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dodatek informacyjno reklamowy 

Stawiamy na współpracę
Współpraca przemysłowa, technologiczna i  inwesty-
cyjna to główne tematy Polsko-Niemieckiego Forum 
Gospodarczego, które odbędzie się 23 września 2015 
roku w Zgorzelcu. Organizatorami spotkania są Mini-
sterstwo Gospodarki, Legnicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna, Miasto Zgorzelec oraz Izba Przemysłowo-
-Handlowa w  Dreźnie. O  konferencji rozmawiamy 
z Iloną Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki.

Pani minister, Europa pogrąża się w kryzysie, zmaga się teraz z prob-
lemem uchodźców, rosnącym zagrożeniem terrorystycznym, kolejne 
kraje zawieszają układ z Schengen, itd. to czas na konferencje o gospo-
darce?
Rzeczywiście, sytuacja nie tylko w  Europie, ale i  na świecie jest bardzo 
trudna, może najgorsza od lat. Boleśnie odczuwa to nasza gospodarka, 
mam na myśli np. rosyjskie embargo na polskie produkty. Czy to jednak 
oznacza, że powinniśmy przestać pracować i czekać co się stanie? Oczy-
wiście, że nie. Paradoksalnie, im gorsza sytuacja polityczna czy obawy 
(mam głęboką nadzieję, że okażą się bezpodstawne), związane z bezpie-
czeństwem, także Polski, tym większe musimy mieć oczekiwania wobec 
gospodarki. Bowiem tylko stabilna sytuacja ekonomiczna, wzrost PKB, 
przezwyciężenie kryzysu w krajach Unii Europejskiej (chociażby Grecji) 
pozwoli nam pomóc tym, którzy pomocy potrzebują. Nie zaniedbując 
przy tym własnych obywateli, troszcząc się o nasze interesy, racjonalnie 
planować przyszłość.

A nie wkraczamy teraz w fazę „ratuj się kto może”, w której przestają 
obowiązywać hasła o współpracy i solidarności?
Nie, na szczęście tak źle nie jest. Faktycznie, oglądając doniesienia sta-
cji informacyjnych można mieć wrażenie, że stoimy nad przepaścią. Ale 
naprawdę świat w pokojowy sposób rozwiązał już wiele kryzysów, trzeba 
nam teraz nie histerii i podgrzewania emocji, ale spokojnej i zrównoważo-
nej analizy tego, co się dzieje i co można z tym zrobić. Gospodarka rządzi 
się swoimi prawami. Każdego dnia spotykam się z przedsiębiorcami pol-
skimi i zagranicznymi i, proszę mi wierzyć, nie rozmawiamy o polityce, 
ale o konkretnych rozwiązaniach ułatwiających zakładanie i prowadzenie 
firm, mechanizmach, które mogą stymulować gospodarkę czy też o barie-
rach hamujących rozwój. To są realne problemy, na które mamy wpływ, na 
które ja mam wpływ i tym się chcę zajmować.

Jaki jest cel Forum w Zgorzelcu?
W największym uproszczeniu chcemy rozmawiać o  tym jak współpracę 
polsko-niemiecką uczynić jeszcze efektywniejszą. Niemcy to nasz główny 
partner handlowy. Najwięcej towarów importujemy właśnie od sąsiadów 
zza Odry, ale i Niemcy są ważnym kierunkiem eksportowym polskich to-
warów. W roku ubiegłym awansowaliśmy na 8 miejsce jako partner han-
dlowy Niemiec. Bardzo wiele niemieckich firm inwestuje w Polsce. Tylko 
w ostatnich dniach uczestniczyłam w otwarciu fabryki KAYSER AUTO-
MOTIVE SYSTEMS w Jaszkowej k. Kłodzka, w której pracę znajdzie co 
najmniej 80 osób. Ciekawostką jest fakt, że wśród najważniejszych klien-
tów tej firmy będzie nowa fabryka Volkswagena, która właśnie budowana 
jest w podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST PARK”. Ale też niedawno miałam przyjemności poznać poza-
strefową firmę RMA Polska, która od dziewiętnastu lat produkuje w Choj-
nowie elementy armatury gazowej, cały czas zwiększa zatrudnienie, a tem-
pa wzrostu mogłaby jej pozazdrościć niejedna spółka. To jasno pokazuje, 
że czy w specjalnych strefach ekonomicznych, czy poza nimi, Polska jest 
atrakcyjnym krajem, warto u nas lokować swoje przedsięwzięcia, mamy 
bardzo dużo atutów. O tym wszystkim chcemy powiedzieć raz jeszcze na 
konferencji.

Na panelu dyskutowany będzie temat: „Jak rozwijać współpracę – prze-
mysł, technologie, innowacje”? Skąd taki wybór?

To też efekt naszej konsekwentnej polityki pozyskiwania inwestorów gwa-
rantujących nam rozwój technologiczny. Mówię o tym wielokrotnie, także 
na łamach Kapitału Dolnego Śląska. Chcemy inwestycji mądrych, inno-
wacyjnych. Nie przysłowiowego prostego składania długopisów, ale dzia-
łalności na miarę naszego potencjału kadrowego. Chcemy iść do przodu. 
Mamy w  szkołach, na uczelniach wielu bardzo zdolnych i  pracowitych 
ludzi. Naszym celem jest zatrzymanie ich w  Polsce, zagwarantowanie 
im pracy zgodniej z  ich kwalifikacjami, aspiracjami, wymaganiami, tak-
że finansowymi. Dlatego współpracujemy z firmami w ramach Klastrów 
Edukacyjnych, aby do szkół zawodowych trafiali najlepsi uczniowie, aby 
były to szkoły pierwszego wyboru. Dla pracodawcy to gwarancja świet-
nych kadr, a chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że dobry pracownik to 
wartość dodana, dla młodych ludzi szansa na  stabilną przyszłość. Nasza 
młodzież jest ambitna, chce pracować w  rozwojowych firmach, dlatego 
takich inwestorów szukamy i zapraszamy do Polski.

A kogo zapraszacie do Zgorzelca?
Wszystkich, którzy chcą poważnej dyskusji o  biznesie. Swoją obecność 
zapowiedzieli m. in Stanislaw Tillich, Premier Wolnego Państwa Sakso-
nii, Iris Gleicke, Sekretarz Stanu Federalnego Ministerstwa Gospodarki 
i  Energii, dr Günter Bruntsch, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej      
w Dreźnie. Z naszej strony będą Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Za-
granicznych, Sławomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i In-
westycji Zagranicznych, naukowcy, szefowie polskich i niemieckich firm, 
a  także przedstawiciele zarządów trzech dolnośląskich stref ekonomicz-
nych: legnickiej, wałbrzyskiej i  kamiennogórskiej. Dodam jeszcze tylko, 
że dzień później, 24 września spotykamy się w Jeleniej Górze na Polsko-
-Czeskiej Konferencji Gospodarczej, gdzie na podobne tematy rozmawiać 
będziemy z naszymi południowymi sąsiadami.

Na jakie efekty tych konferencji Pani liczy? Kiedy będzie można powie-
dzieć, że te spotkania się udały?
Rzecz jasna najbardziej interesuje mnie wzrost inwestycji w  Polsce, po-
lepszenie bilansu wymiany handlowej, promocja nowych terenów dla 
biznesu. A  przypomnę, że oddajemy do dyspozycji inwestorów 420 ha 
Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Jaworze. Ze świecą szu-
kać       w Europie miejsca o takim potencjale i układzie komunikacyjnym. 
Chcemy tę strefę zarekomendować firmom polskim, niemieckim i innym. 
Zgorzelec i Jelenia Góra będą do tego znakomitą okazją. To cele długofa-
lowe, ale możliwe do osiągnięcia. I wbrew sceptykom wszystko zaczyna 
się od rozmowy „twarzą w  twarz”, szukania wspólnych celów, sympatii, 
zrozumienia. Stawiamy na współpracę, bo to najlepsze rozwiązanie. Dla 
wszystkich.

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze
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Firmy zza Odry w     legnickiej strefie
Niemieckie firmy od lat z powodzeniem lokują swoje biznesy na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Przedsiębiorstwa zza zachodniej granicy zainwestowały tutaj już prawie 5 mld zł. Firmy takie jak BASF 
Polska, SITECH Sp. z o.o., VOSS Automotive Polska, Winkelmann czy Volkswagen Motor Polska pracują prze-
de wszystkim na rzecz branży motoryzacyjnej, która dominuje w LSSE.

LSSE – tu warto inwestować!
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, podobnie jak cała Polska, jest 
w  ocenie inwestorów niemieckich świetnym miejscem do prowadze-
nia biznesu. Nasz kraj uplasował się na pierwszej pozycji pod względem 
atrakcyjności inwestycyjnej wśród 16 krajów regionu Europy Środkowo-
-Wschodniej - wynika z raportu przygotowanego przez Polsko-Niemiecką 
Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) i KPMG. Na czele rankingu 
jesteśmy już po raz trzeci z rzędu. 

Firmy z  kapitałem niemieckim, które prowadzą działalność w  branży 
motoryzacyjnej w Polsce, zatrudniają ok. 26 tys. pracowników, a dualny 
system kształcenia tak popularny w Niemczech, wdrażany jest m.in. w leg-
nickiej strefie, gdzie firmy i szkoły łączą siły, aby przygotowywać wyspecja-
lizowane kadry na potrzeby przemysłu. To tutaj powstała idea powołania 
zawodu „technika mechatronika”, którą z powodzeniem od kilkunastu lat 
wspiera i rozwija Volkswagen Motor Polska. Śladem koncernu poszły ko-
lejne firmy z LSSE, które wspólnie ze szkołami m.in. w Legnicy, Chocia-
nowie i Środzie Śląskiej stworzyły już 10 klas patronackich realizujących 
autorskie programy kształcenia. Na bazie tych doświadczeń, w LSSE po-
wołany został Dolnośląski Klaster Edukacyjny, dzięki któremu udaje się 
jeszcze mocniej zacieśniać współpracę na styku nauki i biznesu.

Niemieccy pracodawcy w strefie
Statystycznie, w  Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej największe 
nakłady inwestycyjne poniosły właśnie firmy zza zachodniej granicy: 
Volkswagen Motor Polska – 2,31 mld zł, SITECH Sp. z o.o. – 1,032 mld zł 
i Winkelmann – 652 mln zł. 

Największym pracodawcą na terenie LSSE jest SITECH Sp. z o.o. – mię-
dzynarodowa spółka należąca do grupy Volkswagen – specjalizująca się 
w produkcji elementów siedzisk samochodowych. Firma dostarcza siedze-
nia takim markom jak: Volkswagen, Audi, Skoda oraz Seat. Nowoczesne 
zakłady SITECH w Polkowicach i Głogowie zatrudniają w sumie niemal 
1700 osób. 

Biznes w strefie – to się opłaca
O niesłabnącym zainteresowaniu strefą niemieckich inwestorów świadczy 
m.in. najnowsza inwestycja firmy Schweiker, która w  listopadzie 2014  r. 
rozpoczęła budowę fabryki w Komornikach. To największa tego typu in-
westycja firmy w ponad 80-letniej historii niemieckiego przedsiębiorstwa 
zajmującego się produkcją okien, drzwi oraz rolet z PCV i aluminium. 

Jedno z ostatnich zezwoleń  na prowadzenie działalności w strefie, jakie 
wydała LSSE trafiło także do firmy z kapitałem niemieckim. Ponad 36 mln 
zł zdecydowała się zainwestować w podstrefie Złotoryja firma Schneider 
Pojemniki Transportowe. Przedsiębiorstwo planuje uruchomienie pro-
dukcji specjalistycznych koszy i pojemników wykonanych ze stali, prze-
znaczonych do transportu i  magazynowania gotowych wyrobów.  Dzię-
ki inwestycji firmy Schneider w  Złotoryi powstanie prawie 100 nowych 
miejsc pracy. 

Niedawno swoje 10. urodziny w LSSE świętowała firma Härter, której zakład 
mieści się w Legnicy. To tutaj produkowane są detale wykrawane i wytłacza-
ne. W legnickiej firmie niemieckiego koncernu zatrudnionych jest ok. 300 
pracowników, a nowoczesny park maszynowy zajmuje 10 tys. m2

Volkswagen Motor Polska to jeden z największych pracodawców w LSSE. Zatrudnionych jest tu ponad 1100 osób.

Legnicka Specjalna   Strefa Ekonomiczna

Dlaczego firmy wybierają LSSE?
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest 
wprost stworzona dla niemieckich inwestorów. 
To  idealne miejsce do inwestowania przede 
wszystkim ze względu na bliską odległość od 
granicy niemieckiej – od 40 do 100 km. Ponad-
to działki inwestycyjne LSSE położone są w po-
bliżu autostrady A4, co gwarantuje dostęp do 
ważnych szlaków komunikacyjnych. Swoim in-
westorom Strefa oferuje zwolnienie z podatku 
dochodowego – maksymalnie do 45% wartości 
poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 
2-letnich kosztów pracy nowozatrudnionych 
pracowników oraz działki uzbrojone w  nie-
zbędną infrastrukturę. W obrębie oddziaływa-
nia LSSE mieszka ponad 302 tys. osób w wie-
ku produkcyjnym – to gwarancja znalezienia 
pracowników. O  dostępność specjalistycznej 
kadry dbają 26 szkoły zawodowe i  technicz-
ne oraz 8 uczelni wyższych współpracujących 
z  inwestorami. Co ważne, firmy inwestujące 
w  strefie mogą liczyć na wsparcie otwartych 
na współpracę lokalnych samorządów i pomoc 
doświadczonej kadry LSSE, która na każdym 
etapie inwestycji wspiera i służy pomocą.

W lipcu 2014r. BASF Polska uruchomił na terenie LSSE swój największy w Europie zakład produkcji ka-
talizatorów spalin do samochodów.

Niemiecka firma Härter działa na terenie legnickiej strefy już od dziesięciu lat.

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze
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Europejskie miasto Zgorzelec
Zgorzelec, ze względu na swoje położenie, jest pod wieloma względami wyjątkowo interesującym miastem. 
To jedyna miejscowość na granicy polsko-niemieckiej, która ma partnera o podobnym potencjale. Görlitz ma 
ponad 50 tys. mieszkańców, a Zgorzelec ponad 30 tys. Na tym podobieństwa i wynikająca z nich obopólnie ko-
rzystna współpraca się nie kończą. O profitach z wzajemnej kooperacji, barierach, które trzeba było przełamy-
wać, a także o tym, czego Polacy nauczyli się od Niemców, a Niemcy od nas, z burmistrzem Zgorzelca, Rafałem 
Groniczem, rozmawia Małgorzata Pawlaczek.

zachęt proponujemy naprawdę sporo, ale włączenie terenów ANR do strefy 
ekonomicznej zdecydowanie wzmocni naszą ofertę i atrakcyjność inwesty-
cyjną. Dlatego bardzo nam na tym zależy. 

Której SSE Zgorzelec zaproponował współpracę w tym zakresie?
Od początku rozmawiamy z  Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Je-
stem zdania, że jej obecność w Zgorzelcu jest gwarantem, że te atrakcyjne 
tereny zostaną dobrze zagospodarowane i szybko znajdą pierwszego inwe-
stora, który przyciągnie kolejnych. Zresztą zainteresowanie już jest duże, 
przynajmniej raz w miesiącu otrzymujemy zapytanie od inwestorów poszu-
kujących możliwości wynajęcia wielkopowierzchniowych hal i magazynów.

Na jakim etapie są ustalenia z LSSE?
Obecnie nasz wniosek rozpatrywany jest przez resort gospodarki i w zasa-
dzie już tylko od decyzji Rady Ministrów zależy, czy w  Zgorzelcu tereny 
te zostaną objęte Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Gdyby ten ob-
szar inwestycyjny należał do nas, LSSE już by działała. Ale to jest problem 
Zgorzelca i większości samorządów w Polsce, że w latach 90. i na początku 
nowego millenium nie zabezpieczono terenów inwestycyjnych dla miast. 
Staramy się to zmienić, choć, przyznaję, to bardzo trudne. 

Oceniając współpracę Polski z  Niemcami wskazuje się na różnicę po-
tencjałów, która sprawia, że te relacje dobrze się układają. Jakie są Pana 
doświadczenia i obserwacje dotyczące tej kooperacji?
Sądzę, że współpraca z Niemcami się układa, ponieważ mamy zbieżne cele. 
Polacy chcą zarabiać jak najwięcej, a niemieccy przedsiębiorcy, rozwijający 
swoje firmy od dziesięcioleci dysponują siłą pieniądza i  inwestują w  Pol-
sce. Z kolei polscy przedsiębiorcy chętnie kooperują z Niemcami, bo rynek 
niemiecki wciąż jest bardzo chłonny. Niemcy jednak twardo negocjują wa-
runki. Nawiązane współpracy udaje się tylko najwytrwalszym. Ale to jest 
biznes, tu nie ma miejsca dla słabych. Za to bardzo ważne jest zaufanie, któ-
re buduje się latami. Warto dbać o jakość tej współpracy, bo żaden poważny 
przedsiębiorca nie zaryzykuje później zmiany sprawdzonego, zaufanego 
partnera w biznesie  tylko dla pozornych oszczędności. A dla niemieckich 
przedsiębiorców liczy się stabilność i zaufanie. To dlatego na pewnym etapie 
30-stronicowe umowy, którymi wcześniej zabezpieczano kooperację z pol-

skimi przedsiębiorstwami, są niepotrzebne i wystarczy uścisk dłoni prezesa. 
Jego słowo jest wiążące.

Obserwuje Pan w Zgorzelcu przepływ idei? Czego polska społeczność po 
tej stronie granicy nauczyła się od Niemców, a czego oni od nas?
My uczymy się od Niemców planowania i działania z wyprzedzeniem. Pola-
cy nie przywiązują wagi do terminarza. Tam, gdzie my uważamy, że mamy 
jeszcze dużo czasu, tam Niemcy są zdania, że to już ostatnia chwila. Mamy 
okazję przekonać się o tym organizując wspólne z niemieckim partnerem 
choćby Europamaraton czy Miasto Dzieci. Nasi niemieccy koledzy już na 
rok przed imprezą mają zaplanowane regularne, comiesięczne spotkania, na 
które zapraszają wszystkich uczestników. I wciąż jeszcze dziwi ich, kiedy na 
pierwszych spotkaniach, bardzo przecież ogólnych, z polskiej strony obecny 
jest tylko koordynator. Choć przecież wiadomo, że przekaże on wszystkie 
ustalenia pozostałym, zaangażowanym w  organizację imprezy służbom 
i partnerom. Jeśli jednak, mimo szczegółowego planowana, coś w tej spraw-
nej maszynce organizacyjnej zaczyna szwankować, wówczas nieoceniona 
okazuje się polska zaradność, kreatywność i  umiejętność improwizacji.  
Myślę, że tym, czego nasi sąsiedzi uczą się od nas jest właśnie ta umiejętność 
improwizowania. My się po prostu świetnie uzupełniamy! Pewnie dlatego 
tak dobrze i efektywnie nam się współpracuje. 

Potrafi Pan powiedzieć, czy to sprawdza się także w biznesie?
Niemcy są lepiej od nas zorganizowani. Moglibyśmy się do nich uczyć sta-
nowienia prawa. Dbają o akty wykonawcze, uwzględniające postępowanie 
w niemal każdej sytuacji, jaka może w związku z danym przepisem zaist-
nieć. Dlatego prawo w Niemczech, również dotyczące prowadzenia działal-
ności gospodarczej, jest spójne. Tego zdecydowanie moglibyśmy się od nich 
nauczyć. Oni z kolei, obserwując nasz rynek, wprowadzili choćby niedziele 
handlowe, które początkowo były u nich zjawiskiem incydentalnym. Dziś 
już nikogo nie dziwią. Bardzo też chwalą łatwy dostęp do władz miasta, 
możliwość bezpośredniego skontaktowania się przedsiębiorcy z  burmi-
strzem i naszą szybką reakcję oraz elastyczne podejście do potrzeb zgłasza-
nych przez przedsiębiorców. To wszystko sprawia, że my tu, w Zgorzelcu nie 
mamy wobec niemieckich, ani też innych zachodnich partnerów, żadnych 
kompleksów. Wszyscy jesteśmy przecież Europejczykami. 

Jak położenie geograficzne Zgorzelca, przy granicy z niemieckim Gör-
litz, wpływa na kondycję miasta?
Wszystko zależy od siły złotego. Kiedy traci  na wartości, więcej klientów 
z Niemiec robi zakupy w naszych sklepach i korzysta z usług rzemieślni-
czych. A  kiedy siła nabywcza złotówki rośnie, wówczas Polacy chętniej 
zaopatrują się w niektóre dobra po niemieckiej stronie. Generalnie jednak 
dzięki temu miasto nie odczuwa zbyt dotkliwie skutków spowolnienia go-
spodarczego. 

Nie wynikają z tych zależności żadne problemy?
Owszem, różnica w dochodach powoduje, że niemieckie firmy mają kło-
pot z  polską konkurencją. Często narzekają, że nasze przedsiębiorstwa 
konkurują z nimi na rynku niemieckim, szczególnie w branży budowla-
nej, bo po prostu są tańsze. Co więcej niemiecki klient woli pójść do kraw-
ca, fryzjera czy restauracji w Polsce, ceny usług są dla nich atrakcyjniejsze 
niż w Niemczech. Polskie firmy natomiast mają ten problem, że gdy tylko 
przyuczą młodego człowieka do zawodu, wybiera pracę w  Niemczech, 
gdzie brakuje i  wykwalifikowanych, i  niewykwalifikowanych pracowni-
ków. Tam nominalnie zarabia tyle samo, dwa tysiące, tylko u nas złotych, 
a tam euro. 

Rozmawia Pan o tym z władzami Görlitz?
Dyskutujemy o  tych trudnościach z  burmistrzem Siegfriedem Deinege, 
ponieważ władzom obu miast zależy na rozwoju gospodarczym terenów 
przygranicznych. Nasze gospodarki, siłą rzeczy, są z sobą sprzężone, dla-
tego dokładamy starań, by po obu stronach granicy mieć przedsiębiorstwa 
gwarantujące pracę wszystkim mieszkańcom tego regionu. Największym 
problemem Görlitz jeszcze do niedawna było wysokie, sięgające nawet 25 
proc. bezrobocie. Obecnie jest tam lepiej, ale wciąż wielu ludzi pozostaje 
bez pracy, również dlatego że, w  przeciwieństwie do Polaków, nie chcą 
podejmować się wykonywania nisko opłacanych zawodów nie wymaga-
jących wysokich kwalifikacji. Przy uwzględnieniu kosztów życia w Niem-
czech, te płace są rzeczywiście niewysokie. Biorąc jednak pod uwagę ceny 
po naszej stronie granicy, trudno się dziwić, że ta oferta dla polskiego pra-
cownika jest atrakcyjna. W  Zgorzelcu nie mamy większych problemów 
z  zatrudnieniem, ale zdecydowanie brakuje miejsc pracy dla młodych, 
wykształconych ludzi. Dlatego wspólnie z niemieckim partnerem poszu-
kujemy rozwiązań i  szans na obopólnie korzystny rozwój gospodarczy 
tych terenów. 

Nie jest problemem dla Zgorzelca, że Niemcy pozyskują pracowników 
z Polski?
Jak wspomniałem, najwyższy odsetek pracujących w Niemczech Polaków 
dotyczy osób o niewysokich kwalifikacjach. I tak na przykład większość 
zatrudnionych w  zakładach obuwniczych w   Görlitz stanowią Polacy. 
Niemcy budują właśnie kolejne przedsiębiorstwa i jeszcze w tym roku będą 
potrzebować około ośmiuset pracowników. Postrzegam to jako szansę dla 
Zgorzelca, bo takiej liczby nie pozyskają tylko w naszym mieście. A nawet 
jeśli, wówczas polskie firmy staną przed koniecznością uzupełnienia bra-
ków kadrowych i znalezienia pracowników spoza naszego miasta, a nawet 
powiatu. Co oznacza, że w Zgorzelcu osiedlą się nowi mieszkańcy.  

Jeśli Polak pracuje w Niemczech i nieźle tam zarabia, nie wygodniej, 
żeby również tam mieszkał, korzystając z licznych przywilejów i udo-
godnień życia w lepiej zorganizowanym, zachodnim państwie?
Dokładamy starań, bo między innymi tak postrzegamy nasze zadanie, by 
Zgorzelec był miastem przyjaznym do życia. Mniejszy wpływ mamy na 
możliwość stworzenia atrakcyjnej oferty dla inwestorów, bo jesteśmy skrę-
powani decyzjami, które zapadają na szczeblu wojewódzkim czy rządo-
wym. Na zmianę warunków makroekonomicznych nie mamy więc wpły-

wu, ale na to, co dzieje się lokalnie i czy w ogóle coś się tu będzie działo, 
już tak. W  efekcie Zgorzelec jest dzisiaj ładnym, czystym miastem. Nie 
brakuje miejsc, w których można atrakcyjnie spędzić czas wolny, czy to 
korzystając z infrastruktury przeznaczonej dla preferujących aktywny wy-
poczynek, czy też z licznych obiektów kulturalnych jak kino, teatr, filhar-
monia i szeroki wybór muzeów. Mamy tu też małe, ale wyjątkowo atrak-
cyjne zoo. Bo choć Zgorzelec trudno uznać za duże miasto, to trzeba też 
pamiętać, że razem z Görlitz ma wspólną ofertę kulturalną. To, czego nie 
ma w jednej części miasta, jest po drugiej stronie granicy. I służy jedna-
kowo dobrze Polakom i Niemcom. U nas naprawdę żyje się jak w dużym 
mieście, tyle że wszędzie jest zdecydowanie bliżej. No i życie tu jest o wiele 
tańsze niż w dużym mieście i oczywiście również niż po niemieckiej stro-
nie. To jeden z głównych powodów, dla których wiele osób pracujących 
w Niemczech mieszka jednak w Polsce. Choć są i tacy, którzy zdecydowali 
się zamieszkać w Görlitz. 

Wspomniał Pan o  makroekonomii. Na ile oferta inwestycyjna Zgo-
rzelca jest atrakcyjna dla polskich i, siłą rzeczy, niemieckich przedsię-
biorstw?
W Zgorzelcu stworzyliśmy na tyle atrakcyjne warunki, że jesteśmy w sfe-
rze zainteresowania zarówno polskich, jak i zagranicznych przedsiębior-
ców. Z  myślą o  inwestorach utworzyliśmy Podstrefę Zgorzelec należącą 
do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Niestety, obejmuje 
ona dość niewielki obszar. Dlatego staramy się o  objęcie strefą ekono-
miczną 90 ha terenów, należących obecnie do ANR, znakomicie położo-
nych przy głównych obwodnicach miasta. To może być punkt zwrotny 
dla rozwoju gospodarczego, a więc dla przyszłości Zgorzelca. Zwłaszcza 
że położenie miasta, przy granicy z Niemcami, jest dla inwestorów wyjąt-
kowo atrakcyjne. Oczywiście liczyć mogą także na takie udogodnienia jak 
zwolnienie z obciążeń podatkowych od nieruchomości, z których, w za-
leżności od wielkości inwestycji, korzystać mogą nawet przez 10 lat. Tych Miejski Dom Kultury

Jakuby Most Staromiejski

PGE Turów Arena
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Vorwerk Dichtungssysteme Polska jest globalną firmą, której celem jest dostarczanie profesjonal-
nych uszczelek dla przemysłu samochodowego, branży AGD oraz budowlanej. Firma swoją dzia-
łalność w Polsce rozpoczęła w 2005 roku lokalizując fabrykę na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Vorwek Dichtungssysteme to ponad 185 lat doświadczenia w produkcji elementów 
uszczelniających. Działalność koncernu rozpoczęła się w 1827 roku pod nazwą J.C. Vorwerk. Rosną-
cy potencjał produkcji przyniósł ze sobą rozwój działalności, dzięki czemu w 2001 roku powstała 
fabryka w Zaberfeld a w 2005 roku nastąpiło uruchomienie produkcji w Polsce. Kolejne lata działal-
ności to rozkwit produkcji oraz wzrost konkurencyjności firmy, dzięki którym Vorwerk Dichtungssy-
steme staje się częścią grupy Eldisy rozpoczynającej działalność w ramach koncernu Vorwerk.
 
Do największych klientów zaliczamy takie marki w branży motoryzacyjnej jak: Mercedes, Audi , VW, 
Porsche, Royce-Royce a w branży AGD: Miele i BSH .

Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o.

Komorniki, ul. Polna 27, 55-300 Środa Śląska
tel. +48 71 397 64 02, fax +48 71 317 31 60

biuro@vds-polska.pl, www.vds-polska.pl

Innowacyjność, dynamika, profesjonalizm
to główne cechy, jakimi charakteryzuje się firma SITECH Sp z o.o.

SITECH specjalizuje się w konstrukcji i produkcji metalowych stelaży sie-
dzisk samochodowych do wybranych modeli samochodów takich marek 
jak: VW, Audi, Skoda, Seat czy Porsche. Stosowanie nowoczesnych tech-
nologii w  produkcji umożliwia spółce nie tylko spełnienie najwyższych 
standardów jakości, ale również sprzyja ochronie środowiska naturalnego  
jako firmie społecznie odpowiedzialnej.

Chcą sprostać zapotrzebowaniu klientów, dwa lata temu spółka urucho-
miła oddział w Głogowie. Lokalny rynek pracy został wzbogacony o nowe 
prężnie działające przedsiębiorstwo, stwarzając kolejne miejsca pracy. 
SITECH to Lider Polskiego Biznesu 2015. Firma została nagrodzona za 
doskonałe wyniki ekonomiczne, wyznaczanie najwyższych standardów ja-
kości i bezpieczeństwa, stosowanie nowatorskich rozwiązań i prowadzenie 
działalności zgodnie ze standardami Corporate Social Responsibility.

SITECH Sp. z o.o. działa z przekonaniem, że ludzie stanowią największe 
bogactwo firmy. Przedsiębiorstwo oferuje swoim pracownikom szeroki 
wachlarz możliwości rozwoju zawodowego, zapewnia atrakcyjny system 
wynagradzania oraz bogaty pakiet socjalny. Dowodem na to, że SITECH 
kreuje atrakcyjne środowisko pracy obecnych i przyszłych pracowników 
są otrzymane wyróżnienia „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi” oraz 
„Certyfikat HR Najwyższej Jakości”. 
Otwarte w 2013 roku Centrum Kompetencji ma na celu ciągłe doskona-
len ie produktów i procesów, a przede wszystkim transfer wiedzy i rozwój 
kwalifikacji pracowników. 
SITECH działa w  bardzo charakterystycznym otoczeniu biznesowym. 
Najważniejszym klientem spółki jest koncern Volkswagen, jednocześnie 
właściciel SITECH. Z  jednej więc strony organizacja zajmuje znakomitą 
pozycję jednego z najważniejszych partnerów międzynarodowego gigan-
ta, z drugiej jednak, w obliczu rozwijającej się dynamicznie konkurencji, 

firma musi zawsze być przed nią o krok do przodu. Dlatego właśnie dla 
SITECH Sp. z  o.o. największe znaczenie ma przewaga technologiczna. 
Dzięki trafnym decyzjom inwestycyjnym, fabryka w Polkowicach jest jed-
nym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Polsce.
Wysiłki niezwykle kreatywnego zespołu konstruktorów  zaowocowały roz-
poczęciem produkcji siedziska modułowego, w które wyposażonych jest 
szereg samochodów produkowanych w zakładach Volkswagen. W polko-
wickiej fabryce konstruktorzy pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami 
takimi jak m.in.: lekkie konstrukcje foteli samochodowych oraz regulator 
nachylenia oparcia.

Priorytetem firmy jest usatysfakcjonowany klient, dlatego SITECH do-
kłada wszelkich starań, aby oferowane przez nią produkty spełniały naj-
bardziej surowe normy jakościowe. W związku  z tym współpracuje wy-
łącznie z zaufanymi dostawcami, stale rozszerza i udoskonala paletę już 
posiadanych produktów. Globalnie rozpoznawalny koncern, jakim jest 
Volkswagen, przykłada wielką wagę do zagadnienia doboru współpracow-
ników. Dostawcy muszą spełniać najwyższe wymagania, pod względem 
jakości dostarczanych wyrobów i profesjonalnego podejścia do wykony-
wanej pracy.
Pozycję firmy SITECH Sp. z o.o. wśród partnerów niemieckiego przedsię-
biorstwa najlepiej określa slogan „jazda zaczyna się od siedzenia”. Siedzi-
sko samochodowe jest pierwszym i jednym z najważniejszych elementów, 
które mają przynieść klientowi pełną satysfakcję z  dokonanego zakupu    
i sprawić, by poczuł się naprawdę komfortowo w samochodach produko-
wanych przez firmę. 
SITECH Sp. z o.o. już od lat realizuje stojące przed nim zadania, tworząc 
siedziska najwyższej jakości i spełniając tym samym oczekiwania najbar-
dziej wymagających klientów. 

SITECH Sp. z  o.o. jest renomowaną spółką należącą 
do koncernu Volkswagen. Firma rozpoczęła działal-
ność w  1998 roku w  Polkowicach, jako spółka joint 
venture z Volkswagen AG i KWD. Polkowice to jeden 
z  najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie powiatów 
w Polsce, który przyciąga największe międzynarodo-
we przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe. W Pol-
kowicach zlokalizowana jest podstrefa LSSE – jedna 
z najbardziej atrakcyjnych stref w Polsce. 

www.sitech.com.pl.
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Polska przyciągnęła ponad 114 mld złotych niemieckich inwestycji
W ocenie inwestorów niemieckich, Polska po raz trze-
ci z rzędu jest na pierwszym miejscu pod względem 
atrakcyjności inwestycyjnej wśród 16 krajów regio-
nu Europy Środkowo-Wschodniej. Ponad 6 tys. firm 
z udziałem kapitału niemieckiego prowadzi w Polsce 
swoją działalność, zatrudniając około 300 tys. osób. 
Zaangażowanie kapitałowe niemieckich przedsię-
biorstw jest szczególnie widoczne w  przetwórstwie 
przemysłowym, m.in. w branży motoryzacyjnej oraz 
chemicznej. Niemcy to także największy dostawca 
towarów do Polski i główny odbiorca polskiego eks-
portu. Takie wnioski płyną m.in. z  raportu KPMG 
w  Polsce i  Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-
-Handlowej pt. „Perspektywiczne sąsiedztwo. Pol-
sko-niemieckie relacje gospodarcze”.
Polska pierwsza w regionie 
W 10. edycji badania atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej, przeprowadzonym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemy-
słowo-Handlową (AHK Polska) i 15 innych niemieckich izb bilateralnych 
w regionie, wśród ponad 1400 inwestorów niemieckich, Polska utrzymała 
pierwsze miejsce w rankingu. Obroniła przy tym po raz trzeci pozycję li-
dera, zdobytą w 2013 r. W tegorocznym badaniu, na 6 możliwych do uzy-
skania punktów Polska uzyskała 4,16 pkt. (w ub. r. 4,09 pkt), Czechy – 4,00 
pkt, a  Estonia – 3,89 pkt. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Słowacja, 
Słowenia, Łotwa i Litwa. Z badania wynika, że 86 proc. firm z kapitałem 
niemieckim, które zainwestowały w  regionie Europy Środkowo-Wschod-
niej, potwierdziło podjętą w  przeszłości decyzję o  lokalizacji inwestycji. 
Największy odsetek odpowiedzi pozytywnych na pytanie: „Czy zainwesto-
waliby Państwo ponownie w kraju lokalizacji firmy?” odnotowano wśród 
inwestorów zagranicznych w Polsce i Estonii (94 proc.), na Litwie (93 proc.) 
oraz w Czechach (92 proc.).

Kadry versus skomplikowany system podatkowy
Inwestorzy niemieccy ocenili atrakcyjność inwestycyjną krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej w  oparciu o  21 czynników. Najwyżej punktowa-
ne czynniki – zarówno w  przypadku całego regionu Europy Środkowo-
-Wschodniej, jak i  inwestorów działających tylko w Polsce – to: członko-
stwo danego kraju w Unii Europejskiej, zalety pracowników (kwalifikacje, 
zaangażowanie i produktywność), a także jakość kształcenia akademickie-
go. Najgorsze oceny dla regionu dotyczą: braku przejrzystości w procesie 
przetargów publicznych, niskiej przewidywalności polityki gospodarczej 
i nieefektywnej walki z przestępczością i korupcją. 
Wyniki badania regionalnego w niewielkim stopniu pokrywają się z oce-
nami dla Polski. W 2015 roku największą krytykę inwestorów niemieckich 
w Polsce wywołały natomiast skomplikowany system podatkowy i działanie 
instytucji podatkowych oraz nieefektywność działania administracji pub-
licznej.
– Co warte podkreślenia, w ocenie ankietowanych przedsiębiorstw – na tle re-
gionu Europy Środkowo-Wschodniej pozytywnie wyróżnia się kondycja pol-
skiej gospodarki. 42 proc.  respondentów ocenia sytuację gospodarczą w Polsce 
jako dobrą, a 52 proc.  jako satysfakcjonującą, a więc łącznie 94 proc.  jest 
z niej zadowolonych. Średnia ocen dobrych i satysfakcjonujących dla 16 kra-
jów regionu objętych badaniem to 65 proc. – mówi Michael Kern, dyrektor 
generalny, członek zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej (AHK Polska).

Wartość skumulowanych bezpośrednich inwestycji niemie-
ckich w Polsce na koniec 2013 roku sięgnęła 114 mld złotych 
Niemcy są w  Polsce największym inwestorem zagranicznym. Do końca 
2013 roku wartość bezpośrednich inwestycji w Polsce stanowiła aż 17 proc. 
łącznej wartości inwestycji zagranicznych w  naszym kraju. Dotychczas 

niemieckie podmioty najwięcej zainwestowały w  Polsce w  branży prze-
twórstwa przemysłowego (31 proc. niemieckich inwestycji ogółem), m. in. 
w motoryzacji i branży chemicznej. Na kolejnych pozycjach pod względem 
wielkości inwestycji plasują się: działalność finansowa i  ubezpieczeniowa 
(26 proc.) oraz handel hurtowy i detaliczny (15 proc.). 

Firmy niemieckie zatrudniają w Polsce ponad 300 tys. pra-
cowników
W 2013 roku w Polsce prowadziło działalność 6 230 firm z udziałem kapi-
tału niemieckiego. Blisko cztery na dziesięć przedsiębiorstw stanowiły pod-
mioty zatrudniające 10 i więcej pracowników. 
– Liczba podmiotów z  kapitałem niemieckim w  Polsce stale rośnie. Wśród 
działających w Polsce firm z udziałem kapitału zagranicznego zdecydowanie 
najwięcej jest właśnie przedsiębiorstw niemieckich. Okazuje się, że podmiotów 
niemieckich jest w Polsce 2,5 razy więcej niż firm z kapitałem holenderskim 
i blisko 5 razy więcej niż firm z kapitałem francuskim. Warto dodać, że firmy 
niemieckie są w Polsce najważniejszym zagranicznym pracodawcą i według 
naszych szacunków zatrudniają w Polsce już ok. 300 tys. osób – mówi Janusz 
Charytonowicz, partner w dziale audytu ogólnego  w KPMG w Polsce.

Niemcy są największym dostawcą towarów do Polski  
i największym importerem polskich produktów
Według wstępnych danych GUS w  2014 roku wartość importu towarów 
z Niemiec wyniosła 152 mld zł. Jest to więcej niż łączna wartość importu 
z Chin i Rosji, które zajmują drugie i trzecie miejsce wśród najważniejszych 
dostawców towarów do Polski. Eksport polskich towarów do zachodniego 
sąsiada w 2014 roku osiągnął rekordową wartość 178 mld zł. 

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie kpmg.pl i ahk.pl. 
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25-lecie Konsulatu Generalnego 
Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

3 października 2015 minie 25 lat od utworzenia we Wrocławiu konsulatu 
generalnego zjednoczonych Niemiec. 
W pierwszych latach działalności główne zadania konsulatu były związa-
ne z obsługą ruchu wizowego oraz paszportowego. Po przystąpieniu Pol-
ski do Unii Europejskiej i układu z Schengen zadania placówki zmieniły 
się zasadniczo. Głównym tematem stała się współpraca transgraniczna, 
polsko-niemiecka wymiana gospodarcza oraz promowanie niemieckiej 
kultury i języka niemieckiego w Polsce. Ważnym aspektem pracy konsu-
latu jest również obsługa protokolarna wizyt politycznych z Niemiec oraz 
opieka nad mniejszością niemiecką.

W ostatnich latach gościli w regionie konsularnym między innymi pre-
zydent federalny Joachim Gauck, kanclerz federalna Angela Merkel oraz 
minister spraw zagranicznych Frank –Walter Steinmeier. W zakresie ob-
sługi konsularno-prawnej szczególne znaczenie ma pomoc konsularna dla 
obywateli Niemiec. Od lipca 2014 roku placówką kieruje konsul generalna 
Elisabeth Wolbers.

Budynek w którym obecnie znajduje się konsulat, został zbudowany w la-
tach 1897-1899 według projektu berlińskiego architekta Otto Marcha dla 
rodziny wrocławskich browarników Haase. Jako, że Georg Haase pełnił 
w tym czasie funkcję konsula honorowego Włoch we Wrocławiu, zdecy-
dowano się na reprezentacyjną  formę  budynku z elementami nawiązu-
jącymi do włoskiego renesansu. W  roku 1936 cała nieruchomość prze-
szła w  ręce organizacji Hitlerjugend. Gauleitung Schlesien używała jej, 
jako swojej siedziby do maja 1945 roku. Po przejęciu obiektu przez pań-
stwo polskie w budynku mieścił się się Państwowy Zakład Ubezpieczeń. 
W roku 1956 budynek został przekazany ówczesnym władzom NRD na 
siedzibę konsulatu generalnego. Od przełomu politycznego w Niemczech 
budynek służy jako konsulat generalny zjednoczonych Niemiec.
Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu konsulat generalny zapra-
sza wszystkich zainteresowanych historią i pracą konsulatu 3 października 
na Dzień Otwartych Drzwi.  

Na odwiedzających czeka w tym dniu mnóstwo atrakcji, m.in. zwiedzanie 
objektu, prelekcje o historii i pracy konsulatu w ramach jego poszczegól-
nych wydziałów, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych przygotowane przez 
instytucje kultury i  gospodarki współpracujące z  konsulatem, występy 
muzyczne i wiele, wiele innych.
Szczegółowy program i  informacje o  zgłoszeniu znajdują się na stronie 
internetowej konsulatu: www.wroclaw.diplo.de

W  wymianie handlowej pomiędzy Polską a  resztą 
świata, Niemcy od lat zajmują pozycję numer 1, bę-
dąc odbiorcą ok. 25 proc. polskiego eksportu. Jedno-
cześnie blisko 10-procentowy wzrost polskiego eks-
portu do Niemiec w 2014 roku spowodował awans 
Polski na 8. miejsce na liście największych partne-
rów handlowych RFN. Według polskich danych 
obroty handlowe obu państw w 2014 roku wyniosły 
rekordowe 79 mld euro.
Struktura polsko-niemieckiej wymiany handlowej 
jest dość rozdrobniona. Dużą rolę odgrywają w niej 
pojazdy i części do nich, maszyny i urządzenia me-
chaniczne oraz sprzęt elektryczny i  RTV. Polskie 
firmy eksportują do Niemiec meble o znacznej war-
tości, w 2014 roku stanowiły one 8 proc. polskiego 
eksportu do tego kraju.
Niemieckie towary mają już ugruntowaną pozycję 
na polskim rynku. Z  drugiej strony, dla polskich 
firm rynek niemiecki jest wyzwaniem. Jak większość 
rynków państw rozwiniętych, jest bowiem rynkiem 
bardzo dojrzałym i  konkurencyjnym, a  przy tym 
dość hermetycznym w  tzw. segmencie Premium. 
Mimo to, polskie produkty z  branż meblowej czy 
spożywczej w niemieckich sklepach,  polskie usługi 
IT dla niemieckich firm, czy też polskie pojazdy ko-
munikacji miejskiej w niemieckich miastach to już 
trwały element wzajemnych relacji gospodarczych. 
Polskie firmy są przy tym w stanie skutecznie konku-
rować przede wszystkim korzystnym stosunkiem ja-
kości do ceny, co przekonuje niemieckiego odbiorcę.

Inwestycje zagraniczne
Niemcy są największym inwestorem zagranicznym 
w  Polsce. W  2014 roku skumulowana wartość ich 
bezpośrednich inwestycji w Polsce wynosiła niespeł-
na 27 mld euro w ogólnej puli 178 mld euro inwesty-
cji zagranicznych w Polsce. Firmy niemieckie obecne 
w  Polsce najwięcej zainwestowały w  przetwórstwo 

przemysłowe, motoryzację i branżę chemiczną. 
Z drugiej strony, polskie firmy w dalszym ciągu nie-
wiele inwestują za granicą. Na koniec 2013 roku sku-
mulowana wartość inwestycji polskich w Niemczech 
wyniosła 3,6 mld zł, co oznacza, że polskie firmy za-
inwestowały u  swojego zachodniego sąsiada ponad 
trzydziestokrotnie mniej niż podmioty niemieckie 
w  Polsce. Jednocześnie jednak aktywność polskich 
firm w Niemczech wyraźnie nabiera tempa w ostat-
nich latach, a usługi doradztwa rynkowego i praw-
nego dla polskich spółek zainteresowanych ekspan-
sją na rynek niemiecki w  coraz większym stopniu 
absorbują ekspertów AHK Polska.

Polska oczami inwestorów niemieckich 
– zachęty i bariery współpracy gospo-
darczej
W  10. edycji badania atrakcyjności inwestycyjnej 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej (2015), prze-
prowadzanym corocznie przez Polsko-Niemiecką 
Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) i kilka-
naście innych niemieckich izb bilateralnych w EŚW, 
Polska utrzymała pierwsze miejsce w rankingu loka-
lizacji atrakcyjnych dla niemieckiego biznesu. 
Z  badania wynika, że 86 proc. firm z  kapitałem 
niemieckim, które zainwestowały w  regionie Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, potwierdziło podjętą 
w przeszłości decyzję o lokalizacji inwestycji. W Pol-
sce zainwestowałoby ponownie aż 94 proc. respon-
dentów.
Najwyżej punktowane czynniki, decydujące o atrak-
cyjności inwestycyjnej to: członkostwo danego kraju 
w  Unii Europejskiej, zalety pracowników (kwali-
fikacje, zaangażowanie i  produktywność), a  także 
jakość kształcenia akademickiego. Najgorsze oceny 
dla regionu dotyczą braku przejrzystości w procesie 
przetargów publicznych, niskiej przewidywalności 

polityki gospodarczej i nieefektywnej walki z prze-
stępczością oraz korupcją. 
Wyniki badania regionalnego w  niewielkim stop-
niu pokrywają się z  ocenami dla Polski. W  2015 
roku największą krytykę inwestorów niemieckich 
w Polsce wywołały bowiem skomplikowany system 
podatkowy i działanie instytucji podatkowych oraz 
nieefektywność działania administracji publicznej.

Polsko-niemiecka wymiana handlowa w trendzie rosnącym

Michael Kern – dyrektor generalny 
i członek Zarządu AHK Polska

Uczta 5 zmysłów w 
Uroczysku Siedmiu Stawów Luxury Hotel

Na początku wzrok przykuwa wyjątkowy pejzaż - bujnych lasów 
i rozległych pól, wśród których ukryte jest Uroczysko Siedmiu 
Stawów. To renesansowy zamek, we wnętrzach którego znajduje 
się nowoczesny hotel oraz SPA by L’Occitane, w którym goście 
mogą skorzystać z szerokiej oferty zróżnicowanych zabiegów na 
twarz i ciało. Wizyta w tym magicznym miejscu będzie doskona-
łą propozycją dla osób, które chcą zaznać komfortowego relaksu 
na najwyższym poziomie. Na terenie obiektu znajdują się: basen, 
jacuzzi, sale do treningu personalnego i cardio oraz studio masa-
żu zdrowotnego.

Niezapomniane wrażenia zapewnią nam: wyjątkowe otocze-
nie, wystrój wnętrz, każdy detal architektoniczny, ale również 
pierwsze SPA by L’Occitane w Polsce oraz doskonała kuchnia, 
bazująca na naturalnych produktach. Słowem - prawdziwa uczta 
dla wszystkich zmysłów! Uroczysko Siedmiu Stawów - to eks-
kluzywny hotel ze SPA, położony w Goli Dzierżoniowskiej, nie-
daleko Wrocławia. Jego usytuowanie jest wyjątkowe. Położony 
jest on bowiem na terenie objętym ochroną przyrody (program 
Natura 2000), którego celem jest zachowanie określonych typów 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt. Uroczysko roz-
ciąga się na ponad 100 hektarach terenu, obok 12-hektarowego 
parku. Na gości czekają: ścieżki rowerowe, trasy do nordic wal-
king oraz joggingu.

Gola Dzierżoniowska 21,
58-217 Niemcza, Polska
tel.+48 88 55 44 100, +48 71 75 09 100
uroczysko@uroczysko7stawow.com
www.uroczysko7stawow.pl
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II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego 
Korzystna dla obu stron współpraca
między samorządami i inwestorami jest możliwa
Wyjątkowe otoczenie odrestaurowanego z ogromnym 
pietyzmem Zamku Topacz w Ślęzy po raz drugi było 
scenerią dla Forum Inwestycyjnego Powiatu Wroc-
ławskiego, zorganizowanego 14 września przez Powiat 
Wrocławski.

Forum w założeniu ma być miejscem spotkania przedstawicieli samorządów, 
instytucji, inwestorów i innych podmiotów uczestniczących w rynku sprzedaży 
nieruchomości w kraju i za granicą. Miejscem, w którym odbywa się ważna dla 
gospodarki nie tylko Powiatu Wrocławskiego, ale i całego województwa debata 
o  inwestycjach w  regionie, ofercie inwestycyjnej, oczekiwaniach inwestorów, 
zachętach i barierach współpracy. 
Pierwsza edycja, z  2014 roku, po której władze powiatu spotkały się z  przy-
chylnymi opiniami zarówno o organizacji, jak i wartości merytorycznej przed-
sięwzięcia, była przyczynkiem do zorganizowania podobnego wydarzenia 
również w tym roku. – Spodobała się formuła Forum, w której obok prezentacji 
ofert inwestycyjnych znalazło się również miejsce na ważną i owocną dyskusję 
na temat budowania optymalnych warunków dla rozwoju gospodarczego na-
szego obszaru. Dzięki obecności przedstawicieli różnych środowisk działających 
na rynku nieruchomości, te rozmowy miały bardzo wielostronny i tym samym 
obiektywny charakter – mówił przed Forum Roman Potocki, Starosta Powiatu 
Wrocławskiego.

Wnioski z prelekcji
Nie inaczej było i w tym roku. Z zaproszenia do udziału w dyskusji i prelek-
cjach skorzystało w sumie kilkuset przedstawicieli środowisk związanych z in-
westycjami, samorządowców, instytucji rządowych, otoczenia biznesu, wresz-
cie sami inwestorzy. 
– Forum jest okazją do rozmów o przyszłości Powiatu Wrocławskiego. Również 
w aspekcie bolączek, trudności i barier, które trzeba pokonać, żeby naszą ofertą 
zainteresować inwestorów – powiedział Roman Potocki, witając gości. – Zale-
ży nam na dobrej współpracy z  inwestorami, którzy już są obecnie w  naszym 
regionie. Ale potencjał powiatu pozwala myśleć o  nowych inwestorach, trzeba 
tylko znaleźć sposób, by ich naszą ofertą zainteresować, żeby była ona dla nich 
atrakcyjna. 
Joanna Bronowicka, Wicewojewoda Dolnośląski, wskazała na to, że na Dol-
nym Śląsku działają obecnie aż cztery strefy ekonomiczne, które znakomicie 
sobie radzą. Aldona Młyńczak, Posłanka, podkreślała znaczenie stabilnego 
prawa, szczególnie gospodarczego. – Forum Inwestycyjne ma służyć wymianie 
doświadczeń między pracodawcami i inwestorami a samorządami – mówił Ce-
zary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. – Chcemy rozma-
wiać między innymi o  szkolnictwie zawodowym, niezwykle istotnym z punktu 
widzenia zapobiegania bezrobociu. 
Joanna Wolff, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Polskiej Agencji 
Informacji i  Inwestycji Zagranicznych podkreślała, że liczba Bezpośrednich 
Inwestycji Zagranicznych w Polsce pozwoliła nam w tym zakresie wyprzedzić 
Rosję. – Jednym z  najważniejszych zadań władz samorządowych jest tworze-
nie warunków dla nowych inwestycji – powiedziała. Inwestorzy, jak wynika 
z doświadczeń PAIiZ oczekują od samorządów zaangażowanych i aktywnych 
urzędników, ich szybkiej reakcji, w tym skrócenia czasu trwania procedur i wy-
dawania decyzji oraz udzielania wsparcia w zakresie pozyskiwania dofinanso-
wania. – Władze samorządowe powinny traktować swoją instytucję jak przed-
siębiorstwo, ale nie w  zakresie maksymalizacji zysku, lecz podnoszenia jakości 
świadczonych usług i oferty inwestycyjnej – podsumowała swoje wystąpienie.

Owocna dyskusja
Szereg interesujących tez i spostrzeżeń wypowiedzianych zostało podczas pa-
neli dyskusyjnych na temat oczekiwań inwestorów, do którego bezpośrednio 
zaproszono m.in. starostę Romana Potockiego, Edytę Janas, Key Account Di-
rector Randstad Polska, Iwonę Makowiecką  z Polsko-Niemieckiej Izby Han-
dlowo-Przemysłowej, Joannę Choromańską, Menadżera Projektów Inwestycyj-
nych Jones Lang LaSalle oraz Sebastiana Stadnika, Dyrektora Zarządzającego 
LG Electronics, Dariusza Ostrowskiego, prezesa Agencji Rozwoju Aglomeracji 
Wrocławskiej, Iwonę Dyszkiewicz, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji 
Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, Barbarę Kaśnikowską, prezes zarządu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK i Teresę Osiekę, 

reprezentującą Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu.
W  ocenie dyskutujących o  atrakcyjności inwestycyjnej Polski przez wiele lat 
decydowały niskie koszty pracy. To się jednak, wraz z rozwojem gospodarczym 
kraju i jego poszczególnych regionów, wyraźnie zmieniło. Na korzyść. – Obec-
nie inwestorów przekonuje także infrastruktura, w tym drogowa, gotowe obiekty, 
przede wszystkim hale produkcyjne i magazynowe, wykwalifikowana kadra każ-
dego szczebla, podwykonawcy, a więc potencjał lokalnych przedsiębiorstw, wresz-
cie element, który często bywa decydujący, dobra współpraca z samorządem. I tu 
niezwykle istotnym aspektem jest podejście urzędników do inwestorów, zarówno 
władz samorządowych, jak i pracownika mającego bezpośredni kontakt z przed-
siębiorcą – powiedziała Barbara Kaśnikowska.
Swój punkt widzenia przedstawili także inwestorzy, reprezentujący m.in. Ama-
zon Fulfillment Poland, Prologis Polska, którzy szeroko wyjaśniali powody wy-
boru Dolnego Śląska i Powiatu Wrocławskiego na lokalizację swojej działalności. 
Zebrani poruszyli również, w kontekście inwestycji znaczenie i rolę sektora MŚP, 
firm rodzinnych (prezentacja dr Heinera Kleischneidera z  WFG w  powiecie 
Borken w Niemczech), systemowego wsparcia dla biznesu, również z funduszy 
Unii Europejskiej, a także kształcenia zawodowego i tworzenia miejsc pracy. Głos 
w tych sprawach zabrali m.in. Andrzej Jamrozik, prezes Dolnośląskiej Agencji 
Współpracy Gospodarczej, Aleksander Skorupa, Prezes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Mieczysław 
Ciurla, Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i Maciej Sałdacz, Zastępca Dyrektora ds. Marketingu Usług 
Urzędu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Nowy wymiar dialogu społecznego

Obecnie trwają ostatnie uszczegółowienia w  środowisku pracodawców 
co do zasad pracy. Do deliberacyjnego stołu powrócą też ważni partne-
rzy związkowi. Nowy porządek będzie się wiązał z  koniecznością przy-
stosowania się partnerów do szeregu nowych rozwiązań, które niosą za 
sobą zapisy znowelizowanej ustawy. Użyłem słowa „partnerów”, a nie np. 
„członków”, gdyż duch ustawy zapewnia równe traktowanie interesariuszy, 
co wraz rzetelnością (konieczność sporządzania i przedstawiania sprawo-
zdań Sejmowi i Senatowi) i rozliczalnością (własny budżet) jest dobrym 
przykładem wprowadzania w  życie elementów nowoczesnej koncepcji 
„Public Governance”, wedle której administracja publiczna jest częścią 
społeczeństwa, a nie sługą władzy.

Petenci stali się klientami
W wymiarze regionalnym Rady Dialogu Społecznego znajdą się w struk-
turach organizacyjnych Marszałka Województwa, który będzie zobowią-
zany zapewnić warunki do współpracy partnerów reprezentujących stronę 
rządową, samorządową, pracowniczą i pracodawczą. Będzie to z pewnoś-
cią nowe doświadczenie dla większości wysokich urzędników, bo choć 
formalnie byli członkami Prezydium i  innych gremiów dotychczasowej 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, to najczęściej nie angażowali 
się zbytnio w  bieżące prace. Ten dystans do ważnego społecznego ciała 
z pewnością w wielu Regionach ulegnie skróceniu.
Postulatorom zmiany Ustawy w tym miejscu przyświecała intencja przy-
bliżenia dialogu społecznego do bieżących spraw i wyzwań, przed którymi 
stoją społeczności lokalne i  uczynienie tych społeczności rzeczywistymi 
partnerem dla sprawujących rządy w ich imieniu. Jakie będą skutki tych 
zmian, na ile administracja publiczna będzie zdolna do interakcji z part-
nerami, czas pokaże.
Na Dolnym Śląsku członkowie Komisji byli znacząco zaangażowani i na-
stawieni na podejmowanie społeczno-gospodarczych problemów i  będą 
z pewnością zabiegali o to, aby już na etapie planowania działań uwzględ-
niano ich stanowisko, w  myśl którego należy zawsze wychodzić od po-
trzeb odbiorców i  przy określaniu celów nie zapominać o  włączaniu do 
decyzyjnego procesu przedstawicieli zorganizowanych środowisk, których 
one dotyczą. Praktyka w tym względzie pokazuje, że to istotnie zmniejsza 
ryzyko nietrafionych wydatków i optymalizuje efektywność inwestycji. Je-
steśmy na dobrej drodze, aby niepozorowany dialog i szczera współpraca 
ze środowiskiem organizacji gospodarczych upowszechniły się w  samo-
rządach. Sprzyjają temu rozwijające się w nich menedżerskie metody kie-
rowania i profesjonalizacja kadr. Petent stał się klientem, co świadczy, że 
zarządzanie publiczne przechodzi proces przekształceń. Wierzę, że współ-
praca na gruncie Rady Dialogu Społecznego będzie ten kierunek przemia-
ny utrwalała.

Współpraca ułatwia osiąganie celów
Wspólną troską musi być dbałość, aby konsultacje społeczne były narzę-
dziem niepozorowanej komunikacji, a ta – jak wiemy – wymaga systemu 
połączeń zwrotnych. Jako partnerzy społeczni będziemy dążyli do rozwi-
jania już istniejących sieci powiązań administracyjnych struktur sektora 
publicznego z otoczeniem gospodarczym i społecznym w przekonaniu, że 
interakcja czyni cele doskonalszymi i ułatwia ich osiąganie.
W  ciągu ostatniego roku reprezentatywne, w  rozumieniu ustawy, orga-
nizacje pracodawców doskonaliły relacje w  zawiązanej w  czerwcu 2014 
roku Koalicji Pracodawców Dolnego Śląska (Pracodawcy Dolnośląscy 
jako Lewiatan, Związek Pracodawców Dolnego Śląska jako Pracodawcy 

RP, BCC). Wypracowaliśmy metody porozumiewania się w  taki sposób, 
aby jeden podmiot nie ograniczał zachowań drugiego. Stało się możliwe, 
by działając niezależnie, nawzajem czerpać ze swojego dorobku, dzieląc 
się doświadczeniami, wiedzą członków i organizacji, budować potencjał 
i siłę argumentu.
Odrzuciliśmy tradycyjne instrumenty wpływu jak dominacja czy regula-
cje, charakterystyczne dla powiązań pionowych, hierarchicznych. Posta-
wiliśmy na mediację, dyskurs moderowany, porozumienie i techniki ko-
munikacji społecznej. Wypracowane metody po pozwalają optymistycznie 
myśleć o tej formie aliansu strategicznego, jakim jest koalicja.   
Bardzo wierzę w  słuszność przeciwstawiania się przywilejom i  nieuza-
sadnionemu faworyzowaniu. Mam też nadzieję, że będziemy skutecznie 
zarażali administrację samorządową naszymi metodami, działaniami i po-
mysłami. Tym samym liczę, że filozofia sprawowania władzy przez współ-
zarządzanie  stanie się rzeczywistością, jako znakomity sposób na wyko-
rzystanie społeczników z ich wiedzą i doświadczeniami w interesie spraw 
wspólnych i dla wspólnego, w najlepszym tego słowa znaczeniu, dobra.

MŚP potrzebuje realnego wsparcia
W ramach bieżących prac Koalicjanci zgodnie identyfikują mikro i ma-
łych przedsiębiorców jako sektor szczególnej uwagi i pożądanego wspar-
cia. To kwintesencja przedsiębiorczości i ostoja gospodarki. Tymczasem, 
dotychczas realizowane na ich rzecz projekty, także z udziałem środków 
unijnych, w  niewielkim stopniu wpłynęły na ich kondycję. Małe firmy 
nadal wymagają wsparcia tak kompetencyjnego, jak i finansowego. Ogra-
niczone kompetencje w wykorzystywaniu narzędzi informatycznych i nie-
wysoka skłonność do szkoleń utrzymuje ryzyko wykluczenia cyfrowego, 
a na domiar złego to ta grupa jest dzisiaj najbardziej dotknięta zatorami 
finansowymi, trudnością w  egzekucji należności i  portfelem należności 
trudno ściągalnych. To m.in. wpływa na wypłacalność firm, niską zdol-
ność kredytową, niską wysokość płac, a często ich nieregularność.
Należy mieć nadzieję, że sprawnie zafunkcjonuje nowy program Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego, zapewniający wysokiej jakości usługi szko-
leniowe, permanentnie potrzebne każdej, poważnie myślącej o  rozwoju 
gospodarce. Na razie jednak organizacje pracodawców i przedsiębiorców 
niewiele mogą powiedzieć potencjalnie zainteresowanym członkom na te-
mat systemu finansowania usług służących rozwojowi kapitału ludzkiego.
Koalicja Pracodawców, mając świadomość, że rzeczywiste wyzwania wy-
przedzą założenia opracowywane w administracyjnym trybie, zadeklaro-
wała władzy województwa wolę i gotowość wszelkiej współpracy w celu 
jak najlepszego wykorzystania możliwości płynących z tego wsparcia dla 
przedsiębiorców Dolnego Śląska. Ocena stanu aktualnych potrzeb będzie 
możliwa tylko przy ścisłym współdziałaniu z praktykami.

Marek Woron
Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC

Sejm zatwierdził poprawki do znowelizowanej Ustawy 
o formach i kształcie prowadzenia dialogu społeczne-
go w Polsce. Zapewne we wrześniu zacznie funkcjono-
wać Rada Dialogu Społecznego; nowa instytucja, która 
zastąpi Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodar-
czych.
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Ogólnopolski klaster dla innowacyjności kraju i regionu
W październiku 2010 roku powstał dokument „Unia Innowacji”, w którym wska-
zano na możliwości pełnego wykorzystania potencjału Europy przez inwestowa-
nie w badania, innowację i przedsiębiorczość w każdym państwie członkowskim 
i regionie UE. Konieczne jest jednak określenie tzw. inteligentnych specjalizacji.

Rozumie się przez nie „identyfikowanie wyjątkowych 
cech i aktywów każdego kraju i regionu, podkreślanie 
przewagi konkurencyjnej każdego regionu oraz sku-
pianie regionalnych partnerów i  zasobów wokół wizji 
ich przyszłości ukierunkowanej na osiągnięcia. [In-
teligentna specjalizacja] oznacza także wzmacnianie 
regionalnych systemów innowacji, maksymalizowanie 
przepływów wiedzy oraz rozpowszechnianie korzyści 
wynikających z  innowacji w  obrębie całej gospodarki 
regionalnej”. 

Na inteligentne specjalizacje w  rozdaniu środków 
unijnych na lata 2014-2020 przeznaczonych zostanie 
najwięcej pieniędzy. Komisja Europejska jako warunek 
uruchomienia unijnych funduszy na innowacje oraz 
B+R postawiła właśnie utworzenie katalogu inteligen-
tnych specjalizacji, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i  regionalnym. To zmiany wymuszone z  jednej 
strony przez realizację Strategii Europa 2020, z drugiej 
przez zdroworozsądkową zasadę efektywności ekono-
micznej. Koncentracja finansowania na dynamicznie 
rozwijających się obszarach pozwoli osiągnąć efekt 
dźwigni, który może rozpędzić całą gospodarkę.

Stara nowa koncepcja
Inteligentna specjalizacja to po prostu inna nazwa 
funkcjonującej już od wielu lat koncepcji gospodarki 
innowacyjnej i  opartej na wiedzy. Nie jest to wpraw-
dzie nic nowego, ponieważ poszczególne regiony, przy-
gotowując swoje strategie, zawsze wskazują te obszary 
gospodarki, które stanowią ich potencjał, ekonomiczny 
atut. Niemniej położenie przez Komisję Europejską 
nacisku na ten właśnie aspekt i  wzmocnienie celo-
wym dofinansowaniem, pozwoli skutecznie rozwijać 
prawdziwy potencjał i regionu, i kraju. Nie można się 
przecież przecież specjalizować we wszystkim. Nie-
wątpliwie warto skupić uwagę na dobrze rozwiniętych 
w regionie i rokujących polach działalności, które po-
zwolą budować przewagę konkurencyjną. 

Co może być polską inteligentną specjalizacją? W oce-
nie Marka Girka, prezesa zarządu Data Techno Park, 
Polsce trudno będzie konkurować na światowym po-
ziomie w farmacji czy biotechnologii. – Nie podźwig-
nęlibyśmy inwestycji w te obszary, a nakłady, uwzględ-
niając zapóźnienia w stosunku do międzynarodowych 
liderów, byłby z  pewnością niewspółmierne do osią-
ganych zysków – wyjaśnia. Ale jedną z  inteligentnych 
specjalizacji na pewno może być IT. 

– Praca polskich programistów doceniania jest na całym 
świecie, ale w większości rozwijają oni rozwiązania in-
formatyczne, z których w efekcie korzyści czerpią firmy 
zagraniczne – mówi Marek Girek. – Tylko w informa-
tykę medyczną Polska zainwestowała w ostatnich latach 
blisko 2 mld zł. Zdefiniowane inteligentnych specjalizacji, 
a zaliczyłbym do nich IT, również w obszarze medycyny, 
może oznaczać, że własność intelektualna do rozwiązań 
informatycznych zostanie w Polsce i długofalowo zyska-
ją na tym polscy przedsiębiorcy, a  w  efekcie państwo 
i obywatele. Relatywnie niewysokie nakłady pozwolą na 
bardzo duże zyski. W ten trend znakomicie wpisuje się 
Klaster e-Zdrowie – podkreśla.

Inteligentne specjalizacje  
Dolnego Śląska
Koordynowany przez spółkę Data Techno Park Ogól-
nopolski Klaster e-Zdrowie (OKeZ) to przykład no-
woczesnego klastra technologicznego. – OKeZ działa 

w  oparciu o  infrastrukturę teleinformatyczną pozyska-
ną przez Data Techno Park na przestrzeni ostatnich lat 
w ramach działań Medycznego Centrum Przetwarzania 
Danych (MCPD), które mieści się w murach ITQ Data-
center przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu (tzw. „bun-
kier technologiczny”) – mówi Romuald Litwin, dyrek-
tor Działu Badań i  Rozwoju w  Data Techno Park Sp. 
z o.o. i dyrektor zarządzający Ogólnopolskim Klastrem  
e-Zdrowie. 

A  technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), 
obok branży chemicznej i  farmaceutycznej, mobilno-
ści przestrzennej, żywności wysokiej jakości, surowców 
naturalnych i  wtórnych, produkcji maszyn, urządzeń 
i  obróbki materiałów, wskazane zostały na Dolnym 
Śląsku jako obszary o największym potencjale rozwo-
jowym. Jak informuje na swojej stronie Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki: „Dolnośląskie Inteligentne Spe-
cjalizacje są jednym z instrumentów wspomagających 
osiągnięcie celów Regionalnej Strategii Innowacji dla 
Województwa Dolnośląskiego 2011-2020. Są proce-
sem, którego efektem ma być koncentracja środków 
w wybranych innowacyjnych obszarach naszego regio-
nu”.

Z  biznesowego punktu widzenia OKeZ wprowadza 
funkcjonalność tak zwanej „platformy deweloperskiej”, 
a  wiec środowiska produkcyjnego, dzięki któremu 
można łatwo zamknąć cykl wytwarzania produktów 
teleinformatycznych. – Funkcjonowanie OKeZ oparte 
jest o  zasadę wolnej konkurencji. Oznacza to, że jako 
podmiot zarządzający klastrem pozostawiamy do wy-
łącznej decyzji zrzeszonych w nim przedsiębiorstw wybór 
rozwiązań jakie będą współtworzyć. Pod jednym wszak-
że warunkiem, a  mianowicie, że będą to rozwiązania 
ukierunkowane na rynek ochrony zdrowia, ale także, 
iż powstałe w ten sposób usługi będą świadczone w tzw. 
„chmurze obliczeniowej” (model usług SaaS) – mówi 
Romuald Litwin. 

Co ważniejsze, w przeważającej mierze te powstałe na 
Dolnym Śląsku nowatorskie koncepcje technologiczne, 
mają docelowo zostać wykorzystane, z  korzyścią dla 
samych podmiotów, jak i  gospodarki kraju i  regionu, 
przez rodzime przedsiębiorstwa. – Spośród rozwiązań 
proponowanych w  tych strat-upach staramy się wy-
ciągnąć najatrakcyjniejsze, których skomercjalizowa-
nie  następnie proponujemy rodzimym gigantom. Choć 
oczywiście nie możemy zabronić nikomu sprzedawania 
pomysłów, inkubowanych przez nas na wczesnym etapie 
rozwoju, za granicę – mówi Marek Girek.

Krajowy Klaster Kluczowy
Sposób funkcjonowania klastra OkeZ przyciąga na-
stępne podmioty. A  to dla klastra szansa, by z  jednej 
strony sięgnąć po kolejne wsparcie systemowe, z dru-
giej zdecydowanie wesprzeć nie tylko regionalną, ale 
rodzimą gospodarkę w zakresie innowacji, niekoniecz-
nie wyłącznie procesowych. 

Obok inteligentnych specjalizacji, Ministerstwo Go-
spodarki w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych, 
chce położyć nacisk na zacieśnienie współpracy bi-
znesu z  nauką, szczególnie w  zakresie badań i  roz-
woju. Preferowane będą branże wpisujące się właśnie 
inteligentną specjalizację, ale na szczeblu krajowym. 
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Roz-
wój środki trafiać będą do klastrów konkurencyjnych 
w  skali międzynarodowej i  wykazujących istotny po-
tencjał dla rozwoju gospodarki. 

Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie, który spełnia wszyst-
kie kryteria postawione przez resort gospodarki, może 
więc stać się klastrem kluczowym. – OKeZ to sieć 
współpracy niemal 60. podmiotów, reprezentujących całe 
spektrum kompetencji koniecznych do wytworzenia wy-
sublimowanych produktów, jakich oczekuje sektor ochro-
ny zdrowia – wyjaśnia Romuald Litwin. – Mowa tutaj 
o  firmach z  branży informatycznej i  medycznej, uczel-
niach wyższych, jednostkach badawczo-rozwojowych 
(B+R), stowarzyszeniach branżowych i  grupach zawo-
dowych oraz jednostkach sektora publicznego. Minimal-
na liczba podmiotów wymaganych w ramach konkursu 
KKK wynosi 51. Spodziewamy się jednak, że do momen-
tu złożenia wniosku konkursowego liczba podmiotów 
skupionych wokół OKeZ zbliży się do setki.

Skonsolidowany strumień przychodów Klastra prze-
kroczył oczekiwany w  ramach konkursu poziom 250 
mln złotych. Ponad połowa firm należących do klastra 
prowadzi działalność w  zakresie średnich i  wysokich 
technologii. – Dodatkowo struktura tych przedsię-
biorstw jest bardzo urozmaicona, gdyż do Ogólnopol-
skiego Klastra e-Zdrowie należą podmioty typu start-up, 
spin-off oraz spin-out – dodaje Romuald Litwin. 

Klaster dla przedsiębiorczych  
i społeczeństwa
Klaster jasno zdefiniował strukturę zarządzania do-
świadczonym zespołem dysponującym doświadcze-
niem w realizacji projektów ukierunkowanych na sek-
tor ochrony zdrowia. – Wysoki poziom realizowanych 
przez OKeZ projektów potwierdza współpraca między-
narodowa, jaką jednostka prowadzi z  organizacjami 
o podobnym charakterze w innych krajach. Nasi kluczo-
wi partnerzy to Klaster biotechnologiczny „BioPmed” 
z  włoskiego Piemontu, czy też spin-off Politechniki 
w  Dreźnie (Uniklinikum Dresden) Carus Management 
GmbH. Jesteśmy też zrzeszeni w  ramach powiązania 
Chemie-Cluster Bayern oraz paneuropejskiej inicjatywy 
„Fit for Health” – mówi Romuald Litwin. 

Warto dodać, klaster zrzesza w  większości podmioty 
z Dolnego Śląska, choć oczywiście nie tylko, wspierając 
przede wszystkim młodych badaczy i  ich nowatorskie 
pomysły. W  innej sytuacji ci młodzi ludzie znaleźliby 
swoje miejsce w zagranicznych koncernach i wspierali 
swoimi kompetencjami i  umiejętnościami zachodnie 
gospodarki. I nie ma w tym stwierdzeniu grama prze-
sady.  

– Współdziałanie dużej liczby zróżnicowanych przed-
siębiorstw decyduje o  tzw. „innovation pot-luck”, gdzie 
każdy przynosi nową wartość do laboratoryjnego stołu. 
Społeczeństwo zyskuje na działalności klastra poprzez 
użyteczność produktów, które wpływają na podniesienie 
efektywności systemu ochrony zdrowia, za utrzymanie 
którego płacimy dzisiaj w  formie podatków. A  przysło-
wiowy Kowalski? Cóż, on może poczuć się sprawniej 
i  bezpieczniej obsłużony, gdy przyjedzie mu skorzystać 
z  usług placówki ochrony zdrowia, która zdecydowała 
się wdrożyć rozwiązania proponowane przez członków 
klastra – podsumowuje Romuald Litwin.

Klaster to najlepsza wersja... spółdzielni
Z Romualdem Litwinem, dyrektorem Działu Badań 
i Rozwoju w Data Techno Park Sp. z o.o. i dyrektorem 
zarządzającym Ogólnopolskim Klastrem e-Zdrowie 
o idei klastrowości rozmawia Małgorzata Pawlaczek.

Zgadza się Pan z opinią amerykańskiego ekonomisty, Michaela Portera, 
zdaniem którego „klastry stanowią o sile każdej gospodarki narodowej, 
regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach go-
spodarczo rozwiniętych”?
Jak się wydaje, idea tzw. „clustringu”, czyli tworzenia szczególnego rodza-
ju sieci powiązań gospodarczych (ang. „business clusters”), zdecydowanie 
odżyła w połowie lat 90. Najprawdopodobniej zjawisko to było owocem 
nurtu poszukiwań pewnej alternatywy dla gwałtownie postępujących pro-
cesów globalnej „korporatyzacji” działań gospodarczych, jaką od kilku 
dekad obserwowali badacze zajmujący się pragmatyką zarządzania. Teza 
postawiona przez profesora Micheala Portera w  jego książce „Przewaga 
konkurencyjna narodów” jest niejako ukoronowaniem owej wieloletniej 
debaty. I wskazuje na klastry jako swego rodzaju najwyższy stopień wta-
jemniczenia w organizacji procesu gospodarczego, model idealny współ-
tworzenia łańcucha produktów i usług. 

Czym w takim razie dla Portera jest klaster?
Profesor Porter z wyraźną emfazą używa terminu „klaster” w kontekście 
wieloznacznego pojęcia „silnej gospodarki”, po trosze zastrzegając wyko-
rzystanie tej formy współpracy dla „krajów rozwiniętych”. Miejmy jednak 
na uwadze, że teza ta powstawała w zacisznym klimacie sal wykładowych 
Harvard University i to w okresie, gdy Polska zmagała się z procesem de-
kompozycji starego, niemożliwego do utrzymania modelu gospodarczego. 

O  polskiej gospodarce wciąż trudno mówić, że jest silna. Ale klastry 
w tych warunkach ekonomicznych funkcjonują i znakomicie sobie ra-
dzą. 
Powiem więcej. Chociaż w swych analizach profesor Porter zapewne po-
woływał się na przykłady „powiązań kooperacyjnych” – bo przecież tym 
w istocie są klastry – w krajach silnych gospodarczo, którym w czasie, gdy 
formułował swoją tezę, Polska niestety nie była, to historycznie rzecz ujmu-
jąc polscy przedsiębiorcy stosują praktykę „clustringu” od... przynajmniej 
150 lat. Czym bowiem innym był model spółdzielczy rozwijany w Polsce 
od czasów Zaborów, a który w pełni rozkwitł w okresie międzywojennym, 
jeśli nie właśnie klastrami? 

Daleko idąca koncepcja! Jak ją Pan uzasadni?
Proszę zwrócić uwagę, że wówczas przywoływano te same przymioty wy-
pływające z faktu współdziałania przedsiębiorców, na jakie dzisiaj powo-
łują się koordynatorzy czołowych klastrów europejskich w procesie akwi-
zycji nowych członków. Mianowicie: możliwość optymalizacji kosztów 
wytwarzania dóbr i  usług, wzrostu innowacyjności i  konkurencyjności, 
tworzenia specjalistycznych ogniw kompetencyjnych skupionych wokół 
jednej branży, generowania nowych miejsc pracy dających obywatelom 
gwarancję stabilnego zatrudnienia, wzmacnianie społeczności regional-
nych poprzez budowanie sieci powiązań pomiędzy podmiotami gospodar-
czymi, ale także pomiędzy jednostkami. Właśnie w taki sposób buduje się 
przecież podstawy systemu obywatelskiego, gdzie wspólny interes ekono-
miczny wpływa bezpośrednio na pozytywne relacje miedzy ludźmi. 
W tym sensie profesor Porter ma rację: klastry stanowią formę współpracy, 
która pomaga rozwijać i wzmacniać obywatelskość w sferze gospodarczej, 
a to cecha obca globalnej, silnie zhierarchizowanej korporacji. 

Klastry są dla korporacji alternatywą czy konkurencją? 
Uważam, że być może dzięki powiązaniom klastrowym będziemy w sta-
nie tworzyć alternatywę dla oferty rynkowej formułowanej przez globalne 
korporacje. 

A więc klastry i korporacje mogą się uzupełniać, decydując o sile go-
spodarki?
W  powyższym kontekście, a  więc tworzenia alternatywy, zgadzam się 
z tezą Portera: klastry mogą stanowić o sile i niezależności gospodarki na 
każdym z jej poziomów, także regionalnym, o ile rzeczywiście potrafią wy-
twarzać i sprzedawać dobra rynkowo konkurencyjne. Niestety częstokroć 
zdarza się, iż tworzenie klastrów to rodzaj trendu, w ramach którego mno-

żone są byty organizacyjne, za którymi nie idzie rzeczywista komercjaliza-
cja. Przyczyny takiej sytuacji mogą być oczywiście różne, ale na pewno nie 
wzmacniają gospodarki – z pewnością nie w ujęciu porterowskim.

Jak w takim razie powinien być zorganizowany klaster?
Klastry to model organizacji pracy, czy też tworzenia sieci współpracy, któ-
ry kierowany jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. W ujęciu 
podręcznikowym powiązanie kooperacyjne może pomóc tego typu pod-
miotom w  procesie zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności 
i  stałego wzrostu rynkowego poprzez wykorzystanie tzw. „efektu syner-
gicznego”. Nie wchodząc zbytnio w teorię zarządzania można powiedzieć, 
iż ów efekt synergiczny polega na możliwości czerpania z organizacyjnej 
koncentracji zróżnicowanych pod względem kompetencji oraz profilu 
działalności przedsiębiorstw. Dzięki tej koncentracji możliwa jest płynna 
wymiana wiedzy, podniesienie efektywności poprzez skupienie zasobów, 
ale także wzmacniana poczuciem przynależności do grupy otwartość na 
innowacje i  zdolność do ich absorpcji. Funkcjonowanie klastrów oparte 
jest o także o specyficzny model kultury współtworzenia dóbr, w którym 
podstawowymi filarami są konkurencyjność i komplementarność, ale tak-
że szczególny etos współpracy. 

Nie sposób nie zapytać, czy w taki sposób działa Ogólnopolski Klaster 
e-Zdrowie?
Tak, ponieważ pamiętamy o tym, że przynależność firmy do klastra daje 
możliwość udziału w procesie tworzenia wartości w taki sposób, w jaki nie 
jest to możliwe gdy firma działa niezależnie. A takich możliwości uczest-
nicy OKeZ w  innych warunkach by nie mieli. Możliwość włączenia się 
w działalność klastrów, w tym również w nasz, to bardzo dogodna, dająca 
nadzieję na sukces alternatywa dla tych z przedsiębiorców, którzy wierzą 
w  swoje produkty i  pragną je trwale rozwijać oraz wzbogacać zyskując 
przez to szansę na zdobycie nowych rynków. W tym sensie warto jest się 
dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami pozostając jednak 
w szerokim znaczeniu niezależnym przedsiębiorcą. Jak lubimy nas nazy-
wać, „klastrowiczem”.
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Dolny Śląsk nazywany jest outsourcingową „Doliną 
Krzemową”. Miano to zyskał dzięki licznym inwesty-
cjom. We Wrocławiu rynek nowoczesnych technologii 
dynamicznie się rozwija, a uczelnie wyższe elastycznie 
reagują na potrzeby rynku. Światowe firmy branży IT 
lokują tu swoje siedziby, mogąc swobodnie wybierać 
spośród wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 

Wrocławska outsourcingowa Dolina Krzemowa
Weźmy pod lupę szczegóły... W samym tylko Wrocławiu istnieje ponad 
30 uczelni wyższych, które corocznie „dostarczają” 35 tysięcy absolwen-
tów. Zasilają oni dynamicznie rozwijający się rynek pracowników IT.  Nie 
uwzględniamy tutaj relokacji z innych miast Polski ani specjalistów z kra-
jów Europy Wschodniej, którzy coraz chętniej osiedlają się na Dolnym 
Śląsku. To region przyjazny biznesowi, dlatego też niemieckie miasta takie 
jak Drezno czy Wiesbaden nawiązały z Wrocławiem umowy partnerskie. 
Warto nadmienić, że stolica Dolnego Śląska w 2016 roku stanie się Euro-
pejską Stolicą Kultury.

Outsourcing przez wartości – czyli jak firma Objectivity 
z sukcesem działa na rynku wrocławskim
We Wrocławiu bez trudu można znaleźć siedziby gigantów IT, natomiast 
szczególną uwagę przykuwa Objectivity.  Założona w  Coventry w  1991 
roku spółka funkcjonuje w stolicy Dolnego Śląska od roku 2005. Obsługu-
je duże międzynarodowe firmy takie jak: sieć handlową Primark, Hospirę 
działającą w sektorze farmaceutycznym, finansowy Ascentric czy Immobi-
lienScout24 z branży nieruchomości. Objectivity dostarcza im dedykowa-

ne zespoły specjalistów oraz kompleksowe rozwiązania „szyte na miarę”. 
Wykorzystując atuty miasta i swoje wartości, firma coraz śmielej zdobywa 
klientów, którzy wiążą się z nią na lata. 

Co buduje lojalność partnerów biznesowych Objectivity, zapytaliśmy pa-
nią Katarzynę Pietrzyk-Słowińską,  New Business Development Director.
 „To, że dbamy o swoich klientów. – odpowiada pani Katarzyna. – W firmie 
zatrudniamy specjalistów, którzy mają co najmniej kilkuletnie doświadcze-
nie w branży IT oraz są uznanymi na rynku ekspertami w swoich dziedzi-
nach. Rotacja pracowników w  firmie jest na minimalnym poziomie. Dla 
klientów to ważne, bo zapewniamy w ten sposób stabilność.”.

Objectivity wyróżnia kultura pracy, którą można opisać w  czterech sło-
wach: people, integrity, excellence i agility, które wynikają wprost z nad-
rzędnej wartości firmy: WIN–WIN.  
Co oznacza WIN–WIN? Objectivity, w  oparciu o  zasady etyczne i  dłu-
goterminowe partnerstwo,  dostarcza tylko takie rozwiązania, które dają 
wartość każdej ze stron. Oznacza to wprost  – „bądź elastyczny, nie bój się 
kompromisu, szukaj wartości dodanej”. Prowadzi to do sytuacji, w której 
nie ma przegranych, a każdy zyskuje. 
„Zależy nam na tym, aby każda ze stron miała poczucie, że jest wygrana. 
Czy to w  relacji klient-firma, pracownik-pracodawca, czy wreszcie klient-
-pracownik. Równowaga oraz odpowiednie dopasowanie w tych trzech wy-
miarach pozwala wszystkim stronom osiągnąć zakładane cele.’’ – podkreśla 
pani Katarzyna.

Zespoły „szyte na miarę’’
Nad każdym projektem w  Objectivity pracuje odpowiednio skompo-
nowany zespół, którego członkowie mają określone zadania i  stanowią 
integralną jego część. Chodzi o przepływ myśli, dzielenie się spostrzeże-
niami i  uwagami, aby osiągnąć zamierzony cel biznesowy. Zespołowość 

Usługi IT przez wartości        w 1,5 godziny...

jest dodatkową wartością. Zespół tworzą nie tylko deweloperzy i  testerzy 
oprogramowania, ale również architekci rozwiązań technicznych, analitycy 
biznesowi, graficy, specjaliści z  zakresu VD, UX i UI oraz menedżerowie 
projektu, którzy czuwają nad całością tworzonego oprogramowania. Klient 
jest również jego częścią i ma pełen wgląd we wszystkie powstające arte-
fakty. „Otwarcie rozmawiamy o  statusie projektu i  wszystkich wyzwaniach 
w codziennej pracy. Bardzo cieszymy się, kiedy nasze rekomendacje wspólnie 
wprowadzamy w życie.’’ – podkreśla Katarzyna Pietrzyk-Słowińska. 

Jako finalista plebiscytu „Great Place to Work 2015” Objectivity stawia na 
rozwój, przyjazną atmosferę, inwestuje w ludzi i ich mocne strony. Rotacja 
roczna sięga zaledwie 5 procent i jest to bardzo dobry wskaźnik, zwłaszcza 
dla firmy zatrudniającej obecnie 450 osób. 

Firma zachęca swoich aktualnych i  przyszłych klientów, aby odwiedzili 
Wrocław i siedzibę spółki. „Chcemy pokazać, jak to jest być częścią zespołu 
Objectivity. W trakcie wizyty zachęcamy do swobodnych rozmów z naszymi 
pracownikami, oglądania wszechobecnych tablic agilowych oklejonych „ko-

lorowymi karteczkami” i  kontemplacji naszych wartości przedstawionych 
w postaci infografik na ścianach biura. Bezpieczeństwo i poufność projektów 
naszych klientów są dla nas ważne, dlatego są też miejsca w firmie, których 
nie możemy pokazywać.’’ – dodaje Katarzyna Pietrzyk-Słowińska.

Rzetelność po sąsiedzku
Objectivity jest już obecne na rynku niemieckim. Udana kooperacja z Im-
mobilienScout24, bliskość kulturowa, podobne podejście do pracy, na-
cisk na wysoką jakość dowodzą, że biznesowa współpraca daje wymierne 
korzyści obu stronom. Ponadto bezpośredni lot z  Wrocławia do Mona-
chium, Frankfurtu czy Dusseldorfu to niespełna 1,5 godziny, czyli prawie 
tyle samo co z Dusseldorfu do Monachium. Dodając do siebie wszystkie te 
czynniki, Objectivity tworzy solidne fundamenty do owocnej, sąsiedzkiej 
współpracy.

„Zapraszamy do Wrocławia – podsumowuje Katarzyna Pietrzyk-Słowińska. 
– Chętnie porozmawiamy o wyzwaniach biznesowych i o tym, w jaki sposób 
Objectivity może pomóc w realizacji Państwa zamierzonych celów.’’

Kontakt do Pani
Katarzyny Pietrzyk-Słowińskiej 

e-mail: kpietrzyk@objectivity.co.uk
mobile: +48 696 401 180
www.objectivity.co.uk
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Rynki zagraniczne najskuteczniej zdobywa się 
z Dolnośląską Izbą Gospodarczą
Dolnośląska Izba Gospodarcza od wielu lat świadczy 
przedsiębiorcom usługi w  zakresie organizacji spot-
kań służących nawiązaniu współpracy zagranicznej. 
Pomaga firmom w  zorganizowaniu udziału w  zagra-
nicznych misjach gospodarczych, targach i  innych 
imprezach gospodarczych. Zbiera i udostępnia oferty 
kooperacyjne, krajowe i zagraniczne oraz informacje 
na temat targów, wystaw, giełd kooperacyjnych orga-
nizowanych w kraju i za granicą.

Bogata oferta szkoleń
Już w październiku oraz listopadzie odbędzie się w DIG szkolenie, które 
cieszyło się ogromną popularnością w ubiegłym półroczu, dotyczące pra-
wa pracy (część I i II) oraz ochrony danych osobowych.
Dla firm pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie finansów przed-
siębiorstw, zasad kształtowania płynności finansowej i finansowania dzia-
łalności, DIG zaplanował szkolenie pt: „Zarządzanie finansami w  małej 
firmie”. Poprowadzi je dr Marek Czyż, specjalista w  dziedzinie analizy 
ekonomicznej, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz bankowości 
korporacyjnej.  
– W związku z niesłabnącym zainteresowaniem dolnośląskich przedstawi-
cieli biznesu szkoleniami sprzedażowymi, Izba proponuje jednodniowe war-
sztaty dotyczące cross-sellingu i up-sellingu, których celem będzie wskazanie 
na możliwości zwiększenia sprzedaży, związania klientów z firmą na dłużej 
oraz maksymalizacji zysku z pojedynczych transakcji – mówi Zbigniew Se-
bastian, prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.
Szkolenie poprowadzi Zbigniew Pankiewicz, trener biznesu, zajmujący się 
tematyką sprzedaży, komunikacji i marketingu, który od ponad 15 lat ana-
lizuje komunikację wizerunkową przedsiębiorstw.

Misje gospodarcze
We wrześniu DIG miał przyjemność gościć przedstawicieli Specjalnego 
Regionu Ekonomicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ras al-
-Khaimah, którzy przybliżyli dolnośląskim przedsiębiorcom zagadnienia 
związane z  perspektywami ekspansji na rynki Bliskiego Wschodu oraz 
prowadzenia handlu z  tym krajem. Goście zachęcali przedsiębiorców 
do inwestowania, poszukiwania inwestorów lub zakładania firm, czy też 
przedstawicielstw w regionie Ras al-Khaimah, który położony jest w pół-
nocnej części Emiratów, w odległości około 100 km od Dubaju.  
– Zachęta do współpracy wydaje się być zasadna, gdyż Zjednoczone Emiraty 
rozwijają się w zaskakująco szybkim tempie, nakłady na rozwój prezento-
wanego regionu są również bardzo wysokie, prawo przyjazne przedsiębiorcy, 
a kultura zbliżona do europejskiej, co stanowi dodatkową łatwość dla Eu-
ropejczyków do zaistnienia na tym rynku – wyjaśnia Zbigniew Sebastian.
W  związku z  dużym zainteresowaniem rynkami Afryki, które odnoto-
wują bardzo wysokie tempo wzrostu gospodarczego, 8 października DIG 
organizuje Dni Angoli we Wrocławiu, na które już dzisiaj serdecznie za-
praszamy dolnośląskich przedsiębiorców. – Będziemy rozmawiać na temat 
możliwości współpracy w  zakresie importu (Angola dysponuje bogatymi 
zasobami surowców naturalnych) oraz eksportu, gdyż kraj ten w związku 
z szybkim rozwojem  19,1 proc.) potrzebuje różnego rodzaju inwestycji, jak 
również zaopatrzenia w znaczne ilości środków spożywczych – zachęca do 
udziału szef DIG.  
Na początku listopada DIG, we współpracy z Citi Bankiem Handlowym 
w Warszawie, zorganizuje konferencję dla importerów i eksporterów na 
rynki azjatyckie, w szczególności Indie i Chiny. Gościem wydarzenia bę-
dzie główny ekonomista banku, który przedstawi najnowsze trendy ma-
kroekonomiczne. Konferencja przeznaczona jest dla podmiotów, które są 
importerami lub/i eksportują towary na rynki azjatyckie i chcą poszerzyć 
swoją wiedzę o  praktyczne wskazówki dotyczące obrotu towarowego, 
usług oraz transakcji walutowych.

Rada ds. Współpracy z Zagranicą
– Jesteśmy dumni z  faktu, że Dolnośląska Izba Gospodarcza była jednym 
z  inicjatorów powołania przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego 
Rady ds. Współpracy z Zagranicą – mówi Zbigniew Sebastian. Rada zosta-
ła powołana na mocy porozumienia zawartego 31 marca 2014 roku jako 
niezależne ciało doradcze Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Członkami założycielami są: Województwo Dolnośląskie, Dolnośląska 
Izba Gospodarcza, Zachodnia Izba Gospodarcza, Loża Dolnośląska Busi-
ness Centre Club oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Celem dzia-
łania Rady jest wspieranie kontaktów międzynarodowych firm z Dolnego 
Śląska ze szczególnym uwzględnieniem rynków pozaunijnych oraz rozwój 
eksportu.
– Podejmując decyzję o powołaniu Rady, samorząd gospodarczy oraz związ-
ki pracodawców wzorowały się na niemieckim systemie wspierania przed-
siębiorstw, który opiera się między innymi na współpracy pomiędzy insty-
tucjami otoczenia biznesu i  samorządem lokalnym – wyjaśnia Zbigniew 
Sebastian, jeden z inicjatorów tego przedsięwzięcia.
Ważnym wydarzeniem, zrealizowanym w ramach Rady w czerwcu ubie-
głego roku było zorganizowanie wyjazdu dolnośląskich przedsiębiorców 
na spotkanie z przedsiębiorcami z Ameryki Łacińskiej i Południowej w ra-
mach targów CAMACOL w  Miami w  USA. Decyzja o  wyborze Miami 
jako miejsca docelowego została podjęta ze względu na strategiczną lo-
kalizację miasta, które jest „furtką” do krajów Ameryki Południowej. Ro-
dzimi przedsiębiorcy mieli okazję spotykać się z przedstawicielami tam-
tejszych firm z pokrewnych branży oraz działających na terenie Ameryki 
Łacińskiej i Południowej izb gospodarczych.  
– Warto dodać, że w ramach Rady podejmowane są różnorodne inicjatywy, 
jak np. te dotyczące lobbowania na rzecz konieczności powołania przedsta-
wicielstwa Dolnego Śląska w Saksonii – podkreśla prezes DIG.
Informacje dotyczące organizowanych przez DIG wydarzeń znajdują się 
na stronie internetowej: www.dig.wroc.pl. Są one adresowane w większo-
ści do członków DIG, jednakże Izba zaprasza do współpracy również nie-
zrzeszone podmioty zainteresowane przystąpieniem do tej społeczności.

Wizyta przedstawicieli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Spotkanie 
z polskimi przedsiębiorcami w DIG.

XII edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”

przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń
Jeszcze do 30 września 2015 roku przedsiębiorstwa 
i  samorządy mogą zgłaszać swój udział w  XII edycji 
Konkursu „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”– 
będącego najważniejszym wyróżnieniem tego typu na 
Dolnym Śląsku. To zarazem ostatnia szansa, aby ubie-
gać się o  tegoroczną statuetkę „Gryfa”. Uczestnictwo 
w Konkursie jest bezpłatne.

Dotychczas w  11-letniej historii Konkursu wzięło udział blisko 2000 
przedsiębiorstw i  jednostek samorządu terytorialnego. Wyłoniono 82 
Laureatów. 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-Na-
groda Gospodarcza” dla przedsiębiorców i samorządów naszego regionu.
Do nowości XII edycji Konkursu zaliczyć należy przede wszystkim elek-
troniczny system składania ankiet, 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. 

Jak co 2 lata przyznana zostanie również osobna statuetka w  kategorii 
„Osobowość Dolnego Śląska”, której wyboru dokona wspomniana nieza-
leżna Kapituła Konkursu.
Jednocześnie ankiety dostępne są w dwóch wersjach: elektronicznej jak 
i tradycyjnej (z możliwością ich pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą 
na adres organizatora).
Aby wypełnić ankietę, należy wejść na stronę www.gryfy.pl, kliknąć w za-
kładkę ankiety i wybrać jedną z dwóch dostępnych wersji.

Organizatorzy przewidzieli 8 kategorii konkursowych. Uczestnicy mogą 
startować w kilku kategoriach jednocześnie.
1.  Nagroda dla samorządów za szczególne sukcesy we współpracy z bi-

znesem
2.  Nagroda Dolnośląski Produkt Roku
3.  Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/ rozwój dla mikro i ma-

łych przedsiębiorstw
4.   Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/ rozwój dla średnich 

i dużych przedsiębiorstw
5.   Nagroda za innowacyjny projekt i współpracę biznesu z nauką
6.   Nagroda za odpowiedzialność społeczną firmy
7.   Nagroda za szczególne osiagnięcia w działalności na rzecz rozwoju 

Dolnego Śląska
8.   Nagroda za szczególny sukces w procesie internacjonalizacji

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się  podczas Wielkiej Gali 
Biznesu 26 października 2015 roku w Narodowym Forum Muzyki we 
Wrocławiu.

Zapraszamy!

Organizatorzy

Partner merytoryczny

Mecenas konkursu
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Pierwsze "delfinki" już wkrótce 
na Dolnym Śląsku
Już w przyszłym roku samorząd województwa rozpocznie realizację „Dolnośląskiego Delfinka” – au-
torskiego  programu  budowy małych, przyszkolnych basenów. Pierwsze obiekty powstaną na terenie 
powiatów, które dotychczas nie posiadały krytej pływalni. Program uzyskał bardzo dobrą ocenę Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki i być może będzie realizowany w całej Polsce.

W ostatnich latach na Dolnym Śląsku zbudowano wiele nowych obiektów 
sportowych. Powstawały orliki, hale sportowe i stadiony lekkoatletyczne. 
Jednocześnie dolnośląskie programy sportowe uznawane były za wzorco-
we w kraju, a niektóre z nich Ministerstwo Spotu i Rekreacji postanowiło 
realizować w  całym kraju. Podobnie może się stać z  nowym projektem 
samorządu województwa – „Dolnośląskim Delfinkiem”. 

Koncepcja „Dolnośląskich Delfinków” powstała po wnikliwych analizach 
i konsultacjach ze specjalistami od budowy basenów, trenerami pływania 
i ekonomistami. Zgodnie z założeniami miał powstać modelowy obiekt, 
który z jednej strony pozwalałby na swobodną naukę pływania i podsta-
wowe treningi pływackie, a  z  drugiej łączył niskie koszty inwestycyjne 
z minimalnymi wydatkami na utrzymanie. 

W efekcie powstała koncepcja budowy przyszkolnych pływalni z 4-toro-
wą niecką basenową o szerokości 8,5m, długości 16,67m oraz głębokości 
wynoszącej od 0,9m do 1,35m. Ważnym aspektem jest lokalizacja przy 
szkołach, która ma pozwalać na wykorzystanie funkcjonującej już infra-
struktury technicznej, przestrzennej i społecznej. 

Podstawowymi użytkownikami basenów mają być uczniowie klas 1-6, 
którzy będą korzystać z  delfinków w  ramach zajęć szkolnych. Niecka 
basenowa została zaprojektowana tak, by w  jednym czasie mogła z niej 
korzystać cała klasa, a więc grupa do 30 osób. Po godzinach lekcyjnych, 
w czasie weekendów, ferii i wakacji pływalnie mają być dostępne także dla 
wszystkich innych mieszkańców. 

Zaproponowane wymiary „delfinków” pozwalają nie tylko na pływa-
nie rekreacyjne, ale również szereg zorganizowanych zajęć sportowych: 
koszykówkę wodną, siatkówkę wodną, aquaaerobic, aquastep i  rowery 
wodne. Dodatkowo baseny będą w  pełni dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a to otwiera możliwości prowadzenia zajęć rehabili-
tacyjnych takich jak np. hydroterapia metodami Halliwicka i Bad Ragaza. 
Cezary Przybylski, Marszałek Województwa i  pomysłodawca przedsię-
wzięcia w  trakcie oficjalnej prezentacji „delfinków” podkreślał, że jego 
realizacja nie byłaby możliwa bez przychylności i dobrej współpracy z Mi-
nisterstwem Sportu i Rekreacji, które zdecydowało się współfinansować 
program. Szacunkowy koszt budowy jednej pływalni to około 5 mln zł 
brutto. Środki na realizację inwestycji mają pochodzić z trzech źródeł: bu-
dżetu województwa, wkładu własnego gminy na terenie której powstanie 
pływalnia oraz wspomnianego wcześniej ministerstwa. 

Zainteresowane gminy mogą również liczyć na wsparcie ze strony Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W  pierwszym przypadku wa-
runkiem uzyskania dodatkowych środków będzie przygotowanie projek-
tu wykorzystującego odnawialne źródła energii. Natomiast PFRON daje 
szansę refundacji do 50% kosztów robót kwalifikowanych przy obiektach 
na których będą prowadzone zajęcia rehabilitacyjne.  

Pierwsza edycja „Dolnośląskiego Delfinka” przewiduje budowę pięciu 
obiektów do września 2017 roku. O tym gdzie powstaną baseny zdecydują 
wyniki konkursu, który zostanie ogłoszony jesienią tego roku.

Samorządy
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Co stanowi potencjał inwestycyjny Gminy Wisznia Mała?
Gmina Wisznia Mała to przede wszystkim miejsce przyjazne i bliskie czło-
wiekowi, świetnie położone w pobliżu autostrady A8 i budowanej właśnie 
drogi ekspresowej S-5. To również ogromny potencjał aktywnego społe-
czeństwa.
  
W jednej rozmów z Kapitałem Dolnego Śląska wspominał Pan o pla-
nach utworzenia czegoś na kształt strefy ekonomicznej na terenach in-
westycyjnych między krajową piątką a planowaną trasą S5. Czy może 
Pan szerzej opowiedzieć o tym przedsięwzięciu?
Budowanie przyszłości gminy zaczęliśmy od przygotowania terenów in-
westycyjnych, które będą dobrze skomunikowane z powstającą drogą S-5, 
właśnie te tereny położone między istniejącą drogą a  nowobudowaną 
spełniają to kryterium. Jednocześnie rozbudowujemy infrastrukturę tech-
niczną niezbędną do ich uzbrojenia. Pod tym względem możemy mówić 
o tworzeniu warunków do powstania takiej strefy, ale bez ograniczeń for-
malnych narzucanych przez ustawę o strefach ekonomicznych.

Jakich inwestorów Gmina chciałaby pozyskać? Czy są już prowadzone 
rozmowy z przedsiębiorcami?
Oczekujemy na nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców, którzy 
aktualnie muszą jej poszukiwać poza gminą, w sferze usług, ale i w nie-
uciążliwej produkcji. Potencjalni inwestorzy coraz chętniej nas odwiedzają 
patrząc na jeden z największych placów budowy w województwie dolno-
śląskim.

Jaką ofertę Gmina przygotowała dla inwestorów?
Gmina posiada niewiele terenów komunalnych, które mogłaby zaofero-
wać bezpośrednio inwestorom, więc chętnie pomoże w ich pozyskaniu na 
rynku nieruchomości i uzbrojeniu. Ponadto inwestorzy znajdą na terenie 
gminy lotnisko, pole golfowe oraz wiele miejsc do uprawiania sportu, re-
kreacji i aktywnego wypoczynku.

Uważa Pan walory przyrodnicze Gminy za jej ogromny potencjał. 
W jaki sposób chce Pan przełożyć go na zainteresowanie Gminą tury-
stów?
Wisznia Mała to już dobrze znane miejsce na mapie wielu turystów ro-
werowych. Bezpośrednie połączenie kolejowe z Wrocławiem w miejsco-
wościach Miłocin/Pierwoszów oraz Szewce dają szansę szybkiego dotarcia 
do dwóch najbliższych Wrocławiowi kompleksów leśnych oraz najbliż-
szych gór, czyli Wzgórz Trzebnickich z  pięknymi trasami rowerowymi. 
Przez całą długość gminy biegnie ścieżka rowerowa łącząca Wrocław ze 
wspomnianymi Wzgórzami. Przez cały sezon letni zapraszamy na wiele 
wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. W tym roku byliśmy 
organizatorem jednej z  edycji zawodów o  Puchar Polski w  dogtrekingu, 
czyli biegu z psem, a przed nami jeszcze zawody MTB crosscoutry po na-
szych wzgórzach.

Jakie inwestycje zostały zrealizowane w Gminie, a jakie planowane są 
na najbliższe lata?
Ostatnie lata to rozbudowa naszej sieci wodno-kanalizacyjnej. Rozbu-
dowaliśmy ją w  centrum naszej gminy, a  więc w  Wiszni Małej, Ligocie 
Pięknej oraz Wysokim Kościele, nie mniej pięknym. Powstały trzy nowe 
świetlice w Mienicach, Rogożu i Krzyżanowicach, dotąd nie posiadających 
takiej infrastruktury społecznej. Zmodernizowane zostały obiekty oświa-
towe, Szkoła Podstawowa w  Psarach im. Jana Pawła II oraz Przedszkole 
w Strzeszowie, które teraz może pomieścić ponad stu przedszkolaków. Wy-
remontowano ponad kilkanaście kilometrów dróg łączących miejscowości 
naszej gminy, jak i ulice w samych miejscowościach. Plany inwestycyjne 
zakładają rozpoczęcie największej inwestycji w historii gminy tzn. budowę 
kanalizacji sanitarnej w  południowej części gminy bezpośrednio przyle-
głej do Wrocławia. To około 30 km sieci dla ponad 2,5 tys. mieszkańców 
i  jednocześnie uzbrojenie położonych tam terenów inwestycyjnych. Nie-

zbędna jest też rozbudowa Szkoły w Psarach, gdyż możliwości istniejącego 
budynku już się wyczerpują, a  dzieci przybywa. Nadal będziemy inwe-
stowali w drogi i chodniki i na szeroką skalę w modernizację oświetlenia 
ulicznego. Będziemy unowocześniać place rekreacyjne i  budować nowe 
boiska szkolne. Tak więc wyzwań jest bardzo dużo, podobnie jak potrzeb 
finansowych na ich realizację. 

Środki z funduszy unijnych w Gminie spożytkowane zostały także na 
tzw. projekty miękkie. Jakiego rodzaju, do kogo adresowane i czy moż-
na już mówić o ich efektach?
PO Kapitał Ludzki, gdyż ten program nas wspierał, finansował działania 
skierowane do naszych najmłodszych mieszkańców, czyli przedszkolaków 
i  uczniów naszych szkół. Dzięki tym pieniądzom powstały nowe punk-
ty przedszkolne oraz mogliśmy zorganizować wiele dodatkowych zajęć 
dla naszej młodzieży i na trwałe podnieść ich kompetencje oraz pomóc 
w  przyspieszeniu rozwoju. To na pewno były najlepiej zainwestowane 
pieniądze, które będą procentowały przez całe życie tych dzieci. Również 
wspieraliśmy dorosłych w zdobyciu nowego zawodu i powrocie na rynek 
pracy. W sumie pozyskaliśmy ponad 1 mln złtych na te i wiele innych dzia-
łań. 

Gmina Wisznia Mała, Pana zdaniem, jest dobrym miejscem do życia? 
Dlaczego?
Jest bardzo dobrym miejscem, o  czym świadczy stale wzrastająca liczba 
mieszkańców wybierających ją na swój dom. Ma świetne położenie mię-
dzy rzeką Widawą a  Wzgórzami Trzebnickimi, za chwilę równie dobre 
połączenia komunikacyjne z Europą. Oferuje wiele miejsc rekreacji i stały 
rozwój, o  który dbają władze gminy. Jednocześnie prosimy naszych no-
wych mieszkańców o wzięcie odpowiedzialności za wspólny rozwój gmi-
ny i meldowanie się w swoich miejscach zamieszkania, gdyż w ten sposób 
wspierają swoją gminę finansowo i dają jej szansę na szybsze rozwiązywa-
nie wspólnych problemów. Obecnie trwa konkurs z atrakcyjnymi nagro-
dami dla nowomeldujących się mieszkańców, zapraszamy ich do udziału. 

Potencjał aktywnego społeczeństwa
Z  Jakubem Bronowickim, Wójtem Gminy Wisznia 
Mała o  inwestycjach, przyszłości Gminy, która jest 
bardzo przyjaznym miejscem do życia rozmawia Aga-
ta Garstecka. 

Samorządy
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Kyzys hydrologiczny w Gminie Stoszowice został zażegnany
Malowniczo położona Gmina Stoszowice z licznie 
odwiedzaną przez turystów Srebrną Górą w wyniku 
suszy hydrologicznej znalazła się tego lata w bardzo 
trudnej sytuacji. Powierzchniowe ujęcia wody pitnej w 
wyniku znacznego spadku poziomu wody praktycznie 
wyschły pozbawiając dostępu do wody ok 2500 miesz-
kańców w znacznej części gminy.

Pełnia sezonu turystycznego, żniwa i afrykańskie upały znacznie zwiększyły za-
potrzebowanie na wodę. Mimo wprowadzenia programu reglamentacji wody 
nie udało się uniknąć całkowitego przerwania pracy sieci wodociągowej w nie-
których miejscowościach.  

Szybkie decyzje Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
W obliczu niespotykanego dotąd kryzysu hydrologicznego Wójt Gminy Paweł 
Gancarz zarządził powołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
poszerzonego o sołtysów. Podczas posiedzenia zespołu dokonano analizy sy-
tuacji oraz opracowano wstępne możliwości rozwiązania sytuacji kryzysowej. 
Analiza sytuacji meteorologicznej oraz możliwości zasilenia gminy wodą ku-
powaną od sąsiednich samorządów nie pozwalała z  optymizmem spoglądać 
w przyszłość. 
Równolegle spółka wodociągowa, decyzją prezesa, nieprzerwanie dostarcza-
ła wodę pitną mieszkańcom beczkowozem, lecz możliwości fizyczne spółki 
i wydajność ujęć nie zaspokajała nawet podstawowych potrzeb ludności. Gdy 
wypracowane przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego rozwiązania 
zostały zweryfikowane negatywnie, Wójt podjął decyzję o  zwróceniu się do 
Ministra Obrony Narodowej pana Tomasza Siemoniaka za pośrednictwem 
Wojewody o  zadysponowanie Sił Zbrojnych do pomocy w  rozwiązaniu kry-
zysu wodnego. 
Nieocenione wsparcie MON i wojskowych
Odpowiedź ze strony Ministra była błyskawiczna, już następnego dnia w Urzę-
dzie Gminy zameldował się oddział rekonesansowy z I Pułku Saperów w Brze-
gu. Przeprowadzono rozpoznanie w  terenie pod kątem uzdatniania wody ze 

zlokalizowanych na terenie gminy zbiorników wodnych. W pierwszej kolejno-
ści udano się na Twierdzę, gdzie przeprowadzono oględziny jednej ze studni 
w forcie Rogowym, następnie zweryfikowano możliwość pobierania wody ze 
zbiornika PZW w Srebrnej Górze. Ze względu na warunki terenowe oraz za-
sobność zbiornika postanowiono wybrać drugie rozwiązanie. 
Kolejnego dnia w  godzinach wczesnoporannych w  Srebrnej Górze żołnierze 
rozpoczęli instalacje mobilnych stacji uzdatniania wody wraz z  osprzętem.  
Oddział skierowany do działania na terenie Gminy Stoszowice po około dwóch 
godzinach od przybycia zgłosił gotowość do uzdatniania wody, po czym pobra-
no pierwsze próbki do badań. W godzinach popołudniowych pobrana został 
druga próbka, a już następnego dnia sanepid wydał zgodę na wtłoczenie uzdat-
nionej wody do sieci. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy i pracowników Wodo-
ciągów Srebrnogórskich w niedzielny poranek w kranach po długiej przerwie 
pojawiła się woda. Wojskowi pracowali do czasu zapewnienia dostaw wody 
z ujęć  głębinowych, które były wykonywane równolegle. 

Na chwilę obecną sytuacja jest stabilna i pod kontrolą, podjęto działania zmie-
rzające do wykopania studni głębinowych, które pozwolą uniknąć tak trud-
nych sytuacji w przyszłości.    Szczególne podziękowania należą się Ministrowi 
Obrony Narodowej panu Tomaszowi Siemoniakowi oraz Wicewojewodzie 
pani Joannie Bronowickiej, którzy nie pozostali obojętni na prośby mieszkań-
ców i bez wahania zdecydowali się podjąć skuteczne działania.

Kancelaria Putz | Skrobich
ul. Ofiar Oświęcimskich 17 p. 2, 50-069 Wrocław, Polska
tel. 71 780 01 75, kancelaria@ps-legal.pl

Straty sektora bankowego z tego tytułu wylicza 
się na kwotę nie mniejsza niż 11 miliardów zło-
tych (sic!). 
Twórcy ustawy nie zauważyli jednak kilku waż-
nych ograniczeń prawnych. 
Po pierwsze Polska podpisała sześćdziesiąt 
umów międzynarodowych o popieraniu i wza-
jemnej ochronie inwestycji (BIT). W umowach 
tych Polska gwarantuje inwestorom (akcjo-
nariuszom, z  krajów z  którymi Polska takie 
umowy podpisała), że ich inwestycje nie będą 
przedmiotem wywłaszczenia, lub innego ale 
porównywalnego w skutkach działania, inaczej 
niż za odszkodowaniem. Pozbawienie ban-
ków możliwości pobierania wynagrodzenia za 
przewalutowanie kredytów, umorzenie połowy 
odsetek może być uznane za działanie zbliżone 
w  skutkach do wywłaszczenia. Niektóre banki 
już postanowiły napisać wezwanie do Polskich 

organów konstytucyjnych wskazując na możli-
we roszczenia. Pozycję banków wzmacnia fakt, 
iż roszczenia te rozpatrują zagraniczne sądy po-
lubowne czyli podmioty niezależne od Polski.
Po drugie, banki będą mogły kwestionować 
ustawę w  trybie skargi konstytucyjnej. W  koń-
cu Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawa (art. 2 konstytucji) natomiast 
już w  21 artykule Konstytucji stwierdza się, że 
„Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo 
dziedziczenia. Wywłaszczenie jest dopuszczalne 
jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele 
publiczne i za słusznym odszkodowaniem.”
Poza roszczeniami finansowymi pozostaje wia-
rygodność. Budowana latami świadomość, że 
jesteśmy krajem stabilnym, obliczalnym, gdzie 
warto inwestować zostanie co najmniej nadwąt-
lona. Żadne granty, zwolnienia podatkowe, do-
płaty nie skuszą nowych inwestorów jeśli będą 

oni mieli cień podejrzenia, że za chwilę zostaną 
wywłaszczeni.
I  teraz rozwiązanie zagadki zawartej w  tytule.  
Jeśli roszczenia banków to tylko 11 miliardów 
złotych a podatników opodatkowanych PIT jest 
24.9 milionów (dane za MF) to każdy podatnik 
zapłaci po 441 złotych.

Arkadiusz Skrobich

Ile każdy podatnik zapłaci za ustawę dotyczącą „frakowiczów”?
Kiedy czytacie Państwo ten tekst zapewne sejm rozpatrzył poprawki se-
natu i  ich nie odrzucił a prezydent ustawę o „frankowiczach” podpisał. 
A to oznacza, że przynajmniej teoretycznie, osoby zadłużone w obcych 
walutach na cele mieszkaniowe będą miały prawo do przewalutowania 
kredytów. Dodatkowo umorzona zostanie im połowa odsetek.

www. .forum.pl
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Przylądek Nadziei czeka na pierwszych pacjentów
Przylądek Nadziei, wybudowany przez Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu najnowocześniejszy szpi-
tal onkologiczny w Polsce, został uroczyście otwarty. 
W poniedziałek, 7 września kilkaset osób miało możli-
wość po raz pierwszy zobaczyć, jak wyglądają oddzia-
ły, sale dla pacjentów i hotele dla rodziców. Zachwy-
tom nie było końca.

Przylądek Nadziei ma status Ponadregionalnego Centrum Onkologii 
Dziecięcej, co oznacza, że przyjmować będzie pacjentów z  całej Polski. 
Jego powstanie jest efektem współpracy Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu, Fundacji „Na ratunek dzieciom z  chorobą nowotworową” 
i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, którego stanie się częścią. 

Od pomysłu do... uroczystego otwarcia
Pomysł narodził się w głowie przewodniczącego społecznej rady fundacji 
Grzegorza Dzika, który doprowadził też do opracowania koncepcji i pro-
jektu architektonicznego. Władze uczelni włączyły się w te działania z du-
żym zaangażowaniem, najpierw przekazując teren pod budowę. Na ten cel 
przeznaczona została działka przy ul. Borowskiej, w kompleksie Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego. Później Uniwersytet Medyczny pozyskał 
85 milionów złotych z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
konkretnie programu Infrastruktura i Środowisko. Kolejne 15 milionów 
przekazało uczelni Ministerstwo Zdrowia. Dzięki tym pieniądzom pokry-
te zostały koszty budowy i wyposażenia obiektu. 

Warto podkreślić, że przy planowaniu kliniki brane były pod uwagę nie 
tylko względy czysto medyczne, ale też komfort i  dobre samopoczucie 
pacjentów. Sale są przestronne, jedno lub najwyżej dwuosobowe, z  du-
żymi oknami, dzięki czemu w  pomieszczeniach jest jasno i  słonecznie. 
Kolorowe rysunki zdobiące ściany są dziełem studentów Akademii Sztuk 
Pięknych z Wrocławia. W pokojach poza nowoczesnymi łóżkami dla pa-
cjentów pomyślano także o wygodnych fotelach dla rodziców, w każdym 
znajduje się też rozkładane łóżko, na którym towarzyszące chorym dzie-
ciom osoby mogą się swobodnie przespać. 

Chore na nowotwory dzieci spędzają w szpitalnych salach długie miesią-
ce, dlatego przewidziano dla nich kolorowe, ładnie wyposażone świetlice, 
a nawet salę szkolną. Kontrast jest tym większy, że obecne pomieszczenia 
Kliniki Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej przy ul. 
Bujwida są małe, stare, ciemne i przepełnione. Lekarze nie ukrywają, że 
w pomieszczeniach często na ścianach pojawiał się grzyb, co nie ułatwiało 
im walki z chorobą. Tym większe uznanie budzą osiągane w klinice efekty 
leczenia; tym większe są też nadzieje na zwiększenie ilości wyleczonych 
dzieci po przenosinach do nowoczesnych i sterylnych pomieszczeń. 

Przyjazny i znakomicie wyposażony
– Ze starej siedziby zabieramy tylko to, co najlepsze, czyli naszych pracowni-
ków i to, co najcenniejsze, pacjentów. Resztę zbudowaliśmy od nowa – mó-
wił podczas uroczystości otwarcie Przylądka Rektor Uniwersytetu Me-

dycznego prof. Marek Ziętek. Nowy szpital posiada oddział pediatryczny, 
wzmożonej opieki i oddział dzienny, z dziesięcioma łóżkami. Jest tam też 
doskonale wyposażony oddział hematologiczno-onkologiczny. Zadbano 
o  oddziały przeszczepowy i  poprzeszczepowy. Obydwa zabezpieczone 
zostały szeregiem sterylnych śluz, by nie narażać pozbawionych odpor-
ności pacjentów po przeszczepach na infekcje. Co więcej, Przylądek jest 
połączony z  Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym podziemnym przej-
ściem, dzięki któremu łatwo i bezpiecznie będzie można przeprowadzać 
chore dzieci na specjalistyczne badania, to ułatwi i przyspieszy leczenie. 
– W zasięgu ręki będziemy mieli najlepszy sprzęt i doskonałych specjalistów 
z różnych dziedzin – wyjaśniała kierująca kliniką prof. Alicja Chybicka.  

Przenosiny do nowego budynku planowane są na przełomie września 
i października. –Najpierw musimy posprzątać po uroczystościach i przede 
wszystkim nauczyć się nowego obiektu – wyjaśnia prof. Chybicka. – Perso-
nel medyczny czeka teraz seria szkoleń, wszyscy musimy być w pełni prze-
konani, że w przypadkach nagłych potrafimy w nowym miejscu działać au-
tomatycznie. Stawką jest zdrowie, a czasem też życie, naszych pacjentów, to 
o ich bezpieczeństwo dbać musimy przede wszystkim – dodaje. Dlatego czas 
przeprowadzki zależał będzie od przygotowania lekarzy i pielęgniarek. 

7 września 2015 roku, w  czasie otwarcia, Przylądek Nadziei odwiedziło 
kilkaset osób. Nie zabrakło Ambasadorki akcji, Martyny Wojciechowskiej, 
która rozpropagowała ideę powstania Przylądka Nadziei nie tylko w Pol-
sce, ale i  za granicą. Obecny był także Rzecznik Praw Dziecka. – Tutaj 
jest wyjątkowa atmosfera i fantastyczna energia, jakże potrzebna do wiary 
w lepsze jutro. Prof. Alicja Chybicka i zespół ludzi ją otaczających pokazali, 
że nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli człowiek bardzo pragnie i ciężko pracuje 
– podkreślał Marek Michalak. Rzecznik Praw Dziecka przekazał pacjen-
tom nowej kliniki kodeks ich praw, choć – jak podkreślał – jest przekona-
ny, że w tym miejscu są one w pełni respektowane. 

Najważniejszymi gośćmi tej uroczystości były dzieci i  rodzice związani 
z kliniką, wciąż leczący się, wyleczeni, ci, którzy nadal utrzymują kontakt 
z lekarzami, choć ich dzieci uratować się nie udało. Dla nich ten dzień był 
wyjątkowy, bo to oni najpełniej odczują jakość zmian po przenosinach. 
Były łzy, łamiące się głosy, ale przede wszystkim było mnóstwo radości 
i nadziei pokładanych w nowej lokalizacji szpitala.

Rektor Uniwersytetu Medycznego podkreślał, że oddawany obiekt nie 
jest szpitalem, na jaki możemy sobie pozwolić, a placówką, jaką chcemy 
mieć, spełniającą najbardziej wyśrubowane standardy medyczne. Rzadko 
zdarzają się w polskiej służbie zdrowia tak radosne uroczystości. – Mamy 
powody do dumy – podsumował otwarcie Przylądka prof. Marek Ziętek.

Nauka

Szansa na rozwój kariery zawodowej, niższe czesne i skró-
cenie czasu studiów.
Rewolucyjność PEU polega na tym, że to czego nauczyliśmy się 
z własnego doświadczenia  może być wpisane w nasze CV, wyko-
rzystane do awansu zawodowego, zdobywania pracy i wzmacniania 
pozycji na rynku pracy, gdyż efekty uczenia się szkolnego i ustawicz-
nego często nie nadążają za potrzebami pracodawców. Potwierdze-
nie efektów uczenia się, to formalny proces przeprowadzany przez 
uprawnioną instytucję, polegający na rozpoznaniu oraz weryfikacji 
wiedzy, umiejętności i kompetencji kandydata zdobytych poza syste-
mem studiów w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, czyli 
stwierdzenie przez uprawniony organ, że dana osoba osiągnęła efekty 
uczenia się zgodne z odpowiednimi wymaganiami. W szczególno-
ści weryfikacji podlegają praktyki zdobywane w pracy zawodowej, 
działalność społeczna, wolontariat oraz kompetencje osiągane 
w ramach kursów i szkoleń. Dokumentami pozwalającymi zwery-
fikować i ocenić wiedzę, umiejętności, doświadczenie i kompetencje 
społeczne nabyte przez kandydata poza formalnym systemem kształ-
cenia są w szczególności: wszelkie świadectwa, dyplomy i certyfikaty, 
świadectwa pracy, zaświadczenia potwierdzające: wolontariat, udział 
w  praktykach i  stażach, udział w  pracach badawczych, referencje, 
opinie, certyfikaty językowe, wytwory pracy zawodowej, naukowej, 
społecznej lub hobbystycznej oraz inne dokumenty potwierdzają-
ce uzyskanie efektów uczenia się tożsamych z efektami kształcenia, 
o które się ubiega. Stwierdzenie zbieżności rozpoznanych i zweryfi-
kowanych efektów z  zakładanymi efektami określonymi w  progra-
mie kształcenia danego kierunku, prowadzi do przyznania punktów 
ECTS,   odpowiadają za określone moduły w trakcie studiów. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu kandydaci mają szansę na obniżenie kosztów 
dalszej edukacji, skrócenia czasu zdobywania dyplomu, dopasowania 
do swoich indywidualnych potrzeb procesu dalszego kształcenia i co 
najważniejsze certyfikacji tego, czego nauczyli się w codziennym ży-
ciu społecznym i zawodowym.

Dolnośląska Szkoła Wyższa potwierdza efekty uczenia się w zakre-
sie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w  programach 
kształcenia danego kierunku studiów oraz profilu i poziomu kształce-

nia. Uczelnia umożliwia zrealizowanie procesu PEU na kierunkach 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Administracja, Bezpieczeń-
stwo narodowe, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Psychologia stoso-
wana, Geodezja i  kartografia. Cała procedura opisana jest na stro-
nie DSW: www.dlakandydata.dsw.edu.pl w zakładce „Potwierdzanie 
efektów uczenia się”. Ponadto oceny uzyskane w procesie PEU zali-
czane są do średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie stu-
diów, a to oznacza, że stanowią podstawę do ubiegania się o stypen-
dium na zasadach określonych w Regulaminie pomocy materialnej 
dla studentów i doktorantów.

Nawet co piąty student może ubiegać się o potwierdzenie 
efektów uczenia się.
Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia w wyniku potwier-
dzania efektów uczenia się nie może być większa niż 20% ogólnej 
liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 
Kandydat po uzyskaniu decyzji Uczelnianej Komisji ds. PEU może 
jednak podjąć studia w dowolnym momencie. Warto pamiętać, że im 
szybciej zdecyduje się na ich podjęcie, tym większe prawdopodobień-
stwo niewystąpienia dodatkowych różnic programowych. Ważne jest 
również to, że kandydat po uzyskaniu decyzji komisji ds. PEU może 
podjąć studia tylko w uczelni, w której uzyskał potwierdzanie efek-
tów uczenia się. Wynika to z różnic i niepowtarzalności programów 
kształcenia danej uczelni.

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest liderem 
międzynarodowego projektu EDUPRO
Potwierdzanie efektów uczenia się jest najważniejszym filarem w rea-
lizacji idei „uniwersytetu uczenia się przez całe życie”. . Od 2014 roku 
Dolnośląska Szkoła Wyższa jest liderem międzynarodowego projek-
tu EDUPRO (www.edupro.dsw.edu.pl), którego celem jest zbadanie 
efektów wprowadzonych rozwiązań w zakresie PEU w dwóch uczel-
niach w Polsce tj. Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Uniwersytecie 
Gdańskim. Partnerami w projekcie są uczelnie z krajów, które w ran-
kingach europejskich są liderami w zakresie wdrażania RPL i ucze-
nia się przez całe życie (portugalski Uniwersytet Algarve i  brytyjski 
Uniwersytet Warwick).

Rewolucja w kształceniu?
Praktyka zawodowa, działalność społeczna i doświadczenia 
życiowe mogą stać się przepustką na studia
Uczelnie wyższe zostały zobowiązane przez ustawo-
dawcę do opracowania i wdrożenia procedur ma-
jących na celu potwierdzanie efektów uczenia się 
zdobytych poza szkołą w praktyce zawodowej, dzia-
łalności społecznej, artystycznej i innych doświadczeniach życiowych kandydatów na studia. Czy tzw. PEU 
– potwierdzanie efektów uczenia się (ang. Recognition of Prior Learning) zrewolucjonizuje rynek pracy 
i szkolnictwo wyższe?

Centrum Rekrutacyjne DSW we Wrocławiu

ul. Strzegomska 55, pok. nr 14 (parter budynku)
tel.: (71) 356 15 31, (71) 356 15 32, (71) 356 15 73 (71) 358 27 43, (71) 358 27 72
e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl
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Studia podyplomowe 
Gerontologia i opieka 

nad osobami starszymi

Nabór na rok akademicki 2015/2016 
otwarty do 30 września 2015 roku 

www.up.wroc.pl/studia_podyplomowe

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

tel. (71) 320 5791  ▪  e-mail: podyplomowe.gerontologia@up.wroc.pl

Polsko-czeska konferencja gospodarcza 
odbędzie się 24 września w Jeleniej Górze
Największe i najważniejsze przedsięwzięcie promocyj-
ne dla polskiego i czeskiego biznesu, przedstawicieli 
samorządów oraz izb gospodarczych z obszarów przy-
granicznych.

10.00-11.00 – Rejestracja gości 

11.00-11.15 – Otwarcie konferencji
Marcin Zawiła, Prezydent Jeleniej Góry
Grażyna Bernatowicz, Ambasador RP w Republice Czeskiej
Jakub Karfik, Ambasador RCz w Polsce

11.15-12.15 – I Panel
Polsko-czeska współpraca gospodarcza – nowe możliwości 
w kontekście wzrastającej roli innowacyjności gospodarek obu 
krajów, a także rozwoju infrastruktury transportowej.

Wystąpienia: 
Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w MG
Jiří Koliba, Wiceminister Przemysłu i Handlu RCz

Paneliści: 
Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w MG
Jiří Koliba, Wiceminister Przemysłu i Handlu w RCz
Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
Lubomir Franc, Marszałek Województwa Hradec Kralove
Martin Půta, Marszałek Województwa Libereckiego
Sławomir Majman, Prezes PAIZ
Wystąpienie przedstawiciela CzechInvest

12.15-12.30 
Ceremonia wręczania odznaczeń honorowych Ministra Gospo-
darki „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP”, Minister Ilona 
Antoniszyn-Klik

12.30-13.00 – Przerwa kawowa

13.00-14.00 – II Panel 
Wsparcie przedsiębiorczości w Polsce i Republice Czeskiej 

Wystąpienie: 
Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Ka-
towicach

Paneliści:
Agnieszka Buła – Kopańska, Dyrektor w Ministerstwie Gospo-
darki
Pavel Rosol, Przedstawiciel Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
RCz
Iwona Krawczyk, Prezes SSEMP S.A.
Barbara Kaśnikowska, Prezes WSSE
František Molik, Dyrektor Wojewódzkiej Izby Gospodarczej woj. 
Hradec Kralove, oddział Nachod
Oskar Mužiček, Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Jab-
loncu n /Nysą 
Magdalena Holeksova, Przedstawiciel CzechTrade Katowice 

14.00-15.00 
Lunch, nieformalne rozmowy przedstawicieli biznesu obu kra-
jów

Program „Polsko–Czeskiej Konferencji Gospodarczej”

Dwa panele dyskusyjne, możliwość wymiany doświadczeń. Ministerstwo Go-
spodarki oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości w Ka-
miennej Górze zapraszają na „Polsko-Czeską Konferencję Gospodarczą”. 
W  konferencji udział wezmą: wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-
-Klik, wiceminister handlu Republiki Czeskiej Jiří Koliba, a także przedsię-
biorcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, oświaty, izb 
gospodarczych. Spotkanie ma charakter proeksportowy. 
– Chcemy zaprezentować nowe możliwości współpracy polsko-czeskiej w kon-
tekście innowacyjności gospodarek oraz rozwoju infrastruktury. Szczególny na-
cisk położymy na wsparcie dla inwestorów i eksporterów zagranicznych w Pol-
sce i Republice Czeskiej. Omówimy możliwości wsparcia dla przedsiębiorców 
polskich i czeskich w nowym okresie programowania 2014-2020 – mówi Iwona 
Krawczyk, prezes zarządu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Małej Przedsiębiorczości.
Organizatorzy dużą wagę przywiązują do dwóch paneli dyskusyjnych. 
W  trakcie konferencji zostaną wręczone odznaczenia honorowe Ministra 
Gospodarki „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP”. Będzie także czas na 
nieformalne rozmowy przedstawicieli biznesu obu krajów.
Współorganizatorami wydarzenia są: Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Świdnicy, Euroregion „Nysa” w Jeleniej Górze, Wydział Promocji Handlu 
i Inwestycji w Pradze, a także czeskie Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz 
czeskie izby gospodarcze.

Iwona Krawczyk, prezes zarządu
Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

Czas i miejsce: 
24.09.2015 r., Jelenia Góra, Filharmonia Dolnośląska

Sala Koncertowa im. S. Strahla
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 60

godz. 10:00-15:30

Kształcimy dla gospodarki
Z Rektorem Politechniki Wrocławskiej, prof. drem hab. inż. Tadeuszem 
Więckowskim o strategii obchodzącej jubileusz 70-lecia uczelni i nowa-
torskich zmianach rozmawia Małgorzata Pawlaczek.

Panie Rektorze, gdyby poprosiła, żeby dokończył pan 
zdanie: „Politechnika Wrocławska to...”
…35 tys. studentów, 1200 doktorantów, najlepsza uczelnia 
techniczna w Polsce. Ponadto wiodąca pod względem inno-
wacyjności. Dysponujemy potężną infrastrukturą, na któ-
rą składa się ponad 200 budynków i 100 ha ziemi. Wśród 
uczelni technicznych w  Polsce obecnie nie ma lepszej od 
nas, na 70-lecie „zafundowaliśmy” sobie pierwsze miejsce 
w rankingach, wspólnie z Politechniką Warszawską. 
Należało się.
Nic się nie należy. Wszyscy solidnie się napracowaliśmy, 
żeby to osiągnąć. Pamiętamy również o tym, że tak jak się 
nic nie należy, tak nic nie jest dane na zawsze. Wysoki sta-
tus, siłę finansową, to wszystko trzeba było wypracować. 
Wbrew obiegowej opinii nasza uczelnia, ani żadna inna, 
nie jest „budżetówką”. To jest uczelnia publiczna z osobo-
wością prawną, co oznacza, że otrzymujemy wprawdzie 
dotację na kształcenie studentów, ale jej wysokość zależy 
od jakości oferty edukacyjnej i kadry naukowo-dydaktycz-
nej, osiągnięć w projektach, które realizujemy i oczywiście 
liczby studentów. Funkcjonujemy na „rynku nauki” – bo 
naszym podstawowym zadaniem jest nauczanie, badania 
oraz współpraca z przemysłem – i musimy się na nim od-
naleźć. 
Takie są założenia strategii uczelni?
Strategia, którą przyjęliśmy nadaje kierunek podejmowa-
nym przez nas działaniom. Mamy oryginalną, niestan-
dardową strategię, która opiera się na czterech filarach: 
wysokiej jakości nauczania, zaawansowanych badaniach 
naukowych, transferze osiągnięć do gospodarki i zakorze-
nieniu regionalnym. Jesteśmy uczelnią nie tylko wrocław-
ską, ale również dolnośląską. Powołaliśmy w tym roku trzy 
nowe wydziały, w  Wałbrzychu, Jeleniej Górze i  Legnicy, 
w  oparciu o  nasze zamiejscowe ośrodki dydaktyczne. Bę-
dziemy kształcić na kierunkach, które związane są z gospo-
darczym potencjałem tych regionów, z profilem firm, któ-
re tam funkcjonują i  specyfiką regionu. Chodzi o  to, żeby 
młodzi ludzie z tej części Dolnego Ślaska mogli studiować 
na Politechnice Wrocławskiej bez konieczności przeprowa-
dzania się do Wrocławia.

Coraz częściej, w odniesieniu do uczelni wyższych, słyszy 
się głosy, że kształcą teoretyków. Czy to dotyczy także Po-
litechniki Wrocławskiej?
Podstawowa zasada, której hołdujemy: „nie kształcimy 
po to, żeby kształcić, ale kształcimy w  zawodach, których 
potrzebuje przemysł, administracja i gospodarka”. Nasi stu-
denci nie mają kłopotu ze znalezieniem pracy, są rozchwy-
tywani. Na Politechnice nawet krąży wśród studentów takie 
powiedzenie, że „nie chodzi o to, żeby mieć pracę, ale żeby 
mieć dobrą pracę”. 
Można powiedzieć, że jako rektor jest pan menedżerem 
bardzo szczególnego przedsiębiorstwa?
Jesteśmy instytucją o wiele bardziej skomplikowaną niż fir-
ma. Przedsiębiorstwa obowiązuje prawo o  działalności go-
spodarczej. A nas wiele innych, w tym również to o finansach 
publicznych. Zarządzanie tak olbrzymią i skomplikowaną in-
stytucją jaką jest szkoła wyższa jest więc bardzo trudne. Prze-
organizowaliśmy naszą uczelnię, przede wszystkim sposób 
zarządzania nią. Jesteśmy jedyną w Polsce placówką szkolni-
ctwa wyższego, która pokusiła się o wprowadzenie zarządza-
nia przez procesy, co jest na uczelni wyższej rozwiązaniem 
nowatorskim. Zbudowaliśmy strukturę w  oparciu o  długo-
falową strategię, dopasowaną do wyzwań, jakie przed nami 
stoją. W nasze ślady idą m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza 
czy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
W  jaki sposób przebiegał proces wprowadzania tych 
zmian? 
Zaczęło się od przeprowadzenia analizy silnych i  słabych 
stron uczelni, potem zostały zdefiniowane procesy zacho-
dzące na Politechnice, a  jest ich blisko 5 tysięcy. Dopiero 
wtedy dopasowaliśmy do nich strukturę organizacyjną i na 
to wszystko nakładamy system informatyczny, który ma 
wspomóc zarządzanie uczelnią. Mieliśmy już zaczątek sy-
stemu obsługujący studentów. Nie był rewelacyjny, ale po-
stanowiliśmy go wdrożyć. Kosztowało nas to wiele wysiłku 
i  pracy, ale obecnie mamy taki, który jest w  stanie obsłu-
żyć 35 tys. studentów w  zakresie dydaktyki w  każdym jej 
aspekcie, a więc począwszy od zapisów na zajęcia, poprzez 
rekrutację, prowadzenie administracji, indeks elektronicz-
ny aż po obsługę stypendiów. Obecnie wdrażamy Zintegro-

wany System Informatyczny. Będzie on wspomagał proces 
dydaktyczny, zarządzanie uczelnią, badaniami, gospodarkę 
mieniem i zasobami, czyli będziemy mieli cyfrową uczelnię. 
Wprowadziliśmy również zmiany organizacyjne, zmienia-
jąc strukturą na poziomą.
Co to oznacza w praktyce?
Podstawową jednostką organizacyjną jest wydział, a  na 
wydziałach są tylko, poziomo, katedry i  zakłady. Katedry 
i  zakłady to jednostki naukowe i  naukowo-dydaktyczne, 
prowadzą zajęcia i badania, tam nie ma żadnej administra-
cji. Administracja jest tylko na wydziale i obsługuje katedry 
oraz zakłady. 
Co we wdrażaniu tych reorganizacyjnych zmian było naj-
większa trudnością, wyzwaniem?
Największą trudnością była zmiana mentalności ludzi, ale 
udało się ich przekonać do całkiem nowego sposobu pra-
cy i  funkcjonowania uczelni. Wszystko zależy od ludzi. 
Siłą każdego systemu są ludzie. Każdy system, nawet naj-
lepszy można poprzez nieodpowiedni dobór ludzi zepsuć. 
Ale można także, nawet w niedoskonałym systemie, mając 
dobrych pracowników zrobić wszystko. Bo od ludzi zależy 
powodzenie każdego przedsięwzięcia. To oni są siłą uczelni, 
a nie budynki czy infrastruktura.
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20 lat Wrocławskiego Rynku Hurtowego
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. 
to ponadregionalny rynek hurtowy i jednocześnie jed-
na z największych giełd kwiatowych w Polsce, znana 
– nie tylko w kraju – z bardzo szerokiego asortymentu 
kwiatów oraz akcesoriów dekoracyjnych. 

Dominującą działalnością obecnej na rynku już od dwudziestu lat Spółki, 
zwanej także Wrocławskim Rynkiem Hurtowym, jest organizacja rynku 
hurtowego w zakresie obrotu artykułami rolno-spożywczymi i kwiatami. 
– Wśród kupujących największym zainteresowaniem cieszą się: kwiaty cięte 
jak i doniczkowe, rośliny rabatowe, materiały szkółkarskie, produkty ogrod-
nicze oraz produkty dekoracyjne. Nasi klienci to nie tylko mieszkańcy Dol-
nego Śląska, ale także mieszkańcy innych regionów Polski, Niemiec i Czech. 
Wiosną, kiedy rozpoczyna się sezon na rośliny rabatowe odnotowujemy mie-
sięcznie nawet 16 tys. wjazdów – mówi Bartosz Horodyski Prezes Zarządu 
Spółki.

Nowoczesna infrastruktura magazynowo-handlowa
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. zajmuje się wynaj-
mem powierzchni pod działalność handlową. Spółka dysponuje łącznie 42 
tysiącami metrów kwadratowych powierzchni magazynowo- handlowych 
ze znakomicie rozbudowaną siecią dróg wewnętrznych i parkingów. Na tę 
nowoczesną infrastrukturę składają się m.in. w pełni klimatyzowana hala 
do sprzedaży kwiatów, hale do sprzedaży akcesoriów kwiatowych, hale ma-
gazynowe z  rampami rozładunkowymi i  zapleczem socjalno-biurowym, 
hala zaopatrzeniowa w artykuły ogrodnicze, chłodnie do przechowywania 
i sprzedaży artykułów rolno-spożywczych, magazyny do przechowywania 
produktów mleczarskich oraz inne powierzchnie zadaszone, przeznaczone 
do sprzedaży bezpośredniej z około dwustu stanowiskami.  
– W  pierwszym kwartale 2015 roku został oddany do użytku nowy plac 
liczący 110 stanowisk handlowych przeznaczony dla ogrodników prowa-
dzących sprzedaż roślin rabatowych i materiału szkółkarskiego – podkreśla 
z dumą Prezes Spółki, której głównymi klientami są operatorzy dzierżawiący 
powierzchnię handlową, klienci hurtowi oraz klienci detaliczni. Na jej tere-
nie działa blisko 500 firm, w tym hurtownicy, importerzy oraz producenci 
branży ogrodniczej, florystycznej i spożywczej.

Obiekty magazynowe i tereny inwestycyjne
Poza szeroką ofertą powierzchni magazynowych i handlowych Spółka ofe-
ruje również tereny inwestycyjne. – Zachęcamy do podjęcia z nami współ-
pracy w zakresie realizacji planowych inwestycji m. in. budowy nowoczes-

nych i funkcjonalnych obiektów magazynowych – mówi Bartosz Horodyski. 
Teren Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A., liczący 37 
hektarów, jest w większości ogrodzony i monitorowany. Niewątpliwym atu-
tem, dzięki położeniu w pobliżu AOW, jest dogodne skomunikowanie z cen-
trum miasta, Portem Lotniczym, autostradą A4 i trasami wylotowymi w kie-
runku Berlina, Katowic i Krakowa, Pragi, Poznania, Łodzi i Warszawy. 
Założone w  1995 roku Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywcze-
go S.A. nie zamierza po dwudziestu latach sukcesów spocząć na laurach. 
W planach ma zrealizowanie przyjętej strategii rozwoju, zgodnie z którą 
przewidywany jest dalszy wynajem powierzchni handlowych i magazyno-
wych oraz pozyskanie nowych klientów z zagranicy.

Cennik i szczegółowe informacje dotyczące zasad i godzin wjazdu znajdują się na www.dchrs.com.pl 

Wrocławski Rynek Hurtowy
52-438 Wrocław, ul. Giełdowa 12, 
tel. 071/ 334-09-20/21, faks 071/ 334-09-22
www.dchrs.com.pl, sekretariat@dchrs.com.pl



34 wrzesień 2015 www.kapitaldolnoslaski.pl

Kapitał Dolnego Śląska

35

PATRONI MEDIALNI:

MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu • pl. Powstańców Warszawy 5 • www.mnwr.art.pl

29 września - 15 listopada 2015

KSIĘGI ARTYSTYCZNE 
ZBIGNIEWA MAKOWSKIEGO

MUZEUM 
NARODOWE 
we Wrocławiu 

ZAPRASZA

16
Pt | Fr

1900 
160 min.

Falstaff 
Giuseppe Verdi

17
So | Sa

1900 
180 min.

Traviata
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180 min.

Carmen
Georges Bizet
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Cz | Th

1900 
180 min.

Otello
Giuseppe Verdi

23
Pt | Fr

1900 
180 min.

Łucja z Lammermooru | Lucia di Lammermoor
Gaetano Donizetti

24
Sa | Sa

1900 
210 min.

Kobieta bez cienia | Die Frau ohne Schatten
Richard Strauss

25
Nd | Su

1700 
130 min.

Joanna d’Arc | Giovanna d’Arco
Giuseppe Verdi

27
Wt | Tu

1100 
180 min.

Cosi fan tutte
Wolfgang Amadeus Mozart

28
Śr | We

1900 
180 min.

Halka
Stanisław Moniuszko

29
Cz | Th

1900 
180 min.

Rigoletto
Giuseppe Verdi

30
Pt | Fr

1900 
120 min.

Dziadek do orzechów | The Nutcracker
Piotr Czajkowski
spektakl baletowy – muzyka z cd
ballet performance – cd music

31
So | Sa

1900 
180 min.

Czarodziejski flet | Die Zauberflöte
Wolfgang Amadeus Mozart

1
Cz | Th

1900 
180 min.

Opowieści Hoffmanna | Les Contes d’Hoffmann
Jacques Offenbach

2
Pt | Fr
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120 min.

Ognisty ptak/Cudowny Mandaryn
The Firebird/The Miraculous Mandarin
Igor Strawiński/Béla Bartók
spektakl baletowy – muzyka z cd
ballet performance – cd music

3
So | Sa

1900 
180 min.

Carmen
Georges Bizet

4
Nd | Su

1700 
150 min.

Napój miłosny | L’elisir d’amore
Gaetano Donizetti

6
Wt | Tu

1100 
60 min.

Alicja w Krainie Czarów | Alice in Wonderland
Robert Chalus

9
Pt | Fr 1900

nadzwyczajna gala operowa
extraordinary opera gala
ARTUR RUCIŃSKI
Dyrygent | Conductor Tomasz Szreder
Orkiestra Opery Wrocławskiej
Orchestra of the Wrocław Opera

10
So | Sa 1900

premiera
KWARTET | Quartet
Ronald Harwood

11
Nd | Su

1700 
180 min.

Eugeniusz Oniegin | Eugene Onegin
Piotr Czajkowski

14
Śr | We

1100 
180 min.

Samson i Dalila | Samson et Dalila
Camille Saint-Saëns

15
Cz | Th

1900 
130 min.

Cyganeria | La Bohème
Giacomo Puccini
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