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Kapitał Dolnego Śląska

Certyfikaty potrzebne jak nigdy
Jesień obfituje w interesujące wydarzenia
gospodarcze i samorządowe na Dolnym
Śląsku. W październiku poznaliśmy laureatów Dolnośląskiego Gryfa Nagrody
Gospodarczej, Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, odbył się również II
Dolnośląski Kongres Samorządowy „Edukacja – Gospodarka – Przyszłość”. Uczestnictwo na gali rozdania gospodarczych
nagród jest zawsze pouczające. Z przyjemnością możemy dowiedzieć się jak interesujące są niektóre dolnośląskie firmy i jak
wiele dokonały w ostatnich latach. Aż prosiłoby się, żeby takie sprawy były bardziej
nagłośnione.
Z drugiej strony, przychodzi refleksja, że
nasze dolnośląskie firmy uzbrojone w kolejne statuetki i certyfikaty tegorocznych
edycji będą musiały mierzyć się z coraz
trudniejszymi zadaniami. Nie mamy już
złudzeń co do tego, że zaczynamy wchodzić na zdecydowanie wolniejszą ścieżkę
rozwoju gospodarczego. Wzrost PKB w III
kwartale na poziomie 2,5 proc. wyraźnie
rozczarował. I choć jesteśmy uspokajani ,
że to tylko kosmetyczne spowolnienie, że
nie uruchomiono jeszcze na pełną skalę wykorzystania środków unijnych, to
nie zmienia to faktu, że wyzwania przed
firmami są coraz większe. Co będzie jak
skończy się unijna perspektywa finansowa? Co zrobić z tym, że za większość
polskiego eksportu odpowiadają firmy
zagraniczne? Bo przecież na samym dosypywaniu do gospodarki budżetowych pieniędzy, choćby w ramach programu 500+
, nie zbudujemy gospodarczego wzrostu.
Potrzebne są jeszcze inwestycje, w tym
zwłaszcza inwestycje przedsiębiorstw
i rozwój eksportu. Ale to już będzie zależało od naszych przedsiębiorców.
Coraz częściej na galach nagród gospodarczych pojawiają się przedstawiciele
dolnośląskich samorządów. Oni też są
wyróżniani, najczęściej za współpracę
z biznesem. Powinno się też nagradzać samorządowców za to, że potrafili na przykład uzdrowić finanse gminy, czy powiatu,
przyciągnąć inwestorów, zbudować, jak
to się mówi, „solidną bazę podatkową”.
Bo samorządy stoją przed tak samo trudnymi wyzwaniami jak przedsiębiorstwa.
Mówiono o tym m.in. na II Dolnośląskim
Kongresie Samorządowym. Gościło na
nim ponad pół tysiąca samorządowców,
przedstawicieli administracji rządowej,
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przedsiębiorców i działaczy organizacji
pozarządowych. Jak powiedział Cezary
Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Kongres Samorządowy tworzy przestrzeń dla publicznej debaty
o sprawach najważniejszych dla regionu.
Bez barw partyjnych. Jesteśmy nastawieni
na merytoryczną, a nie polityczna dyskusję i poszukiwanie najlepszych rozwiązań
dla Dolnego Śląska.
W regionie jest bardzo wielu samorządowców, którzy potrafili wyprowadzić gminne
finanse nieraz z beznadziejnej sytuacji.
Odnieśli duży sukces gospodarczy, a teraz
przechodzą do drugiego etapu rozwoju
– poprawy jakości życia. W wielu samorządach tzw. infrastruktura, a więc drogi,
kanalizacja są już na przyzwoitym poziomie i przychodzi teraz pora na silniejsze
inwestowanie w oświatę, służbę zdrowia,
masowy sport, rekreację. Ale to nie koniec
wyzwań. Wielu samorządowców podnosi
poprzeczkę jeszcze wyżej – usiłuje pobudzić społeczną aktywność mieszkańców,
upowszechnić gospodarskie myślenie.
I właśnie takim gminom, którym udało się
to najlepiej zrobić, w pierwszej kolejności
wręczałbym statuetki i certyfikaty.
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dogadali się w fundamentalnej sprawie
– jak dać więcej swobody samorządom,
nie krepować ich nadmiarem przepisów
i ograniczeń. Często słyszę bowiem od
samorządowców, że bardziej potrzebna
jest nam decentralizacja niż centralizacja
władzy. Jeśli uda się to osiągnąć, wówczas
nie trzeba będzie apelować do samorządowców, żeby więcej inwestowali i tym
samym zwiększali PKB, albo żeby nie czekali z inwestycjami do 2018 roku, czyli do
wyborów.
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Kapitał Dolnego Śląska

II Dolnośląski Kongres Samorządowy
okazją do dyskusji o edukacji
12 października w Hali Stulecia we Wrocławiu odbył się
II Dolnośląski Kongres Samorządowy „Edukacja – Gospodarka
– Przyszłość”. W wydarzeniu poświęconym przede wszystkim
przyszłości Dolnego Śląska, wzięła udział także minister Edukacji
Narodowej, Anna Zalewska, która odpowiadała na pytania
związane z reformą szkolnictwa.

II Dolnośląski Kongres Samorządowy był szansą dla samorządowców do przeprowadzenia
merytorycznej rozmowy o przyszłości regionu,
perspektywach rozwoju, szansach i zagrożeniach. Wrocławskie spotkanie było także okazją
do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązaniem partnerskich kontaktów. Gospodarzem kongresu był marszałek Cezary Przybylski, a poprowadził go znany dziennikarz, Piotr
Kraśko.
Przy okazji licznych paneli dyskusyjnych poruszone zostały kwestie związane z reformą systemu edukacji, inwestycjami jednostek samorządu terytorialnego, walką ze smogiem, a także
przyszłym funkcjonowaniem samorządu. Do
licznego grona ekspertów z Dolnego Śląska
dołączyli także przedstawiciele strony rządowej, w tym minister Edukacji Narodowej, Anna
Zalewska.
– Dolnośląski Kongres Samorządowy tworzy
przestrzeń dla publicznej debaty o sprawach najważniejszych dla regionu, bez barw partyjnych.
Jesteśmy nastawieni na merytoryczną, a nie
polityczna dyskusję i poszukiwanie najlepszych
rozwiązań dla Dolnego Śląska – mówił Cezary
Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Euroimpex, czyli ciekawe i innowacyjne
rozwiązania dla firm, samorządów i edukacji
Podczas II Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego we Wrocławiu dużo mówiono
o wyzwaniach, przed którymi stoją gospodarze gmin, miast, czy powiatów. Wyzwania
te są coraz większe. Jednym z nich jest profesjonalizacja zarządzania, racjonalne
gospodarowanie, dbałość o koszty. Zupełnie tak jak w wielkich, ale też i małych
przedsiębiorstwach.
Innowacyjna oferta wrocławskiego Euroimpexu idealnie
E-usługi dla mieszkańców
wpisuje się w te oczekiwania. Co ciekawe, jest ona właśnie
skierowana do samorządów, przedsiębiorstw, a także dla
edukacji – przedszkoli, szkół, wyższych uczelni.
Euroimpex S.A. jest m.in. producentem oprogramowania
Documaster służącego do optymalizacji systemów drukowania i kopiowania dokumentów, zarządzania flotą urządzeń drukujących, integracji urządzeń wielofunkcyjnych ze
środowiskiem IT przedsiębiorstwa. Firma oferuje również
dedykowane systemy dla edukacji.
Spółka powstała w 1989 roku we Wrocławiu, ma więc ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie systemów
tworzenia oraz zarządzania dokumentami. Lista referencyjna Euroimpex S.A. obejmuje kilka tysięcy instytucji, firm
i organizacji. Firma obsługuje wszystkie sektory gospodarki
oraz urzędy administracji publicznej.

Zarządzaj flotą drukarek

Zarówno w czasach spowolnienia gospodarczego, jak również
wtedy gdy przedsiębiorstwo szykuje się do ekspansji należy
oszczędzać, obniżać koszty, najlepiej wykorzystując do tego
najnowsze technologie. Z badań wynika, że w dużych przedsiębiorstwach koszty związane z obiegiem i produkcją dokumentów oraz zarządzaniem nimi wynoszą 5–15 proc. przychodów.
Brak kontroli oraz nieprawidłowe zarządzanie dokumentami
powoduje niekontrolowany wzrost wydatków , a zarządzanie
flotą urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek pochłania dużo
czasu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Brak odpowiednich narzędzi sprawia, że działania te są kosztowne
i mało skuteczne. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnych
rozwiązań informatycznych Euroimpexu rozwiązujących takie problemy jak m.in wydruk podążający i poufny.
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Bardzo interesująca jest oferta dla samorządów. Obejmuje
ona dostawę kompleksowych platform dla urzędów oferujących zaawansowane rozwiązania e-usług dla obywateli oraz
podnoszących efektywność pracy urzędu. Jedną z propozycji jest Documaster Everywhere, czyli mobilne biuro. System
umożliwia samodzielne wykonywanie wydruków, skanów
i kopii dokumentów przez obywateli w urzędach oraz instytucjach. Zarządza płatnościami za wykonane usługi, umożliwia integrację m.in. z kartą miejską, ePUAP oraz platformą
dla e-edukacji.

Ogólnopolska sieć stałych, sprawdzonych partnerów umożliwia Euroimpexowi obsługę klientów na terenie całego
kraju. Obecna organizacja skupia ponad sześćdziesięciu
partnerów posiadających duże doświadczenie oraz wysokie
kompetencje potwierdzone licznymi szkoleniami.
Wysoką pozycję Euroimpexu w branży potwierdzają liczne
nagrody i wyróżnienia. Są to m.in. tytuły Gazeli Biznesu,
wyróżnienia Złoty Bit, Przejrzysta Firma, Rzetelna Firma oraz Lodołamacze. Euroimpex S.A. spełnia wymagającą normę ekologiczną ISO 14001:2004 i jakościową
ISO 9001:2009.

Edukacja w chmurze

Liczy się nie tylko zysk

Oferta dla edukacji, z kolei, stanowi ogromne ułatwienie
dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Oferowane rozwiązania np. Documaster Campus wspomagają nowoczesną
edukację w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dzięki nim możliwa jest zdalna praca grupowa, gromadzenie i dystrybucja materiałów edukacyjnych w e-chmurze (zeskanowane książki, materiały własne nauczycieli
oraz uczniów, informacje z tablic interaktywnych i Internetu, zasoby zdigitalizowanych bibliotek). Możliwe
jest też drukowanie, skanowanie i kopiowanie materiałów przez uczniów i nauczycieli. Podnosi to efektywność
kształcenia, obniża koszty edukacji, wyrównuje szanse
społeczne, eliminuje ciężki tornister codziennie noszony do szkoły.
Rozwiązania Euroimpexu z zakresu edukacji spotkały się
z dużym zainteresowaniem m.in. ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy Dolnośląskiego Kuratorium
Oświaty. Są one już z powodzeniem stosowane przez ponad
150 tys. osób.

Firma realizuje również programy z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Euroimpex S.A. jest przedsiębiorstwem stwarzającym jak najlepsze warunki pracy
i rozwoju swoim pracownikom. Zatrudnia wiele wysoko wykwalifikowanych osób o różnym stopniu niepełnosprawności. W efekcie wprowadzenia wielu przyjaznych rozwiązań
otrzymała certyfikat społecznej odpowiedzialności „Firma
bez barier”.
Euroimpex pomaga również kulturze, regularnie wspierając prestiżowy – Międzynarodowy Festiwal Wratislavia
Cantans, jak również Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Spółka angażuje się w wiele projektów mających na celu
propagowanie zdrowego stylu życia (sponsorowania imprez
dla amatorów) oraz promowanie uprawiania sportów (sponsorowanie profesjonalnych drużyn i zawodów).
Więcej szczegółowych informacji dotyczących oferty Euroimpexu i osiągnięć spółki znajdziemy na stronie internetowej:

www.euroimpex.pl

PRASA-DILERSKA-WYPRZEDAZ-PO-DNIACH-11-2016-126x173.indd 1
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Polacy cenią łatwość z jaką
prowadzi się firmę w Anglii

Michael Dembinsky z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej ocenia
potencjalne skutki Brexitu dla polskich przedsiębiorców i eksporterów.
Jak wyjście Anglii z Unii Europejskiej może
wpłynąć na jej wymianę gospodarczą z Polską?
Przez ostatnie kilka lat Wielka Brytania była drugim najważniejszym rynkiem eksportowym dla
Polski. W tym roku sytuacja uległa jednak zmianie,
a wymiana handlowa między oboma krajami znacząco osłabła. Wynika to z tego, że przedsiębiorcy nie wiedzą, czego mogą się spodziewać: kiedy
i w jaki sposób dojdzie do Brexitu. W momencie
uruchomienia Artykułu 50. Traktatu Lizbońskiego,
Wielka Brytania będzie miała dokładnie dwa lata,
żeby wynegocjować wyjście ze struktur unijnych.
Jednocześnie odbywają się negocjacje dotyczące
zasad handlowych, które będą obowiązywać po
Brexicie. Biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania dysponuje niewielką liczbą negocjatorów handlowych,
rozmowy te zostaną zapewne mocno rozciągnięte
w czasie. Jeśli wspomniany przeze mnie Artykuł zostanie uruchomiony pod koniec marca 2017 roku,
w marcu 2019 roku Wielka Brytania wystąpi z Unii.
Na pewno nie wejdzie jednak w życie żaden traktat dotyczący wolnego handlu między UE a Wielką
Brytanią, będą zatem obowiązywać taryfy wprowadzone przez WTO (World Trade Organization).
Od czego zależy termin uruchomienia wspomnianego Artykułu Traktatu Lizbońskiego?
Od decyzji brytyjskiego Sądu Najwyższego. W styczniu ogłosi on swój wyrok w tej sprawie, po apelacji

od decyzji Wysokiego Sądu, którą złożył Rząd. Wysoki Sąd ogłosił bowiem, że to Parlament, a nie Rząd,
musi zadecydować o tym kiedy i na jakich warunkach uruchomić omawiany przez nas Artykuł. Jeżeli Najwyższy Sąd orzeknie, że sprawą ma zająć się
Parlament, sytuacja mocno się skomplikuje, ponieważ 74% posłów jest przeciwnych Brexitowi. Referendum przeprowadzone wśród obywateli także nie
przyniosło jednoznacznej odpowiedzi: 51,9% głosujących opowiedziało się za wyjściem z Unii, 48,1%
za pozostaniem. Wiadomo też, jak wygląda to pod
względem demograficznym: ludzie, którzy mają powyżej sześćdziesięciu lat, w większości głosowali za
wystąpieniem, natomiast młodzi odwrotnie. Dlatego
też te proporcje mogą się w ciągu kilku lat zmienić.
Jakie skutki dla brytyjskiego PKB będzie miało
opuszczenie struktur UE?
PKB spadnie, to nie ulega wątpliwości. Pytanie
brzmi tylko o ile. Z tego co wiem, może to być od
5 do 9 procent. Jest to w dużej mierze uzależnione
od samego Brexitu, to znaczy od tego, czy będzie
on „miękki” czy „twardy”.
Co Polacy najczęściej eksportują do Wielkiej
Brytanii?
Przede wszystkim samochody i części do nich,
żywność, meble, produkty stolarki budowlanej,
wyposażenie wnętrz, chemię, farmaceutykę i kos-

metykę. Wszystkie te branże są objęte cłem. Jak
Brexit wpłynie na konkurencyjność polskich eksporterów - tego jeszcze nie wiemy.
Czy Brexit utrudni działalność polskim przedsiębiorcom, działającym lub chcącym rozpocząć
działalność w Anglii?
Eksporterzy, którzy zawarli kontakty zanim doszło
do Brexitu, mogą być spokojni, dla nich nic się nie
zmieni. Natomiast polskie firmy, które zastanawiały
się nad wejściem na brytyjski rynek, szukają teraz
innych kierunków ekspansji albo czekają na rozwój
wydarzeń. Warto jednak zaznaczyć, że duża część
gospodarki Wielkiej Brytanii jest napędzana właśnie
przez migrantów. Co czwarty biznes zakładany jest
przez obcokrajowca, wśród których Polacy znajdują
się w ścisłej czołówce. Polscy przedsiębiorcy bardzo
cenią łatwość prowadzenia firmy w na wyspach. To
bardzo przyjazny rynek, łatwo założyć spółkę, zatrudniać pracowników, płacić podatki, czy dostać
pozwolenie na budowę. I tak na pewno pozostanie,
nawet jeśli faktycznie dojdzie do Brexitu.
Rozmawiał: Filip Bernat

W PROGRAMIE WIECZORU:
Powitanie grzanym winem z zimowej chaty w patio pod gwiaździstym niebem.
Amuse bouche i siedmiodaniowa kolacja ze starannie wyselekcjonowanymi winami.
DJ OVO zadba o pozytywne wibracje | Magiczny pokaz i indywidualne sztuczki
499 zł za osobę
WIĘCEJ INFORMACJI
wroclaw.sales@hilton.com | + 48 71 777 00 00
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Inwestycje w innowacje receptą na sukces
Rozmowa z Wiceprezesem
Zarządu Tarczyński S.A.
Radosławem Chmurakiem
Firma Tarczyński od kilku lat jest postrzegana jako
jeden z liderów w produkcji wędlin. W naszym kraju Państwa flagowy produkt czyli kabanosy stały się
znakiem rozpoznawczym firmy Tarczyńskich. Co
zadecydowało o postawieniu przez Państwa właśnie na kabanosy? W pewnym momencie zostaliście
kojarzeni jako specjaliści od najlepszych kabanosów
na polskim rynku, zresztą Państwa strategia marketingowa kładła chyba duży nacisk właśnie na ten
produkt?
Podstawą budowania długofalowej strategii każdej firmy jest znalezienie niszy, opanowanie jej i – w konsekwencji – zostanie liderem rynku. Dla nas taką niszą
w tamtym czasie była kategoria kabanosów. Dlatego
bardzo mocno postawiliśmy na kabanosy, jako produkt
flagowy dla marki Tarczyński. Kategoria kabanosów
pomimo korzeni w tradycji miała duży potencjał, który
dostrzegliśmy. Przy zmieniającym się stylu życia Polaków, spędzających coraz więcej czasu poza domem,
przekąskowy charakter tego produktu okazał się kluczem do sukcesu. My poszliśmy o krok dalej i zaoferowaliśmy kabanosy, które można przechowywać poza
ladą chłodniczą, co otworzyło nam również możliwość
sprzedaży w małych formatach sklepów i na stacjach
benzynowych. To była szansa, którą wykorzystaliśmy.
Ale nie spoczywamy na laurach. Łącząc tradycję z nowoczesnością i regularnie badając preferencje naszych Klientów staramy się konsekwentnie wprowadzać na rynek
nowe smaki, które będą odpowiadały potrzebom szerokiej grupy konsumentów. Pragniemy inspirować Polaków
do odkrywania tradycji na nowo i wzbogacania domowej
kuchni o niespotykane do tej pory połączenia smakowe.

Proszę przybliżyć skąd bierzecie Państwo receptury
do produkcji wędlin? Czy są one wynikiem poszukiwań w archiwach, badań w supernowoczesnych
laboratoriach czy też znaleźliście Państwo eksperta
o smaku absolutnym, geniusza w doborze składników?
Nie mamy jednego źródła pozyskiwania receptur. To
z jednej strony żmudne odtwarzanie dawnych opisów
smaków, poszukiwanie opisów receptur. Z drugiej strony to wiedza naszego zespołu, który opracowuje nowe
receptury na podstawie tradycyjnych wędlin z całego
świata, czy też na podstawie trendów spożywczych,
które na bieżąco śledzimy. Finalna receptura produktu
to zatem wynik badania potrzeb konsumentów oraz
doboru najwyższej jakości mięsa i przypraw.
Słyniecie Państwo z jakości swoich wyrobów, czy
zdradzi Pan jakie działania technologiczne stoją za
taką opinią?
Jakość to nie tylko technologia wytwarzania. Gdyby
tak było, praktycznie każdy inwestor dysponujący odpowiednim budżetem mógłby kupić zaawansowany
technologicznie park maszynowy i robić dobrej jakości
wędliny. Technologia może pomagać, ale nie zastąpi
wiedzy i umiejętności, jakie są potrzebne przy produkcji wędlin. A za tym stoi zespół ludzi, który codziennie
nadzoruje procesy produkcyjne. Pamiętajmy, że Polacy uwielbiają polskie wędliny i są z nich dumni. Ci, co
znają się na wędlinach, bez obaw sięgną więc po produkty Tarczyńskiego ze względu na ich smak i jakość.
Tarczyński to nazwisko, nie korporacja. Dba o jakość
produktów, szanuje tradycyjne smaki, ale również
uwielbia inspirować się doświadczeniami innych.
Czy może Pan zdradzić jakie plany rozwoju ma Państwa firma? Jesteście znaczącym graczem na rynku
polskim, macie pozycję lidera wśród producentów

kabanosów. Jesteście obecni na rynku niemieckim
i angielskim. Co dalej ?
To prawda, firma Tarczyński jest liderem na rynku
kabanosów w Polsce oraz wędlin klasy premium.
Dysponujemy ponad 25 letnim doświadczeniem
w produkcji i handlu w branży wędliniarskiej, natomiast naszym celem jest ciągłe umacnianie pozycji
nr 1 w kategorii kabanosów oraz mięsnych przekąsek.
Głównym celem firmy jest produkcja wędlin najwyższej jakości przy wykorzystaniu najnowszych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez łączenie
tradycji z nowoczesnością. Stawiamy na wysoką jakość
naszych produktów oraz niepowtarzalny smak, wprowadzamy na rynek nieszablonowe pomysły ekspozycyjne oraz nowe, wyróżniające się na półce opakowania.
Gdzie szukacie Państwo obszarów do rozwoju biznesu ?
W zależności od kategorii produktów staramy się odpowiadać na bardzo zróżnicowane potrzeby konsumentów w zakresie nowych smaków i formatów. Obszary do rozwoju pojawiają się obecnie coraz częściej
nie tylko na terenie Polski, ale także za granicą.
I na koniec, czy czujecie się Państwo ambasadorem
Dolnego Śląska w branży przetwórstwa mięsnego?
Bardzo mocno inwestujemy w nowe rynku zbytu, jednak to z obszarem Dolnego Śląska jesteśmy mocno
związani. To tutaj tak naprawdę wszystko się zaczęło –
tutaj rozpoczynaliśmy naszą działalność i tutaj chcemy
stale inwestować. Bardzo chętnie angażujemy się też
w wydarzenia społeczne na szczeblu lokalnym i wojewódzkim.
Dziękuję za rozmowę.

Finał XIX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” za nami!
Podczas uroczystej gali, która odbyła się 25 listopada 2016
r. w warszawskim EXPO XXI, wręczono nagrody oraz certyfikaty tegorocznym Laureatom - przedsiębiorstwom,
które w swej działalności kierują się uczciwością, rzetelnością oraz zasadami etyki. Wyróżnienia odebrało 20 dolnośląskich firm.
Oprócz tegorocznych Laureatów, na Gali pojawili się także przedstawiciele
władz państwowych oraz samorządowych oraz sektora bankowego. Galę
poprowadziła znana dziennikarka i prezenterka, Anna Popek.
- To nagroda za codzienną pracę, opartą na szacunku do pracowników,
partnerów biznesowych i organów prawa, oraz zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej i całego kraju. To również zobowiązanie
do ciągłego doskonalenia – podkreślił dr Mieczysław Bąk, prezes Fundacji
„Instytut badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, organizatora inicjatywy.

Firmy z Dolnego Śląska, które otrzymały w tym roku certyfikat:
PLATYNOWA STATUETKA
• BIUREX, Lubin,
•
LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O., Legnica,
• VOTUM S.A., Wrocław,
PLATYNOWY LAUR
• Cukiernia „Carolin&Simon” s.c. Sergiusz Siemionko, Władysława Siemionko, Gabriela Siemionko, Wrocław,
• IMPEL CLEANING Sp. z o.o., Wrocław,
• SI-Consulting Sp. z o.o., Wrocław,
SREBRNY LAUR
• METRACO S.A., Legnica,
• PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOTEX Sp. z o.o., Wrocław,
BRĄZOWY LAUR
• Frankonia-Poland Sp. z o.o., Dzierżoniów,
• TAKATA Parts Polska Sp. z o.o., Krzeszów,
ZŁOTY CERTYFIKAT
• ARRA Group Sp. z o.o. Sp.k., Głogów,
• „Energetyka” sp. z o.o., Lubin,
CERTYFIKAT
• Centrum Odszkodowań DRB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa, Legnica,
• Firma Handlowo Usługowa LIBERTY, Oława,
• „Lena Wilków” sp. z o.o., Wilków,
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie,
• P.P.H. „WADEX” S.A., Wrocław,
• Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. Wrocław,
• TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały,
• WAMAX ARTYKUŁY I URZĄDZENIA BIUROWE, Wrocław.
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Dolny Śląsk wspiera innowacyjne produkty i usługi
O nowym projekcie Dolnośląskiej Agencji Współpracy
Gospodarczej, który ma stanowić dla dolnośląskich firm
„zaplecze wiedzy, narzędzi i zasobów", rozmawiamy z Andrzejem
Jamrozikiem, prezesem DAWG sp. z o.o.
DAWG zainicjowała program LOWER SILESIA - INNOVATION VALLEY. Czy faktycznie firmy z naszego regionu maja taki
potencjał innowacyjny, byśmy mogli mówić
o Dolnym Śląsku jako dolinie innowacji?
AJ: Niewątpliwie województwo dolnośląskie jest
jednym z tych regionów w kraju, gdzie powstaje
najwięcej patentów, wzorów użytkowych, gdzie
mamy ważne osiągnięcia naukowe i zaplecze
w postaci uznanych uczelni, znaczących międzynarodowych korporacji, jak również dynamicznie
rozwijający się sektor MŚP o ogromnym potencjale intelektualnym. To wszystko predestynuje
nas do tego, byśmy mogli mówić o naszym regionie jako dolinie innowacji. Nawet jeśli nie jesteśmy nią jeszcze teraz, za chwilę będziemy.
To kierunek od którego nie ma odwrotu?
AJ: Tak, zwłaszcza w branżach, w których Dolny Śląsk jest naprawdę bardzo mocny - przemysł
elektryczny, wydobywczy, chemiczny, nauki medyczne, biologiczne, farmaceutyczne. To zresztą
są nasze inteligentne specjalizacje, najważniejsze
wyzwania rozwojowe w sferze innowacyjności,
które zostały uwzględnione w Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 2020. Inwestycje

w sektorze przedsiębiorstw oparte na innowacyjnych produktach, procesach i usługach będą
w najbliższych latach motorem napędowym naszej gospodarki. Będą też kluczem do utrzymania wysokiej pozycji w gronie najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionów.
W jaki sposób program ma wpłynąć na urzeczywistnienie tego celu i przyspieszenie jego
realizacji ?
Zgodnie z założeniami zależy nam z jednej strony na wsparciu merytorycznym ale też finansowym innowacyjnych przedsięwzięć i to zadanie
będzie realizowane m.in. poprzez Konkurs
LOWER SILESIA INNOVATION PRODUCT
VALLEY ale też na przygotowaniu innowacyjnej oferty Dolnego Śląska dla potencjalnych
inwestorów oraz zagranicznych kooperantów.
Chcemy promować na całym świecie innowacyjne produkty i usługi powstające na Dolnym
Śląsku. Bardzo nam zależy zbudowaniu platformy kooperacyjnej przedsiębiorstw sektora MŚP
wdrażających innowacyjne rozwiązania, tak by
właśnie tutaj rozwijały się i poszerzały zdolności innowacyjne regionu. Chodzi także o implementację rozwiązań naukowych, patentów,

i transfer wiedzy w relacji gospodarka-nauka
i odwrotnie.
Czy program to także aspekt finansowy ?
Oczywiście, bo taki rodzaj wsparcia dla innowacyjnych firm jest podstawą ich rozwoju. Projekt
realizujemy z samorządem województwa oraz
Dolnośląskim Funduszem Regionalnym, którego
samorząd jest właścicielem, a który będzie przekazywał środki dla firm dostosowane do potrzeb
danego przedsiębiorstwa oraz fazy jego rozwoju.
To będzie wreszcie produkt szyty na miarę, czego
bardzo brakuje na rynku. Będą to zwrotne instrumenty finansowe, również dla projektów, które nie
miałyby szans uzyskania finansowania z rynku
komercyjnego. Proszę również zauważyć, że nasze
województwo w poprzedniej i w tej perspektywie
na innowacyjność w przedsiębiorstwach przeznaczyło 390 mln euro, co stanowi 19 proc. budżetu
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dziękuję za rozmowę.

Mała firma, która obsługuje największych
EKO-MIX Company to niewielka firma z Kątów Wrocławskich, ale obsługuje największych
potentatów z branży spożywczej, takich jak Unilever, Nestle, Coca Cola, Mlekovita,
grupa Żywiec, Kampania Piwowarska, Bakoma czy Cargill. Audytuje i serwisuje płytowe
wymienniki ciepła, które pełnią newralgiczną rolę w procesach produkcyjnych i służą m.in.
do pasteryzacji wyrobów gotowych. EKO-MIX Company dba więc o stan techniczny tych
urządzeń, od których w głównej mierze zależy jakość zdrowotna wyrobów gotowych.
Przedsiębiorstwo powstało w 1997 roku i jak zapewnia jego
właściciel i dyrektor, Sławomir Hryniewicz, z założenia miało być firmą handlową, zajmującą się sprzedażą części zamiennych do płytowych wymienników ciepła. Napływający
wówczas do Polski zagraniczny kapitał szybko zweryfikował
jednak tę wizję.
- Zagraniczne koncerny, wykupujące polskie zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, zaczęły wprowadzać nowy
system pracy w działach utrzymania ruchu – tłumaczy
Sławomir Hryniewicz. - Opierał się on na outsourcingu,
czyli zlecaniu prac serwisowych i remontowych firmom zewnętrznym.
Właściciel EKO-MIX Company postanowił więc rozszerzyć
działalność o usługi serwisowe , co okazało się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”: klientów przybywało z roku na
rok, wzrastało także zatrudnienie w firmie i - co najważniejsze - rosły także przychody.

Wierzyć w sukces

Obecnie przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi
w zakresie dostaw części zamiennych (uszczelek, płyt) oraz
profesjonalnego serwisu płytowych wymienników ciepła
włącznie z ich audytem.
- To bardzo popularne urządzenie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi rolno-spożywczym, ciepłowniczym,
chemicznym, petrochemicznym, czy nawet hutniczym
– wylicza Sławomir Hryniewicz i dodaje, że w przemyśle
spożywczym wymienniki ciepła służą przede wszystkim
jako pasteryzatory płynnych produktów. W pozostałych
gałęziach są zaś używane do podgrzewania lub oziębiania
płynnych produktów i mediów w różnych procesach technologicznych. Natomiast samo ciepłownictwo wykorzystuje
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je do masowej wymiany i odzysku ciepła.
Jednocześnie dyrektor EKO-MIX Company przyznaje, że od
samego początku wierzył w sukces swojego przedsięwzięcia.
- W przeciwnym razie nie powinienem się w ogóle za to brać
– uważa. - W założeniu miał to być biznes niszowy, który
wtedy nie był jeszcze w Polsce rozwinięty. Wiedziałem też,
że musi to być coś, na czym się znam. Ponieważ zajmowałem się obsługą płytowych wymienników ciepła przez kilkanaście lat, pracując w przemyśle mleczarskim, uznałem, że
będzie to dla mnie odpowiedni kierunek. Ukończone studia
ekonomiczne z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw także miały znaczący wpływ na ten sukces.

Najważniejsze są inwestycje

Choć na polskim rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które oferują podobne usługi, Sławomir Hryniewicz uważa, że
jego firma ma pewną przewagę nad konkurencją .
- Chodzi przede wszystkim o wąską specjalizację – wyjaśnia. - Inni, oprócz przedmiotowego urządzenia, zajmują się
serwisem wielu innych maszyn i urządzeń, my natomiast
skupiamy się tylko na tym jednym, co sprawia, że jesteśmy
najlepsi w tym, co robimy.
Dyrektor dodaje też, że spory wpływ na budowę rynkowej
przewagi mają także takie charakterystyczne dla EKO-MIX
Company czynniki jak natychmiastowa dostępność części
zamiennych, elastyczność w działaniu, posiadanie nowoczesnego parku maszynowego, sprawne i mobilne ekipy
serwisowe, a także doskonała znajomość budowy i zasad
działania płytowego wymiennika ciepła.
- Inwestujemy w nowe technologie, maszyny oraz urządzenia, dzięki czemu możemy pozwolić sobie na stosowanie
nowatorskich rozwiązań np. w sposobie czyszczenia płyt

i wykonywaniu ich ekspertyzy – zapewnia Sławomir Hryniewicz. - Doświadczona załoga oraz doskonała organizacja
pracy sprawiają, że skracamy czas serwisu do minimum, co
jest niezwykle istotne dla naszych klientów. Kiedy nastąpi
awaria pasteryzatora w takich browarach jak Żywiec czy
Lech, starty spowodowane przestojem mogą wynieść nawet
miliony złotych.
Niektóre zakłady wykonują naprawy własnymi siłami, co
zajmuje im średnio około 2-3 dni.
- My robimy to w ciągu kilku lub kilkunastu godzin – precyzuje Sławomir Hryniewicz.
Pytany o plany na przyszłość, właściciel EKO-MIX Company odpowiada:
- Dalszy rozwój i kolejne inwestycje. Rynek cały czas się
zmienia, a my chcemy utrzymać się w czołówce.

Legnicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna
www.kapitaldolnoslaski.pl
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Pierwszy taki program w Polsce

Wartość dodana – postawmy na najlepszych

Marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary
Przybylski i prezes zarządu Dolnośląskiego
Funduszu Rozwoju, Marek Ignor, opowiadają
o nowym projekcie wsparcia przedsiębiorczości
na Dolnym Śląsku

Od podszewki zna wszystkie bolączki naukowca realizującego projekty – kieruje dużymi
międzynarodowymi badaniami. Wie, jak je pozyskać, ale też, co przeszkadza i zniechęca. Teraz –
z drugiej strony – poznaje problemy i ograniczenia administracji. I za punkt honoru stawia sobie
zmianę w działaniu. Z prof. Piotrem Ponikowskim, prorektorem ds. nauki Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu, rozmawiamy o tym, co owa zmiana oznacza w praktyce.

Kto odpowiada za jego realizację?
Cezary Przybylski: Realizacją zajmuje się
Dolnośląski Fundusz Rozwoju, który powierzył udzielanie pożyczek wybranym
regionalnym instytucjom finansowym: Sudeckiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, Agencji Rozwoju
Regionalnego Arleg, Karkonoskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego, Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości oraz Agencji Rozwoju
Regionalnego Agroreg. Podmioty te mają
aktualnie do dyspozycji około 71 mln zł.

Cezary Przybylski

Marek Ignor

Zrejestrowanych firm z sektora MŚP, które
mogą być beneficjentami naszego wsparcia,
jest natomiast na Dolnym Śląsku około 360
tysięcy.
Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorstwo,
aby móc się starać o pożyczkę?
Marek Ignor: Musi mieć siedzibę albo prowadzić działalność na terenie naszego województwa. Aktualnie w ofercie znajdują
się pożyczki tzw. obrotowe. Kwota, o którą
mogą starać się przedsiębiorstwa, to do 100
tysięcy złotych na dowolny cel. Firmy, które chcą przeznaczyć te środki na produkcję,
mogą ubiegać się nawet o większą pożyczkę:
do 250 tysięcy złotych. W tym przypadku
okres spłaty może wydłużyć się do 24 miesięcy. W przypadku pozostałych firm jest to
natomiast dwanaście miesięcy, a rozliczenie
następuje na podstawie oświadczenia pożyczkobiorcy.

Pan Marszałek wspomniał, że pożyczki są
nisko oprocentowane. A mówiąc dokładniej?
Marek Ignor: Stałe oprocentowanie wynosi od
3,03%, natomiast prowizja to przedział 1-3%. To
naprawdę atrakcyjne warunki, zwłaszcza dla firm,
które dopiero zaczynają działalność i nie dysponują zbyt dużym budżetem. W przypadku firm
producenckich oprocentowanie wynosi z kolei od
2,83%, natomiast prowizja nie przekracza 3%.
Jakie będą dalsze kroki i jak będzie się zmieniała oferta wsparcia?
Cezary Przybylski: W najbliższych miesiącach,
w ramach zwrotnych instrumentów finansowych,
zostaną uruchomione różne dedykowane produkty, m.in. pożyczki dla firm rozpoczynających
działalność, instrumenty poręczeniowe, pojawi
się finansowanie quasi-kapitałowe i kapitałowe.
Połączenie środków post-JEREMIE ze środkami
z nowej perspektywy finansowej, generuje łącznie
blisko 1 mld zł na wsparcie sektora MŚP.

Wesołych i Spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
pełnych rodzinnego ciepła i miłości,
góry prezentów pod choinką,
a w Nowym Roku wszelkich sukcesów

Kto relaksu potrzebuje,
niech w Zawoni dom buduje.
Zapraszamy tych, którzy chcą pooddychać
świeżym powietrzem, spędzić aktywnie czas
na rowerze ciesząc oczy malowniczymi trasami rowerowymi po drogach asfaltowych oraz
leśnych i gruntowych przebiegających przez
Koronę Kocich Gór, a jesienią nazbierać pełne
kosze grzybów
Zachęcamy do odwiedzenia Gminy Zawonia!

i spełnienia najskrytszych marzeń

wszystkim Mieszkańcom
Gminy Zawonia
życzy Wójt
Agnieszka Wersta

Interdyscyplinarność – maksymalnie
wykorzystujemy nasz potencjał

Rektor prof. Marek Ziętek zapowiedział wyłonienie głównych dyscyplin naukowych. Ich
wskazanie stało się jednym z pierwszych zadań
nowo wybranego prorektora ds. nauki – Wybrane przez nas kierunki mają interdyscyplinarny
charakter, który pozwoli włączyć się naukowcom z różnych wydziałów. Są też medyczną
przyszłością, wynikającą z tego, czego społeczeństwa całego świata dziś od nas potrzebują–
ocenia prof. Piotr Ponikowski. I jako takie będą
w centrum zainteresowań jednostek decydujących o podziale pieniędzy. I wreszcie kwestia nie
mniej istotna – na czele każdego z nich stoi odpowiednia osoba, która swoim doświadczeniem
pokazała, że daje nam gwarancję dobrej realizacji zadań – dodaje prorektor ds. nauki. – Healthy ageing, to priorytet wynikający z ogromnego problemu społecznego, przed którym staje
współczesny świat. Kieruje nim prof. Ewa A. Jankowska. Na badania obejmujące bardzo szeroko
rozumiany problem zdrowego starzenia się będą
szły teraz największe nakłady. Chciałbym, byśmy
myśleli o tym zagadnieniu szeroko – pamiętając,
że do zdrowego starzenia droga prowadzi przez
zdrowe dzieciństwo, młodość i wiek dojrzały.
Daje nam to ogromne możliwości. W czasie
naszego listopadowego spotkania z ministrem
nauki i szkolnictwa wyższego, w którym towarzyszyłem rektorowi, przedstawiliśmy koncepcję
dużego projektu łączącego wiele nie tylko medycznych dyscyplin o ponadregionalnym, ale
także transgranicznym wymiarze (z planowaną
współpracą z ośrodkami w Niemczech i Czechach) – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
odegra rolę lidera. Medycyna translacyjna, kierowana przez prof. Marzenę Podhorską-Okołów,
połączy badania podstawowe z kliniką głównie
w obszarach chorób układu krążenia, onkologii
i neurodegeneracji. W jej ramach także planowany jest rozwój idei biobankowania – traktowanej
w pełni profesjonalnie – jako usystematyzowany i zaplanowany proces gromadzenia dobrze
opisanego materiału biologicznego. I wreszcie
Epidemiologia kliniczna z docent Katarzyną
Zatońską na czele. Będzie to podstawa do działania dla dwóch pozostałych kierunków; myślimy o stworzeniu odpowiedniej infrastruktury
do badań kohortowych, rozpoczęciu prospektywnego badania obejmującego kohortę osób
mieszkających na Dolnym Śląsku oraz uczestniczenia w dużych badaniach wieloośrodkowych.
Czas odgrywał tu będzie decydującą rolę; te badania będą wymagać dziesiątek lat, ale z punktu
widzenia naszej nauki jest to inwestycja bezcenna – zapewnia prof. Ponikowski.

Budujemy na solidnym fundamencie

Nie jestem ani magikiem, ani politykiem
w kampanii obiecującym nierealne rozwiąza-
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Paweł Golusik

Do kogo skierowany jest przygotowany przez
Urząd Marszałkowski program?
Cezary Przybylski: Z przeznaczonych przez
nas środków mogą skorzystać mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że
proponowane przez nas pożyczki są stosunkowo nisko oprocentowane i w przeciwieństwie
do wielu innych tego typu ofert, nie wiążą się
z żadnymi ukrytymi kosztami. To pierwszy
w Polsce program pożyczek ze środków post-JEREMIE.

nia. Zmiany w nastawieniu i mentalności ludzi
wymagają czasu i wysiłku. Jedno jest pewne –
determinacji ani mnie, ani moim współpracownikom nie brakuje. Słabe punkty? Utrzymanie motywacji. Wprowadzając zmiany
w sferze nauki, chcielibyśmy szybko widzieć
ich efekty. Jestem przekonany, że będą imponujące, tyle tylko że nie za naszej kadencji.
I choć brzmi to nieco pompatycznie, prawda
jest taka, że robimy to w dużej mierze dla naszych następców. To oni w pełni będą czerpać
z podjętych przez nas decyzji i działań. Dla
nich musimy powalczyć z rezerwą do zmian.
Tymczasem ludzka natura już taka jest, że potrzebuje szybkiej gratyfikacji przy podjętym
wysiłku, inaczej kolejne trudności osłabiają
determinację. Trzeba będzie tej motywacji
pomagać i odpowiednio ją wspierać. Szybkich
efektów się nie spodziewam, wierzę za to, że
będą spektakularne. Potrzeba tylko czasu. Tylko tyle, i aż tyle.

Nie interesuje mnie karanie.
Chcę nagradzać.

– Wychodzę z założenia, że szkoda tracić czasu na przekonywanie tych, którym się nie chce.
Osiągamy mistrzostwo w znajdowaniu słabych
punktów i tego, co źle działa; problemów, z którymi musimy się borykać. Może to nasza cecha
narodowa – zastanawia się prorektor ds. nauki. – Szukanie trudnych rozwiązań interesuje
nielicznych. Tych, którzy prą do celu pomimo
trudności, jest jeszcze mniej. Chciałbym się
skoncentrować przede wszystkim na współpracy ze wszystkimi, którzy chcą pracować naukowo, którzy mają pomysły i chcą je realizować
w naszym Uniwersytecie. To im powinniśmy
pokazać, że jako uczelnia widzimy i gratyfikujemy ich wysiłek i zawsze nagradzamy za sukcesy. Doceńmy to – finansowo, organizacyjnie,
jak tylko będziemy w stanie. Motywujmy do
pokonywania kolejnych etapów. I czekajmy na
efekty. Przyjdą. Jestem o tym przekonany.

www.kapitaldolnoslaski.pl
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Marszałek Przybylski –

Kapitał Dolnego Śląska

stawiamy na inwestycje!

W projekcie budżetu na
przyszły rok dochody Dolnego
Śląska wzrastają o 118 mln
złotych. Samorząd będzie
miał do dyspozycji 1,27 mld
złotych. Projekt, który zostanie
przedłożony radnym, zakłada
zwiększenie wydatków m.in. na
transport, kulturę, edukację i
ochronę środowiska.
Drogi i kolej

Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć aż 594 mln złotych.
To ponad 63 mln złotych więcej niż w ubiegłym
roku. Zaplanowano ok. 100 zadań inwestycyjnych w całym województwie. Wśród nich
między innymi brakujące odcinki drogi Bielany-Łany-Długołęka, 16,5 mln złotych przewidziano na obwodnicę Góry, ponad 14 mln
złotych na obwodnicę Bolesławca, a ponad 40
mln złotych na obwodnicę Miękini. Wydatki
na koleje to przede wszystkim dotowanie stale rozwijających się przewozów pasażerskich.
W przyszłym roku pojawią się nowe połączenia, zwiększy się również częstotliwość kursów. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone
na zakup nowego taboru. Koleje Dolnośląskie
są w trakcie finalizacji zakupu pierwszych 11
pociągów, na które samorząd przekaże środki
w wysokości prawie 270 mln zł. Planowane są
również środki na przejmowanie kolejnych odcinków linii kolejowych.

Ochrona zdrowia

Środki przeznaczane na leczenie Dolnoślązaków w „marszałkowskich” szpitalach to
ok. 1,5 miliarda złotych. To pieniądze, które formalnie nie są zapisane w budżecie województwa, ponieważ wynikają z kontraktów podpisywanych z NFZ. Niezależnie od tego zarząd

województwa zaplanował w przyszłorocznym
budżecie kilka inwestycji w obszarze ochrony
zdrowia. Na liście zadań do realizacji są między
innymi budowa Dolnośląskiego Ośrodka Medycyny Innowacyjnej DOMI realizowana przez
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu (5 mln zł). Celem ośrodka będzie leczenie
szeregu chorób cywilizacyjnych np. choroby
sercowo-naczyniowe, neurologiczne, metaboliczne, geriatryczne, diabetologiczne, a także
chirurgia urazowo-ortopedyczna. W 2017 roku
zaplanowano również modernizację budynków. Kontynuowane będą prace związane z budową Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu
z filią w Jeleniej Górze oraz inwestycje w Epsychiatrię.

datków jest m.in. modernizacja Wrocławskiego
Węzła Wodnego. Na ten cel przeznaczono ponad 180 mln złotych. Przeprowadzone zostaną
też niezbędne inwestycje w infrastrukturę melioracyjną, pozwalającą niwelować zagrożenie
powodziowe w regionie. Remont starych wałów bądź budowę nowych zaplanowano między
innymi we Wrocławiu i w gminie Prochowice,
a w Maleszowie zaplanowano budowę zbiornika retencyjnego. 28 mln złotych przeznaczono
na ochronę, rekultywację i poprawę jakości
gruntów rolnych oraz budowę zbiorników
małej retencji i dróg dojazdowych do pól. Samorząd zaplanował 2,5 mln złotych na kolejną
edycję programu odnowy i rozwoju wsi.

Rolnictwo i ochrona środowiska

Na realizację tego celu zaplanowano 52,6 mln
zł. Ponad 4 mln z tej kwoty przewidziano na
pomoc społeczną. Kolejne działania w tym
obszarze to przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, wsparcie integracji zawodowej
oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dolny Śląsk pozostanie jednym
z liderów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Na ten obszar przeznaczone zostanie 270
mln złotych. Także w tym obszarze notujemy
wzrost: o ponad 13 mln złotych. Wśród wy-

Integracja społeczna

Edukacja i nauka

Na edukację i naukę wydamy w przyszłym
roku 95 milionów, tj. o 18 mln więcej niż w tym
roku. Prawie 10 mln z tej kwoty to inwestycje
w infrastrukturę. Blisko 25 mln przeznaczone
zostanie na upowszechnianie i rozwój edukacji
i nauki w regionie, w tym realizację projektu
„Zawodowy Dolny Śląsk”, który ma umożliwić
podnoszenie kompetencji i wspieranie uczniów
poprzez organizację praktyk zawodowych i specjalistycznych kursów.

Sport i turystyka

Na projekty sportowe i turystyczne zarząd województwa zapisał w projekcie budżetu 23 miliony złotych. W porównaniu z ubiegłorocznym
budżetem to wzrost o prawie 50%. Blisko 10
mln złotych przeznaczono na kontynuację pro-

gramu budowy basenów „Dolnośląski Delfinek”,
modernizację Centrum Polskiego Biathlonu na
Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju czy
budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku
granic Polski, Czech i Niemiec. Kolejne 10 mln
złotych zarząd województwa przewidział na
upowszechnianie i rozwój sportu. To pieniądze,
które mają wspierać programy stypendialne dla
dolnośląskich sportowców oraz będą stanowić
wkład samorządu województwa w organizację
Igrzysk The World Games czy wreszcie umożliwią szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo.

Rozwój regionalny i fundusze europejskie

Warto pamiętać, że samorząd województwa
jest dysponentem pieniędzy unijnych (9miliar-

dów złotych w latach 20014-2020) oraz sporych
środków pozabudżetowych. W gestii samorządu są także decyzje dotyczące wykorzystania
środków z tytułu opłat ze środowiska (ponad
118 mln), pieniędzy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (22 mln), czy też z PFRON (11
mln). W samym budżecie na wsparcie rozwoju
regionalnego przeznaczono 90 mln złotych. To
środki przeznaczone między innymi na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich
i wiejskich, funkcjonowanie Dolnośląskiego
Funduszu Pomocy Rozwojowej, a także rozbudowę dolnośląskiego Geoportalu - bazy danych
o Dolnym Śląsku, który zapewnia powszechny
i nieograniczony dostęp do informacji przestrzennej. Większy nacisk zostanie położony
w ciągu następnych lat na promocję gospodarczą regionu.

Kultura i zabytki

Wszystkie instytucje kultury będą dysponować
pulą w wysokości 196 milionów złotych. W samym budżecie województwa na działalność
kulturalną przewidziano 93 miliony złotych ponad 5 milionów więcej niż w ubiegłym roku.
Dodatkowe pieniądze mogą trafić do poszczególnych instytucji w wyniku rozstrzygnięcia
konkursów z poszczególnych programów operacyjnych. Samorząd zapewnił wnioskującym
odpowiednie środki na tzw. wkłady własne.
Stałym punktem budżetu jest program ochrony
zabytków. Samorząd przeznaczył na różne formy wsparcia ochrony zabytków prawie 10 mln
złotych.
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Kapitał Dolnego Śląska

Pracownicy to 99 procent sukcesu

Powiat Wrocławski

Działać lokalnie, myśleć globalnie

Z Janem Marianem
Grzegorczynem, wójtem gminy
Miękinia rozmawia Ryszard
Żabiński

W dobie społeczeństwa obywatelskiego każdy samorząd powinien dbać o edukację
prawną swoich mieszkańców. W przypadku powiatu wrocławskiego, którego liczba
ludności wkrótce przekroczy próg 140 tys. mieszkańców, to zadanie wydaje się nie
lada wyzwaniem. O tym, w jaki sposób władze Powiatu Wrocławskiego dbają o edukację prawną swoich mieszkańców rozmawiamy z Romanem Potockim, starostą
Powiatu Wrocławskiego.
Panie Starosto, pod koniec listopada w Kątach
Wrocławskich odbyło się I Forum Sołtysów
Powiatu Wrocławskiego. To nie jedyny projekt
adresowany w tym roku do sołtysów….
W tym roku zrealizowaliśmy już cykl 3 spotkań
z sołtysami wszystkich gmin z terenu powiatu.
Sołtysi odgrywają bardzo ważną rolę w procesie
budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jako
liderzy swoich miejscowości, sołtysi są dla nas
nieocenionym partnerem we współpracy. Za ich
pośrednictwem staramy się dotrzeć z informacjami do szerokiego grona mieszkańców powiatu. To ważne zwłaszcza w kontekście potrzeby
rozwijania edukacji prawnej naszego społeczeństwa.
Podczas cyklicznych spotkań z sołtysami staramy
się rozmawiać o ważnych z punktu widzenia edukacji prawnej i obywatelskiej tematach, takich jak:
prawa i obowiązki konsumenckie, edukacja prawna, zasady rejestracji organizacji pozarządowych,
możliwości pozyskiwania środków budżetowych
z Powiatu i Unii Europejskiej. Sięgamy również
po tematy niszowe i poruszające opinię publiczną,
takie jak na przykład bezpieczeństwo i ochrona
zwierząt, które było jednym z kluczowych tematów listopadowego Forum Sołtysów.

Edukacja prawna dzięki staraniom Powiatu zagościła również w szkołach…
Tak, zrealizowaliśmy cykl lekcji prawnych w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu. Podczas lekcji uczniowie zapoznali się z prawami i obowiązkami obywatelskimi
oraz możliwościami dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, która w tym roku zafunkcjonowała
w 5 punktach na terenie powiatu wrocławskiego.
Pojawienie się punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej w powiecie jest elementem szerszego,
systemowego działania na poziomie kraju…
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej. Zgodnie z intencją ustawodawcy
punkty mają gwarantować bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym
i niwelować zbyt często występującą w naszym kraju
barierę finansową do korzystania z profesjonalnej
usługi prawnej. W powiecie powstało 5 takich punktów: w Długołęce, Kątach Wrocławskich i w Sobótce
(punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe), Kobierzycach (punkt prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką), Siechnicach (punkt pro-

wadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych).
Powstanie punktów usankcjonowały stosowne porozumienia pomiędzy Powiatem i ww. gminami.
Mówiąc o edukacji prawnej, nie sposób pominąć organizacji pozarządowych. Są one zapewne
ważnym partnerem dla samorządu?
Tak z pewnością, zważywszy, że mamy ich w powiecie wrocławskim ponad 500. Z myślą o wsparciu informacyjnym przedstawicieli trzeciego
sektora organizowane są m.in. Fora Organizacji
Pozarządowych Powiatu Wrocławskiego, z udziałem wielu instytucji i urzędów wspierających organizacje pozarządowe. Co roku organizujemy
otwarte konkursy ofert na zadania realizowane
w obszarze kultury i sportu, ochrony środowiska.
Właśnie ogłosiliśmy kolejny konkurs dla trzeciego
sektora na przyszłoroczne zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz kultury fizycznej. Wkrótce ogłosimy również pozostałe konkursy związane m.in.
z ochroną środowiska.

Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wszystkim mieszkańcom naszej gminy
wiele radości przy wigilijnym stole,
wzajemnego zrozumienia i spokoju.
Niech te święta będą dla Państwa szczęśliwe,
a nadchodzący Nowy Rok 2017
niech przyniesie pomyślności i sukcesy

Gmina Miękinia jest synonimem gospodarczego sukcesu. Jak Pan ocenia mijający rok, czy dobra passa w gminie trwa nadal? Z czego jest Pan
najbardziej zadowolony?
Najbardziej jestem zadowolony ze swoich współpracowników, bo to dzięki nim znaleźliśmy się
w tym miejscu, w którym jesteśmy. Pracownicy
Urzędu Gminy w Miękini stanowią bardzo zgrany zespół, kompletowaliśmy go od wielu lat i teraz bardzo dobrze funkcjonuje. Pracownicy to 99
procent naszego sukcesu.
Gdy pozyskiwał Pan pracowników z sąsiednich
gmin, to na kogo Pan stawiał, na specjalistów
od środków unijnych?
Samo napisanie wniosku o unijną dotację nie
załatwia sprawy. Urząd musi być zgranym, bardzo dobrym zespołem fachowców. Muszą być
specjaliści od planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska, finansów. Wystarczy,
że znajdzie się jedno słabe ogniwo, a już cała maszyna przestaje dobrze pracować. Dopiero wtedy
można mówić o pełnym wykorzystywaniu niewątpliwych atutów gminy jakimi są: dostępność
komunikacyjna, autostrada A-4, zmodernizowana droga krajowa 94, międzynarodowa linia kolejowa E-30 Wrocław – Legnica – Drezno, która
też przebiega przez gminę, czy bliskie sąsiedztwo
Portu Lotniczego we Wrocławiu.
O dobrobycie danego samorządu w dużej
mierze stanowią firmy. Mogą się one rozwijać
w Parku Przemysłowym Źródła – Błonie o powierzchni 125 hektarów, ale też i w innych miejscowościach gminy Miękinia. Czy w tym obszarze nie dostrzega Pan spowolnienia?
Takie zjawisko u nas nie występuje. Jesteśmy, ze
wspomnianych wyżej względów, ciągle bardzo
atrakcyjni dla inwestorów. Ostatnio na przykład
we Wróblowicach, niemal równocześnie, rozpoczęły realizację swoich zamierzeń inwestycyjnych
dwie firmy: Nordis oraz WAGO ELWAG. Nordis
wszedł do Wróblowic w sierpniu, a już w kwietniu przyszłego roku ma mieć postawioną wielką
chłodnię. To jest imponujące tempo.
Z drugiej jednak strony boli to, że nadmiar biurokracji w centralnych organach państwowych,
wielość, sprzecznych nieraz ze sobą przepisów

Z wyrazami szacunku
Jan Żukowski
Wójt Gminy Żórawina
Budowa kompleksu szkolno - sportowego w Lutyni
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krępuje inicjatywę przedsiębiorców. Występuje na
przykład taka sytuacja: firma zainwestowała, budowana jest droga dojazdowa niezbędna do funkcjonowania przedsięwzięcia. W trakcie inwestycji
zmieniają się zasady dotyczące budowy skrzyżowań dróg. Żeby inwestycja trwała dalej trzeba uzyskać zgodę na odstępstwo od warunków
technicznych. Okazuje się, że taką zgodę może
wyrazić tylko minister. A na decyzję trzeba czekać pół roku. Przecież w tym czasie firma może
zbankrutować. Gdyby posłowie mi nie pomogli,
nie poradzilibyśmy sobie z tym problemem. Takich przykładów jest niestety mnóstwo. Jeżeli nie
mielibyśmy w gminie zgranego zespołu fachowców, chętnego do pomocy inwestorom w takich
sytuacjach, nie mielibyśmy tylu firm i takiej bazy
podatkowej.
Cieszy Pana to, że w gminie cały czas przybywa nowych mieszkańców, którzy właśnie tu się
osiedlają?
Cieszy, bo mamy z tego tytułu większe wpływy
podatkowe. Z drugiej strony, nakłada to na gminę
zwiększone obowiązki, na przykład konieczność
jeszcze większego inwestowania w infrastrukturę,
oświatę, rekreację. Kosztem prawie 21 milionów
złotych zaczynamy budować w Lutyni zespół
szkolno - przedszkolny z salą sportową i żłobkiem
oraz niezbędną infrastrukturą. Przedsięwzięcie to
będzie finansowane z wielu źródeł m.in. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymamy 1,8
mln zł na budowę hali sportowej. Uzyskaliśmy też
ponad 6 mln zł ze środków unijnych na budowę
szkoły podstawowej i żłobka oraz 0,5 mln zł na
budowę drogi do tego kompleksu. Dofinansowa-

nie do drogi odbędzie się w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019. Na liście rankingowej 29 przyznanych dotacji zajęliśmy wysokie,
trzecie miejsce. Jednocześnie mam nadzieję, że
to nie koniec środków zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia. Głośno myślimy jeszcze
o dotacji do budowy żłobka. To wszystko pokazuje jak ważny jest tzw. montaż finansowy, umiejętność sfinansowania dużych przedsięwzięć z wielu
źródeł. W ten sposób uruchamia się inwestycyjne
koło zamachowe. Na przedsięwzięcia inwestycyjne emitujemy też gminne obligacje.
Z drugiej strony, cieszy nas bardzo aktywność
społeczna bardzo wielu mieszkańców naszej
gminy. Tak właśnie powinno być, pojawiają się
społeczni liderzy, którzy wkładają własną pracę,
w realizację wielu przedsięwzięć, a my jako gmina wspomagamy ich w realizacji takich celów.
Dzięki takim inicjatywom możemy pochwalić się np. piłkarskim klubem Czarni Białków
z powodzeniem występującym w A klasie. Klub
powstał z niczego dzięki mobilizacji całej wsi.
Takich przykładów jest znacznie więcej. Uczy to
gospodarskiego podejścia - sami coś zaproponujmy, stwórzmy, a gmina na pewno się do tego
dołoży. Kończymy np. gminny program grantowy „Miękińska Inicjatywa Razem”. W tym roku
gmina przeznaczyła na ten cel 100 tys. złotych.
Stawiano przede wszystkim na zagospodarowywanie miejsc rekreacyjnych, infrastruktury turystyczne i sportowej. Zasada jest taka – gmina
kupuje materiał, ale pomysł i robocizna, to praca
własna mieszkańców.
Gmina graniczy ze stolicą Dolnego Śląska. Jak
układa się współpraca z Wrocławiem?
Będzie następowała dalsza integracja gminy
z Wrocławiem. Uporządkowaliśmy gospodarkę
wodno - ściekową, ścieki odprowadzane są m.in.
do oczyszczalni w Janówku we Wrocławiu. Teraz
od 1 stycznia będziemy otrzymywać z Wrocławia
wodę. Aby to było możliwe należało zbudować
kolektor prowadzący do Janówka, centralną przepompownię w Wilkszynie. Integracja z Wrocławiem odbywać się będzie również na płaszczyźnie społecznej, poprzez rozwój wielu wspólnych
programów edukacyjnych. Wspólnie piszemy
projekty nakierowane przede wszystkim na rozwój dzieci i młodzieży, zapewniając im dodatkowe zajęcia przedszkolne i szkolne.

www.kapitaldolnoslaski.pl
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Inwestycyjne apogeum

Z Ryszardem Pacholikiem, wójtem gminy Kobierzyce rozmawia
Ryszard Żabiński

Bieżący rok w gminie Długołęka
to przede wszystkim inwestycje,
na które przeznaczono 1/3 z ok.
107-milionowego budżetu.
Rozbudowuje się zaplecze
edukacyjne, rozwija się
infrastruktura. I co najważniejsze,
gminie udało się pozyskać
na te cele niemałe pieniądze
z krajowych i unijnych środków
zewnętrznych.

Spróbujmy to zatem wyjaśnić. Ostatnio kilku
dużych inwestorów działających na terenie
Wrocławia, jak choćby AB S.A., postanowiło przeprowadzić się do gminy Kobierzyce.
Oczywiście tu jest taniej, można działać na
większym terenie itd. Ale czy tylko?
Staramy się zawsze iść na rękę inwestorom.
U nas inwestor ma łatwiej niż np. we Wrocławiu, mamy prostą strukturę organizacyjną,
łatwy jest dostęp do osób decyzyjnych. To
dla przedsiębiorcy jest bardzo ważne. Mamy
w gminie bardzo różnych inwestorów, są wielkie firmy działające w skali globalnej, ale też
mamy małe i średnie przedsiębiorstwa z polskim kapitałem i jest ich coraz więcej. Wejście,
przed laty, koncernu LG do naszej gminy uruchomiło proces napływu kolejnych inwestorów,
proces, który trwa cały czas. Cały czas jesteśmy
w stanie przyjmować nowych przedsiębiorców,
bo mamy świetnie przygotowane i uzbrojone
tereny. Powstaje coraz więcej centrów logistycznych. To są dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych pod dachem, co z punktu widzenia
wpływów podatkowych do budżetu gminy ma
bardzo duże znaczenie.
I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz – wszystkich inwestorów, zarówno tych globalnych, jak
i mniejszych np. z polskim kapitałem, traktujemy
tak samo, zawsze służąc im pomocą i wparciem.

Kiedy rozmawiam o dokonaniach Kobierzyc,
zawsze słyszę: no tak Kobierzyce to jest bogata gmina, oni mają rentę położenia, więc
teraz tylko odcinają kupony…
Oczywiście, że mamy taką rentę - bardzo dobre
położenie geograficzne. Zastanówmy się jednak,
czy renta położenia, to w dzisiejszych czasach
jest jeszcze tak wielkim atutem jak kiedyś. Przecież autostrada A4 jest zakorkowana, a jej standard, choćby brak poboczy, pozostawia wiele
do życzenia. To ja już wolę podróżować drogą
ekspresową. A ile gmin jest położonych wzdłuż
takich dróg i ma tym samym rentę położenia?

Zespół Szkolno-Przedszkolny wraz ze żłobkiem w Wysokiej
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Jaką Pan ma wizję rozwoju gminy na dalsze
lata?
Dokończyć wielkie tematy, które rozpoczęliśmy wcześniej. Mówię o takich zagadnieniach
jak kanalizacja, inwestowanie w oświatę, drogi
i bezpieczeństwo mieszkańców. Chcemy już
w 2018 roku zakończyć budowę nowej oczyszczalni ścieków w Kobierzycach, skanalizować
jedenaście miejscowości, stworzyć dwa główne
źródła odbioru ścieków: Wrocław dla północnej części gminy i Kobierzyce dla południowej.
Do 2020 roku cała gmina powinna już być
skanalizowana. Przedsięwzięcie to planujemy
sfinansować między innymi ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Władze gminy zawsze kładły duży nacisk na zapewnienie swoim mieszkańcom nowoczesnej i profesjonalnej bazy edukacyjno-sportowej. W ubiegłym
roku w Kiełczowie oddano do użytku nowy budynek szkoły – idąc za ciosem, we wrześniu tego
roku w Długołęce otwarto nowoczesne skrzydło
dydaktyczne w zespole szkolno-przedszkolnym.
W ramach inwestycji powstał dwukondygnacyjny
budynek z pięknie i merytorycznie wyposażonymi salami lekcyjnymi, który kosztował 3,1 mln
zł. W przyszłym roku rozpocznie się kolejny etap
prac – przebudowa starej części szkoły. Ogólnie na
ten cel, gminie udało się zdobyć w sumie 2,2 mln
zł z funduszy europejskich. Warto podkreślić, że
dzieci mogą się tu uczyć od najmłodszych lat aż do
liceum. - Jako jedna z nielicznych gmin w Polsce
posiadamy publiczny żłobek – przypomina wójt
Iwona Agnieszka Łebek. - Można śmiało powiedzieć, że uczniowie, których ciągle przybywa, mają
komfortowe warunki do nauki. Nasza gmina nie
narzeka na niż demograficzny. Rodzi się coraz więcej dzieci. To napawa optymizmem i sprawia, że w
planach mamy kolejne przedsięwzięcia w temacie
oświaty – mówi wójt.

Sportowy zawrót głowy

Niebawem rozpoczną się prace przy budowie
pełnowymiarowej hali sportowej, obok budynku
szkoły w Kiełczowie. Wartość zadania, które ma
się zakończyć pod koniec października przyszłego roku, to blisko 4,5 mln zł. Na ten cel gmina
otrzymała dofinansowanie ze środków krajowych

w wysokości blisko 1,3 mln zł. Jeszcze w tym roku
w planie jest wykonanie projektu budynku kolejnego przedszkola. To odpowiedź na sukcesywny
napływ nowych mieszkańców do gminy Długołęka. Rocznie melduje się tu ich ok. tysiąca. - Nasze
realizacje w zakresie rozwoju bazy edukacyjno-sportowej uwzględniają zarówno potrzeby uczniów, jak i mieszkańców – dodaje Iwona Agnieszka Łebek, mając na myśli chociażby dwa stadiony
lekkoatletyczne, z których korzystają ludzie w każdym wieku. 1 września oficjalnie otwarto drugi
w gminie stadion lekkoatletyczny, który znajduje
się w Łozinie (pierwszy jest w Długołęce) - kwota
dofinansowania: ok. 150 tys. zł a niedawno oddano do użytku kolejne boisko wielofunkcyjne, tym
razem w Wilczycach (kwota dofinansowania: 130
tys. zł). – Stawiamy na rozwój fizyczny naszych
obywateli – podkreśla Iwona Agnieszka Łebek.
- Co roku inwestujemy w budowę placów zabaw
i siłowni zewnętrznych, które znajdują się już praktycznie w każdej z 41 miejscowości. Dzięki współpracy z Młodzieżową Radą Gminy udała nam się
także realizacja całkowicie nowego dla nas projektu
– streetworkoutu – mówi wójt. Na budowę placu
rekreacyjnego gminie udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 22,5 tys. zł. Do końca grudnia
w Długołęce, obok bieżni, stanie też murowana szatnia. - Poza tym jesteśmy w trakcie opracowywania
dokumentacji projektowej dla budowy pierwszych
kompleksowych połączeń rowerowych na terenie
gminy Długołęka – dodaje wójt. - Obecnie przygotowywany jest projekt dla budowy drogi rowerowej

łączącej centrum gminy z sąsiednimi – Oleśnicą
i Wrocławiem. Naszym celem jest zamknięcie całej
gminy siatką połączeń, by umożliwić komfortowy
ruch rowerowy, zarówno w obrębie naszej gminy,
jak i gmin sąsiednich – zapowiada Łebek. W tym
celu gmina złożyła też partnerski wniosek o dofinansowanie w wysokości 7,6 mln zł.

By żyło się łatwiej

Kolejnym priorytetem inwestycyjnym w gminie
jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Od 16
lat na terenie całej gminy kontynuowany jest ten
czasochłonny i wymagający sporych nakładów finansowych proces. W 2016 r. przeznaczono na ten
cel 1/4 budżetu inwestycyjnego, tj. ok. 6,25 mln zł.
Nie zapomina się tu również o modernizacji i budowie dróg oraz chodników a także oświetlenia.
Niezwykle istotnym przedsięwzięciem z punktu
widzenia bezpieczeństwa, była budowa remizy
strażackiej w Pasikurowicach. Warto podkreślić,
że gmina Długołęka, z sukcesem zdobywa na
swoje inwestycje pieniądze z krajowych i unijnych
środków. W tym roku, do tej pory udało się pozyskać dotacje w sumie blisko 4,5 mln zł. - Liczba mieszkańców 41 gminnych miejscowości stale
rośnie. To dla nich rozbudowujemy drogi, szkoły
i dbamy o ciągły rozwój. Jeśli przez idealne miejsce do życia rozumiemy takie, które zapewnia
bezpieczeństwo, edukację, rozwój infrastruktury
oraz ochronę zdrowia, to powiem nieskromnie, że
gmina Długołęka w ten kanon wpisuje się doskonale – podsumowuje Iwona Agnieszka Łebek.

Boisko wielofunkcyjne w Wilczycach to kolejny powstały w tym roku obiekt
sportowy na terenie gminy Długołęka

fot. Anna Chomicka

Po to, aby przyciągać i utrzymywać inwestorów,
tworząc tym samym bazę podatkową dla gminy,
nie wystarczy już tylko dogodne położenie.

Street workout w Długołęce jest pierwszym tego typu obiektem w gminie

fot. Archiwum UG Długołęka

Pozostaje jeszcze problem codziennych dojazdów do Wrocławia.
Rzeczywiście, dojazd do pracy samochodem
do Wrocławia może być kłopotliwy. Ludzie narzekają na korki przy wjeździe do Wrocławia,
zwłaszcza w okolicach Wysokiej, gdzie kumuluje się też ruch z Żórawiny. Trzeba jednak pamiętać, że podstawowy problem polega na tym,
że ulice wlotowe do Wrocławia, jak na przykład
ulica Karkonoska, nie są w stanie przyjąć tak
dużego ruchu. To co my możemy zrobić jako
samorząd, to inwestować w rozwój gminnej
komunikacji i w lokalne drogi. Mamy bardzo
dobrze rozwiniętą własną komunikację autobusową, do której dopłacamy z budżetu. Linie
autobusowe łączą Wrocław z wszystkimi trzydziestoma trzema miejscowościami naszej gminy. Kursują przez cały rok, w niedziele, święta,
częściowo też w nocy. Mamy bardzo dobrze
rozwiniętą sieć dróg, stale je modernizujemy.
Uczestniczymy m.in. w programie Starostwa
Powiatu Wrocławskiego „Bezpieczna droga”.
Wielką zmianą dla mieszkańców będzie remont
linii kolejowej prowadzącej od Sobótki przez Kobierzyce do Wrocławia i wznowienie na niej regularnych przewozów pasażerskich. Jest to duże
przedsięwzięcie realizowane przez samorząd
województwa. Powinno być ono zakończone
w 2020 roku. Po naszej stronie będzie m.in. budowa przystanków. Powstanie takiej linii ogromnie ułatwi codzienne dojazdy do Wrocławia.

fot. M. Mazurkiewicz

Z czego wynika tak duży zakres inwestycji
w oświacie w gminie? Można by bowiem wymienić jeszcze wiele innych przedsięwzięć,
jak budowa nowego żłobka, czy przedszkola
w Kobierzycach?
Musimy pamiętać, że gmina jest bardzo atrakcyjna m.in. dla mieszkańców Wrocławia. Wielu
z nich osiedla się u nas. Ten proces trwa już od
wielu lat. Są to z reguły ludzie młodzi, z dziećmi.
Muszą mieć odpowiednie warunki do życia. Ten
trend do osiedlania się w Kobierzycach zauważają również deweloperzy. Wkrótce w Kobierzycach rozpocznie się budowa osiedla na dwieście
pięćdziesiąt mieszkań. Ci, którzy je kupią z pewnością będą zadowoleni. Cena mieszkania będzie na pewno niższa niż we Wrocławiu, w Kobierzycach mają przedszkole, szkołę, jest piękny
stadion, park. No i trzeba pamiętać, że koszty

życia, na które składają się m.in. opłaty za media
są znacznie mniejsze niż we Wrocławiu.

fot. Ewelina Anisimowicz

Inwestujemy w rozwój
Jak Pan ocenia rok 2016 dla gminy Kobierzyce, z czego jest Pan najbardziej zadowolony?
Rok 2016 był kontynuacją wielu rozpoczętych
już wcześniej przedsięwzięć. Szczególnie jednak cieszy mnie zakończenie budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze żłobkiem
w Wysokiej. To bardzo duże przedsięwzięcie,
realizowaliśmy je ze środków własnych gminy.
Takie inwestycje cieszą szczególnie, gdyż dzięki
nim poprawia się znacznie jakość życia mieszkańców. Nie trzeba na przykład dowozić dzieci
do szkół w sąsiednich miejscowościach i co bardzo ważne, dzięki takim przedsięwzięciom załatwiamy problem jednozmianowości w szkołach. Nie każdy z rodziców ma na przykład
w rodzinie dziadków, żeby mogli oni dowozić
dzieci w późniejszych godzinach do szkoły.
Cieszy również zakrojony na bardzo dużą skalę remont szkoły w Kobierzycach. Zakres prac
był tak duży, że trzeba je było rozłożyć na dwa
lata, gdyż można je było przeprowadzać tylko
w miesiącach wakacyjnych.
Niestety jednak zmiany w oświacie, likwidacja
gimnazjów, stwarzają nowe problemy, na które
nie możemy elastycznie, ot tak, od razu, reagować.
Nie da się bowiem z miesiąca na miesiąc dopasować liczbę i charakter budynków szkolnych do
zmian w oświacie. Zbudowanie nowych szkół,
zmiana ich charakteru, to jest proces wieloletni.
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Trening dopasowany do oczekiwań
Holmes Place to miejsce, gdzie wszystko łączy
się w doskonałej harmonii w standardzie
ultra-premium, na który Państwo zasługują.
U nas odnajdą Państwo przestrzeń, gdzie
w pełnym komforcie można trenować,
odpoczywać po intensywnym dniu w pracy
i aktywnie spędzać czas ze znajomymi.

Gmina Prusice oferuje tereny
pod przyszłe inwestycje
Dlaczego warto inwestować w Prusicach? Odpowiedź jest bardzo
prosta. Jak zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor
Bandrowicz w Prusicach są wartościowe tereny inwestycyjne, niskie
stawki podatków i opłat lokalnych, bliskość do autostrad, bliskość
do lotniska oraz aktywna pomoc przy realizacji inwestycji.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów samorząd prusicki zarządzany przez
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza przygotowuje plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące również grunty
przeznaczone pod działalność gospodarczą.
- Tam, gdzie to możliwe, dokonywane są
zmiany istniejących planów zagospodarowa-

Nasz zespół tworzą najlepsi eksperci fitness i trenerzy
personalni, a współpraca z Kandara SPA sprawia,
że nasza kompleksowa oferta zapewnia trening
i regenerację dopasowaną do Państwa oczekiwań
i potrzeb. Zachęcamy do odwiedzenia naszego
biura sprzedażowego, znajdującego się w budynku
OVO Wrocław na 3 piętrze, gdzie będą mogli
Państwo uzyskać więcej informacji na temat oferty
klubu oraz usług i udogodnień.
Będzie nam bardzo miło spotkać Państwa w naszym
klubie.

Dlaczego warto
inwestować
w Prusicach?
- wartościowe tereny
inwestycyjne,

Serdecznie zapraszamy!

www.holmesplace.pl

- niskie stawki podatków
i opłat lokalnych,
- bliskość autostrad,

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości i rodzinnego ciepła.

bliskość lotniska,

Są też okazja do refleksji nad mijającym czasem i snuciem planów na nadchodzący rok.

- aktywna pomoc przy
realizacji inwestycji.

W tych wyjątkowych dniach chcemy złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia miłości,spokoju i wszystkiego dobra.
Abyśmy mogli z nadzieja patrzyć w przyszłość
a dla siebie nawzajem byli pełni zrozumienia i życzliwości.
Adam Zaniewski
Przewodniczący Rady Gminy
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nia przestrzennego, dzięki czemu zwiększane
są obszary pod inwestycje gospodarcze – opowiada włodarz Prusic, dodając: - Ważnym
elementem wpływającym na atrakcyjność
naszych terenów są niewątpliwie liczne inwestycje gminne, poprawiające komunikację
i uzbrojenie gruntów.
Ostatnim dużym przedsięwzięciem w tej dziedzinie jest budowa S5. Inwestycja ta przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności miasta
Prusice, a szczególnie terenów położonych przy
nowobudowanej drodze, w tym obszarów przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Na chwilę obecną przedstawiamy
Państwu ofertę: atrakcyjnych działek
inwestycyjnych przy DK5
Tereny inwestycyjne znajdujące się bezpośrednio przy drodze krajowej nr 5, z wydzielonymi
trzema zjazdami - to pięć działek o łącznej powierzchni 16,0342 hektara. Teren ten nie jest
objęty planem, w studium jest to strefa inwestycyjno-mieszkaniowa. Sieć wodociągowa
jest po przeciwnej stronie drogi, w niewielkiej
odległości (do 200 metrów) znajduje się prąd
i kanalizacja. Przy drodze biegnie też światłowód. Korzystne położenie w bliskości aglomeracji wrocławskiej i tylko 30 minutowy dojazd

do międzynarodowego lotniska we Wrocławiu
podnosi walory strefy.
Teren położony jest przy drodze krajowej nr
5 i budowanej trasie S5 z węzłem komunikacyjnym „Prusice” w korzystnej odległości odważniejszych punktów/miast: Wrocław – 30
km, Poznań – 130 km, Berlin – 360 km oraz 10
km do stacji Kolejowej w Trzebnicy na linii 326
i Stacji kolejowej w Skokowej na linii E59.
W Prusicach znajduje się Zespół Szkół z kompleksem sportowym, kino, nowoczesne Prusickie Centrum Fitness oraz innowacyjna Biblioteka - Multiteka.
Na terenie Gminy Prusice znajduje się Pałac
Brzeźno z 40 stylowymi pokojami i apartamentami, dwiema restauracjami ze zdrową kuchnią,
strefą SPA & Wellness oraz malowniczym 18
dołkowym polu golfowym.

Jan Marian Grzegorczyn
Wójt Gminy Miękinia

www.kapitaldolnoslaski.pl
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15

grudnia
czwartek / Thu
20:00

NFM, Sala Główna KGHM

Taniec w NFM
Huang Yi & KUKA

grudzień

17

C

NFM, Sala Główna KGHM

Potęga uczuć

M

Y

Mario Venzago, Maximilian Hornung, NFM Filharmonia Wrocławska

CM

MY

Program:
L. Janáček Zazdrość – uwertura
R. Schumann Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129, III Symfonia Es-dur
op. 97 „Reńska”

CY

Malwina Kotz – skrzypaczka NFM Filharmonii Wrocławskiej, fot. Łukasz Rajchert

CMY

K

grudnia
sobota / Sat
19:00

30
31

grudnia
piątek / Fri
19:00

NFM, Sala Główna KGHM

grudnia
sobota / Sat
19:00

Sylwester 2016
Daniel Raiskin, Jan Lisiecki, NFM Filharmonia Wrocławska,
Grażyna Wolszczak
Program:
K. Szymanowski Uwertura koncertowa E-dur op. 12
E. Grieg Koncert fortepianowy a-moll op. 16
A. Dvořák IX Symfonia e-moll op. 95 „Z Nowego Świata”

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu posiada w ofercie kilka tysięcy ha na terenach aktywności gospodarczej. Wśród nich największym zainteresowaniem
cieszą się grunty inwestycyjne. W listopadzie bieżącego roku
Agencja sprzedała działki na terenie Wrocław-Wojszyce, odprowadzając tym samym do Skarbu Państwa 17 000 000 zł.
Obecnie trwa przetarg na tereny położone w Bielanach Wrocławskich. Grunty te znajdują się w sąsiedztwie parku technologicznego Prologis, magazynów firmy Amazon i fabryk Cadbury
Wedel Poland oraz Cargill. Atutem działek jest bliskie sąsiedztwo z Wrocławiem i usytuowanie nieopodal najważniejszych
w regionie węzłów komunikacyjnych.
W ofercie ANR znajdują się ponadto atrakcyjne kompleksy działek, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, które znajdują się w południowej części Wrocławia,
w dzielnicy Krzyki. Teren ten charakteryzuje się dogodnym
dojazdem do centrów handlowych, Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia oraz portu lotniczego.
Na Dolnym Śląsku znajduje się ponadto wiele zabytkowych pałaców o różnej kondycji technicznej, a OT ANR we Wrocławiu
posiada zgodę Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa na sprzedaż 14
z nich. Znajdują się one m.in. w Bobolicach nieopodal Ząbkowic
Śląskich, w Dalborowicach koło Sycowa, w Ligocie w pobliżu Góry
oraz w Ławicy tuż pod Kłodzkiem. Interesująco przedstawiają się
także klasycyzujący pałac w Jałowcu, (powiat Zgorzelski), manierystyczny obiekt w Tyńczyku Legnickim oraz niewielki, ale przytulny
obiekt w Zebrzydowie. Wszystkie posiadają niezwykłe walory historyczne i stanowią architektoniczną wizytówkę Dolnego Śląska.
Do sprzedaży przygotowywane są już kolejne pałace, a wśród
nich dwa pod Wrocławiem (w Małkowicach i Sośnicy) i jeden
w samej stolicy Dolnego Śląska (pałac Świniary). OT ANR we
Wrocławiu dysponuje największą liczbą takich obiektów ze
wszystkich oddziałów terenowych, będąc jednocześnie największym oferentem na rynku nieruchomości zabytkowych. Agencja
stara się pomagać ich nabywcom, oferując preferencyjne warunki kupna. W przypadku obiektów objętych wpisem do rejestru
zabytków, możliwe jest obniżenie ceny nawet o 50% pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na renowację i rozliczenia posiadłości w ciągu pięciu lat od nabycia.
O atrakcyjności oferty Agencji mogą świadczyć obiekty, które
zostały już sprzedane i takie jak centrum konferencyjne z hotelem z Wojanowie, hotele w Borku Strzelińskim czy Zamek
Topacz nieopodal Bielan Wrocławskich. Dzięki nowym właścicielom i rewitalizacjom stanowią one obecnie architektoniczne
perły Dolnego Śląska.

Warto wspomnieć, że znowelizowanie ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego obszarów wiejskich jest dobrym orężem broniącym polskie gospodarstwa rodzinne przed spekulacją gruntami
rolnymi, szczególnie przez obcokrajowców i zagraniczne fundusze inwestycyjne, bowiem do tej pory polskim rolnikom było
bardzo trudno z nimi konkurować przy zakupie ziemi. Nowelizacja preferuje gospodarstwa rodzinne i sprzyja ich rozwojowi
ograniczając nieuczciwą konkurencję. Umożliwia ich rozwój
i powiększenie areałów poprzez dzierżawę gruntów i w konsekwencji zwiększenie produkcji rolnej. Bardzo istotne jest również to, że większe gospodarstwo rodzinne będzie również bardziej konkurencyjne na rynku europejskim.
Wszystkie informacje dotyczące nowych przepisów obrotu ziemią na rynku prywatnym, w myśl przepisów Ustawy
o Kształtowaniu Ustroju Rolnego dostępne są pod numerem infolinii tel. 71-356 39 19 wew. 776 lub po wybraniu
nr 4 w godz. 12.30 do 14.30 więcej inf., dostępnych na stronach internetowych:

www.anr.gov.pl
www.gospodarstwopolska.pl
www.minrol.gov.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZETARGACH
www.wroclaw.anr.gov.pl
Skontaktuj się z nami: ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, tel. 71 356-39-19
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SADKÓW gmina Kąty Wrocławskie

LEGNICA Tarninów

KOSTOMŁOTY – dz. nr 485/41

ŹRÓDŁA gm. Miękinia

Powierzchnia: działka nr 11/10 - 0,1426 ha, działka nr 11/12 - 0,1658 ha, działka nr
11/13 - 0,1565 ha, działka nr 11/16 - 0,1509 ha wraz z udziałem w wysokości 1/6
części w działce nr 11/20, działka nr 11/17 - 0,1631 ha wraz z udziałem w wysokości 1/6 części w działce nr 11/20, działka. nr 11/21 - 0,1511 ha wraz z udziałem
w wysokości 1/6 części w działce nr 11/20, działka nr 11/22 - 0,1520 ha wraz z
udziałem w wysokości 1/6 części w działce nr 11/20, działka nr 11/23 - 0,1520 h a
wraz z udziałem w wysokości 1/6 części w działce nr 11/20
Przeznaczenie: Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wsi Sadków.
Przewidywany termin sprzedaży: 2016 r.
Działki nr: 11/10, 11/12, 11/13, 11/16, 11/17, 11/21, 11/22, 11/23 AM-1

Powierzchnia: działka nr 140/6- 0,4857 ha, działka nr 140/8- 0,9385 ha, działka nr
140/10- 0,5101 ha, działka nr 140/11- 0,1671 ha
Zabudowana: Tak
Szczegółowy opis nieruchomości Nieruchomość w śródmiejskiej części miasta
pomiędzy ulicami Chojnowską (DK 94 relacji Zgorzelec – Wrocław), Marynarską
i Żołnierską położona na terenie dzielnicy Tarninów. Odległość od ścisłego centrum
miasta wynosi około 2,5 km. Nieruchomość posiada dostęp do pełnej infrastruktury techniczno-sanitarnej. Nieruchomość jest niezabudowana i nieużytkowana.
Przez teren nieruchomości nie przebiegają linie elektroenergetyczne.
Aktualne ograniczenia w dysponowaniu: Brak ograniczeń w użytkowaniu.

Powierzchnia: 485/41 o pow. 4,9762 ha
Przeznaczenie: Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
działka oznaczona jest symbolem 1P/U i przeznaczona pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej.
Przewidywany termin sprzedaży: 2016 r. / 2017 r.
Szczegółowy opis nieruchomości: działka nr 485/41 objęta jest granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Kostomłoty. Dojazd do nieruchomości jest bardzo dobry

Powierzchnia: 3,9782 ha
Zabudowana: Nie
Przeznaczenie: Działki przeznaczone są pod teren aktywności gospodarczej. Przeznaczenie podstawowe: produkcja, składy, magazyny, handel hurtowy, obsługa
transportu, logistyk, itp., usługi z wyłączeniem budynków zamieszkania zbiorowego
oraz wielko powierzchniowych obiektów handlowych.
Szczegółowy opis nieruchomości Działki nie są uzbrojone, w drodze krajowej nr
94 znajduje się sieć telekomunikacyjna światłowodowa. Nieruchomość wchodzi w
skład legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

BIELANY WROCŁAWSKIE

POŚWIĘTNE miasto Wrocław

OSIEDLE MŁODYCH m. Świdnica

TYŃCZYK LEGNICKI gm. Krotoszyce

Powierzchnia: działka nr ewid. 282/68 AM-1 11,6769 ha, działka nr ewid. 282/62
AM-1 5,7862 ha, działka nr ewid. 283/28 AM-1 3,4200 ha, działka nr ewid. 283/31
AM-1 11,5945 ha, działka nr ewid. 293/3 AM-1 22,4136 ha, działka nr ewid. 294/3
AM-1 10,2780 ha, działka nr ewid. 294/6 AM-1 8,8483 ha
Przeznaczenie: Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wsi Sadków.
Szczegółowy opis nieruchomości: Przedmiotowe nieruchomości położone są w
Bielanach Wrocławskich, przy ul. Logistycznej, w obszarze Podstrefy WrocławKobierzyce, Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro- Park Wisłosan.
Dużym atutem gruntów położonych w Bielanach Wrocławskich jest ich bliskie sąsiedztwo z miastem Wrocław, jak również usytuowanie w pobliżu jednego z najważniejszych na Dolnym Śląsku węzłów komunikacyjnych.

Powierzchnia: działka nr 11/10 - 0,1426 ha, działka nr 11/12 - 0,1658 ha, działka nr
11/13 - 0,1565 ha, działka nr 11/16 - 0,1509 ha wraz z udziałem w wysokości 1/6
części w działce nr 11/20, działka nr 11/17 - 0,1631 ha wraz z udziałem w wysokości 1/6 części w działce nr 11/20, działka. nr 11/21 - 0,1511 ha wraz z udziałem
w wysokości 1/6 części w działce nr 11/20, działka nr 11/22 - 0,1520 ha wraz
z udziałem w wysokości 1/6 części w działce nr 11/20, działka nr 11/23 - 0,1520 h
a wraz z udziałem w wysokości 1/6 części w działce nr 11/20
Przeznaczenie: Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wsi Sadków.
Przewidywany termin sprzedaży: 2016 r.
Działki nr: 11/10, 11/12, 11/13, 11/16, 11/17, 11/21, 11/22, 11/23 AM-1

Powierzchnia: dz. 11/3 – pow. 1,8536 ha oraz udział 1/2 w dz. 11/1 – pow. 0,1588 ha
Przeznaczenie: Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta
Szczegółowy opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części Świdnicy, w strefie peryferyjnej, tuż przy granicach administracyjnych miasta, u zbiegu dróg: drogi wojewódzkiej nr 382, drogi powiatowej nr 3396D
i drogi gminnej. Działki nieużytkowane rolniczo, nieogrodzone.

Powierzchnia: działka nr 102/1 AM-1 - 3,8690 ha
Szczegółowy opis nieruchomości: Zabytkowy zespół pałacowo-folwarczny z parkiem. Pośród zabudowy folwarcznej dominuje pałac (pow. użytkowa: 745,2 m2)
który powstał w latach 80.XX w. założony na planie litery L z pseudoryzalitem oraz z
przybudówką, przykryty naczółkowym dachem mansardowym z wieloboczną wieżyczką zegarową.
Uwarunkowania otoczenia/ Sąsiedztwo: Nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od legnickiego węzła autostrady A4; w bezpośrednim otoczeniu znajduje się
zabudowa wiejska i pola uprawne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZETARGACH
www.wroclaw.anr.gov.pl
Skontaktuj się z nami: ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław, tel. 71 356-39-19
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Nowe obowiązki emitentów z rynku NewConnect
wynikające z Rozporządzenia MAR
Od dnia 3 lipca 2016 r. zaczęły w Polsce w całości obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). O wejściu
w życie tej regulacji Emitenci z rynku NewConnect ostrzegani byli od dłuższego czasu. Zmiany te, co
istotne, nie dotyczą bowiem tylko instrumentów finansowych dopuszczonych na rynku regulowanym, ale
również tych, które wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu (w tym zwłaszcza rynku
NewConnect) oraz obracanych na maklerskich platformach kojarzenia ofert.
Rozporządzenie MAR wpływać ma na zwiększenie zaufania do alternatywnych systemów
obrotu oraz uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów. Powyższe wiąże się jednak z nowymi obowiązkami dla Emitentów
oraz sankcjami, które za nieprzestrzeganie
przepisów Rozporządzenia MAR mogą zostać
nałożone.
W tej chwili, a więc w kilka miesięcy po wejściu w życie Rozporządzenia MAR, wskazać
można, że obawy z nim związane były przynajmniej w części uzasadnione. Obserwując
raporty emitowane przez Emitentów, nie sposób uciec od przypuszczenia, że dla części rynku NewConnect, nowo obowiązujące reguły
i definicje nie są w pełni zrozumiałe. Powodów
takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka.
Winę za naruszenia w tym zakresie w dużej
mierze przypisać można praktyce Emitentów,
którzy wielokrotnie, celem uzyskania chociażby nieznacznych oszczędności, doprowadzają
do sytuacji, w której osoba odpowiedzialna
za wypełnianie obowiązków raportowych
obarczona jest szeregiem innych obowiązków
pracowniczych. Co więcej, bywa niekiedy, że
obowiązki raportowe wykonywane są niejako jedynie „przy okazji” pełnienia innych
obowiązków. W sytuacji wprowadzonej Rozporządzeniem MAR i zmiany w zakresie konsekwencji finansowych, które ponosić mogą
osoby pełniące obowiązki zarządcze (o czym
szerzej w dalszej części pisma), polityki takiej
nie sposób ocenić jako właściwej.
Innym powodem wadliwego wypełnienia obowiązków nałożonych Rozporządzeniem MAR
jest niezrozumienie podstawowych pojęć, które wprowadzone zostały jego treścią. Definicją
kluczową z perspektywy zapisów omawianej
regulacji jest definicja informacji poufnej.
Zawarta jest ona w art. 7 Rozporządzenia
MAR i obejmuje ona m.in. informacje określone w sposób precyzyjny, które nie zostały
podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub
większej liczby emitentów lub jednego lub
większej liczby instrumentów finansowych,
a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie
znaczący wpływ na ceny tych instrumentów
finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.
Właściwa identyfikacji informacji poufnej pełni rolę fundamentalną z perspektywy wypełnienia nałożonych na Emitenta obowiązków.
Co istotne, nie można w tym zakresie dłużej bazować na tzw. zdarzeniach katalogowych, które
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towania transakcji dotyczących instrumentów finansowych przez członków organów
spółki oraz osoby z nimi związane. Definicja
osoby zarządzającej (nieograniczona jednak
jedynie do Członków Zarządu Emitenta) określona została w sposób możliwie precyzyjny.
Znacznie poważniejsze problemy wzbudza
natomiast w praktyce zamieszczona w treści
Rozporządzenia MAR definicja osoby blisko
z związanej z osobami pełniącymi funkcje zarządcze. Za osoby takie uznaje się bowiem nie
tylko osoby fizyczne, z którymi osobę pełniącą funkcję zarządczą łączą więzy rodzinne, ale
również określone osoby prawne. Ich pełna
i właściwa identyfikacja może rodzić znaczące trudności, gdyż, jak wskazuje MAR, grupa

ta obejmuje: „osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki
zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub
c) (tj. m.in. małżonków – przyp. J.K.), nad którą
osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią
kontrolę, która została utworzona, by przynosić
korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby”. Przywołana powyżej definicja wymaga drobiazgowej i wnikliwej analizy.
Poprawne określenie kręgu tych osób pozostaje
o tyle istotne, że naruszenie przepisów Rozporządzenia MAR w tym zakresie prowadzić
może do obciążenia dotkliwymi sankcjami administracyjnymi.

Podsumowując wskazać można, że obawy związane z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia MAR były uzasadnione. Rozporządzenie
to zmienia nie tylko zasady karania za niewypełnienie obowiązków informacyjnych, ale w sposób istotny również same warunki raportowania.
Dlatego też tak istotne pozostaje zapewnienie
przez władze Spółki, by obowiązki raportowe realizowane były nie tylko z należytą starannością,
ale również zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niedochowanie tych wymogów prowadzić
może mieć bowiem dotkliwe konsekwencje.
Jakub Kubiesa
prawnik w Putz | Skrobich Kancelaria Prawna
e-mail: jakub.kubiesa@ps-legal.pl
tel. +48 71 780 01 75

Rozporządzenie MAR w praktyce – rozmowa z Krzysztofem Kłyszem, dyrektorem inwestycyjnym
Tech Invest Group S.A.
Na początku gratuluję udanego debiutu
T-Bull S.A.
Bardzo dziękuję. Gratulacje należą się jednak
wielu osobom, przede wszystkim założycielom,
którzy cały czas z olbrzymim sukcesem prowadzą i rozwijają biznes. Tech Invest Group jest
znaczącym inwestorem posiadającym duży
pakiet akcji tego lidera rynku gier mobilnych
w Polsce, a T&T Consulting (i ja osobiście) był
odpowiedzialny za proces upublicznienia spółki. Od 3 listopada br. TBull jest notowany na
NewConnect, jednak jest to tylko przystanek
w dalszej ekspansji na rynku kapitałowym.
Życzę Panu, aby kolejne projekty TIG odniosły podobne sukcesy.
Dziękuję. Potencjał naszych inwestycji oceniam
bardzo wysoko, także jestem spokojny o spełnienie się tych życzeń.

określone zostały w Rozporządzeniu w sprawie
informacji bieżących i okresowych. Zakres
tych informacji został znacząco rozszerzony.
Dla Emitentów kluczowe znaczenie ma obecnie prawidłowe zrozumienie zwłaszcza dwóch
przesłanek warunkujących informację poufną,
tj. jej precyzyjność oraz cenotwórczość.
Precyzyjność informacji poufnej oznacza, że
istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia. Co zatem istotne
– informacją poufną może być również etap
pośredni w określonym procesie. Potwierdza
to wprost art. 7 ust. 3 Rozporządzenia MAR,
który stanowi, że „Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria
informacji poufnych (...)”. Z tej perspektywy
rozwagi wymaga np. czy przy założeniu spełnienia istotnych przesłanek określonych w art.
7 Rozporządzenia MAR, informacją poufną
będzie już np. zakończenie negocjacji na poziomie osób delegowanych przez kontrahen-

tów do tego zadania, czy uzgodnienie tekstu
negocjowanej umowy przez prawników stron.
Drugą kluczową przesłanką informacji poufnej pozostaje jej cenotwórczość. Jak wskazano powyżej – z zaistnieniem tej przesłanki będziemy mieć do czynienia w sytuacji,
w której opublikowanie danej informacji
prowadzić mogłoby do znaczącej zmiany ceny
m.in. określonego instrumentu finansowego. Oznacza to, że informacja taka mogłaby
zostać wykorzystana przez inwestora w toku
prowadzonej przez niego działalności inwestycyjnej. Tytułem przykładu wskazać można,
że cenotwórczą z pewnością nie będzie informacja o nawiązaniu nieformalnego kontaktu
z możliwym partnerem biznesowym. Zupełnie inaczej postrzegać można jednak ostateczne ustalenia stron, po zakończonym procesie
negocjacyjnym, które dokonywane są przez
osoby upoważnione do ich reprezentacji.
Kolejnym istotnym zagadnieniem pozostaje
rozszerzenie obowiązków w zakresie rapor-

Chciałabym porozmawiać z Panem, jako
praktykiem mającym na co dzień do czynienia z emitentami papierów wartościowych,
o Rozporządzeniu MAR. Czy dotyczy ono
wszystkich emitentów?
Rozporządzenie MAR dotyczy emitentów papierów wartościowych, które:
1) 
zostały dopuszczone lub są przedmiotem
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na
rynku regulowanym;
2) zostały wprowadzone lub są przedmiotem
ubiegania się o wprowadzenie do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Skąd wynika ten podział?
Przedstawiony podział jest konsekwencją tego,
że w przypadku rynku regulowanego mamy
do czynienia z dopuszczeniem, a następnie
wprowadzeniem papierów wartościowych do
obrotu, natomiast w Alternatywnym Systemie
Obrotu instytucja dopuszczenia nie występuje.
Mówimy zarówno o akcjach, jak i o obligacjach?
Tak, regulacje w równy sposób traktują emitentów akcji i obligacji. Nie oznacza to jednak, że
stosowanie przepisów przez obie grupy przedsiębiorstw jest pozbawione różnic.

Co ma Pan na myśli?
Istotną rolę w Rozporządzeniu MAR odgrywa „informacja poufna”. Ma ona ścisłą definicję, jednak dla uproszczenia przyjmijmy,
że cechę poufności posiada informacja, któ-

ra nie została podana do publicznej wiadomości i która jest potencjalnie cenotwórcza,
tj. taka, na podstawie której racjonalny inwestor mógłby oprzeć swoją decyzję inwestycyjną.
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Charakterystyka obligacji jest taka, że jeśli wypłata wynikających z nich świadczeń nie jest zagrożona, notowania oscylują raczej w granicach
ich wartości nominalnej. Kurs akcji natomiast
jest o wiele bardziej wrażliwy. Oznacza to, że poziom istotności informacji wywołującej reakcje
inwestorów jest znacznie niższy.
Proszę sobie wyobrazić, że spółka, której zarówno akcje, jak i obligacje notowane są w zorganizowanym rynku, publikuje raport o bardzo
pozytywnym zdarzeniu dotyczącym jej działalności operacyjnej. Z doświadczenia wiem, że
w następstwie tego możliwy jest wyraźny wzrost
kursu akcji przy jednoczesnym całkowitym braku zwiększenia popytu na obligacje tego emitenta.
Reasumując, emitenci zarówno akcji, jak i obligacji są zobligowani do przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych, jednak
w przypadku, kiedy notowane są jedynie instrumenty dłużne, mniej informacji może zostać
uznanych za poufne (w uproszczeniu: potencjalnie cenotwórcze) i tym samym opublikowanych.
Kto decyduje, czy dana informacja jest poufna
i należy ją opublikować?
Emitenci samodzielnie rozstrzygają o klasyfikacji danej informacji. Niektórzy cenią sobie takie
rozwiązanie, inni są pełni obaw, ponieważ podjęcie niewłaściwej decyzji może skutkować nałożeniem wysokich kar pieniężnych.
Ile czasu emitent ma na publikację tego typu
raportu?
Znaczna część emitentów na to pytanie odpowiedziałaby krótko: 24 godziny. Rozumowanie
to jest nieprawidłowe i wynika z nie dość, że
błędnej interpretacji, to dodatkowo nieobowiązujących już przepisów. Publikacja tego typu
raportu bieżącego powinna nastąpić w trybie
niezwłocznym, tj. bez zbędnej, nieuzasadnionej
zwłoki. Regulacja taka daje pole do dyskusji,
jednak kluczowy jest obiektywizm, którym kieruje się organ nadzoru.
Od powyższej zasady występuje odstępstwo.

Prawodawca przewidział instytucję opóźnienia
podania do publicznej wiadomości informacji
poufnych, jednak tylko wtedy, gdy spełnione są
łącznie następujące warunki:
a) niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby
naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta;
b) opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd
opinii publicznej;
c) emitent jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.
W przypadku chęci skorzystania z procedury
opóźniania informacji poufnych, zwracam uwagę, aby emitenci wykazywali ostrożność w interpretacji powyższych warunków koniecznych.
Co jeszcze sprawia emitentom problemy?
Emitenci akcji wprowadzonych lub będących
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie na
NewConnect zobligowani są do przekazywania:
a) raportów bieżących na podstawie Rozporządzenia MAR – publikacja za pośrednictwem
administrowanego przez Komisję Nadzoru
Finansowego Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (tzw. system ESPI),
b) raportów bieżących na podstawie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – publikacja za pośrednictwem administrowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. Elektronicznej Bazy Informacji (tzw. system EBI),
c) 
raportów okresowych na podstawie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu –
publikacja za pośrednictwem systemu EBI,
d) 
raportów bieżących na podstawie ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych – publikacja za pośrednictwem
systemu ESPI,
e) 
raportów bieżących na podstawie Kodeksu
spółek handlowych – publikacja za pośrednictwem systemu ESPI.

W przypadku Alternatywnego Systemu Obrotu
prowadzonego przez GPW na rynku obligacji
Catalyst powyższe lit. d) i e) nie obowiązują. Na
rynku regulowanym natomiast nie obowiązuje
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu,
rola systemu EBI jest zmarginalizowana i korzysta się z niego tylko w przypadku raportów
dotyczących ładu korporacyjnego („Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW”), ale za
to dochodzi inna podstawa prawna w postaci
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Przeplatają się dwie platformy do publikacji
z kilkoma podstawami prawnymi.
Wróćmy do MAR-u.
Istotne jest to, że do przestrzegania Rozporządzenia MAR zobligowani są nie tylko emitenci
papierów wartościowych, ale również ich kluczowy personel oraz osoby (fizyczne i prawne)
z nimi powiązane. Mamy do czynienia z różnego rodzaju dokumentami, zawiadomieniami,
obowiązkami i zakazami. Sam się sobie czasem
dziwię, ale praca przy tym może sprawiać przyjemność.
Czy wszyscy zobowiązani bezproblemowo radzą sobie z przestrzeganiem regulacji?
Nie traktowałbym tego w kategorii problemu,
lecz jednego z elementów życia przedsiębiorstwa, które ma do czynienia z rynkiem kapitałowym.
Krzysztof Kłysz
Dyrektor Inwestycyjny
w Tech Invest Group S.A.
e-mail: krzysztof.klysz@tigsa.pl
tel. +48 506 097 339

Konsekwencje finansowe naruszenia
obowiązków informacyjnych wprowadzonych
Rozporządzeniem MAR
W związku z wejściem w życie nowych regulacji unijnych w zakresie dotyczącym przeciwdziałania nadużyciom na rynku kapitałowym,
spółki publiczne stanęły przed koniecznością
wprowadzenia znaczących zmian w prowadzonej dotąd polityce informacyjnej. Obowiązujące od dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć
na rynku („Rozporządzenie MAR”) ustanowiło bowiem wspólne ramy regulacyjne dotyczące wykorzystywania informacji poufnych,
bezprawnego ich ujawniania oraz manipulacji
(nadużyć) na rynku, a także środki mające zapobiegać nadużyciom rynkowym. Obawy Emitentów wzbudzają jednak nie tylko dodatkowe
obowiązki informacyjne, ale przede wszystkim
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sankcje grożące za ich niedopełnienie przewidziane bezpośrednio nie tylko w przepisach
Rozporządzenia MAR (sankcje administracyjne), ale i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE w sprawie sankcji
karnych za nadużycia na rynku („Dyrektywa
MAD II”). W związku z faktem, że zakres
przedmiotowy wskazanych wyżej aktów obejmuje również alternatywne rynki obrotu, przepisy przywołanych regulacji pozostają nader
istotne również dla podmiotów notowanych
na rynku NewConnect.
Choć termin na implementację postanowień
Rozporządzenia MAR i Dyrektywy MAD II do
krajowego porządku prawnego upłynął w dniu
3 lipca 2016 r., prace nad projektem nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finanso-

wymi nadal trwają. Opieszałość legislacyjna
pozostaje jednak bez wpływu na skuteczność
sankcji administracyjnych przewidzianych
w Rozporządzeniu MAR, albowiem w krajowym porządku prawnym jego postanowienia
zaczęły obowiązywać bezpośrednio, tj. bez konieczności ich wprowadzenia odrębnym aktem
prawnym. Mimo, że z dniem wejścia w życie
Rozporządzenia MAR uprawnienia prawodawcze organów krajowych w zakresie określonym
przepisami regulacji wygasły, to państwa członkowskie zachowały kompetencje stanowienia
przepisów w zakresie, w jakim zostały do tego
zobowiązane przepisami unijnymi. Powyższe
obejmuje właśnie określenie wysokości sankcji za naruszenie obowiązków wynikających
z Rozporządzenia.

Przepisy Rozporządzenia MAR wprowadzają
m. in. minimalny katalog naruszeń zagrożonych sankcją administracyjną, rodzaje sankcji
administracyjnych oraz środki administracyjne,
jakie należy stosować w przypadku naruszeń.
Mimo, że przepisy te nie przewidują wprost
wysokości administracyjnych kar pieniężnych
z tytułu naruszenia obowiązków informacyjnych, to jednak określają wspólną dla państw
członkowskich dolną granicę maksymalnych
administracyjnych sankcji pieniężnych, przewyższających wielokrotnie kary przewidziane
dotychczas w przepisach krajowych. I choć państwa członkowskie uprawnione są do samodzielnego ustalenia wysokości sankcji administracyjnych za poszczególne przewinienia, to jednak
zauważyć należy, iż pozostawiona im w tym
zakresie swoboda ogranicza się de facto jedynie
do możliwości podwyższenia górnej granicy
kar administracyjnych. W praktycznym ujęciu
oznacza to, że wysokość kar wskazana w Rozporządzeniu MAR za najpoważniejsze naruszenia
i te o największej intensywności, określona została częściowo i to jedynie w odniesieniu do
górnej granicy. Brak jest przy tym formalnych
przeszkód by, mając taką możliwość, polski
ustawodawca zastrzegł np. że podmioty obecne
na rynku NewConnect będą ponosiły odpowiedzialność finansową w zakresie zdecydowanie
przewyższającym dotychczasowe sankcje, jak
i nawet granice kar pieniężnych określone przepisami Rozporządzenia MAR.
W Rozporządzeniu MAR minimalna wysokość
górnych granic administracyjnych sankcji pieniężnych określona została w art. 26 ust. 2 pkt
i-j. I tak, tytułem przykładu wskazać można, iż
maksymalna kara za naruszenie zakazu wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych bądź zakazu manipulacji na rynku
w przypadku osób fizycznych, wynosić musi co
najmniej 5 000 000 EURO. W odniesieniu do
osób prawnych sankcja za to samo naruszenie
uregulowana została natomiast na poziomie
nie niższym niż 15 000 000 EURO lub 15%
całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej,
ustalonych na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ
zarządzający. Z kolei za naruszenie obowiązków
dotyczących: list osób mających dostęp do informacji poufnych, transakcji osób pełniących
obowiązki zarządcze czy okresów zamkniętych,
dolną granicę maksymalnej sankcji pieniężnej
oznaczono na kwotę 500 000 EURO w przypadku osób fizycznych oraz 1 000 000 EURO dla
osób prawnych. Zestawienie przedstawionych
wyżej kwot z obowiązującymi dotychczas krajowymi sankcjami pieniężnymi za naruszenie
obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne prowadzi do wniosku, że w wielu przypadkach przewinień granica zagrożenia sankcją
pieniężną wzrośnie nawet 20-krotnie.
Niepokój wśród emitentów na rynku NewConnect, poza wygórowanymi karami pieniężnymi za naruszenia przewidzianych przepisami
Rozporządzenia MAR obowiązków, wzbudza
również fakt, iż w wskutek bezpośredniego obowiązywania regulacji unijnej doszło w istocie do
rozszerzenia kręgu podmiotów zagrożonych
zastosowaniem dotkliwych sankcji pieniężnych.
Katalog osób mogących ponieść odpowiedzialność z tego tytułu obejmuje nie tylko emitentów
i członków ich zarządów, ale również członów
rad nadzorczych spółek publicznych, których
odpowiedzialność finansowa za naruszenia

obowiązków informacyjnych przez emitentów
do tej pory była praktycznie zerowa. Stało się
to za sprawą wprowadzenia przepisami Rozporządzenia MAR pojęcia „osoby zarządzającej”,
obejmującego zarówno członków zarządu, jak
i członków rad nadzorczych.
Na nałożenie kar administracyjnych narażone
zostały również osoby blisko związane z osobami pełniącymi funkcje zarządcze. Należy podkreślić, iż osobami blisko związanymi z osobami
pełniącymi funkcje zarządcze mogą być zarówno osoby fizyczne (połączone np. więzami rodzinnymi), jak i osoby prawne. Dane tych osób
powinny zostać ujawnione na sporządzanej obligatoryjnie przez spółki publiczne liście. Osoby
blisko związane, jako podmioty podlegające regulacji Rozporządzenia MAR, zobowiązane są
do realizacji określonych przepisami rozporządzenia obowiązków, za niedopełnienie których
grożą im administracyjne sankcje pieniężne.
W sytuacji, w której dotkliwe kary finansowe
mogą zostać zastosowane wobec szerokiego grona podmiotów, wzrasta w istocie prawdopodobieństwo zastosowania przewidzianych prawem
unijnym sankcji.

W świetle zasygnalizowanych wyżej okoliczności, obawy związane z bezpośrednim obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia MAR,
przy jednoczesnym braku ich implementacji do
krajowego porządku prawnego, wydają się być
przynajmniej częściowo uzasadnione. Administracyjne sankcje pieniężne przewidziane za
naruszenie obowiązków informacyjnych mogą
okazać się w praktyce niezwykle dotkliwe dla
wielu podmiotów, w tym również tych obecnych
w Alternatywnym Systemie Obrotu - NewConnect oraz osób zasiadających w organach spółek publicznych. I chociaż Komisja Nadzoru
Finansowego zapewnia, że najsurowsze sankcje pieniężne nie będą stosowane w przypadku
uchybień formalnych mniejszej wagi, to jednak
spółki publiczne oraz osoby pełniące funkcje zarządcze powinny we własnym interesie dążyć do
zminimalizowania ryzyka wystąpienia naruszeń
obowiązków informacyjnych.
Dominik Putz Radca Prawny
Partner w Putz | Skrobich Kancelaria Prawna
e-mail: Dominik.Putz@ps-legal.pl
tel. + 48 516 129 436
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Zapraszamy do drukarni internetowej

www.drukexpress.pl
ul. Wschodnia 17a, D³ugo³êka tel. 71 345.60.16

arni internetowej
 Pobyty krótko i długo terminowe

press.pl
 Obiekt po kompleksowym remoncie

a 17a, D³ugo³êka
 Centrum uzdrowiska Duszniki-Zdrój
el. 71 345.60.16
 Otoczony Parkiem
@drukexpress.pl
 Spacery w mikroklimacie alpejskim
 Rehabilitacja dla osób w podeszłym
wieku

biuro@drukexpress.pl

Sztuka prosto z Luksembourga
W 2017 i 2018 roku odbędzie się seria spotkań z trzema artystkami z Luksemburga: Anne Bisbis
(Wagner), Carmen Dieschbourg (Weber) i Lidia Markiewicz (Niewadzi) będą prezentować swoje
prace. Twórczość artystek pełna jest ciekawych rozwiązań warsztatowych - materii, formy i refleksji
artystycznych.
Anna,Lidia i Carmen tworzą na codzień w Luksemburgu, gdzie mają własne pracownie.
Łączy je działalność pedagogiczna i piękne przygody artystyczne, wyróżnia poetyka spojrzeń na świat
oczami kobiet.
Ich prace były nagradzane na licznych konkursach
w Luksemburgu i innych europejskich krajach.

 Całodobowa opieka
 Specjalizacja (choroba Alzheimera,
demencja, otępienie)

www.magdalenka.org, biuro@magdalenka.org

tel. 792 200 335, 00 48 865 63 03
ul. Sprzymierzonych 11, 57-340 Duszniki-Zdrój
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Lidia Markiwewicz-Niewadzi – Babie lato
Tech. Acryl / olej

Carmen Dieschbourg – konkluzje
Tech. akryl

Ann Bisbis-Weber – z serii Cytaty
Tech. Mixt

www.kapitaldolnoslaski.pl
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