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Warszawska	Izba	Gospodarcza	wspólnie	z	samorządem	Kętrzyna	promuje	projekt	gospo-
darczy	„Invest	In	Kętrzyn”.	

W tym celu 23 lutego zorga-
nizowana została w War-
szawie w hotelu Groma-
da konferencja (pierwsza 

odbyła się przed miesiącem w Kętrzynie). 
Władze samorządowe Kętrzyna i powia-
tu kętrzyńskiego zaprezentowały m.in. 
ofertę atrakcyjnych gruntów, możliwości 
inwestycyjne w Kętrzynie i powiecie kę-
trzyńskim, a przede wszystkim informa-
cję o działających firmach i ich produk-
tach, ulgach i wsparciu przez samorząd, 
dotacjach i pożyczkach. Przedsiębiorcy 
z Kętrzyna oraz regionu przedstawili 
swoje materiały promocyjne.

Dlaczego w Warszawie

– Warszawa to jest nasze okno na 
świat. Współpracując z Warszawską Izbą 
Gospodarczą chcemy pokazać wszyst-
kim, że jest takie miasto jak Kętrzyn ma-
jące potencjał inwestycyjny, do którego 
warto przyjechać. Cieszy mnie również 
obecność mediów warszawskich. Dzięki 
nim inni zauważą, że warto inwestować 
w Kętrzynie i powiecie kętrzyńskim – 
mówił Maciej Wróbel, zastępca burmi-
strza.

Burmistrz Kętrzyna Ryszard Nie-
dziółka zaznaczył, że jednym z istot-
nych elementów współpracy, który sa-
morząd kętrzyński ma do zaoferowania 
to partnerstwo publiczno-prawne (PPP 

Przykład z Kętrzyna 

ma rozwoju. Jesteśmy otwarci na współ-
pracę z samorządami w całej Polsce – 
podkreślił prezes Traczyk .

Podczas spotkania zostały przy-
bliżone między innymi takie firmy i ich 
produkty jak: Philips, Magnetic Systems 
Technology, Weda, Warmia , Pasieka 
Pucer, Majonezy, Naturlen , Hotel Koch, 
City Club, Mazurolandia, Doroszko czy 
Port Lotniczy „Mazury”.

Od kontaktów do kontraktów

Przedsiębiorców z Mazowsza inte-
resowały między innymi sprawy związa-
ne z turystyką i ekologią na Mazurach. 
Stąd też chociażby Pasieka Pucer już od 
pierwszych chwil znalazła się w centrum 
uwagi. W czasie briefingu prasowego 
padały także pytania dotyczące żywno-
ści ekologicznej, jak zachęcić młodych 
przedsiębiorców do inwestowania oraz 
tzw. małego ruchu granicznego (MRG) 
i jego wpływu na życie gospodarcze 
w pobliżu granicy z Rosją. Odpowiedzi 
na pytania udzielali burmistrz Kętrzyna 
Ryszard Niedziółka oraz starosta powia-
tu kętrzyńskiego Michał Kochanowski.  
Padły też istotne deklaracje dotyczące 
kontynuacji kontaktów pomiędzy samo-
rządami kętrzyńskimi a Warszawską Izbą 
Gospodarczą.

(red)
foto: Mirosław Gleb

– współpraca pomiędzy jednostkami sa-
morządowej a podmiotami prywatnymi 
w sferze usług publicznych – red.).

Mocni	samorządem

Marek Traczyk, prezes Warszaw-
skiej Izby Gospodarczej zapewnił o kon-
tynuacji współpracy samorządu teryto-
rialnego i gospodarczego.

– Gratuluję samorządowi miasta 
Kętrzyn. Współpraca pomiędzy samo-
rządem terytorialnym i gospodarczym to 
fundament rozwoju gospodarczego. Bez 
tej współpracy nie ma inwestowania i nie 

Kętrzyńscy samorządowcy oraz przedstawiciele biznesu promują projekt „Invest In Kętrzyn”

Podczas prezentacji oferty Kętrzyna
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Izby w skali Mazowsza 
Wschodnia	Izba	Gospodarcza	od	stycznia	2019	przewodniczy	Forum	
Izb	Gospodarczych	Województwa	Mazowieckiego.	

Forum powstało w 2005 roku. 
Tworzy je dziewięć Izb działają-
cych na terenie Mazowsza: Ma-

zowiecka Izba Gospodarcza, Powiato-
wa Izba Gospodarcza w Legionowie, 
Ostrowska Izba Rolno-Przemysłowa, 
Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, 
Płońska Izba Gospodarcza, Izba Prze-
mysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, 
Wschodnia Izba Gospodarcza, Powia-

towa Izba Gospodarcza i Warszawska 
Izba Gospodarcza.

Zenon Chodowiec, prezes Wschod-
niej Izby Gospodarczej mówił o możliwo-
ściach i korzyściach współpracy izb. W Sie-
dlcach zapadła także decyzja o cyklicznej 
organizacji spotkań dla przedsiębiorców 
zrzeszonych w izbach, umożliwiających 
nawiązywanie nowych kontaktów bizne-
sowych na skalę województwa.

– Forum to siła, której nie moż-
na lekceważyć. To głos blisko 1000 firm 
z województwa mazowieckiego, mogący 
mieć niebagatelny wpływ na ustawo-
dawstwo. Izby stanowią siłę, a Forum 
Izb Gospodarczych Województwa Ma-
zowieckiego to oręż, który oddajemy do 
dyspozycji przedsiębiorcom, dla skutecz-
nej i efektywnej realizacji zamierzeń biz-
nesowych – podsumował spotkanie Ma-
rek Traczyk, prezes Warszawskiej Izby 
Gospodarczej.

(wig)

Jeśli biznes, to Gruzja!
Polsko-Gruzińskie Forum Bizne-

su 2019 odbyło się w styczniu 
w Warszawie. To kolejne ze spo-

tkań przedsiębiorców obu krajów. O jego 
randze świadczy obecność ambasadora 
Gruzji w Rzeczpospolitej Polskiej. Ilia 
Darchiashvili otwierając forum, podkre-
ślił znaczenie wzajemnych kontaktów 
handlowych i tradycyjnie przyjacielskie 
relacje między Gruzją i Polską.

O warunkach, zaletach , realiach, za-
sadach działalności gospodarczej w Gruzji 
wypowiadali się panel iści forum. Wśród 
nich Joseph (Soso) Nibladze, dyrektor wy-
konawczy jednej z najsilniejszych wolnych 
stref ekonomicznych Hualing Kutaisi, 
Nutsa Abramishvili, dyrektor zarządzająca 
Schuchmann Group – jednej w firm z wi-
niarskiego zagłębia w prowincji Kachetia. 
Cezary Zieniuk, dyrektor IBCCS (współ-
organizator forum) przedstawił główne za-

sady systemu prawnego oraz podatkowego 
regulującego życie gospodarcze w Gruzji.

Rosnąca liczba turystów polskich 
oraz firm inwestujących w Gruzji świad-
czą o naszym zainteresowaniu tym kra-

jem. Eksperci prognozują wzrost obro-
tów handlowych w wielu branżach. Mają 
temu sprzyjać wzajemny szacunek i tra-
dycyjnie dobre, przyjacielskie wręcz rela-
cje między Gruzinami i Polakami.    (red)

Marek Traczyk, prezes WIG, w rozmowie z Nutshą Abramishvili, CEO Schuchmann Group

foto: Mirosław Gleb
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Przedstawiciele samorządu gospodarczego i terytorialnego na spotkaniu w Siedlcach
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Praktykanci na pokładzie

Warszawska Izba Go-
spodarcza wzięła pod 
swoje skrzydła uczniów 
z Zespołu Szkół Zawo-

dowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – 
Curie w Brzegu. Praktyki odbywały się 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego województwa opolskiego, przy 
współpracy z Regionalnym Zespołem 
Placówek Wsparcia Edukacji.

Praktykanci szkolili się, poznając od 
podstaw systemy zarządzania bazami da-
nych i rożne obszary zastosowania tech-
nologii informacyjnych. Praktyki były 
też okazją samodzielnej realizacji zadań 
i projektów oraz poznania atmosfery pra-
cy i zdobycia umiejętności adaptowania 
się w różnych zespołach ludzkich. Za-
dbaliśmy również o czas wolny naszych 
Gości, umożliwiając wizyty w ciekawych 
miejscach Warszawy. Oto relacja uczniów 
z jednej z takich wypraw.

Walizka z żyrokompasem

Już przy samym wejściu do Cen-
trum Nauki Kopernik zaintrygowa-
ła nas oferta dostępnych doświadczeń 
naukowych. Długo można byłoby wy-
mieniać obiekty, które przykuły naszą 
uwagę. Naukowy spacer zaczęliśmy od 
stanowiska z miniaturowym tornadem, 
zakończyliśmy na sali z kulami plazmo-
wymi. Osobiście najbardziej spodobała 
mi się walizka z żyroskopem. Urządze-
nie to wykorzystuje grawitację ziemską, 
aby określić naszą orientację w prze-

Od lewej: Wojciech Hnatkowski, Krzysztof Pawlak, Maciej Pietrzyk, Marcin Salacz

strzeni. Dlatego kiedy chcemy wykonać 
skręt, trzymając walizkę w ręce, będzie 
ona skręcać w przeciwnym kierunku. 
W Centrum wykonaliśmy wiele innych 
ciekawych doświadczeń z dziedziny fi-
zyki i nie tylko. Fajne miejsce, cieszy się 
wielką popularnością szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży, czego efektem była 
ogromna liczba zwiedzających.

Opaski	powstańców

Po zwiedzeniu Centrum Nauki Ko-
pernik dotarliśmy do Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. Klimat tego miejsca 
tworzy niezliczona ilość eksponatów 
z okresu II Wojny Światowej. Imponu-
jący jest model samolotu Liberator, od-

wzorowany w skali 1:1. Obok znajduje się 
kino 3D, w którym można zobaczyć film 
o zniszczonej Warszawie. Wielkie wraże-
nie sprawiła na nas przeszklona ściana 
z opaskami powstańców. Na wielu z nich 
widoczne były zaschnięte plamy krwi. 
Jako pasjonaci broni i wyposażenia wo-
jennego największą uwagę zwróciliśmy 
na wystawy różnorodnych pistoletów, 
karabinów, materiałów wybuchowych 
oraz mundurów. Na zewnątrz budynku 
obejrzeliśmy mur pamięci, na którym 
wykute są imiona i nazwiska poległych 
w powstaniu warszawskim.

Po zakończonym zwiedzaniu wró-
ciliśmy do hostelu. Wszyscy uznaliśmy 
ten dzień jako udany i pełen atrakcji.

Wojciech Hnatkowski

Dotacje w zasięgu 
Dotacje, dofinansowania i prefe-

rencyjne pożyczki oferowane są firmom 
w wielu instytucjach; zarówno w ramach 
funduszy europejskich, jak i krajowych. 
Na wsparcie finansowe mogą liczyć za-
równo mikro, małe jak i średnie przed-
siębiorstwa, projekty B+R (badawczo-
rozwojowe), informatyzacja, działania 
proekologiczne i inne. Niestety  nie wszy-
scy przedsiębiorcy wiedzą, jakiego dofi-
nansowania i gdzie mogą poszukiwać.

Dlatego 28 lutego br. w siedzibie 
firmy Assiduus Consulting Sp. z o.o. od-
było się spotkanie pod hasłem „Dotacje 
na inwestycje w nowe technologie i ener-

gooszczędność". Była to wyjątkowa oka-
zja do zdobycia wiedzy o możliwościach 
pozyskania z różnych źródeł dofinanso-
wania projektów. Wiedzą podzielili się 
przedstawiciele Agencji Rozwoju Prze-
mysłu S.A., Ambasady Norwegii w Pol-
sce, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych oraz Mazowieckiej 
Agencji Energetycznej.      

Spotkanie zakończyła prelekcja do-
radców z Grupy Assiduus, obrazująca 
skuteczne sposoby pozyskiwania tych 
środków. Warszawska Izba Gospodarcza 
była partnerem tego wydarzenia.

(KK)
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Andreas Deminger, Assiduus Consulting Sp. z o.o.



nr 1 (13)/2019 7CZłONKOWIE WIG - PrEZENTACJE

Przemyślane wystawianie się 
na targach – dlaczego warto?

Wydarzenia	targowe	dają	ogromne	możliwości	przedsiębiorcom	na	poszerzenie	grona	od-
biorców	swoich	produktów	czy	usług,	przedstawienie	oferty,	promocję	ale	przede	wszyst-
kim	bezpośredni	i	realny	kontakt	z	klientem.

Zderzenie się z jego opinią nt. 
produktu czy usługi bywa cza-
sem najcenniejsze. Targi to też 
miejsce, gdzie można pokazać 

więcej niż na stronie internetowej, czy 
wizytówce w social mediach firmy. Istot-
ne jest, aby wykorzystać takie wydarzenie 
w pełni, jako jeden z kanałów budowania 
relacji z potencjalnymi kontrahentami. 

Jak to zrobić?
Pierwszym krokiem powinien być 

odpowiedni dobór wydarzenia. Przy na-
tłoku eventów, konferencji i targów wy-
stawienniczych jesteśmy narażeni na zły 
dobór kanałów dotarcia do klienta. Nasze 
skrzynki mailowe są zarzucane coraz to 
nowszymi ofertami, które nie koniecznie 
mogą zaspokoić nasze potrzeby. Dlatego 
szukając odpowiednich targów zdefi-
niuj swoją potrzebę „tu i teraz” do kogo 
chcesz dotrzeć, jaki rynek Cię interesuje 
w najbliższej przyszłości i co pozwoli Ci 
na poszerzenie Twoich kontaktów bizne-
sowych. Ten pierwszy krok bywa najważ-
niejszy. 

Jesteśmy na targach i co dalej?
Pamiętaj, że targi to nie tylko sama 

wystawa. Nie traktuj tego wydarzenia jako 
prezentację dobrze „zabudowanego boxu”, 
daj odwiedzającym poczucie, że wiesz co 
chcesz sprzedać, co Cię wyróżnia na tle 
innych i dlaczego to właśnie na Twoje 

stoisko powinni zajrzeć, a w przyszłości 
skorzystać z Twoich produktów czy usług. 
Przedstaw także ludzi tworzących przed-
siębiorstwo. Uśmiechnięty i kompetentny 
zespół, który dba o rozwój i przyszłość 
marki i wsłuchuje się w otoczenie i po-
trzeby klienta. Budowanie wiarygodności 
i profesjonalizmu firmy zaczyna się wła-
śnie tu. Od podania ręki, opowiedzenia 
o firmie poprzez wymianę kontaktów. 

Networking
Dlaczego właśnie na targach jest tak 

skuteczny? Dobrze przygotowane targi to 
takie, które skupiają firmy o  podobnych 
celach, z którymi przedsiębiorca będzie 
mógł stworzyć długofalową synergię, 
a nawet zdecydować się na szerszą dzia-

łalność tj. inne rynki, obszary. Wymiana 
doświadczeń i informacji nt. rynku czy 
branży jest jednym z najważniejszych za-
dań w budowaniu marki. 

Promocja
Czy targi pozwalają na zdobycie 

potencjalnych klientów? Targi to miejsce 
gdzie najlepiej zaobserwujesz trendy i kie-
runki w jakich zmierza Twoja branża, ale 
też oczekiwania klientów. To właśnie pod-
czas targów przedsiębiorca można zapre-
zentować kluczowe zadania oraz funkcje 
swoich produktów. (Uwaga: Nie prezentuj 
całej oferty firmy. To może zmęczyć od-
biorcę. Skup się na tych najważniejszych 
kwestiach i konsekwentnie przedstawiaj je 
potencjalnym klientom). Promocja pro-
duktów, usług i samej firmy to długi pro-
ces, nie można wymagać efektów „na  już”, 
ale tylko stale informując i przypominając 
o sobie oraz swoich działaniach firma jest 
w stanie dotrzeć do coraz większej licz-
by potencjalnych odbiorców. Aby w 100 
procentach wykorzystać swoją obecność 
na targach jeszcze przed samymi targami 
opowiedz innym, że na nich będziesz, ro-
ześlij mailing do dotychczasowych klien-
tów i tych potencjalnych. 

PS. Po targach warto opublikować na 
swojej stronie internetowej krótką relację 
z targów opatrzoną kilkoma zdjęciami. Po-
tencjalni klienci i Ci, którzy odwiedzali Two-
je stanowisko wystawiennicze też będą cze-
kali na maila od Ciebie…nie zaniedbuj tego.
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VISIONAIr Mariusz Woźniczka

Mariusz Woźniczka - współtwórca i szef pro-
jektów telewizyjnych oraz crossmediowych, 
ponad 100 festiwali i wielkoformatowych 
koncertów telewizyjnych, z łączną widownią 
ponad 200 milionów telewidzów i ponad 3 mi-
lionów na miejscu: Eska Music Awards, Hity 
na Czasie, Sopot Hit Festival, Szczecin rock 
Festival, Siła Muzyki, Lato ZET i Dwójki, Cała 
Polska Śpiewa Kolędy, Hit Biało-Czerwonych, 
Europa to My, Music & Water Festival oraz 
twórca i organizator Earth Festival Uniejów. 
Właściciel marki For Earth For Us i Earth Fe-
stival.
www.forearthforus.com

Marvipol Development S.A. 

Marvipol Development  jest jednym z wiodą-
cych polskich deweloperów z ponad 20-letnim 
doświadczeniem. Prowadzi działalność w seg-
mencie mieszkaniowym i magazynowym. Co-
raz mocniej zaczyna również rozwijać seg-
ment nieruchomości inwestycyjnych. Obecnie 
priorytetowym przedsięwzięciem dewelopera 
jest realizacja projektu Unique Apartments, 
w ramach kompleksu Unique Tower na „war-
szawskim Manhattanie”. W przygotowaniu są 
już kolejne realizacje w Gdańsku oraz Koło-
brzegu.
www.marvipol.pl

2BA doradztwo strategiczne

łączymy doświadczenia praktyczne związa-
ne z rozwojem gospodarczym i turystycznym, 
promocją i marketingiem jednostek samorzą-
dowych, LGD, NGO z pracą w organizacjach 
społecznych i biznesie turystycznym. 
Zaspakajamy potrzeby i rozwiązujemy pro-
blemy samorządów. Wiemy, że są one coraz 
bardziej świadome swojej odpowiedzialności 
za rozwój gospodarczy, turystyczny i wizeru-
nek. Potrzebują profesjonalnego wsparcia i 
podejścia. Opracowujemy strategie rozwoju, 
marketingowe, promocji i marki oraz realizuje-
my projekty szkoleniowo-doradcze.
www.2ba.pl

BBA Transport System

BBA Transport System to spedycja między-
narodowa o ugruntowanej pozycji na rynku 
transportowym. Świadczy usługi logistyczne w 
gałęziach transportu drogowego, morskiego, 
lotniczego, kolejowego oraz ponadgabaryto-
wego. realizuje politykę jakości wg norm ISO 
9001:2015 i GDP. Cieszy się bardzo dobrą 
opinią wśród Klientów i Partnerów bizneso-
wych. Ponadto jest członkiem globalnych sieci 
logistycznych, m.in.: WCA oraz AOG Freight 
24/7. 
www.bbats.pl

Hotele Desilva

Hotele Desilva powstały w 2006 roku, punktem 
wyjścia do działań był pomysł na przyjazny 
hotel, zarówno dla klienta biznesowego jak 
i turystycznego. Wraz z otwarciem pierwsze-
go hotelu Desilva spółka rozwija się w oparciu 
o cztery marki własne. Od 2016 roku DeSilva 
realizuje program zwiększenia portfolio marek, 
którego efektem jest zakup hoteli działających 
w sieci Accor. Na koniec roku 2018  grupa 
DeSilva będzie posiadać w Swoim portfolio 
17 hoteli zlokalizowanych w 15 lokalizacjach, 
dysponujących 1635 pokojami oraz 79 salami 
konferencyjnymi.
www.desilva.pl

Instytut Strategii i rozwoju

Instytut Strategii i rozwoju specjalizuje się 
w działaniach z zakresu doradztwa strate-
gicznego, Public relations, Advocacy, audytu 
i doradztwa wizerunkowego. Instytut prowadzi 
projekty na rzecz podmiotów reprezentują-
cych różne sektory i środowiska m.in. branżę 
rolno – spożywczą, medyczną, rynek nowych 
technologii czy jednostki samorządu teryto-
rialnego. Celem Instytutu jest pozycjonowanie 
i kreowanie nowych rozwiązań na rzecz part-
nerów biznesowych oraz szeroka współpraca 
w celu osiągania sukcesu.
www.isir.eu

BrILLAW SErVICES

BrILLAW SErVICES to dziecko BrILLAW 
Kancelarii radców Prawnych Mikulski & Part-
nerzy, które powstało 2 lata temu w celu ujed-
nolicenia wszystkich naszych usług. Jesteśmy 
na rynku już od 23 lat, dlatego wiemy jakie są 
Wasze potrzeby, a my znamy nasze możliwo-
ści. Specjalizujemy się w prawie handlowym 
i biznesie i właśnie w tym zakresie oferujemy 
kompleksowe usługi dla naszych klientów w 
Europie Środkowo-Wschodniej, UE i poza nią. 
Mając na uwadze BrEXIT, który wkrótce na-
dejdzie, staramy się być bramą do krajów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej i UE.
www.brillaw.pl

Fundacja Na rzecz Sprawnego 
Zarządzania Państwem

Profesjonalne doradztwo dla organizacji i in-
stytucji w:

projektowaniu programów rozwoju państwa •	
na poziomie administracji politycznej
przekładaniu programu wybranego przez •	
ludność na i plan strategiczny.
organizowaniu, sprawnych struktur władzy; usta-•	
wodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej.
projektowaniu systemów motywacyjnych •	
orientujących urzędników administracji pu-
blicznej na sprawne wykonywanie zadań
projektowaniu systemów kontrolnych oce-•	
niających wykonanie planów

www.terazpanstwo.pl

AUG Medical Sp. z o.o.

UNI-Net Poland Sp. z o.o. to krajowy ope-
rator dyspozytorskich sieci radiotelefonicz-
nych oraz dostawca dedykowanych rozwią-
zań informatycznych. W ramach otrzymanej 
akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji 
UNI-NET świadczy usługi z zakresu: bada-
nia natężenia pola elektromagnetycznego w 
środowisku pracy i środowisku ogólnym oraz 
zgłaszania wyżej wymienionych wyników po-
miarów do odpowiedzialnych Jednostek Sa-
morządowych.
www.uni.net.pl
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Międzynarodowe Centrum
Targowo-Kongresowe EXPO XXI

EXPO XXI Warszawa to nowoczesne miej-
sce na mapie Warszawy, przygotowane do 
profesjonalnej obsługi wszelkiego rodzaju 
wydarzeń specjalnych. EXPO XXI Warszawa 
to profesjonalny partner w biznesie oferują-
cy najwyższej jakości przestrzeń eventową 
do indywidualnej aranżacji oraz szereg usług 
dodatkowych związanych z organizacją wy-
darzeń specjalnych, w tym m.in. montaż eks-
pozycji i scenografii, nagłośnienie, catering 
czy zakwaterowanie. Największym kapitałem 
EXPO XXI Warszawa jest doświadczenie 
i sprawdzony zespół specjalistów.
www.expoxxi.pl

Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Targi w Krakowie Sp. z o.o. są największym na 
południu kraju i trzecim w Polsce organizato-
rem targów i kongresów. Firma jest właścicie-
lem i operatorem Międzynarodowego Centrum 
Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. Targi 
w Krakowie organizują najważniejsze branżo-
we imprezy targowe. Firma zarządza EXPO 
Kraków obiektem zaprojektowanym z myślą 
o organizacji targów, kongresów oraz różnego 
rodzaju imprez. Imprezy organizowane przez 
firmę odbywają się jednak w całej Polsce. Fir-
ma jest członkiem Światowego Stowarzysze-
nia Przemysłu Targowego UFI.
www.targi.krakow.pl

SOOSH

rodzinna firma zajmująca się produkcją natu-
ralnych napojów na bazie suszonych owoców. 
Prosty proces produkcji i brak chemicznych 
dodatków czynią z napojów  SOOSH dosko-
nałą propozycję  dla dystrybutorów poszukują-
cych naturalnych i oryginalnych produktów.
 SOOSH to napój  dla nowoczesnego czło-
wieka dystrybuowany  w sklepach ze zdrową 
żywnością i uzdrowiskach.
Firma SOOSH angażuje się w działania proz-
drowotne dla młodzieży w każdym wieku .  
www.soosh.pl

EkoAir Sp. z o.o.

Działamy z pasją mając doświadczenie w sfe-
rze usług, handlu i produkcji. Zbudowana tak 
świadomość biznesowa pozwala nam chłod-
no ocenić ryzyko nowego przedsięwzięcia jak 
i restrukturyzacji. Dwa lata temu podjęliśmy 
decyzję by nie angażować się w konkretną 
branżę, a zacząć pomagać innym pracodaw-
com rozwiązywać problemy z najwrażliwszym 
czynnikiem - pracownikami. Dziś kooperujemy 
z usługami komunalnymi, budowlanką, koleją, 
hotelami i gastronomią. Uświadamianie fir-
mom ile zyskują przez outsourcing KADr do 
EkoAir to nasza misja i codzienność.
www.ekoair.com.pl

BYAS

Wprowadzamy na polski rynek mobilne urzą-
dzenia, które pozwalają bezinwazyjnie odmło-
dzić skórę. Prezentujemy idealną symbiozę 
natury i sprawdzonych, od lat stosowanych 
w specjalistycznych Klinikach, technologii (ta-
kich jak: jonoforeza, elektryczna stymulacja 
mięśni, radiofrekwencja i mikrowibracje). Ta 
innowacja pozwala nam w sposób prosty, bez-
inwazyjny i delikatny dla skóry uzupełnić kwas 
hialuronowy w zaciszu domowym. Posiadamy 
też urządzenia przeznaczone do kształtowa-
nia sylwetki oraz do pobudzania mieszków 
włosowych do produkcji nowych włosów.
www.byas.info, www.witoldcasetti.com

Grey Partnerships

Grey Partnerships Sp. z o.o. to wydawca i wła-
ściciel magazynu „Biznes i Ekologia”. Nasz ze-
spół tworzą profesjonaliści i pasjonaci, ambitni 
ludzie realizujący zawodowe aspiracje.Buduje-
my nową jakość w branży ekologicznej, która 
stanowi podstawę naszych sukcesów w tej 
materii. rozwijamy nasze umiejętności oraz 
praktyczną wiedzę. Wdrażamy technologicz-
ne nowinki, a szkolenia prowadzimy w sposób 
innowacyjny. Wykreowanie pozytywnego wize-
runku czasopisma nie było zadaniem łatwym, 
ale pozytywne nastawienie i szacunek do part-
nerów, to wyznacznik sukcesu naszej firmy.
www.biznesiekologia.com

Gr

Kąśliwe, ostre pióro spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem czytelników, bo ludzie po-
trzebują bezkompromisowych gazet redago-
wanych przez niepokornych dziennikarzy. Infor-
mator Mazowsza, którego Wydawcą jest firma 
Gr, nie zostawiało suchej nitki na tych, którzy 
szkodzili lokalnej społeczności. Mocne środki 
wyrazu i jednoznaczne tezy, szybko stały się 
znakiem rozpoznawczym gazety. Sukcesy pra-
sowe od 2012 roku, zaowocowały utworzeniem 
internetowej ITVMazowsza, zajmującej się 
promowaniem wydarzeń kulturalnych i bizne-
sowych.
www.imazowsza.eu

Centrum Aktywizacji Zawodowej ATUT

To firma z ponad 20-letnim doświadczeniem 
w zakresie szkoleń dla jednostek samorzą-
du terytorialnego, uczelni wyższych i innych 
podmiotów - w zakresie projektów unijnych, 
a także w zakresie szkoleń informatycznych, 
handlowych, księgowych, zarządzania zaso-
bami ludzkimi, marketingowych, językowych, 
gastronomicznych, coachingu.
CAZ ATUT  realizuje także wyjazdy studyjne 
w obszarze wszystkich kontynentów. Ma w tym 
zakresie dorobek w postaci wielu zakończo-
nych projektów zagranicznych.
www.caz-atut.pl

Federacja DSF Kickboxing Challenge

Federacja DSF Kickboxing Challenge po-
wstała w 2014 roku z inicjatywy polskiego 
biznesmena Sławomira Duba. Po spotkaniu 
z byłym polskim mistrzem Piotrem Siego-
czyńskim zdecydował, że zacznie sponsoro-
wać kickbokserów z klubu X Fight Piaseczno. 
Z czasem postanowił stworzyć od podstaw 
organizację pomagającą odkrywać nowe ta-
lenty, które mogłyby dorównać w przyszłości 
osiągnięciami legendom polskiego sportu 
z lat 80. i 90. To był strzał w dziesiątkę.
www.dsfchallenge.com
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Użytkowanie wieczyste do lamusa
Około	2,5	mln	użytkowników	wieczystych	stało	się	właścicielami	gruntów.	Płaconą	do	tej	
pory	opłatę	za	użytkowanie	wieczyste	zastąpi	tzw.	opłata	przekształceniowa.

Od 1 stycznia br. użytkowanie 
wieczyste gruntów zabu-
dowanych na cele mieszka-
niowe automatycznie prze-

kształciło się we własność. Ok. 2,5 mln 
właścicieli domów jednorodzinnych 
i mieszkań, którzy byli użytkownikami 
wieczystymi, z mocy prawa uwłaszczyło 
się na gruncie, na którym znajduje się 
ich nieruchomość. Maksymalnie w ciągu 
roku powinni otrzymać urzędowe po-
świadczenie przekształcenia. Płaconą 
dotychczas opłatę za użytkowanie wie-
czyste zastąpi tzw. opłata przekształce-
niowa, odprowadzana w 20 rocznych ra-
tach. W przypadku jednorazowej spłaty 
można skorzystać z dużej ulgi.

– Użytkowanie wieczyste przechodzi 
do historii. To relikt PRL-u, nieprzystają-
cy do gospodarki rynkowej. Użytkowanie 
wieczyste było ustanawiane pod budow-
nictwo mieszkaniowe w okresie PRL-u, 
kiedy nikt nie miał wyodrębnionych 
mieszkań, nikt nie był właścicielem miesz-
kania, bo własności była kolektywna, stąd 
i grunt był w użytkowaniu wieczystym. 
Obecnie zaś mamy kuriozalną sytuację, 
w której jesteśmy właścicielem mieszkania 
czy domu, ale nie jesteśmy właścicielem 
gruntu – i z tym raz na zawsze kończy-
my – mówi Artur Soboń, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Opłaty	nie	wzrosną

Zgodnie z ustawą, która weszła 
w życie 5 października 2018 roku, z po-
czątkiem stycznia użytkowanie wieczyste 
gruntów zabudowanych na cele mieszka-
niowe automatycznie przekształciło się 
we własność. To oznacza, że właściciele 
domów jednorodzinnych i mieszkań, 
którzy byli użytkownikami wieczystymi, 
automatycznie uwłaszczyli się na grun-
cie, na którym znajduje się ich nieru-
chomość. Według danych Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju, nowe przepisy 
obejmą ok. 2,5 mln osób, które dotych-
czas co roku płaciły opłatę za użytkowa-
nie wieczyste gruntu w wysokości 1 proc. 
jego wartości.

– Po 1 stycznia żaden Polak nie 
musi się już zastanawiać, co by było, 

gdyby umowa użytkowania wieczyste-
go wygasła, bo automatycznie staje się 
właścicielem. Ta własność jest związana 
z odpłatnością, aby to rozwiązanie było 
w pełni zgodne z Konstytucją i zasada-
mi państwa prawa. Jednak płatność jest 
ograniczona w czasie – jest to 20 opłat 
rocznych, przy których można skorzy-
stać z bonifikat – mówi Artur Soboń.

Zgodnie z ustawą dotychczasowi 
użytkownicy wieczyści stają się wła-
ścicielami (bądź współwłaścicielami) 
gruntów z automatu i nie muszą robić 
w zasadzie nic. Płaconą do tej pory opła-
tę za użytkowanie wieczyste zastąpi tzw. 
opłata przekształceniowa. Będzie odpro-
wadzana w 20 rocznych ratach. Ich wy-
sokość równa się opłacie rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego, która obowią-
zywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 
stycznia 2019 roku.

W przypadku jednorazowej spłaty 
ustawa zakłada bonifikaty dla właścicieli 
domów i mieszkań. W przypadku pań-
stwowych gruntów jej wysokość sięga 60 
proc., natomiast samorządy mają możli-
wość samodzielnego określenia wysoko-
ści takiej ulgi.

– Jedno jest pewne – po likwi-
dacji użytkowania wieczystego żaden 
użytkownik wieczysty nie dostanie już 
z urzędu miasta informacji, że jego staw-

ka opłaty wzrosła np. o 500 proc. – pod-
kreśla Artur Soboń.

Potwierdzenie	w	ciągu	roku

W ciągu 12 miesięcy dotychczasowi 
użytkownicy wieczyści powinni otrzy-
mać urzędowe zaświadczenie, które bę-
dzie potwierdzać przekształcenie użytko-
wania wieczystego we własność. Zostanie 
wysłane na adres wskazany w ewidencji 
gruntów i budynków. Zaświadczenia 
z urzędu otrzymają sądy rejonowe, które 
na tej podstawie będą musiały dokonać 
odpowiednich wpisów w księgach wie-
czystych.

– W tym zaświadczeniu właścicie-
le mieszkań i domów, którzy uwłaszczyli 
się na danym gruncie, otrzymają infor-
macje o wysokości opłaty za przekształ-
cenie. Ona nie będzie ani o złotówkę 
wyższa niż ta, którą płacili za użytkowa-
nie wieczyste. Nie ma mowy o żadnych 
dodatkowych opłatach. Ci, którzy będą 
mogli i chcieli skorzystać z bonifikaty, 
po otrzymaniu zaświadczenia składają 
odpowiedni wniosek i wówczas Urząd 
Miasta wyliczy im kwotę, którą powinni 
zapłacić, a sprawa będzie załatwiona raz 
na zawsze – mówi sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Inwestycji i Rozwoju.

źródło: Newseria
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Z	20	najbiedniejszych	regionów	Unii	Europejskiej	trzy	znajdują	się	w	Polsce	–	wynika	z	da-
nych	Eurostatu.	Dane,	które	po	raz	pierwszy	uwzględniają	statystyczny	podział	Mazowsza,	
dały	Warszawie	miejsce	w	drugiej	dziesiątce	najbogatszych	obszarów	Unii.

Warszawa goni Berlin
Najbogatsze i najbiedniejsze regiony Unii Europejskiej

Warszawa jest jednym z 20 
najbogatszych regionów 
w Unii Europejskiej, jed-
nak aż trzy polskie regio-

ny znalazły się wśród najbiedniejszych. 
Stolica Polski znalazła się na 19. miejscu 
wśród najbogatszych regionów Unii Eu-
ropejskiej z Produktem Krajowym Brut-
to na mieszkańca wynoszącym 152 pro-
cent średniej unijnej. Z kolei lubelskie, 
warmińsko-mazurskie i podkarpackie to 
najbiedniejsze polskie regiony na tle in-
nych unijnych obszarów „28”. Woj. lubel-
skie osiągnęło 48 proc. średniej unijnej 
PKB na jednego mieszkańca. W przy-
padku dwóch pozostałych województw 
PKB wynosi 49 proc. średniej.

Bieguny biedy i bogactwa

Jak wynika z danych Eurostatu, 
regionalny PKB na jednego mieszkańca 
w krajach UE wahał się od 31 proc. do 
626 proc. średniej unijnej. Najbiedniej-
szym obszarem w Unii Europejskiej jest 
północno-zachodnia Bułgaria, gdzie 
PKB per capita wynosi 31 proc. śred-
niej wszystkich państw członkowskich. 
Wśród 20 najbiedniejszych regionów, 
znalazło się także 5 bułgarskich obsza-
rów, po cztery w Grecji i na Węgrzech 
i dwa w Rumunii. 

Najbogatszym miejscem w całej UE 
jest stolica Wielkiej Brytanii, a konkret-
nie położony w zachodniej części miasta 
Londyn Wewnętrzny. Jego mieszkańcy są 
ponad sześciokrotnie bogatsi (626 proc.) 
niż średnia w całej UE. Stolica Wielkiej 
Brytanii daleko w tyle zostawiła Luk-
semburg (253 proc. średniej), część po-
łudniową (okręg stołeczny) Irlandii (220 
proc.), Hamburg (202 proc.) oraz Bruk-
selę (196 proc.). 

W Europie Środkowo-Wschodniej 
wyżej niż Warszawa znalazły się Praga 
(na 7. miejscu z PKB per capita wynoszą-
cym 187 proc. średniej UE) i Bratysława 
(8. miejsce, 179 proc. średniej). Tuż za 
stolicą Polski znalazł się za to Wiedeń 
(151 proc. średniej UE).

Stolice jak motory

Ciekawie wypada porównanie War-
szawy z Berlinem. Berlin to stolica świato-
wej hipsteriady, ale jednocześnie miasto, 
które wciąż nie potrafi się uporać się ze swo-
ją enerdowską spuścizną. Niemal w każdym 
państwie Europy stolica to motor napędowy. 
Gdyby Warszawa odłączyła się od Polski, 
PKB na głowę spadłby prawie o 10 procent. 
Zupełnie inaczej jest w przypadku Berlina. 
Gdyby Niemcy pozbyli się swojej stolicy, ich 
PKB per capita byłby... wyższy. 

Jednak nadal gonimy Berlin pod 
względem zarobków. Przeciętne wynagro-
dzenie brutto w Berlinie we wrześniu 2017 
r. wynosiło 3708 euro. Przeliczając na zło-
te, to znacznie więcej niż warszawskie 6,2 
tys. zł. Warto jednak pamiętać, że koszty 
życia w Berlinie są o ok. 80 proc. wyższe 
niż w Warszawie i o 5 proc. od przecięt-
nych w Unii. Porównując więc wynagro-
dzenia w euro PPS dla stolicy Niemiec 
oraz Polski, otrzymujemy odpowiednio 
3530 oraz 2650 euro PPS. W tej konkuren-
cji Warszawa jeszcze goni Berlin.

Cieńsza	koperta	dla	Polski

Wyniki ekonomiczne poszczególnych 
regionów, są jednym z kluczowych warun-
ków przyznawania środków w ramach po-
lityki spójności. Obecnie trwają przymiar-
ki do kolejnego budżetu Unii Europejskiej 
po 2020 r. Z przedstawionej przez Komisję 
Europejską propozycji wynika, że koper-
ta dla Polski może się zmniejszyć o jedną 
czwartą. Cięciom sprzeciwia się Parlament 
Europejski i Europejski Komitet Regionów, 
który jest ciałem doradczym UE. Państwa 
członkowskie są mocno podzielone w tej 
sprawie. Polska wraz z 15 państwami UE 
są gotowe podnieść składkę członkowską, 
aby utrzymać budżet polityki spójności.

źródło: PAP

foto: Mirosław Gleb
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Apetyt na grunty
Niska	podaż	i	rosnące	ceny	gruntów	pod	nowe	inwestycje	będą	w	2019	roku	czynnikiem,	
który	najmocniej	wpłynie	na	wszystkie	segmenty	rynku	nieruchomości.

Inwestorzy mają apetyt na grun-
ty. Ich niska dostępność znacząco 
winduje ceny. Niska podaż atrak-
cyjnych gruntów pod inwestycje 

była w 2018 roku jedną z głównych bo-
lączek inwestorów z każdego segmentu 
rynku nieruchomości. Zwłaszcza dewe-
loperzy mieszkaniowi mieli duże pro-
blemy z uzupełnianiem banków ziemi, 
a niska dostępność działek wywindowała 
ich ceny. Dlatego inwestorzy szukają te-
renów z obiektami do wyburzenia lub 
modernizacji. Niska podaż i nadal ro-
snące ceny terenów pod nowe inwestycje 
będą w 2019 roku najmocniej wpływać 
na wszystkie segmenty rynku gruntów.

– Pod względem zapotrzebowania 
na nowe grunty 2019 rok będzie zapewne 
podobny do ubiegłego. Zarówno dewelo-
perzy mieszkaniowi, jak i biurowi bardzo 
intensywnie poszukują nowych terenów 
pod inwestycje. Mamy także bardzo dużą 
aktywność inwestorów z rynku hotelo-
wego i handlu wielkopowierzchniowego 
– mówi Daniel Puchalski, dyrektor dzia-
łu gruntów inwestycyjnych JLL.

Stabilne mają być tylko ceny na 
rynku nieruchomości handlowych.

– W segmencie mieszkaniowym 
w ubiegłym roku ceny bardzo wzrosły 
i wygląda na to, że w tym roku również 
delikatnie wzrosną. W niektórych mia-
stach Polski – takich jak Gdańsk i Wro-

cław – obserwujemy też wzrost cen grun-
tów przeznaczonych pod nieruchomości 
biurowe. Wynika to z ich ograniczonej 
podaży i wzmożonej aktywności inwe-
storów. W tym roku ceny nieco urosną 
także na rynku hotelowym – mówi Da-
niel Puchalski.

Niska	podaż,	wysokie	ceny

To właśnie niska podaż i rosnące 
ceny gruntów pod nowe inwestycje będą 
w 2019 roku tym czynnikiem, który naj-
mocniej wpłynie na wszystkie segmenty 
rynku nieruchomości.

– Inwestorzy ciągle szukają grun-
tów inwestycyjnych w tych samych mia-
stach. Jeżeli chodzi o mieszkaniówkę, są 
to głównie Wrocław, Kraków, Warszawa, 
Łódź, Poznań i Katowice, ale aktyw-
ność deweloperską obserwujemy rów-
nież w mniejszych miastach, liczących 
od 150 tys. do 200 tys. osób. Na rynku 
biurowym takimi wyspami są Wrocław 
i Gdańsk. Tam zapewne transakcje poja-
wią się nawet szybciej niż w Warszawie. 
Jednak stolica niezmiennie pozostaje 
rynkiem, który jest dobrą inwestycją dla 
każdego inwestora: hotelowego, biuro-
wego i mieszkaniowego – mówi Daniel 
Puchalski.

Zapał inwestorów mogą studzić nie 
tylko wysokie ceny, lecz także sytuacja 

w branży budowlanej – rosnące koszty 
pracy, materiałów oraz niska dostępność 
siły roboczej – oraz zaostrzenie polityki 
kredytowej przez banki.

Problemem jest również to, że do-
brze przygotowanych terenów, które po-
zwalają przykładowo na realizację inwe-
stycji mieszkaniowej w 6 do 24 miesięcy, 
jest niewiele. W efekcie zarówno doradcy 
inwestycyjni, jak i deweloperzy oraz fun-
dusze szukają alternatywnych możliwo-
ści ekspansji.

– Przykładem tego mogą być re-
witalizacje budynków czy wręcz całko-
wite rozbudowy, przebudowy, stawianie 
nowych inwestycji w miejsce starych 
budynków – mówi Daniel Puchalski. – 
W rękach osób prywatnych i firm nie-
związanych z nieruchomościami jest 
pewna ilość gruntów, która być może 
trafi na rynek. Niestety, akurat ta część 
jest obciążona roszczeniami reprywaty-
zacyjnymi.

Najem	instytucjonalny

W mieszkaniówce nadchodzący 
rok będzie również okresem rozkwitu 
najmu instytucjonalnego, do czego przy-
czynią się m.in. prace nad przyjęciem 
projektu ustawy o firmach inwestują-
cych w najem nieruchomości, zwanych 
polskimi REIT-ami.

foto: Pixabay
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– Duże, profesjonalne firmy już za-
czynają zmieniać rynek najmu mieszkań 
i będą to robić w jeszcze większym stop-
niu. Jesteśmy przekonani, że w 2019–
2020 roku rynek najmu mieszkań i con-
dohoteli bardzo się zinstytucjonalizuje 
– ocenia dyrektor działu gruntów inwe-
stycyjnych JLL.

Z danych JLL wynika, że w sze-
ściu największych aglomeracjach Pol-
ski (Warszawie, Krakowie, Trójmieście, 
Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi) dewelo-
perzy sprzedali w ubiegłym roku 65 tys. 
mieszkań. To o 11 proc. mniej niż przed 
rokiem, ale jednocześnie to drugi najlep-
szy wynik w historii polskiej branży de-
weloperskiej. Deweloperzy mieszkanio-
wi mieli duże trudności z uzupełnieniem 
banków ziemi, a niska dostępność tere-
nów wywindowała ceny do poziomów 
niepozwalających wielu inwestorom na 
osiągnięcie oczekiwanych marż.

Biura, sklepy, hotele

Na rynku biurowym przybyło 
w ubiegłym roku 744 tys. mkw. nowej 
powierzchni, z czego ponad 500 tys. 
mkw. przypadło na główne rynki poza 
Warszawą. W rezultacie łączne zasoby 
powierzchni w kraju przekroczyły 10 
mln mkw. W tym segmencie wysoka ak-
tywność najemców i spadający wskaźnik 
pustostanów będą sprzyjać dalszemu za-
interesowaniu zakupami gruntów biuro-
wych oraz starszych budynków z możli-
wością ich rewitalizacji.

Na rynku nieruchomości handlo-
wych postępuje konsolidacja. 

Przejmowanie obiektów konku-
rencji i rebranding to dla inwestorów 
alternatywny wobec zakupu gruntów 
inwestycyjnych sposób na pozyskanie 
przestrzeni do dalszej ekspansji. Według 
danych JLL w ubiegłym roku na polskim 
rynku przybyło 435 tys. mkw. nowej po-
wierzchni handlowej, a jej łączne zasoby 
przekraczały 14 mln mkw.

Eksperci wskazują także na duży 
potencjał rozwoju nieruchomości hote-
lowych. 

W ubiegłym roku zainteresowa-
niem inwestorów cieszyły się nie tylko 
grunty, lecz także kamienice i inne bu-
dynki nadające się do przebudowy pod 
wszystkie typy oraz standardy hoteli 
w największych miastach. Według pro-
gnoz JLL w ciągu nadchodzących 3 lat 
liczba miejsc noclegowych w Polsce po-
winna się zwiększyć o 30 proc. 

źródło: Newseria

Na etapie dziury w ziemi
W	Krakowie	brakuje	gruntów	pod	zabudowę.	Spada	liczba	
inwestycji.	Rośnie	cena	za	metr.	Najbardziej	poszukiwane	
są	działki	pod	hotele.

Coraz mniej gruntów na kra-
kowskim rynku mieszkanio-
wym. Brakuje odpowiednio 
przygotowanych działek, 

szczególnie pod hotele i budownictwo 
wielorodzinne. W rezultacie dewelope-
rzy płacą za grunty pod budowę miesz-
kań nawet o 15 proc. więcej rocznie – 
wynika z analiz Instytutu Analiz Monitor 
Rynku Nieruchomości. To też pociąga 
za sobą spadek liczby inwestycji miesz-
kaniowych, a także wzrost cen za mkw. 
W kolejnych kwartałach można oczeki-
wać dalszych podwyżek.

– Na rynku mieszkaniowym w Kra-
kowie cały czas dominuje popyt, stąd 
mieszkania sprzedawane są cały czas na 
etapie dziury w ziemi. Podaż nadąża za 
popytem, natomiast gruntów, gdzie moż-
na budować budynki wielorodzinne, jest 
coraz mniej. Deweloperzy mają proble-
my z pozyskaniem nowych miejsc, gdzie 
mogą realizować kolejne inwestycje – 
mówi Piotr Krochmal, prezes Instytutu 
Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. 
– O ile popyt nie zwolnił, o tyle zainte-
resowanie zakupami spekulacyjnymi wy-
raźnie się zmniejszyło. W 2018 roku było 
mniej transakcji na rynku pierwotnym 
niż w 2017 roku.

Jak wynika z danych Reas, spadek 
liczby transakcji na krakowskim rynku 
mieszkaniowym wyniósł w ubiegłym 
roku 10 proc. Drugi rok z rzędu zmniej-

szyła się także liczba wprowadzonych do 
sprzedaży mieszkań. Oferta zmalała do 
6,5 tys. na koniec 2018 roku z 10,5 tys. na 
koniec 2016 roku. Gdyby tempo sprzeda-
ży się utrzymało, a na rynek nie wcho-
dziły kolejne inwestycje, te mieszkania 
sprzedałyby się w ciągu pół roku. Jak 
podkreślają eksperci Reas, deweloperzy 
płacą dziś cenę za brak prorozwojowej 
polityki miasta w sytuacji ograniczonych 
gruntów.

– Przez ostatnie dwa lata grunty 
pod tereny mieszkaniowe drożały o oko-
ło 15 procent rocznie. Natomiast one 
nie są w Krakowie gruntami najcenniej-
szymi. Największy nacisk kładzie się na 
grunty pod hotele i to one są najbardziej 
poszukiwane – wskazuje prezes Instytutu 
Analiz Monitor Rynku Nieruchomości.

Z danych JLL wynika, że w 2018 
roku ponad trzydzieści firm po-
szukiwało aktywnie lokalizacji 

pod budowę hoteli w Polsce. W dużej 
mierze ze względu na coraz większe za-
interesowanie turystami naszym krajem, 
ale i większym popytem na biura. Liczba 
dobrych lokalizacji z jasną sytuacją praw-
ną i odpowiednio przygotowanych jest 
coraz mniejsza. W konsekwencji średnie 
ceny gruntów przeznaczonych pod inwe-
stycje biurowe wzrosły w największych 
miastach, także w Krakowie. Wciąż jed-
nak najwięcej warte są inwestycje pod 
zabudowę hotelową.

Sytuacja na rynku gruntów windu-
je także ceny mieszkań. Z danych Reas 
wynika, że w Krakowie ceny w ubiegłym 
roku wzrosły o 12,6 proc. rdr. (tylko 
w ciągu ostatniego kwartału roku o 4,7 
proc.). Home Broker i Open Finance 
szacują wzrost cen na poziomie nawet 22 
proc.

– Obecnie średnia cena mieszkania 
deweloperskiego na krakowskim rynku 
wynosi 6,7 tys. zł. Prognozuję, że w naj-
bliższym roku wzrośnie ona o około 5–7 
proc. Na rynek wchodzą cały czas nowe 
inwestycje w o wiele wyższych cenach 
niż te, które są na rynku dzisiaj. Dewelo-
perzy podpisali nowe, droższe kontrakty, 
bo budują na gruntach, które były pozy-
skane w ostatnim czasie za wyższe kwoty 
– tłumaczy Piotr Krochmal.fo
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Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna rośnie w siłę

Podsumowanie roku w biznesie 
w dużej mierze opiera się na 
konkretnych liczbach. Tego ro-
dzaju arytmetyczna forma nie 

jest łatwa, ale z pewnością stanowi pod-
stawowe kryterium i punkt odniesienia 
względem skuteczności przeprowadzo-
nych działań w skali ostatnich dwuna-
stu miesięcy. Doskonale wiedzą o tym 
przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, którzy pokusili się 
o podsumowanie roku 2018.

Magia twardych liczb

Bilans zysków i strat w tym przy-
padku okazał się sporym sukcesem. 
Świadczą o tym wspomniane liczby – 
25 nowych inwestorów, blisko 532mld 
złotych deklarowanych inwestycji, 764 
nowych miejsc pracy oraz utrzymanie 
3570 etatów. Zgodnie z owym wykazem 
miniony rok był nader udany zwłaszcza 
pod kątem napływu nowych inwestycji. 
Nie są to jednak jedyne liczby świadczące 
o korzyściach związanych z działalnością 
Strefy. Istotnym kryterium jest także ilość 
powstałych inwestycji. Ta robi wrażenie 
zwłaszcza w północnej części kraju – 
z danych wynika, iż jedenaście nowych 
inwestycji zostanie przeprowadzonych 
w województwie kujawsko-pomorskim. 
W przypadku województwa pomorskiego 
liczba ta wynosi dziesięć. Jeśli dodamy do 
tego cztery projekty z innych części kraju, 
to możemy mówić o ogromnym sukcesie. 

Ciekawostkę stanowi fakt, że piętnastu 
nowych inwestorów to firmy polskie, zaś 
w przypadku firm z kapitałem zagranicz-
nym możemy mówić o dziesięciu nowych 
inwestycjach. Dwanaście przedsiębiorstw 
to firmy duże, jedno średnie przedsię-
biorstwo oraz po sześć  przedsiębiorstw 
małych i mikro-, co świadczy o ogrom-
nym potencjale owego sektora. 

Ustawa	z potencjałem	w tle

Liczby napawające optymizmem 
to w dużej mierze pokłosie obowiązują-
cej od połowy minionego roku ustawy 
o wspieraniu nowych inwestycji. Zapis 
ten zmienił zasady inwestowania w ra-
mach stref ekonomicznych, znosząc ich 
granice, a tym samym kreując większe 
szanse na uzyskanie pomocy publicznej 
małym oraz średnim przedsiębiorstwom. 
W efekcie Specjalne Strefy Ekonomiczne 
zrewolucjonizowały model funkcjono-
wania. Mówiąc ściślej – stały się skon-
solidowaną Polską Strefą Inwestycji 
zarządzaną przez podmioty regionalne 
odpowiedzialne za kompleksową obsłu-
gę inwestorów krajowych oraz zagranicz-
nych zainteresowanych wsparciem nowe-
go projektu inwestycyjnego. O walorach 
wynikających z wejścia w życie nowego 
zapisu opowiedział prezes Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Prze-
mysław Sztandera.

„… Nowa ustawa otworzyła nowe 
możliwości przed małymi polskimi fir-

mami, stwarzając im lepsze warunki 
rozwoju. Dlatego obserwujemy coraz 
większe zainteresowanie przedsiębior-
ców wsparciem ich nowych inwestycji. 
Już w styczniu wydamy około kolejnych 
siedmiu decyzji w tej sprawie…” 

Iść	za	ciosem

Każde podsumowanie jest dosko-
nałym punktem wyjścia do zaprezen-
towania planów na zbliżający się czas. 
Komunikat wypływający z Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest jasny 
– idziemy za ciosem. W praktyce ozna-
cza to, że w 2019 roku PSSE planuje przy-
gotowanie dużego terenu inwestycyjnego 
w województwie kujawsko-pomorskim 
oraz kolejne etapy rewitalizacji terenów 
postyczniowych na Wyspie Ostrów. 
W opinii specjalistów jest to nader atrak-
cyjny i unikalny na skalę europejską te-
ren inwestycyjny. Zgodnie z założeniami 
ekspertów obszar zostanie przystosowa-
ny względem prowadzenia nowoczesnej 
produkcji stoczniowej oraz około stocz-
niowej w oparciu o zaawansowane tech-
nologicznie – współczesne rozwiązania 
produkcyjne. Plany założone na obecne 
miesiące dotyczą ponadto zaktywizo-
wania działań związanych z promocją 
eksportu na rzecz rodzimych przedsię-
biorców oraz zwiększenia rozwoju inno-
wacyjnej gospodarki oraz przedsiębior-
czości sektora wysokich technologii.

Mateusz Marciniak
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nych wywiadowniach gospodarczych. 
Dodatkowo, firma uzyskuje finansowa-
nie w EUR bez kosztów przewalutowań, 
co przekłada się na optymalizację za-
równo kosztową jak i w zakresie ryzyka 
wahań kursowych.  Firma faktoringowa 
umożliwia również przejęcie procesu 
upominawczego wobec kontrahentów 
opóźniających się z płatnością lub nawet 
pełne przejęcie ryzyka niewypłacalności. 

Podsumowując, faktoring w IFIS 
Finance jest szybkim i tanim fi-
nansowaniem faktur z długimi 

terminami płatności, jak również do-
skonałym sposobem na zabezpieczenie 
swoich należności. IFIS Finance oferuje 
swoje profesjonalne wspracie i rozwiąza-
nia finansowe „szytę na miarę”.

FINANSE

Faktoring, by wrzucić wyższy bieg
Faktoring	 to	 idealne	 rozwiązanie	w zakresie	 źródła	 finansowania	bieżącej	 działalności	 dla	
firm.	Dzięki	szybkiemu	wdrożeniu	tej	formy	finansowania,	firma	poprawia	swoją	płynność	po-
przez	natychmiastowy	dostęp	do	gotówki	zamrożonej	w odroczonych	terminach	płatności.	

Usługa ta stanowi coraz częst-
sze źródło zewnętrznego 
finansowania dla firm. Jako 
alternatywa do tradycyjne-

go kredytu, faktoring wygrywa przede 
wszystkim czasem reakcji, od momentu 
pierwszego kontaktu, do uruchomie-
nia pierwszych zaliczek z tytułu scedo-
wanych faktur, nie mija więcej niż dwa 
tygodnie. Kolejnym argumentem prze-
mawiającym za faktoringiem jest mniej 
restrykcyjna polityka w zakresie zabez-
pieczeń, najczęściej ograniczająca się do 
weksla in blanco. Kluczowa różnica to 
jednak możliwość pozyskania finanso-
wania nie przez pryzmat własnej zdolno-
ści kredytowej, która może być ograni-
czona z uwagi na szereg czynników, tylko 
przez pryzmat struktury transakcji, która 
ma być przedmiotem finansowania. W 
faktoringu o faktycznej kwocie decydu-
je jakość kontrahentów, którzy mają być 
objęci finansowaniem. W efekcie firmy 
otrzymują poprzez faktoring dostęp do 
finansowania przepływów, faktycznie ge-
nerowanych z daną grupą kontrahentów. 

Wartość dodana z zastosowania 
faktoringu może być reali-
zowana w kilku obszarach. 

Dostęp do wygodnego źródła finanso-
wania powiązanego z realizowanym fak-
tycznie poziomem sprzedaży, przekłada 
się wprost na wzrost konkurencyjności. 
Dzięki faktoringowi firma zyskuje moż-
liwości akceptacji narzucanych dzisiaj 
standardowo długich terminach płatno-
ści, co przekłada się na zdobycie nowych 
zleceń. Nasilenie konkurencji na rynku 
powoduje rywalizację nie tylko w ob-
szarze cenowym, ale również w kwestii 
proponowanych klientom wydłużonych 
terminów płatności. Gotówka będąca 
do dyspozycji firmy dzięki faktoringo-
wi pozwala zachować bezpieczeństwo w 
zakresie płynności, umożliwiając bieżące 
regulowanie swoich zobowiązań. 

Warto również nawiązać do kwestii 
kosztów z uwagi na szereg mitów, który-
mi obrosła usługa faktoringu. Preferen-
cyjne koszty faktoringu, które są kilku-
krotnie niższe od proponowanych przez 
niektóre firmy skonta za przyspieszenie 
płatności, przyczyniają się do dużej po-

pularności tej usługi, w szczególności w 
branżach, w których problem długich 
kredytów kupieckich jest codziennością. 
Rachunek ekonomiczny przemawia jed-
noznacznie za wdrożeniem faktoringu w 
konfrontacji ze standardowymi stawka-
mi skont.

Firma IFIS Finance poza finan-
sowaniem transakcji krajowych, daje 
również możliwość upłynnienia faktur 
w obrocie międzynarodowym. Fakto-
ring eksportowy wspomaga sprzedaż 
na rynkach zagranicznych. Pozwala on 
na wyeliminowanie prawie wszystkich 
ograniczeń jakie w kontekście eksportu 
zazwyczaj są wymieniane spontanicznie 
przez polskich przedsiębiorców. Przede 
wszystkim, przeprowadzana zostaje 
bezkosztowo profesjonalna weryfikacja 
zagranicznych kontrahentów, która po-
zwola uniknąć strat poprzez wyelimino-
wanie potencjalnie ryzykownych part-
nerów. IFIS Finance w tej materii opiera 
się o własne bogate zaplecze, wynikające 
z faktu przynależności do BancaIFIS – 
włoskiej grupy bankowej, oraz analizę 
danych źródłowych dostępnych w lokal-
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Tomasz	Lipiarz

Ekspert prawa podatkowego, ma-
nager z kilkunastoletnim doświad-
czeniem w efektywnym zarządza-
niu dużymi jednostkami/zespołami 
w strukturze oddziałowej (jako wice-
dyrektor Izby Skarbowej zarządzanie 
i nadzorowanie grupy około 6 tys. 
pracowników w 53 jednostkach), 
wieloletni naczelnik urzędu, skutecz-
ny reorganizator, innowator, lider.

Pytanie	do	eksperta	(mt.biurorachunkowe@onet.pl):	

Pytanie:	Czy mechanizm podzielonej płatności (split payment) będzie mógł być 
zastosowany przez kupującego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą dzia-
łalności gospodarczej?

Odpowiedź:	Nie, mechanizm podzielonej płatności nie będzie mógł być zasto-
sowany przez kupującego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej.

Zmiany w kosztach
firmowych samochodów osobowych
Wraz	z	początkiem	roku	weszły	w	życie	zmiany	dotyczące	
samochodów	osobowych	wykorzystywanych	w	działalno-
ści	gospodarczej.

Zmieniły się zasady rozliczania 
kosztów używania samocho-
dów wykorzystywanych dla 
celów prywatnych oraz zasady 

opodatkowania leasingu. Nowe przepisy 
zostały uchwalone pod koniec 2018 roku 
i nadal budzą wątpliwości.

Wyższe	limity

Od 1 stycznia br. podwyższono do 
150 000 zł kwotę limitu wartości samo-
chodu osobowego, do którego możliwe 
jest pełne odliczanie odpisów amorty-
zacyjnych z tytułu zużycia samochodu 
osobowego. W przypadku samocho-
du osobowego będącego pojazdem 
elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 
12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alterna-
tywnych limit ten będzie podwyższo-
ny do kwoty 225 000 zł. Limity te nie 
będą stosowane do leasingodawców, 
wynajmujących i innych podmiotów, 
które prowadzą działalność w zakresie 
leasingu, wynajmu itp. samochodów 
osobowych.

Podwyższeniu do 150 000 zł, uległa 
również kwota odnosząca się do wartości 
samochodu przyjętej dla celów obliczenia 
składki z tytułu ubezpieczenia samocho-
du osobowego, jaka może być zaliczona 
do kosztów uzyskania przychodów.

Brak kilometrówki

Zmieniły się też zasady zaliczania 
w koszty wydatków związanych z uży-
waniem dla potrzeb działalności gospo-
darczej samochodów osobowych, które 
nie zostały ujęte w ewidencji środków 
trwałych. Zamiast wykorzystywanej do-
tychczas ewidencji przebiegu pojazdów, 
tzw. kilometrówki, podatnicy, którzy dla 
potrzeb działalności gospodarczej będą 
wykorzystywać samochód stanowią-
cy ich własność, do kosztów uzyskania 
przychodów będą mogli zaliczyć 20% 
poniesionych wydatków (80% wydatków 
wyłączono z kosztów podatkowych). Dla 

ustalenia limitu wydatków zaliczanych 
do kosztów podatkowych, podatnicy 
będą uwzględniać wszystkie wydatki 
związane z eksploatacją stanowiącego 
ich własność, prywatnego samochodu 
osobowego faktycznie wykorzystywane-
go na potrzeby prowadzonej działalności 
gospodarczej. Limit ten dotyczy także 
składek na ubezpieczenie takiego samo-
chodu.

Użytek	mieszany

Od 1 stycznia br. podatnik będzie 
mógł zaliczać tylko 75% wydatków 
związanych z używaniem samochodu 
w przypadku, gdy wykorzystuje ten sa-
mochód również do celów niezwiąza-
nych z prowadzoną działalnością, czyli 
również do celów prywatnych (tzw. uży-
tek mieszany).

Możliwość zaliczenia do kosztów 
100% takich wydatków dotyczyć będzie 
tylko wykorzystywania samochodu oso-
bowego wyłącznie w prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej, przy czym podat-
nik będzie musiał prowadzić ewidencję 
potwierdzającą wykorzystywanie samo-
chodu osobowego wyłącznie do działal-
ności gospodarczej podatnika.

W przypadku nieprowadzenia 
przez podatnika ewidencji dla celów po-
datku VAT, również dla celów podatku 
dochodowego przyjmować się będzie, 
że samochód osobowy jest wykorzysty-
wany również do celów niezwiązanych 
z działalnością gospodarczą podatni-
ka, chyba że podatnik nie jest na pod-
stawie przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług zobowiązany do prowa-

dzenia takiej ewidencji. Jednocześnie, 
w przypadku ustalenia, iż podatnik nie-
zgodnie ze stanem faktycznym nie sto-
sował ograniczenia kosztów uzyskania 
przychodów, wówczas ograniczenie to 
znajdzie zastosowanie od daty rozpo-
częcia używania przez podatnika dane-
go samochodu osobowego.

Do 75% limitu wydatków zalicza-
nych do kosztów z tytułu używania sa-
mochodu osobowego nie będą zaliczane 
opłaty (czynsz) z tytułu umowy leasingu, 
o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, jak również opłaty (czynsz) z ty-
tułu najmu, dzierżawy lub innej umo-
wy o podobnym charakterze, chyba że 
opłaty te zostały skalkulowane w sposób 
obejmujący koszty eksploatacji samo-
chodu osobowego. 
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Nie daj się nabrać
na pokazy oszustów

Nieuczciwe	pokazy	produktów	zmorą	rynku	i	konsumentów.	Co	roku	około	40	tysięcy	se-
niorów	pada	ofiarą	przestępstwa.	PSSB	apeluje	do	hotelarzy	i	restauratorów,	aby	nie	wy-
najmowali	na	nie	przestrzeni	i	nie	brali	udziału	w	oszukańczych	praktykach.

Mimo działań edukacyjnych 
i prawnych nieuczciwe 
firmy wciąż organizują 
pokazy, podczas których 

konsumenci są namawiani do zakupu 
drogich garnków, kołder czy urządzeń 
medycznych. Ofiarą takich trików ma-
nipulacyjnych najczęściej padają osoby 
po 65 roku życia. Przychodzą na bez-
płatne badania, a wychodzą z drogim 
kompletem garnków czy urządzeniami 
pseudomedycznymi. Dotychczas Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
zdiagnozował ponad 120 firm prowadzą-
cych w sposób ciągły takie pokazy w kil-
kuset miejscach w Polsce .Takie spotka-
nia odbywają się najczęściej w hotelach, 
restauracjach, a nawet w szkołach i szpi-
talach. Polskie Stowarzyszenie Sprzeda-
ży Bezpośredniej wspólnie z Urzędem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
i Federacją Konsumentów chcą uświado-

mić właścicieli obiektów, że udostępnia-
jąc przestrzeń na takie wydarzenia, biorą 
udział w oszustwie. 

Poduszka dobra na wszystko

Ze statystyk policji wynika, że co 
roku ofiarą przestępstw w Polsce pada 
ok. 40 tys. osób starszych. Najczęściej to 
włamania, kradzieże i oszustwa. Część 
sprzedawców przychodzi do domu star-
szych osób i proponuje im niższe rachun-
ki za gaz, prąd lub telefon, sugerując, że 
reprezentują dotychczasowego dostawcę 
tych usług. Problemem są też oszustwa 
dokonywane pod pretekstem zaprosze-
nia na badania czy prezentacje.

– W Polsce obserwujemy wysyp 
pokazów i spotkań, podczas których 
uczestnicy są poddawani manipulacjom. 
Najczęściej są na nie zapraszane osoby 
starsze, np. pod pretekstem bezpłatnych 

badań. W efekcie wychodzą z niebotycz-
nie drogimi zestawami garnków, koł-
der leczniczych czy pseudo pakietami 
medycznymi. Nierzetelne firmy, które 
organizują takie spotkania, często ukry-
wają ich rzeczywisty cel komercyjny, 
wprowadzają uczestników w błąd co do 
właściwości produktów, które są na nich 
prezentowane, a czasem wręcz straszą 
konsekwencjami zdrowotnymi – mówi 
Konrad Szałkiewicz, przewodniczący za-
rządu Polskiego Stowarzyszenia Sprzeda-
ży Bezpośredniej.

W praktyce okazuje się, że nie jest 
to ani bezpłatna wycieczka, ani badanie, 
ale pokaz różnych magicznych rzeczy, 
np. lamp, pościeli czy cudownego pa-
kietu leczniczego, a kosztuje to kilka czy 
kilkanaście tysięcy złotych. Konsument 
musi wziąć kredyt na tego typu produkt, 
a jego właściwości lecznicze czy przydat-
ność są zerowe.

foto: Fotolia
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– Skala problemów związanych 
z nieuczciwą sprzedażą bezpośrednią jest 
naprawdę duża. Do oddziału Federacji 
Konsumentów codziennie przychodzą 
osoby, które skarżą się, że zostały na-
ciągnięte na zakup poduszek, pościeli, 
garnków czy cudownych urządzeń, które 
mają uzdrawiać ze wszystkiego. Podczas 
takich spotkań stosuje się nierzetelne 
praktyki, triki psychologiczne i manipu-
lacje, za pomocą których konsumenci są 
namawiani do zawarcia umowy, której 
tak naprawdę zawrzeć nie chcieli. Do-
chodzi tam do przekłamań i – nie ukry-
wajmy – również do oszustw – podkreśla 
Michał Herde, prezes warszawskiego od-
działu Federacji Konsumentów.

Poznaj swojego kontrahenta

Takie pokazy najczęściej odbywa-
ją się w wynajętych salach, np. w hote-
lach, restauracjach, domach weselnych, 
lecz także w sanatoriach, a nawet szko-
łach czy szpitalach. Dlatego Polskie Sto-
warzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej 

i Federacja Konsumentów chcą uczulić 
na ten problem podmioty wynajmujące 
pomieszczenia na pokazy komercyjne. 
Temu służyć ma nowa kampania „Poznaj 
swojego kontrahenta” organizowana pod 
patronatem UOKIK.

W	praktyce	okazuje	się,
że	nie	jest	to	ani	bezpłatna

wycieczka, ani badanie,
ale	pokaz	różnych

magicznych rzeczy,
np.	lamp,	pościeli

czy cudownego pakietu 
leczniczego, a kosztuje to 

kilka	czy	kilkanaście
tysięcy	złotych.	

– Pokazy komercyjne najczęściej 
odbywają się w hotelach albo restaura-
cjach, dlatego właśnie do nich kierujemy 
nasze działania. Bardzo często ich wła-
ściciele nie są świadomi, że wynajmując 
przestrzeń takim nierzetelnym firmom, 
biorą udział w wykroczeniu, a nawet 
w przestępstwie. Chcemy zwrócić uwagę, 

że wynajmowanie im przestrzeni może 
być postrzegane jako udział w nieetycz-
nym procederze czy oszustwie – podkre-
śla Konrad Szałkiewicz.

W ramach kampanii organizatorzy 
wyślą do blisko 40 tys. hoteli i restaura-
cji ulotki informujące o nieprawidło-
wościach, do których może dochodzić 
podczas pokazów handlowych. Przedsię-
biorcy znajdą w niej też rady i informacje 
o tym, co powinni zweryfikować przed 
wynajęciem sali kontrahentowi.

Możesz	odstąpić		od	umowy

Konsumenci, którzy padli ofiarą oszu-
stwa, również mają możliwości działania.

Jeśli ktoś padł ofiarą tego typu dzia-
łalności pseudo handlowej, może skorzy-
stać z 14-dniowego terminu odstąpienia 
od umowy. Może skorzystać z pomocy 
miejscowego rzecznika konsumentów, 
powiatowego lub miejskiego, możemy się 
też skontaktować z infolinią konsumenc-
ką: 801 440 220. 

źródło: Newseria
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foto: Pixabay

Twój profil krąży w sieci
Media	społecznościowe	i	aplikacje	na	potęgę	śledzą	użytkowników.	Niebawem	będą	potra-
fiły	nawet	przewidzieć	popełnienie	przestępstwa.

Techniki śledzenia i profilowa-
nia stają się coraz bardziej in-
wazyjne. Aplikacje sprawdzają 
lokalizację, na podstawie IP 

oceniają, z kim dzielimy mieszkanie, ja-
kie są nasze sympatie polityczne i upodo-
bania. Media społecznościowe zbierają 
wszystkie dane, podsłuchują i manipu-
lują emocjami. To jednak tylko początek. 
Odgadywanie ludzkich zachowań wykra-
cza daleko poza konsumpcję, a wkracza 
bardzo mocno w sferę relacji z państwem 
czy zdolności kredytowej.

Sami	dajemy	dostęp

– Łatwo jest myśleć, że portale spo-
łecznościowe i aplikacje wiedzą o nas tyle, 
ile im powiemy, ale ich wiedza daleko 
wykracza poza to, co sami udostępniamy. 

Każda z nich obserwuje bardzo dokładnie 
nasze zachowanie – gdzie jesteśmy, jak się 
łączymy z internetem, z kim wchodzimy 
w interakcje, kogo unikamy, jak ruszamy 
palcami na klawiaturze, jak poruszamy się 
po stronach. Z tych ułamków informacji 
wyciągają najciekawsze wnioski – mówi 
Katarzyna Szymielewicz, prezeska Funda-
cji Panoptykon.

Przeciętny użytkownik internetu 
nawet nie wie, ile informacji na jego temat 
krąży w sieci. Reklamy przedstawiające 
przedmioty, nad zakupem których się za-
stanawiamy, nie są przypadkiem. Media 
społecznościowe i aplikacje zbierają nie-
mal wszystkie dane. Zwracają uwagę, na 
co klikamy, o jakich porach, sprawdzają 
odwiedzane strony i miejsce logowania.

„Raport o śledzeniu” Fundacji Pa-
noptykon wskazuje, że przeciętny użyt-

kownik smartfona korzysta aktywnie 
z około 27 aplikacji miesięcznie. Tylko 
nieliczni poświęcają czas i uwagę na to, 
by zapoznać się z ich regulaminami i po-
litykami prywatności. W efekcie sami 
często zgadzamy się na sprawdzanie na-
szej lokalizacji czy dajemy dostęp do na-
szych kontaktów. Algorytmy gromadzą 
i analizują coraz więcej informacji i na tej 
podstawie budują profil psychologiczny. 
Następnie dobierane są wyświetlane re-
klamy, wyniki wyszukiwarek czy infor-
macje pojawiające się na tablicach w me-
diach społecznościowych.

Najciekawsze	jest	ukryte

– Nie możemy mieć gwarancji, tak 
naprawdę nie wiemy, na jakiej zasadzie 
to jest robione. Wiemy, że profilowa-
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nie istnieje, ale nie wiemy, jak ten pro-
fil wygląda, bo tego głębokiego profilu 
wynikającego z obserwacji nikt nam nie 
udostępnia. To jest duża część problemu, 
z którą się mierzymy w internecie, że ta 
najciekawsza wiedza o człowieku jest 
przed nami ukryta, mimo że to ona wła-
śnie służy do profilowania treści – tłuma-
czy Katarzyna Szymielewicz.

Najpopularniejsze portale społecz-
nościowe mogą automatycznie urucha-
miać mikrofon w komputerze lub smart-
fonie co jakiś czas, aby sprawdzić, jakie 
programy użytkownik ogląda w telewizji. 
Odpowiedni system na podstawie zdjęć 
i wspólnych numerów IP i identyfikato-
rów urządzeń ustala, z kim użytkownicy 
dzielą gospodarstwo domowe. Z kolei 
opracowana przez Facebook technologia 
Offline Trajectories przewiduje przyszłe 
lokalizacje użytkowników.

Popularne gry mobilne można uru-
chomić tylko wtedy, gdy użytkownik zgo-
dzi się na dostęp do mikrofonu i lokaliza-
cji. Po dokładnym sprawdzeniu ustawień 
okazuje się jednak, że śledzi nawyki oglą-
dania telewizji w celu serwowania reklam.

Większość komunikatorów, z któ-
rych korzystamy, nawet jeśli szyfruje na-
sze dane, jednocześnie ma dostęp do wy-
syłanych treści. Facebook, Google czy 
Skype z całą pewnością analizują również 
treść naszych komunikatów, czasami tak-
że głosowych, bo cały czas trwają prace 
nad sztuczną inteligencją, która analizuje 
głos właśnie po to, żeby lepiej zrozumieć, 
jak człowiek myśli, jak mówi, czego doty-
czą nasze rozmowy, jakie są nasze proble-
my. I ta wiedza jak najbardziej również 
służy profilowaniu pod kątem reklam.

Nie	tylko	smartfony

Dostęp do informacji na temat zain-
teresowań i nawyków klientów dostarcza-
ją nie tylko smartfony, smartwatche i za-
instalowane aplikacje. W dobie internetu 
rzeczy, także czujniki gazu, inteligentne 

lodówki czy zabawki i autonomiczne 
odkurzacze zbierają informacje na temat 
przyzwyczajeń, trybu życia i upodobań. 
To nie tylko zagrożenie prywatności, ale 
w niektórych sytuacjach także fizycznego 
bezpieczeństwa. Szymielewicz podkreśla, 
że choć może się wydawać, że dane służą 
wyłącznie lepszemu profilowaniu i dobie-
raniu precyzyjnie reklam, rzeczywistość 
może być znacznie bardziej groźna.

– Wiele rządów prowadzi już eks-
perymenty z wykorzystaniem profi-
lowania i przewidywania naszych za-
chowań, np. kto popełni przestępstwo 
albo gdzie ono będzie popełnione, albo 
analizę tego, czy przestępca może wyjść 

wcześniej z więzienia. Ta tendencja do 
odgadywania ludzkich zachowań wykra-
cza daleko poza konsumpcje, a wkracza 
w sferę naszej relacji z państwem, rela-
cji społecznych, również rekrutacji do 
pracy czy analizy ryzyka finansowego. 
Zanim „Raport mniejszości” stanie się 
naszą rzeczywistością dobrze byłoby ten 
proces powstrzymać, a przynajmniej go 
kontrolować – podsumowuje Katarzyna 
Szymielewicz.

Komisja Europejska szacuje, że war-
tość rynkowa ogółu danych przetwarza-
nych online na terenie Unii Europejskiej 
osiągnie do 2020 roku 739 mld euro. 

źródło: Newseria
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ITB Berlin – ciągle się liczą
53	edycja	Międzynarodowych	Targów	Turystycznych	ITB	Berlin	2019.	Polska	Organizacja	
Turystyczna	zarezerwowała	stoisko	o	powierzchni	752	m2.	Swój	udział	zgłosiło	41	wystaw-
ców, w tym tylko 8 regionalnych organizacji turystycznych.

Polscy wystawcy przygotowują się 
do wiodących targów turystycz-
nych na świecie. Powierzchnie 
wystawowe są już zarezerwo-

wane. Zapytaliśmy szefów ROT-ów o ich 
plany związane z ITB Berlin 2019. Próbo-
waliśmy dowiedzieć się o również powody 
rezygnacji siedmiu organizacji z udziału 
w targach.

Jechać,	czy	nie	jechać

W targach wezmą udział regional-
ne organizacje turystyczne: dolnośląska, 
lubelska, lubuska, małopolska, opolska, 
warmińsko-mazurska, łódzka i zachod-
niopomorska. Największe stoisko (30 
m2) będzie miała Małopolska. Opolska 
ROT wykupiła 20 m2, a pozostałe regio-
ny po 10 m2. Mazowiecka Regionalna 
Organizacja Turystyczna nie zamawia 
powierzchni i będzie miała wspólne sto-
isko w Warszawą. Podobnie postąpi wiel-
kopolska organizacja, która zaprezentuje 
się na 4 metrach razem z poznańskim 
LOT-em. Pomorska delegacja przyjedzie 
na jeden dzień i przedstawi swój projekt 
trasy rowerowej na stoisku Europejskiej 
Federacji Cyklistów, na hali 4.1 (segment 
Adventure Travel).

Jakie są powody rezygnacji? Nasi roz-
mówcy zwracają uwagę na koszt uczest-
nictwa, gorszą lokalizacją polskiego sto-
iska związaną z zamknięciem ICC i liczbą 
zwiedzających. – Od paru lat nosiliśmy się 
z tym zamiarem. Mamy najgorzej usytu-
owaną halę i bardzo małe zainteresowanie 
tym miejscem. Efekty są naprawdę marne, 
a targi kosztują sporo pieniędzy. W Ber-
linie głównie chodzi o stosunek ceny do 
jakości i korzyści – podkreśla jeden z dy-
rektorów.

Zarządzający ROT-ami są zdania, że 
lepiej jest przeznaczyć budżet na targi te-
matyczne, jak REISEN w Hamburgu, czy 
Touristik& Caravaning w Lipsku. Można 
też podjąć inne działania na rynku nie-
mieckim, jak zapraszanie agentów sprze-
dających wycieczki do Polski bezpośred-
nio do regionu. Takie plany ma pomorska 
ROT, która – podobnie jak mazowiecka 
– nie prezentuje się w Berlinie od 3 lat. 

Śląskiej organizacji nie było już w roku 
ubiegłym.

Zainteresować
regionalnych wystawców

Nie wszystkie organizacje już wie-
dzą, kto i w jakim charakterze będzie 
uczestniczyć w regionalnym stoisku. Listy 
wystawców będą zamykana po połowie lu-
tego. Małopolska ROT od dwóch lat reali-
zuje projekt unijny, który wspiera branżę 
turystyczną, dlatego na jej stoisku wystąpi 
siedem podmiotów. Nie zabraknie rów-
nież Krakowa i Tarnowa. Branża będzie 
przeważać prawdopodobnie na stoisku 
lubelskim. Na opolskim oprócz Opola 
zobaczymy na pewno Zamek Niemodlin. 
Ze stoiska zachodniopomorskiej ROT ko-
rzystać będą hotele Dana i Blue. Na dolno-
śląskim stoisku wystąpią przedstawiciele 
trzech sektorów, a lubuskie reprezento-
wać będzie urząd marszałkowski, który 
przedstawi produkty z całego regionu. Tak 
będzie także na stoiskach łódzkiej i lubel-
skiej organizacji turystycznej. Wynika to 
z trudności ROT-ów z zainteresowaniem 
podwystawców. Opolska ROT nie ma tego 
problemu.

Szefowie ROT-ów twierdzą, że zain-
teresowanie ITB Berlin jest mniejsze, niż 
w latach poprzednich. Dostrzegają nie-
korzystne zmiany w warunkach udziału, 
jak limit na materiały promocyjne do 150 
kilogramów na region. Są też inne oko-
liczności. – Ten rok jest w ogóle dziwny, 

jeśli chodzi o udział w targach w Berlinie. 
Polska Organizacja Turystyczna dość póź-
no zaczęła promocję i akwizycję. JST też 
mają problemy z podejmowaniem decyzji. 
To efekt wyborów. Nie wszędzie zarezer-
wowano środki finansowe. (…) Bardzo 
ważną kwestią jest to, że te targi są coraz 
droższe, a liczba odwiedzających coraz 
mniejsza – podkreśla jeden z dyrektorów.

Sztuka	przyciągania	

Dużym wyzwaniem oraz niewiado-
mą (na razie) jest pomysł na przyciągnię-
cie przez część ROT-ów uwagi partnerów 
branżowych i publiczności. Od kilku lat 
POT zaprasza wystawców na stoisko de-
dykowane turystyce medycznej. Kilka 
ROT-ów wysłało zapytanie do podmiotów 
świadczących takie usługi. Nie otrzymało 
jeszcze odpowiedzi. Inne, jak między inny-
mi Małopolska, nie będą się tam wystawiać. 
Wiadomo, że będziemy mogli zapoznać się 
z ofertą Świnoujścia i Kołobrzegu.

Najbardziej skonkretyzowane plany 
mają obecnie organizacje z małopolskiego, 
zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. 
W innych prezentacja jest w fazie projekto-
wania i nabierze kształtów pod koniec lu-
tego. Głównym wystawcą stoiska Pomorza 
Zachodniego będzie Żegluga Szczecińska 
i ona odpowiada za organizację programu. 
Dolny Śląsk ma inny pomysł. – Centrum 
Eksperymentów „Hydropolis” przygoto-
wało pokazy eksperymentów związanych 
z wodą. Będzie drobny poczęstunek dla go-
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ści i filmy, ale to już takie standardowe dzia-
łania – mówi kierownictwo organizacji. 

Małopolska zaprasza na część ar-
tystyczną organizowaną przez Stowarzy-
szenie Flisaków: występy kapeli flisackiej. 
Magnesem regionu mają być jednak kuli-
naria. – Jeżeli chodzi o degustacje, Kraków 
ustala z POT te kwestie z racji tego, że jest 
w 2019 roku europejską stolicą gastrono-
mii – zaznacza przedstawiciel ROT-u. Na 
innych stoiskach możemy spodziewać się 
warsztatów, pokazów, degustacji oraz kon-
kursów dla zwiedzających.

Skala	oczekiwań

ROT-y oczekują przede wszystkim 
zwiększenia dzięki ITB ruchu turystycz-
nego. Niektóre regiony mają bardziej 
skonkretyzowane plany. Lubelskie zamie-
rza promować turystykę rowerową i liczy 
na zainteresowanie tą ofertą. Podobnie 
dolnośląskie. Małopolskie i lubuskie chcą 
zwiększyć liczbę turystów niemieckich, 
a zachodniopomorskie koncentruje się na 
promocji Szczecina, w którym odbędą się 
w tym roku mistrzostwa w gimnastyce ar-
tystycznej. Zamierza również podtrzymy-
wać zainteresowanie swoim wybrzeżem.

Lubuskie planuje zmienić także swój 
wizerunek. – Chcemy zaprezentować 
region tak, żeby odbierano go jako bez-
pieczny, ciekawy, atrakcyjny. Nie chcieli-
byśmy być tylko traktowani jako tranzyt, 
ale też jako atrakcyjna przystań – mówi 
przedstawiciel organizacji. Kierownictwo 
dolnośląskiej ROT-u zwraca uwagę na 
wizerunkowe cele Wrocławia. Organiza-
cja z Wielkopolski koncentruje się przede 
wszystkim na wizerunku. Zaprezentuje 
świetnie sprawdzające się publikacje tema-
tyczne przygotowane na rynek niemiecki. 
Niektórzy rozmówcy zwracają uwagę na 

ograniczania. – Co można zaprezentować 
na półmetrowej ladzie? – pyta retorycznie 
jedna z osób.

Dla kilku ROT-ów istotne będzie 
nawiązanie lub wzmocnienie współpracy 
partnerskiej: zarówno na zewnątrz, jak 
i wewnątrz regionu. 

– Chcielibyśmy nawiązać nowe kon-
takty i zacieśnić współpracę z partnerami, 
którzy będą z nami się prezentować – 
mówi jeden z dyrektorów. 

– Z racji dużej reprezentacji przed-
siębiorców mamy nadzieję, że zacieśnią 
i nawiąż oni nowe relacje z przedsiębior-
cami z Niemiec i ze świata. Jako stowarzy-
szenie spodziewamy się nawiązania bliż-
szych kontaktów z partnerami projektów 
międzynarodowych, które wspólnie reali-
zujemy – dodaje inny.

Kierunki zmian,
czyli	niepewność	przyszłości

Opinie szefów ROT-ów na temat zmian 
zachodzących w polskiej prezentacji w Ber-
linie od 2011 roku, kiedy Polska była krajem 
partnerskim, są bardzo zróżnicowane. Część 
z nich ocenia je pozytywnie w kontekście 
aranżacji stoiska oraz zmieniających się co 
roku motywów przewodnich. – W tym roku 
stoisko będzie w nowej aranżacji, z nową 
grafiką i rozwiązaniami technicznymi. Jego 
premiera była jesienią w Londynie. Odbie-
ram je bardzo pozytywnie i wierzę, że się 
sprawdzi. Będziemy wyglądać nowocześnie, 
a jednocześnie kolorowo i funkcjonalnie – 
ekscytuje się jeden z rozmówców.

Część przedstawicieli ROT-ów nie 
podejmuje się oceny zmian lub nie chce 
o nich mówić. Niektórym trudno wyrazić 
pogląd na ten temat i ich opinie są bardzo 
ostrożne. – Porównanie 8 lat to trudne za-
danie. Jest to związane z różnymi elemen-

tami, kwestiami i naprawdę trudno powie-
dzieć – zauważa jedna z osób.

Większość zwraca uwagę na, ich zda-
niem, negatywne zmiany. Twierdzi, że nie 
pomaga zmiana wizerunku, ponieważ nie 
towarzyszy temu szarsza ekspozycja i poza 
wystrojem niewiele się zmienia. Przyczy-
na tkwi w zmniejszeniu stoiska narodowe-
go. – Uważam, że błędem była rezygnacja 
przez POT z części powierzchni w hali 
numer 15. Powoduje to, że region stracił 
możliwość szerszej prezentacji – żali się 
jeden z dyrektorów. – Pogorszyło to od-
biór wizerunkowy. Jeśli kraj ma całą halę, 
to wydaje się, że ma dużo do pokazania. 
Odwiedzający targi są teraz coraz bardziej 
konkretni, zadają więcej szczegółowych 
pytań – uzupełnia inny.

Problemem jest również zmiana 
sposobu prezentacji. – Najgorszym po-
mysłem jest profilowanie wystawców pro-
duktami, nie regionami. Większość wo-
jewództw była niezadowolona – zauważa 
jeden z dyrektorów. To nie wszystko. Ne-
gatywnie oceniana jest również struktura 
wystawców. – Zmniejszenie powierzchni 
stoiska narodowego, zwiększenie liczby 
podmiotów prywatnych na stoisku naro-
dowym, mniejsze zainteresowanie me-
diów zagranicznych Polską i polskim sto-
iskiem – wylicza inny.

Są również przyczyny obiektywne, 
zależne od organizatorów ITB, jakim są ro-
snące ceny biletów. Powoduje to szereg zja-
wisk negatywnych dla polskich wystawców. 
– Jest za drogo, dlatego wystawcy zmniej-
szają powierzchnię, a jak powierzchnia jest 
mniejsza, to zainteresowanie odwiedza-
jących spada, bo wydaje im się, że na tak 
małej powierzchni jest pewnie mało cieka-
wych rzeczy – słyszymy w podsumowaniu.

Wypowiedzi zarządzających ROT-
ami nie pozostawiają złudzeń. ITB są dro-
gie i nie przekładają się na oczekiwane re-
zultaty, a zmiany warunków uczestnictwa 
są niekorzystne. Padają pytania, czy w ta-
kim razie warto kontynuować prezentację 
w Berlinie. Część odpowiedziało sobie na 
to pytanie i zrezygnowało z niej. Opinie 
rozmówców mogą świadczyć o tym, że 
niektórzy z nich dojrzewają do takiej de-
cyzji. Jest to o tyle zastanawiające, że targi 
w innych branżach zyskują na znaczeniu. 
Część przedstawicieli ROT-ów podkreśla 
jednak znaczenie wydarzeń tematycznych 
i być może w tym kierunku zmierzać będą 
targi turystyczne. Jednak szkoda byłoby 
rezygnować z Berlina. Polska obecna jest 
na ITB od 1971 roku.

Agnieszka i Leszek Nowak
Artur Kotliński
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Jak będziemy podróżować
w 2019 roku?

Rok	2018	należał	do	bardzo	udanych	w	turystyce	na	świecie.	W	roku	bieżącym	branża	tu-
rystyczna	może	spodziewać	się	dalszych	imponujących	wzrostów.	IPK	International	pro-
gnozuje	ośmioprocentowy	wzrost	podróży	zagranicznych.	

Na sytuację na światowym 
rynku turystycznym wpły-
wać będą trendy w zacho-
waniach konsumenckich. 

TerkkSoft Academy przebadała w sierp-
niu 2018 roku preferencje i zachowania 
podróżujących na świecie. Objęło ono 
958 respondentów. Ponadto analizowa-
no wyborach klientów czołowych plat-
form rezerwacyjnych i międzynarodo-
wą prasę turystyczną, co pozwoliło na 
określenie, jak będziemy podróżować 
w 2019 roku. 

Last	minute
czy z wyprzedzeniem?

Pomimo wysiłków operatorów tu-
rystycznych mających skłonić podróżują-
cych do wcześniejszego dokonywania re-
zerwacji, oferty typu last minute nie tracą 
na znaczeniu. Wycieczki zamawiane są 
zwykle 13 dni wcześniej. Korzystający 
z urządzeń mobilnych są jeszcze szybsi 
i robią to zaledwie 5 dni przed planowa-
nym wyjazdem. Krótkie wycieczki fakul-
tatywne rezerwowane są zazwyczaj po 
dotarciu do miejsca docelowego, względ-
nie tuż przed przyjazdem. Klienci uzależ-
niają zakup od warunków pogodowych 
i oczekują elastyczności organizatorów 
w zapewnieniu bezpłatnego odwołania 
lub zmiany terminu imprezy.

Inaczej jest w przypadku podróży 
wielodniowych. W tym przypadku uczest-
nicy wyjazdów preferują wcześniejszą re-

zerwację i starannie wybierają zarówno 
miejsce docelowe, jak i obiekt noclegowy. 
Istotne jest dla nich, gdzie śpią, jedzą oraz 
robią zakupy, ponieważ zamierzają gro-
madzić przyjemne wspomnienia z waka-
cji. Kierują się wygodą i doceniają dobre 
planowanie, które sprawia, że nie muszą 
poświęcać zbyt dużo czasu na działania 
organizacyjne podczas wypoczynku.

Nowe	miejsca
i doświadczenia	w cenie

Analiza zachowań podróżujących 
pozwala stwierdzić, że blisko jedna 
czwarta z nich zamierza zdecydować się 
na odwiedzenie nowego kraju lub konty-
nentu. W podróżach międzynarodowych 

kluczowe znaczenie odgrywali Chińczy-
cy. Dominującymi celami będą dla nich 
inne kraje azjatyckie i USA. W Europie 
zamierzają odwiedzić przede wszystkim 
Włochy, Francję, Niemcy i Rosję. 

Liczącymi się klientami będą mil-
lenialsi, czyli urodzeni pomiędzy 1980 
a 2000 rokiem. Ich zachowania będzie 
determinować to, co następuje na rynku 
turystycznym. Chcą oni poznawać świat 
i dzielić się swoimi wrażeniami z inny-
mi. Często są to ich pierwsze samodziel-
ne podróże za pierwsze zarobione pie-
niądze. Poszukują nie tylko unikalnych 
przeżyć i rozrywki, ale również zindy-
widualizowanej oferty i obsługi. Ma to 
pozwolić im znaleźć równowagę po stre-
sującej pracy.

Muzeum Historii Bolonii w Palazzo Pepoli - Bolonia

Barcelona - Sagrada familia – kościół będący atrakcją miasta, a jednocześnie ciągle plac budowy
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Edukacja	i dbałość	o środowisko	

Turyści chcą zdobywać doświadcze-
nia podczas wakacji. Cenią sobie kontakt 
z mieszkańcami, poznawanie nowych lu-
dzi, smaków i miejsc. Chcą się zanurzyć 
w lokalnej kulturze, jeść to, co miejscowi, 
doświadczyć ich życia. Są zainteresowa-
ni odkrywaniem tajemnic i historii. Taką 
ofertę proponuje między innymi Airbnb 
Experience.

Korzystający z platform rezerwacyj-
nych chcą zdobywać nowe umiejętności, 
a przy tym mieć poczucie, że ich podróże 
nie obciążają środowiska naturalnego oraz 
przyczyniają się do rozwoju zrównoważo-
nej turystyki. Oferty touroperatorów po-
winny kłaść nacisk na zapewnienie swoim 
klientom rozwoju osobistego. Obecnie 
bardzo popularne są wycieczki uwzględ-
niające aspekty ekologiczne i rozwojowe. 
Podróżujący, szczególnie z pokolenia Y, 
chcą przyczynić się do finansowania pro-
jektów ekologicznych.

Bez kolejek

Według raportu TripAdvisor „2018 
Travel Trends Report: Experiences, Tours 
& Activities” drugim z trzech najpopular-

niejszych produktów i czwartym najszyb-
ciej rosnącym są wycieczki pozwalające 
ominąć długie kolejki do turystycznych 
atrakcji. Dotyczy to szczególnie kościoła 
Sagrada Familia w Barcelonie, wieży Eif-
fla w Paryżu i Koła Milenijnego w Lon-
dynie. Taka oferta pozwala zaoszczędzić 
czas i przeznaczyć go na zwiedzanie.

Przygoda wzywa

Rezerwujący podróże poszukują 
wrażeń i przygód, także tych ekstremal-

nych. Dotyczy to przede wszystkim młod-
szych generacji. Szczególnie popularne są 
takie miejsca, jak Area 47 w Austrii, Qu-
eenstown w Nowej Zelandii, czy Interlaken 
w Szwajcarii. Klienci cenią kompleksową 
obsługę, indywidualną opiekę i zapew-
nienie bezpieczeństwa. Są gotowi za taką 
ofertę odpowiednio zapłacić, jednocześnie 
są wymagający i chcą wiedzieć, że pienią-
dze wydane na podróż zostały dobrze za-
inwestowane oraz zapewnią dużą satysfak-
cję i niezapomniane wrażenia.

Agnieszka i Leszek Nowak 

rEKLAMA

Barcelona – Ogrody Guell
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Powrót chińskich turystów do Tajlandii 
Zwiększenie	liczby	chińskich	gości	przybyłych	w	grudniu	do	Tajlandii	pomogło	zamknąć	
rok	2018	łączną	liczbą	38,27	miliona	przyjazdów,	generując	przychody	z	turystyki	w	wyso-
kości	ponad	dwa	biliony	bahtów.	

Według tajskiego Minister-
stwa Turystyki i Sportu 
liczba odwiedzających 
wzrosła z 675 129 osób 

w listopadzie do 883 634 osób w grud-
niu, zamykając rok liczbą 10 535 955 od-
wiedzających, co stanowi wzrost o 7,44% 
w stosunku do 2017 r. Podobnie wydatki 
chińskich turystów wzrosły z 36,5 miliar-
da bahtów w listopadzie do 44,5 miliarda 
bahtów w grudniu, kończąc rok z 580,69 
miliardów bahtów. 

W sumie, w stosunku do 2017 od-
notowano wzrost o 7,54% co do liczby 
odwiedzających Tajlandię turystów 
z zagranicy. Szacunkowe 2,007 bilio-
nów bahtów w przychodach z turystyki 
stanowi wzrost o 9,63%. Po raz pierw-
szy dziesięć krajów i jedno terytorium 
SAR (Chiny, Malezja, Korea Południo-
wa, Laos PDR., Japonia, Indie, Rosja, 

USA, Singapur, Wietnam i Hongkong 
SAR) wygenerowało ponad milion 
przyjazdów. 

Podsumowanie najważniejszych 
wyników w 2018 r. : 

Wszystkie regiony, •	 z wyjątkiem 
Bliskiego Wschodu i Oceanii, dobrze 
sobie radziły. 
Goście •	 z Azji Wschodniej 26,06 mi-
liona (+ 9,30%), 
Europa 6,76 miliona (3,86%), •	
 Ameryki 1,60 miliona (3,82%), •	
Azja Południowa 1,98 miliona •	
(+ 11,82%), 
Oceania 922,520 (-1,74%), •	
Bliski Wschód 739,494 (-6,39%) •	
Afryka 201,519 (+ 7,63%). •	

Ogłaszając wyniki, Minister Tury-
styki i Sportu  Weerasak Kowsurat za-
uważył, że o ile te rekordowe liczby były 
bardzo dobrą wiadomością, to Tajlandia 

jest gotowa do skoncentrowania swojej 
przyszłej strategii rozwoju turystyki na 
rynkach wschodzących i niszach o wyso-
kim potencjale rozwoju. 

Teraz, gdy podróże i turystyka 
mają ugruntowaną pozycję jako główny 
wkład w krajową gospodarkę, ważne jest, 
aby wzmocnić ich podstawy, aby były 
„wygodne, czyste, bezpieczne, wyjątko-
we i trwałe”, zmniejszyć rozbieżności 
w dochodach, poprawić bezpieczeństwo 
i poprawić rozwój personelu. Na rok 
2019 Ministerstwo Turystyki i Sportu 
prognozuje 41,1 miliona turystów zagra-
nicznych (+ 7,5%) generujących 2,61 bi-
lionów bahtów w dochodach z turystyki 
(+ 10%). Opiera się na prognozie 11,69 
mln turystów z Chin (+ 11%), 11,31 mln 
turystów z krajów ASEAN (+ 10%) i 6,90 
mln turystów z Europy (+ 2%). 

(eturbonews)

foto: Pixabay
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Z Los Angeles
do Wietnamu
Vietnam Airlines ogłosiły plany 

uruchomienia lotów do Los Angeles czte-
ry razy w tygodniu. USA mają zezwolić 
na bezpośrednie loty z Wietnamu.

Linie Vietjet i prywatne linie lotni-
cze Bamboo Airways również wyraziły 
zainteresowanie uruchomieniem lotów 
bezpośrednich, chociaż szczegóły doty-
czące ich planów nie są jeszcze znane. 
Według  Wietnamskiego Ministerstwa 
Kultury, Sportu i Turystyki liczba Ame-
rykanów odwiedzających Wietnam 
wzrosła o 11,9 procent w ubiegłym roku 
i wyniosła 680 000 osób. Oczekuje się, 
że etniczna populacja Wietnamczyków 
w Stanach Zjednoczonych, licząca ponad 
2,1 miliona osób zapewni stałe źródło 
popytu na podróże.                        (ttgasia)

foto: Flights Nation

Ministrowie turystyki ASEAN
o rozwoju i łączeniu

W trakcie Forum Turystyki 
ASEAN odbyło się spotkanie 
ministrów turystyki krajów 

stowarzyszenia. Ministrowie rozmawiali 
o strategii na lata 2016-2025, zauważając, 
że stowarzyszenie stopniowo i stabilnie 
osiąga założony plan rozwoju. 

Wśród tematów rozmów poruszona 
została również kwestia wspólnej polityki 
ASEAN i reklamowania krajów jako jed-
nego regionu turystycznego. Ministrowie 
wskazywali również na istotny aspekt łą-

czenia i popularyzowania dziedzictwa 
kulturowego narodów Azji Południowo-
Wschodniej w dobie rozwoju cyfrowego. 
W rozmowach przedstawiciele wyrazili 
też nadzieję na włączenie lokalnych spo-
łeczności i sektora prywatnego w kwestie 
rozwoju turystyki.

Forum Turystyki ASEAN odbyło 
się w Wietnamie w dniach 14-18 stycz-
nia 2019. Kolejna edycja forum odbędzie 
się w Brunei Darussalam w dniach 12-16 
stycznia 2020.                                       (MT)

Malezja celuje w 30 milionów turystów

Malezja jest oficjalnym krajem 
partnerskim targów ITB Ber-
lin 2019. Współpraca ma po-

móc Malezji osiągnąć zakładane przez 
program Visit Malaysia 2020 liczby po-
dróżnych, czyli 30 milionów. Kraj jest na 
dobrej drodze do osiągnięcia tego celu – 
w 2018 roku przyjął prawie 26 milionów 
turystów. 

– Myślę, że niepowtarzalna kultura 
Malezji przyciąga rynek europejski – po-
wiedział Mohamaddin Bin Haji Ketapi, 
minister turystyki Malezji.

Rzeczywiście, Malezja to tygiel 
kultur, gdzie mieszają się naleciałości 
chińskie czy hinduskie, jak również 
europejskie i arabskie. Wszystko to 
widać w architekturze, języku, ubio-
rze czy kuchni. – Z tego względu na 
tegorocznych targach będziemy kłaść 
nacisk na aspekty kulturowe – dodaje 
minister. 

Turystyka to w ostatnich latach sek-
tor ogromnie ważny dla Malezji ze wzglę-
du na liczbę generowanych w nim miejsc 
pracy, a także wpływ na gospodarkę lo-

kalnych społeczności, które zapewniają 
podróżnym autentyczne doświadczenia 
w kwestii życia w regionie.                 (red)
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Profesjonalizm ma swoją cenę
Samorządy	terytorialne	są	coraz	bardziej	świadome	znaczenia	skutecznego	zarządzania	
i marketingu.	Wiedzą,	że	ich	działania	powinny	opierać	na	badaniach	rynkowych,	że	należy	
budować	markę	i kreować	wizerunek.	Takie	usługi	świadczą	Instytut	Badawczy	IPC	z o.o. 
oraz 2BA doradztwo strategiczne.

Na	jakie	wsparcie	mogą	liczyć	sa-
morządy?

Agnieszka Nowak, dyrektor zarzą-
dzający 2BA doradztwo strategiczne: Od 
15. lat współpracujemy z JST, organiza-
cjami pozarządowymi i biznesem w re-
alizacji projektów strategicznych i szko-
leniowo-doradczych. Naszym pierwszym 
projektem była Strategia marketingu tu-
rystycznego miasta Sopotu i od tej pory 
zrealizowaliśmy ponad 50 takich przed-
sięwzięć.

Czyli	turystyka	przede	wszystkim?
AN: Tak, na swoim koncie mamy 

najwięcej projektów turystycznych. Są to 
strategie rozwoju, marketingowe (pro-
duktu turystycznego, promocji, marki 
turystycznej), koncepcje szlaków tury-
stycznych, standaryzacje obsługi turysty-
ki oraz szkolenia dla branży turystycznej, 
a także badania i diagnozy, na przykład 
ruchu turystycznego, bez których trud-
no mówić o profesjonalnym planowaniu 
strategicznym. Tutaj łączymy siły z na-
szym partnerem biznesowym.

Badania	są	zatem	konieczne?
Artur Kotliński, prezes Instytutu 

Badawczego IPC: Nie ma dobrze przy-
gotowanej strategii – zarówno rozwoju 
jak marketingowej – bez badań opinii 
mieszkańców, ekspertów i innych przed-
stawicieli grup opiniotwórczych. Bada-
nia są po prostu konieczne dla właści-
wego przebiegu kolejnych etapów prac 
strategii.

Jakiego rodzaju badania oferujecie?
AK: Instytut Badawczy IPC ofe-

ruje szerokie spektrum badań. Mam tu 
na myśli zarówno analizy desk research, 
badania ilościowe (np. badania ankieto-
we realizowane z naszego studia CATI, 
badania PAPI, CAPI, CAWI) czy bada-
nia jakościowe (indywidualne wywiady 
pogłębione czy zogniskowane wywiady 
grupowe FGI). Takie połączenie metod 
i technik badawczych jest zdecydowanie 
optymalnym rozwiązaniem dla opraco-
wania profesjonalnego dokumentu stra-

Agnieszka Nowak, dyrektor zarządzający 2BA Artur Kotliński, prezes Instytutu Badawczego IPC

tegicznego, a przecież na takim zależy 
klientom.

Realizujecie wspólne projekty…
AN: Współpracę rozpoczęliśmy 

w 2010 roku od badań ruch turystyczne-
go na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskie-
go. Następnie opracowaliśmy wspólnie 
strategie rozwoju i analizy społeczno-
gospodarcze i inwestycyjne. W 2015 
roku opracowaliśmy koncepcję szlaku 
kulturowo-przyrodniczego w zachod-
niopomorskim, a ostatnie projekty rów-
nież dotyczą turystyki. Przygotowaliśmy 
strategię turystyki dla Oświęcimia oraz 
strategię szlaku turystyki przemysłowej 
w województwie opolskim. Obecnie pra-
cujemy nad strategią turystyki dla Świ-
noujścia i produktu turystycznego dla 
LGD Dolina Stobrawy.

Co	zyskują	 samorządy	na	waszej	
współpracy?

AN: Przede wszystkim komplekso-
we podejście do planowania strategiczne-
go i rozwoju. Podejmowanie decyzji nie 
jest możliwe bez wiedzy dotyczącej tego, 

co dzieje się w mieście, powiecie, czy wo-
jewództwie oraz w otoczeniu zewnętrz-
nym. Dzięki temu wyznaczanie wizji 
rozwoju i celów jest trafniejsze, a sama 
strategia bardziej możliwa do realizacji. 
Oprócz tego preferujemy podejście par-
tycypacyjne przy dużym zaangażowaniu 
samorządu, poszczególnych środowisk 
i mieszkańców.

AK: Podejście partycypacyjne 
oznacza jak najszersze konsultowanie 
dokumentu z jak największą rzeszą inte-
resariuszy – zarówno ze strony lokalnych 
liderów opinii, jak i mieszkańców. Istot-
ne jest również zaangażowanie ze klienta, 
głównie w sferze komunikacyjnej – sze-
rokiej dystrybucji informacji o np. kolej-
nych etapach w opracowywanej strategii 
rozwoju czy turystyki. 

Co	jeszcze	oferujecie	samorządom?
AN: Opracowujemy również stra-

tegie rozwoju gmin i powiatów, strategie 
promocji gospodarczej i inwestycyjnej, 
programy rewitalizacji, diagnozy spo-
łeczno-gospodarcze. Ostatnio współpra-
cujemy w projektach szkoleniowo-dorad-
czych dotyczących ekonomii społecznej. 
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Jest to bardzo istotny obszar i dotyczy 
także turystyki, ponieważ na nowo mówi 
się o jej społecznej roli.

AK: Przeprowadzamy zarówno 
badania ruchu turystycznego, badania 
opinii mieszkańców, badania satysfakcji, 
badania wizerunku miasta, gminy czy re-
gionu., badanie jakości życia, opinie nt. 
stanu zdrowia mieszkańców (barometr 
zdrowia i aktywności mieszkańców), 
monitoring i ewaluacji działań/strategii/
programów/planów itp. W ramach pro-
wadzonych prac opracowujemy również 
strategie sportu czy strategie rozwiązy-
wania problemów społecznych, gminne 
i lokalne programy rewitalizacji, poma-
gamy samorządom również przy prze-
prowadzeniu konsultacji społecznych. 

Kto, co gwarantuje profesjona-
lizm, o którym wspominacie?

AK: Nasze badania realizujemy 
zgodnie zarówno z kodeksem ESOMAR 
jak i Programem Kontroli Jakości Pracy 
Ankietera (PKJPA). Instytut Badawczy 
IPC Sp. z o.o. rok rocznie plasuje się 
w pierwszej 10-tce rankingu firm badaw-
czych przeprowadzanego przez Polskie 
Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii. 
Nasi badacze to wykładowcy uczelni 
ekonomicznych oraz członkowie takich 
organizacji jak PTBRiO czy PTE. Zawsze 
staramy się dostosować ofertę na miarę 
potrzeb i oczekiwań klienta.

AN: Osobiście odpowiadają za to 
osoby, które są wykładowcami akademic-
kimi, również z tytułami profesorskimi 
i doświadczeniem praktycznym pracy 
w samorządzie. Kierowały stowarzysze-
niami turystycznymi, wyróżnione odzna-
czeniami turystycznymi, współtworzyły 
fora promocji samorządu, mają doświad-
czenie w branży hotelarsko-gastrono-
micznej oraz marketingowej. Nasi eksper-
ci są członkami organizacji branżowych 
i Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki.

HB, FB a może B&B. Czy wiesz, 
co rezerwujesz w hotelu?

Jakie	 błędy	 najczęściej	 popełniamy,	 rezerwując	 pobyty	
w hotelu przez internet i jak	się	ich	wystrzegać.

FB, HB i OV to skróty znane i dużo 
mówiące osobom często podró-
żującym i tym, którzy mówią po 

angielsku. To one decydują, jakie wyży-
wienie będziemy mieli podczas pobytu 
w zamówionym hotelu.

Poznaj skróty

Jeszcze niedawno skrót B&B nie był 
często spotykany, ale obecnie wszyscy 
wiemy, że pod nim kryje się nocleg wraz 
ze śniadaniem. Opcja ta świetnie spraw-
dza się podczas jednodniowych pobytów, 
lub wtedy gdy planujemy dużo zwiedzać. 
Ne zawsze jednak jesteśmy świadomi in-
nych oznaczeń odnoszących się do opcji 
wyżywienia. 

Najczęściej spotykane to FB, czyli 
śniadania, obiady i kolacje

HB z angielskiego half board, które 
jest często wybieraną możliwością pod-
czas wakacji i oznacza śniadania wraz 
z obiadokolacjami. 

Zdarzają się także hotele, w których 
można spotkać się ze skrótem OV ozna-
cza to pobyt bez wyżywienia. Należy wte-
dy zaplanować posiłki jedzone w mieście, 
często miejsca bez wyżywienia są wynaj-
mowanymi domami lub apartamentami, 
w których przyjezdni zatrzymują się na 
dłuższy czas, dlatego też wyposażane są 
w aneksy kuchenne.

Rezerwując hotel, zwróć uwagę na 
to, czy możesz otrzymać zwrot pieniędzy 

za rezerwację. Część hoteli takich zwro-
tów nie przewiduje, a w innych anulowa-
nia można dokonać w różnych odstępach 
czasu od planowanego przyjazdu. W nie-
których będzie to doba, a w innych 48 
godzin. Pamiętaj, że każdy hotel ma inną 
politykę i nie można zakładać, że dane 
działanie powtórzy się niezależnie od 
miejsca, w którym zarezerwowałeś po-
kój. Dlatego właśnie warto sprawdzić ten 
warunek przy każdorazowej rezerwacji, 
ponieważ czasem choroba lub inne wy-
darzenie losowe może pokrzyżować pla-
ny, a ty będziesz w stanie odzyskać część, 
albo i całość pieniędzy. 

Sprawdź	wszystko	podwójnie

Niezależnie dokąd się wybierasz, 
sprawdzaj wszystkie informacje o hote-
lu oraz potwierdzenia, które powinie-
neś otrzymać, aby na miejscu nie zastać 
przykrej niespodzianki. Pamiętaj o tym, 
że aby pokój został zarezerwowany 
i przygotowany na twój przyjazd, musisz 
dostać potwierdzenie z numerem rezer-
wacji. Często zdarza się, że goście hote-
lowi po otrzymaniu oferty zakładają, że 
została dokonana i przyjeżdżają na miej-
sce. Decydując się na hotel należący do 
sieci pamiętaj żaby dokładnie sprawdzić 
miasto, w którym się znajduje. Często 
podobna nazwa może być myląca i po-
kój faktycznie czeka, ale… w innej części 
kraju.
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Japonia ponownie się otwiera
Japonia	przygotowuje	się,	by	od	kwietnia	tego	roku	przyjąć	większą	liczbę	pracowników	
z innych krajów. 

Od prawie roku trwają 
w Japonii dyskusje na te-
mat przyjęcia rekordowych 
liczb imigrantów. Liczba 

zagranicznych pracowników w Japo-
nii stopniowo zwiększała się w ostat-
nich latach. W październiku 2017 roku 
osiągnęła rekord – ponad milion osób. 
Wśród nich największą grupę stanowią 
Chińczycy (ok. 370 tysięcy), zaraz za 
nimi plasują się Wietnamczycy i Fili-
pińczycy.

Pielęgniarki	poszukiwane

W ciągu najbliższych lat Japonia 
planuje przyjąć ponad 340 tysięcy obco-
krajowców. Wiąże się to z brakiem rąk do 
pracy w starzejącym się społeczeństwie 
Kraju Kwitnącej Wiśni. Jednym z naj-
bardziej pożądanych z punktu widzenia 
kraju sektorów jest pielęgniarstwo – Ja-
ponia już od dłuższego czasu zmaga się 
z zapewnieniem najstarszym obywate-
lom kompleksowej opieki. Rząd Japonii 

spodziewa się również zasilenia przez 
siły obcokrajowców takich sektorów jak 
hotelarstwo, rybołówstwo czy rolnictwo.

Oswajanie cudzoziemców

Japonia zdaje sobie jednak sprawę, 
że należy podjąć odpowiednie kroki, by 
ułatwić cudzoziemcom aklimatyzację 
w społeczeństwie, które dotychczasowo 
było w większej mierze jednonarodowe. 
Rząd Japonii zdecydował się przekształ-
cić dotychczasowe Biuro Imigracyjne 
przy Ministerstwie Sprawiedliwości 
w specjalną agencję, której zadaniem bę-
dzie wspomaganie przybyłych do kraju 
pracowników. 

Innymi propozycjami, wysunięty-
mi przez samorządy lokalne, są zobowią-
zanie firm zatrudniających obcokrajow-
ców do zainicjowania obowiązkowych 
zajęć językowych i kulturowych, a także 
zorganizowanie praktycznej pomocy 
dla imigrantów w kwestiach związanych 
z życiem codziennym.

Jeśli propozycje zostaną przy-
jęte, kolejnym zawodem pożądanym 
w Japonii będzie nauczyciel angielskiego, 
a także japońskiego jako języka obcego. 
Wszystko to, by ułatwić pracownikom fi-
zycznym odnalezienie się w kraju.

Tokio w 9 godzin

W ostatnich latach Japonia przycią-
gnęła nie tylko obcokrajowców zaintere-
sowanych pracą. Jest to również bardzo 
atrakcyjny kierunek turystyczny. PLL 
LOT, który od kilku lat oferuje bezpo-
średni lot z Warszawy do stolicy Japonii, 
Tokio, poinformował o planach zwiększe-
nia liczby lotów w tygodniu. Od nowego 
sezonu na tokijskie lotnisko Narita będzie 
można polecieć codziennie. Jest to atrak-
cyjna oferta na rynku polskim między in-
nymi ze względu na czas podróży. Z War-
szawy do Tokio leci się bezpośrednio 
niecałe jedenaście godzin. W przypadku 
lotów przesiadkowych podróż trwa nawet 
do dwudziestu godzin.                         (MP)

foto: Pixabay
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Nałożone	embarga	na	polską	żywność	to	duży	problem	wielu	firm	zajmujących	się	wysyłką	
towarów	za	granicę.	Szczególnie	uciążliwe	są	one	dla	branży	rolno-spożywczej.	Ciekawym	
kierunkiem,	 który	daje	 szansę	na	 rozwój	 a	 także	pomnożenie	 kapitału,	 są	Zjednoczone	
Emiraty	Arabskie	–	niezwykle	chłonny	rynek	zbytu.	

Jak rozpocząć eksport do
Zjednoczonych Emiratów Arabskich 

foto: Pinterest

Polscy przedsiębiorcy mogą 
zaistnieć na rynku ZEA na 
dwa sposoby: mogą mieć 
zarejestrowaną działalność 
gospodarczą na terenie RP 

i z tej pozycji poszukiwać partnera han-
dlowego w ZEA, bądź też założyć ją bez-
pośrednio w kraju nad Zatoką Perską. 
W Emiratach utworzono specjalne wol-
nocłowe strefy ekonomiczne, by ułatwić 
inwestorom zagranicznym operacje fi-
nansowe i zakładanie firm. Gwarantują 
one bogatą infrastrukturę dla biznesu 
oraz wieloletnie wizy pobytowe dla 
przedsiębiorców i zatrudnianych przez 
nich pracowników. Inwestorzy mają 
możliwość wymiany towarowej pomię-
dzy wszystkimi strefami wolnocłowy-
mi oraz z przedsiębiorcami z tych stref. 
Niemniej jednak i tu występują pewne 
ograniczenia. 

Regulacje prawne

Na podstawie ustawy federalnej, 
która obejmuje swoim zasięgiem wszyst-
kie 7 Emiratów i uchyla wewnętrzne pra-
wo każdego Emiratu, w każdym z nich 

funkcjonują „wolne strefy” dla inwesto-
rów zagranicznych. Regulacje prawne 
w danej strefie mogą być inne niż w ca-
łym państwie. Dobrym przykładem jest 
tu Międzynarodowe Centrum Finanso-
we w Dubaju, gdzie prawem właściwym 
jest prawo angielskie. Zawsze warto 
sprawdzić dokładnie z jakimi regulacja-
mi mamy do czynienia. 

Polski przedsiębiorca może założyć 
dwa rodzaje spółek w ZEA. Jedną z nich 
jest tzw. spółka onshore, zarejestrowana 
na terenie strefy, która otrzymuje w mo-
mencie rejestracji status miejscowego 
rezydenta podatkowego. Jedną z podsta-
wowych zalet takiej spółki jest zwolnienie 
z opodatkowania wszystkich dochodów. 
Jest to duże udogodnienie, gdyż, co do 
zasady, miejscowe prawo przewiduje po-
datki dla takich spółek zakładanych poza 
strefą. Minusem z kolei są dość wysokie 
opłaty rządowe, które stanowią kompen-
satę zwolnienia podatkowego. 

Drugą spółką jest spółka offshore, 
której nadaje się status spółki między-
narodowej. Przedsiębiorca chcący za-
rejestrować taką spółkę, dokonuje tego 
we wspomnianych wcześniej ekono-

micznych strefach wolnocłowych. Jest 
to idealne rozwiązanie dla inwestorów 
zagranicznych, ponieważ przedsiębiorca 
korzysta z uproszczonej sprawozdaw-
czości z działalności a także może pro-
wadzić swą działalność poza terytorium 
ZEA bez jakichkolwiek konsekwencji, 
a wszystkie sprawy urzędowe może za-
łatwiać korespondencyjnie (w tam także 
przez email). Spółki offshore pomimo 
rejestracji w ZEA są uznawane przez 
miejscowe prawo za nierezydentów po-
datkowych, a co za tym idzie uzyskany 
dochód nie podlega obowiązkowi opo-
datkowania. 

Równe szanse

Rynek ZEA nie stwarza barier dla 
zagranicznych inwestorów. Można po-
wiedzieć, że każdy eksporter ma wyrów-
nane szanse w dotarciu do rynku. Stawka 
celna w obrocie towarowym wynosi 5%, 
natomiast niektóre artykuły, takie jak 
leki czy podstawowe artykuły żywno-
ściowe, są wolne od jakichkolwiek opłat 
czy obciążeń celnych. Tak samo wygląda 
sprawa eksportu do wolnocłowych stref 
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ekonomicznych. Jedyna z barier poza-
fiskalnych dotyczy eksportu wyrobów 
mięsnych, który wymaga okazania certy-
fikatu uboju (halal). 

Jednakże bardzo dużym utrudnie-
niem dla początkujących eksporterów 
jest obligatoryjne pośrednictwo agentów 
oraz konkurencja eksporterów – mo-
nopolistów. Kilka lat temu prowadzono 
prace nad nowymi regulacjami dotyczą-
cymi likwidacji kooperacji z emirackimi 
pośrednikami. Pomimo tego nadal utrzy-
muje się status quo. 

Czynnikiem, który warunkuje 
eksport do ZEA jest m.in. wymóg reje-
stracji i posiadania licencji. Odpowied-
nia licencja wydawana jest przez władze 
konkretnego Emiratu, w którym będzie 
prowadzona działalność handlowa oraz 
w którym zarejestrowana jest siedziba 
przedsiębiorcy. Prawo licencyjne nie 

jest ujednolicone w całym państwie, 
a co za tym idzie, każda licencja jest 
ważna wyłącznie w Emiracie, w którym 
została wydana. Każda licencja zawiera 
szczegółowy wykaz produktów będą-
cych przedmiotem eksportu oraz okre-
śla charakter działalności gospodarczej. 
Szczególną rolę w procesie obrotu towa-
rowego odgrywa „lokalny agent”, który 
musi posiadać obywatelstwo emirackie 
lub firmą, której właścicielem jest oby-
watel Emiratów i zarejestrowana jest 
w Ministerstwie Gospodarki. Tylko 
on ma prawo dokonywać przyjęcia to-
warów, które muszą być zgodne z listą 
towarów zadeklarowaną we wniosku 
licencyjnym. Zgodnie z federalnym 
Prawem Spółek Handlowych licencje 
mogą otrzymywać tylko przedsiębiorcy, 
którzy mają status spółki kapitałowej 
z większościowym udziałem emirackim 

oraz zarejestrowane oddziały firm za-
granicznych.  

Proces eksportu towarowego oraz 
licencji reguluje Prawo Agencji Han-
dlowych, na podstawie którego licencja 
wykonywana jest tylko przez wspomnia-
nych agentów handlowych. Dotychcza-
sowe doświadczenie polskich przedsię-
biorców pokazują, że w przypadku braku 
udziału w procesie spedycji towarowej 
agenta handlowego, można napotkać na 
utrudnienia i szykany prawne.

Procedury celne

Każdy z emiratów posiada własne 
urzędy celne, jednakże procedura celna 
we wszystkich Emiratach jest taka sama. 

Posiadacze ważnych licencji han-
dlowych wraz z licencją otrzymują in-
dywidualny kod importowy, który służy 

agentom handlowym przy odprawie to-
warów z kraju eksportera. Dokumenty 
potrzebne są podczas odprawy: 

oryginalna faktura, •	
formularz zlecenia dostawy pochodzą-•	
cy od agenta spedycyjnego, 
list przewozowy•	
lista określająca zawartość przesyłki. •	

Władze celne Emiratu, do którego 
przyjmowane są towary eksportowe, pobie-
rają w momencie przyjazdu należne cło.

Pochodzenie towarowe
i zakaz importu

 
W Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich można się spotkać z preferen-
cyjnymi i niepreferencyjnymi regułami 
pochodzenia. Preferencyjne warunki 
wynikają z unii celnej, którą Emiraty są 
związane w ramach RWPZ (Rada Współ-

pracy Zatoki Perskiej obejmująca: Arabię 
Saudyjską, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman 
i ZEA).Certyfikaty pochodzenia towa-
rowego muszą być wystawione przez 
eksportera towarów oraz potwierdzone 
przez stosowny urząd celny w kraju eks-
portującym oraz ambasadę ZEA. 

Tak jak w każdym państwie, w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich również 
istnieje lista produktów, których import 
jest zakazany lub ograniczony. Wspólny 
Kodeks Celny RWPZ wśród zakazanych 
produktów, wyróżnia m.in.: kość słonio-
wą, żywe wielbłądy, odpady przemysło-
we, używane opony, azbest, wszystkie 
narkotyki, rogi nosorożców, podrobioną 
walutę a także wszelkie publikacje nie-
zgodne z islamskimi zasadami religijny-
mi. Import z Izraela jest objęty absolut-
nym i całkowitym zakazem.

Podsumowując: możliwości wejścia 
polskich inwestorów na rynek Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich są sprzyjające. 
Przy obecnej sytuacji ekonomiczno-gospo-
darczej dobrym rozwiązaniem dla małych 
i średnich przedsiębiorców jest założenie 
działalności w ZEA. Pozwoli to uniknąć 
biurokracji oraz uzyskać ułatwienia podat-
kowe. Branża rolno-spożywcza, kosmetycz-
na, farmaceutyczna czy też branża usług 
specjalistycznych ma ogromną szansę na 
sukces w tym kraju.

Ben Sassi

Autor prowadzi przewód doktorski na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego na kierunku prawo. Jest absolwentem 
prawa oraz stosunków międzynarodowych na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Zawodowo zajmuje się 
obsługą prawną i PR przedsiębiorstw.

www.legal-advisory.pl

fo
to

: i
S

to
ck



34 ŚWIAT - GrUZJA

Gruzja zajmuje drugie miejsce na 
liście najbardziej popularnych 
kierunków turystycznych.

Top 10 przedstawiła agencja Blo-
omberg na podstawie danych Światowej 
Organizacji Turystyki Narodów Zjed-
noczonych (ang. United Nations World 
Tourism Organization – UNWTO). 
Roczny wzrost sektora turystyki w Gruzji 
wyniósł 27,9 procent. 

Kierunek Kaukaz

W czołówce krajów notujących naj-
wyższe wzrosty przyjazdów turystycz-
nych są także inne państwa z regionu. 
Azerbejdżan z przyrostem 20 procent 
uplasował się na 7 pozycji. Armenia za-
jęła 10 miejsce (18,65%).

Na liście tygrysów znalazły się tak-
że: Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, 
Macedonia, Islandia, Turcja i Izrael. Naj-
wyższy przyrost zanotowało jedno z naj-
mniejszych państw Europy – San Marino 
(31, 1%)

Gruzja wśród tygrysów turystyki

Cminda Sameba – prawosławny klasztor położony w pobliżu miasteczka Stepancminda na tle szczytów Kau-
kazu. Jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Gruzji. 

W roku 2017 Gruzję odwiedziło 
ponad 7,5 miliona. Najwięcej gości przy-
jechało z Armenii (1,72 miliona), Azer-
bejdżanu (1,7 miliona) i Rosji (1,39 mi-
liona). W przypadku Polski zanotowano 
52,29 tysiąca przyjezdnych (więcej o 18 
procent niż rok wcześniej).

Tbilisi	przyciąga

Także według Conde Nast Trave-
ler jednym z najlepszych miejsc do od-
wiedzenia w 2018 roku była Gruzja i jej 
stolica, Tbilisi. Również w 2019 roku 
miejsce to pozostanie na topie dzięki 
szybkiemu rozwojowi i zapierającym 
dech w piersiach krajobrazom. Znajdu-
ją się tu malownicze górskie panoramy 
i nowoczesne, wielkomiejskie muzea, 

kawiarnie wpasowane w historyczną ar-
chitekturę miasta. Najwięcej turystów do 
Tbilisi przyjeżdża z Rosji, Azerbejdżanu 
i Armenii.

Liczba turystów wciąż rośnie, przy-
ciąga ich nie tylko słynne gruzińskie wino, 
ale też kuchnia. Firma af&co ogłosiła ra-
port trendów podróżniczych, a w katego-
rii dania roku wyróżniła właśnie gruziń-
skie chaczapuri, zapiekany placek z serem. 
W uzasadnieniu raportu kapituła wyróż-
niła gruzińską kuchnię jako nabierającą 
rozpędu i najlepiej wpisującą się w trendy 
nie tylko podróżnicze, ale i mediów spo-
łecznościowych. Przecież jedzenie to wła-
śnie to, co turyści lubią najbardziej – ze 
względu na nowe smaki oraz liczbę lajków 
pod zdjęciami na Instagramie.

(red), foto: Monika Frączak

Danie roku – chaczapuri

Panorama Tbilisi



nr 1 (13)/2019 35PrEZENTACJE

Czas na SOOSH
Konsumenci są coraz bardziej 

świadomi wpływu na zdro-
wie oraz jakość spożywanych 
produktów. Jednocześnie są 

spragnieni nowości, o ile spełniają one 
warunki prozdrowotności. Dlatego też 
przedstawiamy Państwu SOOSH „The 
Original Smoked Juice”.

Ten wyjątkowy napój z suszu 
to kompozycja z jabłka, gruszki oraz 
śliwki – cenionych polskich owoców, 
stanowiących spożywczą wizytówkę 
naszego kraju za granicą. Choć sam 
SOOSH jest stosunkowo nowym pro-
duktem, tradycja picia napoju z suszu 
znana jest chyba wszystkim Polakom. 
Jego walory zdrowotne są nie do prze-
cenienia, a połączenie smaku z magią 
tradycji, pozwala sprawić, że codzienne 
picie napoju staje się przyjemną chwi-
lą, którą możemy celebrować w gronie 
swoich bliskich i znajomych. Napój SO-
OSH otrzymał znak jakości programu 
„Doceń polskie” i tytuł TOP PrODUKT, 
podczas XXX atestacji artykułów spo-
żywczych organizowanej w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Promocyj-
nego „Doceń polskie”. Honorowy patro-
nat nad oceną żywności sprawuje Mini-
ster rolnictwa i rozwoju Wsi.

Do soków marki SOOSH podsze-
dłem z dużą dozą rezerwy. Wynika to 
z faktu, że jesteśmy wręcz bombardo-
wani produktami reklamo-
wanymi jako natural-
ne a rzeczywistość 
okazuje się zupełnie 
inna. W dobie wy-
soko przetworzonej 
żywności wyjątkowo 
trudno jest znaleźć 
gotowy do spoży-
cia produkt, który 
faktycznie jest nie 
przetworzony lub 
nisko przetwo-
rzony. Ku moje-
mu zaskoczeniu 
soki SOOSH ta-
kie właśnie są. 
Krótki i natu-
ralny skład su-
rowcowy, bez 
s z t u c z n y c h 
barwników, bez 
dodatku cukru 
i bez konser-
wantów. Godny 
polecenia pro-
dukt wzbogaca-
jący codzienną 

dietę oraz niezastąpiony dodatek w die-
toterapii niektórych schorzeń. A do tego 
smak, na który dotychczas musieliśmy 
czekać cały rok – podkreśla łukasz Pą-
gowski, dietetyk.

SOOSH świetnie gasi pragnienie 
i może być podawany w każdej tempera-
turze. Napój zawiera ok. 30% mniej cukru 
owocowego niż sok jabłkowy i ok. 6 razy 
więcej błonnika od soku grejpfrutowego. 
Ma przy tym podobną kaloryczność i wy-
jątkowy smak.

SOOSH jest w naszym kraju wyjąt-
kowym produktem. Produkowany w Pol-
sce przez polskiego producenta sprzyja 
pielęgnowaniu tradycji. Zdrowej tradycji!

www.soosh.pl
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Dzięki	pierwszemu	hostelowi	w	stolicy	Polski,	Warszawie,	
berlińska	grupa	budżetowa	a&o	 rozszerzy	swoje	portfolio	
do	35	obiektów,	22	miast	i	7	krajów.	

Dawny biurowiec w central-
nej dzielnicy Wola zaoferuje 
w trzecim kwartale 2019 r. 
ponad 200 pokoi i 600 łóżek. 

Chief Investment Officer a&o Henri Wil-
mes dodaje: „Nasz obiekt będzie najwięk-
szym markowym hostelem w Warszawie.” 

Ośmiokondygnacyjny dawny biu-
rowiec na zachód od centrum miasta, 
w dzielnicy Wola, położony jest zaledwie 
około dziesięciu minut drogi od dworca 
kolejowego, Starego Miasta czy słynnego 
targu spożywczego „Hala Koszyki”. W ten 
sposób budynek spełnia „podstawowe 
kryteria naszych obiektów”, wyjaśnia Wil-
mes – „bardzo dobra dostępność, bliskość 
centrum i jest obiektem z potencjałem”, 

dodaje. W całej dzielnicy powstają aktu-
alnie nowe biura, mieszkania i hotele.

Ekspansja	w Europie	Wschodniej

„Polska ma bardzo młode spo-
łeczeństwo: wielu uczniów, młodych 
ludzi i rodziny, dla których Warszawa 
jest bardzo popularnym celem podró-
ży”, przyznaje Henri Wilmes i jedno-
cześnie podkreśla rosnącą atrakcyjność 
1,7-milionowej metropolii jako jednego 
z najważniejszych celów podroży w Euro-
pie: „Rozpoczęcie naszej premiery w Pol-
sce od tak obiecującego projektu jest na-
prawdę dobrym sygnałem dla dalszego 
rozwoju w Europie Wschodniej”.

a&o Hostels świętuje
swoją premierę w Polsce 

TUrYSTYKA

„Everyone	can	travel”

Dostawca noclegów a&o, który od 
2000 r. specjalizuje się w podróżach gru-
powych i młodzieżowych, jest również 
polecany jako alternatywa dla osób po-
dróżujących służbowo i indywidualnie: 
ceny zakwaterowania rozpoczynają się 
od 12 euro. a&o oferuje centralne lo-
kalizacje, komfort i jakość, jak również 
nową koncepcję architektoniczną i pro-
jektową, która od początku roku jest 
wdrażana krok po kroku we wszystkich 
obiektach. 
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BINDI, TIKA, TILAK, SINDUr...
Po czym poznać pokój indyjskiej 

dziewczyny? Oczywiście po upstrzonym 
lustrze. 

–Że co? Po upstrzonym lustrze? Ja-
rek, czy ty aby nie przesadzasz? 

– Nie, nie, zaraz wszystko się wyjaśni. 
Kiedy pierwszy raz wszedłem do 

łazienki w domu, w którym mieszkają 
dziewczyny, moją uwagę przykuło lustro, 
a tak naprawdę to, co – w pewnym nieła-
dzie – było do niego przyklejone wzdłuż 
ramek. Znajdowały się tam jakieś dziwne 
małe wzorki, kropelki, łezki, czerwone, 
niebieskie, zielone i czarne kropki. Pomy-
ślałem sobie, że to pewnie resztki jakiejś 
kalkomanii, która była obwódką lustra, 
i równie szybko, jak zacząłem się nią inte-
resować, tak zapomniałem o tej wątpliwej 
ozdobie. Nie na długo. Krótko potem od-
wiedziłem pokój dziewczyn w akademiku 
(podczas niezwykle liberalnego święta holi 
nawet tam udało mi się zajrzeć)...i znów 
tutaj na lustrze zauważyłem podobne nie-
regularne „upstrzenie” wątpliwej jakości 
estetycznej... 

Gdy zamieszkałem w domu swoich 
przyjaciół i po raz pierwszy wszedłem do 
łazienki na piętrze, gdzie miały pokoje 
dziewczyny, znów zobaczyłem niezwykle 
upstrzone lustro. Nie powstrzymałem 
się i musiałem zapytać:

– O co chodzi w tej wątpli-
wej dekoracji lustra? 

– Jarek, to nie dekoracja 
lustra. To dekoracja z moje-
go czoła – odpowiedziała 
Syantani. – To bindi – 
znaczki, które naklejamy 
sobie na czoło. Kiedy je 
zdejmiemy, to żeby ich nie 
wyrzucać, bo przecież 
można je ponownie na 
czoło kiedyś nakleić, 
przyczepiamy je do 
lustra. Im częściej 
dziewczyna przy-
kleja sobie bindi 
do czoła, tym wię-
cej ma tego na lu-
strze...

 Hmm... 
w moim domu 
w Polsce do tej 
pory na jednym 
z luster dzielnie 
trzymają się przy-
klejone bindi. Pa-

miątka z wizytprzyjaciół(ek) z Indii...
A czym właściwie jest ta kropka na 

czole? Hmm... trudno udzielić jednoznacz-
nej odpowiedzi. Jest bowiem wiele rodza-
jów oznaczania czoła i wiele na to nazw...

Ta, która najczęściej kojarzy nam się 
z indyjskimi kobietami, to bindi– po prostu 
czerwona kropka, obecnie zmodyfikowa-
na do wielu najróżniejszych kształtów: są 
czerwone, ale i zielone, błękitne czy nawet 
czarne kropki, są bindi w kształcie kwiat-
ka, gwiazdki, kropelki czy łezki, a wtedy 
mienią się kolorami zaklętymi w kropli 
wody, i na dodatek w środku błyszczy ma-
luteńki brylancik (oczywiście sztuczny), są 
też bindi w kształcie przecinka, dwóch czy 
trzech kresek, są nawet w kształcie klucza 
wiolinowego. Takie bindi, które po prostu 
są nalepkami w najróżniejszych kształtach 
i kolorach, można kupić zapakowane w pa-
czuszki lub na pojedynczych karteczkach 
w prawie każdym sklepiku z artykułami 
kosmetycznymi, w niemal każdej indyjskiej 
„drogerii”, a i nierzadko po prostu na straga-
nie z różnościami – ot, na ulicy. Dziewczy-
ny używają bindi tylko i wyłącznie w celu 
upiększenia twarzy. Naklejają je na środku 
czoła, pomiędzy brwiami. To zwyczajny za-

bieg kosmetyczny, jak 
u nas malowanie 

ust szminką... 

Choć... kiedy po raz pierwszy wsze-
dłem do hinduistycznej świątyni, bramin 
odprawiający tam swoje religijne powin-
ności chwycił blaszany półmisek z poma-
rańczowym proszkiem, zanużył w nim 
palec serdeczny prawej ręki, po czym 
maznął mi tym właśnie proszkiem wielką 
kropę na czole... Czyżbym w tej chwili stał 
się kobietą? Bo przecież z kobietą chyba 
mnie nie pomylił? Po chwili zobaczyłem 
więcej mężczyzn z maźniętymi kropkami 
na czole. Nie, to na pewno nie kobiety, 
a i ja swoją płeć zachowałem. Owa pla-
ma na czole to nie bindi, tylko tilak. Jest 
znakiem religijnym. W hinduistycznych 
świątyniach kapłan, czyli pełniący tę funk-
cję bramin, „nagradza” czerwoną bądź po-

marańczową plamą na czole wszystkich 
przychodzących się pomodlić. Według 
nauk jogi kundalini na ciele człowieka 
znajduje się kilka ośrodków energii, 
zwanych czakrami. Jedną z owych 
czakr mamy na czole – to tak zwana 
adźna czakra, trzecie oko, sięgające 

do wnętrza nas, do wnętrza na-
szej inteligencji. W świątyni 

tilak otwiera owo trzecie 
oko, a po wyjściu z niej 

zasłania je, nie po-
zwalając niepo-
wołanym siłom 
zajrzeć do naszego 
wnętrza. W nie-
których pobożnych 
hinduistycznych 

domach podobną 
„ceremonię” maźnię-

cia na czole czerwonej foto: onehowto
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kropki, czyli otwarcia-zamknięcia trzecie-
go oka, stosuje się na przywitanie i poże-
gnanie miłych gości.

Razu pewnego, gdy całą rodziną wy-
bieraliśmy się na koncert (całą rodziną, 
czyli mama, tata, dwie córki i ja), mama 
– chyba po to, by podkreślić, że córki nie 
są jeszcze zamężne, zrobiła sobie na czole 
i głowie sindur. Po prostu upstrzyła prze-
działek we włosach na czerwono i jeszcze 
maznęła tym czerwonym proszkiem po-
przeczną kreskę na czole – tuż u podsta-
wy włosów, czyli na samym szczycie czo-
ła. Przy okazji też przykleiła sobie czarne 
okrągłe aksamitne (tak, tak, miało meszek 
jak sztruksowe spodnie) bindi. 

– Ale po co jeszcze ten sindur, skoro 
ma już bindi?

 – Sindur, mój drogi, podkreśla, że 
kobieta jest zamężna. Gdy idę z dwiema 
dziewczynami, które sinduru nie mają, to 
wskazuje, że są „na wydaniu”.

No proszę, jakie te Indie nieskompli-
kowane – „sindur, i wszystko jasne”

A skąd się ów sindur wziął? Hmm... 
nie znam nikogo, kto dałby mi jednoznacz-
ną odpowiedź na to pytanie. Postanowiłem 
więc podjąć własne śledztwo. I oto, do ja-
kich wniosków doszedłem: 

Uwaga, teraz będzie przedstawiona 
teoria własna Kreta na temat sinduru. 

Otóż sindur popularny jest przede 
wszystkim w północnej części Indii, czyli 
tam, gdzie za czasów podbojów mogol-
skich zaczął się szerzyć islam. Wraz z nową 
religią pojawiły się w krajunowe obycza-
je, na przykład szczelne zasłanianie przez 
zamężne kobiety wszystkich części ciała. 
Podejrzewam, że w pewnym sensie sindur 
wziął się z chęci zaakcentowania opozy-
cji zamężnych, acz niezasłoniętych kobiet 
hinduskich wobec zasłoniętych, zakwe-
fionych kobiet muzułmańskich. Zamężna 
muzułmanka zakrywa sobie całą twarz 

i całe włosy. Zamężna hinduska, nie chcąc 
wyglądać jak muzułmanka, a może też 
i nie chcąc okazywać takiej uległości, jaką 
okazują żony muzułmańskie, swojej twa-
rzy nie chce zakrywać (no, chyba że ostro 
pali słońce lub wieje gorący, suchy pustyn-
ny wiatr, niosący mnóstwo kurzu i pyłu – 
wtedy twarz trzeba zasłonić). Skoro więc 
nie zakrywa twarzy, to i włosów nie zakry-
je. Często widzimy piękne Hinduski, które 
cienkim szalem zwanym dupatta zasłaniają 
sobie jedynie tył głowy, jakby wręcz osten-
tacyjnie chciały odsłonić czubek głowy, 
a przede wszystkim nie dopuścić do za-

słonięcia twarzy. Kobiety w Indiach czeszą 
swoje długie, piękne włosy z przedziałkiem 
pośrodku. Jeżeli więc mają odkryte głowy, 
a słońce pali niemiłosiernie, to najbardziej 
wrażliwym miejscem na czubku głowy 
staje się właśnie ów odsłonięty przedzia-
łek i szczyt czoła. Jak je więc zakryć przed 
słońcem, skoro ostentacyjnie odkrywamy 
głowę? Trzeba użyć kremu do opalania 
z faktorem. A kiedy takowego nie było? 
No to trzeba było wymyślić. I kobiety in-
dyjskie wymyśliły. Czerwony proszek. Za-
częły więc czubek głowy posypywać owym 
wynalazkiem – ładne to, a i da się wytłu-
maczyć, że proszek ów nasze „domostwo 

umysłu” zakrywa, na podobieństwo bin-
di czy tilaka, żeby zasłonić to, co się nam 
w głowie kłębi, i nie dopuścić, by obce, złe 
siły znalazły do naszych myśli dostęp. 

Zapytał mnie razu pewnego mój zna-
jomy: „No dobrze, ale jak wytłumaczysz, 
że tylko mężatki noszą ten twój sindur, 
a kobiety niezamężne nie. To co, one nie 
muszą zasłaniać twarzy? A może one wła-
śnie muszą?”.

Odpowiedź na to pytanie wydaje się 
prosta. Młode niezamężne dziewczyny na-
wet w islamie nie muszą zasłaniać twarzy. 
Młode hinduski tym bardziej. Nawet te, 
któreza mąż wychodzą bardzo wcześnie. 
W końcu nie chcą przecież pokazywać 
tego muzułmańskiego uzależnienia od 
mężczyzn. Swoją drogą, w Indiach czter-
nastoletnia mężatka to prawie norma. 
A w związku z tym, że wciąż niezwykle po-
pularna jest instytucja małżeństwa zaaran-
żowanego, zdarzają się i sześcio-, i ośmio-, 
i dwunastoletnie mężatki. 

Fragment książki Jarosława Kreta Indie
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Jarosław	Kret

Dziennikarz, fotoreporter, prezen-
ter. Autor filmów dokumentalnych 
i reportaży z Azji, Afryki, Ameryki 
Południowej i Europy. Jest autorem 
książek i albumów fotograficznych 
m.in.: Moje Indie, Mój Egipt, Ziemia 
Święta, Moja Ziemia Święta, Mada-
gaskar, Mój Madagaskar.
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Uzbekistan stawia
na rozwój turystyki

Na	początku	 stycznia	 2019	władze	Uzbekistanu	ogłosiły	 działania	mające	 spowodować	
przekształcenie	turystyki	w	strategiczną	gałąź	gospodarki.	Turyści	z	45	krajów	mogą	po-
dróżować	bez	wiz.

Władze podpisały dekret 
„O dodatkowych dzia-
łaniach w celu przy-
spieszenia rozwoju tu-

rystyki w Republice Uzbekistan” oraz 
rozporządzenie „O działaniach w celu 
przyspieszonego rozwoju branży tury-
stycznej”. Zadania są ambitne: do 2025 
roku udział turystyki w produkcie kra-
jowym brutto Uzbekistanu ma wynieść 
5%, a liczba turystów zagranicznych 
– zwiększyć do 9 mln. (w tym z dale-
kiej zagranicy do 2 milionów). Eksport 
usług turystycznych powinien wzrosnąć 
z 950 mln. USD do 2,2 mld. USD, liczba 
ośrodków noclegowych z 850 do 3000, 
liczba biur podróży ma się podwoić 
z 860 do 1700.

Ważny kierunek to doskonalenie 
systemu szkolenia specjalistów: prze-
wodników, pracowników i administra-
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torów hoteli i innych. Temu ma służyć 
międzynarodowy uniwersytet turystyki 
„Jedwabny szlak” w Samarkandzie.

Bezpłatne	wizy

Zgodnie z dekretem prezydenta, 
od 1 lutego Uzbekistan wprowadza ruch 
bezwizowy na 30 dni dla obywateli 45 
krajów, w tym Polski. Są to kraje atrak-
cyjne z punktu widzenia liczby ludno-
ści i turystów. Ruch bezwizowy dotyczy 
właścicieli wszystkich typów paszportów 
(dyplomatyczny, służbowy i obywatel-
ski), planujących odwiedzić Republikę 
Uzbekistan na okres do 30 dni, niezależ-
nie od celu podróży. Ruch bezwizowy nie 
dotyczy osób bez obywatelstwa, stale za-
mieszkałych na terenach tych krajów.

W przypadku konieczności pobytu 
w Uzbekistanie więcej niż 30 dni, cudzo-
ziemiec musi złożyć dokumenty niezbęd-
ne do załatwienia jednego z rodzajów wiz 
wjazdowych do republiki, odpowiedni 
cel jego podróży.

Jest to zdecydowany ruch w celu 
zwiększenia liczby turystów odwiedzają-
cych Uzbekistan. W 2018 roku liczba tu-
rystów z Polski do Uzbekistanu wzrosła 
o 68%, osiągając ponad 5 tysięcy osób. 
Oczekuje się, że w czasie ruchu bezwizo-
wego ta liczba zwiększy się w kilka razy. 
Jej osiągnięcie ma ułatwić otwarcie bez-
pośredniego połączenia lotniczego mię-
dzy Uzbekistanem a Polską.

Ponadto obywatele 76 krajów mogą 
uzyskać e-wizy do Uzbekistanu. Dla wy-

gody turystów 15 marca wprowadzona 
zostanie dwukrotna i wielokrotna e-
wiza.

Mój drugi dom

Wdrażane są nowe kategorie wiz 
wjazdowych – Vatandosh, studencka, 
akademicka, medyczna … To pozwoli 
przekształcić Uzbekistan w regionalny 
edukacyjny i medyczny hub, poszerzyć 
wymianę naukową, a także przyciągać 
pielgrzymów do miejsc świętych. Roz-
poczęto też wdrażania programu „Uzbe-
kistan – my second Home” („Uzbekistan 
– mój drugi dom”), który daje zagranicz-
nym obywatelom możliwość otrzymania 
wizy na dłuższy okres czasu.

Powstaje nowoczesna infrastruk-
tura transportowa (wszystkie rodzaje 
transportu – lotniczy, kolejowy, drogo-
wy, rzeczny), komfortowe warunki prze-
kraczania granic państw Azji Środkowej. 
Trwają prace nad unifikacją wizowych 
trybów Uzbekistanu i Kazachstanu. Bez-
pieczeństwo turystów we wszystkich re-
gionach kraju zapewnia wyspecjalizowa-
ne służby.

W celu łatwego poruszania się po 
kraju utworzono portal systemu trans-
portowego Uzbekistanu, który pozwala 
w dowolnym miejscu kupić bilet na do-
wolny rodzaj transportu, wybrać trasę 
lub zmienić ją. W każdym dużym mie-
ście Uzbekistanu turyści znajda hotele 
i pensjonaty.                                          (AU)
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Kazimierz Jan Gajowy

Były dyrektor Salezjańskiego Cen-
trum Młodzieżowego w Libanie. 
Studiował na Uniwersytecie w Caen 
we Francji. Arabista i pedagog pra-
cujący na rzecz Pokoju i Solidarno-
ści między ludźmi.

Jak podróżować po Libanie 
Pomimo	wciąż	nieustabilizowanej	sytuacji	na	Bliskim	Wschodzie,	Republika	Libanu	cieszy	
się	coraz	większym	zainteresowaniem	polskich	turystów.	

Chociaż większość biur podró-
ży w Polsce w dalszym ciągu 
nie ma Libanu w swojej ofer-
cie, to biura pielgrzymkowe 

przeżywają istne oblężenie. Dodatkowo 
coraz więcej potencjalnych turystów in-
dywidualnych rozważa zwiedzenie kraju 
cedrów na własną rękę. 

Fantazja	na	drogach

Niestety transport w Libanie pozo-
stawia wiele do życzenia i znacząco od-
biega od standardów europejskich i re-
gionalnych. Na próżno w Libanie szukać 
autobusów, pociągów czy promów umoż-
liwiających przemieszczenie się po kraju. 
Dlatego indywidualny turysta po przylo-
cie na bejruckie lotnisko im. Raffika Har-
rirego zmuszony jest do wzięcia lotni-
skowej taksówki (koszt do Bejrutu 20-40 
USD w zależności od godziny i kierunku 
kursu) lub do uprzedniego zamówienia 
taryfy z jednej z taksówkarskich korpo-
racji. Pozostaje jeszcze opcja skorzysta-
nia z Ubera, niemniej nie należy ona do 
najpopularniejszych w kraju. Można też 
wynająć samochód na lotnisku, ale nale-
ży wziąć pod uwagę to, że kultura jazdy 
na drogach w Libanie znacząco odbiegają 
od realiów znanych z Europy. Wskazane 
dla indywidualnych turystów jest wyna-
jęcie samochodu wraz z kierowcą (koszt 
od 100-150 USD), tym bardziej jeśli chce 
się zwiedzać górskie rejony kraju, szcze-

gólnie w okresie październik-kwiecień, 
kiedy to istnieje ryzyko silnych opadów 
deszczów czy śniegu. Wynajęcie taksówki 
na całodniowy kurs możliwy jest w każ-
dym hotelu na recepcji. 

Tylko taksówki i busy

Brak komunikacji autobusowej lub 
kolejowej niwelują taksówki osobowe 
oraz busy. Zarówno po libańskiej sto-
licy jak i po całej linii nadmorskiej od 
Tyru na południu do Trypolisu na pół-
nocy można przemieszczać się busami, 
a opłata za kurs wynosi od 1 do 2 USD 
(międzymiastowe trasy bywają droższe). 
Chociaż busy są ciekawą formą trans-
portu, turysta złakniony wrażeń powi-
nien być świadomy lokalnej specyfiki. 
W Libanie nie ma przystanków, dlatego 
pasażer sam musi wiedzieć, w którym 
miejscu w trakcie przejazdu chce wy-
siąść. W związku z tym, że pasażerami 
busów bywają z reguły uchodźcy z Sy-
rii, pracownicy z krajów afrykańskich 
lub żołnierze armii libańskiej, turysta 
może napotkać na problemy języko-
we, albowiem współpasażerowie mogą 
być bardzo pomocni lecz niewładający 
językiem angielskim. Dodatkowo tu-
rysta niepalący może być narażony na 
współpodróżnych palących papierosy 
w trakcie kursu. A niemalże regułą jest, 
że kierowcy biorą więcej osób niż pojazd 
przewiduje miejsc. 

Busy w Bejrucie można złapać 
w dwóch głównych lokalizacjach – Bo-
urj Hammoud – kurs w kierunku Byblos 
i Trypolisu oraz Kola – kurs w kierunku 
Sydon, Tyr i Gór Szouf, a także z szyic-
kiej dzielnicy Dahyja kursują busy do 
Baalbeku. Z Byblos można złapać w nie-
dziele i święta katolickie busa do klaszto-
ru św. Marouna w Annyja. Niestety gór-
skie rejony północnego Libanu (Waadi 
Kadisha, Las Bożych Cedrów, klasztory 
w Kfifane czy w Jrebta) pozostają bez sta-
łych połączeń tej namiastki transportu, 
jaką są busy.

Omijaj korki

Korki stanowią bardzo duże utrud-
nienie w codziennym życiu w Libanie. 
Libańczycy mają zakorzenione uwiel-
bienie dla własnych pojazdów, dlatego 
niechętnie rozważają alternatywny śro-
dek lokomocji. Jest to niejako zrozumia-
łe z powodu klimatu (upały od maja do 
września, deszcze i śnieg od października 
do kwietnia), oraz górskiego ukształto-
wania terenu. Dlatego program podróży 
po Libanie należy ułożyć tak, aby omijać 
godziny szczytów w Bejrucie lub na au-
tostradzie, dzięki czemu turysta będzie 
miał więcej czasu na delektowaniem się 
urokami kraju. 
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Zimowa sjesta na Sycylii
Największa	wyspa	Morza	Śródziemnego	niezmiennie	fascynuje.	Tak	było	od	czasów	ko-
lonizacji	greckiej.	Zachwycał	się	nią	Goethe.	Sycylii	po	prostu	nie	wypada	nie	znać.	Tym	
bardziej,	że	 jest	oddalona	niecałe	trzy	godziny	lotu	od	Polski,	a	zimą	bywa	przyjemnym	
miejscem	do	spędzania	urlopu.

Kiedy pojechaliśmy tam po raz 
pierwszy, Giuseppe, znajomy 
Sycylijczyk powiedział: musi-
cie zakochać się w mojej wy-

spie. Tutaj jest wszystko i wszyscy chcieli 
nią władać. Mających oko na Sycylię było 
wielu i każdy pozostawił po sobie trwa-
łe ślady. Zakochaliśmy się w kraju, gdzie 
cytryna dojrzewa i powracamy tam. Tym 
razem wybraliśmy się na jej wschodnią 
część, śladami Greków i nie tylko.

Miasto Archimedesa

Syrakuzy stały się naszą bazą wypa-
dową. Są one oddalone o ok. 60 kilome-
trów od lotniska w żyjącej w cieniu Etny 
Katanii. Zimową porą wyglądają one nie-
co sennie i przed Bożym Narodzeniem 
turystów było jak na lekarstwo, pomimo 
słonecznego, grudniowego nieba i tem-
peratury ok. 20°C. Jest to zaleta dla tych, 
którzy nie lubią wakacyjnych tłumów. 
Lokale gastronomiczne na wyspie Orti-
gia czekają na klientów.

To ponad stutysięczne miasto ma 
wiele do zaoferowania. Przyciąga dłu-
gą i burzliwą historią oraz nazwiskami 
znanymi z kart historii. Wszak urodził 
się tutaj Archimedes. Próżno jest jednak 
szukać w Syrakuzach muzeum dedyko-
wanego temu greckiemu filozofowi, nad 
czym ubolewała pani z Muzeum Arche-
ologicznego Paolo Orsi. Również tutaj nie 

znajdziemy zbyt wiele o autorze słynnego 
Eureka! Jest to jednak punkt obowiązko-
wy dla zainteresowanych historią Wielkiej 
Grecji. Muzeum ma imponującą historię 
sięgającą XVIII wieku. Zgromadzono tam 
eksponaty z czasów antycznych Syrakuz 
i tej części Sycylii. Zwiedzanie muzeum 
zajęło nam ponad trzy godziny. Warto 
zwrócić uwagę na kolekcję ceramiki czar-
no- i czerwonofigurowej.

Kolejnym oczywistym wyborem 
było odwiedzenie Parku Archeologicz-
nego Neapolis. Jednak to nie teatr grecki 
z III wieku p.n.e. zrobił na nas wrażanie, 
chociaż gościł w nim Ajschylos, autor 
Antygony. O zawrót głowy przyprawia 
znajdująca się na Ortigii katedra. Za 
XVIII-wieczną fasadą kryją się pozosta-
łości doryckiej świątyni Ateny z 470 roku 
p.n.e., którą zaadaptowano następnie na 
kościół bizantyjski oraz przebudowywa-
no w późniejszych epokach. Nie są to je-
dyne antyczne świątynie na Sycylii i tych 
najbardziej imponujących należy szukać 
w innej części wyspy.

Ślady samego Archimedesa odna-
leźliśmy natomiast niedaleko katedry: 
w kościele Santa Maria di Montevergini 
otwarto w maju 2018 roku nową wystawę 
multimedialną poświęconą temu sław-
nemu obywatelowi Syrakuz. Zapoznanie 
się z machinami i wynalazkami to tylko 
fragment tej wystawy. Największe wraże-
nie zrobił dla nas film animowany, który 

pokazywał życie w Syrakuzach w czasach 
Archimedesa. Wystawa ma zapewnić 
lukę, o której mówiła pani z muzeum.

UNESCO	zobowiązuje

Południowo-wschodnia część Sycy-
lii znana jest z późnobarokowych miast 
w Dolinie Noto wpisanych na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Oprócz Noto 
są to: Modica, Ragusa, Scicli, Caltagiorne, 
Palazzolo Acreide oraz Militello Val di Ca-
tania. Swoją obecną postać zyskały one po 
trzęsieniu ziemi w1693 roku, które obró-
ciło w ruinę tę część wyspy. Uważa się, że 
można zobaczyć tutaj najpiękniejszy sycy-
lijski barok. Trzeba jednak uważać, aby się 
nie rozczarować. O ile rokokowe w więk-
szości fasady, wykonane z lokalnych skał 
wapiennych wyglądają rzeczywiście impo-
nująco, z wyposażeniem jest gorzej. Trud-
no porównać te świątynie z barokowymi 
kościołami w Palermo, choćby del Gesù 
(Casa Professa), czy San Giuseppe, które 
są bogato zdobione stiukami z marmuru 
sycylijskiego w różnych kolorach. Jest to 
jednak nasza subiektywna opinia, ponie-
waż UNESCO nobilituje.

Przyjeżdżając na Sycylię zimą, mu-
simy mieć na względzie sjestę – święte 
prawo Sycylijczyka. Trudno liczyć, że 
w małych miasteczkach uda się nam 
cokolwiek zwiedzić pomiędzy trzynastą 
a szesnastą. Dotyczy to także kościołów. 

Noto - panorama na centrum z kościoła św. Karola
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Wprawdzie za wstęp do nich nie musimy 
płacić, ale w porze sjesty są zamknięte, 
również te UNESCO. Dlatego w każdym 
z miast nasze pierwsze kroki kierowali-
śmy do punktów informacji turystycznej, 
gdzie pytaliśmy o dostępność świątyń. 

Spośród barokowych miast najbar-
dziej spodobały się nam Scicli i Calta-
giorne. Pierwsze położone jest malowni-
czo na zboczach pasma górskiego Monti 
Iblei. Zachwycił nas kościół San Barto-
lomeo. Późnobarokowo-klasycystyczna 
świątynia należy do najpiękniejszych 
w tej części Sycylii. Scicli słynie z szo-
pek bożonarodzeniowych organizowa-
nych w jaskiniach otaczających miasto. 
Przyjechaliśmy tu wieczorem, kiedy było 
oświetlone świątecznymi iluminacjami.

Caltagiorne – miasto ceramiki – 
przywitało nas senną atmosferą końca 
sjesty. Mieliśmy trochę czasu, aby wpiąć 
się po monumentalnych ceramicznych 
schodach Santa Maria del Monte, których 
sto czterdzieści dwa stopnie wykonane 
z lawy wulkanicznej ozdobiono ręcznie 
malowanymi płytkami ceramicznymi. 
W oczekiwaniu na otwarcie katedry di 
San Giuliano wybraliśmy się na jarmark 
bożonarodzeniowy. Mając na względzie 
niewielki ruch turystyczny i obecność 
mieszkańców, zdecydowaliśmy się kupić 
tutaj miód pomarańczowy i cytrynowy. 
Miasto położone jest na wzgórzu i ostat-
nie promienie zachodzącego słońca zasta-
ły nas w drodze do Muzeum Ceramiki.

Książę	w butelce

Po przygodzie z antykiem przyszedł 
czas spotkaniu z Principe Siciliano, jak 
nazywane jest w tych stronach nero d’a-
vola – czerwone wino o głębokiej barwie 
i wyrazistym smaku, endemiczny szczep. 

Fontanna Diany - Syrakuzy

Najlepsze produkowane jest na Sycylii 
w okolicach Noto. Jego nazwa pochodzi 
od położonej niedaleko Avoli, która re-
klamuje się jako miasto wina, cytryn, do-
skonałych migdałów Pizzuta Avola i tuń-
czyka. Wybraliśmy się tutaj słonecznego 
dnia, wracając do Syrakuz po wizycie 
w Noto. W kilku winnicach można de-
gustować i kupić to wino. Warto skręcić 
do Cantina Palmeri, położonej pomię-
dzy Avolą i Noto. Na piętnastu hektarach 
znajdują się ekologicznie czyste uprawy 
dające niewiele, bo ok. 50 tysięcy butelek 
wina wytwarzanego tradycyjnymi meto-
dami rocznie. Miejsce to pulsuje pasję do 
wina i jest obowiązkowym punktem dla 
jego miłośników.

Będąc w Avoli, nie można pominąć 
Muzeum Migdałów. Jest to nowa inicja-
tywa gminy, Almond Consortium i Pro 
Loco. Przewodnik opowiada nie tylko 
o uprawie migdałów i ich związku z Sycy-

lią, ale również o wyjątkowości lokalnej 
odmiany i wytwarzanych z niej słodko-
ściach. W cenie biletu za 5 euro zawarta 
jest degustacja specjałów migdałowych.

Niespodzianka	przy	stole	

Spędzanie okresu świątecznego 
w podróży sprawia często niespodzianki. 
Oprócz tej, która zrobiła nam w wigilij-
ny poranek Etna swoją erupcją, zostali-
śmy zaproszeni na świąteczny obiad do 
znajomych, u których spędzaliśmy ten 
czas. Wprawdzie Sycylijczycy celebrują 
również kolację wigilijną, najważniejszy 
jest dla nich świąteczny, rodzinny obiad. 
Tym większym zaskoczeniem było dla 
nas to zaproszenie.

Świąteczny sycylijski obiad wygląda 
nieco inaczej, niż wyobrażaliśmy sobie. 
Pierwszym daniem jest oczywiście wło-
ska pasta w dwóch wariantach. Następ-
nie podawane są dwa dania mięsne oraz 
drobne przekąski. Nie można zapomnieć 
o winach – obowiązkowo sycylijskich. 
Pani domu zaproponowała na deser tort 
cytrynowy i tiramisu. Przy okazji dowie-
dzieliśmy się, że typowe sycylijskie dese-
ry – cassatasiciliana (tort z serem ricotta 
i kandyzowanymi owocami) i cannoli 
(rurki z chrupiącego ciasta nadziewane 
kremem z ricotty) są dla wielu wyspiarzy 
zbyt słodkie. Po obfitym posiłku piliśmy 
wytrawny, ziołowo-korzenny lokalny li-
kier Amaro Averna. Przypomina on tro-
chę znany w Polsce Jägermeister. Po takim 
obiedzie sjesta jest rzeczywiście obowiąz-
kowa. Trzeba odpocząć, aby odzyskać siły 
na dalsze zwiedzanie.

Agnieszka i Leszek Nowak 

regionalne Muzeum Archeologiczne Paolo Orsi Syrakuzy
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Najwyższa	Izba	Kontroli	potwierdza	w ostatnim raporcie to, o czym	mówią	od	dawna	dietety-
cy:		nasze	jedzenie	jest	nafaszerowane	chemią.	Przeciętnie	zjadamy	rocznie	2	kilogramy	róż-
nych	dodatków	do	żywności,	przy	czym		wiele		z nich pochodzi z fabryki, a nie	–	z natury.

A ponieważ najbogatsza  w te 
składniki jest żywność wy-
soko przetworzona,  różnego 
rodzaju  płatki śniadaniowe, 

ciastka,  zupki   do zalania wrzątkiem 
oraz inne  gotowe dania –  najwięcej spo-
żywają jej dzieci oraz zapracowani me-
nedżerowie, którzy jedzą byle co, bo  nie 
mają czasu na normalny obiad.

NIK  przeprowadzała badania w la-
tach 2016 - 2018, a opublikowała swój ra-
port na początku stycznia bieżącego 
roku. Wynika z niego, że  - podobnie jak 
w  innych krajach rozwiniętych – ok. 70 
proc. naszego pożywienia to żywność 
przetworzona  przemysłowo, zawierająca 
różne dodatkowe substancje, oznaczone 
jako „E”. Do stosowania w jedzeniu do-
puszczonych jest obecnie  330 dodatków, 
które mogą pełnić  27 różnych funkcji 
technologicznych. Są to nie tylko kon-
serwanty, emulgatory, stabilizatory , o  
których dawniej  też słyszeliśmy, ale tak-
że   wzmacniacze smaku, koloru,  dodatki 
wypełniające. Wszystko po to, aby nasze  
zmysły: wzrok, węch i kubki smakowe 
uznały  potrawę za atrakcyjną. A że po-

tem żołądek się buntuje, a  wątroba nie 
może poradzić sobie z nadmiarem che-
mii – to już zupełnie inna sprawa.

Nie	wszystkie	sztuczne	

Aby oddać sprawiedliwość, nie 
wszystkie „E” to chemia.  Przykładowo 
dodatek o nazwie E300, przeciwutle-
niacz,  to kwas askorbinowy, czyli wita-
mina C. Naturalne pochodzenia mają 
też  niektóre barwniki, np.  E100 – żółty 
barwnik, czyli kurkumina, pochodzą-
ca z kurkumy;  E140 - zielony barwnik,  
chlorofil,  uzyskiwany z zielonych roślin, 
a  E162 to ciemnoczerwono lub fioletowa 
betanina, wyciąg z buraka.  

Oprócz tego mamy jednak wie-
le  dodatkowych składników żywności 
„z probówki”, czyli – sztucznych. I nie 
są one obojętne dla organizmu,  o czym 
świadczy też fakt, że ponad  200 ma 
ograniczenia ilościowe ich stosowania. 
Ale te limity dotyczą jednego produk-
tu, a  dzienna kumulacja  tak naprawdę 
jest nieznana, bo zależy od tego, co spo-
żywamy podczas kolejnych  posiłków  

i w jakiej ilości.  Badania  NIK ujawni-
ły  tylko rekordy ilościowe, gdyż okazuje 
się, że możemy skonsumować nawet  85 
różnych dodatków „E” w ciągu jednego 
dnia. 

Wszystkie dodatkowe składniki 
żywności, dopuszczone do używania 
przed 2009 rokiem, są obecnie badane 
przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności (EFSA). W ostatnich la-
tach dokonywano też różnych korekt, 
obniżając pułapy dopuszczalnego  udzia-
łu niektórych z nich. Faktem jest jednak, 
że szkodzi nam nie tylko kumulowanie 
w organizmie poszczególnych substancji, 
ale także ich ewentualne reakcje między 
sobą. A o tym wiemy niewiele, chociaż  
i ta wiedza powoli  się pogłębia, docie-
ra  także do świadomości konsumentów 
. Weźmy chociażby taki przykład: sub-
stancja konserwująca, benzoesan sodu 
(E211),  która używane jest  powszech-
nie w przetworach owocowych i wa-
rzywnych,  napojach  gazowanych, sama 
z siebie może wywołać reakcje alergiczne 
(atak astmy, pokrzywka), ale znacznie 
gorsza jest w  połączeniu z pożytecznym 

Menedżerze -
patrz, co jesz!

foto: Pixabay
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domo, że do czerwonego wina dodawane 
są siarczany ( dwutlenek siarki, E220) -  
taka informacja jest na etykiecie. Dzięki 
niemu wino zachowuje między innymi 
barwę i trwałość. Ten składnik może 
powodować reakcje alergiczne, ale  wy-
starczy otworzyć butelkę ok. pół godziny 
wcześniej przed posiłkiem, do którego 
podajemy wino. Te  lotne związki wypa-
rują.

Ada Kostrz-Kostecka

Jest dyplomowaną dieto-terapeutką, 
i dyplomowanym mistrzem naturo-
patii prowadzi blog:
www.zdrowezycie.edu.pl

zresztą  kwasem askorbinowym (E300). 
Ta para razem tworzy w organizmie ben-
zen, który ma działanie rakotwórcze.

Jak		sobie	radzić?

Niewiele jest produktów, do których 
nie wolno  stosować żadnych dodatków. 
To żywność nieprzetworzona, np. masło, 
herbata  liściasta, miód, naturalna woda 
mineralna. Również owoce i warzywa, 
których co prawda  nie przetwarzamy, ale 
z kolei nie wiemy, ile w nich jest pozosta-
łości nawozów, pestycydów, czy środków 
ochrony roślin.

Pozostaje pytanie: co jeść, żeby 
ograniczyć spożycie  chemicznych sub-
stancji? Zwłaszcza, jeżeli spieszymy się 
rano do pracy i najłatwiej jest wrzucić 
do miseczki  gotowe płatki śniadaniowe 
i zalać je mlekiem, a  w pracy kupić na  
bufecie  zupę - gorący kubek oraz pączka 
i słodki napój.

Kilka  zasad zdroworozsądkowych 
można jednak  wymienić: 

rano na śniadanie płatki owsiane, za-•	
miast gotowych płatków –można je zalać 
wieczorem wrzątkiem, będą miękkie, a  
rano dodać tylko mleko, suszone owoce.

można  zamiast   płatków zjeść kaszę, np. •	
jaglaną, ugotowaną poprzedniego dnia.
do pracy lepiej wziąć •	 z domu kanapkę 
z dobrą wędliną ( tanie wędliny mają 
całe bogactwo chemicznych składni-
ków), a najlepiej wyjść na  ciepły posi-
łek, ale  tam, gdzie faktycznie możemy 
zjeść „prawdziwą” zupę, czy tradycyjne 
drugie danie.
unikać słodkich, gazowanych napojów, •	
lepsza jest zwykła mineralna woda.
nie kupować gotowych ciastek  -  lep-•	
sze są owoce.
do piwa zamiast chipsów można wziąć na •	
zakąskę kawałek dobrego, żółtego sera.

Warto też zwrócić uwagę na róż-
ne produkty „light”, modne zwłaszcza 
wśród odchudzających się,  często  - 
menedżerów  płci obojga, bo przecież 
funkcja szefa, czy  praca w korporacji 
mobilizuje do dbania o dobry wygląd. 
Te produkty to cała tablica Mendelejewa, 
ponieważ ograniczenie tłuszczu,  które 
daje określony smak, kolor i konsysten-
cję,  wymusza stosowanie szeregu innych 
polepszaczy.

Niektóre produkty można  łatwo 
pozbawić szkodliwych dodatków. Wia-

STYLE żYCIA
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Balowa tradycja
Początek	każdego	roku	kalendarzowego	to	okres	karnawału,	po	staropolsku	-	mięsopustu,	
w	którym	to	czasie	organizowane	są	zabawy,	tańce	i	uroczyste	bale.	Karnawał	kończy	się	
we	wtorek	przed	Środą	Popielcową,	która	oznacza	początek	wielkiego	postu	i	oczekiwania	
na Wielkanoc.

Tradycje karnawału pochodzą 
jeszcze ze starożytności i mają 
związek z kultem Izydy oraz 
Dionizosa, bóstw odpowia-

dających za płodność i odnawialne siły 
natury. W kulturze chrześcijańskiej kar-
nawał to huczne pożegnanie z mięsem 
przed 40-dniowym postem, jaki nadej-
dzie po środzie popielcowej. Najbardziej 
znane zabawy karnawałowe odbywają się 
w Wenecji, gdzie motywem przewodnim 
są przebrania i maski. W Rio de Janeiro 
i innych miastach Brazylii w tanecz-
nym korowodzie przy dźwiękach sam-
by bawią się młodzi i starzy. W Kolonii 
i innych miastach północno-zachodnich 
Niemiec zbuntowane kobiety obcinają 
urzędnikom krawaty i w symboliczny 
sposób przejmują władzę nad miastem. 
W Nowym Orleanie uliczna maskarada 
w oparach alkoholu i innych używek po-
rywa tłumy mieszkańców i turystów.

W Polsce okres karnawału, być 
może ze względu na klimat, to okres za-
baw towarzyskich i bali organizowanych 
we wnętrzach. Niekiedy są to bale ma-
skowe, ale w środowiskach biznesowych 

na ogół są to eleganckie przyjęcia orga-
nizowane przez izby gospodarcze, kluby 
biznesu i organizacje charytatywne. Taka 
uroczystość wiąże się z koniecznością 
dopasowania odpowiedniego stroju. Pa-
nowie powinni zrzucić swój codzienny 
garnitur, który jest strojem roboczym 
i rozejrzeć się za smokingiem. Panie zaś 
mogą wreszcie sięgnąć po długą suknię, 
błyszczące dodatki i bogatą biżuterię. 

Smoking to strój wieczorowy, za-
kładany jedynie po godzinie 18.00 
na specjalne okazje galowe i balo-

we. Smoking zastąpił XIX-wieczny frak, 
który ma obecnie zastosowanie jedynie 
podczas uroczystości w krajach o ustro-
ju monarchicznym, jak złożenie listów 
uwierzytelniających, czy rozdanie na-
gród Akademii Noblowskiej w Sztok-
holmie. Pochodzenie smokingu nie jest 
pewne. Anglicy uważają, że marynarkę 
tego typu, tj. bez długich pół frakowych, 
zamówił po raz pierwszy w okolicy 1870 
roku król Edward VII jeszcze jako Ksią-
żę Walii. Amerykanie są przekonani, 
że smoking wszedł do stroju męskiego 
za ich sprawą, a w zasadzie grupy ame-
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rykańskich dandysów zbierających się 
wieczorami w Tuxedo Park, prestiżowej 
miejscowości w okolicy Nowego Yorku. 
Jedno jest pewne, ten strój od począt-
ku nie był strojem oficjalnym, ale luźną 
wersją stroju wieczorowego przeznaczo-
ną do zabawy. Amerykanie, podkreślając 
jego nowojorskie pochodzenie do dzisiaj 
nazywają smoking mianem tuxedo. Bry-
tyjczycy nazywają go dinner jacket lub 
smoking, ponieważ w swoich pierwszych 
latach często służył nieformalnym mę-
skim spotkaniom przy cygarze i szkla-
neczce whisky.

W klasycznym męskim dress 
code ten rodzaj stroju okre-
ślamy jako „black tie” i jeśli 

spotkamy się z takim dopiskiem na za-
proszeniu to koniecznie mężczyzna po-
winien założyć smoking a kobieta długą 
suknię. Elegancki smoking to tylko czerń 
i biel. Na smoking składa się wełniana 
marynarka bez rozcięć, której klapy są 
obszyte jedwabnym atłasem i spodnie 
z tego samego materiału z jedwabnymi 
pojedynczymi lampasami. Do spodni 
smokingowych nigdy nie zakładamy 
paska, ale jeśli to wskazane można się 
wspomóc szelkami. Świetnie sprawdzają 
się w tańcu. Klapy marynarki mogą być 
zamknięte na wzór klap frakowych, ale 
najczęściej spotkamy klapy typu szalo-
wego. Smoking może być zarówno dwu-
rzędowy jak jednorzędowy. Wtedy ma-
rynarka posiada tylko jeden guzik, który 
zapinamy bord-a-bord (brzegi marynar-
ki stykają się, ale nie nachodzą na siebie). 
Do jednorzędowego smokingu można 
założyć mocno wyciętą kamizelkę lub 
coraz bardziej popularny kammerbund 
czyli pas smokingowy z pięcioma pozio-
mymi plisami. Do tego, oczywiście biała 
koszula, najlepiej klasyczna, z wykłada-
nym kołnierzykiem i z krytymi guzika-
mi lub zapinana na guziki jubilerskie, 
które dodają szyku i powinny współgrać 
ze spinkami do mankietów. Najlepiej 
prezentują się spinki srebrne z onyksem 
(czarny kamień) lub macicą perłową. 
Nieodzownym elementem smokingu 
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W wieku 36 lat Marianne Power doszła do wniosku, że 
nie jest zadowolona ze swojego życia. Choć odnosiła sukcesy 
na polu zawodowym, miała udane życie towarzyskie i mo-
gła cieszyć się niezależnością, nigdy nie była w poważnym 
związku, nie miała oszczędności, a jej neurotyczna natura 
przyczyniała się do permanentnego niepokoju i zaniżonej 
samooceny. Marianne Power postanowiła przeznaczyć je-
den rok na testowanie poczytnych samopomocowych po-
radników i ocenić, czy dzięki zawartym w nich wskazów-
kom będzie w stanie odnaleźć szczęście. Swój eksperyment 
dowcipnie opisywała, starając się pokazać: różnorodność 
rad, które znajdujemy w poradnikach i konsekwencje trak-
towania ich jako najważniejszego życiowego drogowskazu,  wyroczni, która dostarcza 
wzory postępowania; miotanie się między wyborami; konieczność nabrania dystansu 
do potrzeb (niekiedy wyimaginowanych)  i odpowiedniego ich potraktowania. 

Książka o tym jak wykorzystać rady z poradników do pokonania własnych 
ograniczeń.

Vox to wstrząsająca i sugestywna wizja ukazana 
oczami kobiety, która nie cofnie się przed niczym, żeby 
ratować siebie i swoją córkę. 

Pewnego dnia rząd wydaje dekret, którym skazuje 
połowę społeczeństwa na milczenie. Dla doktor Jean McC-
lellan jest to nie do przyjęcia. Coś takiego nie mogło się 
wydarzyć w Ameryce. Coś takiego nie mogło jej spotkać. 

Wkrótce wszystkie kobiety tracą prawo do wykony-
wania zawodu. Ich córki już nie mogą się uczyć czytania 
i pisania. Rząd zamyka im usta. Od tej pory nie wolno 
im przekroczyć dziennego limitu stu słów, podczas gdy 
przeciętna osoba wypowiada ich około szesnastu tysięcy 

każdego dnia. Stając w obronie wszystkich skazanych na milczenie kobiet, Jean po-
stanawia odzyskać swój głos.

SALON

MUZA SA
00-833 Warszawa, ul. Sienna 73
tel. +48 22 62 11 775, e-mail: info@muza.com.pl
www.muza.com.pl

Sto słów dzienniejest mucha, jedwabna i ręcznie wiązana, 
co świadczy o stylu gentlemana, nigdy 
krawat. Całości dopełniają buty, czarne, 
gładkie, sznurowane, wypastowane na 
glanc albo lakierowane bez ozdób, frędzli 
i perforacji. Mężczyzna w smokingu wy-
gląda elegancko i szykownie, ale w tym 
stroju ważna jest też  postawa stanowcza 
i pewna siebie.

Kobieta również ubiera się odpo-
wiednio do okazji. Czyli w  dłu-
gą suknię balową w dowolnym 

kolorze, do podłogi lub do kostek, żeby 
zaprezentować swoje najnowsze buty. 
Na balu kobieta może wreszcie zaszaleć 
z butami. Mogą to być szpilki na wyż-
szym obcasie, lakierowane i błyszczące. 
Suknia może posiadać rozcięcia i dekolty 
oraz ozdoby, a nawet cekiny, co nie było-
by odpowiednie w ubiorze biznesowym. 
Ogólnie, damski strój balowy pozwala 
na założenie tego, w czym Pani nie wy-
brałaby się na co dzień do biura, czy na 
spotkanie biznesowe. Wszystkie dodatki 
wręcz powinny zwracać uwagę i wyróż-
niać ją z tłumu. Kobieta może też założyć 
bardziej ozdobną i fantazyjną biżuterię. 
Brylantowe kolczyki, sznury pereł, kolie 
z kamieniami szlachetnymi są na balu jak 
najbardziej na miejscu. Do tego torebka 
„kopertówka” pasująca swoim kolorem 
do sukni, rękawiczki balowe, szal na ra-
miona, jeśli są odkryte, kropla wieczoro-
wych perfum i można ruszać na bal...

Paweł	Grotowski

Autor jest byłym pracownikiem 
KPrM i MSZ, prowadzącym obec-
nie szkolenia i konsultacje z Ety-
kiety Biznesie i Protokołu Dyploma-
tycznego dla instytucji publicznych 
oraz biznesu.

Osoby i firmy zainteresowane po-
znaniem zasad protokołu dyploma-
tycznego i etykiety w biznesie za-
praszam do kontaktu.

www.universal-training.pl

Help Me!

Co mówi o nas dom i jak możemy na niego 
wpłynąć, aby poczuć się dobrze? Praktyczny poradnik 
dostarczający pomysłów na przemianę domu w oazę 
optymizmu, spokoju, miłości i kreatywności. Zawiera 
wskazówki, jak odpowiednio zorganizować poszczegól-
ne pomieszczenia, aby móc odpocząć, skoncentrować 
się i czerpać inspirację z przebywania w domu, nie tracić 
a zyskiwać życiodajną energię. Znajdziemy w nim rów-
nież podpowiedzi, jak polepszyć stan ducha za pomocą 
odpowiedniego wykorzystania światła, roślin i kolorów 
oraz praktyczną wiedzę na temat materiałów, które spra-
wią, że nasz dom będzie sprzyjał naszej harmonii.

Nie ma jak w domu








