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Plus dla Da riu sza Giz ki, bur mi strza War ki, któ ry od mó wił
przy ję cia pod wyż ki za pro po no wa nej przez prze wod ni czą ce go
Ra dy Miej skiej. Pod�czas�se�sji�Ra�dy�Miej�skiej,�na�któ�rej�udzie�lo�no

bur�mi�strzo�wi�ab�so�lu�to�rium,�za�pro�po�no�wa�no�tak�że�uchwa�le�nie�pod�-

wyż�ki�wy�na�gro�dze�nia�dla�wło�da�rza�War�ki.�Sam�za�in�te�re�so�wa�ny�za�re�ago�wał�na�tych�-

miast�i�do�ce�nia�jąc,�że�rad�ni�do�strze�ga�ją�je�go�pra�cę,�od�mó�wił�jej�przy�ję�cia.�Da�riusz

Giz�ka�po�wie�dział,�że�bio�rąc�pod�uwa�gę�nie�ła�twe�cza�sy,�co�naj�mniej�nie�sto�sow�ne

by�ło�by,�gdy�by�pro�po�no�wa�ną�pod�wyż�kę�przy�jął.�(rp)

Cią�gła� oce�na� ad�mi�ni�stra�cji
sa�mo�rzą�do�wej,�za�rów�no�przez
miesz�kań�ców,�jak�i�przez�eks�-
per�tów,� sty�mu�lu�je� jej� wy�sił�ki
na� rzecz� po�pra�wy� dzia�ła�nia,�
w�opar�ciu�o�do�sko�na�le�nie�ka�-
pi�ta�łu�ludz�kie�go�i�struk�tur�or�-
ga�ni�za�cyj�nych.�
Wzra�sta� licz�ba� sa�mo�rzą�dów�

i� pod�mio�tów� im� pod�le�głych,
sto�su�ją�cych� sys�te�my� za�rzą�dza�-
nia�zin�te�gro�wa�ne�go�dla� spraw�-

ne�go� i� efek�tyw�ne�go� za�rzą�dza�-
nia.� Szcze�gól�nie� do�ty�czy� to
spół�ek� wy�ko�nu�ją�cych� za�da�nia�
z� za�kre�su�wo�do�cią�gów,� ka�na�li�-
za�cji�i�oczysz�cza�nia�ście�ków�ko�-
mu�nal�nych.�Waż�ną�ce�chą�zin�te�-
gro�wa�ne�go� sys�te�mu� za�rzą�dza�-
nia� jest� moż�li�wość� za�sto�so�wa�-
nia� po�dej�ścia� pro�ce�so�we�go�
w�od�nie�sie�niu�do� trzech� sys�te�-
mów�za�rzą�dza�nia:�ja�ko�ścią,�śro�-
do�wi�skiem� i�bez�pie�czeń�stwem.
Po�do�bień�stwo� ww.� sys�te�mów
da�je� moż�li�wość� ich� zwią�za�nia�
w� je�den� sys�tem� zin�te�gro�wa�ny
(ZSZ).�Wszyst�kie�kła�dą�na�cisk
na�zo�bo�wią�za�nie�do�cią�głej�po�-
pra�wy� i� do� dzia�ła�nia� zgod�nie�
z� obo�wią�zu�ją�cy�mi� prze�pi�sa�mi
praw�ny�mi.�Kie�ru�nek� ten�wy�ni�-
ka�z�wo�li�wy�peł�nia�nia�w�jak�naj�-

więk�szym� stop�niu� ocze�ki�wań
miesz�kań�ców� i� wo�li� ochro�ny
dzie�dzic�twa� przy�rod�ni�cze�go
oraz�ze�świa�do�mo�ści�wa�gi�bez�-
pie�czeń�stwa�pra�cow�ni�ków.�
Uzy�ska�nie� cer�ty�fi�ka�tu� ZSZ

po�wo�du�je�m.in.�wzrost�pre�sti�żu
i� po�lep�sze�nie� funk�cjo�no�wa�nia
pro�ce�sów� we�wnętrz�nych� oraz
uru�cho�mie�nie�ko�rzyst�ne�go�pro�-
ce�su� zmian� sys�te�mu� za�rzą�dza�-
nia�i men�tal�no�ści�pra�cow�ni�ków,
umoż�li�wia�ją�cych� cią�głe� do�sko�-
na�le�nie� or�ga�ni�za�cji.� Dzia�ła�nia
te� świad�czą� przede� wszyst�kim�
o�po�stę�pu�ją�cej�pro�fe�sjo�na�li�za�cji
struk�tur� sa�mo�rzą�do�wych� i� o
świa�do�mym� wy�ko�rzy�sty�wa�niu
moż�li�wo�ści� cią�głej� opty�ma�li�za�-
cji�usług�pu�blicz�nych.

ta�de�uszw�ro�na7@gma�il.com

Prze�czy�ta�łem,�że�„Are�ny�Eu�-
ro� 2012� bę�dą� da�wać� zy�ski”.
Wa�ru�nek� po�dob�no� jest� dość
pro�sty:�„Do�kończ�my�tyl�ko�ich
bu�do�wę,� wy�kończ�my� wszyst�-
kie� po�wierzch�nie� ko�mer�cyj�-
ne…”.� Czy�li� do�łóż�my� jesz�cze
tro�chę�ka�sy.
In�try�gu�ją�ce� jest� py�ta�nie,� ko�-

mu� bę�dą� one� „da�wać� zy�ski”.
Od�po�wiedź�kry�je�się�w�stwier�-
dze�niu:� „za�rzą�dza�nie� sta�dio�-
nem� mo�że� być� do�cho�do�wym
biz�ne�sem”.� Oczy�wi�ście� sa�mo
„za�rzą�dza�nie”� jak� naj�bar�dziej

„mo�że”,� acz�kol�wiek� nie� mu�si.
Ale�za�łóż�my�na�wet,�że�bę�dzie.
Tyl�ko�co�z�„bu�do�wa�niem”�sta�-
dio�nów?� Ono� też� mo�że� być
„do�cho�do�wym�biz�ne�sem”?
Cie�ka�wy� je�stem� bar�dzo,� czy

Pan� Krzysz�tof� Sachs,� part�ner
w�Ernst�&�Young,�au�tor�ra�por�-
tu� „Eks�tra�kla�sa� pił�kar�skie�go
biz�ne�su”�po�li�czył�IRR�dla�tych
in�we�sty�cji???� Dla� nie�wta�jem�-
ni�czo�nych:�to�we�wnętrz�na�sto�-
pa�zwro�tu�(In�ter�nal�Ra�te�of�Re�-
turn)�–�czy�li�wskaź�nik�fi�nan�so�-
wy� słu�żą�cy� oce�nie� efek�tyw�no�-
ści� eko�no�micz�nej� in�we�sty�cji
rze�czo�wej.�Pew�nie�nie,� bo�nie
li�czy� się� IRR� dla� oce�ny� in�we�-
sty�cji� o� „nie�kon�wen�cjo�nal�-
nym”� prze�pły�wie� pie�nię�dzy.�
A� w� przy�pad�ku� sta�dio�nów
prze�pływ� jest� tak�bar�dzo�kon�-
wen�cjo�nal�ny,�że�aż�nie�kon�wen�-
cjo�nal�ny.�Pie�nią�dze�na�bu�do�wę

„aren”� –� do�daj�my,� że� gru�bo
prze�pła�co�nych� –� wy�cią�gnię�to
od�po�dat�ni�ków.�Nie�wzię�to�pod
uwa�gę� war�to�ści� grun�tów,� na
któ�rych�„are�ny”�te�wy�bu�do�wa�-
no.� I� te�raz� de�cy�zją� po�li�tycz�ną
ko�muś� zo�sta�nie� po�wie�rzo�ne
za�rzą�dza�nie�ni�mi.�Te�mu�ko�muś
„are�ny”� zy�ski�mo�gą� da�wać.� ���A
co�z�do�star�czy�cie�lem�ka�pi�ta�łu?�
Na� przy�kład� Ra�fi�ne�ria� Mo�-

żej�ki�też�jest�ak�tu�al�nie�ta�kim
„do�cho�do�wym�biz�ne�sem”�dla
PKN�Or�len.�No� ale�Ro�sja�nie�
i� Li�twi�ni� nie� od�da�li� jej�Or�le�-
no�wi�w�„za�rzą�dza�nie”�–�więc
ta�wie�ko�pom�na�in�we�sty�cja�się
ni�gdy�nie�zwró�ci.�
Zda�je�się,�że�do�rad�cy�z�„re�-

no�mo�wa�nej,� mię�dzy�na�ro�do�-
wej� fir�my� do�rad�czej”� po�szli
śla�dem�Pre�mie�ra� i� też�zo�sta�li
„so�cjal�de�mo�kra�ta�mi”.
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Mi�nął�1�lip�ca�2013�r.�Do�ko�-
na�ło�się�ob�li�ga�to�ryj�ne�prze�ję�-
cie� przez� sa�mo�rząd� gmin�ny
obo�wiąz�ków� wła�ści�cie�li� nie�-
ru�cho�mo�ści�w�za�kre�sie�za�go�-
spo�da�ro�wa�nia� od�pa�dów� ko�-
mu�nal�nych,� na�rzu�co�ne� usta�-
wą�z�dnia�1�lip�ca�2011�r.�We�-
dług�de�pe�szy�PAP�z�4�czerw�-
ca� na� nie�daw�nej� kon�fe�ren�cji
w� Sej�mie� An�drzej� Kra�szew�-
ski,� twór�ca� usta�wy� śmie�cio�-
wej� bę�dą�cy�mi�ni�strem� śro�do�-
wi�ska� w� la�tach
2010-2011,� po�-
wie�dział,� że� „w
Pol�sce�tyl�ko�ok.
20�proc.�in�sta�la�-
cji� uty�li�za�cji� i
se�gre�ga�cji� śmie�-
ci� speł�nia� stan�-
dar�dy.�Na�bu�do�-
wę� ta�kie�go� sys�-
te�mu� po�trze�ba
40-50� mld� zł,
po�win�ny� się
tym�za�jąć�sa�mo�-
rzą�dy�we�współ�-
pra�cy� z� biz�ne�-
sem.� […]� Sa�-
mo�rzą�dy�nie�ma�ją� tych� środ�-
ków,�nie�star�czy�też�ich�z�fun�-
du�szy�UE.[…]”.�
W� uza�sad�nie�niu� do� rzą�do�-

we�go� pro�jek�tu� usta�wy� śmie�-
cio�wej�z�25�li�sto�pa�da�2010�r.
(druk� sej�mo�wy� nr� 3670)� da�-
rem�nie� szu�kam� ostrze�że�nia�
o� ogrom�nych� na�kła�dach� in�-
we�sty�cyj�nych,�któ�rych�wy�ma�-
ga� to� za�da�nie.� Sko�ro� rząd
wte�dy�wie�dział,�że�za�dłu�żo�ne

gmi�ny�nie�znaj�dą�środ�ków�na
tak�dro�gie�in�we�sty�cje,�to�dla�-
cze�go� nie� umie�ścił� tej� in�for�-
ma�cji�w�uza�sad�nie�niu?
W� re�fe�ren�dum� w� czerw�cu

2003� r.� po�sta�no�wi�li�śmy� o
przy�stą�pie�niu�do�UE.�O�zo�bo�-
wią�za�niach� ak�ce�syj�nych� Pol�-
ski� w� za�kre�sie� se�gre�ga�cji� i
uty�li�za�cji� od�pa�dów�ko�mu�nal�-
nych�wie�dzia�ły� pol�skie� rzą�dy
pod�kie�row�nic�twem�L.�Mil�le�-
ra,�M.�Bel�ki,�K.�Mar�cin�kie�wi�-
cza,�J.�Ka�czyń�skie�go�i�D.�Tu�-
ska.� Dla�cze�go� rzą�dzą�cy� pań�-
stwem� do�pie�ro�w� li�sto�pa�dzie
2010� r.� za�pro�po�no�wa�li� zmia�-
nę� nie�sku�tecz�ne�go� sys�te�mu?
Dla�cze�go�nie�do�strze�gli�na�ra�-
sta�ją�ce�go� pro�ble�mu� wcze�-
śniej,�a�te�raz�zrzu�ci�li�ten�obo�-
wią�zek�na�bar�ki�sa�mo�rzą�dów

gmin �nych?
Wi�dać,� że
bur�mi�strzo�-
wie� zo�sta�li�w
to� „wro�bie�-
ni”.�
Film� do�ku�-

men�tal�ny� pt.
„Ku �k u ł �ka ”
po�ka�zu�je� pi�-
sklę� wy�klu�te
z� pod�rzu�co�-
ne�go� ja�ja.
Ma�ła� ku�kuł�-
ka� sta�nie� się
z n a c z �n i e
więk�sza� od

przy�bra�nych� ro�dzi�ców,� z� tru�-
dem� bę�dzie� się� mie�ścić� w
swo�im�no�wym�do�mu.�Ale�za�-
nim� to� na�stą�pi,� wkrót�ce� po
wy�klu�ciu� się,� in�stynk�tow�nie
wy�pchnie� z� gniaz�da� zło�żo�ne
tam�wcze�śniej�ja�ja�pta�sich�go�-
spo�da�rzy,� po�zba�wia�jąc� ich
wła�sne�go� po�tom�stwa.� Pa�ra
bied�nych� ptasz�ków� pod� pre�-
sją�bę�dzie�ją�ofiar�nie�kar�mić.

zgso@zgso.org.pl
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Mi nus dla Mi cha ła Tom cza ka, rad ne go Ra dy Mia sta Po znań,
któ ry skła mał w spra wie zwią za nej z je go miesz ka niem 
w TBS.�Rad�ny�przez�kil�ka�na�ście�lat�zaj�mo�wał�miesz�ka�nie�na�le�żą�ce

do�Po�znań�skie�go�To�wa�rzy�stwia�Bu�dow�nic�twa�Spo�łecz�ne�go,�choć

ma�m.in.�dwa�miesz�ka�nia�i�prze�kra�cza�obo�wią�zu�ją�cy�w�TBS�próg�do�cho�dów.�

Rad�ny�na�py�ta�nia�dzien�ni�ka�rzy�lo�kal�nej�ga�ze�ty�tłu�ma�czył,�że�speł�nia�wy�mo�gi�TBS,

póź�niej,�że�miesz�ka�nie�przy�słu�gu�je�mu,�bo�jest�nie�peł�no�spraw�ny,�a�w�koń�cu�przy�-

znał,�że�jed�nak�próg�prze�kra�cza.�Rad�ny�zre�zy�gno�wał�z�miesz�ka�nia�w�TBS.�(rp)
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de�fi�cy�tu�mo�gą�osią�gnąć�bu�dże�-

ty�jed�no�stek�sa�mo�rzą�du�te�ry�to�-

rial�ne�go�w�2013�–�po�da�ło�
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