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Roman Potocki
Starosta Powiatu Wrocławskiego

Powiat Wrocławski jest dzisiaj powiatem sukcesu. Świad-
czą o tym nie tylko korzystne statystyki gospodarcze, ale 

również dane demograficzne wyrażające się stałym wzro-
stem liczby mieszkańców. Stanowią one twardy dowód na 

to, że Powiat Wrocławski jest atrakcyjnym miejscem nie 
tylko do inwestowania, ale również do życia. 
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dodatek informacyjno reklamowy 

Przemysł lotniczy to przyszłość
29 maja w Lubinie trzy dolnośląskie strefy ekonomiczne, legnicka, wałbrzyska, kamiennogórska oraz firmy z 
branży lotniczej i ośrodki naukowe podpisały list intencyjny o powołaniu Dolnośląskiego Klastra Lotniczego. 
Projektowi patronują Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta Lubina oraz Minister-
stwo Gospodarki. Czy nasz region ma realną szansę, aby stać się drugą Doliną Lotniczą? O tym rozmawiamy z 
Iloną Antoniszyn-Klik, wicemister gospodarki.

Pani Minister, wierzy pani w perspektywę dużych inwestycji lotniczych 
na Dolnym Śląsku?
Oczywiście, inaczej bym się w ten projekt nie zaangażowała. Co ważniej-
sze, gdyby był nierealny nie wsparliby go tak ważni gracze jak Becker Avio-
nics czy UTC Aerospace Systems. To firmy z branży lotniczej, które już na 
Dolnym Śląsku działają i to z sukcesem. Wiemy doskonale, że jest to naj-
bardziej innowacyjna i opłacalna branża, a poza tym potrzebująca bardzo 
wielu zaawansowanych technologicznie komponentów. Jesteśmy w stanie 
wejść do niej najpierw poprzez produkcję części, a później, mam nadzieję, 
także całych maszyn, ale to dopiero za parę lat. Chociaż pierwsze jaskółki, 
i to polskiej myśli technologicznej, już są. Pod Jelenią Górą firma Metal-
-Master wyprodukowała prototyp odrzutowego samolotu Flaris Lar1. 
Przeczytałam, że samolotem ostatnio zainteresował się Bruce Dickinson, 
muzyk grupy Iron Maiden, który sam jest pilotem. To wielki sukces na-
szych konstruktorów, ale też dowód na to, że pasja, konsekwencja, ciężka 
praca i odwaga przynoszą sukces. Szczerze gratuluję Rafałowi Ładzińskie-
mu, właścicielowi firmy i życzę, aby seryjna produkcja samolotu ruszyła 
jeszcze w tym roku, tak jak to firma planuje, bo wiem, że pierwsze zamó-
wienia już są. Dla nas to też potwierdzenie, że inwestując w nowoczesną, 
innowacyjną gospodarkę idziemy dobrą drogą. I co ważne nie działamy po 
omacku, bo tworząc Dolnośląski Klaster Lotniczy, możemy korzystać z do-
świadczeń podkarpackiej Doliny Lotniczej. Przemysł lotniczy w Polsce to 
dziesiątki firm, tysiące miejsc pracy, miliony zainwestowanych dolarów. To 
się opłaca.

Skoro już jest jedna Dolina Lotnicza to jest miejsce na kolejne duże, 
zintegrowane inwestycje?
Tak, bo przemysł lotniczy według ekspertów ma na świecie szanse na naj-
szybszy rozwój z wszystkich sektorów ciągu najbliższych 20 do 50 lat. I, 
co cieszy, mówimy tu nie tylko o lotnictwie wojskowym, ale dynamicznie 
wzrastającym lotnictwie cywilnym. Wystarczy zobaczyć jak komunikacja 
lotnicza rozwinęła się w Polsce. Jeszcze 10, 15 lat temu podróżowanie sa-
molotem było luksusem, dziś to codzienność. Latamy po świecie, Europie, 
Polsce, na wakacje i w  interesach. Bo tak po prostu jest szybciej i często 
taniej niż samochodem. Coraz więcej firm i prywatnych osób ma własne 
samoloty. Oczywiście to wciąż bardzo nieliczna grupa, ale też samolotów 
nie sprzedaje się w  tysiącach, więc każdy nowy klient to zysk dla bran-
ży. Więcej potencjalnych pasażerów oznacza, że będą potrzebne nowe sa-
moloty. Największe linie lotnicze zapowiadają wymianę swojej floty i  jej 
rozszerzenie o samoloty nowej generacji. Mamy szansę być miejscem ob-
sługi i serwisowania, a także modernizacji samolotów. Poza tym powstają 
nowe gałęzie tej branży np. produkcja coraz popularniejszych dronów. Nie 
ma żadnego powodu, aby w tym procesie nie uczestniczył nasz przemysł. 
Mamy potencjał, i biznesowy, i kadrowy. 

Wzorem może być dobrze rozwijający się na Dolnym Śląsku sektor au-
tomitiv?
Tak, to dobry prognostyk. W tej chwili w strefach ekonomicznych domi-
nują przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej. W Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” 40 przedsiębiorstw tego sektora 
zainwestowało do tej pory ponad 9,5 mld złotych (to prawie połowa łącz-
nych nakładów poniesionych przez wszystkie firmy w wałbrzyskiej strefie) 
i stworzyło blisko 19 tysięcy miejsc pracy (ponad 46 proc. całego zatrud-
nienia na terenach strefy). We Wrześni powstaje fabryka Volkwagena, naj-
większa inwestycja ostatnich lat. Będzie tam produkowany VW Crafter, 
koncern już zatrudnił ok. 400 osób. To rodzi kolejne inwestycje. Pod ko-
niec czerwca w Jaszkowej Dolnej zezwolenie na działalność odebrała firma 
Kayser Automotive Systems, która będzie produkować m.in. podzespoły 
do Craftera i stworzy ponad 100 miejsc pracy. Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna powołała w ubiegłym roku Dolnośląski Klaster Motoryza-
cyjny, który połączył kilkanaście firm i  instytucji chcących pracować na 

rzecz rozwoju branży motoryzacyjnej. W skali kraju, w tym roku będzie-
my mieli rekord montażu nowych samochodów. Po kilku gorszych latach, 
w każdym segmencie, nie tylko aut osobowych, mamy progres. W produk-
cji części i podzespołów samochodowych wyszliśmy na pierwsze miejsce 
w Europie. Teraz chcemy, aby z  taką samą energią rozwijał się przemysł 
lotniczy, bo to oznacza nowe technologie, atrakcyjne, stabilne miejsca pra-
cy, także dla specjalistów wysokiej klasy. W konsekwencji, mamy nadzieję, 
coraz więcej młodych, dobrze wykształconych Polaków będzie miało do-
skonałe perspektywy życia i rozwoju w naszym kraju. 

Dlaczego Klaster Lotniczy powstał akurat w Lubinie?
W  Lubinie pod koniec maja zainicjowaliśmy działalność Klastra, ale 
mamy nadzieję, że obejmie on większą ilość miejscowości. Stąd współ-
praca wszystkich dolnośląskich stref ekonomicznych. A  dlaczego Lubin, 
a  powiedziałabym szerzej Zagłębie Miedziowe? Odpowiedź jest prosta, 
konieczność dywersyfikacji przemysłu. Funkcjonowanie tzw. Legnicko-
-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oparte jest, jak sama nazwa wskazu-
je, przede wszystkim o KGHM. W perspektywie kilkudziesięciu lat zmiana 
priorytetów gospodarczych jest nieunikniona. KGHM wdraża nowe tech-
nologie, które zakładają wydobycie rudy miedzi z głębokości poniżej 1200 
m. Ich zastosowanie zapewni KGHM możliwość prowadzenia eksploatacji 
w LGOM przez następne kilkadziesiąt lat. I oby to się udało, wydobycie 
było opłacalne, a cena miedzi na rynkach światowych wysoka. Jednak my 
planów nie możemy robić na kilka lat, a właśnie na kilkadziesiąt. Musimy 
mieć wizję, co dalej. Aby nie powtórzył się syndrom wałbrzyski, załamania 
gospodarczego regionu po zamknięciu kopalń, musimy już dziś rozwijać 
alternatywne dla przemysłu górniczego branże. Przyszłością są sektory in-
nowacyjne i zaawansowane technicznie, właśnie takie jak przemysł lotni-
czy. Do tej zmiany, na razie przez rozszerzenie przemysłu o nowe sektory, 
przygotowuje się także Lubin. Trwają starania o włączenie do Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej nowych terenów w okolicy miasta. Celem 
jest blisko 400-hektarowa podstrefa położna w przebiegu budowanej drogi 
ekspresowej S3. Ten teren będzie bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Od 
tego roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 rusza klasa o profilu lotniczym. 
Sporo się więc dzieje, warto miastu i regionowi pomóc.

A jak może pomóc Dolnośląski Klaster Lotniczy?
Współpraca świata biznesu, nauki, samorządów i rządu zapewni najlepsze 
warunki do rozwoju i lokowania nowych przedsiębiorstw przemysłu lotni-
czego na Dolnym Śląsku. Będziemy promować polski przemysł lotniczy za 
granicą oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy. Partnerzy Klastra chcą 
wspierać się w  działalności przemysłowej, transferze wiedzy, wymieniać 
doświadczeniami produkcyjnymi, handlowymi i organizacyjnymi, wspól-
nie składać projekty w programach unijnych, razem starać się o wykwalifi-
kowane kadry. Jestem pewna, że to się uda.
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Zdefiniować najważniejsze zadania 
dla Dolnego Śląska
Z Bogdanem Zdrojewskim, deputowanym do Parla-
mentu Europejskiego rozmawia Marcin Prynda.

Jak wygląda Dolny Śląsk z perspektywy Europy?
Nie ma co ukrywać, jesteśmy niewidoczni. Trzeba przy tym pamiętać, iż 
tzw. „widoczność” nie zawsze jest wartościowa. Dziś np. widoczne są te re-
giony Hiszpanii, w których następują silne wstrząsy polityczne, Katalonia, 
Kraj Basków czy też sam Madryt. Ale i Bruksela rządzi się swoimi prawa-
mi. Najbardziej widoczne, silne, skuteczne są przede wszystkim regiony 
niemieckie, Bawaria, Saksonia, Brandenburgia, a z Francji np. Alzacja czy 
też Normandia. Są państwa, które nie prowadzą intensywnej polityki re-
gionalnej, bo są za małe, ale za to istnieją w licznych spójnych przekazach 
właśnie jako twory ponadregionalne. Warto też wspomnieć, iż wszystkie 
regiony reprezentujące nasze państwo zatrudniają w  Brukseli w  sumie 
mniej osób niż jeden przeciętnie aktywny region niemiecki. Na margi-
nesie dodam, iż przy skromnej obsadzie personalnej i bardzo skromnych 
środkach i tak mamy wyniki ponadprzeciętne. 

Jakie miejsce zajmujemy jako region w Europie?
Żadnego. Dolny Śląsk do tej pory nie dorobił się wybitnego marszałka, 
sprawującego władzę pełną kadencję. Pozycję Śląska wypracował marsza-
łek Olbrycht, dziś przewodniczący naszej delegacji.  Ten region ma też 
dziś komisarza. Pomorze za sprawą długoletnich rządów premiera Donal-
da Tuska, komisarza Janusza Lewandowskiego, a także rządów marszałka 
Jana Kozłowskiego (późniejszego eurodeputowanego) ma również niezłą 
rozpoznawalność. Wielkopolska miała znakomity występ na salonach 
brukselskich i  marszałek Marek Woźniak to kontynuuje. Dolny Śląsk 
w  tym czasie zmieniał marszałków na potęgę (Waszkiewicz. Gołębiew-
ski, Stańczyszyn, Wróblewski, Łoś, Łapiński, Jurkowlaniec, Przybylski... 
Przeciętny czas sprawowania funkcji to ok. 20 miesięcy! To musi budować 
poważny koszt). Krótko mówiąc na nasz czas w  Europie musimy sobie 
zapracować. Ten moment jest jednym z ostatnich. 

Czego możemy, jako Dolny Śląsk, chcieć od Europy?
Dużo otrzymujemy, dużo otrzymaliśmy. Gdybyśmy dziś chcieli jeszcze 
więcej wykazalibyśmy brak kompetencji i  swoistego rodzaju arogancję. 
W poprzedniej pięciolatce rozproszyliśmy środki europejskie ponad mia-
rę, dziś nie możemy powtórzyć poprzedniego błędu. Najistotniejsze są 
trzy zadania: infrastruktura komunikacyjna, zmiany strukturalne w służ-
bie zdrowia i  edukacja młodego pokolenia. Ważne, by efektem naszych 
inwestycji były ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, ła-
twość przemieszczania się w regionie i kreatywność zbudowana w oparciu 
o przygotowanie pokolenia 18 +. 

Co możemy Europie zaoferować?  
Niezwykle dużo. Dolny Śląsk to region niemal kompletny, ma stolicę 
z aspiracjami i potencjałem czołowej setki europy, ma miedziowe zagłę-
bie, wystarczające kompetencje turystyczne, możliwości uzdrowiskowe, 
dwie długie ważne granice, kontakt komunikacyjny z Berlinem i Pragą, 
jest logistycznie przygotowany do pośrednictwa pomiędzy zachodnią 
i wschodnią Europą. 

Kiedy patrzy pan na dokonania dolnośląskich władz, z których decyzji 
jest pan dumny, a co jeszcze jest, pana zdaniem, do zrobienia?
Szanuję wszystkich byłych marszałków, ale nic z tego nie wynika. Dlacze-
go? Bo na skutek rozmaitych okoliczności nie można z dzisiejszej perspek-
tywy odnotować żadnego znaczącego, z punkty widzenia Europy, sukce-
su. Dolny Śląsk wciąż z punktu widzenia psychosocjologicznego , a także  
ekonomicznego nie jest, nie tworzy spójnej, łatwo definiowalnej, logicznej 
całości. To wciąż region w  fazie tworzenia. Najważniejsze dziś jest sko-
munikowanie wewnętrzne. Droga Wrocław-Kłodzko to dziś raczej źródło 
wstydu. Połączenia z najważniejszymi atrakcjami turystycznymi pozosta-
wiają nadal wiele do życzenia. Rozwój Karpacza, Szklarskiej Poręby, Zie-
leńca może satysfakcjonować z perspektywy krajowej, ale nie europejskiej. 

W  jaki sposób europarlamentarzyści mogą swoją pracą i  decyzjami 
wspomóc poszczególne regiony w  Polsce, w  tym oczywiście Dolny 
Śląsk?
Przede wszystkim mówić to, co powiedziałem wcześniej. Fałszywe kom-
plementy niczemu nie służą. Mało tego, oddalają nas od sukcesu. Dziś na-
jistotniejsze jest, aby zdefiniować najważniejsze zadania, skoncentrować 
środki finansowe i  nie obdzielać wszystkich po troszeczku, bo przegra-
my. Poza tym strefy ekonomiczne muszą być zarządzane autonomicznie, 
dyspozycje z centrali (zarówno te personalne, jaki i kierunkowe), muszą 
być odpierane i  właściwie argumentowane. Autonomia Dolnego Śląska 
ma oczywiście określoną granicę, ale szefowie stref gospodarczych muszą 
bronić interesu państwa poprzez swoją lokalną, regionalną mądrość i sku-
teczność! Dziś, będąc eurodeputowanym patrzę na Dolny Śląsk z wielką 
nadzieją, troską i niepokojem. Mogę powiedzieć, iż mogę pomóc, byleby 
ta pomoc była oczekiwana.

Finał XIII edycji konkursu
„Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”
4 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie Loży Dol-
nośląskiej BCC, podczas którego nagrodzono laurea-
tów XIII edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny 
Przedsiębiorcy”. Plebiscyt jest organizowany przez 
Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa 
Finansów.

Jedną z najważniejszych grup podatników są przedsiębiorcy. To oni, or-
ganizując działalność gospodarczą, przyczynia się do zasilania budżetu 
państwa: bezpośrednio z podatków wnoszonych przez firmę i pośrednio 
, z podatków płaconych przez pracowników tam zatrudnianych. Relacje 
między administracją skarbową a przedsiębiorcą powinny być przyjazne 
na tyle, na ile pozwala na to ich naturalne umiejscowienie w rzeczywisto-
ści gospodarczej i prawnej.
Obowiązkiem przedsiębiorców jest rzetelne wywiązywanie się z obowiąz-
ku podatkowego, obowiązkiem administracji skarbowej zaś powinna być 
sprawna obsługa przedsiębiorcy, ingerująca w sposób możliwie najmniej 
dotkliwy w jego działalność gospodarczą. 
28 lutego 2002 r. Ministerstwo Finansów i Business Centre Club podpisa-
ły porozumienie o organizowaniu ogólnopolskiego konkursu pt. „Urząd 
Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”. Po raz pierwszy został on przepro-
wadzony w 2003 r. Jego celem jest wyróżnienie tych urzędów skarbowych, 
które wspierają przedsiębiorców w ich działalności.

XIII edycja
Spotkanie, podczas którego nagrodzono laureatów XIII edycji Konkursu 
rozpoczął Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, witając ze-
branych członków Loży, przedsiębiorców i przedstawicieli urzędów. Kan-
clerz pokrótce wyjaśnił ideę konkursu oraz pogratulował dobrego kierun-
ku zmian, które są odczuwalne w kontaktach z urzędami.
Podczas głównej części spotkania, Kanclerz wraz z przedstawicielami or-
ganizacji dolnośląskich: Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świd-
nickich, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Dolnośląskiej Izby Gospodar-
czej, Związku Pracodawców Dolnego Śląska, Sudeckiej Izby Przemysłowo 
Handlowej, Zrzeszenia Handlu i Usług oraz Związku Pracodawców Pol-
ska Miedź wręczyli nagrody laureatom konkursu.
Po wręczeniu tytułów głos zabrała Ewa Kontek, Wicedyrektor Izby Skar-
bowej, która pogratulowała zwycięzcom oraz podziękowała za całokształt 
opinii dotyczących Izby Skarbowej. Podkreśliła, że starają się służyć lu-

dziom jak najlepiej. Wspomniała także o pracach nad strategią admini-
stracji podatkowej, która ma być gotowa do końca lipca i będzie określać 
działania ukierunkowane na dalszą pomoc przedsiębiorcom (m.in. by in-
terpretacje podatkowe były bardziej czytelne i dostępne).
Naczelnik zwycięskiego urzędu, Helena Rubinkowska podziękowała orga-
nizatorom konkursu, a także przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w gło-
sowaniu. Przyznała, że tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsię-
biorcy” jest dla placówki z Jawora ogromną motywacją do dalszej pracy. 
Po podziękowaniach, Kanclerz nawiązał do niedawnych jubileuszy dwóch 
organizacji, które są bliskie Loży Dolnośląskiej BCC. 25-lecie obchodzi-
ła Dolnośląska Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
i  Kupców Świdnickich. Edward Szywała, prezes Stowarzyszenia Przed-
siębiorców i Kupców Świdnickich otrzymał od Kanclerza upominek, po 
czym krótko przybliżył historię powstania organizacji. Nawiązał także do 
głównego tematu spotkania, mówiąc o zaufaniu przedsiębiorców wzglę-
dem urzędów skarbowych. 
Na koniec części oficjalnej, głos zabrał Dyrektor Loży Dolnośląskiej BCC, 
Krzysztof Mojzych, zapowiadając Krzysztofa Pełecha, światowej klasy gi-
tarzystę klasycznego.
Po zakończeniu recitalu zebrani goście zostali zaproszeni na poczęstunek, 
któremu towarzyszyły rozmowy kuluarowe.

W 2015 r. tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego 
Przedsiębiorcy” na Dolnym Śląsku otrzymały: 
•  US w Jaworze, 

tytuł odebrała Helena Rubinkowska, Naczelnik.
•  US w Bolesławcu, 

tytuł odebrała Joanna Berlicka, Naczelnik.
•  US w Nowej Rudzie, 

tytuł odebrała Joanna Szczygielska, Naczelnik.

Wyróżnienie zdobyły urzędy:
•  US w Jeleniej Górze, Naczelnik Ewa Słabęcka.
•  US w Oleśnicy, Naczelnik Barbara Michta.  

Wyróżnienie odebrała Barbara Witek,  
Zastępca Naczelnika.

•  US w Świdnicy, Naczelnik Tomasz Feledyn.

PARLAMENT EUROPEJSKI
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Luksus dla biznesu w centrum Wrocławia
U zbiegu ulic Św. Mikołaja i Nowy Świat we Wrocławiu wyrósł, wpisu-
jąc się w panoramę miasta, nowoczesny biurowiec wysokiej klasy o żel-
betowym szkielecie i elewacji o wyjątkowym wzornictwie. 

Budynek Nicolas Business Center liczy sześć kondygnacji i  składa się 
z dwóch brył. Wyższa rozszerza się od narożnika ulic i biegnie wzdłuż ulicy 
Św. Mikołaja. Niższa nawiązuje do bloku mieszkalnego przy Nowym Świe-
cie. Rozróżnienie kolorystyczne sprawia wrażenie, że budowla składa się 
z dwóch obiektów. W ten sposób projektanci z jednej strony wkomponowali 
Nicolas Business Center w architektoniczne otoczenie, a z drugiej, nawiązali 
do rozpoznawalnych budynków Wrocławia, jak Renoma i Kameleon.

Troska o architektoniczną spuściznę i urbanistyczny ład nie jest przypad-
kowa. Nicolas Business Center powstaje bowiem w miejscu dawnego Kina 
Pokój, którego budynek wyburzono w 1999 roku. 

Inwestor, spółka GLOBAL 2016 planuje oddanie biurowca do eksploatacji 
w pierwszym kwartale przyszłego roku. Obiekt jest już w części skomer-
cjalizowany, nie dziwi, że szybko znajdują się najemcy zainteresowani ulo-
kowaniem tu swojej działalności. Biurowiec klasy A, a takim jest Nicolas 
Business Center, spełnia wyśrubowane kryteria dotyczące tego standardu: 
wykończenie wnętrz, infrastruktura, podłogi techniczne, kontrola dostę-
pu, komfortowy parking oraz szereg udogodnień. Jednym zdaniem, taki 
obiekt spełnić musi najbardziej wyrafinowane wymagania najemcy i – po-
zostawiając mu pełną swobodę w aranżacji wnętrza – zapewnić jednocześ-
nie pełen serwis techniczny, ułatwiający pracę i codzienne funkcjonowa-
nie pracowników. Nie bez powodu do NBC już teraz przylgnął przydomek 
„prestiżowy”. Imponujące przeszklone atrium w holu biurowca, widokowa 
fasada budynku wysunięta w stronę Rynku oferują luksus.

Biurowiec położony jest 250 metrów od Rynku. Dogodny dojazd, zarów-
no komunikacją miejską, jak i prywatnymi środkami transportu, możliwy 

jest z  trzech stron, od ulic św. Mikołaja, A. Cieszyńskiego i Wszystkich 
Świętych. Duży, podziemny parking zapewni użytkownikom biurowca 
i ich klientom swobodę korzystania z własnych pojazdów. W bryle budyn-
ku NBC zaprojektowano dwupoziomowy parking na 114 miejsc. Parter 
przeznaczony jest na lokale usługowe, w tym sklepy i restauracje. 

Lokalizacja w centrum miasta pozwala na szybki dojazd do dworca PKP, 
PKS, na lotnisko, a także trasy wylotowe z miasta w każdym kierunku. 
Do NBC jest zewsząd blisko. Znakomita lokalizacja zapewnia najemcom 
wygodny dostęp do komunikacji publicznej, restauracji, sklepów, hoteli, 
urzędów i instytucji. 

GLOBAL 2016 Sp. z o.o. Sp. k 
ul. Dmowskiego 17 B, 50-203 Wrocław, Poland
tel. +48 885 998 889; +48 669 771 551
biuro@gc-nbc.pl | www.gc-nbc.pl

Nicolas Business Center w liczbach

14.000 m2 powierzchni całkowitej
1850 m2 powierzchni typowego piętra
800 m2 lokali usługowych
10.000 m2 powierzchni biurowej
156-1850 m2 na kondygnacji

Nowoczesna przestrzeń biurowa z możliwością  
aranżacji wg własnych potrzeb z podziałem  
na gabinety lub jako „open space”
•  Reprezentacyjny hol wejściowy, otwarty na wszystkie 

kondygnacje, ze szklaną fasadą i doświetleniem
•  Dwa tarasy widokowe na 4 kondygnacji budynku
•  Lunch bar na poziomie 0
•  4 komfortowe windy osobowe, każda o udźwigu 

1000 kg
•  Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Gala 25 lat Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
W ciepły czerwcowy wieczór teatr Muzyczny Capi-
tol we Wrocławiu wypełnił się prawie do ostatniego 
miejsca. Kolejna premiera? Nie, to święto przedsię-
biorców, członków i przyjaciół Dolnośląskiej Izby 
Gospodarczej. 

Właśnie mija 25 lat odkąd powstał ten pierwszy nowoczesny samorząd go-
spodarczy we Wrocławiu i jeden z pierwszych w Polsce. Wśród licznie przy-
byłych gości, znaleźli się przedstawiciele władz, parlamentarzyści, korpus 
dyplomatyczny, przedstawiciele świata nauki, służb mundurowych, mediów 
a przede wszystkim dolnośląski i wrocławski biznes. 

To był wieczór pełen wzruszeń i niespodzianek. Były przemówienia, wspo-
mnienia, gratulacje. A całość poświęcona zgromadzonym firmom, które 
wniosły istotny wkład w rozwój gospodarczy naszego regionu. Kilkadziesiąt 
osób otrzymało odznaczenia Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej oraz Mi-
nistra Gospodarki. Decyzją Rady DIG uhonorowani zostali również trzej 
Prezydenci Wrocławia: Bogdan Zdrojewski, Stanisław Huskowski i Rafał 
Dutkiewicz, w podziękowaniu za współpracę w tworzeniu i rozwijaniu sa-
morządu gospodarczego we Wrocławiu.

Ponieważ DIG zawsze podkreślała swój regionalny charakter wieczór 
uświetnili dolnośląscy artyści: NFM Orkiestra Kameralna Leopoldinum 
oraz Sax Arte Quartet, których występy zachwyciły wielu obecnych.

Wieczór w uroczystej, aczkolwiek rodzinnej atmosferze zakończyły dwie 
niespodzianki. Występ zespołu stworzonego specjalnie na tę okazję. Przed-

siębiorczynie, prezeski, menedżerki brawurowo wykonały utwór Wiesława 
Dymnego pt.: Chwalcie potęgę pieniądza. 

Z towarzyszeniem całej sali, chór powołany z członków DIG odśpiewał Odę 
do Radości z IX Symfonii Ludwika van Beethovena. W znakomitych na-
strojach goście wzięli udział w bankiecie, podczas którego kontynuowano 
świętowanie, a śmiechom i rozmowom nie było końca.

Zbigniew Sebastian, prezes zarządu Dolnośląskiej Izby Gospodarczej:
Dwudziestopięciolecie Izby i jej aktywność to jeden ciąg zdarzeń. Nie potrafił-
bym tego okresu podzielić na jakieś etapy. To współdziałanie wszystkich człon-
ków Izby, jej prezydium i rady zaangażowanych w działalność samorządową 
doprowadziło do systematycznego umacniania pozycji DIG. Tu nie ma dzia-
łań jednoosobowych, to są przedsięwzięcia zespołowe, akceptowane na wal-
nych zgromadzeniach przez członków Izby. Ważną rolę w koordynacji tych 
działań odgrywają pracownicy biura Izby tworzący niezwykle profesjonalny, 
zgrany i zaangażowanych zespół. My się ze swoimi sukcesami i osiągnięciami 
nie obnosimy, nie wypisujemy na sztandarach. I tylko raz na 5 lat pozwalamy 
sobie na rocznicowe gale. Na co dzień hołdujemy zasadzie, że środki – te ze 
składek i te z funduszy unijnych – powinny wracać do naszych członków w 
formie licznych profitów. Natomiast raz na 5 lat warto poczuć się i pokazać, 
że jesteśmy wspólnotą, należy wtedy pochwalić się historią, bo to ważny ele-
ment budowy tożsamości. My tę historię – przedsiębiorców i przedsiębiorczo-
ści – budujemy już 25 lat, od momentu, gdy wicepremier Leszek Balcerowicz 
zapalił nam zielone światło i ustalił zasady wolnego rynku, a Polacy pokazali, 
że potrafią. To polskie firmy 25 lat temu wykorzystały okazję, jaką dało im 
wprowadzenie wolnego rynku i otwarcie gospodarki na świat.

NIERUCHOMOŚCI
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Wystartowała XII edycja Konkursu
„Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”
7 lipca 2015 roku na konfe-
rencji prasowej w Centrum 
Biznesowo-Konferencyj-
nym Zachodniej Izby Go-
spodarczej zainaugurowa-
no XII edycję Konkursu 
„Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”, znanego 
i  prestiżowego wyróżnienia na Dolnym Śląsku, adre-
sowanego do przedsiębiorstw oraz jednostek samorzą-
du terytorialnego. 

Tegoroczna edycja kontynuuje zmiany, które nastąpiły przy organizacji po-
przedniej edycji Konkursu, inaugurującej nowy etap w historii Nagrody.

Dotychczas w 11-letniej historii Konkursu wzięło udział blisko 2000 przed-
siębiorstw i  jednostek samorządu terytorialnego. Wyłoniono 82 Laurea-
tów, wśród których są m.in. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i Jego 
Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz. W 2014 roku nadesłano aż 150 
zgłoszeń na Konkurs. W tym roku zostanie rozdanych 9 statuetek. Liczby te 
pokazują, jakie znaczenie ma Konkurs „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospo-
darcza” dla dolnośląskich przedsiębiorstw i samorządów.

Do nowości XII edycji Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodar-
cza” zaliczyć należy przede wszystkim nowe kategorie konkursowe: Dol-
nośląski Produkt Roku i Osobowość Dolnego Śląska, jak również elektro-
niczny system składania ankiet konkursowych, mający na celu ułatwienie 
przesyłania zgłoszeń przez uczestników oraz usprawnienie pracy Kapitule 
Konkursu, w której – jak co roku – zasiedli wybitni przedstawiciele świata 
biznesu, polityki i nauki.

Organizatorzy XII edycji: Zachodnia Izba Gospodarcza, Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego, Związek Pracodawców Polska Miedź 
i partner merytoryczny – firma PwC mają nadzieję, iż nadchodząca edycja, 
dzięki wprowadzonym innowacjom, zachęci regionalne przedsiębiorstwa 
i samorządy do udziału w Konkursie, który wzmocni pozycję dolnośląskiej 
gospodarki na biznesowej mapie Polski. 

Wszelkie informacje na temat tegorocznej XII edycji (m.in. regulamin Kon-
kursu, harmonogram Konkursu, ankiety konkursowe) znajdują się na stro-
nie: www.gryfy.pl.

Grzegorz Dzik – Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodar-
czej: 
rozpoczynamy XII edycję Konkursu "Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospo-
darcza", który jest dzisiaj najważniejszym wydarzeniem na biznesowej 
mapie Dolnego Śląska. Partnerami naszej Izby w organizacji Konkursu 
jest najsilniejszy związek pracodawców na Dolnym Śląsku - Związek 
Pracodawców Polska Miedź, PWC - międzynarodowa firma doradcza, 
która jest również partnerem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, 
a  także gospodarz regionu - Marszałek Województwa Dolnośląskiego.  
Gwarantem  wyboru znakomitego grona  Laureatów jest  doświadczona 
i   wybitna Kapituła Konkursu, w której rokrocznie zasiadają najważ-
niejsi przedstawiciele regionalnych władz administracyjnych, świata 
nauki i  biznesu. To pokazuje, że na sukces naszego regionu pracują 
Wszyscy - przedstawiciele różnych sektorów działalności gospodarczej, 
poczynając od nauki poprzez władze samorządowe a na biznesie koń-
cząc, i ta współpraca znaczy dla mnie najwięcej.

Marek Pasztetnik – Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej:
rok temu rozpoczęliśmy nowy rozdział w historii nagrody. Tegoroczna, 
już XII edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”, 
wzbogaca ten rozdział o  szereg zmian na lepsze. Nie chcę zdradzać 
wszystkich niespodzianek, jakie dla uczestników Konkursu przygotowa-
liśmy z okazji XII edycji. Dlatego, aby przekonać się, co to są za nie-
spodzianki, serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie, który z roku 
na rok coraz bardziej staje się nieodzownym elementem biznesowego 
krajobrazu Dolnego Śląska. 

Forum Samorządowe Powiatu Wrocławskiego

W  uroczystości udział wzięło wielu 
znamienitych gości m.in. parlamen-
tarzyści, władze wyższych uczelni we 
Wrocławiu, przedstawiciele samorzą-
dów i  administracji rządowej, służb, 
inspekcji i  straży, środowisk kościel-
nych oraz wielu partnerów i przyjaciół 
Powiatu Wrocławskiego. 

– Powiat Wrocławski jest dzisiaj powia-
tem sukcesu – mówił starosta Roman 
Potocki. –  Świadczą o  tym nie tylko 
korzystne statystyki gospodarcze,  ale 
również dane demograficzne wyrażają-
ce się stałym wzrostem liczby mieszkań-
ców. Stanowią one twardy dowód na to, 
że Powiat Wrocławski jest atrakcyjnym 
miejscem nie tylko do inwestowania, 
ale również do życia – dodał starosta.

Starosta w swojej wypowiedzi wskazał 
na kilka istotnych czynników, które 
przyczyniły się do sukcesu i  rozwoju 
Powiatu Wrocławskiego.

Skalę zmian, jakie dokonały się w po-
wiecie na przestrzeni ostatnich 16  lat 
zobrazował w swoim wystąpieniu 
przewodniczący rady Powiatu Wroc-

ławskiego Ryszard Jaroń, prezentując 
liczne statystyki społeczno-gospodar-
cze i odwołując się do dotychczaso-
wych dokonań powiatu. Jak podkreślił 
przewodniczący – za tymi sukcesami 
stoją konkretni ludzie: samorządowcy, 
urzędnicy oraz liczni partnerzy insty-
tucjonalni i  społeczni Powiatu Wroc-
ławskiego.

Dla wojewody Tomasza Smolarza, 
który jako kolejny zabrał głos podczas 
spotkania,  właśnie takie wydarzenia 
jak Forum Samorządowe są doskonałą 
okazją do podziękowania wszystkim 
pracownikom, którzy swoją niezłom-
ną postawą i  poświęceniem przyczy-
nili się do realizacji przedsięwzięć 
służących rozwojowi powiatu wroc-
ławskiego. 

W  podobnych duchu wypowiadali 
się również przedstawiciele samorzą-
du  Województwa Dolnośląskiego, 
przewodnicząca Sejmiku Barbara 
Zdrojewska oraz marszałek Cezary 
Przybylski. Wokół tematu współ-
pracy w  samorządach koncentrowała 
się również wypowiedź prezyden-

ta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. 
Podczas spotkania w Ślęzie Stanisław 
Huskowski, Sekretarz Stanu w  Mini-
sterstwie Cyfryzacji i  Administracji 
oraz Poseł na Sejm RP odwoływał się 
do historii, akcentując dorobek ostat-
nich 25-lat działalności samorządów 
w Polsce.

Po oficjalnych wystąpieniach gości 
przyszedł czas na wyróżnienie osób 
najbardziej zasłużonych dla rozwoju 

Powiatu Wrocławskiego. Przyznano 
je Andrzejowi Wąsikowi, pierwsze-
mu staroście Powiatu Wrocławskiego 
w  latach 1999-2010 oraz Andrzejowi 
Szawanowi, staroście Powiatu Wroc-
ławskiego w latach 2010-2013. 

Dalszą część spotkania wypełniła cere-
monia wręczenia medali za zasługi dla 
ochrony pożarnictwa: srebrnego dla 
starosty Romana Potockiego oraz brą-
zowego dla Milana Ušáka, burmistrza 
Siechnic. Wyróżniono także 17 innych 
osób, przyznając im medale za zasługi 
dla rozwoju Powiatu Wrocławskiego. 
W tym zaszczytnym gronie znaleźli się 
m.in.  przedstawiciele służb, inspekcji 
i  straży, dyrektorzy oraz pracownicy 
jednostek organizacyjnych Powiatu 
Wrocławskiego.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” - te słowa Hen-
rego Forda były myślą przewodnią Forum Samorządowego, które odbyło się w Zamku Topacz w 
Ślęzie 26 maja 2015 r. Wydarzenie, które  zorganizowano w ramach obchodów Roku Samorządu 
Terytorialnego w Polsce, było okazją do podsumowania 16 lat działalności Powiatu Wrocławskiego, 
a także do wyróżnienia osób, które współtworzyły jego historię i dotychczasowy dorobek. 

Jesteśmy Europejczykami

Unia Europejska, kiedy tworzyły się jej zręby, 
miała podstawy przede wszystkim polityczne 
w podzielonym świecie. Dziś poddaje się w wąt-
pliwość konieczność dalszego istnienia UE. Zga-
dza się pan z taką opinią?
Unia Europejska w formule jaką znamy zapewne 
osiągnęła już maksimum, które nie pozwala nam 
z tej formy współpracy „wycisnąć” już nic więcej. 
Konieczne jest więc znalezienie nowej formuły 
kooperacji, może należy iść w kierunku federacyj-
nym? Trzeba jednak pamiętać, że Unia Europejska 
to najbardziej udane międzynarodowe przedsię-
wzięcie, i gospodarcze, i polityczne, jakie udało się 
zrealizować w Europie w całej jej historii. Tak dłu-
giego okresu pokoju, dobrobytu i to takiego, który 
rozszerzano na kolejne terytoria, nie było w dzie-
jach kontynentu europejskiego od końca II wojny 
światowej. Zdefiniowanie zasad współpracy na no-
wych zasadach i w kolejnych obszarach to moim 
zdaniem najważniejsze wyzwanie, jakie przyszłość 
postawi przed europejskimi przywódcami.    

Kryzysy gospodarcze, które dotknęły Hiszpa-
nię, Grecję, Portugalię mogły być spowodowane 
m.in. przez obecność tych państw w Unii Euro-
pejskiej? I drugie pytanie, czy – niezależnie od 
tego, co było przyczyną trudności w tych krajach 
– obecność w UE pozwoli im wyjść z tej sytuacji?
Przyczyn trudnej sytuacji w każdym z tych krajów 
należy szukać osobno. Jednak wiązanie jej z obec-
nością w  Unii Europejskiej wydaje mi się całko-
wicie nieusprawiedliwione. Przecież zdecydowana 
większość państw, jeśli nie wszystkie, dzięki Unii 

osiągnęły sukces gospodarczy ewentualnie go 
wzmocniły i przyspieszyły. Państwa, które w ostat-
nim czasie popadły w trudności gospodarcze i fi-
nansowe też bardzo długo korzystały z solidarno-
ści bogatszych członków UE oraz z dobrodziejstw 
wspólnego rynku. Z  wyjątkiem Grecji, wszystkie 
państwa dotknięte recesją z  sukcesem realizują 
reformy ustalone na poziomie UE, niektóre już 
trwale powróciły na ścieżkę wzrostu, przywołaj-
my chociażby Irlandię. Obecnie cała uwaga skupia 
się na Grecji, dla której porozumienie z Europej-
skim Bankiem Centralnym i  Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym wydaje się w  tej chwili 
jedynym możliwym sposobem na zapewnienie 
płynności finansowej. Gdyby nie solidarność 
pozostałych państw członkowskich UE, de facto 
podatników europejskich, być może bankructwo 
Grecji stałoby się już faktem. Co do przyczyn, 
możliwe, że Grecji pozwolono zbyt wcześnie wejść 
do „klubu euro”. I  może tam leży źródło obec-
nych problemów Greków. Nie zmienia to faktu, 
że Grecja ma faktyczny dług względem swoich 
wierzycieli, nie tylko banków, ale i wspomnianych 
wyżej zwykłych obywateli, podatników, i powinna 
wywiązać się ze swoich zobowiązań, które złożyła 
w  zamian za realny wyraz wsparcia i  solidarno-
ści. Jak ktoś to ujął, Grecy nie mogą zjeść ciastka 
i mieć ciastko.

Rozumiemy, jako społeczeństwo, te aspekty 
funkcjonowania Unii Europejskiej?
Wciąż niewystarczająco. Szczególnie przykre, gdy 
ktoś mówi o Unii Europejskiej w opozycji do in-

teresu narodowego. Interes narodowy został wyra-
żony w decyzjach, które podejmuje Unia, które my 
podejmujemy jako integralna część wspólnoty. Co 
więcej, sami ustaliliśmy zasady, na jakich te decy-
zje są podejmowane, przecież wszystkie strony się 
na nie zgodziły. Twierdzenie, że ktoś nam je narzu-
ca albo podejmuje decyzje za naszymi plecami jest 
błędem merytorycznym. Wszystkie decyzje Unii 
są także decyzjami naszego rządu, naszych parla-
mentarzystów. Niektórzy politycy chcą, niestety, 
zbić kapitał polityczny na straszeniu Unią. Dlatego 
zachęcam wszystkich zainteresowanych do korzy-
stania z wiedzy eksperckiej, neutralnej politycznie, 
tak żeby odróżniać fakty od mitów. Taka wiedzę 
i  informację staramy się, jako Biuro Informacyj-
ne Parlamentu Europejskiego dostarczać, między 
innymi organizując możliwie dużo debat i  spot-
kań z udziałem posłów otwartych dla wszystkich 
chętnych.     

Pana zdaniem my, Polacy, czujemy się Europej-
czykami?
My po prostu nimi jesteśmy. 

Z Łukaszem Kemparą, dyrektorem Biura Informacyjnego Parlamentu 
Europejskiego we Wrocławiu rozmawia Małgorzata Pawlaczek.
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Nowe miejsca pracy 
w Legnickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej

Firma Bisek-Asfalt będzie produkowała i sprzedawała na terenie pod-
strefy Złotoryja masy bitumiczne wykonywane z różnego rodzaju kru-
szyw i asfaltu. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca przyszłego roku 
na działkach o powierzchni ponad 2 ha. Wydatki inwestycyjne wyniosą co 
najmniej 16 mln zł. 

- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest idealnym miejscem dla pro-
wadzenia biznesu przez firmę Bisek-Asfalt m.in. ze względu na prace przy 
budowie trasy S3 oraz innych dróg w regionie. Lokalizacja inwestycji w 
Złotoryi umożliwi szybki dostęp do licznych placów budowy i pozwoli 
firmie na rozwijanie działalności w zakresie produkcji i sprzedaży masy 
bitumicznej – mówi Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej.  

Ponad 36 mln zł zdecydowała się zainwestować w podstrefie Złotoryja 
firma Schneider Pojemniki Transportowe. Firma planuje uruchomie-
nie produkcji specjalistycznych koszy i pojemników wykonanych ze sta-
li, przeznaczonych do transportu i magazynowania gotowych wyrobów. 
Głównymi odbiorcami produktów przedsiębiorstwa Schneider są firmy 

BMW, Volkswagen, Daimler AG, Bosch, Siemens i Continental. Schneider 
będzie funkcjonował na działce o powierzchni ponad 2,8 ha. Dzięki inwe-
stycjom firmy Bisek i Schneider na terenie podstrefy Złotoryja powstanie 
ok. 100 nowych miejsc pracy.

Kolejne 50 osób znajdzie zatrudnienie w nowym zakładzie, który powsta-
nie do końca 2019r. na terenie podstrefy Legnickie Pole. Będzie to Cen-
trum Intermodal Ritex Transport Spedycja Logistyka – spółka celowa 
firmy Ritex. Przedsiębiorstwo zakupi grunt o powierzchni ponad 3  ha, 
gdzie zbuduje wielofunkcyjne, innowacyjne, logistyczne centrum badaw-
czo-rozwojowe, w którym będą testowane nowe technologie i rozwiąza-
nia mające na celu podniesienie efektywności zachodzących procesów 
logistycznych. Dodatkowo na terenie działki inwestora powstanie Park 
Technologiczny z Inkubatorem Przedsiębiorczości. Inwestycja pochłonie 
28 mln zł. 

Do końca 2015r. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna planuje wydać 
łącznie 10 zezwoleń na prowadzenie działalności w Strefie.

Prawie 150 nowych miejsc pracy powstanie w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wszystko za spra-
wą trzech firm, które otrzymały pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie. Bisek-Asfalt, 
Schneider Pojemniki Transportowe i Centrum Intermodal Ritex Transport Spedycja Logistyka zainwestują na 
terenie LSSE ponad 80 mln zł.

Podstrefa Złotoryja LSSE zyska nowych inwestorów. Swoje zakłady otworzą tu firmy Schneider Pojemniki Transportowe oraz Bisek-Asfalt.

STREFY EKONOMICZNE
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Wałbrzyska Specjalna
Strefa Ekonomiczna
1000 ha atrakcyjnych terenów inwestycyjnych z ulgami podatkowymi oferuje przedsiębiorcom Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna „INVEST-PARK”.  W WSSE działa obecnie 180 firm, które zainwestowały już 19,1 miliarda złotych. Prawie połowa 
nakładów poniesiona została przez firmy z branży motoryzacyjnej. Przemysł ten skoncentrował się głównie na Dolnym Śląsku.

Prawie 41 tysięcy miejsc pracy stworzyli przedsiębiorcy działający w wałbrzyskiej strefie. W WSSE zainwestowały zarówno globalne 
koncerny, jak i małe, średnie i mikro przedsiębiorstwa. Prawie 50 firm zajmuje się produkcją pojazdów oraz podzespołów motoryza-
cyjnych. Pracę w nich znalazło około 19 tys. osób. Zatrudnienie w najbliższych latach znacznie wzrośnie, gdyż wiele firm nie zakoń-
czyło jeszcze inwestycji i nie rozpoczęło rekrutacji pracowników.

Przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej zainwestowały już 9,5 mld złotych. Najliczniej reprezentowany jest kapitał japoński. Blisko 
co czwarty przedsiębiorca z tego sektora to przedstawiciel kraju kwitnącej wiśni. W województwie dolnośląskim, na terenach obję-
tych wałbrzyską strefą działa 38 firm z branży automotive, które zainwestowały ponad 7,6 mld złotych. Największym inwestorem jest 
japońska firma Toyota Motor Manufacturing Poland, która produkuje w Wałbrzychu silniki oraz skrzynie biegów. 

Wałbrzyski zakład Toyota Motor Manufacturing Poland jest największą fabryką podzespołów koncernu poza Japonią. Jego roczne zdolności produkcyjne 
wynoszą 371 tysięcy silników oraz 720 tysięcy skrzyń biegów. 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” posiada tereny w  44 miejsco-
wościach Dolnego Śląska, Wielkopolski, Opol-
szczyzny i  województwa lubuskiego. Obejmuje 
ponad 2600 ha terenów. W swojej ofercie posiada 
zarówno atrakcyjne tereny inwestycyjne, jak i go-
towe obiekty pod wynajem (hale przemysłowe, 
nowoczesne pomieszczenia biurowe, sale konfe-
rencyjne). 

Wałbrzyska strefa w  prestiżowym rankingu fDi 
Magazine zajęła 4 miejsce w Europie i 22 na świe-
cie pod względem najatrakcyjniejszych miejsc na 
lokowanie inwestycji. W  zeszłym roku została 
wyróżniona za jakość i  kompleksowość obsługi 
przedsiębiorców.  

www.invest-park.com.pl

STREFY EKONOMICZNE
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Klaster pozwala inwestować w produkt, 
zamiast w dostęp do wysokich technologii

Obszar medycyny, IT i ICT łączy koordynowany przez spółkę Data Techno 
Park Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie (OkeZ) działający w oparciu o infra-
strukturę Medycznego Centrum Przetwarzania Danych (MCPD). 
„Firmy kooperujące w ramach OKeZ mogą współtworzyć produkty teleinfor-
matyczne na użytek sektora ochrony zdrowia, poprawiać, a także weryfikować 
ich dojrzałość technologiczną. Z biznesowego punktu widzenia OKeZ wpro-
wadza funkcjonalność tak zwanej «platformy deweloperskiej», a wiec środo-
wiska produkcyjnego, dzięki któremu można będzie w bardziej efektywny 
sposób zamykać cykle wytwarzania produktów teleinformatycznych dla sek-
tora ochrony zdrowia” – informuje obecnych i przyszłych klastrowiczów Data 
Techno Park.

OKeZ. Trochę inny klaster
Koordynowany przez spółkę Data Techno Park Ogólnopolski Klaster e-
-Zdrowie (OKeZ) to przykład nowoczesnego klastra technologicznego. – Aby 
w pełni zrozumieć unikalny charakter naszej kooperatywy, po pierwsze trzeba 
dostrzec różnice, jakie dzielą tradycyjne klastry przemysłowe od klastrów wy-
sokich technologii, a do takich należy OKeZ – mówi Romuald Litwin, dyrektor 
Działu Badań i Rozwoju w Data Techno Park Sp. z o.o. i dyrektor zarządzający 
Ogólnopolskim Klastrem e-Zdrowie. – W typowym dla tradycyjnego modelu 
klastrze przemysłowym współdziałanie uczestników powiązania związane jest 
zazwyczaj z bardzo bliskim położeniem geograficznym podmiotów. W przypad-
ku Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie warunek bliskiego położenia geograficzne-
go uczestników nie musi być spełniony z uwagi na narzędzia, jakich dostarczamy 
i technologie, z których korzystamy. Całkiem po prostu zasoby Klastra mogą być 
– bez straty dla jakości realizowanych projektów – udostępniane w sposób zdalny 
– podkreśla.
OkeZ, jak już wspomniano, działa w oparciu o infrastrukturę teleinformatycz-
ną pozyskaną przez Data Techno Park na przestrzeni ostatnich lat w ramach 
działań Medycznego Centrum Przetwarzania Danych (MCPD), które mieści 
się w murach ITQ Datacenter przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu (tzw. „bun-
kier technologiczny”). Z chwilą przystąpienia do OKeZ przedsiębiorcy uzysku-
ją dostęp do serwerów, macierzy dyskowych, baz danych, systemów archiwiza-
cji i kontroli bezpieczeństwa przepływu danych oraz łączy szerokopasmowych 
po to, aby w ramach jednej infrastruktury weryfikować funkcjonalności i po-
ziom bezpieczeństwa proponowanych przez siebie rozwiązań.
– Funkcjonowanie OKeZ oparte jest o zasadę wolnej konkurencji. Oznacza to, 
że jako podmiot zarządzający klastrem pozostawiamy do wyłącznej decyzji 
zrzeszonych w nim przedsiębiorstw wybór rozwiązań, jakie będą współtworzyć. 
Pod jednym wszakże warunkiem, a mianowicie, że będą to rozwiązania ukie-
runkowane na rynek ochrony zdrowia, ale także, iż powstałe w ten sposób usługi 
będą świadczone w tzw. „chmurze obliczeniowej” (model usług SaaS) – wyjaśnia 
Romuald Litwin.

Innowacje, badania i rozwój łatwiejsze w klastrze
W raporcie „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014” dr hab. Bogu-
sław Plawgo wyraził opinię, że „przedsiębiorstwa należące do klastrów charak-
teryzują się wyższą innowacyjnością w stosunku do średnich wyników w całej 
populacji przedsiębiorstw”. W klastrach nie tylko możliwe jest prowadzenie 
działalności B+R, ale i wzrost zatrudnienia. Ponad połowa badanych przedsię-
biorstw deklarowała prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, na którą 
poza klastrem nie było by ich stać. 
Zarówno badania i rozwój, jak i innowacyjność to zagadnienia ściśle powiąza-
ne z funkcjonowaniem klastrów, zajmują także istotne miejsce w polityce Unii 
Europejskiej w okresie programowania na lata 2014-2020. Klastry oparte na 
wiedzy, a do takich należy OKeZ, zgodnie z klasyfikacją Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju „w sposób bezpośredni wykorzystują efekty 
badań przeprowadzanych w ośrodkach publicznych, jak i niepublicznych. W 
takich strukturach rozwijają się firmy innowacyjne, należące do sektora wyso-
kich technologii. Najważniejsza jest dla nich ścisła kooperacja z uniwersyteta-
mi, placówkami B+R, które specjalizują się w prowadzeniu zaawansowanych 
projektów badawczych”. 

– OKeZ to uważnie zaplanowane „laboratorium innowacji”, w ramach którego, 
w sposób sekwencyjny, a więc od A do Z, najpierw definiujemy potrzeby czy też 
problemy użytkowników (głos pacjentów i personelu medycznego), z którymi z 
kolei mierzą się innowatorzy (teleinformatycy, menadżerowie, ekonomiści, socjo-
logowie, itd.) tworząc rozwiązania produktowe i usługowe, które następnie mogą 
być weryfikowane w warunkach naturalnych (szpitale, przychodnie, laboratoria 
diagnostyczne, etc.) i na bieżąco udoskonalane – podkreśla Romuald Litwin.

Wysoka cena wiedzy
Klastry, w szczególności te, jak OkeZ, oparte na wiedzy i innowacjach, postrze-
gane są jako instrumenty ułatwiające jednostkom akademickim i start-upom 
komercjalizację pomysłów i wyników badań naukowych. Niewątpliwie są 
obecnie bodaj najskuteczniejszą platformą komunikacji między podmiotami 
sektora gospodarczego i naukowego.
Skumulowanie takich wartości jak wiedza, instytucje B+R, innowacyjność de-
cyduje o tym, że klastry zdobywają coraz większe znaczenie zarówno na rynku 
krajowym, jak i międzynarodowym. W innowacjach upatruje się możliwość 
uzdrowienia gospodarki europejskiej. Inwestowanie w badania i innowacje na-
pędza długofalowy wzrost, a kraje, które inwestują w B+R szybciej radzą sobie 
ze skutkami kryzysu i spowolnienia gospodarczego. Ten efekt widoczny jest 
także w mikroskali, na poziomie przedsiębiorstw, uczestniczących w klastro-
wej kooperatywie.
– Podstawową korzyścią uczestników klastra w grupie wytwórców rozwiązań 
tele-medycznych jest dostęp do najnowocześniejszych narzędzi deweloperskich 
po cenach dramatycznie niższych od tych, oferowanych w tradycyjnym modelu 
zakupowym. Oznacza to, że już na poziomie dostępu do narzędzi firmy mogą 
znacznie ograniczyć koszty tworzenia produktów – mówi Romuald Litwin. – 
Daje im to pewną przewagę rynkową w stosunku do podmiotów konkurencyj-
nych. W konsekwencji oferta klastra doprowadzi, a bardzo w to wierzymy, do 
wzmocnienia pozycji rynkowej polskich przedsiębiorców, ponieważ będą oni 
mogli przekierować część wypracowanych środków na dalsze prace rozwojowe 
i inwestować w swoje produkty zamiast wydawać środki na dostęp do drogich 
technologii. 
Polska w okresie programowania 2014-2020 zainwestuje 82,5 mld euro z unij-
nej polityki spójności m.in. w takie obszary jak badania i rozwój, innowacje 
czy przedsiębiorczość. Strategia Rozwoju Kraju 2020 w celach szczegółowych 
(II.3.) zakłada zwiększenie innowacyjności gospodarki. Wskazano także na 
konieczność wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw, finansowania badań 
naukowych i prac rozwojowych. To dla innowacyjnych, opartych na wiedzy 
klastrach bardzo dobra wiadomość.
Wszystko to ma bowiem za zadanie stworzyć konkurencyjną gospodarkę, 
której filarami są wiedza i współpraca. Szczególnie ta ostatnia, realizowana 
w ramach w klastra przyczynia się, jak zauważa Romuald Litwin, „do wzro-
stu potencjału innowacyjności wraz z powiększaniem się masy krytycznej 
podmiotów-uczestników”. Ze współdziałania dużej liczby zróżnicowanych 
przedsiębiorstw wynika tzw. „innovation pot luck” (co można przetłumaczyć 
jako „rozłożone ryzyko innowacji”), gdzie każdy przynosi nową wartość do 
laboratoryjnego stołu. 
– Społeczeństwo zyskuje poprzez użyteczność produktów, które wpływają na 
podniesienie efektywności systemu ochrony zdrowia, za utrzymanie którego pła-
cimy dzisiaj w formie podatków. A przysłowiowy Kowalski? Cóż, on może po-
czuć się sprawniej i bezpieczniej obsłużony gdy przyjedzie mu skorzystać z usług 
placówki ochrony zdrowia, która zdecydowała się wdrożyć innowacyjne rozwią-
zania proponowane przez członków klastra – podsumowuje Romuald Litwin.

Z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że pod koniec I kwartału w Polsce funkcjonowa-
ło 177 klastrów. Najwięcej w obszarze IT i ICT, ale zrzeszone w tych powiązaniach przedsiębiorstwa, instytucje 
i organizacje zajmują się także odnawialnymi źródłami energii, turystyką, ekologią, przemysłem spożywczym i 
medycyną.

Stażyści DATA TECHNO PARK
Wakacje to dobry czas na odbycie stażu zawodowego. Data Techno Park przeprowadził rekrutację w maju, oferując od czerwca do września płatny 
staż w dziale Strategii i Rozwoju. W ciągu 20 godzin tygodniowo przez cztery miesiące stażyści zaznajamiają się z profilem działalności DTP, a także 
zagadnieniami dotyczącymi organizacji wydarzeń promocyjnych i biznesowych (m.in. dwóch międzynarodowych konferencji). Prezentujemy opinie 
studentów o stażach w firmie, która jest obecnie liderem na rynku połączonych dziedzin technologii informacyjnych i medycyny IT-MED. 

Romuald Litwin 
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Spółki. Pełni także rolę koordynatora Ogólnopolskie-
go Klastra e-Zdrowie.

Pragnę z  emfazą podkreślić, że program stażowy to niezwykle istotna z  punktu wi-
dzenia Data Techno Park i Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie platforma współpracy 
z wrocławskimi uczelniami wyższymi. Na poziomie indywidualnym to swoisty „kom-
pas”, który pozwala tym najbardziej ambitnym dotknąć sfery, w  jakiej abstrakcyjna 
pod względem obszarów zastosowań wiedza, którą zdobywają w murach swych Alma 
Maters nabiera rzeczywistych kształtów. Przez okres kilku miesięcy, w którym studen-
ci pozostają pod opieką naszej firmy dajemy im szansę na znalezienie odpowiedzi na 
podstawowe pytania nurtujące młodych ludzi w okresie kiedy zbliżają się do zakończe-
nia kolejnego etapu nauki, a mianowicie: „Na jakich obszarach powinienem się skupić 
przez resztę studiów aby szybciej i z większym sukcesem zaistnieć na oczekującym na 
mnie rynku pracy? Jakie kompetencje naprawdę się liczą w świecie biznesu? Czym róż-
ni się wiedza od jej aplikacji? Czy moje umiejętności techniczne znajdują się na pozio-
mie jakiego oczekują pracodawcy? Jaka kultura organizacyjna najbardziej odpowiada 
mojemu stylowi pracy? Jak radzę sobie z samodzielnym podejmowaniem decyzji?” 
W tym sensie Data Techno Park i Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie przyczyniają się do 
weryfikacji wizji rozwoju ścieżki kariery wszystkich współpracujących z  nami osób. 
Wraz ze zdobytymi w naszej firmie doświadczeniami młodzi ludzie stają się bardziej 
świadomi jakiego rodzaju szanse i wyzwania staną przed nimi w momencie, gdy opusz-
czą mury ich uczelni. Co więcej uczą się idei klastrowości, poznają możliwości i poten-
cjał, z którego korzystają uczestnicy klastra. Nikt nie ma wątpliwości, że tego rodzaju 
doświadczenia przekładają się bezpośrednio na sukcesy naszych uczelni. Kompetentny, 
świadomy swoich możliwości, potrafiący przyjąć wyzwania rynku pracy absolwent to 
gwarancja sukcesu uczelni. Pośrednio więc, w  jakieś części – a mamy tego w naszej 
spółce pełną świadomość – przyczyniamy się do wzrostu pozycji wrocławskich uczelni 
w  rankingach szkół wyższych w  Polsce. W  jaki sposób? Poprzez znaczące skrócenie 
czasu jaki zajmuje absolwentowi podjęcie decyzji dla jakiego pracodawcy i  w  jakim 
charakterze chciałby pracować.
Z uwagi na sektor w jakim Data Techno Park i Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie prowa-
dzą działalność najchętniej widzimy kandydatów do stażu z Politechniki Wrocławskiej 
z takich kierunków, jak informatyka, elektronika, inżynieria biomedyczna, fizyka czy 
chemia. Chętnie współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, które-
go Wydział Nauk o Zdrowiu od wielu lat stanowi dla nas platformę rekrutacji do puli 
analityków biznesowych specjalizujących się w różnorodnych projektach dla sektora 
ochrony zdrowia. Ostatni rok to okres wzmożonej współpracy z Uniwersytetem Eko-
nomicznym we Wrocławiu, który poprzez osoby z niego się wywodzące zasila obszary 
działania spółki, które wymagają formułowania strategii i budowania modeli bizneso-
wych spółek wchodzących w skład naszej Grupy Kapitałowej. W DTP stażyści pracują 
zgodnie z metodyką tzw. „promocji poziomej”, w ramach której każdy przypisany zo-
staje do grupy realizującej konkretny projekt dla Działu Strategii i Rozwoju. Projekt 
taki musi być zakończony do końca okresu stażowego i ma zwykle formę raportu. Jed-
nakże, w okresie realizacji tego projektu stażyści otrzymują także szereg zadań „ad hoc”, 
które wypełniają pod opieką szefów innych działów. Dajemy im więc szansę zapoznania 
się z naszym programem kapitałowym (DTPark Ventures), którego celem jest tworze-
nie spółek typu „start-up”. Uczestniczą w koordynacji działań Ogólnopolskiego Klastra 
e-Zdrowie; sieci powiązań kooperacyjnych prawie 60 podmiotów połączonych branż 
IT i  medycyny. Dotykają zagadnień związanych z  zarządzaniem wdrożeniami w  ra-
mach działu realizacji projektów, słowem: „learning by doing”, jak już wspomniałem, 
uczą się, na czym w praktyce polega idea klastrowości i jak poprzez klaster realizować 
najbardziej zaawansowane technologicznie, innowacyjne pomysły. 
Jedno jest pewne: W DATA TECHNO PARK, OD PREZESA W DÓŁ, KAWĘ I KSE-
ROKOPIE KAŻDY ROBI SOBIE SAM.

Agnieszka Andrzejewska
Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kie-
runku Zarządzanie, specjalność Project Management. I rok, II 
stopień. W przyszłości chce zajmować się zarządzaniem wie-
dzą, zarządzaniem innowacjami, działalnością na rzecz pro-
mowania transferowania wiedzy i technologii do gospodarki.

Informacja o możliwości odbycia stażu w Data Techno Park 
uzyskałam od pani dr. Anny Mempel- Śnieżyk z Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu. Do podjęcia stażu skłonił 

mnie atrakcyjny zakres obowiązków (pokrywający się z  moim kierunków stu-
diów) oraz inne warunki tj. odpłatność i wymiar godzin. Program oceniam bar-
dzo dobrze, brak monotonii, przyjazna atmosfera pracy, ciekawe wyzwania, stały 
nadzór opiekuna z jednej strony i spora swoboda działań z drugiej dają mi moż-
liwość wykazania się. Zdobywam również cenne doświadczenie w zakresie koor-
dynowania działalnością klastra, organizowania wydarzeń na rzecz jego uczest-
ników, przystępowania do konkursów krajowych. Wiąże się to z podnoszeniem 
umiejętności organizacyjnych. Praca w  Data Techno Park pozwala mi również 
na rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz pracy w zespole. Mam okazję 
od strony praktycznej zapoznać się funkcjonowaniem firm tego typu. Staż w DTP 
oznacza, że codziennie uczę się czegoś nowego, zdobywam wiedzę w zakresie pro-
wadzonej polityki przedsiębiorstwa, projektów, programów dotyczących podno-
szenia konkurencyjności gospodarki, a tym samym poznaję biznesowe otoczenie 
rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości oraz transferu nauki do gospodarki. 
Nauczyłam się także obsługi nowych narzędzi informatycznych. Przyszłościowo 
interesuje mnie praca dla tego typu organizacji.

Maciej Chojnowski
Student Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria bio-
medyczna, ze specjalnością Elektronika biomedyczna. II rok 
(od października już III). Zawodowo chciałby się zajmować 
bioinformatyką lub telemedycyną, ogólnie rozwojem diagno-
styki i terapii.

W kontekście konieczności odbycia stażu, zacząłem zastana-
wiać się, co tak naprawdę mnie interesuje i czym chciałbym 
się zajmować po skończeniu studiów. Telemedycyna i Bioin-
formatyka były dla mnie najbardziej odpowiednie. Zacząłem 

szukać firmy, która będzie spełniała moje oczekiwania, przy czym zależało mi, aby 
miała siedzibę we Wrocławiu lub okolicy. W Google nic nie znalazłem, więc prze-
prowadziłem rozeznanie wśród ludzi zajmujących się medycyną. W ten sposób do-
wiedziałem się o Data Techno Parku. Po wstępnej rozmowie zostałem przyjęty na 
staż, który odbywam od 1 lipca. Kiedy rozpoczynałem pracę w DTP, spodziewałem 
się dużo większej ingerencji zwierzchników i kontroli tego, co robię. Dostałem ra-
zem z drugim stażystą konkretny projekt, który wykonujemy we własnym zakresie, 
sami ustalamy swoje zadania. Nie spodziewałem się pracy polegającej na analizie 
dostępnych technologii i możliwości rozwoju telemedycyny, którą właśnie się inte-
resuję. Nie miałem również pojęcia, że będzie to tak interesujące. Im bardziej wcho-
dzę w tematykę, tym bardziej jestem nią zaintrygowany. Uważam, że program stażu 
jest ciekawy, rozwijający i zdecydowanie poszerza moją wiedzę. Nie potrafię jednak 
wymienić wszystkiego, czego nauczyłem się w DTP. Z pewnością wiem już, jak zna-
leźć interesujące mnie publikacje i artykuły naukowe, umiem je także analizować. 
Zrozumiałem działanie dużej firmy składającej się z wielu działów i podjednostek. 
Moja wiedza dotycząca telemedycyny, czy tak zwanego m-zdrowia ogromnie się 
poszerzyła. Zrozumiałem ograniczenia społeczne, prawne, ekonomiczne czy czy-
sto techniczne dla wprowadzenia rozwiązań takich jak telemonitoring, teleopieka, 
telediagnostyka i ich rozwoju. Choć praca w grupie na studiach nie jest mi obca, 
tutaj wyglądało to inaczej, gdyż pracowałem na jednym dużym projektem, współ-
pracując z tymi samymi osobami przez dłuższy czas. Myślę, że praca w DTP może 
być tym, czym chciałbym się zajmować, między innymi, dlatego, że daje możliwości 
ciągłego rozwoju w danej dziedzinie.

Mikołaj Łukaszewicz
Doktorant Instytutu Niskich Temperatur i Badań Struktural-
nych PAN we Wrocławiu. Studia doktoranckie Fizyka i chemia 
ciała stałego ze specjalnością Nanotechnologia w  procesach 
przemysłowych. II rok. W  przyszłości zawodowo chce zaj-
mować się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań na-
ukowych lub procesem ich wdrażania na rynek. Niezależnie, 
chce takżę pracować nad zbliżaniem do siebie światów nauki 
i biznesu.

Z  punktu widzenia osoby próbującej swych sił w  świecie 
polskiej nauki, wszelkie aspekty wdrażania innowacji do użytku publicznego i ko-
mercyjnego są dla mnie co najmniej interesujące, nie wspominając o  zastrzyku 
motywacji na widok zrealizowanych z sukcesem przedsięwzięć tego typu. Z przed-
sięwzięciami Data Techno Park byłem zaznajomiony już od dłuższego czasu, dlate-
go zależało mi na odbyciu stażu właśnie w tej firmie. Chciałem móc zobaczyć, jak 
cały proces wygląda z perspektywy tych kilku kroków dalej, bliżej implementacji 
opracowanego wcześniej rozwiązania naukowego. Spodziewałem się pracy polega-
jącej na zbieraniu informacji, przeglądaniu puli dostępnych technologii o poten-
cjalnym zastosowaniu w zadanej dziedzinie i analizie zebranych danych, owocującej 
jakimiś wnioskami i sugestiami rozwiązań technologicznych w postaci końcowego 
raportu. Okazało się, że miałem dość dobre wyobrażenie o pełnionych obowiąz-
kach, najprawdopodobniej dlatego, że wcześniej sprawdziłem w encyklopedii zna-
czenie słowa „analityk”. W  kwestii sposobu realizacji tych zadań, spodziewałem 
się znacznie sztywniejszych ram, podczas gdy w grupie otrzymaliśmy sporą swo-
bodę w wyborze drogi do wyniku końcowego. Dla nas, studentów i absolwentów 
uczelni technicznych, poruszamy się po nowym terenie, mimo to doceniamy, że 
nie jesteśmy „prowadzeni za rękę”. Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować coś 
niestandardowego i odmiennego od tego, czym zajmują się stali pracownicy firmy, 
wykorzystując w pełni nasze pochodzenie z innych dziedzin nauki. Dotąd w DTP 
nauczyłem się, że w świecie innowacji pozostaje jeszcze wiele mostów do zbudowa-
nia między nauką a biznesem i przemysłem. Najnowsze wynalazki muszą przejść 
długą drogę do implementacji. Innymi słowy, zanim priorytetem w telemedycynie 
stanie się poszukiwanie w jej ramach nowych metod diagnostycznych, tj. naukowe 
opracowanie nowej metody pomiarowej lub efektywna miniaturyzacja działające-
go do tej pory sprzętu diagnostycznego, większość pracy musi zostać wykonanej 
w kwestiach prawnych czy kampaniach społecznych. 

IT
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Inteligentne specjalizacje      motorem Dolnego Śląska
W ostatnim czasie w rozmowach o strategiach rozwoju gospodarczego 
bardzo często słyszymy określenie „inteligentne specjalizacje”. Co kon-
kretnie kryje się pod tym hasłem?
 Inteligentne specjalizacje to nowe podejście Komisji Europejskiej do 
wydatkowania środków Regionalnego Programu Operacyjnego przezna-
czonego na przedsiębiorstwa i  innowacje . Zobowiązuje on regiony do 
wyznaczenia kluczowych obszarów gospodarki w których chcą się szcze-
gólnie rozwijać. Chodzi o  sektory z  dużym potencjałem innowacyjnym 
i  konkurencyjnym oraz specjalizacje naukowe i  technologiczne o  dużej 
aktywności wdrożeniowej i patentowej. Zgodnie z zasadą, że nie można 
być dobrym we wszystkim, regiony wybierają swoje mocne strony z naj-
większymi perspektywami rozwoju i to na nich koncentrują wsparcie pub-
liczne. To bardzo dobre rozwiązanie odwołujące się do efektu dźwigni, 
która w późniejszym czasie może rozpędzić całą gospodarkę. 

Wspomniał Pan także o potencjale naukowym tych obszarów. 
Tak, ponieważ inteligentne specjalizacje opierają się na dwóch czynnikach 
- gospodarce i współpracującej z nią nauce. Pierwszym element to istnienie 
sektorów i przedsiębiorstw o ponadprzeciętnych wynikach np. w zakresie 
produkcji, zatrudnienia, inwestycji generujących istotną wartość dodaną 
dla regionu. Drugim jest działalność ośrodków badawczych i  aktywność 
naukowa w określonych dziedzinach, która determinuje rozwój innowacyj-
ności. Współpraca pomiędzy biznesem i nauką przejawiająca się np. w for-
mie komercjalizacji badań to główny warunek do określenia danego sektora 
mianem inteligentnej specjalizacji. Wszystkie te działania skierowane są na 
jeden cel: stworzenie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. 

Część regionów Polski już zdefiniowała swoje specjalizacje. Na jakim 
etapie przygotowań jest Dolny Śląsk?
Możemy powiedzieć, że województwo dolnośląskie jest na ostatniej pro-
stej. Mamy gotowy dokument określający „Ramy strategiczne na rzecz 
inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”, które wskazują potencjal-
ne obszary specjalizacji. Jego opracowanie było poprzedzone szeregiem 
konsultacji z  przedstawicielami środowisk akademickich i  biznesowych 
obradujących w  ramach Dolnośląskiej Rady Gospodarczej. Dodatkowo 
w  marcu tego roku Zarząd Województwa powołał Grupy Robocze ds. 
Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku, które mają być forum 
wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń w danym obszarze oraz zapewnić 
stały kontakt pomiędzy samorządem, przedsiębiorstwami i ośrodkami na-
ukowymi. Ostateczną listę dolnośląskich inteligentnych specjalizacji po-
znamy po otwartych konsultacjach społecznych, które potrwają do końca 
lipca, ale wstępna lista obszarów jest już przygotowana.

Jakie sektory się na niej znalazły?
W  ramach prac nad inteligentnymi specjalizacjami udało się wyłonić 
sześć obszarów, które są strategiczne z perspektywy naszego regionu. Po 
pierwsze to branża produktów chemicznych i farmaceutyka, wyróżniająca 
się pod względem zaangażowania w działalność innowacyjną i wprowa-
dzania na rynek nowych produktów. Inwestycje w sektor B+R to znacząca 
część działalności liderów takich jak Hasco-lek SA i Selena FM, które nie 
tylko dysponują własnymi laboratoriami badawczymi, ale także nawią-
zują współpracę z regionalnymi ośrodkami badawczymi. Przykładowym 
rezultatem tej kooperacji jest Dolnośląskie Centrum Materiałów i  Bio-
materiałów powstałe przy Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Drugim 
strategicznym dla nas obszarem jest mobilność przestrzenna, obejmująca 
branżę motoryzacyjną i lotniczą. Na Dolnym Śląsku możemy znaleźć  naj-
większe światowe koncerny- Volkswagen, Volvo, Toyota, 3M czy Hamil-
ton Sundstrand, a ich produkty należą do najistotniejszych w strukturze 
regionalnego eksportu. Na obecności zagranicznych inwestorów zyskują 
również firmy z sektora MŚP, które coraz śmielej nawiązują z nimi współ-
pracę. Duże wsparcie dla tych inicjatyw daje im Dolnośląski Klaster Mo-
toryzacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Jednym z jego członków jest Wydział Mechaniczny i Mechaniczno-Ener-
getyczny Politechniki Wrocławskiej z szeroką ofertą technologiczną i ba-
dawczą skierowaną właśnie do tej branży.

Na jakie inne mocne strony Dolny Śląsk chce postawić w najbliższych 
latach?
Na liście potencjalnych inteligentnych specjalizacji znalazły się także 
sektory technologii informacyjno-komunikacyjnych, produkcji maszyn 
i urządzeń z obróbką materiałów, surowców naturalnych i wtórnych oraz 
żywności wysokiej jakości. Ta ostatnia branża to szczególnie żywność 
funkcjonalna, ekologiczna i  nutraceutyki. Proces jej wytwarzania wy-
maga wysoko-zaawansowanych i precyzyjnych technologii wytwarzania, 
a  warto przypomnieć, że na Dolnym Śląsku bardzo aktywnie funkcjo-
nuje środowisko naukowe zajmujące się tym obszarem, skupione wokół 
Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu  
Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Wrocławskiego Parku Tech-
nologicznego oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Wśród wymienionych specjalizacji jest też branża surowców natu-
ralnych i  wtórnych. Ten wybór zdeterminowała zapewne działalność 
spółki KGHM, która już jest potentatem w skali światowej. Co jeszcze 
w takim razie można tu osiągnąć?
Nie da się ukryć, że sektor wydobywczo-surowcowy i  przetwórczy  
jest cechą wyróżniającą Dolny Śląsk na tle innych regionów. KGHM 
jest strategicznym zakładem dla naszej gospodarki, także ze względu 
na fakt, że to największy pracodawca w  województwie i  jednocześnie 
największy płatnik podatku CIT.  Nie możemy jednak zapominać, że 
w  branży surowcowej działa także szereg innych firm skupionych np. 
w  Stowarzyszeniu Kamieniarzy Ziemi Strzegomskiej czy klastrze Wał-
brzyskie Surowce, które właśnie dzięki globalnej pozycji KGHM mo-
głyby zwiększyć swój udział na rynkach pozaeuropejskich. Poza tym 
działalność w tej branży skupia się głównie na aktywności wydobywczej, 
podczas gdy bardzo duży potencjał do wykorzystania posiadają inicja-
tywy przetwórcze. Mam nadzieję, że z pomocą samorządu województwa 
i  regionalnych jednostek badawczych  dolnośląskie przedsiębiorstwa 
chętniej będą rozbudowywać także ten segment. Warto przypomnieć, że 
ta inteligentna specjalizacja obejmuje również branżę lecznictwa uzdro-
wiskowego. Przyspieszenie jej rozwoju zapewni Instytut Balneologii, 
w powstanie którego zaangażowany jest samorząd województwa. Dodat-
kowo przedstawiciele dolnośląskich uzdrowisk podpisali niedawno list 
intencyjny w sprawie wspólnego działania na rzecz powstania Instytutu. 
Wszyscy mamy świadomość, że dla  miejscowości uzdrowiskowych, któ-
re są jedną z wizytówek Dolnego Śląska, będzie to bardzo mocny impuls 
gospodarczy. O sile całego sektora świadczy również powołanie struktur 
zarządczych Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w zakresie surowców stra-
tegicznych. W EIT Raw Materials zlokalizowany jest węzeł wiedzy tzw. 
Colocation Eastern CLC na Europę Środkową i Wschodnią, dedykowa-
ny sektorowi surowcowemu.

Sześć obszarów, które zostały wskazane jako potencjalne inteligentne 
specjalizacje nie wyczerpują jednak całego potencjału gospodarczego 
Dolnego Śląska. Co zatem z tymi branżami, które nie zostały specja-
lizacjami? Czy one także będą mogły korzystać ze środków europej-
skich?
Oczywiście, że tak. Zdajemy sobie sprawę, że potencjał gospodarczy, 
w  tym również innowacyjny Dolnego Śląska jest znacznie większy niż 
sześć wspomnianych specjalizacji. Wskazane sektory traktujemy jako 
strategiczne dla rozwoju regionalnego, w związku z czym będą one szcze-
gólnie preferowane. Nie oznacza to jednak, że inne branże nie będą mogły 
korzystać ze środków RPO – pamiętajmy, że do dyspozycji przedsiębior-
ców w najbliższych latach będzie aż 415 mln euro, a to kwota która będzie 
wystarczająca także na inicjatywy dla innych sektorów. Poza tym trzeba 
podkreślić, że katalog tych sześciu wspomnianych specjalizacji nie jest 
spisem zamkniętym i  co roku będzie aktualizowany, a  w  razie potrzeby 
rozszerzany. To działanie w  ramach tzw. procesu przedsiębiorczego od-
krywania, który zobowiązuje samorząd do ciągłego dialogu z  przedsię-
biorcami oraz monitorowania  trendów i zjawisk w regionalnej gospodar-
ce i  jest podstawą do przedefiniowywania określonych specjalizacji oraz 
pokazania nowych wschodzących obszarów. 

Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności to priorytety, na które samorząd województwa dolnośląskiego 
w najbliższych latach przeznaczy ponad 415 mln euro. Szczególną uwagą będą cieszyć się inicjatywy zwią-
zane z tzw. inteligentnymi specjalizacjami, czyli najprężniej rozwijającymi się  obszarami gospodarki w po-
szczególnych regionach. O tym na jakie sektory stawia Dolny Śląsk opowiada Cezary Przybylski, marszałek 
województwa.
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KGHM ZANAM odznaczony 
za zasługi dla polskiej gospodarki
W uznaniu za zasługi na rzecz rozwoju gospodarki 
Rzeczypospolitej Polskiej KGHM ZANAM SA otrzy-
mał Odznakę Honorową Ministra Gospodarki Janu-
sza Piechocińskiego. Odznaczeniem indywidualnym 
został również uhonorowany Prezes Zarządu KGHM 
ZANAM Leszek Stojke.

Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawa-
na w uznaniu zasług na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej 
poprzez osiągnięcia w pracy zawodowej, działalności badawczo-rozwojo-
wej, organizatorskiej lub promocyjnej. Odznaka została przyznana KGHM 
ZANAM SA za konkretny wkład w rozwój gospodarki, w tym za uzyskanie 
korzystnych efektów ekonomicznych we wdrażaniu nowych, innowacyjnych 
technologii i metod zarządzania decydujących o wzroście gospodarczym.
W imieniu Ministra Gospodarki odznakę wręczyła Pani Ilona Antoniszyn-
-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

KGHM ZANAM SA jest producentem
maszyn i sprzętu górniczego oraz świadczy 

usługi na terenie kopalń, hut miedzi 
i Zakładów Wzbogacania Rud.

Obecnie zatrudnia ponad 2500 osób

Leszek Stojke, Prezes Zarządu KGHM ZANAM SA z dumą prezentuje Dyplom 
i Odznakę Honorową Ministra Gospodarki.

Odznakę Honorową otrzymali również Jacek Kardela, Wiceprezes Zarządu 
KGHM Polska Miedź SA i Mirosław Laskowski, Wiceprezes Zarządu KGHM 
Polska Miedź SA.

Raporty KPMG
Perspektywiczne sąsiedztwo. Polsko-niemieckie relacje gospodarcze

Raport został przygotowany przez KPMG w  Polsce we współpracy z  Polsko-Niemiecką 
Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) z  okazji 20-lecia jej działalności. W  publikacji 
zaprezentowano analizę makroekonomiczną polsko-niemieckich relacji gospodarczych, w tym 
analizy dotyczące wymiany handlowej i  bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Poruszony 
został temat perspektywicznych obszarów współpracy obu krajów: kształcenia zawodowego 
oraz energii odnawialnej. Przedstawiono także dogłębną ocenę atrakcyjności inwestycyjnej 
Polski. Raport został oparty na najnowszych dostępnych danych makroekonomicznych 
oraz badaniu przeprowadzonym wśród firm członkowskich niemieckich izb przemysłowo-
handlowych z Europy Środkowo-Wschodniej. Badanie przeprowadzone było metodą wywiadów 
internetowych (CAWI), a tegoroczną edycję zrealizowano w marcu 2015 roku. 

Rynek luksusowych nieruchomości w Polsce

Raport powstał we współpracy KPMG w Polsce z firmą REAS. Jego celem jest przedstawienie 
syntetycznej analizy sytuacji na rynku luksusowych nieruchomości, ze szczególnym 
uwzględnieniem segmentu luksusowych apartamentów. Pierwsza część badania przedstawia 
sytuację na rynku luksusowych nieruchomości w  5 polskich aglomeracjach (Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i  Trójmieście) w  oparciu o  dane REAS zebrane podczas 
trwającego od 2000 roku stałego monitoringu rynku mieszkaniowego w Polsce. Druga część 
analizy koncentruje się na nabywcach luksusowych nieruchomości w  Polsce. Bazuje ona na 
badaniu wśród zamożnych i  bogatych Polaków, które zostało przeprowadzone we wrześniu 
i październiku 2014 roku, a którego wyniki wykorzystano po raz pierwszy w raporcie KPMG pt. 
„Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014”.
 

Kierunek rozwój! Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa

Raport został przygotowany przez KPMG w Polsce we współpracy z Ambasadą Włoch w Polsce 
i  pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki. Publikacja stanowi podsumowanie 
dotychczasowej współpracy Polski i  Włoch i  zawiera dokonaną przez włoskich inwestorów 
ocenę atrakcyjności inwestycyjnej Polski, a  także perspektywiczne obszary współpracy 
obu krajów oraz analizę makroekonomiczną polsko-włoskich relacji gospodarczych, m.in. 
szczegóły dotyczące wymiany handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Publikacja 
została oparta na badaniu przeprowadzonym w lutym i marcu 2015 roku metodą wywiadów 
telefonicznych oraz ankiet na grupie na grupie 97 włoskich firm, które odpowiadały za 22% 
rynku firm włoskich w  Polsce pod względem zatrudnienia. Blisko połowę respondentów 
stanowili prezesi, wiceprezesi i członkowie zarządu firm włoskich (46%).

Bądź na bieżąco! Chcesz otrzymywać informacje o publikacjach i wydarzeniach KPMG?
Zarejestruj się na stronie kpmg.com/pl/subskrypcje i subskrybuj interesujące Cię tematy. 
Pełne wersje raportów KPMG dostępne są na stronie kpmg.com/pl/raporty

GOSPODARKA
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Spełnić oczekiwania inwestorów

Czy pierwsze półrocze 2015 roku przyniosło sukcesy Agencji?
Tak, mamy się czym pochwalić. W  przetargach znaleźliśmy właścicieli 
dla kilku zabytkowych pałaców. Ostatnio choćby dla rezydencji w Wil-
ce Ksawerów pod Zgorzelcem, czy też w Rząśniku, niedaleko Złotoryi. 
Inwestorzy coraz chętniej kupują zabytkowe obiekty, co bardzo cieszy. 
Dzięki temu, że zabytki trafiają do biznesmenów korzystają wszyscy. 
Skarb Państwa, bo jest zasilany gotówką ze sprzedaży i Dolny Śląsk, bo 
nowi właściciele remontują budynki, a  region zyskuje dzięki temu ko-
lejne atrakcje turystyczne. No i sami właściciele, którzy przecież w od-
nowionych zabytkowych pałacach prowadzą interesy: przede wszystkim 
hotele czy pensjonaty. To się opłaca.
 
Ile ciekawych zabytkowych obiektów znajduje się jeszcze w  zasobach 
Agencji Nieruchomości Rolnych?
 Mamy blisko sto budynków wpisanych do rejestru zabytków. Niektóre 
dobrze zachowane, nie potrzebują ogromnych nakładów, by szybko uru-
chomić w nich hotel i zarabiać. Inne są nadgryzione zębem czasu, wyma-
gają czasu i  funduszy. Pamiętajmy, że wiele – dawniej pięknych pałaców 
– było zniszczonych w czasie II wojny światowej i do naszych czasów nie 
przetrwały w dawnej formie. Inne, już za PRL, były systematycznie dewa-
stowane, wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Oczywiście naj-
lepiej, gdy inwestor po zakupie obiektu, remontuje go, przywraca dawny, 
przedwojenny blask. Ale nie zawsze jest to jedyny sposób na wykorzystanie 
takiego obiektu. Wielu nabywców zwraca uwagę, że samo uratowanie za-
bytku jest dla nich znacznie ważniejsze.
 
To co można innego zrobić z ruinami?
Trzeba wyjaśnić, że ANR nie oferuje samych obiektów. Inwestor kupuje 
również przylegające grunty. Niekiedy wiele hektarów. Tereny, w zależno-
ści od przeznaczenia, można w różny sposób zagospodarować, np. budując 
osiedle mieszkaniowe. A same ruiny wykorzystać np. na miejsce, w któ-
rym organizowane są kameralne koncerty, wystawy sztuki. Możliwości jest 
sporo.
 
ANR ma w ofercie nie tylko zabytki. Co jeszcze?
Tereny inwestycyjne oraz ziemię pod zabudowę mieszkaniową. Niedawno 
osiągnęliśmy spory sukces. Sprzedaliśmy ponad 20 hektarów w Bielanach 
Wrocławskich, za które inwestor zapłaci nam kilkadziesiąt milionów zło-

tych. Nie mogę jeszcze zdradzić więcej szczegółów. Teraz mamy w ofercie 
sporych rozmiarów działkę na Wojszycach przy ulicy Buforowej. To jeden 
z naszych hitów. Sporo ziemi, a miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego pozwala na budowę galerii handlowych, kina, mieszkań czy 
budynków z usługowych. Działką już interesują się najwięksi wrocławscy 
deweloperzy. To ciekawe miejsce, bo okolica od lat się rozwija, powstają 
nowe osiedla, jak choćby na sąsiednim Jagodnie.
 
Jeszcze niedawno ANR sprzedawała niewielkie działki w tej samej lo-
kalizacji.
Tak, ale to nie było najtrafniejsze rozwiązanie. Najatrakcyjniejsze działki 
oczywiście znajdowały szybko inwestorów, ale my zostawaliśmy z mniej 
ciekawymi parcelami, których nikt nie chciał kupić. Tak było np. w Leś-
nicy. Dlatego uznałam, że trzeba zmienić zasady. Teraz sprzedajemy duże 
działki, dedykowane jednemu inwestorowi.  Nie rozdrabniamy ich. Efekty 
są dobre.
 
Żeby inwestor był zadowolony, działki wystawiane na sprzedaż muszą 
mieć odpowiedni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Oczywiście. Dlatego tak bardzo zależy mi na dobrej współpracy z samo-
rządami. Dzięki temu o wiele łatwiej, szybciej i  sprawniej można zreali-
zować cały proces. Czyli nam sprzedać grunt, a inwestorowi wybudować 
to, na czym mu zależy. O tym, jak ważna jest współpraca z samorządami, 
wiem również dlatego, że w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej Wrocła-
wia byłam przewodniczącą komisji rozwoju przestrzennego i architektury. 
Dzięki temu mam spore doświadczenie i wiedzę na ten temat. Wiem także, 
jak bardzo ważna jest konstruktywna dyskusja i dobra współpraca.
 
Agencja nie zajmuje się jedynie sprzedażą gruntów. Sporo również roz-
dajecie.
Bardziej właściwe jest ustawowe określenie: „bezpłatnie przekazujemy”. 
Przede wszystkim samorządom. W  ciągu ostatnich lat było kilka spek-
takularnych przekazań. Na przykład urząd marszałkowski dostał od nas 
ziemię przy ul. Kosmonautów, gdzie wybudowano Nowy Szpital Woje-
wódzki. Obok, również na gruncie przekazanym przez ANR, powstaje 
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych profesora Andrzeja 
Lange. Będzie tam nie tylko sam szpital, który zostanie przeniesiony z ul. 
Grabiszyńskiej, ale też nowoczesne laboratorium.

Z Iwoną Dyszkiewicz, dyrektor Agencji 
Nieruchomości Rolnych Oddział Tereno-
wy we Wrocławiu o obiektach zabytkowych 
i terenach inwestycyjnych rozmawia Mar-
cin Torz.

Prusice wśród najlepszych
miast i gmin!

Dziennik Gazeta Prawna już po raz trzeci rozstrzygnął Ogólnopolski Ran-
king „Perły Samorządu”. Jednak tegoroczny ranking był wyjątkowy, gdyż 
z  okazji 25-lecia samorządu w  ankiecie Rankingu było 25 pytań. Samo-
rządy musiały udzielić odpowiedzi dotyczących następujących zagadnień 
w  latach 1990-2015, takich jak: % mieszkańców uczestniczących w  wy-
borach samorządowych w  latach 1990 – 2014, % gminy objętej planem 
zagospodarowania przestrzennego, % mieszkańców mających dostęp do 
wodociągów i do kanalizacji; ilość mieszkańców, ilość pozyskanych fun-
duszy unijnych i ilość zrealizowanych inwestycji przy środkach unijnych, 
zadłużenie gminy, informacje o powstałych programach socjalnych, o pro-
gramach profilaktycznych, o  programach mieszkaniowych, o  systemach 
powiadamiania mieszkańców, o  bezrobociu, o  budowie i  modernizacji 
dróg, o podstrefie ekonomicznej, o zabytkach, o wydatkach na sport, tury-
stykę, rekreację i kulturę oraz o nowoczesności gminy. 
Redakcja gazety wskazała najlepsze samorządy i najlepszych włodarzy za 
25 lat w czterech kategoriach: miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, mia-
sta do 100 tys. mieszkańców, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. 
Warto podkreślić, że Ranking Gazety Prawnej to rzetelny plebiscyt, w któ-
rym zwycięzcy wyłaniani są na podstawie wypełnianych ankiet i analizy 
ekspertów.
W kategorii gmin miejsko – wiejskich wystartowała Gmina Prusice, która 
znalazła się w „10” najlepszych samorządów miejsko – wiejskich w Polsce. 
Prusice zdobywając 42 pkt. uplasowały się na 4. miejscu za Aleksandro-
wem Łódzkim (I miejsce – 52 pkt.), Niepołomicami (II miejsce – 48 pkt.) 
i Bobowem (III miejsce – 42 pkt.). 
Uroczyste wręczenie tytułów i wyróżnień odbyło się we wtorek 26 maja 
2015 roku podczas Konferencji na temat „Nowa perspektywa unijna. Szan-
se i zagrożenia” i gali finałowej Rankingu „Perły Samorządu” – Najlepszy 
włodarz i samorząd 25 – lecia w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie. 
Wyróżnienie dla Gminy Prusice z  rąk Redaktor Naczelnej Dziennika 
Gazety Prawnej Jadwigi Sztabińskiej odebrał Burmistrz Miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz.
- Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia, gdyż to kolejny sukces Gminy Pru-
sice w  Rankingach Dziennika Gazeta Prawna, który pokazuje jaki ogrom 
pracy wkładamy w rozwój naszej małej ojczyzny – podkreśla włodarz Pru-
sic dodając: - Warto przypomnieć, że w 2013 roku otrzymaliśmy w ramach 
Rankingu „Perły Samorządu” wyróżnienie w kategorii najlepszy samorząd 
oraz wyróżnienie w kategorii najlepszy włodarz. W 2014 roku znaleźliśmy 
się na 1. Miejscu i dostaliśmy Perłę Samorządu dla najlepszej gminy miejsko 
– wiejskiej w Polsce, a w tym roku znowu znaleźliśmy się w gronie wyróż-
nionych samorządów. Tegoroczna nagroda jest również wyjątkową nagrodą, 
gdyż to wyróżnienie za 25 lat istnienia samorządu lokalnego. 
Warto dodać, że Gmina Prusice, to jedyna Gmina z terenu powiatu trzeb-
nickiego, która znalazła się w gronie najlepszych miast i gmin rozwijają-
cych się równomiernie w 2015 roku. 
- Kolejne wyróżnienie w ramach Pereł Samorządu dla Gminy Prusice, po-
kazuje, że nasz samorząd jest zauważalny nie tylko na terenie województwa 
dolnośląskiego, ale również w  całej Polsce – podsumowuje Burmistrz Igor 
Bandrowicz.

Dorota Leń

Miło nam poinformować, że Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Prusice Igor Bandrowicz 26 maja 2015 roku w Gma-
chu Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie 
podczas gali finałowej odebrał wyróżnienie dla Gminy 
Prusice w Rankingu „Perły Samorządu 2015” – Najlep-
szy włodarz i samorząd 25 – lecia. Prusice znalazły się 
na 4. miejscu wśród najlepszych miast i gmin rozwija-
jących się równomiernie w  kategorii gmin miejsko – 
wiejskich.

Gmina Prusice w Rankingu Dziennik Gazeta Prawna znalazła się w „10” naj-
lepszych samorządów w kategorii gmin miejsko-wiejskich

Wyróżnienie dla Gminy Prusice odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz

Gmina Prusice znalazła się po 
raz kolejny w gronie najlep-
szych miast i gmin

SAMORZĄDY
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WOJSZYCE
GMINA WROCŁAW

Nieruchomości
inwestycyjne

wroclaw.anr.gov.pl

*Niniejsze oferty mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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Agencja Nieruchomości Rolnych
Rekreacja Zabudowa usługowa

ha
le

BUDYNKI

Hotel
Magazyny

Dz. nr 1/78 AM-8
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna i hotele
powierzchnia nieruchomości: 6,7980 ha
położenie nieruchomości: 
 miasto Wrocław – Rynek – 7 km
 autostrada A4 – 9 km
 dworzec kolejowy: Wrocław Główny – 4,5 km
 lotnisko – Wrocław – Strachowice - 16 km

KLECINA
GMINA WROCŁAW

Dz. nr 1/21, 1/22, 1/23, 1/26, 1/27 AM-3
planowany przetarg: III/IV kwartał 2015 r.
cena wywoławcza: od 2.764.000,00 zł do 
6.330.000,00 zł
przeznaczenie: tereny usług
powierzchnia nieruchomości: od 1,0867 ha 
do 1,9802 ha
położenie nieruchomości: 
 miasto Wrocław – Rynek – 10 km
 autostrada A4 – 1,5 km
 dworzec kolejowy: Wrocław Główny – 8 km
 lotnisko – Wrocław – Strachowice – 12 km

ŚLĘZA
GMINA KOBIERZYCE

Dz. nr 139 AM-1
planowany przetarg: III kwartał 2015 r.
przeznaczenie: teren zieleni parkowej 
publicznej 
powierzchnia nieruchomości: 16,5124 ha
położenie nieruchomości: 
 miasto wojewódzkie – Wrocław – 9,5 km
 autostrada A4 – 3 km
 AOW A8 – 5 km
 dworzec kolejowy: Wrocław Główny – 8,5 km
 lotnisko – Wrocław – Strachowice – 17 km

LIPA PIOTROWSKA
GMINA WROCŁAW

Dz. nr 9/8 AM-2, dz. nr 1/3 AM-4,
dz. nr 20/2 AM-2, 3/3 AM-4
planowany przetarg: lipiec 2015 r. 
cena wywoławcza: od 314.000,00 zł do 
1.699.500,00 zł
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna
powierzchnia nieruchomości: od 0,2234 ha 
do 1,0398 ha
położenie nieruchomości: 
 miasto Wrocław – Rynek – 11 km
 lotnisko – Wrocław – Strachowice - 15 km

wroclaw@anr.gov.pl

MIKOSZÓW
GMINA STRZELIN

Dz. nr 21/55 AM-2
planowany przetarg: III kwartał 2015 r.
cena wywoławcza: 1.733.500,00 zł
przeznaczenie: teren urządzeń, obsługi i 
produkcji rolnej oraz teren usług komercyjnych
powierzchnia nieruchomości: 7,8615 ha
położenie nieruchomości: 
 miasto wojewódzkie – Wrocław – 41 km
 droga krajowa nr 39 – 0,5 km
 dworzec kolejowy: Legnica – 3 km
 lotnisko – Wrocław – Strachowice – 51 km

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZETARGACH
Skontaktuj się z nami: tel. 71 356-39-19, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

SADKÓW
GMINA KĄTY 
WROCŁAWSKIE

Dz. nr 11/10, 11/12, 11/13 AM-1, 
11/16-11/17 + udz. 1/6 w dz. nr 11/20 AM-1, 
11/21-11/23 + udz. 1/6 w dz. nr 11/20 AM-1 
planowany przetarg: III kwartał 2015 r.
cena wywoławcza: od 186.500,00 zł do 
309.500,00 zł
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa
powierzchnia nieruchomości: od 0,1426 ha 
do 0,1658 ha
położenie nieruchomości: 
 miasto wojewódzkie – Wrocław – 19 km
 lotnisko – Wrocław – Strachowice - 15 km

ZAMKI

Nieruchomości zabytkowe

Agencja Nieruchomości RolnychN
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Centrum Szkoleniowe
Nieruchomości zabytkowe
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Agencja Nieruchomości Rolnych
Centrum Konferencyjne ZAMKI

sp
a

DWORKI

Hotel
pensjonat

*Niniejsze oferty mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

DWÓR
DZIKOWIEC
GMINA NOWA RUDA

planowany przetarg: lipiec 2015 r.
cena wywoławcza: 1.032.500,00 zł
przeznaczenie: teren zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej, teren produkcji 
rolniczej
powierzchnia nieruchomości: 6,9573 ha
położenie nieruchomości: 
 miasto wojewódzkie – Wrocław – 81 km
 droga wojewódzka nr 385 – 2,5 km
 dworzec kolejowy: Nowa Ruda – 7 km
 lotnisko – Wrocław – Strachowice – 83 km

PAŁAC ŚLUBÓW
GMINA GÓRA

planowany przetarg: III kwartał 2015 r.
przeznaczenie: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny obsługi 
produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych
powierzchnia nieruchomości: 5,5673 ha
położenie nieruchomości: 
 miasto wojewódzkie – Wrocław – 80 km
 droga wojewódzka: nr 324 – 3,5 km
 dworzec kolejowy: Góra – 8 km
 lotnisko – Wrocław – Strachowice – 80 km

PAŁAC 
KAMIEŃ GÓROWSKI
GMINA WĄSOSZ

planowany przetarg: IV kwartał 2015 r.
przeznaczenie: teren produkcji w 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
zabudowa mieszkaniowa
powierzchnia nieruchomości: 12,2755 ha
położenie nieruchomości: 
 miasto wojewódzkie – Wrocław – 68 km
 droga krajowa nr 36 – 5 km
 dworzec kolejowy: Rawicz – 20 km
 lotnisko – Wrocław – Strachowice – 75 km

PAŁAC BOBOLICE
GMINA ZĄBKOWICE 
ŚLĄSKIE

planowany przetarg: lipiec 2015 r. 
cena wywoławcza: 1.140.000,00 zł
przeznaczenie: teren zabudowy usługowej, 
tereny zieleni urządzonej 
powierzchnia nieruchomości: 3,7641 ha
powierzchnia użytkowa pałacu: 800 m2

położenie nieruchomości: 
 miasto wojewódzkie – Wrocław – 62 km
 droga krajowa nr 8 – 4 km
 dworzec kolejowy: Ząbkowice Śl. – 5,5 km
 lotnisko – Wrocław – Strachowice – 65 km

wroclaw@anr.gov.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZETARGACH
Skontaktuj się z nami: tel. 71 356-39-19, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

wroclaw.anr.gov.pl

planowany przetarg: sierpień 2015 r. 
przeznaczenie: tereny zabudowy 
mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej 
wraz z usługami towarzyszącymi, teren 
obsługi produkcji w gosp. rolnych i leśnych
powierzchnia nieruchomości: 4,0800 ha
powierzchnia użytkowa pałacu: 750,6 m2

położenie nieruchomości: 
 miasto wojewódzkie – Wrocław – 63 km
 droga krajowa nr S8 – 17 km
 dworzec kolejowy: Syców – 6,5 km
 lotnisko – Wrocław – Strachowice – 74 km

PAŁAC 
DALBOROWICE
GMINA DZIADOWA KŁODA

PAŁAC LIGOTA
GMINA GÓRA

planowany przetarg: sierpień 2015 r. 
przeznaczenie: teren zabudowy 
mieszkaniowej i zieleni parkowej
powierzchnia nieruchomości: 3,9027 ha
powierzchnia użytkowa pałacu: 1363,16 m2

położenie nieruchomości: 
 miasto wojewódzkie – Wrocław – 86 km
 droga wojewódzka nr 324 – 5 km
 dworzec kolejowy: Bojanowo – 12 km
 lotnisko – Wrocław – Strachowice – 85 km

NIERUCHOMOŚCI
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Dolnośląska Szkoła Wyższa –najlep-
sza niepubliczna uczelnia magisterska 
na Dolnym Śląsku i jedenasta w kraju

Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej dr hab. Robert 
Kwaśnica o budowaniu międzynarodowej marki, silnej 
pozycji na rynku akademickim i projektach realizowa-
nych przez uczelnię.

Dolnośląska Szkoła Wyższa w tym roku świętuje 18. rocznicę powstania. Jaka jest jej 
pozycja w roku osiągnięcia „pełnoletności” na rynku akademickim?
Dolnośląska Szkoła Wyższa powstała w 1997 roku z inicjatywy Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej Oddziału Regionalnego we Wrocławiu. W ciągu tych osiemnastu lat sukcesyw-
nie pracowaliśmy nad jej rozwojem, budowaniem silnej pozycji na rynku akademickim 
oraz kształtowaniem jej międzynarodowego charakteru. Dziś z pełną odpowiedzialnością 
mogę powiedzieć, że nam się udało! Uczelnia na podstawie bardzo precyzyjnej strategii 
rozwoju od samego początku realizowała liczne projekty zarówno o charakterze lokalnym, 
regionalnym, jak i krajowym. Współtworzymy i realizujemy także duże programy między-
narodowe. 
Konsekwentnie podejmowane i w pełni przemyślane działania zaowocowały tym, że jako 
jedna z czterech szkół wyższych w kraju posiadamy pełne uprawnienia akademickie. Nie-
przerwanie priorytetem dla nas jest edukacja młodych ludzi rozumiana w kontekście holi-
stycznego kształcenia, czyli tworzenia warunków do zdobywania wiedzy, rozwijania pasji 
i  zainteresowań, doświadczania rzeczywistości, a  wreszcie współkształtowania naszego 
akademickiego otoczenia. Odzwierciedleniem i uhonorowaniem naszej wieloletniej pracy 
są chociażby wyniki ostatniego rankingu Szkół Wyższych "PERSPEKTYWY 2015", gdzie 
Dolnośląska Szkoła Wyższa uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnią magister-
ską na Dolnym Śląsku. W skali kraju zajęła jedenaste miejsce. We wspomnianym rankingu 
uzyskaliśmy też pierwsze miejsce wśród uczelni niepaństwowych  (piąte miejsce po uczel-
niach publicznych) na Dolnym Śląsku w kryterium umiędzynarodowienia.
Jakie zatem działania o charakterze międzynarodowym podejmujecie Państwo?
Portfolio międzynarodowych projektów, programów i rozmaitych aktywności naszej ka-
dry jest obszerne. Pozwoli Pan, że wymienię te najbardziej aktualne, które realizowane były 
w ostatnim czasie lub są jeszcze przed nami. W czerwcu odbyły się dwie globalne konfe-
rencje organizowane w murach naszej uczelni. Jedną z nich była Międzynarodowa Konfe-
rencja Edukacji Krytycznej i wizyta promotora tej dyscypliny - Petera McLarena. W trakcie 
wydarzenia miała miejsce premiera polskiego wydania jednej z jego najbardziej uznanych 
na świecie książek, która dzięki wytężonej pracy Wydawnictwa Naukowego DSW teraz 
jest też dostępna w Polsce. W tym samym miesiącu Wydział Nauk Pedagogicznych był 
współorganizatorem jednej z  największych na świecie konferencji z  zakresu pedagogiki 
specjalnej. Ponad 350 specjalistów, praktyków i  badaczy z  37 krajów wszystkich konty-
nentów dyskutowało u nas na temat nowych wymiarów edukacji, terapii i opieki na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami oraz wspierania i współpracy w sytuacji integracji i inkluzji. 
W minionym roku akademickim gościliśmy wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, 
mediów i kultury, którzy prowadzili otwarte zajęcia z naszymi studentami. Niebagatelnym 
sukcesem jest to, że jako jedna z pierwszych niepaństwowych uczelni w Polsce pozyskali-
śmy finansowanie w ramach programu Horyzont 2020. Celem zwycięskiego projektu jest 
realizacja europejskich doktoratów profesjonalnych dla nauczycieli, wspólnie z  uniwer-
sytetami w Innsbrucku, Lizbonie, Bukareszcie i Budapeszcie. Jesienią będziemy również 
realizować kolejne dwa projekty badawcze w ramach programu Erasmus +. Pierwszy, EDU 
PRO, związany jest z badaniami i wdrażaniem różnorodnych rozwiązań dotyczących or-
ganizowania potwierdzania efektów uczenia się  zdobytych poza systemem formalnym, 
co jest jednym z priorytetowych zadań polskich uczelni wynikających z ustawy o szkolni-
ctwie wyższym. Drugi projekt, EMPLOY,  to badanie losów absolwentów nietradycyjnych 
i czynników wzmacniających tzw. zatrudnialność absolwenta. Z dumą obserwujemy trud 
podejmowany przez naszą kadrę i jej aktywność na arenie międzynarodowej. W ubiegłym 
miesiącu swoje osiągnięcia prezentowali w stolicy Chorwacji naukowcy z Instytutu Dzien-
nikarstwa i  Komunikacji Społecznej DSW, gdzie zorganizowali autorski panel na temat 
społecznych i technologicznych wyzwań mediów publicznych. W lipcu natomiast Między-
narodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją już po raz siódmy będzie współorga-
nizatorem prestiżowej, międzynarodowej  szkoły letniej dla doktorantów. To tylko niektóre 
z wielu podejmowanych przez nas działań o charakterze międzynarodowym.
W strategii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej podkreślacie Państwo jej społeczne zaanga-
żowanie. W jakich działaniach jest ono realizowane i kto jest ich adresatem?
Pracownicy oraz studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej są aktywnymi działaczami, pomy-
słodawcami i realizatorami projektów społecznie zaangażowanych. Zadaniem uczelni jest 
wspieranie tych inicjatyw na wielu poziomach. Sukcesywnie prowadzona jest u nas Polska 

Akademia Dzieci, jak i Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Instytut Bezpieczeństwa 
i Spraw Międzynarodowych od lat współpracuje przy organizacji Ogólnopolskiej Olim-
piady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, prowadzi Dolnośląską Akademię Ratow-
nictwa, oraz realizuje międzysektorowe projekty edukacyjne, takie jak np. film - Kolekcja 
zagrożeń. Mamy własną galerię sztuki, w której prezentujemy wyjątkowe dzieła, zarówno 
naszych studentów, jak i zaproszonych artystów. W tym roku planujemy także zainauguro-
wać działalność studenckiego teatru.
Jakie kierunki studiów uruchomicie Państwo w  nadchodzącym roku akademickim 
i czy rekrutacja na nie została już zamknięta?
Podstawą oferty edukacyjnej nadal będą kierunki, które cieszą się największym zaintereso-
waniem i uznaną pozycją na rynku wśród pracodawców oraz kandydatów. Najpopularniej-
szymi są pedagogika, psychologia, pedagogika specjalna, dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna, bezpieczeństwo narodowe. Każdy kierunek proponuje ciekawe specjalności, 
konstruowane we współpracy z pracodawcami. Prowadzimy także rekrutację na studia po-
dyplomowe oraz bezpłatne studia doktoranckie, o których szerzej, w poprzednim numerze 
„Kapitału Dolnego Śląska”, miał okazję wspomnieć kierownik studiów doktoranckich prof. 
DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz. Pełna oferta kierunków studiów pierwszego i drugiego 
stopnia wraz z opisami specjalności, studiów podyplomowych i doktoranckich, a także kur-
sów i szkoleń, jest dostępna na naszej stronie internetowej.
W Dolnośląskiej Szkole Wyższej została również powołana specjalna Konsultacyjna 
Rada Pracodawców. Na czym polega jej działanie i kto może uczestniczyć w jej pracach?
Powołaliśmy specjalne ciało doradcze do realizacji celów statutowych uczelni. Konsulta-
cyjna Rada Pracodawców zrzesza pracodawców i  ich przedstawicieli zaangażowanych 
w sprawy dotyczące funkcjonowania uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem pracodaw-
ców współpracujących z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Celem działania KRP jest wypraco-
wanie stałej współpracy między uczelnią a kluczowymi pracodawcami mającymi wpływ 
na rozwój uczelni w zakresie współuczestniczenia w procesie kształcenia, kształtowania 
kwalifikacji i kompetencji studentów poszczególnych kierunków, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zapotrzebowania rynku pracy, profilowanie sylwetki absolwenta DSW jako kom-
petentnego pracownika przygotowanego zarówno do podjęcia, jak i zmiany zatrudnienia 
oraz świadomego swojego potencjału, tworzenia wspólnej płaszczyzny badawczo-rozwojo-
wej, w tym komercjalizacji wiedzy.
Czy to w Pana przekonaniu wystarczy?
Zdecydowanie nie! Podstawą naszej działalności niezmiennie jest wysoki poziom kształce-
nia i na nim opieramy działania i aktywności wzmacniające, jeśli mogę je tak określić. Jak 
już wspomniałem, chcemy stwarzać naszym studentom szerokie możliwości i wzmacniać 
ich szanse rozwoju na wielu płaszczyznach. Dolnośląska Szkoła Wyższa realizuje obecnie 
również inne dwa projekty. Celem jednego z nich jest ułatwienie studentom i absolwentom 
uczelni odnalezienia się na rynku pracy poprzez nabycie unikalnej wiedzy i umiejętności 
z zakresu prawa pracy w administracji, zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, 
nabycia wiedzy na temat możliwości pracy w sektorze służb publicznych i socjalnych oraz 
nabycie kompetencji w zakresie interpersonalnym. Wzmacniamy tym samym działalność 
i rozwój Biura Karier oraz ułatwiamy dostęp do kształcenia m.in. osobom z niepełnospraw-
nościami. Wszystkie aktywności, projekty, programy oraz bogata oferta kierunków tworzy 
spójną całość, której źródłem jest zaangażowana kadra i kreatywność naszych studentów.

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w XXV edycji DCG

www. .forum.pl

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym 
certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym 
przedsiębiorcom i produktom przez Województwo Dolnośląskie. To 
największy program certyfikujący dla firm na Dolnym Śląsku, a 
z a r a z e m  j e d n o 
z najbardziej prestiżowych wyróżnień wręczanych przedsiębiorcom 
w naszym kraju.

Więcej na

Partnerzy	DCG
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Marzenie, które stało się rzeczywistością

Dobiega końca realizacja projektu polegającego na budowie i wyposaże-
niu „Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – 
„Przylądek Nadziei”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko (przyznane dofinansowanie to 100 
mln zł., z czego 15 mln zł. stanowi dotacja z budżetu państwa). Realizacja 
inwestycji rozpoczęła się w marcu 2011 r., natomiast zakończenie zaplano-
wano na wrzesień 2015 r. 
Nadrzędnym celem projektu jest poprawa dostępności i  jakości leczenia 
pacjentów pediatrycznych z chorobami nowotworowymi oraz osiągnięcie 
możliwie najwyższej wyleczalności (nawet do 95%), a zarazem najniższej 
liczby zakażeń szpitalnych. Nowo wybudowana klinika będzie posiadać 
znacznie większą powierzchnię dla prowadzonej działalności klinicznej 
i naukowo - badawczej, możliwe będzie lepsze dostosowanie sal dla po-
trzeb pacjentów pediatrycznych z chorobami nowotworowymi, w tym nie-
pełnosprawnych. Nowoczesny sprzęt i bardziej funkcjonalne rozwiązania 
nowego bloku szpitalnego pozwolą na bardziej skuteczne leczenie onkolo-
giczne i hematologiczne, a także hospitalizację większej liczby pacjentów 
w ciągu roku. 

Spośród nowoczesnych rozwiązań zastosowanych w  klinice należy wy-
mienić m.in. wdrożenie systemu izolacji na Oddziale Przeszczepowym 
dla pacjentów z  głębokimi zaburzeniami odporności po transplantacji 
komórek hematopoetycznych, gdzie funkcjonować będą pojedyncze sale 
z przedsionkiem, w którym zespół pielęgniarski będzie obsługiwać sprzęt 
(np. pompy infuzyjne) bez wchodzenia do sali; utworzenie systemu nad-
ciśnienia wewnętrznego z zastosowaniem powietrza oczyszczonego (filtry, 
klimatyzacja); zastosowanie systemu izolacji i obiegu materiału w Banku 
Komórek Krwiotwórczych. 
Podczas realizacji inwestycji zadbano również o sferę psychiczną i społeczną 
przyszłych pacjentów. Klinika wyposażona została w wygodne, przestronne 
sale z  łóżkami także dla rodziców, sale zabaw czy rehabilitacyjną Salę Do-
świadczania Świata wyposażoną m.in. w  tunel nieskończoności, kurtynę 
światłowodów, rzutnik laserowy „kosmos” - urządzenia służące do stymulacji 
wszystkich zmysłów. Dzięki przyjaznym wnętrzom i nowoczesnemu wypo-
sażeniu niedogodności związane z pobytem w szpitalu (leczenie choroby no-
wotworowej trwa ok. 3 lat) ograniczone zostanie do niezbędnego minimum. 

Oficjalne otwarcie „Przylądka Nadziei” odbędzie się 7 września.

„Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – Przylądek Nadziei. 
Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Prof. dr hab. Marek Ziętek, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: „Nowoczesna klinika to prze-
skok o co najmniej dwa stulecia w porównaniu z dotychczasowym miejscem, gdzie leczone były dzieci chore na nowotwory. Znakomite 
warunki lokalowe, najlepszy sprzęt, zdecydowanie więcej przestrzeni – wierzę w to, że wpłynie to nie tylko na lepszą jakość leczenia, ale 
też większą satysfakcję z pracy personelu medycznego. Ufam, że w nowym miejscu klinika, która już teraz ma mocną pozycję naukową, 
rozwinie się jeszcze bardziej. Nowa klinika wraz z całą infrastrukturą pozwoli na zwiększenie liczby wykonywanych z sukcesem prze-
szczepów, a tym samym więcej wyleczonych pacjentów”.

Prof. dr hab. Alicja Chybicka, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej: „Ja oso-
biście nie mogę się już doczekać momentu, kiedy zaczniemy funkcjonowanie w nowym miejscu, choć oczywiście jestem pełna obaw, ale 
wierzę w to, że przenosiny kliniki przebiegną bez większych problemów. To nowe miejsce w przeciwieństwie do poprzedniej lokalizacji 
spełnia wszelkie warunki nowoczesnej, europejskiej kliniki. Leczymy dzieci z całej Polski, pacjenci lubią naszą klinikę. Dodatkowym 
atutem, oprócz dotychczas funkcjonujących u nas oddziałów, będzie też oddział leczenia chorób rzadkich, co wpłynie zarówno na ich 
rozpoznawalność, jak i racjonalność leczenia. Bardzo się cieszę, że tak znacznie poprawi się byt dzieci i ich rodziców, bo choroba nowo-
tworowa jest wystarczającym, bardzo trudnym obciążeniem dla dziecka, jak i dla rodziny. Wierzę, że tych sukcesów w wyleczeniu dzieci 
będziemy mieć jeszcze więcej niż dotychczas”. 

Andrzej Kochan, zastępca Kanclerza Uniwersytetu Medycznego ds. Inwestycji, kierownik projektu: „Zakończony został etap bu-
dowlany, uzyskaliśmy również pozwolenie na użytkowanie obiektu. Teraz jesteśmy w trakcie wyposażania budynku w meble, urządzenia 
i sprzęt medyczny. Ogłosiliśmy wszystkie postępowania przetargowe na dostawę wyposażenia, a znacząca większość z nich jest rozstrzyg-
nięta. Pozwala to mieć pewność, że na przełomie września i października będzie można uruchomić działalność kliniki i przenieść pa-
cjentów do nowej lokalizacji. Pragnę podkreślić, że w kontaktach z uczestnikami całego procesu budowlanego, począwszy od Generalnego 
Wykonawcy poprzez Podwykonawców, Inżyniera Kontraktu, Projektantów, a kończąc na Dostawcach dało się zauważyć troskę i szcze-
gólne podejście do swoich zadań wynikające prawdopodobnie ze świadomości celu i przeznaczenia inwestycji. Z pewnością przełożyło się 
to na lepszą jakość realizacji. Możemy powiedzieć, że przekazujemy pacjentom funkcjonalny, nowoczesny i ładny budynek”.

Kształcimy dla gospodarki
Kolejne kwartalne raporty gospodarcze pokazują, 
że branża rolno-spożywcza to także rozwijający się 
rynek pracy.
To branża rosnąca, choć niejednolita. Na Uniwersy-
tecie Przyrodniczym śledzimy, co dzieje się w  sek-
torze zarówno w  Polsce, jak i  na świecie, żeby do-
stosowywać nasze programy kształcenia do potrzeb 
rynku. Uniwersytet Przyrodniczy, na którym uczy 
się ok. 10 tys. studentów, kształci na 28 kierunkach 
technicznych i  przyrodniczych. Kładziemy ogrom-
ny nacisk na konkretne zawodowe umiejętności. 
Inwestujemy w  sprzęt, wyposażenie, laboratoria – 
dzięki czemu nasi absolwenci nie przeżywają szoku 
wchodząc do nowoczesnych fabryk. Np. od nowego 
roku akademickiego studenci Wydziału Inżynierii, 
Kształtowania Środowiska i  Geodezji rozpoczną 
zajęcia w Geo-Info-Hydro. To jeden z najnowocześ-
niejszych w  Polsce obiektów edukacyjno-badaw-
czych, wybudowany kosztem przeszło 53 milionów 
złotych. Równocześnie badania naukowe, które 
prowadzimy, dotyczą przyszłości gospodarki, więc 
to nasi absolwenci i  doktoranci, będą decydować 
o rozwoju sektora.

Jak Pan Profesor określiłby kierunki tego rozwoju?
Zacznijmy od skali globalnej, według ONZ produk-
cja żywności na ziemi musi do 2050 roku wzrosnąć 
2,5-krotnie. Tymczasem ani terenów pod uprawy 
i  hodowlę, ani niezbędnej do produkcji żywności 
wody na planecie nam nie przybędzie. Stąd dzia-
łania międzynarodowe podejmowane na różnych 
poziomach. Jeden z nich to prace na tzw. żywnoś-
cią dla przyszłości, żywnością nowej generacji. Zaj-
mujemy się tą problematyką w  różnych aspektach 
na trzech wydziałach: Wydziale Nauk o  Żywności, 

Przyrodniczo-Technologicznym oraz Wydziale Bio-
logii i Hodowli Roślin. W przyszłym roku w Euro-
pie zaczną działać centra wiedzy skupione na tych 
badaniach i wdrożeniach. Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu i osobiście pan prof. Tadeusz Trzisz-
ka, nasz prorektor ds. nauki, mają ogromny wkład 
w  uczynienie z  produkcji żywności inteligentnej 
specjalizacji Polski i wynegocjowanie aktywnej roli 
w europejskim konsorcjum „żywność dla przyszło-
ści” (Food4Future). 
A  jak wygląda rozwój sektora, a  co za tym idzie 
rynku pracy, w skali mikro w regionie? 
W  sektorze rolno-spożywczym najwięcej specja-
listów potrzebuje obecnie przemysł przetwórczy 
i  firmy dostarczające mu rozwiązań technologicz-
nych i informatycznych. Żeby jednak przemysł miał 
co przetwarzać, potrzebny jest rozwój produkcji 
podstawowej, a  więc zmieniające się strukturalnie 
i jakościowo rolnictwo, w najbliższym czasie będzie 
również potrzebować specjalistów wysokiej klasy. 
Do specjalizacji, na które w sektorze rolnym będzie 
popyt, zaliczyłbym pracowników zajmujących się 
bezpieczeństwem żywności. Dobrze działa i  ma 
wyspecjalizowane kadry inspekcja weterynaryjna, 
ale dopiero tworzymy drugi ważny obszar związany 
z  bezpieczeństwem żywności: medycynę roślin. Są 
też dziedziny, w których mamy deficyt specjalistów, 
a  które są jednak niszowe, np. specjaliści produk-
cji wina. Produkcja winiarska w Polsce się rozwija, 
mamy dobre wina, ale niewątpliwie nie będzie to 
największy w  sektorze rynek pracy. Dobrze nato-
miast prezentuje się rynek specjalistów w  zakresie 
technologii mięsa i mleczarstwa. Równocześnie tych 
pracowników nieustannie poszukują pracodawcy. 
Na Uniwersytecie Przyrodniczym ich kształcimy. 

A jak Pan Profesor ocenia obecną pozycję naszych 
producentów w świecie? 
O  biznesowym potencjale produkcji rolno-spo-
żywczej świadczy najlepiej, że mimo niekorzystnej 
struktury i  przewagi rozdrobnionych gospodarstw, 
jesteśmy jednym z  europejskich liderów. Wartość 
globalna produkcji daje nam 7 miejsce w  Europie 
i to z tendencją wzrostową. Polska jest największym 
w  Europie producentem pszenżyta, jabłek, czarnej 
porzeczki, pieczarek, ziemniaków. W  produkcji 
mięsa drobiowego, mleka w proszku, masła mamy 
trzecie miejsce na kontynencie. Mimo swojego wy-
jątkowego potencjału branża nadal w niewystarcza-
jącym stopniu korzysta z innowacyjnych rozwiązań 
i zbyt rzadko sięga do wiedzy, jaką mają naukowcy. 
Choć na szczęście mogę przytoczyć nawet tu, z Dol-
nego Śląska, wiele przykładów przedsiębiorstw, które 
działają nowocześnie, potrafią czerpać z  najnow-
szych badań i spokojnie konkurują z producentami 
z innych krajów.

Rozmowa z rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. Romanem Kołaczem.

NAUKA
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Samochody hybrydowe – prawdy i mity

Hybryda jest samochodem stworzonym dla kobiet?
Wybór samochodów hybrydowych jest w  tej chwili 
tak szeroki, że każda kobieta i każdy mężczyzna znaj-
dzie przynajmniej jeden stworzony dla siebie. Są małe, 
zwrotne hybrydy idealne do jazdy po mieście, są kom-
fortowe hybrydowe kompakty i przestronne SUVy dla 
całej rodziny, są też luksusowe hybrydowe limuzyny, 
które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających 
pań i panów prezes. Oczywiście, nie każda marka daje 
tak szeroki wybór, tylko Toyota i Lexus rozwijają tech-
nologię hybrydową na tyle długo, by móc zaoferować 
tak bogatą gamę modelową i  zagwarantować nieza-
wodność swojej technologii. A  wracając do pytania 
- bardzo nie lubię rozgraniczeń ze względu na płeć, 
która w coraz mniejszym stopniu definiuje kierowcę. 
Ale jeśli kobiety uznamy za kierowców poruszających 
się częściej w warunkach miejskich niż na trasie, ocze-
kujących od samochodu komfortu, bezpieczeństwa 
i  niezawodności, a  jednocześnie ceniących piękno 
nowoczesnego designu najlepszej jakości to zdecydo-
wanie jest to samochód dla kobiet.
 
Dlaczego postanowiła pani na Forum Kobiet po-
ruszyć temat mitów krążących wokół samochodów 
hybrydowych?
W Europie i USA hybryda wyparła diesela w  sprze-
daży Toyoty Auris. Na świecie sprzedaje się ponad 
10 milionów hybryd rocznie. Samochody hybrydowe 
stanowią obecnie 80 proc. sprzedaży w salonie Lexus 
Wrocław i 20 proc. w salonie Toyota Centrum Wroc-
ław. To bardzo dużo biorąc pod uwagę, że zdecydowa-
na większość modeli Toyoty nie jest jeszcze dostępna 
w  wersji hybrydowej. Mimo to wokół samochodów 
hybrydowych krąży nadal kilka mitów, które nie mają 
nic wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli chcemy te mity 
obalić to najlepiej zacząć od takich wydarzeń jak Fo-
rum Kobiet, na którym spotykają się opiniotwórcze, 
wykształcone, świadome kobiety.

Jakie mity krążą o napędzie hybrydowym, a nie są 
zgodne z prawdą?
Jest kilka bardzo powszechnych. Jednym z najczęściej 
powtarzanych mitów jest wysoka cena. A ceny hybryd 

są porównywalne z  cenami samochodów tradycyj-
nych. Hybrydową Toyotę kupimy już za niespełna 
60.000 zł, a za hybrydowego Lexusa zapłacimy mniej 
niż 100.000 zł. To samo tyczy się kosztów serwisowa-
nia, konstrukcja napędu jest wbrew pozorom bardzo 
prosta, a  jej elementy są objęte nawet 10-letnią gwa-
rancją. Co więcej w hybrydzie nie znajdziemy wielu 
części znanych z awaryjności i wysokich kosztów wy-
miany, takich jak sprzęgło, rozrusznik, filtry DPF czy 
koło dwumasowe. Nawet klocki hamulcowe zużywają 
się wolniej w hybrydach niż w tradycyjnych samocho-
dach. W  utrwalaniu mitu o  awaryjności i  wysokich 
kosztach serwisowania pomaga konkurencja, która 
nie dysponuje tak zaawansowaną technologią. A fakt 
jest taki, że hybrydowe Toyoty i Lexusy są najbardziej 
bezawaryjnymi samochodami na świecie i  to nieza-
leżnie od wieku samochodu. Nieuzasadnione obawy 
budzą również same baterie, które wszyscy kojarzą 
z  tymi w  telefonach komórkowych. Baterie w  ukła-
dzie hybrydowym są skonstruowane zupełnie inaczej 
i nawet w 18-letnich Priusach nie wymagają wymiany. 

Innym mitem jest przeświadczenie, że hybrydy 
trzeba ładować „z gniazdka”. 
Prawda jest taka, że ładują się same podczas jazdy, 
odzyskując energię, którą tradycyjne samochody 
tracą bezpowrotnie w  postaci ciepła. Ta energia jest 
następnie magazynowana i wykorzystywana na przy-
kład podczas jazdy w  korku. Niektórzy pytają też, 
gdzie można kupić paliwo hybrydowe. Oficjalnie in-
formuję, że do samochodów hybrydowych tankujemy 
najzwyklejszą benzynę. Wreszcie trzeci mit wiąże się 
z  obawą, że prowadzenie hybrydy wymaga specjal-
nych umiejętności, podczas gdy taki samochód pro-
wadzi się tak samo jak każdy inny wyposażony w au-
tomatyczną skrzynię biegów. Jest przy tym wyjątkowo 
cichy i  komfortowy, a  przełączanie napędu z  elek-
trycznego na benzynowy odbywa się automatycznie. 
Niektórzy obawiają się również, że hybrydy są mało 
dynamiczne, podczas gdy w ofercie mamy samochody 
dysponujące mocą kilkuset koni mechanicznych. Jak 
powiedziałam na początku, gama Toyoty i Lexusa jest 
na tyle szeroka, że każdy znajdzie samochód, którego 

osiągi będą zadowalające. A jeśli ktoś chce się o tym 
przekonać, zapraszam na jazdę testową do salonów 
Lexus Wrocław i Toyota Centrum Wrocław na rogu 
ulic Legnickiej i Na Ostatnim Groszu.
 
Jakie są zalety hybrydy, nie tylko w odniesieniu do 
wyboru dokonywanego przez kobietę?
Hybrydy są komfortowe, ciche, oszczędne zarówno 
w zakresie spalania jak i kosztów serwisowania. Dużą 
zaletą są również liczne przywileje dla samochodów 
hybrydowych w  większości europejskich metropolii. 
Do niektórych miast można wjechać tylko samocho-
dem hybrydowym lub elektrycznym. Wrocław jest 
jednym z kilkunastu miast w Polsce, których władze 
doceniają kierowców wybierających ekologiczne sa-
mochody. Od początku 2014 roku, na mocy uchwa-
ły Rady Miasta Wrocławia, samochody hybrydowe 
i elektryczne parkują za darmo w strefie B i C oraz za 
symboliczną roczną opłatą w ścisłym centrum Wroc-
ławia.
 
Jeździ pani samochodem z napędem hybrydowym? 
Jeśli tak, dlaczego wybrała pani właśnie hybrydę?
Większość osób, które miały okazję jeździć hybrydą 
nie chce już innego samochodu. Ja, w związku z pracą, 
miałam szczęście zetknąć się z tą technologią już daw-
no i wybór jest dla mnie oczywisty. Komfort jazdy sa-
mochodem hybrydowym, szczególnie w  warunkach 
miejskich, nie pozostawia wątpliwości, że to najlepszy 
wybór.

Anna Kamińska-Kubicka, współwłaścicielka Toyota Centrum Wrocław 
i Lexus Wrocław o zaletach samochodów z napędem hybrydowym. 
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