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olska to kraj obfitujący w dni wolne od pracy.
Układ świąt państwowych i wyznaniowych jest
tak dziwaczny, że z reguły ustawowy wymiar urlopów – 26
dni – w praktyce rozrasta się w niektórych przypadkach
nawet do dwóch miesięcy. Przedsiębiorcy przeklinają ten
stan rzeczy i modlą się, by święta przypadały na soboty
i niedziele. Pracownicy mają wręcz przeciwne pragnienia oraz prawo do strajków
– nagminnie zresztą nadużywane, bo roszczeniowość, zwłaszcza w sektorze państwowym, to cecha bardzo trudna do wyplenienia z narodowej mentalności.
Nadchodzi Wigilia i ten czwartek większość instytucji ogłosiła dzień wolny od
pracy – by zrekompensować niekorzystny układ Świąt Bożego Narodzenia, przypadający na weekend. Z pewnością będzie on dłuższy, bo ludzie tak kombinują z
resztką dni urlopowych, by wykorzystać je aż do Nowego Roku. Pech jednak trwa
nadal, bowiem Sylwester przypada na czwartek (na pewno będzie wolny od pracy,
w piątek Nowy Rok, ale w poniedziałek 4 stycznia znów trzeba do roboty.
Rodzi się pytanie, czy Polacy lubią i chcą pracować? A raczej jak to się dzieje,
że osiągamy sukcesy pracując tak mało – jeśli chodzi o spędzone w pracy godziny? Odpowiedź może być szokująca. Jesteśmy po prostu bardzo wydajni! Realizujemy swoje zadania w czasie krótszym niż inne nacje. T przeczy ogólnie przyjętej
zasadzie, że wydajność to polska pięta achillesowa. Wydaje się być zupełnie odwrotnie. Jeśli przyjmiemy, że w kraju aktywnie działa około 2 milionów przedsiębiorstw różnej wielkości, to stawiam orzechy przeciwko dolarom, że ludzie będący
ich właścicielami pracują wręcz na okrągło – niezależnie od świat i dni ustawowo
wolnych od pracy. Pracują koncepcyjnie, ich mózgi są wciąż na wysokich obrotach, czy to w pracy, czy po niej – zmywając naczynia, kąpiąc dziecko, albo też
spotykając się w pubie z gronem przyjaciół. Każdy ma jakieś plany i cele do zrealizowania, a żyjemy w świecie, w którym myślenie ma naprawdę przyszłość. Zbyt
często mylimy to pojecie z „kombinowaniem”, „sprytem”, a nawet „cwaniactwem”,
co przydaje kreatywności pejoratywnego znaczenia. Nie wstydźmy się myśleć,
snuć śmiałych planów! Negatywne doświadczenia z przeszłości muszą wreszcie
przestać być garbem spowalniającym marsz do przodu. Potrafimy pracować, być
odpowiedzialni, wymyślać projekty, które niby nierealne – w praktyce potrafimy
swobodnie realizować.
Dziś w gruncie rzeczy walka toczy się nie o to, czy zarobimy wystarczająco
dużo, by sąsiad widząc nasz podświetlany basen ze złotymi rybkami – zgrzytał
zębami z zazdrości. Te czasy – nie do uniknięcia, po zachłyśnięciu się demokracją i swobodą gospodarcza – przechodzą już do lamusa historii. Na szczęście
Dziś coraz częściej ludzie wstają do pracy z poczuciem nadziei i woli spełnienia
ważnej misji. I takie nastawienie trzeba hołubić, bo tylko praca podyktowana taką
motywacją przynosi prawdziwe owoce!
Zmieniamy się i uwierzmy w to! Zmieniamy na lepsze! I niech tak będzie również w 2010 roku. Z tym przekonaniem, jako redaktor miesięcznika „EuroregionyPolska’ , który po 9 latach stałej obecności na rynku wydawniczym przekształca
się (a więc ulega zmianie!) w miesięcznik „Europrojekty PL”, życzę wszystkim
naszym Czytelnikom, przyjaciołom, oponentom i niedowiarkom pogodnego czasu
świątecznego. A mam pewność, że i przy wigilijnym stole wielu z nas przyjdą do
głowy twórcze, dobre myśli...
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Polscy biznesmeni w Unii Europejskiej

Sztuka pożegnań
Z Piotrem Hałasikiem – Szefem Grupy Kapitałowej BH Steel Energia
– rozmawia Jacek Broszkiewicz
– Pozwoli Pan na początku
naszej rozmowy, że poruszę
wątek osobisty. W 2001 roku,
kiedy powstawał miesięcznik
„Euroregiony-Polska”, był Pan
jednym z pierwszych poważnych ludzi świata biznesu,
którzy zaszczycili nas swoją obecnością na łamach.
Obecnie miesięcznik przekształca się w tytuł Europrojekty PL, a więc jego poprzednik w pewien kończy swój żywot. Pan tymczasem odchodzi z biznesu
– w kwiecie wieku i powodzenia. Dlaczego? Z tego co
wiem – Pańskie aktywa wynoszą pół miliarda złotych.
– Co do podanej przez pana kwoty ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam, ale umawialiśmy się, że nie o
wysokości mojego majątku będziemy rozmawiać. Faktem
jest, że odchodzę z czynnego uprawiania biznesu, za kilka
miesięcy nie będę już pełnił żadnych funkcji zarządzających i nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
– Czy zatem skoro już nie per: panie prezesie, to
może powinienem się do Pana zwracać per: panie
doktorze, bo i takimi informacjami dysponuję.
– Ma pan dobre źródła. Istotnie, na dniach będę bronił
pracy doktorskiej w jednej z renomowanych uczelni europejskich, a tematem mojej dysertacji będą ekonomiczne
aspekty funkcjonowania energetyki zawodowej, a więc

dziedziny, którą znam najlepiej, i która jest najbliższa. Nie
ukrywam, że droga, którą sobie powoli w życiu wytyczam,
nie będzie polegać wyłącznie na obcinaniu kuponów od
sukcesu, jaki niewątpliwie – i to uczciwą drogą - osiągnąłem. Moim celem jest lobowanie na rzecz rozwoju polskiej
energetyki zawodowej z pozycji eksperta, posiadającego nawet swoje biuro w Brukseli. I nikt mi za tę pracę dla
kraju nie musi płacić. Muszę panu zwrócić uwagę na fundamentalną kwestię. Po to, by móc skutecznie pracować
dla jakiejś dziedziny gospodarki kraju, właśnie lobować, w
moim wypadku wykorzystywać swoje 35-letnie doświadczenie w tym sektorze – muszę być czysty, nie powiązany
z żadnymi grupami interesów, bo mnie chodzi o lobbing
na rzecz interesu Polski, a nie firm, holdingów, czy grup
kapitałowych.
– Ma Pan dość uczestniczenia w wyścigu szczurów?
– Przecież jego metą jest śmierć. Minęło mi 50 lat i
chcę jeszcze pożyć. Mam wspaniałą, kochającą żonę, ukochane dzieci: syna i córkę.. Po co codziennie krążyć wokół
groźby zawału, albo wylewu i kusić los. Tym bardziej, że
od 17 lat pracuję na własny rachunek. W tym czasie różnie bywało, bo przecież, tak jak wielu innych praktycznie
zaczynałem od zera. Dzisiaj jestem spełniony, osiągnąłem
sukces, stabilizację, ale to bywało okupywane niesamowi-

Z perspektywy rządu i jego doradców

Husaria
w rajach podatkowych(1)
Z Józefem Wyciślokiem – Radcą Ministra Finansów
– rozmawia Jacek Broszkiewicz
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– Jakie jest stanowisko i działanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wobec kryzysu światowego?
– Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) podejmuje szereg działań min. Przygotowując stosowne dokumenty jak np. „Strategiczną odpowiedź OECD na
globalny kryzys finansowy i gospodarczy” oraz Raport „Dążenie do rozwoju - wydanie 2009”. Strategiczna odpowiedź
OECD”- obok działań średnioterminowych – nakierowywana
jest na długoterminowe zmiany polityki gospodarczej, które eliminując błędy ujawnione przez obecny kryzys – mają
stworzyć silniejsze podstawy gospodarki światowej i wykorzystać konieczne zmiany restrukturyzacyjne do osiągnięcia
długoterminowych celów. Uwaga OECD ma być skoncentrowana na dwóch najistotniejszych dla przyszłego rozwoju
obszarach:
◄Finanse, konkurencyjności i zarządzanie.
W kontekście reformy regulacyjnej rynków finansowych,
OECD zamierza służyć jako platforma instytucjonalna dla
stałego dialogu między podmiotami bezpośrednio odpowiedzialnymi za te reformy, tak aby wspomóc przejrzystość,
efektywność, konkurencyjność i prawidłowe zarządzanie
oraz zagwarantować koordynację polityki na szczeblu międzynarodowym.

◄Zrównoważony wzrost w długim okresie.
Celem OECD jest wskazywanie rozwiązań politycznych
i opracowywanie rekomendacji, które pozwolą powrócić na
ścieżkę zrównoważonego wzrostu przy zachowaniu zasad
niskiej emisji gazów cieplarnianych, ekoinnowacji, rozwoju
wiedzy w warunkach społeczeństwa równych szans i ochrony jednostek najbardziej wrażliwych. Zasadniczym wkładem
ma być zapewnienie równowagi między państwem a rynkiem
oraz zdefiniowanie strategii wyjścia dla rządów z polityki interwencji w sektor prywatny, gdy minie kryzys.
Obecnie, gdy politycy szukają sposobów na uzdrowienie
gospodarek, ważną kwestią w programach rządów poszczególnych państw jest zarządzanie kryzysem. Jednocześnie
zaznacza się konieczność podejmowania reform strukturalnych, które w dłuższej perspektywie umocnią wzrost gospodarczy. W krótkim okresie reformy te mogą także pobudzić
popyt, co ma szczególne znaczenie w kontekście obecnego
kryzysu.
Raport „Dążenie do rozwoju 2009” opisuje najbardziej
odpowiednie reformy strukturalne konieczne do osiągnięcia
poprawy wyników ekonomicznych, analizuje bieżące postępy we wdrażaniu reform polityki strukturalnej oraz określa priorytety polityki dla każdego z państw OECD, które w
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tymi dawkami stresu, presji, odpowiedzialności. Obecnie
chcę się poświęcić w o wiele większym niż dotychczas
wymiarze rodzinie i osiągnąć taki stan ducha, który, który
pozwoli mi spokojnie realizować inne cele życiowe. Wspomniałem o lobbowaniu na rzez polskiej energetyki zawodowej w Brukseli, ale wcale nie wykluczam angażowania
się w projekty, czy propozycje mające wymiar społeczny,
a może nawet polityczny. Z góry jednak zakładam, że jeślibym otrzymał propozycję z tych kręgów, to moja praca
będzie za symboliczną złotówkę, a jeśli nie pozwolą na
to przepisy, całe należne mi wynagrodzenie zawsze będę
przeznaczał na cel społeczny.
– Teraz to ja pozwolę sobie nie owijać w bawełnę:
Czy jest Pan zwolennikiem tezy, że w decyzyjnych gremiach, takich jak Sejm, czy rząd nie powinni znajdować się ludzie określani wręcz mianem, wybaczy Pan:
„gołodupców”?
– Dotknął pan materii dość skomplikowanej. Jest masa
uczciwych ludzi, którzy mają poczucie misji i służby dla
kraju, a swój status materialny niewiele ich obchodzi. Taką
sztandarową postacią był Jacek Kuroń. Ale pokusa zawsze istnieje, zwłaszcza w świecie, w którym zwalczają
się różne interesy, konkurencja jest bezwzględna. Nikt nie
może zagwarantować, że człowiek, któremu nie starcza
na życie do końca miesiąca – a pełni ważną w Państwie
funkcję – wreszcie nie ulegnie pokusie. Człowiek majętny
nie ma tego rodzaju dylematów. A proszę zwrócić uwagę,
że dochodzenie do majątku do wielka sztuka, wymagająca
wielu umiejętności, to kapitał intelektualny, którego wartość teraz tak zaczyna się cenić. To wreszcie doświadczenie – bezcenne – pracy w realiach gospodarczych,
finansowych. I te walory należy wykorzystywać, tym bar-

dziej, że za darmo! Czy biolog mieszkający w M-3 i posadzony z klucza partyjnego na stanowisku na przykład
podsekretarza stanu w ministerstwie gospodarki sprawdzi
się na tym stanowisku? Bzdura! A my od 20 lat godzimy
się z tak absurdalnymi praktykami. Uznaliśmy je wręcz za
kanon. Ja się mu zdecydowanie sprzeciwiam.
– Delikatnie krążymy wokół sfery polityki. Czy widzi Pan dla siebie w niej miejsce?
– Jeśli otrzymam sensowną propozycję, to się zastanowię, ale na zasadach, jakie podałem wcześniej. Gdyby się
pojawiła, uznałbym ją za zaszczyt i zobowiązanie do pełnienia służby dla kraju. Nie mam chorobliwych ambicji w
tym obszarze. Czasami zastanawiam się nad założeniem
Fundacji, która wspierałaby biedne, ale najzdolniejsze
dzieci szkół podstawowych i średnich, które – warunek:
chcą się uczyć - z Zagłębia Dąbrowskiego – subregionu, z którym jestem najbliżej związany. I prawdopodobnie
to zrobię, bo jak już mi coś zaczyna krążyć po głowie, to
zwykle się materializuje. Jako człowiek jeszcze biznesu
– nie dopuszczę w takim przypadku, by fundacja, o jakiej
zamyślam, działała tak jak większość fundacji w Polsce,
które 95 procent donacji i darowizn kwalifikują jako koszty własne, czy de facto, wszystko co otrzymują – same
konsumują. U mnie będą mieli szanse pracować ludzie za
niewielkie pieniądze lub wolontariusze, z poczuciem sensu tego co robią, a gros środków, pozyskiwanych zresztą
głównie z moich aktywów będzie przeznaczane na statutowe cele fundacji. Takie podejście do tego pomysłu wydaje mi się po prostu uczciwe.
– Pożegnanie się z biznesem w sile wieku, pełni
zdolności twórczych, czy z Pana punktu widzenia,
cd. na str. 6

Z perspektywy rządu i jego doradców
dłuższej perspektywie mogą podnieść wzrost gospodarczy.
Dokument wzywa do przeprowadzenia w wielu obszarach
reform, które przyczynią się do podniesienia wydajności pracy i poziomu zatrudnienia. Należą do nich reformy systemu
edukacji, regulacji rynków produktowych, polityki rolnej, systemów podatków i zasiłków, a także polityki odnoszącej się
do opieki zdrowotnej i rynku pracy. Niniejszy raport wymienia
trzy szerokie reformy fiskalne i strukturalne, które mogą teraz przynieść „podwójną dywidendę”: wzrost wydatków na
infrastrukturę, zwiększone wydatki na aktywną politykę na
rynku pracy, w tym obowiązkowe kursy szkoleniowe; oraz obniżenie podatków dochodowych od osób fizycznych, przede
wszystkim osób o niskich zarobkach. W niektórych przypadkach do wzrostu popytu w krótkiej perspektywie, a w dłuższej
do podniesienia wydajności mogą przyczynić się także reformy rynku produktowego, ułatwiające wejście na rynek oraz
zwiększające konkurencję.
Ze względu na skupienie się na reformach prowadzących do długoterminowego wzrostu, niniejszy raport stanowi
istotny element strategicznej odpowiedzi OECD na kryzys
finansowy i gospodarczy. Dokument kończy się konkluzją,
że kraje OECD nie powinny pozwolić, aby kryzys gospodarczy, z którym się borykają, spowodował spowolnienie reform
strukturalnych, oraz że należy wykorzystać szanse na przeprowadzenie reform, aby umocnić rozwój gospodarczy i podnieść poziom życia. Pod żadnym pozorem nie wolno powtarzać błędów popełnionych podczas poprzednich kryzysów.
Dotyczy to zwłaszcza prób obniżenia bezrobocia poprzez
ograniczenie podaży pracy, co okazałoby się równie szkodliwe, jak w przeszłości i spowodowałoby zubożenie naszych
społeczeństw.
Kluczem do zwiększenia dobrobytu na całym świecie
jest utrzymanie otwartych rynków i unikanie nowego protekcjonizmu.

– Mówi się o korzyściach ale i o zgubnych skutkach
globalizacji oraz działalności korporacji ponadnarodowych we współczesnym świecie i ich wpływie na kryzys
gospodarczy...
– Już dzisiaj można mówić o pozytywnych skutkach zmian,
które przyniosła globalizacja. Najważniejsze skutki globalizacji, a zarazem korzyści to: lepsze warunki dla rozwoju nauki i
techniki oraz możliwości pełniejszego wykorzystania osiągnięć
w tej dziedzinie, nowe możliwości rozwiązywania problemów
egzystencjalnych społeczności opóźnionych w rozwoju. Ponadto powstanie nowych szans dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego i słabnięcie roli państw, na skutek prywatyzacji oraz
wzrostu udziału w życiu społeczno – gospodarczym podmiotów
publiczno – prywatnych. Obecnie na całym świecie działa około 63 tysięcy korporacji transnarodowych posiadających ponad
820 tysięcy zagranicznych filii. Łączna wartość produktu brutto korporacji stanowi około 25% światowego PKB, a dochody
największych korporacji przewyższają krajowe produkty wielu
średniej wielkości krajów, również Polski.
W światowym eksporcie dostawy wewnątrz korporacyjne stanowią w przybliżeniu 35% dalsze 40% przypada
na dostawy niezależnych odbiorców współpracujących z
korporacjami. Działalność korporacji spełnia bowiem w
gospodarce światowej wiele ważnych funkcji, które służą
rozwojowi i przemianom w skali globalnej, regionalnej i krajowej. Realizując swą politykę ekspansji (inwestycyjna, kooperacyjna, handlowa) korporacje dokonują przemieszczania zasobów i zdolności wytwórczych, pobudzają wzrost a
także efektywność gospodarczą. Ponadto przyczyniają się
do restrukturyzacji sektorów i przedsiębiorstw, aktywizują
konkurencję i lokalną przedsiębiorczość, transmitują nowe
metody i wzorce gospodarowania oraz umacniają międzynarodowe powiązania i współzależności.
cd. na str. 7
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Polscy biznesmeni w Unii Europejskiej
cd. ze str. 5

człowieka obracającego się w kręgach – nazwijmy
to wprost – klasy wyższej – zaczyna być już jakimś
trendem, modą, czy tez polega wyłącznie na podjęciu
osobistej decyzji?
– Mogę odpowiadać wyłącznie za siebie. Nie ukrywam, że na moją decyzję miał wpływ kryzys światowy,
ponadto zbiegł się on z moim silnym zaangażowaniem inwestycyjnym – moje firmy budują 5 elektrowni wodnych.
Ale niemały wpływ na stosunek do biznesu teraz właśnie
został ukształtowany przez biurokratyczne, niezrozumiałe procedury, wieczne oczekiwanie na jakiej decyzję. Ja
wiem, że być może podobnie jest w świecie, ale mnie to
dręczyło, było pokonywaniem swoistej drogi przez mękę.
Być może gdzieś są przyjazne biznesowi państwa, ale
w odniesieniu do naszego absolutnie tak powiedzieć nie
można. Tym bardziej w tej sytuacji zadziwiające jest to,
że setki tysięcy ludzi biznesu pchają ten kraj do przodu,
mimo kłód rzucanych im pod nogi przez rodaków, którym powinno zależeć na przyspieszeniu rozwoju Polski.
Przepisy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Jak tu działać
na dłuższą metę? Niech się z tym męczą moi młodsi następcy. Decyzje administracyjne są dla świętego spokoju
konsultowane w Brukseli. Podam przykład. Rozpoczynam
budowę elektrowni wodnej w 2003 roku. Wygrałem przetarg. Teraz jest rok 2009 i do tej pory nie mamy zamkniętej
nie tylko budowy, ale nawet pozwolenia na nią! Mimo, że
spełniliśmy wszystkie niezbędne wymogi prawno-formalne. Beton! Ściana, której normalnemu, uczciwemu przedsiębiorcy nie sposób przeskoczyć. Czy dziwi się pan, że
w pewnym momencie można sobie powiedzieć daj sobie
chłopie spokój z tą szarpaniną?
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George Soros – biznesmen światowej miary pożegnal się z
zarabianiem pieniedzy. Służy innym swoim doświadczeniem.
W naszym kraju zaczynają pojawiać się ludzie podobni do niego.

– To moment na refleksję, co się ma do zrobienia w
życiu, na co jest szansa i to w sensownym wymiarze?
– Dokładnie tak. Jestem wdzięczny za dar, który kazał
mi się zatrzymać i wycofać z gonitwy za – tak naprawdę
niczym, czyli pieniędzmi – kosztem rodziny, pasji, spełnienia i zadowolenia z życia. Oczywiście, osiągnięcie swojego obecnego statusu okupiłem masą wyrzeczeń, ale
wie pan co jest najpiękniejsze i co najbardziej doceniam
– powiem nieskromnie – w sobie? To dojście do momentu,
kiedy coś innego zaczyna być ważne, kiedy pojawia się
w człowieku chęć czynienia dobra innym, co oczywiście
nie oznacza totalnej filantropii, aż do osiągnięcia poziomu
osobistej nędzy. To trzeba robić z głową, mieć pomysł,
ale i stosować na tej nowej niwie zasady zdroworozsądkowe, powiedziałbym - zgodnie ze swoim przyzwyczajeniem: biznesowe. Ale ja już nie chcę i nie muszę robić
pieniędzy, tyrać dla zysku. Pragnę dzielić się swoja wiedzą, doświadczeniem, kontaktami, a także szacunkiem,
jaki zyskałem z tymi , którzy może jeszcze nie za bardzo
w siebie i swoje możliwości wierzą. A zapewniam, że podstawą sukcesu, jest wiara w siebie i swoje możliwości oraz
determinacja. To chcę zaszczepiać młodym Polakom, którzy, mimo trudności materialnych, rodzinnych mają pęd
do wiedzy, chcą stać się kimś w życiu. Tym ludziom będę
pomagał z całych sił.
– Złudnym jest przekonanie, że każdy może być
biznesmenem Pańskiej miary. Tacy ludzie nie rodzą
się na kamieniu i myślę, że tę prawdę trzeba akcentować na każdym kroku...
– Nie jestem aż tak naiwny, by wyobrażać sobie, że
będę klonował samych Hałasików z portfelem milionów
złotych. Istota rzeczy polega na tym, by w polskim świecie
malkontenctwa zaszczepiać ducha przedsiębiorczości. A
to umiem. Rzecz nie w tym, by dawać ludziom do ręki setki
tysięcy złotych, ale wędki, na których zawieszą swoje pomysły, idee, misje. W takim działaniu widzę swoją rolę.
– Do takiego stosunku do rzeczywistości potrzebny jest dystans. Mam wrażenie, że nie osiągnął go Pan
jedynie krocząc pasmem sukcesów...
– Każdy kto decyduje się na pracę na własny rachunek
musi wziąć pod uwagę, że życie nie jest usłane samymi
różami. Ponosiłem porażki, popełniałem błędy, ryzykowałem – przyznam się: w imię pazerności - do ponoszenia
nieuzasadnionego ryzyka– ale przyszedł taki moment zastanowienia, kiedy pomyślałem o potrzebie dystansu. To
było coś co było niezależne od mojej woli. I ten dystans
staram się hołubić, bo wiem, że to on jest solą mojego
życia, życia mojej rodziny, czyli tego wszystkiego, co jest
mi najdroższe.
– Jest Pan wolnym człowiekiem?
– Teraz czuję, że tak. Mogę i chcę spełniać się na
płaszczyźnie nauki, być ekspertem – jeśli decydenci dostrzegą, że mam coś wartościowego do zaoferowania.
Jako człowiek majętny nie wykluczam udzielania się na niwie politycznej – w pełni społecznie, a więc nikt nie będzie
mnie w stanie przekupić. To ważne stwierdzenie w dzisiejszej rzeczywistości i prosiłbym, by nie pominął go pan
w zapisie tej rozmowy. Byłem jedynym członkiem Rady
Nadzorczej, który miał zdanie odrębne przy sprzedaży
Polskich Hut Stali koncernowi Mittal. Nie boję się wyrażać
własnych poglądów. Także kiedy idzie o sprawy wagi państwowej, makrogospodarczej. Sądzę, że im więcej takich
odważnych i nie uwikłanych w powiązania polityczne ludzi
nasz kraj będzie miał – a co najważniejsze – będą oni mieli
dużo do powiedzenia – tym lepiej dla nas wszystkich.
– Dziękuję za tę część rozmowy.
cd. w najbliższym wydaniu ERP
(wywiad nieautoryzowany)

Z perspektywy rządu i jego doradców
cd. ze str. 5

Niekiedy jednak można zauważyć, że działalność korporacji transnarodowych może mieć również niekorzystne oddziaływanie na gospodarki krajów goszczących.
Działalność korporacji może, bowiem doprowadzić do
np. praktyk restrykcyjnych, „podcinania” krajowych przedsiębiorstw, drenażu rynków i zaawansowanych zasobów wytwórczych, oligopoliazacji rynków branżowych czy też utrwalania tradycyjnej struktury eksportu.
Jedną z podstawowych cech gospodarki światowej
jest stale rosnące „umiędzynarodowienie” działalności gospodarczej, dlatego otoczenie w którym jest prowadzona
wspólna działalność gospodarcza, a zwłaszcza działalność
przedsiębiorstw powiązanych prowadzi bardzo często do
przenoszenia się na
systemy
podatkowe
poszczególnych
krajów„zawirowań” w różnych częściach świata.
Wywołuje to zjawisko przenoszenia dochodów, których często
głównym celem jest unikanie opodatkowania,
co wymaga od administracji skarbowej państw
OECD i Unii Europejskiej
coraz większych umiejętności, coraz większej
sprawności.
Także przedsiębiorstwa
wielonarodowe,
korporacje, tzw. Przedsiębiorstwa powiązane i
związana z nimi problematyka transfer pricing
to główne wyzwanie
kontroli państw OECD i
Unii Europejskiej w zakresie ich nadzoru i kontroli. Zresztą, mówi już o
tym „historyczny” już dokument OECD, jakim jest Nota opracowana przez sekretariat OECD Komisji do spraw Skarbowych z dnia 20 stycznia 1998r. Należy stwierdzić, że (może
nie wszystkie) przedsiębiorstwa wielonarodowe, przedsiębiorstwa powiązane, manipulują cenami w obrotach międzynarodowych, między krajami o różnych systemach prawnych
i stawkach podatkowych, dążąc tym samym do zmniejszania
całkowitych zobowiązań podatkowych. Próbują skumulować
maksymalną kwotę swego zysku w państwach o najniższych
podatkach, nawet w tzw. Rajach podatkowych gdzie z reguły
mają siedzibę tzw. spółki – matki, podmioty dominujące.
– Ano właśnie: raje podatkowe – jak je definiuje OECD
i jak są wykorzystywane przez podatników?
– Zgodnie z powszechnie przyjęta decyzją OECD rajem podatkowym (ang. tax haven) określa się obszar, w
którym istniejący system prawny umożliwia podmiotom zagranicznym redukcję obciążeń podatkowych w ich macierzystym kraju. Raje podatkowe mogą być wykorzystywane
przez podatników w dwojaki sposób: w celu redukcji obciążeń podatkowych związanych z uzyskiwaniem dochodów przez osoby fizyczne, oraz dla minimalizacji podatków dochodowych od osób prawnych. Globalizacja ułatwia
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przemieszczanie się kapitału spółek jak i majątków osób
prywatnych. Boston Consulting Group szacuje, że ok. 7,3
mld USD należących do majątku osobistego zostało zgromadzonych w rajach podatkowych w tym około 2 mld USD
w samej Szwajcarii.
– Czy kryzys gospodarczy wpływa na ocenę przyjętych strategii cen transferowych?
– Gwałtowne zmiany na rynkach finansowych mogą
wymusić na podmiotach powiązanych konieczność renegocjacji zawartych już uprzednich porozumień cenowych.
Porozumienia te w znacznej części opierają się na standardach wypracowanych przez OECD, które opracowane były
przy założeniu istnienia stabilnych warunków gospodarczych. Tymczasem dynamicznie zmieniająca się sytuacja
gospodarcza i kryzys gospodarczy wymuszają na podmiotach powiązanych działania, które mogą odbiegać od przyjętych w tych umowach modelach cen. W szczególności
stosowanie w wycenie metody rozsądnej marży może okazać się niemożliwe przy obecnych warunkach rynkowych.

Dlatego eksperci z krajów, w których prawo przewiduje
możliwość zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego wskazują, że w obliczu narastających trudności z jakimi
muszą się zmierzyć firmy, władze podatkowe powinny bardziej elastycznie reagować na wnioski podatników dotyczące możliwości renegocjacji warunków takiego porozumienia. OECD prowadzi intensywne działania zmierzające do
zmiany zasad dotyczących cen transferowych, określonych
w Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Zagadnieniom tym poświęcona była m.in.
konferencja Organizacji, która odbyła się pod koniec września 2009 roku w Paryżu. Tematem były wyzwania związane z cenami transferowymi w obliczu kryzysu finansowego.
Ponad 700 ekspertów podatkowych, którzy reprezentowali
80 rządów, międzynarodowych organizacji i przedstawicieli firm doradczych, spotkało się, aby omówić planowane
przez OECD zmiany Modelowej Konwencji OECD, w tym
zmiany dotyczące metody przypisywania dochodów osiągniętych przez przedsiębiorstwo do stałego zakładu prowadzonego w innym kraju niż państwo siedziby.
– Dziękuję za tę część naszej rozmowy.
cd. w następnym wydaniu ERP/EPPL
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Polska nauka i innowacje w Unii Europejskiej:

Pomysły „pod klucz”
Rozmowa z Jerzym Pawlikowskim – Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa
Wdrażania Innowacji INWET S.A. w Chorzowie
– 20 lat temu, w okresie transformacji ustrojowej, powstała firma, której celem było wdrażanie
do praktyki gospodarczej nowych
rozwiązań technologicznych. Dziś
innowacyjność jest bardzo popularna, wówczas była czymś
nowym nawet w sferach naukowych. Skąd pomysł utworzenia tego typu przedsiębiorstwa?
– Większość osób zaangażowanych w tworzenie spółki miało
w swoim dorobku wiele twórczych osiągnięć technicznych. Jednak na ich wdrożenie do gospodarki trzeba było poświęcić tak
dużo czasu, że zniechęcało to do podejmowania wszelkich działań w tym kierunku. Nawet dzisiaj trzeba mieć dużo wewnętrznej
siły, samozaparcia i uporu, by wprowadzić nową ideę w życie. Najskuteczniejszą metodą wdrożenia swoich pomysłów jest stworzenie firmy, która opiera na nich swoją działalność. Dzięki temu nie
ma obawy, że zabraknie entuzjazmu i zaangażowania, bo każdy
twórca strzeże swojego wynalazku jak dziecka, pracuje nad nim,
dba o jego rozwój, a przede wszystkim zrobi wszystko, by nie wylać dziecka z kąpielą. Wówczas jest największa szansa na to, że
wynalazek zostanie zastosowany w praktyce, a zatem przyniesie
wymierną korzyść majątkową. Mając dochody z jego sprzedaży
można z kolei pomysł udoskonalać i rozwijać. Dopiero osiągnięcie
tego wszystkiego gwarantuje spełnienie w życiu zawodowym.
– 20 lat doświadczeń pokazało, jak iluzoryczne było
opieranie się na stworzonych przez państwo nadziejach,
że współpraca nauki i przemysłu znajdzie odzwierciedlenie
w polityce gospodarczej. Bez własnego pomysłu, odwagi,
inwencji i przekonania o słuszności działań nadal trudno o
postęp w tej dziedzinie.
– Określenie „wdrażanie innowacji” w nazwie firmy nie jest przypadkowe. W okresie kiedy powstawała, czyli w 1989 roku, a nawet
rok wcześniej, gdy premierem był Mieczysław Rakowski, mówiło
się o popieraniu, promocji działań innowacyjnych. Mieliśmy nadzieję, że dzięki pomocy państwa już z samej nazwy nie będziemy musieli udowadniać, że jesteśmy przedsiębiorstwem innowacyjnym i
wdrożeniowym. Stało się inaczej, bo państwo nigdy nie doszło do
etapu, by pomóc ludziom, którzy taką działalność prowadzą. W dodatku wciąż mamy do czynienia z problemem podstawowym - jak
ocenić, co jest innowacyjne, a co nie? A jest to istotne również ze
względu na fundusze unijne, przeznaczone na wspieranie projektów innowacyjnych. Nie bez powodu krąży dowcip, że nie bierze się
pieniędzy za dobry pomysł, tylko za dobrze zrobiony wniosek.
– Mają państwo doświadczenia w aplikowaniu do programu „Innowacyjna Gospodarka”?
– W tym zakresie nasze doświadczenia są marginalne, udało
nam się kiedyś uzyskać dotacje z ministerstwa gospodarki na
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którąś z wystaw, konkretnie w Kiszyniowie. Jednak przekonaliśmy się wówczas, z jak ogromną ilością dokumentów trzeba
się uporać, by spełnić wszystkie wymagania proceduralne, i jak
bardzo jest to absorbujące dla pracowników. To długa droga
wymagająca dużej wiedzy. Oczywiście powołaliśmy specjalną
komórkę i bierzemy udział w programie „Paszport dla eksportu”.
Podpisaliśmy pierwszą umowę, a firma zewnętrzna, która wygrała przetarg, przygotowuje nam materiały do tej akcji. Po ich
zatwierdzeniu, będziemy ten program realizować.
– Na co przeznaczycie otrzymane fundusze?

– Głównie chcemy rozwinąć eksport do krajów byłego „bloku wschodniego”, gdzie już sprzedajemy nasze rozwiązania.
Ponieważ nie do końca jesteśmy przekonani, czy nasz sposób
działania jest właściwy, liczymy na świeże spojrzenie firmy zewnętrznej, która być może wskaże nam jakieś kierunki, których
realizacja przyniesie naszemu przedsiębiorstwu korzyści. Nasz
program dotyczy takich krajów w Europie Wschodniej i Południowej, jak Rosja, Ukraina, Kazachstan, Rumunia i Turcja.
– Zatem kierunek na wschód jest strategiczny?
– Już sześć lat temu podjęliśmy wysiłki, by się na tych rynkach znaleźć. Najpierw na Ukrainie, gdzie mieliśmy pierwsze
aplikacje. W tej chwili firma jest rozpoznawalna w przemyśle cementowym Ukrainy, mamy tam nawet swój serwis i skład części
zamiennych. Takie działanie jest efektem doświadczeń i obserwacji. Rozwój przemysłu w naszym kraju jest wynikiem zaangażowania kapitału zachodniego. Gdy zachodnie koncerny zaczęły
wchodzić na rynki wschodnie, wiedzieliśmy, że zacznie się tam
boom inwestycyjny na nowe technologie.
– Firma opiera się na produkcji i instalowaniu specjalistycznych urządzeń w przemyśle... Oferujecie swoim klientom rozwiązywanie problemów związanych z transportem,
magazynowaniem i obróbką materiałów sypkich. W stosowanych przez firmę rozwiązaniach wykorzystuje się technologie aeracyjne i wibracyjne.
– W przypadku składowania materiałów w dużych zbiornikach stalowych lub zbiornikach betonowych oferujemy metodę
dynamicznej aeracji za pomocą układów pulsatorów pneumatycznych, czyli armatek powietrznych własnej produkcji. Zastosowanie pulsatorów eliminuje powstawanie nawisów, zatykanie
się wylotów, oklejanie ścian zbiorników.
W efekcie powiększa się pojemność użyteczna zbiorników oraz zapewniona jest ciągłość procesu technologicznego.
Pulsatory pneumatyczne stosowane są przede wszystkim na
wieżach wymienników pieców cementowych, na lejach zasypowych elektrofiltrów, do przedmuchiwania korków lub oklejeń, powstających w rurach przesypowych oraz innego rodzaju
urządzeniach. Głównym urządzeniem, dającym nam zresztą

Przedsiębiorstwo Wdrażania Innnowacji Inwet S.A w Chorzowie
najwięcej przychodów ze sprzedaży jest pulsator pneumatyczny SYNEX. Ma on już 20 lat, ale ciągle jest przez nas udoskonalany. Poza tym, dzięki wprowadzaniu tej technologii przez
tak długi okres czasu uzyskaliśmy większą wiedzę na temat
możliwości jej stosowania.
– Pulsator nie tylko ułatwia pracę, ale przyczynia się do
ochrony w przemyśle, zdrowia i życia ludzkiego.
– Właśnie potrzeba ochrony życia i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy legły u podstaw stworzenia tego urządzenia. Stosując je można bowiem wyeliminować pracę ludzką
np. wewnątrz silosów. W silosach miarę użytkowania, zalegają
różne materiały, które oklejając ściany powodują, że stają się
one mniej efektywne jako zbiorniki. By uzyskały swoją pierwotną pojemność użyteczną konieczne jest ich oczyszczenie.
Wcześniej czyszczono je ręcznie, czyli wpuszczano do silosu
człowieka. Jeszcze dziś się to zdarza, zresztą czasami jest to
nawet konieczne, jednak coraz częściej firmy korzystają do
tego celu z naszych urządzeń.
– Wasze urządzenia są niezbędne do zapewnienia
sprawnej technologii na wieżach wymienników pieców obrotowych przy produkcji cementu metodą suchą.
– Choć potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa pracy była
matką tego wynalazku, to szybko okazało się, jak bardzo istotny
jest on dla usprawnienia procesów technologicznych, zmniejszenia wydatków energii, lepszej pracy taśmociągów czy podajników. W tych ogromnych instalacjach wymienników w wyniku
procesu homogenizacji powstaje klinkier, z którego robi się cement. Naszym zadaniem jest zapewnienie stałości przepływu.
Jeśli chcemy, by wydajność była pełna, przekroje, gdzie odbywa się przepływ masowy, nie mogą się zaklejać, bo każde ich
zmniejszenie powoduje spadek wydajności, a zaczopowanie jest
już tragedią. I tutaj nasze urządzenia się sprawdziły. Musimy też
brać pod uwagę, że przemysł cementowy stosuje tzw. paliwa alternatywne, czyli wszystko to, co można spalić efektywnie, co
często jest szkodliwe dla środowiska, a zawiera węgiel, np. odpady z oczyszczalni ścieków, tytoniowe, opony. W ten sposób
zresztą w Polsce rozwiązał się całkowicie problem składowania
zużytych opon. Jednak w wyniku spalania paliw alternatywnych
procesy zalepiania się potęgują. Bez naszych urządzeń funkcjonowanie pieca jest zatem niemożliwe, a w niektórych cementowniach mamy nawet po 100 urządzeń na jednym piecu.
– Dokładacie zatem swoją cegiełkę do proekologicznej
produkcji...
– W efekcie spalania paliw alternatywnych wszystkie szkodliwe związki ulegają związaniu z klinkierem, i w ten sposób
zostają unieszkodliwione, nie ma ich emisji do atmosfery. W tej
chwili udział paliw alternatywnych w przemyśle cementowym w
naszym kraju sięga prawie 50 procent, a są cementownie na
świecie, które dążą do zwiększenia tych ilości nawet do 80 procent. Dzięki naszym urządzeniom możliwy jest proces technologiczny, który nie tylko nie ma negatywnego wpływu na środowisko, ale go zmniejsza. Jest to powód do satysfakcji.
– Patrząc z szerszej perspektywy trudno nie docenić roli
firmy, która wykonuje urządzenia do produkcji strategicznego surowca. Kraj się rozwija, a inwestycje wymagają milionów ton cementu. Nie jest to jednak jedyna gałąź przemysłu,
w której działacie.
– Z rozwiązywaniem podobnych problemów mamy do czynienia również w przemyśle chemicznym. Jest to związane z
oklejaniem się pewnych substancji chemicznych, chociażby sody
w krystalizatorze. Taki problem w jednym z zakładów sodowych
w Polsce z sukcesem rozwiązaliśmy, teraz eksportujemy ten pomysł, zastosujemy go w dwóch zakładach sodowych w Rosji.
– Oprócz tego sprzedajecie inne rozwiązania technologiczne, nie konieczne własne.
– Dobro naszych klientów oraz potrzeby przemysłu wymagają współpracy z dostawcami urządzeń i technologii, także zagranicznych. Dlatego też korzystamy z ich wiedzy i dorobku. Główną ideą przedsiębiorstwa jest przecież zachęcenie do stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Po to tworzymy
zespoły, również międzynarodowe, żeby oferta była bogatsza.
Każde urządzenie, każda aplikacja wymaga doświadczenia,
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które my posiadamy, dlatego możemy oferować technologie
w obrębie materiałów sypkich. Dysponujemy dużym wyborem
wibratorów przemysłowych kilku firm europejskich; Findeva, Oli,
Netter, Venanzetti, Tuxel. Oferujemy wibratory o napędzie elektrycznym, pneumatycznym i hydraulicznym; przyczepne i pogrążalne; o kołowej lub liniowej charakterystyce drgań.
Jednak najważniejsze dla firmy są własne układy aeracyjne i wibracyjne, które wykonujemy w systemie „pod klucz” – od
projektu, przez realizację, aż po rozruch i serwis. Oferowane
instalacje wyposażamy w automatyczne układy sterowania. W
każdej dziedzinie naszej działalności oferujemy też pełną obsługę administracyjno – prawną. Zatrudniamy doświadczonych
projektantów, zapewniamy opinie rzeczoznawców.
– W lutym br. uzyskał Pan tytuł „Srebrnego Inżyniera” w
plebiscycie czytelników „Przeglądu Technicznego” „Złoty
Inżynier 2008”. Jak pogodzić funkcję prezesa, czyli działalność menedżerską z inżynierską misją?
– Przez wiele lat jako inżynier sprawdzałem np. dokumentację czy uczestniczyłem w tworzeniu różnego rodzaju rozwiązań
technicznych, doradzając kolegom z mniejszym doświadczeniem. Jednak firma bardzo dynamicznie się rozwija, a to wymusza konieczność większego zaangażowania w sprawy biurowe,
nowoczesnego marketingu. Coraz więcej czasu poświęcam
działalności menedżerskiej. Jednak, choć z klientami spotykam
się obecnie głównie na targach, wystawach, podczas wizyt służbowych, to staram się z każdym zakładem, z którym współpracujemy, mieć kontakt, znać personalnie pracujące w nim osoby.
– Kiedy myśli Pan o przyszłości firmy to...
– ...myślę, że kiedy będzie miała 100 lat, będzie taka jak amerykański koncern 3 M, który już 100 lat zajmuje się wdrażaniem
innowacji i jest przykładem, jak na wprowadzaniu nowoczesności można zarobić i osiągnąć wiele zawodowej satysfakcji.
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Polska firma dla polskich dróg: Budimex S.A
– Budowa odcinka Z1 i Z2
DTS w Zabrzu w znaczący sposób zmienia oblicze miasta.
Kiedy zostanie oddany do użytku ten fragment trasy?
– Tego typu obiekty inżynierskie mają bardzo duży wpływ na
oblicze terenu, przez który przebiegają. Ja osobiście zawsze
staram się porównywać miejsce
realizacji w czasie, czyli przed i
po. Zauważyłem, że ludzie po jakimś czasie od zakończenia inwestycji nie pamiętają, jak
ten teren wyglądał wcześniej. W mojej ocenie świadczy to
o tym, że tego typu inwestycje pozytywnie wpisują się w
obraz aglomeracji. Tak samo jest z DTŚ-ką, przy której budowie uczestniczę z przerwami od roku 2000, łączy miasta aglomeracji śląskiej i po prostu „ułatwia ludziom życie”
Umowny termin oddania Zabrzańskich odcinków Z1 i Z2

4 kilometry –
– wyzwania na 100...
Z Arkadiuszem Nobisem – Dyrektorem
Kontraktu Budowy Odcinka Drogowej Trasy
Średnicowej w Zabrzu realizowanego przez
Budimex S.A. – rozmawia Aleksandra Polanowska
Drogowej Trasy Średnicowej budowanych przez Budimex
S.A to kwiecień 2011, i na dzień dzisiejszy jest terminem
niezagrożonym.
– Czy jest to zadanie realizowane z funduszy europejskich? Kto jest inwestorem?
– Budowa finansowana jest z funduszy państwowych,
w tym środków z rezerwy subwencji ogólnej, środków z
kredytu EBI, środków własnych miasta Zabrze, pomocy finansowej miast ościennych i tych, w których DTŚ jest już
zrealizowana.
– Jakie istotne zmiany i nowe rozwiązania drogowe
wniesie ta inwestycja?
– Infrastruktura Górnego Śląska jest bardzo ważnym
węzłem komunikacyjnym usytuowanym na przecięciu
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dwóch szlaków o znaczeniu europejskim. Kierunkiem dominującym jest kierunek wschód-zachód, w tym kierunku
przebiega Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Zabrze.
Rozwiązania projektowe odcinka Zabrzańskiego, tak jak i
cała DTŚ, są rozwiązaniami bardzo nowoczesnymi. Stosowane technologie i materiały gwarantują najwyższą
jakość, komfort użytkowania i estetykę. Również standardy rozwiązań mających na celu ochronę środowiska, takie jak ekrany akustyczne, gwarantują komfort zarówno
użytkowników jak i okolicznych mieszkańców. Aktualnie
budowany odcinek DTŚ będzie miał ogromne znaczenie
dla mieszkańców Zabrza, a także dla podróżujących z
Katowic do Gliwic. Droga ta odciąży główną ulicę Zabrza
(ul. Wolności) i tym samym rozładuje korki oraz znacznie
zwiększy płynność ruchu. Nowy odcinek stworzy możliwości komunikacyjne (nowe szlaki i arterie), dodatkowo
uaktywni gospodarczo przyległe do Drogowej Trasy Średnicowej dzielnice Zabrza, zwiększając tym samym estetykę miasta. Natomiast niezmiernie ważna jest dla miasta
kontynuacja budowy DTŚ w kierunku Gliwic. Zakończenie
robót na odcinku Z1 i Z2 spowoduje, że do momentu uruchomienia dalszych odcinków w kierunku Gliwic Zabrze
będzie ostatnim odcinkiem DTŚ, co w konsekwencji na
pewno spowoduje zwiększony ruch na ulicach wylotowych z Zabrza.
– Jakie środki zostały zaangażowane do wykonania
tego projektu?
– Budowa odcinków Z1 i Z2 to najdłuższy z dotychczas
realizowanych w jednym zadaniu odcinków DTŚ. Długość
samej trasy głównej wynosi 4,7 km, musimy przebudować
3140 metrów sieci wodociągowych, 1050 sieci gazowych,
7600 metrów kabli energetycznych oraz 64 km światłowodów. Wykonamy też 15,7 km kanalizacji, służącej do odwodnienia trasy. Do takiego zadania w szczytowych okresach
realizacji zaangażowanych jest nawet do 700 pracowników
i 350 jednostek sprzętowych. Wraz z robotami towarzyszącymi wartość kontraktu podpisanego przez BUDIMEX
S.A. wynosi ok. 270 mln PLN netto.
– Jest to fragment trasy DTŚ biegnący przez centrum miasta. Widać już ekrany akustyczne, jako działanie proekologiczne. Ile elementów i km ekranów akustycznych zostanie zabudowanych?
– Mając na uwadze bardzo restrykcyjne uwarunkowania
środowiskowe projekt przewiduje zabudowanie na obydwu
odcinkach Drogowej Trasy Średnicowej ok. 4 km ekranów
akustycznych, w tym część na obiektach mostowych i murach oporowych.
– Czy ten fragment DTS Z1 i Z2 będzie miał znaczenie w połączeniu ruchu z A1 Północ - Południe?
– Drogowa Trasa Średnicowa w swoim zamyśle ma
przebiegać przez centra miast i łączyć się z głównymi arteriami autostradowymi na Śląsku. W założeniach dalszych
odcinków będzie posiadała połączenie z autostradą A1
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GARR S.A. w Katowicach
poprzez węzeł, zlokalizowany pomiędzy Sośnicą a Maciejowem, który to jednak należy do dalszych zadań DTŚ w
kierunku Gliwic. Stąd tak ważna jest kontynuacja budowy
DTŚ w tym kierunku.
– Jakie jeszcze inne okoliczności mają wpływ na realizację tego zadania?
– Należy brać pod uwagę, że jest to teren postindustrialny, prace prowadzone są w ciągłym utrzymaniu ruchu,
obiekty mostowe, pora roku, szerokość i długość realizowanego odcinka DTŚ.
Głównym i podstawowym problemem występującym
podczas budowy DTŚ jest fakt, iż realizowana ona jest
w obszarze ścisłego centrum miasta, na terenach gdzie
wcześniej istniała zabudowa mieszkalna, napotykane problemy mają charakter ściśle związany z pozostawionymi
nie funkcjonującymi już sieciami wodno-kanalizacyjnymi,
gazowymi oraz obiektami dawnej eksploatacji górniczej.
Takim przykładem jest szyb kopalniany z XIX wieku, który
został przez nas odkryty w czasie realizacji. Spowodowało
to konieczność wykonania stosownych zabezpieczeń. Dodatkowym elementem wymagającym znacznie większego
profesjonalizmu w czasie realizacji budowy jest fakt, że
budowa jest prowadzona w centrum miasta. Wymusza
to na wykonawcy działania umożliwiające sprawne funkcjonowanie istniejących arterii miasta zlokalizowanych w
okolicy budowy. W tej kwestii jako firma BUDIMEX posiadamy duże doświadczenie. Nie można tutaj zapominać o
tym , że inwestycja została bardzo dobrze przygotowana
przez gminę i Inwestora Zastępczego DTŚ S.A. w Katowicach. Zostały wyburzone budynki kolidujące z trasą, w
konsekwencji wybudowano nowe mieszkania dla wysiedlanych mieszkańców , część trasy została uwolniona od
kolidujących mediów. Moim zdaniem wcześniejsze dobre
przygotowanie Inwestora do zadania skutkuje możliwością
realizowania kontaktu w dobrym tempie i z znacznie mniejszą uciążliwościom dla mieszkańców.
– Dziękuję za rozmowę.

Lider i 40 lat doświadczenia
BUDIMEX SA to jedna z największych firm budowlanych
w Polsce. Ma 40- letnie doświadczenie. NaAleży jest do
grona liderów sektora budowlanego. Zatrudnia około 3 tys.
pracowników. W 2008 roku przychody spółki ze sprzedaży
wyniosły ok. 2,9 mld złotych.
Firma z powodzeniem zrealizowała wiele projektów.
Wśród najważniejszych są budowy: dwóch odcinków autostrady A2 (Dąbie – Wartkowice i Wartkowice – Emilia); autostrady A6 na odcinku Klucz – Kijewo, remont dwóch odcinków autostrady A4 (Wądroże – Bielany Wrocławskie i
Nogowczyce – Kleszczów); bytomskiego odcinka obwodnicy
Północnej Aglomeracji Górnośląskiej; obwodnic Arynowa,
Białobrzegów, Wyszkowa, Ostrowi Mazowieckiej; przebudowa drogi krajowej nr 79 w Jaworznie; dwóch odcinków drogi
ekspresowej S1 (Bielsko-Biała – Jasienica i Skoczów – Cieszyn) oraz przebudowa węzła Murckowska w Katowicach.
Obecnie spółka, prócz zabrzańskiego odcinka Drogowej
Trasy Średnicowej, buduje odcinek autostradowej obwodnicy
Wrocławia, drogę ekspresową S8 (od Konotopy do Prymasa
Tysiąclecia w Warszawie), drogę ekspresową S3 (Myślibórz
– Pyrzyce), modernizuje węzeł Radzikowski wraz z budową
drogi do węzła Modlnica w Krakowie.

– Pozwoli Pani, że naszą rozmowę rozpocznę od wyrażenia satysfakcji płynącej z wiadomości,
że Pani i instytucja, którą Pani kieruje została nominowana do I edycji konkursu Wojewody Śląskiego
Zygmunta Łukaszczyka “Śląskie
na 5” w kategorii Gospodarka oraz
Osobowość. Pamiętam, że jeszcze nie tak dawno, bo 2 lata temu,
GARR przechodziła nie tyle okres
porażek, co poważnego zastoju,
spowodowanego brakiem rozwiązań systemowych uniemożliwiających rozwinięcie skrzydeł.
Co stało się takiego, że sytuacja zmieniła się na korzystną?
– Trudno mi się odnieść do nominacji, tym bardziej, że jedna
z nich bezpośrednio dotyczy mojej osoby. Proszę mi wybaczyć,
ale nie zwykłam się wypowiadać o moich poprzednikach. Sądzę
jednak, że zajmując się od 1993 roku środkami unijnymi, przez
lata zdobyłam odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które dzisiaj
ułatwiają mi kierowanie pracami Agencji. Chcę podkreślić, że o
nominacji do nagrody w konkursie wojewody decydowali przedsiębiorcy, mogący mieć na co dzień kontakt z GARR SA. Nominacja ta, nie ma więc nic wspólnego z tzw. kluczem lub jakimkol-

Bez obaw...
Z Bożeną Rojewską – Prezesem Zarządu
Górnośląskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Katowicach
– rozmawia Jacek Broszkiewicz

wiek „układem’. Tym większa satysfakcja dla mnie i pracowników
GARR-u. Pracuję dla ludzi chcących brać życie w swoje ręce i
to ma dla mnie fundamentalne znaczenie. W 2008 roku wygraliśmy po raz kolejny konkurs na pełnienie roli Regionalnej Instytucji Finansującej – w bardzo poważnej konkurencji - albowiem
w szrankach stawali poważni rywale. Konkurs organizowany był
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w całym kraju, a Agencja, którą kieruję otrzymała prawie 90 punktów na 100
możliwych, co uplasowało ją w ścisłej czołówce krajowej wśród
regionalnych instytucji. Swoją działalność w GARR koncentruję
na utrzymaniu pozycji placówki, jako Regionalnej Instytucji Finansującej, co oznacza, między innymi, obsługę dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Uważam, że mimo często zmieniających się procedur, wytycznych i wzorów dokumentów, udaje
nam się dobrze wykonywać powierzone zadania.
– Aby pełnić rolę RIF-u niezbędna jest bardzo dobra
współpraca z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
która jest niejako depozytariuszem środków unijnych, które
następnie za pośrednictwem – w tym przypadku GARR S.A.
– trafiają do przedsiębiorców...
– To prawda. W wyniku dobrej współpracy z PARP i innymi
agencjami, powstał bardzo przejrzysty system określający drogę
postępowania dla przedsiębiorców – przyszłych beneficjentów,
którzy aplikują o wsparcie unijne dla swych pomysłów, inicjatyw
opisanych we wnioskach. Jako RIF działamy przede wszystkim
w obszarze określonym przez Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka, który dysponuje naprawdę dużymi pieniędzmi na
wsparcie przedsiębiorstw. Obsługujemy projekty o charakterze
inwestycyjnym o wysokim potencjale technologicznym
gdzie
dofinansowanie sięga
nawet 40 mln zł.
Naszą rolą jest
przyjmowanie wniosków, ich ocena, podpisywanie umów oraz ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice
tel. 32 72 85 800, fax. 32 75 85 803
rozliczanie konkretwww.garr.pl, garr@garr.pl
nych projektów. Przecd. na str. 12
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Rozmowy o polityce regionalnej:
cd. ze str. 11

Bez obaw...
kazujemy beneficjentom – za pośrednictwem PARP – naprawdę
spore kwoty. Czuwamy jednak nad ich spożytkowaniem, pełniąc
funkcję nadzorczą, ponieważ są to pieniądze unijnych podatników i tym samym podlegają szczegółowej kontroli.
– Agencja ma z pewnością swoje priorytety przy kwalifikowaniu i ocenie wniosków...
– Nie chodzi o nasze priorytety ale o zgodność projektów z
celami poszczególnych Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kryteria oceny projektów są jednolite dla
całego kraju i ustalone tak aby gwarantowały równy dostęp do
środków unijnych dla przedsiębiorców z różnych województw.
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GARR S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca obsługuje na zlecenie PARP Działanie 1.4-4.1 – czyli wsparcie na prace
badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac, Działanie 4.2 – wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach, Działanie 4.4. – nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
Działanie 6.1 – paszport do eksportu, Działanie 8.1 – wsparcie
działalności gospodarczej w dziedzinie elektronicznej oraz Działanie 8.2 – wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu
B2B. Decydujący głos w sprawie przyznania dotacji ma zawsze
PARP, ale to my stanowimy pierwsze sito, sprawdzamy wnioski
pod kątem formalnym, a w niektórych działaniach także pod
względem merytorycznym i po akceptacji ich przez PARP przygotowujemy umowy i czuwamy nad rozliczaniem konkretnych
projektów. Zostały już ustalone terminy składania wniosków na
2010 rok, tak więc czeka nas i oczywiście przedsiębiorców kolejny pracowity rok w zakresie korzystania ze środków unijnych.
– Czy zauważyła Pani na przestrzeni ostatnich dwóch lat
znaczący postęp w liczbie powstających w regionie śląskim
wniosków aplikacyjnych - trafiających do GARR S.A.?
– Kilka dni temu uczestniczyłam w zorganizowanym przez
PARP spotkaniu Regionalnych Instytucji Finansujących poświęconym m.in. aktywności polskich przedsiębiorców z poszczególnych regionów w sięganiu po unijne fundusze strukturalne.
Śląskie zajmuje 3-5 miejsce w kontekście sięgania po środki z
funduszy strukturalnych – w zależności oczywiście od działań, o
których wspominałam wcześniej. O ich wykorzystaniu będziemy
mogli mówić dopiero za 2-3 lata – wówczas kiedy projekty będą
całkowicie, albo przynajmniej częściowo zrealizowane. Samo
uzyskanie akceptacji wniosku to dla przedsiębiorcy oznacza zaledwie jedną trzecią pracy, którą wykonał. Realizacja projektu
zajmuje najwięcej czasu, wymaga samozaparcia, konsekwencji
i wysiłku. Projekty muszą być wprowadzane w życie zgodnie z
założonym harmonogramem. Ale rzeczywistość dyktuje swoje
warunki i nie zawsze wszystko idzie jak z płatka, zatem o wszyst-

kich nowych okolicznościach natychmiast powinna być informowana Agencja, czyli my – jako Regionalna Instytucja Finansująca, nadzorująca realizację projektów. Wówczas podpisujemy
aneksy. Bez tego taki projekt jest niemożliwy do rozliczenia.
– Czy sądzi Pani, że to 3-5 miejsce województwa śląskiego w rankingu PARP jest adekwatne do potencjału gospodarczego regionu i aktywności przedsiębiorców tutaj
działających? Przecież coraz głośniej o tworzącej się Metropolii Silesia, która grupując 14 miast będzie, obok trójmiejskiej i warszawskiej największym i najbogatszym – nie
mówiąc już o potencjale demograficznym sięgającym 2 milionów 100 tysięcy mieszkańców – centrum gospodarczofinansowym w kraju...
– Regionalna Instytucja Finansująca, jaką jest GARR nie
może kierować się tego typu kryteriami. Obejmujemy swym
zasięgiem działania całe województwo i musimy, bez względu
na projekty, o których pan mówi, kierować się racjonalizmem w
odniesieniu do aplikacji spływających z całego regionu. Innymi
słowy sprawiedliwie i obiektywnie odnosimy się do wniosków
przedsiębiorców zarówno z centrum regionu, czyli aglomeracji
katowickiej, jak i pozostałych subregionów: bielsko-bialskiego
i częstochowskiego. To bardzo prężne ośrodki, jeśli chodzi o
pozyskiwanie środków unijnych i nie ma żadnych powodów, by
specjalnie traktować przedsiębiorców tylko dlatego, że pochodzą z centrum regionu. Oczywiście prym wiedzie centrum, czyli rodząca się Metropolia, a także Podbeskidzie, ale tak samo,
identycznie, bez jakichkolwiek innych preferencji traktujemy aplikacje przedsiębiorców z wymienionych wcześniej przeze mnie
subregionów. Liczy się pomysł, idea, dobry biznesplan, szanse
na powodzenie konkretnego przedsięwzięcia – i w tym momencie nie jest istotna siedziba danego wnioskodawcy. Sytuacja jest
dynamiczna i nam – jako Regionalnej Instytucji Finansującej –
szczególnie zależy na tym, aby cały region rozwijał się równomiernie. Co do naszej „konkurencji” z innymi województwami, to
rankingi są pojęciem względnym. W porównaniu z małopolskim,
mazowieckim. wielkopolskim, czy dolnośląskim, otrzymujemy
mniej środków unijnych, to uważam, że jeśli zachowamy obecny
nasz status, czyli dużą skuteczność w staraniach się o unijne
fundusze – będzie to rezultat bardzo dobry. Pokazuje to zresztą
wykres, który ilustruje nasza rozmowę.
– Co zrobić, aby utrzymać tę pozycję, a to pytanie wiąże
się z bliższymi i perspektywicznymi planami GARR...
– Trzeba być konsekwentnym w działaniu. Pomagać przedsiębiorcom, informować ich o źródłach i możliwościach unijnego
wsparcia – zwłaszcza w dziedzinie innowacyjnej gospodarki –
a będę spokojna o wynik naszych globalnych starań. Szczerze
mówiąc, nie jest dla mnie najważniejsze, jakie miejsce zajmuje
Śląsk w tym wyścigu po unijne pieniądze wspomagające tutejszy potencjał, ale to, aby jak największa liczba dobrych i ciekawych projektów zyskiwała unijne dofinansowanie. Działam
bowiem z poczuciem realizacji ważnej misji, a nie błyszczenia
w rankingach i chlubienia się aktualnymi statystykami. Wierzę
w ducha przedsiębiorczości, kreatywność, odwagę oraz solidność przedsiębiorców z całego regionu śląskiego, i w to, że ten
nasz kawałek tortu, jaki ma całemu krajowi do zaoferowania
Unia Europejska, będzie się systematycznie powiększał. A tym
samym, województwo – całe – zwiększy swój potencjał innowacyjny i technologiczny. Tylko w 2008 i 2009 roku, 150 firmom
przyznaliśmy - po pozytywnym zaopiniowaniu przez ekspertów
z PARP - dofinansowanie przekraczające 490 milionów złotych.
W ramach Działania 4.4 jest to ponad 445 milionów złotych co
oznacza 10 procent środków będących w dyspozycji wszystkich
16 województw. Moje przekonania mają, więc swoje wymierne
uzasadnienie.
– Proponuję przejść do zagadnień typowo praktycznych.
Do siedziby GARR przy ul. Powstańców przychodzi przedsiębiorca i...
– ...Oczywiście od razu trafia do naszego Punktu Konsultacyjnego, który pełni od 2001 roku kluczową rolę w nawiązywaniu
kontaktów nie tylko z działającymi już przedsiębiorcami, ale także z osobami, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą.
Punkt Konsultacyjny działa w ramach Krajowego Systemu Usług,
a nadzór nad prawidłowością funkcjonowania PK pełni Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach
– Jakie zadania ma do spełnienia Punkt Konsultacyjny w
GARR SA?
– Żyjemy w świecie, którego
funkcjonowanie opiera się na
obiegu informacji. To najcenniejszy towar. Zatem zadaniem Punktu Konsultacyjnego jest przede
wszystkim dotrzeć do jak najszerszego grona przedsiębiorców
oraz osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej
działalności gospodarczej z wiedzą o możliwościach pozyskiwania unijnych środków na inwestycje, szkolenia, doradztwo,
wsparcie działań proeksportowych, o ofertach pożyczkowych,
poręczeniowych. W Punkcie Konsultacyjnym można zasięgnąć
informacji i rozwiać wątpliwości co do zakresu rozliczeń planowanych lub realizowanych projektów z udziałem funduszy europejskich. Fachowo i chętnie udzielamy informacji o tym, jak
należy prowadzić działalność gospodarczą, jakie są obowiązki podatkowe, reguły zatrudniania pracowników, finansowania
działalności i jej kontroli. Doradzamy też co i jak zrobić, by zrezygnować z prowadzenia działalności. To wszystko Punkt Konsultacyjny oferuje bezpłatnie.
– Odnoszę wrażenie, że Punkt Konsultacyjny przy GARR
S.A., jako wiodący w sieci, o której Pani wspomniała jest
praktycznie jedynym miejscem, gdzie za darmo można uzyskać wszelkie wskazówki dotyczące działalności gospodarczej jako takiej oraz o możliwościach jej rozbudowania poprzez sięganie po fundusze europejskie...

– To prawda, także z tego powodu, że pracownicy PK są profesjonalistami w każdym calu, a życzliwość i chęć pomocy są normą. Te cechy staram się od lat wpajać swoimi pracownikom, jak
sądzę udanie, ponieważ Punkt Konsultacyjny jest komórką bardzo
zapracowaną, co świadczy o tym, że zgłasza się do niego bardzo
dużo osób – o wiele więcej niż miało to miejsce jeszcze kilka lat
temu. Bardzo dużą wagę przywiązuję do tego, by przychodzący do
nas przedsiębiorca dowiadywał się prawdy, by był poinformowany
o realiach, a nie wychodził z przekonaniem, że euro leżą na ulicy
i wystarczy się tylko schylić, by stać się milionerem. To są pieniądze trudne do zdobycia i trzeba mieć naprawdę dobry pomysł i
biznesplan, by móc liczyć na zakwalifikowanie się do grupy tych,

którzy mogą mieć szanse na uzyskanie dofinansowania unijnego.
Pamiętajmy, że są to pieniądze podatników państw unijnych, a nie
manna z nieba, którą szafujemy sobie do woli. Czasami musimy
mówić ludziom brutalną prawdę o tym, że ich idee są po prostu
nierealistyczne. To, co wykonuje Punkt Konsultacyjny przy GARR
S.A. jest certyfikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W tej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na jakąkolwiek grę pozorów, stwarzanie naszym partnerom niepotrzebnych
iluzji. Punkt Konsultacyjny należy do Krajowego Systemu Usług i
już samo to nakłada nań świadczenie ich na najwyższym poziomie. Nasi konsultanci starają się sprostać tym wysokim wymaganiom, a potwierdzeniem tego niech będzie podsumowanie ogólnopolskiej edycji cyklicznych testów kompetencji Konsultantów
PK realizowanych przez niezależną firmę audytorską na zlecenie
PARP, gdzie najlepsze wyniki - po raz kolejny - uzyskali nasi konsultanci. Wynik ten jest potwierdzeniem utrzymywania wysokiej
jakości usług, jaką prezentuje PK GARR S.A. w poprzedniej edycji
projektu Punktów Konsultacyjnych, gdzie po dziesięciu edycjach
testów kompetencji nasz PK zajmował I miejsce w rankingu Instytucji.
– Mówi pani o Punkcie Konsultacyjnym GARR, jako o
ważnym elemencie większej całości, czyli całej krajowej,
bardzo rozbudowanej sieci instytucji oferujących swą pomoc podmiotom gospodarczym. Ta sfera to instytucje otoczenia biznesowego. Czy – Pani zdaniem – spełniają one
swe zadania wystarczająco skutecznie?
– Nie czuję się upoważniona do dokonywania całościowych
podsumowań. Myślę jednak, że stan polskiej gospodarki, jej rozwój mimo kryzysu finansowego, to że prawdopodobnie jako jedyny kraj UE będziemy mieli w tym roku dodatni przyrost PKB, w
pewnym stopniu jest odpowiedzią na to pytanie. Robimy wszystko, lub prawie wszystko co w naszej mocy – także poprzez ten
wywiad – aby dotrzeć do możliwie największej liczby przedsiębiorców. Nie wszystko zależy od nas. Także z tej drugiej strony,
ze świata gospodarki musi płynąć zainteresowanie i wiara, że
pieniądze, które pozyskaliśmy z UE są rzeczywiście do wzięcia.
Wielu boi się biurokracji i mitręgi związanej z papierkami. Nie
ma się czego bać, to wszystko jest do przejścia, a naszym zadaniem jest na tej drodze pomagać. Tak więc gorąco apeluję – nie
obawiajcie się! Progi GARR S.A. są zawsze gościnne dla ludzi
mających pomysły, wizję, inicjatywę i odwagę. Jeśli nawet Wasz
pierwszy wniosek nie znajdzie akceptacji, kolejny może zakończyć się sukcesem.
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