
Grzeczność mieści w sobie wszystkie cnoty towarzyskie, bez których 
obejść się nie możemy, chcąc być użytecznym i przyjemnym dla 
osób, z którymi żyć musimy. Obowiązuje ona w stosunkach towa-

rzyskich, w interesach i we wszystkich relacjach życia, łagodzi oby-
czaje, uspokaja zatargi i nienawiści, i sprawia, że przełożeni nas lubią, 
a podwładni szanują. W różnych środowiskach w zależności od uwa-
runkowań klimatycznych, kulturowych i religijnych, obowiązują różne 
zasady życia społecznego. Przestrzeganie tych zasad lub norm wiąże 
się z tym, co potocznie nazywamy dobrym wychowaniem. Obejmuje 
ono zachowanie w życiu codziennym, przy powitaniu, przedstawianiu 
się sposobie prowadzenia rozmowy, byciu w pracy, odnoszeniu się do 
podwładnych, współpracowników i przełożonych. Zawsze należy być 
uprzejmym i życzliwym. Natomiast punktualność i słowność to cechy, 
które powinny wyróżniać każdego biznesmena. Powinien starać się 
we wszystkich sytuacjach zachować umiar, rozsądek i takt. Sposób 
powitania świadczy o kulturze i dobrym wychowaniu. Przy powitaniu 
pierwsza wyciąga rękę osoba starsza do młodszej, kobieta do mężczyzny, 
szef do pracownika. W większości krajów na świecie nie ma zwyczaju 
całowania kobiety w rękę. Mężczyzna kłaniając się zdejmuje nakrycie 
głowy. W publicznych miejscach mężczyzna wchodzi pierwszy, aby 
kobiecie utorować drogę – nie odwrotnie w nadziei, że jeśli pani się prze-
wróci, to on już nie. Akurat ten zwyczaj jest u nas odmienny, a szkoda, 
bo praktycznie działa na niekorzyść pań.
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Z prac Zarządu Związku Gmin Pomorskich

14 września w Sali Kominkowej Pomorskiego Urzędu  ]
Wojewódzkiego odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej Związku Gmin Pomorskich. Jednym z głów-
nych tematów spotkania była dyskusja oraz przyjęcie 
stanowiska w sprawie Rozporządzenia Ministra Środo-
wiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 676) 
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 
2012 r. (stanowisko w załączeniu).
Trwają prace nad organizacją uroczystości  ] jubileuszu 
20-lecia Związku Gmin Pomorskich planowaną na II 
połowę listopada oraz konferencji z udziałem Podse-
kretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 
Macieja Jakubowskiego, której tematem będą aktualne 
projekty zmian w systemie edukacji oraz projekty sys-
temowe w pomorskiej edukacji. Konferencja z udziałem 
wójtów i burmistrzów gmin członkowskich Związku Gmin 
Pomorskich oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty odbędzie 
się 8 października br. w Sali Herbowej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego.
Podczas posiedzenia została również podjęta decyzja  ]
o podpisaniu porozumienia dotyczącego współpracy 
pomiędzy stowarzyszeniem a Uniwersytetem Gdańskim. 
Na mocy tegoż porozumienia, osoby zameldowane na stałe 
w gminie wchodzącej w skład Związku Gmin Pomorskich 
oraz pracownicy jst gmin członkowskich, uprawnione są 
do 5% rabatu na jeden z następujących kierunków studiów 
podyplomowych: Wiedza o Pomorzu, Organizacja Pomocy 
Społecznej, Aktywizacja obywatelska społeczności lokal-
nych w Unii Europejskiej, Politologia, Bezpieczeństwo 
i zarządzanie kryzysowe.
Zarząd podjął również decyzję o zawarciu  ] porozumienia 
z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w celu współ-
pracy na rzecz pozyskiwania środków i realizacji projektów 
zgodnych ze statutami obu organizacji.

Stanowisko Związku Gmin Pomorskich dotyczące 
Rozporządzeń Ministra z dnia 25 maja 2012 r. 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 676) oraz z dnia 29 maja 2012 r.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadziła 
cały szereg istotnych zmian do funkcjonującego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Ustawa wpro-
wadziła nowe obowiązki w szczególności na samorządy, jak 
również na podmioty odbierające odpady komunalne oraz na 
właścicieli nieruchomości. 
Jednym z nałożonych na samorządy gminne obowiązków jest 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających bio-
degradacji przekazywanych do składowania. Ponadto gminy 
zostały również zobowiązane osiągnąć stosowne poziomy 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła. Obowiązek osiągnięcia 
określonego w ustawie poziomu recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami dotyczy 
też innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych. Ustawodawca przyjął, że do poziomów określonych 
w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo. Poziomy do 

osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich 
obliczania zostały określone w drodze rozporządzeń.
Związek Gmin Pomorskich po szczegółowym przeanalizowa-
niu stosowanych rozporządzeń Ministra Środowiska, mając 
na uwadze prawdopodobne konsekwencje finansowe dla 
gmin w wyniku ich wdrożenia, zgłasza następujące uwagi 
i zastrzeżenia z wnioskiem o podjęcie niezwłocznych działań 
mających na celu usunięcie powstałych nieprawidłowości.
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 

2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ogra-
niczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).  
We wzorze dotyczącym obliczenia masy odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania (załącznik nr 2, ust. 3) przyjęto dwa rodzaje 
współczynników, tj. takich, dla których określono war-
tości stałe, czyli:

UM i UW – udział odpadów ulegających biodegradacji • 
w masie zmieszanych odpadów komunalnych odpo-
wiednio dla miast i wsi (wynoszące odpowiednio 0,57 
i 0,48),
0,52 – średni udział odpadów ulegających biodegradacji • 
w masie odpadów powstałych po mechaniczno-biolo-
gicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komu-
nalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań 
rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na 
podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach.

	 Przyjęcie sztywnych współczynników, bez możliwości 
uwzględnienia specyfiki i morfologii odpadów w różnych 
obszarach zabudowy rodzi obawy, że wiele małych gmin 
wiejskich może nie wypełnić wymagań w zakresie redukcji 
składowania odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji, ze względu na fakt, że w odpadach komunalnych 
przekazywanych do składowania (bez przetworzenia) ma 
zdecydowanie mniej odpadów ulegających biodegrada-
cji niż wyliczona ze wzoru. Sytuacja taka wynikać może 
z następujących powodów: z uwagi na kompostowanie 
odpadów organicznych we własnym zakresie, skarmianie 
zwierząt, spalanie drewna i papieru we własnych piecach 
grzewczych. Uważamy, że może nastąpić sytuacja, że 
gminy wiejskie będą narażone na kary z tytułu nie wykona-
nia obowiązku redukcji składowania odpadów ulegających 
biodegradacji pomimo że odpady te zostaną zagospodaro-
wane na terenie gminy we własnym zakresie. 

	 Jednocześnie w rozporządzeniu tym przyjęto, że odpady po 
mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu (MBP) powinny 
spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie mechanicz-
no-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych. Jeżeli odpady po MBP nie osiągną parame-
trów wymaganych ww. rozporządzeniem będą traktowane 
jako odpady nieprzetworzone tj. zawierające 52% odpadów 
ulegających biodegradacji. Z doświadczenia wiemy, że taki 
zapis w Rozrządzeniu jest nieuprawniony i niezrozumiałe 
są powody nie zastosowania różnicowania zawartości 
odpadów ulęgających biodegradacji od faktycznego 
poziomu rozkładu masy ulegającej biodegradacji. 

	 Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości rozliczania ilości 
odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komu-
nalnych zmieszanych według morfologii odpadów, która 
byłaby sporządzona np. na zlecenie gminy lub Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Ponadto, 
stoimy na stanowisku, że należy zastosować różnicowa-
nie zawartości odpadów ulegających biodegradacji po 
mechaniczno biologicznym przetwarzaniu od faktycznego 
poziomu rozkładu masy ulegającej biodegradacji.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 
2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowa-
nia do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych

W celu wyliczenia łącznej masy wytworzonych odpadów 
papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła (Mwpmts) w roz-
porządzeniu sformułowano wzór Mwpmts=LmxMwGUSxUmpmts. 
Obliczenie wartości Mwpmts konieczne jest w celu określenia 
właściwego do osiągnięcia poziomu recyklingu.
Do przedmiotowego wzoru zgłaszamy następujące zastrzeżenia. 
Lm – w rozporządzeniu nie doprecyzowano jaką wartość 
określającą liczbę mieszkańców należy do wzoru wprowa-
dzić. Czy zameldowanych, czy faktycznie przebywających, 
np. turystów?
MwGUS – masa wytworzonych odpadów komunalnych przez 
jednego mieszkańca na terenie województwa zgodnie z ak-
tualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd Staty-
styczny. W naszej opinii przyjęcie ww. wartości nie będzie 
przedstawiać faktycznej ilości wytwarzanej w gminie. 
Prezentowana w Roczniku Statystycznym informacja jest 
wartością szacunkową i mówi o średniej ilości wytwarza-
nych odpadów przez mieszkańca województwa. Oznacza 
to, że małe miasta i gminy wiejskie będą rozliczane z ilości 
odpadów „średnio-wojewódzkich” a nie z faktycznie wytwa-
rzanych w tych gminach, a te wartości w naszej opinii będą 
znacząco mniejsze. W konsekwencji małe miasta i gminy 
wiejskie niesłyszenie będą rozliczane z większej ilości 
odpadów niż wytwarzają, a to skutkować może powstaniem 
obowiązku płacenia kar za brak osiągnięcia wymaganego 
poziomu recyklingu. Ponadto zawracamy uwagę, że dane 
prezentowane przez GUS dotyczą ilości odpadów komunal-
nych wytworzonych we wszystkich źródłach (handel, usługi, 
produkcja, gospodarstwa domowe), a nie tylko w gospodar-
stwach domowych. Czy Ministerstwo Środowiska zamierza 
zlecić GUS specjalne badanie?
Wnioskujemy o zmianę wzoru do wyliczenia łącznej masy wy-
tworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych 
i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych 
z gospodarstw domowych. Proponujemy przyjęcie założenia 
(tak jak to jest we wzorze dla podmiotów odbierających odpa-
dy komunalne z handlu, usług i produkcji), że ilość odpadów 
zebranych jest równa ilości odpadów wytworzonych – do tego 
przecież dąży Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Ponadto wskazanie, że podstawą wyliczenia zawartości 
odpadów surowcowych jest masa wytworzonych odpadów 
przez jednego mieszkańca na terenie gminy (dopuszczając moż-
liwość wyliczenia na podstawie morfologii) przy jednoczesnym 
doprecyzowaniu o jaką liczbę mieszkańców chodzi. 

doc. dr Henryk J. Lewandowskidoc. dr Henryk J. Lewandowski

Z cyklu: dobry obyczaj ]

Grzeczność i życzliwość 

ostrzyce ]

Święto Ryby Jeziornej

Pod koniec sierpnia na jeziorach Ostrzyckim, Wielkie Brodno, Bukszyno 
Duże i Małe odbyło się Święto Ryby Jeziornej „Media 2012 – Ostrzyce”.  
To największa impreza wędkarska w województwie, organizowana od 16 lat 

przez spółkę Radbur – użytkownika Jezior Raduńskich. Było czternaście 
konkurencji, do zawodów przystąpiło 62 wędkarzy, w tym panie, 16 drużyn 
oraz młodzież i dzieci (najmłodszy uczestnik miał 6 lat). W sumie złowiono 
68.406 kg ryb! W kategorii spławikowej najlepszy wynik osiągnął Jonasz 
Cieślicki, zaś w spinningu – Zdzisław Kurzawa. Najlepszą kobietą zawodów 
okazała się Wioleta Karwowska. Wręczono kilkanaście pucharów, m.in. pu-
char posła na Sejm Stanisława Lamczyka, puchar prezesa TVP o/Gdańsk 
Zbigniewa Jasiewicza, puchar starosty powiatu kartuskiego Janiny Kwiecień, 
puchar prezesa Radia Gdańsk Lecha Parell czy puchar prezesa Pracodawców 
Pomorza Zbigniewa Canowieckiego. Nowoczesne kołowrotki dla wszystkich 
wędkarzy ufundowała dyrektor ARiMR o/Gdynia Stanisława Bujanowicz. 
Nagrody w postaci zestawów wędkarskich – dla wszystkich dzieci i młodzieży 
– ufundowała spółka Radbur. 

Na podium najlepszy 
zespół zawodów – Gryf 
Żukowo – który uzyskał 
6675 punktów i otrzymał 
puchar wiceministra 
rolnictwa i rozwoju wsi 
Kazimierza Plocke. obok 
pomysłodawca imprezy, 
właściciel i dyrektor firmy 
Radbur Jan Czapiewski

Choć rok akademicki oficjalnie zaczyna się 
dopiero 1 października, uczelnie już się do 
niego przygotowują. Sopocka Szkoła Wyższa 

12 września br. otwarła nową siedzibę w przestron-
nym budynku przy ul. Rzemieślniczej 5. Inaugu-
rację zaszczycili przedstawiciele władz: prezydent 
Sopotu Jacek Karnowski i wiceprezydent Gdańska 
Maciej Lisicki. Na uroczystość przecięcia wstęgi 
p. rektor – prof. dr hab. Teresa Martyniuk zapro-
siła wiele osób, w tym koleżanki z Forum Kobiet 
Biznesu należącego do organizacji Pracodawcy 
Pomorza.  Przybyła ich cała grupa wraz z prze-
wodniczącą Barbarą Hass-Darnowską. Zachwy-
tom i gratulacjom nie było końca. Finał inwestycji 
to duży sukces tej prywatnej uczelni. Została ona 
założona w 1999 roku jako Wyższa Szkoła Finan-
sów i Rachunkowości, zgodnie z tradycją, że od 
wojny Sopot kojarzył się z kształceniem ekono-
mistów. Specjalnością pani rektor – pracującej  
jednocześnie na Uniwersytecie Gdańskim na Wy-
dziale Zarządzania, są finanse i rachunkowość. 
Z biegiem lat placówka się rozwijała i poszerzyła 
ofertę edukacyjną o studia inżynierskie (archi-
tekturę krajobrazu oraz architekturę i urbanisty-
kę) i pion artystyczny.  W związku z tym w roku 
2007 zmieniła nazwę na Sopocką Szkołę Wyższą.  
Obecnie prowadzi trzy piony studiów: licencjac-
ki (architektura wnętrz, ekonomia, europeistyka, 
rachunkowość, ochrona dóbr kultury) oraz wspo-

mniane już kierunki inżynierskie, magisterski 
(finanse i rachunkowość), podyplomowe (na Wy-
dziale Ekonomiczno-Społecznym i Wydziale 
Architektury).  Dzięki nowej siedzibie studenci 
i wykładowcy uzyskali nowoczesne laboratoria, 
pracownie i sale wykładowe oraz lepsze warunki 
socjalne. Znalazło się też miejsce na własną gale-
rię sztuki, w której słuchacze mogą eksponować 
swe prace. Pierwsza wystawa była jedną z atrakcji 
uroczystości inauguracyjnych. 

Anna Kłos

Przedstawiciele Pracodawców Pomorza biorą udział w pracach Polskiej Sekcji BIAC
Dnia 13 września 2012 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne Polskiej Sekcji Komitetu Doradczego ds. Biznesu i Przemysłu 
(BIAC) przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W spotkaniu, które miało miejsce w siedzibie Pra-
codawców RP, wzięli udział najważniejsi przedstawiciele polskiego biznesu, którzy reprezentować będą Pracodawców RP 
w 13 komitetach BIAC. Otwierając spotkanie, prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podkreślił, że Pracodaw-
cy RP już od 1996 roku uczestniczą w pracach Komitetu – jeszcze przed akcesją Rządu RP do OECD.  Zdaniem Andrze-
ja Malinowskiego najważniejszą korzyścią współpracy z BIAC jest możliwość prezentacji opinii polskich przedsiębiorców 
na forum międzynarodowym. – Oznacza to oczywiście dużą odpowiedzialność, ale sprawia także, że będą Państwo mieli 
wpływ na kształt światowego przemysłu – podkreślił Prezydent Pracodawców RP, przypominając jednocześnie, że blisko 
dwie trzecie rekomendacji, jakie powstają w BIAC, jest wykorzystywanych przy tworzeniu dokumentów jednej z najważ-
niejszych organizacji gospodarczych na świecie. Przewodniczący Polskiej Sekcji BIAC, wiceprezydent Pracodawców RP 
Mariusz Gaca, zwrócił z kolei uwagę na rolę Komitetu, polegającą na rozwoju mechanizmów chroniących przedsiębior-
ców przed skutkami kryzysu w strefie euro. Jego zdaniem wraz ze wzrostem znaczenia polskiej gospodarki konieczna 
okazuje się obrona interesów polskich przedsiębiorców, co jest możliwe właśnie dzięki aktywności w komitetach BIAC. 
Komitet Doradczy ds. Biznesu i Przemysłu (BIAC) utworzony został w 1962 roku. Stanowi platformę, która zrzesza przedstawicieli biznesu 
i promuje interesy przedsiębiorców poprzez opiniowanie inicjatyw legislacyjnych podejmowanych przez państwa członkowskie OECD.
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Forum Kobiet Biznesu Pracodawców Pomorza 
święciło sukces Sopockiej Szkoły Wyższej
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