzała 
remonty sprawniej. Prze-
budowa trasy Warszawa 
– Grodzisk mogłaby trwać 
krócej. W ostatni weekend 
nikt tam nie pracował – wy-
tyka Karol Trammer z dwu-
miesięcznika „Z Biegiem 
Szyn”. Dodaje, że osiągnię-
ty w zeszłym roku wynik 
304 mln przewiezionych 

podróżnych nie jest jakimś 
niebywałym sukcesem, bo 
jeszcze w 2000 r. z usług 
kolei skorzystało 360 mln 
osób. A wtedy jeździły głów-
nie stare pociągi. – To dowo-
dzi, że nowy tabor nie jest 
receptą na sukces. By przy-
ciągnąć podróżnych, trzeba 
stale ulepszać całą ofertę 
– dodaje. 

Mimo rozkopania dwóch 
ważnych tras – ze stolicy  
do Lublina i do Poznania –  
obronną ręką z kłopotów wy-
chodzi spółka PKP Intercity. 
W pierwszych trzech miesią-

cach zanotowała ona 5-proc. 
wzrost liczby pasażerów. 

Ze względu na zakrojone 
na szeroką skalę dalsze pla-
ny modernizacji torów nie 
powinniśmy liczyć na to, że 
ogólna liczba chętnych do 
podróżowania pociągami 
będzie wzrastać. Do 2023 r. 
spółka PKP PLK na przebu-
dowy tras chce wydać rekor-
dowe 66 mld zł. Dla podróż-
nych najbardziej uciążliwa 
może być przebudowa linii 
średnicowej w Warszawie, 
którą zaplanowano na lata 
2020–2023.  ©℗

Pasażerowie wysiadają z pociągów

Gospodarka

jako zarządzający Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną
na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2037 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów 

oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez 

przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Z A P R A S Z A  D O  R O K O W A Ń
mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie 

działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Podstrefie Kargowa

1. Ogłoszenie jest skierowane do przedsiębiorców posiadających tytuł prawny do 

nieruchomości (w szczególności własność lub użytkowanie wieczyste lub najem lub 

dzierżawa lub leasing) położonych na terenie K-S SSE w Podstrefie Kargowa, albo tych, 

którzy wiarygodnie uprawdopodobnią możliwość uzyskania takiego tytułu prawnego.

2. W rokowaniach mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, o których mowa w pkt. 

1, zamierzający prowadzić na terenie K-S SSE działalność gospodarczą na podstawie 

Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20 października 1994 r. 

o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010) i w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej 

przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 465 

z późn. zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 

2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej (Dz.U. z 2009 r. Nr. 113, poz. 940).

3. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

	wykupienie  „Specyfikacji  Istotnych Warunków Rokowań”,

	 złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy 

przedsięwzięcia.

4. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych 

Warunków Rokowań”. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego 

w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2037 z późn. 

zm.) oraz kryteria określone w punkcie 2.1 „Koncepcji rozwoju specjalnych stref 

ekonomicznych” obowiązujące dla terenów stanowiących własność zarządzającego 

strefą, Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, związku 

komunalnego lub będącego w użytkowaniu wieczystym zarządzającego.

5. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań” można otrzymać codziennie, oprócz sobót 

i niedziel, w godz. 8.00 - 15.30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty 

kwoty 10.000,00 PLN netto plus 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

na rachunek K-S SSE S.A. w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim - nr rachunku 

IBN:  PL 09 8369 0008 0065 0755 2000 0010; SWIFT: GBWCPLPP.

6. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Kargowa” należy składać w siedzibie 

Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia  

11.07.2018 r., do godz. 10.00.

7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2018 r. o godz. 11.00.

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji  Istotnych Warunków Rokowań”  

udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą. 

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim dostępna jest na stronie 

internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (95) 721-98-00, fax. (95) 752-41-67

info@kssse.pl, www.kssse.pl

– Ideą Parku – mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz 
– było wspieranie i tworzenie możliwości rozwojowych dla 
młodych przedsiębiorców i sądzę, że to się udaje. Na terenie 
Parku swoje „przytulisko” znalazło blisko 70 irm. Ta liczba, 
co zrozumiałe, zmienia się, bo dla niektórych irm Park staje 
się już za mały, ale na ich miejsce czekają inne.
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny jest także miej-
scem, w którym swoją działalność zaczynają biznesowi de-
biutanci, deiniowani jako tzw. startapy.  Obecnie w Parku 
funkcjonuje ponad 30 takich irm. 
Warto przypomnieć, że start-up to przedsięwzięcie bizneso-
we, które stworzono w celu wykreowania nowego produktu 
bądź usługi w warunkach ryzykownych, przy braku pewności, 
co do jego sukcesu. To jednocześnie irmy poszukujące i in-
nowacyjne, będące kołem napędowym rozwoju cywilizacyj-
nego i gospodarczego. 
– Startapy – dodaje Piotr Grzymowicz – są jednym z naszych 
priorytetów. To gospodarczy potencjał, który trzeba chronić, 
motywować i wspomagać – i staramy się to robić.
W ramach wspierania startapów OPN-T przystąpił do projek-
tu platformy startowej „Hub of Talents”. W efekcie dziewięć 
„parkowych” irm, po zaprezentowaniu swoich produktów, 
otrzymało z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
wsparcie w wysokości blisko 800 tysięcy złotych każda. Te 
sukcesy pokazują potencjał gospodarczy miasta i młodych, 
wykształconych najczęściej w Olsztynie, biznesmenów. 
Równie ciekawym pomysłem jest współpraca oparta o po-
rozumienia miast partnerskich. Taki charakter będzie miało 

rozpoczynające się 16 maja br. dwudniowe „Spotkanie ko-
operacyjne start-up’ów Olsztyna i miast partnerskich”. 
– Naszym pomysłem było stworzenie międzynarodowej 
platformy wymiany doświadczeń, opartej o kontakty miast 
partnerskich – wyjaśnia prezydent Piotr Grzymowicz. – Kil-
ka tygodni temu wysłaliśmy do naszych partnerów zaprosze-
nia i w konsekwencji odwiedzą nas przedstawiciele siedmiu 
start-up’ów z Gelsenkirchen (Niemcy), Châteauroux (Fran-
cja), Łucka (Ukraina) i Kaliningradu (Rosja). Do gości z za-
granicy dołączy jedenaście irm olsztyńskich. Cel jest oczywi-
sty – stworzenie nowych możliwości biznesowych, opartych 
o spotkania bezpośrednie. 
Zarówno wśród gości, którzy przyjadą do Olsztyna, jak i star-
t-up’ów lokalnych przeważają irmy IT. Są jednak reprezento-
wane także inne dziedziny: gastronomia, energetyka, dzia-
łalność kreatywno-edukacyjna, biotechnologia, automatyka 
czy budownictwo. 
– Ważne, że obie strony są otwarte na kontakty – podkre-
śla dyrektor OPN-T Wojciech Samulowski. – Dlatego liczę, że 
rozmowy dwustronne pozwolą lepiej się poznać, zbudować 
niezbędne w relacjach zaufanie i przejść do biznesowych 
konkretów.
Spotkanie kooperacyjne start-up’ów Olsztyna i miast part-
nerskich dobrze wypełnia ideę współpracy miast. Zdaniem 
prezydenta Piotra Grzymowicza przenosi ją nawet na wyższy 
poziom, bo jak podkreśla: –  W prawdziwym partnerstwie 
nie chodzi o spotkania władz miast, ale ich mieszkańców, 
a współpraca gospodarcza może w tym tylko pomóc. 

Partnerstwo może pomóc
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny 
wkroczył w piąty rok funkcjonowania. 
W trakcie jego  budowy pojawiały się 
głosy sceptyczne, podważającej sens tej 
inwestycji, ale już po pierwszych latach 
działalności wyraźnie widać, że Park 
bardzo dobrze zaadaptował się w lokalnej 
rzeczywistości gospodarczej. Stał się 
też lokalnym centrum innowacyjności 
i inkubatorem dla wielu, poszukujących 
swojego miejsca, irm. 

  KOMUNIKAT   ARTYKUŁ SPONSOROWANY

 transport  W pierwszym kwartale 
tego roku kolejowe spółki przewiozły 
o ponad 2,5 mln podróżnych mniej  
niż przed rokiem
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Józefów pod Warszawą był 
miejscem ostatniego z 12 
spotkań drugiej edycji cyklu 
Dzień dobry Biznes organi-
zowanego przez PKO Bank 
Polski przy współpracy Pol-
skiego Towarzystwa Gospo-
darczego i pod patronatem 
Dziennika Gazety Prawnej. 
Zakończona tura koncen-
trowała się wokół hasła „Fir-
ma w ekspansji”. 

Dlaczego przedsiębiorcy 
chętnie uczestniczą w ta-
kich spotkaniach? To pyta-
nie zadawaliśmy podczas 
spotkań w całym kraju. Po-
trzebują wiedzy. – Planuje-
my otworzyć sklep interne-
towy. Stąd nasza obecność 
na szkoleniu. Ważne są dla 
nas poruszane tu zagad-
nienia dotyczące eksportu, 
reklamy i promocji w in-
ternecie, wreszcie profe-
sjonalnego PR – wyjaśnia 
Sabina Uliasz, dyrektor na-
czelny i współwłaścicielka 
Huty Szkła Artystycznego 
Sabina z Rymanowa. 

Elżbieta Gałkowska, pre-
zes irmy ABC Euroscience 
z Warszawy, która zajmuje 
się dystrybucją fantomów 
medycznych, twierdzi, że 
szkolenie spełniło jej ocze-
kiwania. Znalazła wiele in-
spiracji dla swej działalno-
ści, a przekazywane podczas 
szkoleń treści oceniła jako 
budujące, a wręcz odkryw-
cze.

RODO na topie 

Ochrona danych osobo-
wych interesuje przedsię-
biorców i menedżerów tej 
wiosny szczególnie. Nowe 
unijne przepisy, które za-
czną działać u nas 25 maja, 
każą im na nowo spojrzeć 
na własne bazy informacji, 
np. o klientach, sposób ich 
pozyskania, wykorzystywa-
nia i zabezpieczenia. Czę-
sto dopiero teraz w irmach 
pojawia się świadomość, że 
również ich ta sprawa doty-
czy, bo każde przedsiębior-
stwo zbiera dane osobowe, 
czy to klientów, czy wła-
snych pracowników. Każde 
powinno więc skontrolować 
sposób ich przetwarzania, 
a nawet ponownie sformu-
łować wszelkie formularze 
zgód na przetwarzanie da-
nych tak, by były jasne i czy-
telne. Nowe regulacje budzą 
wiele wątpliwości i pytań, 
na które przedsiębiorcy 

szukają odpowiedzi u eks-
pertów. 

– Ciekaw byłem infor-
macji na temat RODO, bo 
wszyscy wiemy, że nastą-
pią zmiany, ale nie do koń-
ca byłem świadomy, jakiego 
typu one będą i czy dotyczą 
mojej spółki – mówi Marcin 
Samojlik, członek zarządu 
irmy z branży budowlanej 
UNIMET z Tczewa. – Za-
trudniamy pracowników 
i musimy chronić ich dane. 
Ale jak to zrobić, skoro raz 
po raz, nawet instytucjonal-
ni klienci oczekują od nas 
danych wykraczających poza 
standard – opowiada przed-
siębiorca.

– Z rozmów wnoszę, że 
duże irmy i korporacje od 
dawna przygotowują się 
do nowych przepisów, na-
tomiast mali przedsiębior-
cy nie zawsze mają nawet 
świadomość, że zbierają 
i przetwarzają dane osobo-
we – twierdzi Rafał Rosz-
kowski, adwokat i partner 
w kancelarii GKR Legal. 
– Warto pamiętać, że roz-
porządzenie – w najwięk-
szym zarysie – daje ogólne 
przyzwolenie na przetwa-
rzanie danych zwykłych 
(m.in. imię, nazwisko, ad-
res) przy surowym zaka-
zie przetwarzania danych 
wrażliwych (stan zdrowia, 
orientacja seksualna, poglą-
dy polityczne itp.) – przypo-
mina prawnik. 

Eligiusz Adamski z irmy 
Adra ze Świebodzina, zaj-
mującej się transportem, 
spedycją i logistyką, twier-
dzi, że nie obawia się zmian 
dotyczących ochrony da-
nych. – Szkolenie uświado-
miło mi jednak, jak ogrom-
nym zasobem dysponujemy 
i jak ważna jest jego ochro-
na – dodaje przedsiębiorca.

Skuteczna reklama 

W dużych aglomeracjach 
każdy odbiera od 3,5 do 5 tys. 
przekazów marketingowych 
dziennie. Można się uod-
pornić. Jak zatem sprawić, 
by ten jeden – nasz – traił 
do właściwego odbiorcy? 

– Punktem wyjścia w bu-
dowaniu dziś skutecznej 
promocji irmy wydaje się 
zaakceptowanie faktu, że 
centrum zarządzania ży-
ciem każdego człowieka, tak 
klienta, jak przedsiębiorcy, 
jest smartfon – sugeruje Ja-

cek Klukowski, specjalista 
w dziedzinie marketingu. 
Kolejne kroki to uświado-
mienie sobie, że odległość 
przestaje być dla klientów 
ważnym czynnikiem i że i-
lozoia współdzielenia wy-
piera chęć posiadania. Te 
i inne aspekty trzeba brać 
pod uwagę, planując dzia-
łania reklamowe. Sponta-
niczne akcje rzadko przyno-
szą rezultaty – przestrzega 
specjalista. 

– Znalazłem tu kilka cie-
kawych pomysłów i rozwią-
zań, które na pewno wy-
korzystam w mojej pracy. 
Zwłaszcza że wiele przed-
sięwzięć związanych z moją 
działalnością zawodową 
prowadzę właśnie w inter-
necie – mówi Mariusz Na-
sieniewski, fotograik z Gru-
dziądza. 

Konkurencyjni w czas 
zmiany

Jak zwiększyć swoją kon-
kurencyjność? Najważniej-
szą cechą świata, w którym 
przychodzi działać przedsię-
biorcy, jest zmienność i nie-
przewidywalność. Składają 
się na nie szybkie zmiany 
technologiczne, społeczne, 
nieustające zmiany prawa, 
różnice kulturowe przy 
jednoczesnej globalizacji. 
Jak się w tym odnaleźć? 
– Przede wszystkim wyjść 
z kompleksów i uwierzyć, że 
świat stoi otworem. Szyb-
ko reagować na zmiany, 
błyskawicznie podejmować 
decyzje w oparciu o rzetel-
ne, sprawdzone informa-
cje. Oczekiwać szacunku 
od kontrahentów, szano-
wać partnerów – ich potrze-
by, oczekiwania, ich czas 
– mówi Jerzy Mańkowski, 
wiceprezes Polskiego To-
warzystwa Gospodarczego, 
partnera projektu „Dzień 
dobry Biznes”. Ważne jest 
pierwsze wrażenie z kon-
taktu klienta z irmą. Klient 
zadowolony traktuje profe-
sjonalną obsługę jako rzecz 

zwyczajną, niezadowolony 
chętnie dzieli się opiniami 
– wyjaśnia Bogusław Foryś, 
trener biznesu. Jak tłuma-
czy uczestnikom spotkań, 
jeśli to pierwsze wrażenie 
okaże się złe, klient zwróci 
się gdzie indziej, nigdy nie 
wróci, a w dodatku będzie 
rozpowszechniał swe nie-
korzystne odczucia wśród 
innych potencjalnych klien-
tów irmy. 

– Priorytetowe jest rozpo-
znanie potrzeb klienta, chęć 
ich zaspokojenia, zaangażo-
wanie kierownictwa, iden-
tyikacja pracowników z ir-
mą, a wreszcie dbałość nie 
tylko o pozyskanie nowego 
klienta, ale też utrzymanie 
go i docenienie za lojalność 
– zaznacza Foryś. 

PR dla każdego  

– Jaka jest różnica między 
propagandą a public rela-
tions? Cienka, ale uchwyt-
na. Polega ona na tym, że 
PR mówi prawdę, a propa-
ganda kłamie, używając 
w dodatku środków przy-
musu – tłumaczy socjo-
log Łukasz Zając, specja-
lista w dziedzinie PR. PR 
charakteryzować się musi 
myśleniem długofalowym, 
jest sztuką utrzymywania 
korzystnych relacji z oto-
czeniem i podtrzymywa-
nia korzystnej opinii o ir-
mie w otoczeniu. Bardzo 
pomocnym działaniem 
w budowaniu wizerun-
ku irmy na zewnątrz jest 
budowanie PR wewnętrz-
nego, skierowanego do 
własnych pracowników. 
Niezwykle istotne jest, by 
wszyscy członkowie załogi 
byli powiadomieni w porę 
o planach przedsiębior-
stwa, zakreślonych celach 
i sposobach działania, by 
nie czuli się zaskakiwani 
nagłymi zmianami, a zo-
stali do nich przygotowani. 
– Nasz PR jest skierowany 
nie tyle na zewnątrz, ale 
do wewnątrz. Staramy się 

dbać o naszych pracowni-
ków, wśród których domi-
nują kobiety. Rozumiemy, 
że poza pracą mają inne 
obowiązki, pomagamy łą-
czyć życie rodzinne z zawo-
dowym, stworzyliśmy im 
dobre warunki socjalne na 
terenie zakładu, by mogły 
w przerwie zrelaksować się 
od pracy. To procentuje do-
brą renomą naszego zakła-
du – słyszymy od Marcina 
Depczyka, prezesa zarządu 
Wessel-Poliamid z Kłodzka. 

– Dowiedziałem się wiele 
nowego na temat reklamy, 
marketingu i PR – mówi 
Tomasz Pokora, przedsta-
wiciel rodzinnego przedsię-
biorstwa z branży motory-
zacyjnej AUTO-MARKET 
z Grudziądza.– Rozwijamy 
naszą irmę, niedawno prze-
jęliśmy serwis jednej z du-
żych marek. Chcemy i mu-
simy podjąć w najbliższym 
czasie działania marketin-
gowe i reklamowe. Myślę, że 
wiedza pozyskana na szko-
leniu pozwoli nam zrobić to 
z głową, w sposób przemy-
ślany i zorganizowany – do-
daje przedsiębiorca. 

Jak sprzedawać  
za granicą

Z jakimi wyzwaniami muszą 
się najczęściej zmierzyć pol-
scy przedsiębiorcy próbując, 
zdobywać nowe rynki? 
Decydując się na ekspansję 
międzynarodową polscy 
przedsiębiorcy stoją przed 
wieloma wyzwaniami natu-
ry organizacyjnej jak i biz-
nesowej, dlatego też warto 
dokładnie rozpoznać ryn-
ki potencjalnej aktywności 
przygotowując strategię 
eksportu czy inwestycji na 
danym rynku. Analiza ta 
powinna uwzględniać ocenę 
własnego produktu wzglę-
dem konkurencji, upodo-
bania konsumentów oraz 
cenę. Należy także wybrać 
odpowiednie kanały dystry-
bucji i opracować strategię 
marketingową. Większość 

polskich irm, które działają 
na rynkach zagranicznych 
pozytywnie ocenia swoją 
decyzję co do dotychczaso-
wego rozwoju międzyna-
rodowego – mówi Janusz 
Auleytner ekspert w depar-
tamencie strategii i analiz 
międzynarodowych w PKO 
Banku Polskim.

Pierwsze kroki w ekspor-
cie ma już za sobą Małgorza-
ta Sobolewska, właścicielka 
irmy Euro-Max ze Stargar-
du zajmującej się przede 
wszystkim wyposażaniem 
sklepów w Polsce, ale też 
produkcją mebli dla nie-
pełnosprawnych. – To nisza 
rynkowa, na której chcemy 
się skupić. Współpracujemy 
z dwoma niemieckimi kon-
trahentami, właśnie pozy-
skaliśmy dotację na rozwój 
eksportu – opowiada sze-
fowa irmy. Kłopotem jest 
dla nas utrzymanie ciągłości 
zleceń i brak pracowników.

Działalność Dariusza Ba-
siaka, właściciela irmy AL-
-DA z Józefowa, która sku-
puje produkty rolne w całej 
Polsce i eksportuje je do 
Europy Wschodniej, rozwi-
ja się – jak twierdzi – przede 
wszystkim dzięki profesjo-
nalnej stronie internetowej. 
Dzięki niej znajduje dostaw-
ców i odbiorców. 

Poza warstwą szkolenio-
wą cykl „Dzień dobry Biz-
nes” ma jeszcze jeden ważny 
walor – to przede wszyst-
kim miejsce, gdzie przed-
siębiorcy mogą się spotkać, 
nawiązać nowe i odnowić 
stare kontakty. Miejsce in-
tegracji, wymiany poglądów 
i doświadczeń – zachęca Łu-
kasz Zając, socjolog, specja-
lista w dziedzinie PR. 

Jeszcze w tym roku od-
będą się kolejne edycje cy-
klu „Dzień dobry Biznes”. 
Planowane tematy to: „Siła 
marki w MSP (Branding)” 
i „(Nie)ważne, co mówią, 
ważne, że mówią”. Więcej na 
www.dziendobrybiznes.pl. 
                         Anna Ochremiak

Rozwój 
wymaga 
wiedzy
 patronat  Warto wzmacniać biznes, 
wzbogacać ofertę, promować się 
szerzej, szukać nowych rynków 
zbytu, myśleć o wyjściu poza granice 
– przedsiębiorcy wiedzą, że kto stoi 
w miejscu, ten się cofa, zwłaszcza 
w okresie sprzyjającej koniunktury. 
Dlatego szukają know-how. 

– Wśród podwarszawskich przedsiębiorstw królują usługi. Na terenie naszego powiatu wszelkiego rodzaju usługami zajmuje 
się aż 90 proc. firm. Obserwujemy teraz wyraźne ożywienie, co widać choćby po liczbie rejestrowanych nowych działal-
ności. W ostatnim roku otworzyliśmy znacząco więcej firmowych rachunków niż w latach ubiegłych – mówi Iwona Kęsik, 
dyrektor oddziału PKO Banku Polskiego w Otwocku. – Kluczową rolę odgrywają u nas małe firmy, zatrudniające po kilka 
osób. To one, w masie, są największymi pracodawcami. Mam ogromny szacunek dla ludzi, którzy mają odwagę działać 
na własny rachunek, są kreatywni, otwarci na nowe wyzwania, nowe trendy, reagują na zmieniającą się rzeczywistość. 
Staramy się promować tę grupę przedsiębiorców w naszym oddziale, być dla nich partnerem – dodaje dyrektor.
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Centralny Port Komunikacyjny to ol-
brzymia szansa rozwojowa dla LOT-u 
– do takiego  wniosku doszli uczest-
nicy debaty zorganizowanej w ra-
mach Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego w Katowicach

– Chodzi o pieniądze dla Polski. CPK generuje szansę 
pozyskania miejsca na globalnym rynku przewozo-
wym – komentował koncepcję powstania Centralne-
go Portu Komunikacyjnego w gminie Baranów Rafał 
Milczarski, prezes LOT-u. – Ten port w 2027 r. ma być 
najnowocześniejszym i najbardziej sprawnym lotni-
skiem hubowym w Europie. Korzyści z budowy CPK 
będą odczuwalne dla polskiej gospodarki i całego re-
gionu Europy Środkowo-Wschodniej – argumentował.
10 maja Sejm przegłosował specustawę, która ma 
umożliwić budowę Centralnego Portu Komunika-
cyjnego. Założenia imponują – według planów lotnisko 
zajmujące obszar 3 tys. hektarów ma obsługiwać do-
celowo 100 mln pasażerów rocznie (w tym momencie 
lotniskiem o największej liczbie obsłużonych pasaże-
rów jest Atlanta – 104 mln). Realizacja całego projek-
tu ma kosztować ok. 35 mld zł, z czego 19 mld zł ma 
pochłonąć budowa samego portu, 9 mld zł budowa 
dworca kolejowego, wraz z 900 km torów, a 6,9 mld 
zł ma pójść na drogi.
– Kamień milowy mamy już za sobą. Pierwszy etap 
prac to czas, gdy skoncentrowaliśmy się na założeniach 
koncepcyjnych, na wizji. Mówimy przecież o projekcie, 
którego różne komponenty powstają już od dziesię-
cioleci – mówił Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Do zrealizo-
wania mamy trzy główne cele. Po pierwsze, musimy 
zastąpić Lotnisko Chopina, które niebawem osiągnie 
maksimum. Po drugie, rozbudować sieć kolejową tak, 
by była ona konkurencyjna wobec transportu indywi-
dualnego. Po trzecie, chcemy zintegrować Łódź i War-
szawę – dodał. Wild wspominał także o trwających już 
pracach, mających na celu stworzenie studium wyko-
nalności projektu. Wskazał cele na najbliższy rok. – W 
przyszłym roku powinniśmy być w trakcie wykupu 
gruntów, badań środowiskowych, po wyborze dwóch 
doradców technicznych, wspomagających nas przy stu-
dium wykonalności, a potem realizacji przedsięwzię-
cia. Powinniśmy mieć także rozstrzygnięty konkurs 
na koncepcję architektoniczną portu – powiedział.
Budowa CPK zmieni oblicze infrastruktury lotniczej 
w kraju. – W ostatnich latach porty lotnicze w Polsce 

rozbudowywano w sposób doraźny. Inna jest architek-
tura portu przeznaczonego dla ruchu przesiadkowego, 
a inna do obsługi niskokosztowego czy czarterowego. 
Dla ruchu transferowego ważny jest minimalny czas 
przesiadek, czyli to, żeby pasażerowie mogli szybko 
przemieszczać się między samolotami. Dla przewoź-
ników niskokosztowych ważny jest jak najkrótszy czas 
spędzony między lotami point to point. To są zupełnie 
inne cele i inaczej się takie lotniska buduje – mówił 
Mariusz Szpikowski, prezes Przedsiębiorstwa Państwo-
wego „Porty Lotnicze”. Jego zdaniem nawet w mo-
mencie, kiedy port lotniczy Chopina osiągnie maksy-
malną przepustowość, nie zaspokoi potrzeb. – Dzisiaj 
możemy wykonywać 600 operacji na dobę, możemy 
dojść maksymalnie do 800 pod warunkiem kolejnych 
inwestycji. W okolicach lotniska mieszka teraz dużo 
ludzi i nie możemy go bardziej rozwinąć – stwierdził, 
dodając, że przed otwarcimem CPK Chopin powinien 
skoncentrować się na ruchu przesiadkowym. – Oznacza 
to, że musimy szukać lotnisk dla ruchu niskokoszto-
wego – podkreślił. – Modlin ma zgodę środowiskową 
na 66 operacji na dobę. My potrzebujemy 170 operacji, 
jeśli byśmy przenosili ruch z Chopina na to lotnisko. 
Musimy zbudować prawdziwy port dla tanich linii 
i czarterów – zauważył. Dodał także, że CPK nie będzie 
posiadać ograniczeń, jeśli chodzi o operacje, dlatego 
należy stworzyć pozostałą infrastrukturę, m.in. tę dla 
tanich linii przed zbudowaniem portu. – CPK będzie 
dla ruchu przesiadkowego. Tanie linie i czartery będą 
musiały być obsługiwanie z portu komplementarne-
go – powiedział.
Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Por-
tów Lotniczych, zauważył, że czynny udział w projek-

towaniu lotniska powinien brać przewoźnik, w tym 
przypadku LOT. – Powinno być tak, że LOT ma swoje 
osobne terminale – zauważył. Jego zdaniem bardzo 
ważna jest koegzystencja lotnisk regionalnych i Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego. – W tym momencie 
porty regionalne obsługują 60 proc. ruchu lotniczego 
w Polsce. Trzeba sobie przy tym powiedzieć, że same 
lotniska regionalne nie są przedsięwzięciami rentow-
nymi, ale one muszą istnieć – stwierdził.
Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, tłumaczył, że 
w Europie powszechną metodą na zwiększenie prze-
wozów towarowych jest integracja różnych rodzajów 
transportu: lotniczego, kolejowego i drogowego. CPK 
jest w dużej mierze oparte na  komponencie kole-
jowym. Chcemy połączyć największe miasta w Pol-
sce, tak, żeby podróżny mógl dojechać do lotniska  
w 2,5 godziny – powiedział.
O logistyce i inwestycjach okołolotniskowych opowia-
dał także Gheorghe Marian Cristescu, prezes Chopin 
Airport Development. – Mamy długoletnie doświad-
czenie, jeśli chodzi o współpracę z lotniskiem. Nasze 
hotele przy Lotnisku Chopina pokazały, że inwestycja 
w Airport City jest bardzo dochodowa. Te hotele mają 
wyniki lepsze niż średnie rynkowe – stwierdził. Pod-
kreślił, że przyszłe airport city przy CPK to nie tylko 
hotele, ale również miejsce dla straży  granicznej, 
policji, służb medycznych. Jego zdaniem zamknięcie 
w przyszłości Lotniska Chopina nie musi oznaczać 
zamknięcia wszystkich biznesów, które do tej pory 
tam funkcjonują. – W momencie uwolnienia terenu 
Lotniska Chopina pojawia się duża szansa na inwe-
stycje – zauważył.

Notował AD

CPK: INWESTYCJA O GLOBALNYCH AMBICJACH
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Współczesna polityka energetycz-
na zakłada odejście od węgla i rozwój 
odnawialnych źródeł energii. Mini-
ster energii zapewniał w Katowicach, 
że nie jest prawdą, iż Polska niechęt-
nie podchodzi do OZE. Problem jed-
nak w tym, że jesteśmy biedniejsi od 
państw starej UE

Niwelacja wszelkich zagrożeń dla ludzi i środowiska 
w kontekście energii elektrycznej ma być w Polsce 
priorytetowa – mówił minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski podczas dyskusji na temat polityki energetycz-
nej. Nawiązywał w ten sposób do trendu w Europie 
polegającego na odchodzeniu od emisji i inwestowaniu 
w odnawialne źródła energii – szczególnie te, które 
powstają z naturalnych źródeł, jak wiatr, słońce czy 
przetwórstwo odpadów. Minister zaznaczył jednak, że 
wiąże się to z wysokimi kosztami. – Walka ze smogiem, 
walka z emisją, to wszystko kosztuje. Cała ochrona 
zdrowia jest coraz droższa, a odnawialne źródła ener-
gii też należy traktować jako pewną formę wydatków 
na zdrowie – tłumaczył Tchórzewski. 

Historyczne obciążenie

Minister energii zaznaczył, że nie wszystkie państwa 
w UE mają równe szanse przy realizacji założeń po-
lityki energetycznej. – Po okupacji sowieckiej Polska 
dysponowała 99 proc. energii z węgla, jak mamy więc 
zrównać się z tymi, którzy mieli w tym czasie tej energii 

z różnych źródeł dużo więcej? – pytał minister. Podkre-
ślił jednocześnie, że skoro odchodzi się od węgla jako 
głównego źródła energii, to istnieje potrzeba utworze-
nia funduszu dla państw, które stoją na górnictwie, tak 
aby umożliwić im rewitalizację terenów pogórniczych. 
– Polska energetyka jest obciążona historią – wtóro-
wał Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej 
Grupy Energetycznej. – To, że się zmienia, to myślę, że 
każdy z nas jest w stanie zauważyć. Natomiast to, co 
jest istotne z punktu widzenia koncernów energetycz-
nych, to czas i środki, jakie będziemy na tę przemianę 
przeznaczać – dodał. Prezes PGE zaznaczył również, 
że spółka ma realizować trzy plany strategiczne: ener-
getykę jądrową, co najmniej dwa bloki gazowe i ener-
getykę na morzu.

Czas innowacji

Pozytywne spojrzenie na kwestie związane z polską 
energetyką zaprezentował Diego Pavia, dyrektor ge-
neralny w irmie InnoEnergy, która inwestuje w roz-
wiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz 
szeroko pojętych technologii smart. – My innowatorzy 
jesteśmy po to, żeby nasze życie było coraz prostsze – tłu-
maczył Pavia. – Na innowację składają się trzy elementy: 
innowacje technologiczne, innowacje społeczne oraz 
innowacje modeli biznesowych – dodał. Przykładem 
w odniesieniu do tych ostatnich są w Polsce klastry 
energii, w których rodzą się nowe irmy i praktykuje 
się promowanie wspólnot energetycznych. – Gratulu-
ję Polsce tych 33 klastrów energii – podkreślał Pavia.
Z podobnym optymizmem wypowiadał się Claude 
Turmes, poseł do Parlamentu Europejskiego. – Mam 

wrażenie jakbyśmy mówili, jak gdyby istniało jeszcze 
ZSRR, zaś mówienie o innowacjach wiąże się z po-
równaniami do zachodniej Europy i krajów takich 
jak Niemcy. Stop, musimy przestać mówić w ten spo-
sób. Innowacje przyjdą zarówno z Estonii, Litwy, jak  
i z Polski. Musimy być większymi optymistami. Wiem, 
że państwo tworzycie najbardziej zaawansowane au-
tobusy elektryczne. Już teraz macie elektrownie wod-
ne. Jestem optymistą, będziecie świetną lokalizacją 
dla irm, które będą chciały produkować odnawialne 
źródła energii w Polsce – mówił europoseł. 

Poszukiwanie nowych rozwiązań 

Prezes zarządu Tauron Polska Energia Filip Grzegor-
czyk podkreślił, że ważne w kontekście odchodzenia 
od węgla będzie poszukiwanie innowacyjnych rozwią-
zań. – My i nasi partnerzy z Unii Europejskiej musimy 
wziąć na poważnie motto, że jesteśmy zjednoczeni 
w różnorodności. Dojdziemy do wspólnych celów, ale 
musimy iść własną drogą dlatego, że nasza historia 
jest inna i inny jest również punkt startu – podkreślił.
Diego Pavia z InnoEnergy zwrócił też uwagę na fakt, 
że do kwestii przemian energetycznych należy zaan-
gażować nie tylko decydentów, ale ogół społeczności. 
– Wspólnie z Litwą podejmujemy inicjatywę, mającą 
prowadzić do tego, że obywatele będą brać aktywniejszy 
udział w przemianach energetycznych w kraju. Waż-
ne, żebyśmy wszyscy w tym uczestniczyli, a nie tylko 
elita – tłumaczył Pavia. Jak zapewnił Pavia, w działa-
nia związane z innowacjami w energetyce InnoEner-
gy inwestuje w Polsce średnio 20 mln euro rocznie. 

MIN

EUROPEJSKIE DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI
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Postęp pozwala skuteczniej leczyć ludzi, 
poprawiać jakość życia, przewidywać róż-
ne procesy, zapobiegać awariom czy ob-
niżać koszty produkcji. Niesie też pewne 
zagrożenia, ale bilans jest bardzo pozy-
tywny

Niezależnie, czy mówimy o robotyce, sztucznej inteligencji 
czy komputerach kwantowych,  nikt nie ma wątpliwości, 
że rozwój technologii odbywa się dzisiaj w bardzo szybkim 
tempie. Wprawdzie trudno wskazać, jakimi technologia-
mi będziemy dysponować w najbliższych latach, ale już 
znacznie łatwiej jest sobie przypomnieć, że jeszcze nie tak 
dawno temu mało kto przewidywał, iż telefon komórko-
wy stanie się dobrem powszechnie dostępnym. A to tylko 
jeden z wielu przykładów pozytywnego wpływu techno-
logii na nasze życie.

Pozytywy i zagrożenia

Korzyści płynące z rozwoju technologii są niepodważalne, 
ale nie można też zapominać o zagrożeniach, przed któ-
rymi przestrzegał w debacie poświęconej rewolucji tech-
nologicznej m.in. Justin Yifu Lin, ekonomista i starszy wi-
ceprezes zarządu Banku Światowego. Podkreślał, że postęp 
nie tylko poprawia nasze życie, ale powoduje także zmiany 
w społecznościach. – Często nowe rozwiązania sprawiają, że 
dawna technologia staje się przestarzała i trzeba przejść ze 
starej na nową. Jeśli nie znajdziemy sposobu, aby to ludziom 
umożliwić, wypadną oni z obiegu przemian – przestrzegał 
Lin, dodając, że rozwój technologii może prowadzić także 
do polaryzacji społeczeństwa – na tych, którzy niczym Bill 
Gates wzbogacą się dzięki wiedzy technologicznej, oraz 
tych, którzy pozostaną w tyle.

Dominika Bettman, prezes zarządu w irmie Siemens, 
zwróciła natomiast uwagę na to, jaki wpływ rewolucja 
technologiczna ma na przedsiębiorstwa. Podkreśliła, że 
duże znaczenie w tym kontekście ma słowo „disruption”, 
czyli „zakłócenie”. – To gigantyczna zmiana w sposobie za-
rządzania zarówno wielkimi korporacjami, jak i średnimi 
irmami – tłumaczyła Bettman. – Teraz konkurent może 
się pojawić w dziedzinie, która w ogóle nie jest związana 
z naszą działalnością – dodała, tłumacząc jednocześnie, 
że z tego powodu wśród irm technologicznych poja-
wia się coraz większe zainteresowanie start-upami. To 
właśnie tam pojawiają się często innowacyjne pomysły, 
które mogą prowadzić do owego „zakłócenia”. Jednocze-
śnie prezes zarządu w Siemensie wskazała, że mówienie 
o tym, iż udany start-up może doprowadzić w krótkim 
czasie wielką irmę do bankructwa, nie jest wcale tak 
oderwane od rzeczywistości, jak chcieliby tego prezesi 
największych korporacji.  

O zaskakującym tempie przemian technologicznych mówił 
także Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej 
w irmie TDJ. Zwrócił uwagę, że komputery dzisiaj same się 
uczą. – Komputery zaczynają być niesamowicie mocne i są 
bardzo skutecznym narzędziem do przewidywania i oceny 
przyszłości – mówił Domogała. – Rozwój sztucznej inteli-
gencji jest niesamowity, ale to też zagrożenie dla ludzko-
ści, bo jest to narzędzie nowe, które nie do końca znamy. 
Jako ludzie musimy nadążyć nad rozwojem komputerów 
– przestrzegał.

Zmienia się wszystko

Rozwój technologii w gospodarce pozwoli przewidywać 
różne procesy, zapobiegać awariom czy obniżać kosz-
ty produkcji – przewidywała w trakcie dyskusji Jadwiga 
Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. 
Zauważyła jednak, że według najnowszych badań aż 30 
proc. dzisiejszych zawodów zniknie już w najbliższych 
latach właśnie dzięki nowym technologiom. – Dlatego 
musimy edukować i dbać o to, by rynek był nasycony nie 
tylko odbiorcami technologii, ale też kreatorami – pod-
kreślała minister. 

Tomasz Domogała dodał, że jedno nowe miejsce pracy wy-
nikające z rozwoju technologii likwiduje więcej niż jedno 
miejsce pracy w „starej” gospodarce, przez co miliony ludzi 
w przyszłości mogą pozostać bez zatrudnienia. 

Uczestnicy dyskusji zwracali także uwagę, że rozwojowi 
technologii towarzyszy również zmiana pokoleniowa. 
Dominika Bettman podkreśliła: – Dzisiaj zakładanie, że 
będziemy ten sam zawód wykonywać przez całe nasze 
życie, wydaje się błędne z samego założenia. Raczej trzeba 
się liczyć z tym, że będziemy w naszej karierze wykony-
wać kilka różnych zawodów i będzie to trwało do późnego 
wieku. Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu w ING Ban-
ku Śląskim, powoływał się na badania, według których 
współcześni millennialsi będą zmieniać pracę 30 razy 
w ciągu swojej kariery. Jednak dodał optymistycznie, że 
nowe technologie wytworzą jeszcze wiele zawodów, o któ-
rych dzisiaj nie mamy pojęcia. 

Z kolei Gabriele Grom, wiceprezes MSD w Europie Środko-
wo-Wschodniej, odniosła się do trwającej obecnie rewolu-
cji w branży farmaceutycznej. Tłumaczyła, że wdrożenie 
kilka lat temu nowoczesnych technologii w irmie MSD 
stworzyło nowe możliwości w zakresie odczytu geno-
mu ludzkiego. – Początkowo zarówno metodologia, jak 
i technologia w tym zakresie były bardzo skomplikowa-
ne i dość kosztowne, ale w ostatnich latach stało się to 
bardziej dostępne oraz tańsze – mówiła Grom. Dodała, że 
wdrożenie nowoczesnych technologii pozwoliło również 
opracować bardziej zindywidualizowane metody leczenia 
pacjentów. 
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Celem wdrażania nowych technologii 
jest optymalizacja efektów podjętych 
działań i zwiększenie ich wydajności 
oraz wartości, ale także, jeśli nie przede 
wszystkim, zrewolucjonizowanie podej-
ścia do pewnych kwestii, a w konsekwen-
cji zmiana status quo i otaczającej nas 
rzeczywistości

Jako irma działająca w dziedzinie technologii medycz-
nych aktywnie uczestniczymy w trwającej, także w Polsce, 

rewolucji technologicznej, której doświadczają wszystkie 
sektory gospodarki. Służba zdrowia jest jednak jednym 
z tych najistotniejszych. Zdrowe społeczeństwo jest bo-
wiem bardziej zadowolone i jednocześnie bardziej aktyw-
ne, zaś z punktu widzenia państwa oraz rachunku eko-
nomicznego inwestowanie w zdrowie staje się zyskiem, 
a nie kosztem. Innowacyjne technologie są środkiem do 
sukcesu w tym kluczowym dla Polski obszarze, jak i do 
tego, by pacjent znalazł się w centrum uwagi systemu 
ochrony zdrowia.  

Według raportu „Trendy w polskiej ochronie zdrowia” 
autorstwa PwC usługi telemedyczne, konsumenckie 
usługi ochrony zdrowia i digitalizacja danych medycz-
nych oraz rozwiązania biotechnologiczne to główne 
obszary, których rozwój spowoduje najbardziej znaczą-
ce zmiany dla systemu i pacjentów. Philips aktywnie 
uczestniczy w tworzeniu innowacji w każdym z nich, 
tworząc ekosystemy umożliwiające współdziałanie po-
między zaawansowanymi urządzeniami medycznymi, 
personelem korzystającym z ich funkcjonalności a pa-
cjentami. Efektem tego jest zwiększenie skuteczności 
diagnostycznej i terapeutycznej, a w konsekwencji szyb-
szy powrót pacjenta do zdrowia. 

Jeśli nowe technologie już dziś umożliwiają postawienie 
trafnej diagnozy za pierwszym razem, wykonanie zabie-
gów w sposób bezinwazyjny, znaczące zmniejszenie dawki 
promieniowania czy zmniejszenie liczby hospitalizacji 
na rzecz opieki ambulatoryjnej, a także skrócenie czasu 
pobytu w szpitalu – warto zadać sobie pytanie, co nowe 
technologie mogą dać polskim pacjentom jutro? 

Pacjent może być aktywnym uczestnikiem procesu le-
czenia, a zarządzanie zdrowiem może być bardziej efek-
tywne. Do tego jednak konieczna jest ciągłość przepływu 
informacji o stanie zdrowia – w domu, u lekarza pierw-
szego kontaktu czy w szpitalu. Dlatego gromadzenie 
danych, ich digitalizacja, a także analiza są niezbędne 
w celach predykcyjnych, terapeutycznych i rehabilita-
cyjnych. Staje się to jeszcze bardziej istotne w czasach 
tzw. srebrnego tsunami, kiedy ze względu na starzejące 
się społeczeństwo znacząco wzrasta potrzeba efektyw-
nego zarządzania diagnozowaniem i leczeniem chorób 
przewlekłych. 

Mądrze wdrażane technologie przynoszą wymierne 
efekty budżetowe i zdrowotne. Tymczasem, dla wielu 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej i nie tylko, inan-
sowanie służby zdrowia jest wyzwaniem. Także w Pol-
sce, obok decyzji o zwiększeniu środków na zdrowie do 
6 proc. PKB, trwają dyskusje, jak wykorzystać je najbar-
dziej efektywnie. Innowacje technologiczne to jedna 
z odpowiedzi. Ostatnie decyzje dotyczące m.in. wsparcia 
osób starszych w zakresie dostępu do leków, intensyika-
cja współpracy i partnerskiego dialogu z organizacjami 
pacjentów, a jednocześnie plany inwestowania w nowe 
technologie czy innowacyjne rozwiązania pokazują, że 
polscy decydenci doskonale to rozumieją. To wyraźny 
krok w stronę silnej gospodarki opartej na innowacjach, 
rozwijającej się dzięki zdrowym obywatelom. Pierwsze 
efekty tego podejścia powinniśmy zaobserwować już 
w rankingu Euro Health Consumer Index 2018. Już dziś 
warto też rozpocząć dyskusję o tym, jakie powinny być 
kolejne kroki.

ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM 
REWOLUCJI TECHNOLOGICZNEJ!

Reinier 
Schlatmann,  
prezes Philips  
w krajach Europy 
Środkowo- 
-Wschodniej
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 bliski wschód  Biznes ze Starego Kontynentu obawia się 
losu swoich interesów w Iranie. I miliardowych kar

Jakub Kapiszewski  
jakub.kapiszewski@infor.pl

Wycofanie się Stanów 
Zjednoczonych z porozu-
mienia nuklearnego ozna-
cza powrót reżimu sank-
cyjnego sprzed 2016 r., za 
którego złamanie grożą 
konsekwencje inansowe. 
Tymczasem od zawarcia 
porozumienia pod koniec 
2015 r. europejski biznes 
mocno wrócił na irański 
rynek. Są tutaj obecni tacy 
giganci jak Total, PSA, Re-
nault, Mercedes, Volkswa-
gen, Siemens i Airbus. Te-
raz ich przyszłość w Persji 
stoi pod znakiem zapyta-
nia. – Nie możemy zawie-
rać nowych kontraktów 
z Iranem – żalił się w week-
end w telewizji CNN Joe Ka-
eser, prezes Siemensa. 

To oczywiście nie jest 
w smak europejskim rzą-
dom, których czempioni 
zaczęli podpisywać lukra-
tywne kontrakty z Iranem. 
Z tego względu wczoraj 
w Brukseli z szefem irań-
skiej dyplomacji Dżawa-
dem Zarifem spotkali się 
ministrowie spraw zagra-
nicznych: Niemiec – Heiko 

Maas, Francji – Jean-Yves 
Le Drian, Wielkiej Bryta-
nii – Boris Johnson oraz 
Unii Europejskiej – Fede-
rica Mogherini. Rozmowy 
dotyczyły przyszłości po-
rozumienia atomowego 
(wszak wypowiedzenie go 
przez USA nie oznacza, że 
przestaje obowiązywać po-
zostałych sygnatariuszy), 
a także legalnych sposo-
bów ominięcia amerykań-
skich sankcji. 

Europejskie irmy mają 
się czego obawiać, bo USA 
robią się nerwowe, kiedy 
biznes obchodzi sankcje. 
Doskonałym przykładem 
jest francuski bank BNP Pa-
ribas, który w 2014 r. został 
ukarany grzywną w wyso-
kości 9 mld dol. Karę nało-
żono właśnie za wieloletne 
prowadzenie transakcji na 
rzecz podmiotów z krajów 
obłożonych restrykcjami, 

m.in. Sudanu i Iranu. Do-
datkowo bank został na rok 
wyłączony z systemu roz-
liczania przelewów w do-
larach, co dla instytucji 
pośredniczącej w handlu 
gazem i ropą (rozliczane są 
głównie w amerykańskiej 
walucie) było niemałym 
ciosem. Podobny los spotkał 
niemiecki Commerzbank, 
na który w 2015 r. nałożo-
no grzywnę w wysokości 
1,45 mld dol. 

Na kary najbardziej na-
rażone są irmy, które – tak 
jak BNP Paribas – łamały 
sankcje, prowadząc jed-
nocześnie działalność na 
amerykańskim rynku. To 
bowiem oznacza, że pod-
padają pod tamtejszą jurys-
dykcję. W tej sytuacji znaj-
duje się wielu europejskich 
gigantów. Bezpieczniejsze 
są irmy, których w USA nie 
ma. Ale i one mogą napo-
tkać problemy, chociażby 
pod postacią trudności ze 
znalezieniem inansowa-
nia dla swoich irańskich 
interesów. Po BNP Paribas 
żaden bank nie zaryzykuje 
udzielenia kredytu w do-
larach na handel z Tehe-
ranem. 

Sankcje uderzą w Airbu-
sa, który dla irańskich linii 
lotniczych miał dostarczyć 
100 samolotów o wartości 
ponad 20 mld dol. Tehera-
nowi zależy na tej trans-
akcji, bo przez sankcje nie 
tylko nie mogli odmłodzić 
swojej starzejącej się lo-
ty, ale mieli też problemy 
z dostępem do części za-
miennych. Efektem było 
kilka katastrof lotniczych 
w ciągu paru lat. Ostat-
nia miała miejsce w lutym 
br., zginęło w niej prawie  
70 pasażerów. 

Nadzieje w Iranie – ponad 
80-milionowym, chłonnym 
rynku – pokładają również 
pozostałe irmy. Renault 
i PSA mają nadzieję zaro-
bić na sprzedaży samocho-
dów. Tym bardziej że fran-
cuskie auta były tam swego 

czasu popularne i Francu-
zi nie ukrywają, że chcą 
wrócić na czołową pozycje 
w Persji. Łakomie na Iran 
patrzą również Volkswagen 
i Mercedes. Siemens z kolei 
podpisał kontrakt na sprze-
daż lokomotyw, zaś Total 
do spółki z Chińczykami 
inwestuje w eksploatację 
pola naftowego.

Europejczycy mają na-
dzieję, że w najgorszym 
wypadku irmy będą mogły 
spokojnie zakończyć zawar-
te już kontrakty, a w najlep-
szym – że uda się dla nich 
wynegocjować wyjątki, któ-
re umożliwią spokojne pro-
wadzenie biznesu. Nieza-
leżnie od wyniku rozmów 
z Waszyngtonem europej-
scy politycy wolą jednak 
dmuchać na zimne i już 
ogłosili pakiety specjalnych 

gwarancji kredytowych na 
rzecz handlu z Iranem wła-
śnie. Tak zrobili Francuzi 
za pomocą swojego pań-
stwowego banku inwesty-
cyjnego Bpifrance czy Włosi 
za pomocą także państwo-
wego holdingu Invitalia. 

Ten pierwszy na poczet 
transakcji z Iranem za-
bezpieczył 1,5 mld euro, 
a drugi – 5 mld. Takie pie-
niądze z jednej strony nie 
angażują banków komer-
cyjnych, które narażone są 
na grzywny jak BNP Pari-
bas, a z drugiej strony są 
denominowane w euro,  
a więc znajdują się poza do-
larowym systemem kontro-
lowanym przez Waszyng-
ton. W grę wchodzi również 
zaangażowanie Europej-
skiego Banku Inwestycyj-
nego. ©℗ 

Trump straszy, 
europejskie irmy 
truchleją

Świat

Zarząd Pekao Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego
Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) 

działając zgodnie z art.  23 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 870 z późn. zm.),

uprzejmie informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r.  
udzieliła zezwolenia na dokonanie poniższych zmian

w Statucie Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego ( „Fundusz”), wprowadzonych uchwałą 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa nr 47/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie zmian w Statucie Funduszu

1) art. 3 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
 „1. Fundusz jest zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, kod pocztowy: 00-133, zwane dalej Towarzystwem.”

2) art. 4 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
 „1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 32.000.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony) złotych 

i dzieli się na 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 
100 (słownie: sto) złotych każda.”.

3) art. 4 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
 „2. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadający 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji 
imiennych o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda.”.

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. udzieliła zezwolenia na skrócenie 
terminu wejścia w życie powyższych zmian Statutu Funduszu, o którym to terminie mowa w art. 23 
ust. 2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w ten sposób, że powyższe 
zmiany Statutu  Funduszu  wejdą w życie z dniem ogłoszenia zezwolenia na przejęcie zarządzania 
Funduszem przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, nie wcześniej jednak niż w dniu 
19 maja 2018 r. 

Kancelaria Komornicza z siedzibą w Warszawie, ul. Lęborska 8/10 (tel. 22 401-22-76), na podstawie art. 953 i 983 kpc, podaje do publicznej wiadomości,  

że dnia 07 czerwca 2018 r., o godzinie 12:40, w sali numer 206, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, w sprawie 

egzekucyjnej Km 1400/15, prowadzonej przeciwko dłużnikowi: Andrzej Jerzy Bronikowski odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu stanowiącego 

odrębną nieruchomosć nr 85 położonego w budynku nr 5 przy ul. Plac Hallera w Warszawie, Dzielnica Praga Północ, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy 

Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00129231/6 wraz z wielkością udziału w nieruchomości wspólnej, którą 

stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli wynosi 2/1000.

Lokal mieszkalny o powierzchni 16,86 m2, położony na IV kondygnacji (III piętro), skadający się z: pokoju, przedpokoju z aneksem kuchennym i łazienki z WC.

Nieruchomość lokalowa została oszacowana na kwotę 131 000,00 zł. Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 98 250,00 zł.
Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej 

sumy oszacowania, to jest 13 100,00 zł, którą należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek Komornika Sądowego przy SR dla Warszawy 

Pragi-Północ w Warszawie Bank Zachodni WBK S.A. 68 Oddział w Warszawie 06 1500 2080 1220 8000 0388 0000 lub też, wpłaconej do kasy Kancelarii Komornika, 

bądź w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłat całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia 

sądu o utracie rękojmi.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR KW WA3M/00129231/6

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Renata Delert
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Zerwanie porozumienia atomowego z Teheranem może mieć negatywne skutki gospodarcze
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Świat

WI-III.7840.1.20.2018.AG-b Gdańsk, dnia 10 maja 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu 

i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

404), art. 82 ust. 3 pkt 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 i art. 49 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  

(Dz. U. 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

WojeWoda Pomorski zaWiadamia,

że na wniosek z dnia 26.04.2018 r. (data wpływu: 07.05.2018 r.), inwestora: Polskie 

Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, 

reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Walczaka, zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji pn.: „Budowa tymczasowego 

połączenia (sieci elektroenergetycznej o napięciu 220kV) dwutorowej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo z istniejącą linią 

220kV Żydowo – Gdańsk 1”, zlokalizowanej na działce nr 139/7, obręb 0006 Kaplica, 

jednostka ewidencyjna 220505_2 Somonino, powiat kartuski.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron 

postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą one składać wnioski, 

uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy, a przed wydaniem decyzji mogą 

się wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wyżej 

wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, a z aktami 

sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu – pokój nr 366, III piętro (tel. 58 30-77-

529), w poniedziałek, środę i piątek w godz. od 8:00 do 15:00, w czwartek w godz. od 

12:00 do 15:00 (we wtorek wydział nieczynny dla interesantów).

z up. Wojewody Pomorskiego

Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego  

Wydziału Infrastruktury

Małgorzata Majkowska

Sygn. akt II Ns 1239/17

o G Ł  o s  z  e  N i  e

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 1239/17, 

z wniosku Antoniego Tarnowskiego toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia udziału 

części nieruchomości położonej w Sosnowcu przy ul. Artura Grottgera 2, stanowiącej 

działkę nr 736, obręb 0010, o powierzchni 82 m2 oraz działkę nr 739, obręb 0010, 

o powierzchni 524 m2, o łącznej powierzchni 606 m2 objętej zbiorem dokumentów 

tutejszego Sądu ZD nr 6403. Wzywa się właściciela nieruchomości i wszystkie osoby 

zainteresowane aby w ciągu trzech miesięcy od daty tego ogłoszenia zgłosiły się  

do sprawy, gdyż w przeciwnym razie ich stanowisko może zostać pominięte.

Syndyk masy upadłości Andrzeja Przybylskiego, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 119/16 obwieszcza o konkursie 

ofert, w którym przedmiotem sprzedaży jest udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do miejsca garażowego nr 6 

położonego w budynku przy ul. Pala Telekiego 10 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, 

XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00437001/0. Sprzedaż przedmiotu konkursu ofert nastę-

puje łącznie z udziałem 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do miejsca garażowego nr 6 położonego w budynku przy  

ul. Pala Telekiego 10 w Warszawie, wchodzącym w skład masy upadłości Elżbiety Przybylskiej, w stosunku do której Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygnaturą X GUp 120/16. Minimalna cena 

przedmiotu sprzedaży wynosi 10.170,00 zł (dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) brutto. Zainteresowani powinni składać 

oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 roku. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Notarialnej Pawła 

Ziemiańczyka w Warszawie (00-653) przy ul. Nowowiejskiej 10 lokal 2 lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi 

(decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). We wskazanym wyżej terminie należy także dokonać wpłaty wadium w wysokości 

1.000,00 zł, (przy czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości). Otwarcie ofert nastąpi 

15 czerwca 2018 roku o godz. 09:30 w ww. Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka. Warunki konkursu ofert oraz operat 

szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla 

spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Jana Cybisa 6 

lok. U1, w godzinach od 09:00 do 16:00, tel. (22) 643-77-92 adres email: oferty@wydrzynski.com.pl

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO 
„MEDITRANS” W WARSZAWIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. POZNAŃSKA 22, 00 – 685 WARSZAWA, 

TEL: (0 – 22) 52 – 51 – 405 FAX: (0 – 22) 52 – 51 – 380

O G Ł A S Z A

konkurs ofert (uzupełniający)  

na świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu  

i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert.

1. Szczegółowe Warunki Konkursu i materiały informacyjne w przedmiocie konkursu, w tym 

projekt umowy (do wglądu u p.o. Kierownika Działu Personalnego) oraz obowiązujący 

formularz oferty można odebrać lub zapoznać się od dnia 16.05.2018 r. do dnia 

29.05.2018 r. w godzinach 08.00 – 15.00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień 

Publicznych, Budynek Główny – I piętro, pokój nr 1.20, bądź pobrać ze strony internetowej:  

www.meditrans.waw.pl. 

2. Termin składania ofert: do 29.05.2018 r. do godz. 9.30 w Dziale Zamówień Publicznych, 

Budynek Główny – I piętro, pokój nr 1.20, siedziba Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert odbędzie się 29.05.2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej, Budynek 

Główny – I piętro. Ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez wywieszenie ogłoszenia na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczenie na stronie internetowej  

www.meditrans.waw.pl w zakładce „zamówienia publiczne”, w terminie nie później niż do 

dnia 19.06.2018 r.

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Umowy będą zawarte na okres: od daty podpisania umowy do 01.01.2021 r.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu 

składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

7. Oferenci mają możliwość składania protestów dotyczących konkursu ofert.

8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: p. Anna Piekut, tel. (0–22) 52–51–243,  

e-mail: anna.piekut@meditrans.waw.pl.

Dyrektor

Karol Bielski

Syndyk AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej 
(sygn. akt X GUp 318/15) 

zaprasza doskładania pisemnych ofert na zakup przedsiębiorstwa 

AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

Przedmiotem przetargu – aukcji jest przedsiębiorstwo AMMONO SA w upadłości 

likwidacyjnej z wyłączeniem należności i środków finansowych w tym środków 

pieniężnych i wierzytelności z rachunków bankowych AMMONO SA w upadłości 

likwidacyjnej. Minimalna cena sprzedaży to kwota 15 000 000,00 PLN (słownie: 

piętnaście milionów złotych  00/100).

Wszystkie dokumenty związane z procesem sprzedaży i niniejszego przetargu, w tym  

oferta oraz załączniki do niej winny być złożone w języku polskim. Oferent zobowiązany 

jest wpłacić wadium w kwocie 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 

00/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku osobiście w biurze 

podawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział 

Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres 

tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do sądu, a nie data nadania). 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2018 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla 

m.st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 120 o godz. 11:00. 

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa, regulamin przetargu oraz dane finansowe – 

Sprawozdania Finansowe dostępne są do wglądu, po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu i podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w kancelarii syndyka: 03-307 

Warszawa ul. Kotsisa 2/4 lokal 14, tel. (22) 814 10 20 lub (22) 614 52 88. 

Wszelkie dokumenty udostępniane są w języku polskim.
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T
ruizmem jest stwierdzenie, 
że wiek XXI będzie wiekiem 
Azji, wydaje się jednak, że nie 
dotarł on jeszcze do polskich 
decydentów. Choć nastą-

piła intensyikacja relacji z państwa-
mi azjatyckim – zwłaszcza z Chinami 
– ma to niewielki wpływ na polity-
kę – zwłaszcza gospodarczą – Polski. 
Nadal koncentrujemy się na obsza-
rze euroatlantyckim. Unia Europejska, 
Stany Zjednoczone i Rosja to podstawo-
we podmioty, które dominują w naszej 
polityce. Jest to w znacznej mierze 
usprawiedliwione położeniem. Jednak 
położenie w coraz większym stopniu 
determinowane jest również tym, co się 
dzieje w Azji. To właśnie ten kontynent 
wyznacza tempo rozwoju współcze-
snego świata. I to on będzie decydował 
o przyszłości. Także Europy. 

Prognozy na najbliższe 30–40 lat po-
kazują zasadniczą zmianę proporcji sił 
pomiędzy najważniejszymi ośrodka-
mi. I choć przewidywania różnią się 
w szczegółach, wszystkie potwierdzają, 
że Chiny będą najpotężniejszym pań-
stwem XXI w. Według raportu PwC pt. 
„he Long View. How will the global 
economic order change by 2050”  
na drugiej pozycji znajdą się Indie, 
a USA spadną na trzecią. Do pierwszej 
dziesiątki trai jeszcze Indonezja  
(na czwartej pozycji) i Japonia na pozycji 
ósmej. Natomiast Niemcy spadną  
na pozycję dziewiątą, a Wielka Brytania 
znajdzie się na pozycji dziesiątej. Także 
inne azjatyckie państwa wyraźnie po-
prawią swoje wyniki w światowym ran-
kingu. Na przykład Wietnam z miejsca 
32 podniesie swoją pozycje na 20, a Fili-
piny z 28 na 19. Z kolei Turcja wyprzedzi 
w rankingu Francję. Ten raport prze-
widuje utrzymanie się Rosji na pozycji 
szóstej. Warto tu dodać, że w pierw-
szej dziesiątce znajdą się także Brazy-
lia i Meksyk. Natomiast Polska zmieni 
pozycję 23 na 30. Udział Chin w świato-
wym PKB wzrośnie do 20 proc., Indii do 
15 proc., a USA spadnie do poziomu 12 
proc. Udział Unii Europejskiej zmniejszy 
się zaś do poziomu 9 proc. 

Moim zdaniem ten raport jest nad-
miernie optymistyczny, jeżeli chodzi 
o pozycje państw europejskich, bo kata-
strofa demograiczna i zmiana struktu-
ry narodowościowej większości państw 
naszego kontynentu najprawdopodob-
niej spowoduje głębsze spadki. Niemniej 
nawet takie przesunięcie w ekonomicz-
nym rankingu będzie miało zasadni-
cze konsekwencje dla pozycji politycznej 
poszczególnych państw.

Rozwój świata pozaeuroatlantyckie-
go staje się najważniejszym wyzwa-
niem dla polityki i gospodarki naszego 
państwa. Dziś Polska koncentruje się 
na obszarze europejskim. Polski eksport 
w 2016 r. do Azji to tylko 6 proc. Nasza 
gospodarka, poza słowacką, charaktery-
zuje się największą zależnością od part-
nerów europejskich. To oznacza, że nie 
jesteśmy przygotowani do odpowiedzi 
na zmianę geograii rozwoju. Polska go-
spodarka ma charakter zaopatrzenio-
wy dla naszych zachodnioeuropejskich 
partnerów. Taki model rozwoju tylko 
utrwala peryferyjność wobec Zacho-
du Europy. Oznacza też dalszą degra-
dację w ekonomicznych rankingach. 
Dziś to nie gospodarka Unii staje się 
naszym najważniejszym wyzwaniem, 
a gospodarki Azji. To nie problemy 
Unii, a świata pozaeuropejskiego stają 
się zasadniczym wyzwaniem. Konsta-
tacja tego faktu powoduje, że należy 
w sposób zasadniczy przeformułować 
polską gospodarkę. A w znacznej mierze 
też polską politykę z opcji euroatlantyc-
kiej na opcję bardziej globalną. 

Dziś stajemy przed podobnym wy-
zwaniem jak po upadku komunizmu. 
Wówczas musieliśmy przeorientować 
naszą gospodarkę z kierunku rosyjskie-
go na zachodnioeuropejski. Wybrali-
śmy również model neokolonialnego 
rozwoju, gospodarki zaopatrzeniowej 
wobec naszych zachodnich partnerów. 
Nie był to najbardziej optymalny model 
rozwoju. Ten model dziś jest niekom-
patybilny z azjatyckim wyzwaniem, 
a w naszych relacjach z gospodarkami 
azjatyckimi jesteśmy państwem, które 
jest przedmiotem ich zainteresowania. 

Przy czym z naszej strony nie ma dosta-
tecznej odpowiedzi. Ta sytuacja zagraża 
powtórzeniem neokolonialnego modelu 
rozwoju, tym razem ze strony przede 
wszystkim gospodarki chińskiej. 

Dziś jedyną zauważalną odpowiedzią 
na azjatyckie wyzwanie jest działal-
ność LOT-u budującego swoją azjatycką 
siatkę połączeń. To stanowczo za mało. 
Odpowiedź musi uwzględniać plan 
budowy nowego jedwabnego szlaku. 
Jest to projekt zarówno ekonomiczny, 
jak i geopolityczny. I w obu wymiarach 
może być korzystny dla naszego kraju. 
Nowy jedwabny szlak prowadzący przez 
Rosję będzie czynnikiem wzmacniają-
cym chińską presję na Kreml, aby za-
chowywał się pokojowo. 

Odpowiedź na azjatyckie wyzwa-
nie ma też związek z relacjami Polski 
z Rosją, która jest dziś głównym chiń-

skim sojusznikiem. Odpowiedź na to 
wyzwanie jest możliwa bez uregulo-
wania relacji z Moskwą. Jednak takie 
uregulowanie przyczyniłoby się do in-
tensyikacji naszych relacji z Pekinem. 
Rosja, podobnie jak Chiny, jest dziś 
mocarstwem rewizjonistycznym z tą 
różnicą, że to drugie państwo zmienia 
układ sił, budując gospodarkę, a pierw-
sze – budując siły zbrojne. Problem na-
szych relacji z Moskwą polega na tym, 
że podstawowym celem bezpieczeństwa 
Polski jest utrwalenie postzimnowo-
jennego układu w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Rosja ma cel przeciwny 
– dąży do zasadniczej zmiany tego 
układu sił. Europa Środkowo-Wschodnia 
jest jednym z czterech podstawowych 
kierunków zainteresowania rosyjskiej 
polityki. Jak dotychczas próba ekspansji 
na kierunku zachodnim przynosi po-

rażki. Zajęcie Krymu i separatyzm Don-
basu powodują integrację narodową 
społeczeństwa ukraińskiego, co przekre-
śla możliwość podporządkowania sobie 
tego państwa.

Ta polityka spowodowała też roz-
mieszczenie natowskich, w tym ame-
rykańskich, sił na wschodniej lance 
NATO. Uruchomiła również polity-
kę zwiększania nakładów obronnych 
w państwach europejskich. Dalsza kon-
tynuacja rosyjskiej ekspansji może tylko 
zintensyikować wyścig zbrojeń, które-
go Rosja nie może wygrać. Świadomość 
zablokowania rosyjskiej ekspansji na 
tym odcinku może otworzyć opcję ure-
gulowania wzajemnych relacji na stopie 
znacznie mniej konfrontacyjnej i ko-
rzystnej dla obu stron. Dla państw eu-
ropejskich warunkiem zmiany polityki 
wobec Rosji jest jej odejście od military-
zacji Kaliningradu, Białorusi i Bałtyku. 
Geopolityczna rywalizacja mocarstw 
będzie wciągała Rosję w obszar zachod-
niego Pacyiku i wschodniej oraz środ-
kowej Azji, a także Kaukazu i Bliskiego 
Wschodu. Także zagospodarowanie bo-
gactw Arktyki wymaga uregulowania 
relacji z państwami Zachodu. Odpręże-
nie w Europie wzmocniłoby także po-
zycję Moskwy wobec Pekinu. Przyszłość 
Rosji zależy bardziej od rozwoju sytuacji 
na obszarze pozaeuropejskim. Dlate-
go może powstać strefa współpracy po-
między Unią Europejską, w tym Polską, 
a Rosją. Rezygnacja Moskwy z ekspan-
sji na jej zachodniej lance może spo-
wodować odblokowanie współpracy 
gospodarczej i stworzenie strefy bufo-
rowej obejmującej Królewiec, Biało-
ruś i Ukrainę. Zwiększyłoby to poczucie 
bezpieczeństwa i umożliwiło rozwi-
nięcie współpracy. Oczywiście Biało-
ruś pozostałaby w streie politycznych 
i ekonomicznych wpływów Rosji, tak 
jak Ukraina pozostałaby w streie wpły-
wów amerykańskich i niemieckich. 
Natomiast w wymiarze militarnym 
ten obszar miałby charakter buforo-
wy. To trudne wyzwanie dla Moskwy, 
ale w dłuższej perspektywie dla niej ko-
rzystne. ©℗

 opinia   Azja wyznacza tempo rozwoju współczesnego świata

Marian 
Piłka 

historyk,  

wiceprezes  

Prawicy 

Rzeczypospo-

litej

Nasza gospodarka, poza 
słowacką, charakteryzuje 
się największą zależnością 
od partnerów europejskich

Wygenerowano dnia 2018-05-17 dla loginu: niezalogowanyavrmnybtbjnal
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Oddział Regionalny AMW w Krakowie
31-155 Kraków  ul. Montelupich 3

Tel.: (+ 48 12) 211-40-01  Fax: (+ 48 12) 211-40-05
e-mail: marketing.krakow@amw.com.pl  www.amw.com.pl

Dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU (ARTYKUŁÓW/ODPADÓW)

Nr poz. 
przet.

Nazwa sprzętu - marka/typ Ilość
Nr fabryczny 

Rok Cena wywoławcza

(artykułu/odpadu) poz. przet. prod. netto (zł) za poz. przet.

1 Łódź rozpoznawcza ŁR-M 1 702010 bd 450

2 Samochód sanitarny DAEWOO-LUBLIN (bez wyposażenia) 1 SUL350424Y0017218 2000 3 000

3 Samochód ciężarowy szosowy STAR 200 1 38835 1984 4 500

4 Samochód ciężarowy szosowy STAR 200 1 47042 1985 4 500

5 Samochód ciężarowy szosowy STAR 200 1 52464 1986 4 500

6 Samochód ciężarowy LUBLIN 3302 1 SUL330211T0012267 1996 1 400

7 Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN III 3322 1 SUL332412Y0042688 2000 2 500

8 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 1 SUL232414X0000625 1999 8 000

9 Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności STAR 266 1 2311092 1982 7 500

10 Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności STAR 266 1 4113356 1984 7 500

11 Samochód STAR 266AP do transportu bloków brzegowych PP-64 1 6417865 1986 7 500

12 Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności MERCEDES-BENZ 290GD 1 WDB46133817093679 1993 25 000

13 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 (ład. 3,5 t) 1 26905 1989 3 000

14 Przyczepa transportowa średniej ładowności D-46 (ład. 3,5 t) 1 4187 1979 3 000

15 Sprzęt elektroniczny – pakiet zawierający 221 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: odbiorniki TV, niszczarki, notebooki, telefony komórkowe itp. 2 500

16 Sprzęt łączności – pakiet zawierający 38 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: rejestratory, sygnalizatory, czujki, centrale itp. 900

17
Sprzęt medyczny – pakiet zawierający 56 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: unit stomatologiczny, puszki do wyjaławiania materiałów, pęsety, 
nożyczki do opatrunków, materac szpitalny, stojak do kroplówek itp.

800

18
Części do pojazdu STAR 660 - pakiet zawierający 363 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m. in.: wsporniki, zawory, uszczelki, tłoki, sprężyny, 
pierścienie, osłony przegubu, amortyzatory, dysze, dźwignie itp.

6 000

19 Żelazo i stal- złom stalowy (w tym: rury, blachy) o masie 3 000,00 kg (kod odpadu 17 04 05) 2 200

20 Odpady betonu i gruzu betonowego z rozbiórek i remontów o masie 120 000,00 kg (kod odpadu 17 01 01) 100

21 Odpadowe drewno (w tym: elementy drewniane z szaf, stołów, wiatrołomy) o masie3 769,00 kg (kod odpadu 17 02 01) 250

22

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz  jego elementy  - pakiet o masie 1 633,50 kg zawierający: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o masie 
1 469,00 kg (m.in.: zużyte wiertarki, odkurzacze, prostownik prądu i oprawy oświetleniowe zewnętrzne i wewnętrzne o masie 200,00 kg i zużyte monitory, 
jednostki centralne komputerów o masie 1 269,00 kg) (kod odpadu 16 02 14); elementy usunięte ze zużytych urządzeń elektrycznych  i elektronicznych 
o masie 164,50 kg (kod odpadu 16 02 16)

1 700

23
Zużyte opony (nienadające  się do dalszego użytkowania i bieżnikowania) (w tym: opony z samochodów osobowych oraz opony z samochodów ciężarowych) 
o masie  9 730,00 kg (kod odpadu 16 01 03)

16 500

24 Inne niewymienione odpady (w tym: odpady brezentowe) o masie 1 500,00 kg (kod odpadu 16 01 99) 200

25 Inne niewymienione odpady (w tym: odpady z tworzyw sztucznych) o masie 374,80 kg (kod odpadu 16 01 99) 50

26
Złom różny - pakiet o masie 6 334,90 kg zawierający: złom żelaza i stali o masie 5 000,00 kg (kod odpadu 17 04 05); złom mieszanin metali o masie 1 
334,90 kg (kod odpadu: 17 04 07)

6 000

27 Złom metali żelaznych o masie 2 000,00 kg (kod odpadu 16 01 17) 1 500

28 Złom stalowy (w tym: rury, blachy) o masie 7 303,00 kg (kod odpadu 17 04 05) 5 500

29
Złom różny - pakiet o masie 1 445,00 kg zawierający:  złom metali żelaznych o masie
1 415,00 kg (kod odpadu 16 01 17); złom aluminiowy o masie 30,00 kg (kod odpadu 17 04 02)

1 500

30 Samochód osobowy SKODA SUPERB 1,9 TDI 1  TMBCU634369105235 2005 14 500

31
Przyczepa samochodowa lekka skrzyniowa ŚWIDNIK 23602 0.8 t (DMC 
750kg).

1 SWH2360S26B017775 2006 900

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie OR AMW Kraków  
ul. Montelupich 3 (wejście od ul. Kamiennej), pok. nr 59, I piętro (sala odpraw).

2. Mienie wystawione na przetarg dostępne jest do obejrzenia w dniach: 21-22.05.2018 r., w godz. 
10.00 – 14.00 w następujących miejscach:

•	  poz. 1-10 4 WOG Tarnowskie Góry 
Lasowice (wjazd od ul. Obwodnica), poz.1: 
p. Mazur, tel. 261 242 827;  
 poz. 2-10: p. Rogalski,  
tel. 261 147 369;•	 poz. 11 34 WOG Sandomierz, 
ul. Mickiewicza 38, p. Czuja,  
tel. 261 514 781;•	 poz. 12 JW 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45, 
p. Janus, tel. 261 132 273/261 132 526;•	 poz. 13-14 JW 4686 Kraków, 
ul. Głowackiego 11, p. Kluska,  
tel. 510 433 477;•	 poz. 15-18 OR AMW Skład Gliwice, 
ul. Portowa 16, p. Kos,  
tel. 665 997 795;•	 poz. 19-21 GZ Nowy Glinnik, 
ul. Konstantynowska 85, p. Pichola, 
tel. 261 167 418;

•	 poz. 22-25 SOI Nowy Glinnik, 
ul. Konstantynowska 85, poz. 22:  
p. Musiał, tel. 606 141 539; poz. 23 p. 
Kwaśniak, tel. 608 051 858/261 167 579; 
poz. 24-25 p. Rachwalski,  
tel. 261 167 424;•	 poz. 26 4 WOG Bytom, ul. Oświęcimska 33, 
p. Szachniewicz (5 000,00 kg),  
tel. 519 833 113; p. Kubica (1 334,90 kg); 
tel. 261 126 216;•	 poz. 27 4 WOG Tarnowskie Góry Lasowice 
(wjazd od ul. Obwodnica),  
p. Rogalski, tel. 261 147 369;•	 poz. 28 SOI Tarnowskie Góry  
ul. Opolska 36, p. Baranowska,  
tel. 261 147 457;•	 poz. 29 4 WOG Gliwice, ul. Andersa 47,  
p. Klockiewicz, tel. 502 194 042;•	 poz. 30-31 AMW OR Kraków, ul. Montelupich 
3, p. Kuźma, tel. 693 080 345.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1 – 31 w terminie 30 dni od dnia wybrania 
jego oferty.

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 15-18 do wglądu na stronie internetowej – www.
amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem 
na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków, nr konta  
83 1130 1150 0012 1243 8520 0020, podając w tytule przelewu numer i datę przetargu oraz numery 
wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem 
jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu 
przetargu.

 Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać organizatorowi przetargu lub dołączyć do oferty 
wraz z informacją o numerze konta, na które ma być wadium zwrócone.

7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
• oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży lub nie zawrze 

jej w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty;
• oferent nie uiści ceny nabycia w terminie określonym w umowie sprzedaży.

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone w ciągu 
pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega 
zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9. Do przetargu mogą przystąpić podmioty, które nie mają zaległych zobowiązań wobec AMW.
10. Do przetargu na poz. 19-29 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:

• zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących 
przedmiot przetargu; 

• aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwienie) odpadów 
stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych; 

• aktualne zezwolenie na transport odpadów lub zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO 
opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot 
w/w pozycji przetargowych; 

• w przypadku poz. 22 aktualny wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub 
wpis do rejestru BDO, w zakresie zbierania, przetwarzania albo recyklingu zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 

 Dokumenty te należy złożyć w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta 
lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

 Nabywca zobowiązany jest również do podpisania: 
• umowy sprzedaży; 
• „Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów (w dniu odbioru).

11. Do przetargu na poz. 20 i poz. 21 mogą przystąpić osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 
niebędące przedsiębiorcami zamierzające wykorzystać odpady na własne potrzeby, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom lub jednostkom organizacyjnym 
niebędącymi przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz.93), 
bez konieczności spełniania warunków przewidzianych dla podmiotów gospodarczych, o których 
mowa w pkt.10. Jednocześnie nabywca odpadów zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia 
odbioru odpadów na własne potrzeby.

12. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich 
eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań 
przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 
2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1040 z późn. zm.).

13. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Oddziału w Krakowie, ul. Montelupich 3, w terminie do 
dnia 30.05.2018 r. do godziny 12.00.

14. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz 
opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna 
znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której 
oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 3/2018 – nie otwierać przed 30.05.2018 r. do godziny 13.00”.

15. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa 

upoważnienia - jeżeli są wymagane);
• podpisane oświadczenie podatnika, że jest lub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT 

czynny – dot. poz. nr 19, 22-23, 25-29.
16. Formularz ofertowy oraz projekt umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Krakowie 

od dnia 16.05.2018 r. do dnia 29.05.2018 r., w godz. 7.00 – 17.00 oraz w dniu przetargu do godz. 
10.00, pok. nr 19 i 22 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt – 
Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

17. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, 
a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

18. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej  
w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie 
długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku 
elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji 
elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko 
na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem 
o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. 
W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te 
podlegają odrzuceniu.

 Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie  
i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji 
i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

 Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) 
podpisującą (-e) ofertę.

 Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz 
z formularzem oferty.

 Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania 
ofert. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania 
po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu 
składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

19. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja 
przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję  
o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką 
samą cenę.

20. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, 
wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez 
uczestników przetargu.

21. Sprzęt jest niesprawny technicznie (z wyjątkiem poz. 30-31) i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór 
zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz 
na jego koszt.

 Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów 
rejestracyjnych.

 Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za 
wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do 
konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

22. Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów/odpadów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 
23%, za wyjątkiem poz. 19, 22-23, 25-29, dla których podatek VAT rozlicza nabywca będący 
podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z późn. zm.), zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

23. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez 
nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

24. Szczegółowe informacje: e-mail: b.baziak@amw.com.pl, tel. 12 211 41 43 lub k.kolek@amw.com.pl, 
tel. 12 211 40 12, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

OFERTA BEZPRZETARGOWAODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

szelki, kurtki, wiatrówki oficerskie lotnicze, berety, nici khaki i stalowe, artykuły instalacyjne, 
elektryczne i hydrauliczne, biurka pod drukarkę, trzewiki wz. 31 (duże rozmiary), buty robocze, 
szalokominiarki, rękawiczki żołnierskie, dresy (małe rozmiary), kożuchy i płaszcze wojskowe, 

hełmy, kapelusze.
Wymienione mienie można nabyć w Krakowie, ul. Ks. Pijarów 3, w dniach: czwartek w godz. od 9.00 do 

17.00 oraz w piątek w godz. od 9.00 do 14.00. 
Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale:

„Uzbrojenie i sprzęt – Sprzęt wojskowy – Sprzedaż bezprzetargowa” oraz pod tel. kom. 665 997 795.

Prezydent miasta jeleniej Góry 

Ogłoszeniem nr 85/2018 ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy  

ul. Jagiellońskiej 4, 4B w granicach działki nr 41/6 o powierzchni 0.4414 ha, obręb Cieplice 
V, AM-1, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00082177/7.
W granicach działki nr 41/6 zlokalizowane są: 		 budynek mieszkalny (nr ewid. bud. 114) niepodpiwniczony posiadający trzy 

kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe, 	 	budynek niemieszkalny (nr ewid. bud. 120) posiadający jedną kondygnację nadziemną,		 trzy budynki niemieszkalne (nr ewid. bud.: 118, 119 i 117) w zabudowie zwartej 
połączone ze sobą funkcjonalnie, posiadające jedną kondygnację nadziemną, 		 trzy budynki budynki niemieszkalne (nr ewid. bud.: 121, 115 i 122) w zabudowie 
zwartej o jednej kondygnacji nadziemnej pełniące wcześniej funkcje: dawnej pralni, 
gospodarczą= i garażową, 	 budynek niemieszkalny (nr ewid. bud. 116) w zabudowie wolnostojącej – nieczynna 
przepompownia ścieków.  

Cena wywoławcza  -   2.300.000,00 zł

Wadium  -      230.000,00 zł

Sprzedaż prawa własności działki nr 41/6 oraz budynków na tej działce posadowionych 

podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, 

10a ustawy z dnia  11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Opis: Nieruchomość położona w Cieplicach, w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry. 
Nieruchomość bezpośrednio graniczy z budynkiem Uzdrowiska Cieplice oraz zabudową 
mieszkalno-usługową. Od strony północno-zachodniej sąsiaduje z parkingiem dla 
samochodów osobowych i autokarów przy ul. św. Jadwigi Śląskiej. W odległości około 
200 m znajduje się Plac Piastowski z największą w Cieplicach koncentracją obiektów 
handlowo-usługowych, uzdrowiskowych oraz mieszkalnych. Przy Placu Piastowskim 
zlokalizowany jest Pałac Schaffgotschów – gdzie obecnie mieści się „Zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej”. W dalszej odległości znajdują się tereny zielone 
Parku Zdrojowego i Norweskiego. W Cieplicach zlokalizowane są również Termy Cieplickie 
z nowoczesnym kompleksem basenów i SPA. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp 
do miejskiej komunikacji autobusowej. 
Teren działki nr 41/6 płaski z pełnym uzbrojeniem w przyłącza mediów, ogrodzony 
(częściowo ogrodzenie nie przebiega po prawnych granicach działki). W obszarze działki 
znajdują się drogi utwardzone, kamienne murki, schody betonowe, ogrodzenie z metalowej 
siatki. Na działce występują drzewa i krzewy.  
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto depozytowe 
Miasto Jelenia Góra – Bank MILLENNIUM S. A. I Oddział w Jeleniej Górze

nr 97 1160 2202 0000 0000 6011 5681 najpóźniej do dnia 12 lipca 2018 roku.

WPłATA WADIUM WINNA ZAWIERAć ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTóREJ WPłATA DOTYCZY  

ORAZ OZNACZENIE UCZESTNIKA PRZETARGU 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2018 roku o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta 

Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej nr 29 – I piętro, sala nr 13.

Ogłoszenie nr 85/2018 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2018 roku wywieszone jest 
na tablicy ogłoszeń w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta oraz 
zamieszczone zostało na stronie internetowej Miasta www.jeleniagora.pl. 
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej nr 2-3, I piętro, pokój nr 
111 lub telefonicznie pod nr 75/75-46-304 lub 75/75-46-228 oraz na stronie internetowej  
www.nieruchomosci.jeleniagora.pl.

O G ŁO S Z E N I E

dYrekTOR URZĘDU MORSKIEGO 

W SZCZECINIE

informuje o zamiarze udzielenia 

zamówienia publicznego dotyczącego 

realizacji zadania 

pn. „Remont i renowacja tarasu, elewacji ścian 

tarasu oraz głównych schodów od strony 

wschodniej budynku Czerwonego Ratusza 

w Szczecinie” 

położonego w Szczecinie 

przy placu Stefana Batorego 4.

Pełna dokumentacja przetargowa dostępna jest  

na stronie Urzędu 

www.ums.gov.pl 

w zakładce zamówienia publiczne, aktualne,  

powyżej 30 tys. Euro.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt 

z niżej wymienionymi osobami:

1. Monika Czajkowska, tel. (91) 44 03 423, 

 adres poczty elektronicznej zamówienia@ums.gov.pl

2. Sławomir Górkiewicz, tel. (91) 44 03 444, 601 146 379, 

 adres poczty elektronicznej sgorkiewicz@ums.gov.pl 

w terminie do dnia 25 maja 2018 r.
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Po poniedziałkowej masakrze 
w Streie Gazy o rozwiązaniu 
konliktu izraelsko-palestyń-
skiego można zapomnieć nie 
tylko do końca kadencji Do-
nalda Trumpa, ale prawdo-
podobnie na wiele lat. W tej 
chwili główną troską jest to, 
czy napięta sytuacja nie do-
prowadzi do nowej palestyń-
skiej intifady. 

W Streie Gazy zaczęły się 
wczoraj pogrzeby 60 osób, 
które zginęły poprzednie-
go dnia w wyniku użycia sił 
przez wojsko izraelskie, ale 
przynajmniej do popołudnia 
nie doszło do nowych starć  

– mimo że to właśnie wtorek, 
kiedy przypadała 70. roczni-
ca wypędzenia Palestyńczy-
ków z ziem nowo utworzo-
nego wówczas Izraela, miał 
być kulminacją kilkutygo-
dniowych protestów. We-
dług Izraela użycie siły było 
uzasadnione, bo palestyń-
scy demonstranci obrzucali 
jego terytorium kamieniami 
i ładunkami wybuchowymi, 
a także próbowali sforsować 
mur graniczny oddzielający 
Strefę Gazy od Izraela. Jednak 
użycie ostrej amunicji przez 
snajperów zostało przez zde-
cydowaną większość świata 
uznane za środek niepropor-
cjonalnie duży do zagroże-
nia. Wyłamały się z tego tylko 

Stany Zjednoczone, które jed-
noznacznie poparły podjęte 
działania. 

Wydarzenia w Streie Gazy 
zbiegły się w czasie z otwar-
ciem w Jerozolimie przenie-
sionej z Tel-Awiwu amery-
kańskiej ambasady. – Przez 
wiele lat nie potrailiśmy 
uznać oczywistej, prostej rze-
czywistości, że stolicą Izraela 
jest Jerozolima – oświadczył 
Donald Trump w nagranym 
z tej okazji wystąpieniu. 
– Wyciągamy przyjaźnie na-
szą rękę do Izraela, do Pale-
styńczyków, do wszystkich 
ich sąsiadów. Niech tu będzie 
pokój – dodał. 

O ile twarda polityka 
Trumpa wobec Korei Północ-

nej przynosi pewne efekty, 
bo jej przywódca Kim Dzong 
Un wydaje się robić pewne 
ustępstwa, a przy dużej dozie 
dobrej woli można uznać, że 
wypowiedzenie przez USA 
umowy nuklearnej z Iranem 
też jest elementem szersze-
go planu, to w przypadku 
konfliktu izraelsko-pale-
styńskiego żadnej wizji już 
nie widać. Trump uważa, że 
po prawie ćwierćwieczu bez-
owocnych wysiłków na rzecz 
doprowadzenia do trwałego 
pokoju na Bliskim Wscho-
dzie potrzebne jest nowe 
podejście czy jakiś nowy im-
puls. To nowe podejście ma 
polegać na jednoznacznym 
ustawieniu się Waszyng-
tonu – próbującego do tej 
pory odgrywać rolę media-
tora – po stronie izraelskiej 
i zmuszeniu Palestyńczyków 
do ustępstw. Trump zakłada, 
że dla pozostałych państw 
regionu znacznie ważniejszą 
sprawą jest teraz trwająca 
wojna w Syrii i potencjalny 
konlikt z Iranem niż los Pa-
lestyńczyków, łatwiej zatem 
będzie ustanowić amerykań-
skie warunki. 

Ale jest w tym kilka proble-
mów. Po pierwsze, nie wia-
domo, jakie miałyby być te 
warunki. Plan pokojowy dla 
Bliskiego Wschodu jest ponoć 
przez administrację Trumpa 
przygotowywany, ale na razie 
nie wiadomo, kiedy miałby 
zostać przedstawiony. Poza 

tym trudno sobie wyobrazić, 
by Palestyńczycy zaakcepto-
wali jakieś inne rozwiązanie 
niż istnienie dwóch niezależ-
nych państw – izraelskiego 
i palestyńskiego. Po drugie, 
wątpliwe jest, by Palestyń-
czycy w ogóle chcieli amery-
kańskie plany brać pod uwa-
gę, bo Waszyngton stracił 
w ich oczach wiarygodność. 
A jej odzyskanie potrwa 
znacznie dłużej niż do zmia-
ny władz w Białym Domu, co 
nastąpi najwcześniej za dwa 
i pół roku. Trzeba pamiętać, 
że dla następców Trumpa 
odwrócenie decyzji o prze-
niesieniu ambasady będzie 
politycznie niewykonalne, ta 
kwestia będzie zatem ciążyła 
na relacjach w regionie przez 
całe lata. 

Problem największy jest 
zaś taki, że dla Trumpa roz-
wiązanie konliktu na Bli-
skim Wschodzie wcale nie 
jest priorytetem. To już nie 
pierwszy raz, gdy sprawia 
wrażenie, że najważniejszą 
sprawą jest to, że może ogło-
sić spełnienie swojej obiet-
nicy wyborczej – najlepiej 
w dziedzinie, w której jego 
poprzednicy niewiele zdołali 
zrobić. Uznanie Jerozolimy 
za stolicę Izraela i przenie-
sienie tam ambasady, do 
czego formalnie od 1995 r. 
zobowiązani byli wszyscy 
prezydenci, jest właśnie 
taką sprawą. Trump może 
w blasku leszy ogłosić, że 
dokonał tego, czego inni 
przed nim nie potrafili, 
a negatywne konsekwen-
cje tej decyzji dla ewentu-
alnych przyszłych rozmów 
pokojowych są kwestią dru-
gorzędną. Bo pokoju na Bli-
skim Wschodzie swoim wy-
borcom nie obiecywał.  ©℗
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W starciach z izraelskimi żołnierzami zginęło 61 Palestyńczyków

I
zraelskie MSZ podaje, że na kok-
tajl, który miał uczcić przeniesienie 
ambasady USA z Tel Awiwu do Jero-
zolimy, zaprosiło dyplomatów z 86 
państw. Pojawili się przedstawicie-

le 33. Swoich ludzi wysłały m.in. Węgry, 
Czechy, Austria, Rumunia, Ukraina. 
Europę reprezentowali również dyplo-
maci z Serbii, Macedonii i Albanii. Dla 
Izraela najważniejsi byli jednak ci z Unii 
Europejskiej. Co prawda nie przyszedł 
przedstawiciel przewodzącej pracom 
Wspólnoty Bułgarii, który miał kluczyć 
i ostatecznie wykpić się niezbyt spójnym 
uzasadnieniem. Mimo to władze w Jero-
zolimie mogą mówić o sporym sukcesie. 

Zaproszenie wystosowano też do dy-
plomatów polskich. Nikt jednak na 
uroczystości się nie pojawił. Jak podaje 
„Haaretz”, Polska znalazła się w grupie 
tych, którzy jako powód nieobecności 
podali kwestie techniczne lub pryncy-
pialne. 

Z tych, na pierwszy rzut oka, ledwie 
protokolarnych informacji można wiele 
wyczytać. Wyraźnie widać, że Izrael 
ma szansę dokonać rozłamu w czymś, 
co prasa mocno na wyrost określa 

mianem jedności europejskiej wobec 
decyzji USA. Gdy zimą ubiegłego roku 
w ONZ głosowano rezolucję potępiają-
cą plan Trumpa, z podniesieniem ręki 
wstrzymały się Łotwa, Czechy, Chorwa-
cja, Węgry, Rumunia i Polska. Szeroko 
pojęte Międzymorze (w tym pozosta-
jąca poza UE i NATO Ukraina) co jakiś 
czas daje sygnały, że nie w pełni po-
dziela mainstreamową wizję uregulo-
wania procesu pokojowego na Bliskim 
Wschodzie. Powody są różne. Od zu-
pełnie prozaicznych, takich jak wojna 
rumuńsko-rumuńska między rządem 
a prezydentem o zakres kompetencji 
w polityce zagranicznej. Do „antycypu-
jących”, takich jak obawa władz w Kijo-
wie, że rozliczenia z historią Szoa – na 
wzór tych polskich – są kwestią czasu 
(o ile udział części Polaków w zbrod-
niach na Żydach był potępiany przez 
rząd londyński, Państwo Podziemne 
i często karany wyrokami śmierci, o tyle 
nacjonaliści w ramach Ukraińskiej Re-
wolucji Narodowej niemal systemowo 
brali udział w eksterminacji Żydów). 

Niezależnie od tego, jaka jest natura 
motywacji poszczególnych rządów, 

Izrael doskonale zdaje sobie sprawę, 
że pozyskanie części z nich jest realne, 
a gra na nową i starą Europę – podob-
nie jak w czasach George’a W. Busha 
– ma sens. Gabinet Benjamina Netan-
jahu i każdy inny – niezależnie od barw 
politycznych – jest w stanie uczynić 
wiele, aby uregulować międzynarodowy 
status Jerozolimy poprzez fakty doko-
nane. Miasto z ambasadami jest równie 
ważne jak kontrola nad zawojowany-
mi i stanowiącymi głębię strategiczną 
Wzgórzami Golan czy Zachodnim Brze-
giem, na którym są żydowskie osiedla. 
Bez Wzgórz Golan nie ma skutecz-
nej obrony przed operującym z terenu 
Libanu i Syrii Hezbollahem i Iranem. 
Bez ambasad nie ma mowy o hegemo-
nii w procesie pokojowym. 

Polska, która pozostaje z Izraelem 
w sporze na tle ustawy o IPN, znala-
zła się w trudnym położeniu. Rozpo-
częte właśnie przewodnictwo w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ było sformato-
wane na promocję prymatu prawa 
międzynarodowego. Przypominanie 
o nim miało pomóc w wywieraniu 
presji na Rosję, która anektując Krym, 

dała do zrozumienia, że respektowa-
nie porozumień międzynarodowych 
i granic nie jest dla niej – najdelikat-
niej mówiąc – wartością absolutną. 
Problem w tym, że decyzja Trumpa 
o przeniesieniu ambasady USA – nie-
zależnie od jej oceny – w retorykę pry-
matu prawa nad faktami dokonanymi 
zupełnie się nie wpisuje. Teoretycz-
nie można sobie wyobrazić podjęcie 
przez Warszawę gry wokół przeniesie-
nia placówki, której celem mogłoby być 
zmniejszenie napięcia na tle ustawy 
o IPN. W grze o ambasady od począt-
ku wiadomo, że nie obowiązują jedynie 
kolory czarny i biały. Dominuje szarość, 
w której sprawna dyplomacja znajdzie 
dla siebie wiele miejsca. Frazesy o tym, 
że przeniesienie placówki USA utrud-
ni proces pokojowy, można włożyć 
między bajki, bo co najmniej  
od operacji Pierścień Ochronny jest  
on nierozwiązywalną ikcją. Biorąc  
to wszystko pod uwagę, nie podejrze-
wam jednak instytucji państwa pol-
skiego o nadmiar wirtuozerii, która 
pozwoliłaby maksymalnie wykorzystać 
„moment jerozolimski”.  ©℗

 opinia   USA popsuły szyki polskiej dyplomacji w ONZ

Zbigniew 
Parafianowicz 

zastępca szefa 

działu ekonomia 

i społeczeństwo

Wiele krajów 
potępiło użycie 
ostrej amunicji 
przez snajperów

Bliski Wschód 
blisko wojny

Wygenerowano dnia 2018-05-17 dla loginu: niezalogowanyavrmnybtbjnal



dla Dziennika Gazety Prawnej za najlepszą okładkę w Polsce 

w konkursie Izby Wydawców Prasy

Nagroda

a Dz

kon

ag

dla

w 

N

GrandFront

2017

AUTOPROMOCJA

Wygenerowano dnia 2018-05-17 dla loginu: niezalogowanyavrmnybtbjnal

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

