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Zagwarantowanie ochrony organizacji
to obecnie priorytet w działaniach
przedsiebiorstw. Jak w to założenie wpi-
suje się firma Exito Broker?

– Rzeczywiście bez względu na
wielkość organizacji strategia ochrony,
w tym ubezpieczeniowej, jest nieroze-
rwalnie związana z zarządzaniem ry-
zykiem. W związku z rozwojem cywili-
zacji i postępem, jaki się dokonuje każ-
dego dnia, wymuszając innowacje, na-
stępują w tym obszarze bardzo duże
zmiany. Organizacja, która pozostaje
w stałej strukturze, chociażby przez rok
zarządzania ryzykiem, w zasadzie cofa
się i bez wątpienia, poniekąd na własne
życzenie, naraża się na istotne opóź-
nienia w aktualizacji stanu ochrony
przedsiębiorstwa lub całej grupy kapi-
tałowej. Ma to kolosalne znaczenie
z punktu widzenia bezpieczeństwa za-
rządzania firmą, a także zarządzania
kryzysowego w sytuacji, gdy powstaje

zdarzenie, które może mieć wpływ na
spokojne, stabilne funkcjonowanie ca-
łej organizacji. Ma to duże znaczenie
również w obszarze modyfikacji pro-
gramów zarządzania ochroną organi-
zacji, bowiem obok zmian cywilizacyj-
nych także dostosowujący się do nich ry-
nek ubezpieczeniowy wnosi rokrocz-
nie bardzo dużo zmian. Jeśli nie są za-
uważone, nie mogą być zaimplemen-
towane w strategię zarządzania bez-
pieczeństwem organizacji. Dlatego tak
ważne jest, by w obszarze zarządzania
ryzykiem ubezpieczeniowym korzystać
z wiedzy partnerów, którzy w ramach co-
dziennych obowiązków zajmują się nie-
zbędną aktualizacją zachodzących
zmian. Exito Broker jako firma zarzą-
dzająca ryzykiem, będąca również po-
średnikiem ubezpieczeniowym, zbudo-
wał wokół instytucji pośrednictwa ubez-
pieczeniowego strukturę doradztwa
w zakresie zarządzania ryzykiem ubez-

pieczeniowym, dzięki czemu możemy
zagwarantować ochronę organizacji
w każdym momencie jej funkcjonowania.
To nie wymysł czasu, lecz konsekwencja
innowacji wdrażanych w przemyśle, ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru
obsługi ryzyka. Rokrocznie jesteśmy
w stanie implementować około 150 no-
wych ryzyk. Chodzi tylko o to i aż o to, by
zarządzający instytucją chcieli to wie-
dzieć. To, czy skorzystają z oferty, jest
sprawą drugorzędną.
Exito Broker nie jest zwykłą firmą. Wy-
nika to z wielu aspektów, to zespół na-
czyń połączonych. Jakie spółki wcho-
dzą w skład grupy?

– Istotnie wokół Exito Broker w spo-
sób zamierzony powstała grupa spółek
zależnych bądź współpracujących, któ-
re tworzą kompleksową ofertę zarzą-
dzania ryzykiem, w tym ubezpiecze-
niowym. Cały obszar funkcjonowania
spółek powiązanych – od Exito Con-

Klient ubezpieczony 
to klient zadowolony
Nigdy nie będziemy wielką korporacją, bo stawiamy na to, żeby być jak najbliżej klienta
i jego potrzeb, które możemy spełniać tu i teraz. Wyznaczone cele Exito Broker osiąga 
w oparciu o dochowanie najwyższych standardów etycznych i merytorycznych oraz
transparentność działania – mówi Krzysztof Mleczak, prezes zarządu Exito Broker.



sulting, przez Exito Serwis i Eko Broker,
po Exito Broker – jest odpowiedzią na
zapotrzebowanie rynku zarówno w za-
kresie doradztwa ubezpieczeniowego,
jak i pośrednictwa ubezpieczeniowego
oraz usług w obszarze reasekuracji.
W ostatniej sferze aktywnie działa Exi-
to Serwis, który początkowo miał pełnić
funkcję multiagencji, ale w związku ze
zmianą Ustawy o pośrednictwie ubez-
pieczeniowym na Ustawę o dystrybucji
rola i zadania spółki ewoluowały. W naj-
bliższej przyszłości Exito Service uzyska
licencję brokera reasekuracyjnego i bę-
dzie realizował zadania, które wiążą się
z tą problematyką. Jest to związane
również z bezpośrednim przeniesie-
niem aktywności Lloyd’sa na rynek eu-
ropejski w związku z Brexitem. Nasze
poczynania zmierzają w kierunku za-
cieśnienia współpracy z Lloyd’s Brussels
– dedykowanego zakładu ubezpieczeń
stworzonego przez londyński syndykat
Lloyd’s na potrzeby rynku unijnego.
Całość naszej oferty kompleksowo speł-

nia oczekiwania i potrzeby klientów
w zakresie zarządzania ryzykiem ubez-
pieczeniowym.
Jakie cele stawia sobie spółka Exito
Broker?

– Spółka – podejrzewam, że jak
każde szanujące się przedsiębiorstwo
– chciałaby z sukcesem realizować trzy
podstawowe elementy: misję, wizję
i strategię. Co to oznacza w naszym przy-
padku? Już przed laty ustaliliśmy, że po-
przez świadczenie usług doradztwa i po-
średnictwa ubezpieczeniowego na naj-
wyższym poziomie kompetencji chcemy
zagwarantować bezpieczeństwo tym,
którzy je nam powierzyli. Jako zawód
szczególnego zaufania społecznego,
licencjonowany i nadzorowany przez Ko-
misję Nadzoru Finansowego, musimy
stworzyć formułę, gdzie kompetencja bę-
dzie najwyższą wartością. Każde przed-
siębiorstwo ma też swoją wizję, która
sprowadza się do tworzenia rozpozna-

walnej marki i reputacji, która będzie
jego najcenniejszym aktywem dla przy-
szłych pokoleń. Ma to uzasadnienie
w tym, że co do zasady jesteśmy firmą
opartą o kapitał rodzinny, skupiającą się
wokół osób, które ten rodzinny charak-
ter nie tylko akceptują, lecz także pod-
budowują. Nigdy nie będziemy wielką
korporacją, bo stawiamy na to, żeby być
jak najbliżej klienta i jego potrzeb, któ-
re możemy spełniać tu i teraz. Wyzna-
czone cele Exito Broker osiąga w opar-
ciu o dochowanie najwyższych stan-
dardów etycznych i merytorycznych
oraz transparentność działania.

Jednocześnie spółka zapewnia opty-
malne warunki pracy swoim specjali-
stom, konsultantom i brokerom po-
przez udział w systematycznym pod-
noszeniu ich kwalifikacji i wspieraniu
rozwoju osobistego. W swojej strukturze
Exito Broker kładzie duży nacisk na pro-
pagowanie kultury organizacyjnej i po-
szanowanie oczekiwań klienta. Tak na-
prawdę nasza wiedza ma być dla na-

szych klientów oparciem do podejmo-
wania istotnych decyzji. Nasza strategia
bazuje na współpracy z szerokim gro-
nem ekspertów w zakresie ryzyk ubez-
pieczeniowych, również spoza firmy,
którzy wspierają nas swoją specjali-
styczną wiedzą. Co ważne, gwarantem
pomyślnej realizacji celów spółki jest
wdrożony System Zarządzania Jako-
ścią, zgodny z normami ISO, który
funkcjonuje w firmie od ponad 10 lat. Re-
alizowana polityka jakości jest rozu-
miana i akceptowana przez wszyst-
kich pracowników, którzy aktywnie
uczestniczą w realizacji przyjętych przez
zarząd założeń.
W jakich obszarach działalność firmy
Exito Broker uzupełnia spółka Exito
Consulting?

– Exito Consulting dostarcza klien-
tom grupy rozwiązania, które są efektem
wieloletnich doświadczeń w zakresie za-
rządzania ryzykiem ubezpieczeniowym

przedsiębiorstw, grup kapitałowych
oraz holdingów. Ponieważ każde przed-
siębiorstwo ma swoją specyfikę, wy-
maga zindywidualizowanego podej-
ścia do procesów oraz procedur, które
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo
w firmie. Pomimo należytej staranności
w pracy nad jakością ochrony ubez-
pieczeniowej stale zauważamy poja-
wiające się w przedsiębiorstwach za-
grożenia i wypadki w sferze ubezpie-
czeń, które skutkują wymiernymi stra-
tami, w tym wzrostem kosztów ubez-
pieczenia lub brakiem pokrycia na zbyt
szkodowe obszary działalności. Właśnie
dlatego ochrona wartości firmy wyma-
ga permanentnej kompleksowej anali-
zy ryzyk ubezpieczeniowych oraz za-
kresu ich pokrycia i niezbędnych mo-
dyfikacji procedur, a także stałego nad-
zoru nad przebiegiem procesów w co-
dziennej działalności.

Exito Consulting zajmuje się moni-
torowaniem przebiegu procesów za-
rządzania ryzykiem ubezpieczeniowym
i umożliwia wdrożenie prewencyjnych
działań przeciwdziałających szkodom,
co przekłada się na wymierne korzyści
w zakresie bezpieczeństwa i kosztów
ubezpieczenia przedsiębiorstwa. W swo-
jej ofercie Exito Consulting stara się uwy-
puklić trzy obszary: audit risk, gdzie au-
dytujemy stan faktyczny, analizując
optymalny zakres ochrony, risk mana-
gement, skupiający się na czystym po-
średnictwie ubezpieczeniowym oraz
ochronie ubezpieczeniowej, wreszcie:
loss control, sprowadzający się do za-
rządzania szkodą, jako że odpowie-
dzialność brokera i doradcy ubezpie-
czeniowego jest warunkiem sine qua
non właściwego, sprawnego przebiegu
likwidacji szkody.
W jakim zakresie działalność Exito
Broker wspiera spółka Exito Serwis?

– Do niedawna Exito Serwis był
multiagencją uzupełniającą działania
pozostałych podmiotów grupy w ra-
mach pośrednictwa i doradztwa ubez-
pieczeniowego. Z uwagi na specyfikę
obowiązującej wówczas Ustawy o po-
średnictwie ubezpieczeniowym czyn-
ności brokerskie i agencyjne musiały
być wyraźnie rozdzielone, toteż aby
w pełni serwisować naszych klientów,
również w obszarze ryzyk drobnych,
utworzona została spółka Exito Ser-
wis. Niestety formuła ta wyczerpała
się, ponieważ weszła w życie Ustawa
o dystrybucji ubezpieczeń, która zaczęła
obowiązywać w październiku. W kon-
sekwencji zakres funkcjonowania i re-
lacje właścicielskie w ramach podmio-
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Exito Broker jako firma zarządzająca ryzykiem,
będąca również pośrednikiem ubezpieczenio-
wym, zbudował wokół instytucji pośrednictwa
ubezpieczeniowego strukturę doradztwa 
w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczenio-
wym, dzięki czemu możemy zagwarantować
ochronę organizacji w każdym momencie 
jej funkcjonowania.

�



tów pośrednictwa ubezpieczeniowego
muszą być radykalnie rozdzielone – nie
ma możliwości wspólnego akcjonaria-
tu w odniesieniu do brokera i agenta.
W związku z tym zrezygnowaliśmy
z funkcji agencyjnych na rzecz brokera
reasekuracyjnego. Naszym główny part-
nerem w działalności o nowym profilu
będzie Lloyd’s Brussels.
Grupa oferuje szeroki wachlarz usług.
Proszę przybliżyć, na co konkretnie
mogą liczyć klienci.

– W ramach grupy oferujemy pełen
zakres usług związanych z zarządza-
niem ryzykiem, rozumianym jako przy-
gotowanie do wdrożenia strategii,
a w dalszej kolejności nadzór nad prze-
biegiem implementacji. Oferta obej-
muje szerokie spectrum – od audit risk
przez risk control po loss control, przy
czym podmioty należące do grupy mają
przydzielone poszczególne zadania,
w których się specjalizują, z obszarów:
consultingu, dystrybucji ubezpieczeń,
a także serwisu okołoubezpieczenio-

wego, a więc likwidacji szkód i rease-
kuracji. Wszystkie te dziedziny mają za
zadanie przede wszystkim opracowanie
bądź weryfikację istniejących strategii
zarządzania ryzykiem ubezpieczenio-
wym, ich modyfikację i wprowadzenie
nowatorskich rozwiązań wynikających
ze skali wdrażania innowacji w przed-
siębiorstwach i organizacjach gospo-
darczych. Jest to proces ciągły, napoty-
kający coraz to nowe okoliczności i wy-
nikające z nich potrzeby.

W ostatnich latach innowacyjne
technologie, w tym software, mają ko-
losalne znaczenie. O ile ochrona ma-
jątku i aktywów firmy jest już ubezpie-
czeniem powszechnym, o tyle ryzyka cy-
wilizacyjne, takie jak ryzyka cyberne-
tyczne, ataki hakerskie czy defraudacje,
stały się dziś jednym z głównych przed-
miotów produktów ubezpieczeniowych,
gdzie dynamika wzrostu jest imponu-
jąca. W tym zakresie obserwujemy
ogromny wzrost świadomości, a tym sa-
mym również zapotrzebowania rynko-

wego na ochronę przedsiębiorstwa,
aby zapobiec stratom, które trudno od-
dać liczbami.

Reasumując, zajmujemy się wszyst-
kim tym, co można wrzucić do koszyka
ryzyk tradycyjnych, ale lokomotywą
działań rozwojowych jest zmieniające
się otoczenie, które pociąga za sobą po-
stęp i towarzyszący mu coraz większy
wachlarz nowych ryzyk niematerial-
nych.
Jaka jest rola brokera na współcze-
snym rynku i jak zawód ten wpisuje się
w strategię zarządzania ryzykiem?

– Rola brokera ubezpieczeniowego
jest trudna do przecenienia, a na pew-
no niezwykle istotna w zarządzaniu ry-
zykiem ubezpieczeniowym, które z ko-
lei stanowi niezbędny element kom-
pleksowo rozumianego zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie. Broker
ma za zadanie dostarczyć pełną wiedzę
o występujących w organizacji ryzykach,
znalezienie optymalnego rozwiązania,
tzw. pokrycia ubezpieczeniowego, i na

tej kanwie stworzenie rekomendacji
dla zarządu, które posłużą zbudowaniu
i implementacji pełnej ochrony ubez-
pieczeniowej. Oczywiście często jest tak,
że ta optymalna ochrona niekoniecznie
pokrywa się z zapotrzebowaniem ze
strony klienta, natomiast bezwzględnie
zadaniem brokera jest przeprowadze-
nie tzw. analizy potrzeb klienta, która
sprowadza się do zbadania mapy ryzyk
występujących w danym przedsiębior-
stwie i dostarczenia informacji, w jaki
sposób należy je pokryć ochroną ubez-
pieczeniową. Analiza potrzeb klienta,
u nas rozumiana jako audit risk, obej-
muje różne warianty rozwiązań, bo-
wiem mamy świadomość, że budżet,
który nasz klient może przeznaczyć na
ochronę ubezpieczeniową, nie zawsze
jest wystarczający, aby optymalnie po-
kryć wszystkie występujące ryzyka.
Ważne jest natomiast, by nieubezpie-
czenie ryzyka było świadomym wybo-
rem przedsiębiorcy, opartym o zrozu-
mienie konsekwencji takiej decyzji. Ta-

kie działanie jest na rynku powszechne,
gdyż kompleksowe ubezpieczenie jest
znacznym obciążeniem dla budżetu.
Stąd tak ważna jest pomoc brokera
w selekcji kluczowych ryzyk i doborze
optymalnych rozwiązań na miarę po-
trzeb i możliwości finansowych.
Jakie trendy są obecnie dominujące
w branży ubezpieczeniowej?

– Wydaje mi się, że najistotniejsza
jest odpowiedź na pytanie, jak branża
ubezpieczeniowa pozycjonuje się w od-
niesieniu do zmieniającego się otocze-
nia przedsiębiorstw, czyli budowania ry-
zyk, które należałoby dostarczyć na
rynek w celu właściwej ochrony ubez-
pieczeniowej. Trendom towarzyszy fa-
kultatywne podejście do ryzyka. Co do
zasady w przedsiębiorstwach funkcjo-
nują ryzyka obligatoryjne, o których
mówimy jako ubezpieczeniach trady-
cyjnych – do nich zaliczamy ubezpie-
czenia majątku, floty, pracowników i na-
bierającej na znaczeniu odpowiedzial-
ności cywilnej – oraz stosunkowo nowe,
przyszłościowe, ryzyka cywilizacyjne,
związane z galopującą technologią,
szczególnie w zakresie cyberzagro-
żeń. Zabezpieczenie ich jest nie tyle
modne, co absolutnie niezbędne.
Do kogo jest skierowana oferta firmy?
Czy są szczególne segmenty, którym
dedykowane są państwa rozwiązania?

– Wprawdzie zakres usług ubez-
pieczeniowych jest bardzo szeroki, ale
jeśli chodzi o poszczególne branże, to
mamy do czynienia z selektywną se-
lekcją klientów. Spółka Exito Broker
wyspecjalizowała się w obszarach, któ-
re pozwalają nam się wyróżnić spośród
innych brokerów działających na rynku
ubezpieczeniowym. Od początku po-
stawiliśmy na dosyć wyrafinowane pro-
dukty z zakresu gwarancji ubezpie-
czeniowych, przez co sprofilowaliśmy
się jako dostawca usług dla branż,
w których gwarancje kontraktowe są
chlebem powszednim.

Ryzyka finansowe zbudowały nam
tak naprawdę branżę budownictwa in-
frastrukturalnego, wokół której od lat bu-
dujemy kompetencje w zakresie za-
bezpieczenia kontraktów, rozumiane
jako zabezpieczenie gwarancjami ubez-
pieczeniowymi kontraktów, beneficjen-
tów, ryzyk budowy i montażu oraz OC
kontraktu. Te trzy grupy ryzyk kom-
pleksowo zabezpieczają potrzeby klien-
tów z branży infrastrukturalnej, która
obejmuje nie tylko budownictwo lądowe,
lecz także kolejnictwo oraz energetykę
wytwórczą i przesyłową. Mamy wielo-
letnie doświadczenie w tym zakresie
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W biznesie rodzinnym satysfakcja klienta jest
kluczowym elementem działalności, bo na jego
opinii i rekomendacji opieramy swój rozwój, 
dopiero na końcu spoglądamy na zyski. Z kolei
w korporacji akcjonariusze oczekują przede
wszystkim zwiększenia udziału w rynku i maksy-
malizacji zysków.
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i dalej chcemy rozwijać kompetencje
przydatne przedstawicielom tych gałę-
zi gospodarki.

Od kilku lat obsługujemy także bran-
żę stoczniową, a nawet szerzej – mor-
ską, bo w grupie naszych klientów są
także armatorzy. Ten segment jest na-
szą siłą i dumą, bo polski sektor stocz-
niowy już jest potęgą i cały czas wyka-
zuje tendencję wzrostową. Oprócz tego
szczególnie interesują nas przedsię-
biorstwa działające w obszarach trans-
portu, spedycji i logistyki, którym ofe-
rujemy ubezpieczenia komunikacyjne.
Profesjonalny zespół to podstawa. Czy
łatwo jest pozyskać na polskim rynku
dobrych specjalistów w reprezento-
wanej przez pana branży?

– Rzeczywiście z punktu widzenia ja-
kości świadczonych usług zespół jest
sprawą kluczową. Od początku sta-
wiamy na team building i pracę ze-
społową. Choć mamy w firmie kilku su-
persolistów, doskonale wpisują się oni
w założenia pracy zespołowej, dzięki
czemu spółka doskonale funkcjonuje.
Oczywiście kto stoi w miejscu, ten się
cofa, dlatego rotacja w obrębie perso-
nelu i rozbudowa zespołu jest u nas na
porządku dziennym. Pozyskujemy z ryn-
ku wysokiej klasy specjalistów, którzy
mają doświadczenie na rynku broker-
skim i ubezpieczeniowym, co daje nam
gwarancję zrozumienia obydwu stron
– interesu klienta oraz możliwości do-
stawcy usługi, czyli zakładu ubezpie-
czeń. Wiedza z tych dwóch obszarów
jest niezbędna do tego, by we właściwy
sposób zarządzać potrzebami klienta
w zakresie ubezpieczeń. Drugi obszar
pozyskiwania pracowników to szkolenie
własnych kadr w ramach Akademii
Exito Broker, skierowanej do absol-
wentów wyższych uczelni, z którymi
często nawiązujemy relacje jeszcze
w trakcie ich studiów. Ich kariera rozwija
się stopniowo, aby mogli nabyć do-
świadczenie na różnych szczeblach i jak
najwięcej nauczyć się od kolegów
z większym stażem, w odpowiednim mo-
mencie przystępując do egzaminu
przed przedstawicielami KNF i uzysku-
jąc licencję brokera ubezpieczeniowe-
go.
Dużo się mówi ostatnio o roli kobiet
w biznesie i ich większym dostępie do
stanowisk menedżerskich. Jak to wy-
gląda w Exito Broker? Czy kobieta ma
możliwość wysokich awansów w gru-
pie?

– U nas jest zupełnie inaczej niż
w powszechnym obiegu. W Exito Broker
to mężczyźni walczą o parytet. Bazuje-

my głównie na mądrych, wykształco-
nych i doświadczonych kobietach, któ-
re doskonale realizują się w obszarze
swoich zadań. Nie ujmując nic męż-
czyznom, muszę powiedzieć, że budo-
wanie zespołu w oparciu o kobiety jest
nie tylko łatwiejsze, lecz także bardziej
efektywne. Ich poziom zaangażowania,
odpowiedzialności i lojalności wobec fir-
my jest przeze mnie oceniany jako bar-
dzo wysoki, dlatego i w zarządzie, i na
stanowiskach dyrektorskich, królują
u nas kobiety.
Exito Broker jest firmą rodzinną. Jak po-
godzić biznes ze sferą prywatną? Jaka
jest historia powstania firmy?

– Moja żona jest razem ze mną
członkiem zarządu, a syn dyrektorem
jednego z biur, ale dodam, że ciężko na
to zapracował, więzi rodzinne nie mają
tu nic do rzeczy. Jako firma rodzinna
mamy świadomość specyfiki zarzą-
dzania zespołem i budowania strategii.
Mamy zupełnie inny potencjał kapita-
łowy i model zarządzania, a w efekcie
inny ciężar priorytetów. W biznesie ro-
dzinnym satysfakcja klienta jest klu-
czowym elementem działalności, bo
na jego opinii i rekomendacji opieramy
swój rozwój, dopiero na końcu spoglą-
damy na zyski. Z kolei w korporacji ak-
cjonariusze oczekują przede wszystkim
zwiększenia udziału w rynku i maksy-
malizacji zysków.

W obrębie firmy jesteśmy jedną
wielką rodziną, relacje zawodowe są
oparte na wzajemnym poszanowaniu
i wspólnej odpowiedzialności za to, co
robimy. Panująca atmosfera jest w na-
szym przypadku atutem i sprawia, że
z przyjemnością przychodzimy do pra-
cy. Jednak praca, choćby najprzyjem-
niejsza, pozostaje pracą i nie przeno-
simy jej do domu, na grunt prywatny. To
pozwala nam zachować zdrowy roz-
sądek i higienę biznesową w codzien-
nych zmaganiach zawodowych.

Firma powstała jako działalność
gospodarcza prowadzona przez moją
żonę, ale z racji dynamicznego rozwo-
ju trzeba było przekształcić ją w spółkę
prawa handlowego, również z tego
względu, że najlepsi pracownicy są
premiowani opcjami na udziały. Tak wła-
śnie było z naszymi obecnymi wspólni-
kami.
Jakie są plany rozwojowe spółki?

– Mówiąc najprościej, nowe tech-
nologie. Z obecnym dorobkiem naj-
większym wyzwaniem na przyszłość
są dla nas rozwiązania związane z co-
raz to nowymi ryzykami. Wraz z inwe-
stycjami obserwowanymi w przemy-

śle, start-upami i zjawiskami, które sta-
nowią paliwo dla rozwoju gospodarki,
rynek ubezpieczeniowy bez wątpienia
będzie się niezwykle intensywnie roz-
wijał w obszarze innowacji. To, co wy-
znacza rozwój gospodarczy, wymaga
nowego spojrzenia na pokrycie ubez-
pieczeniowe. W związku z tym plany
spółek wchodzących w skład naszej
grupy koncentrują się wokół dostar-
czenia nowych rozwiązań i serwisu
opartego na najwyższej jakości. Klu-
czowy dla nas jest rozwój działalności
brokera reasekuracyjnego, ponieważ to
stąd najczęściej przychodzi know-how,
które jest implementowane na polski ry-
nek.

Liczba zidentyfikowanych ryzyk
ubezpieczeniowych i kwoty wydawane
na ubezpieczenia w Polsce jako procent
obrotu przedsiębiorstw są na krajo-
wym rynku bez porównania niższe niż
w pozostałych krajach Unii Europejskiej,
zwłaszcza Europy Zachodniej. Nie mam
wątpliwości, że dojdziemy do tego po-
ziomu, ale wymaga to czasu i edukacji.
Kierunki rozwoju spółki Exito Broker są
bezpośrednio skorelowane ze zjawi-
skami zachodzącymi w gospodarce
i trendami obserwowanymi na Zacho-
dzie.
Podsumowując, czy firmy mogą za-
oszczędzić, korzystając z rozwiązań
Exito?

– Ubezpieczenia w relacji klient–bro-
ker słusznie rozpatrywane są pod kątem
oszczędności. W starej anegdocie do
klienta przychodzi broker, a klient mówi
do niego, że chciałby polisę dobrą i ta-
nią. Broker na to: „A po co panu dwie?”.
To oczywiście sytuacja z przymrużeniem
oka, bo nie musi tak być. Trzeba umieć
wypośrodkować skalę odpowiedzial-
ności i ryzyka oraz cenę. Najważniejsza
jest odpowiedź na pytanie, co jest w da-
nym przypadku największym ryzykiem
i jak je zabezpieczyć. Dopiero gdy się tę
wiedzę posiądzie, można walczyć
o cenę. Strategia działania, którą pro-
ponujemy, odbywa się właśnie w tej ko-
lejności. Warunkiem sukcesu jest zna-
lezienie złotego środka z uwzględnie-
niem możliwości budżetowych klienta
oraz rozwiązań, które w ramach tych na-
kładów pozwolą uzyskać maksymalny
efekt, czyli obniżoną składkę na klu-
czowe ryzyka, zidentyfikowane dla da-
nej firmy. Na wynegocjowaną cenę rzu-
tuje m.in. szkodowość, dlatego nad tym
obszarem warto się szczególnie po-
chylić, aby ją zminimalizować.

Rozmawiał Jacek Markowski
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Przyczyn takiej sytuacji może być
kilka. Coraz większe zapotrze-
bowanie na energię elektrycz-

ną, przeciągająca się w czasie budo-
wa nowych mocy wytwórczych, nieza-
dowalający stan techniczny sieci prze-
syłowych, dołączanie do sieci dystry-
bucyjnych i przesyłowych jednostek
o ograniczonych zdolnościach regula-
cyjnych to zaledwie kilka czynnikow, któ-
re mogą zaburzyć stabilność systemu
elektroenergetycznego w Polsce. Ale to
nie jedyna możliwość, która może wy-
wołać blackout i pogrążyć nas w ciem-
nościach.

Atak cybernetyczny na energetykę
w Polsce najskuteczniej zdestabilizo-
wałby kraj. Zaledwie kilka kliknięć w kla-
wiaturę i wszyscy pogrążamy się w to-
talnym chaosie. Zagrożenie jest realne.
Patrząc na zdarzenia na Ukrainie w 2015
i 2016 roku, gdzie ludność została od-
cięta od dostaw energii elektrycznej,
oraz incydenty w kolejnych latach, mo-
żemy zauważyć powtarzalność proble-
mu. Sprawcy przeprowadzali ataki
DDoS i implementowali wtyczki zwią-
zane z systemami SCADA ofiarom
z branży przemysłowych systemów kon-
troli oraz sektorów energetycznych na
całym świecie. Patrząc jeszcze bardziej
wstecz, jako przykład można podać cy-
beratak na Estonię, który doprowadził do
paraliżu kraju przez kilka dni. Nie dzia-
łały banki, media, zablokowane zosta-
ły serwery oraz strony agend rządowych.
Niestety próby tego typu ataków pona-
wiają się cyklicznie rok do roku. Problem
istnieje, zagrożenie jest realne.

Niezależnie od sposobu wywoła-
nia blackoutu – przez cyberatak albo po
prostu zanik napięcia w bardziej typo-
wy sposób – faktem jest, że życie bez
prądu jest dzisiaj praktycznie niemoż-
liwe, bez względu na to, czy jesteśmy tyl-
ko jednostką, czy dużą organizacją.
Poczynając od najprostszych urządzeń,
z którymi wielu z nas się nie rozstaje, jak
choćby smartfon, wszystkie potrzebują
energii elektrycznej. Mało kto obecnie
wyobraża sobie życie bez tego uży-
tecznego gadżetu, bez komunikacji,
dostępu do informacji czy „centrum
dowodzenia” przy inteligentnych sys-

temach zarządzania domem. Patrząc
dalej, brak prądu powoduje brak oświe-
tlenia i paraliżuje infrastrukturę miast.
Niedziałające sygnalizatory na ulicach,
komputery w firmach i w domach ge-
nerują problemy komunikacyjne i in-
formacyjne. Nie załatwimy jakichkolwiek
spraw. Brak możliwości przesyłu i wy-
miany danych może stanowić poważny
problem. Nie będziemy w stanie nic za-
łatwić. Gdy wszystkie źródła zasilania
padają, nie ma łączności, informacji,
światła, ciepła, wody, a wreszcie je-
dzenia. Nie działają bankomaty, sklepy,
stacje benzynowe. Komunikacja, sa-
mochody będą jeździły jeszcze przez kil-
ka dni, pod warunkiem że wcześniej je
zatankowaliśmy. Przenośnie agregaty
na ropę pracowałyby jeszcze przez
chwilę , do wyczerpania paliwa. Na wy-
dobycie nowego nie byłoby już szans
bez prądu.

Stanęłyby serwery i stacje prze-
kaźnikowe. Komputery są już nieuży-

teczne. Nadejdzie chaos informacyjny
– radio i telewizja przestaną istnieć, sta-
ną drukarnie. Telefony nie będą działały
i stracimy kontakt z całym światem.
Transport przestanie działać, a w efek-
cie jedzenie nie będzie transportowane,
wyczerpią się awaryjne źródła zasilania
szpitali i innych ważnych instytucji. Naj-
większy dramat będzie dotyczył miejsc,
gdzie pomoc będzie najbardziej po-
trzebna – szpitali. Bez odpowiednich za-
bezpieczeń i prądu nie będą mogły być
podtrzymywane czynności życiowe,
przeprowadzane operacje ratujące ży-
cie. W ciągu kilku tygodni i miesięcy cho-

Życie bez prądu – blackout po polsku
Czy brak prądu może oznaczać totalny paraliż? Czy można się przed takim scenariu-
szem ochronić? Czy blackout po polsku to coś, czego należy się bać? Nie ulega wątpli-
wości, że problem zaników i spadków zasilania dotyczy każdego z nas. Brak ciągłości
zasilania w energię elektryczną może ograniczać właściwe funkcjonowanie obiektu, ale,
co ważniejsze, może mieć wpływ na prowadzenie działalności biznesowej i jej opłacal-
ność, a także na nasze życie i zdrowie.

Kiedy wiemy, że zagrożenie jest realne, możemy
próbować się przed nim chronić. W dzisiejszych
czasach paraliż energetyczny może prowadzić
do skutecznej destabilizacji kraju oraz życia każ-
dego z nas.

Fot. Kacper Bukowski

Izabela 
Lewandowska-Wiśniewska
SHEQ Partner, ekspert 
ds. bezpieczeństwa, zarządzania
ryzkiem i cyberbezpieczeństwa
dla biznesu, ekspert magazynu
„Rynek Inwestycji”



rzy umrą. Brak wody pitnej, bo przecież
wyłączą się stacje uzdatniania wody pit-
nej, brak ciepła, a wreszcie rozwijające
się choroby spowodują, że umierać
będą wszyscy. Chaos zarządczy, total-
na ciemność, bezradność – blackout po
polsku.

Jak się uchronić przed blackoutem?
Po tych czarnych scenariuszach czas
zejść na ziemię i zastanowić się, czy
można coś zrobić, żeby się przed tym
uchronić. Warto sięgnąć do podstaw
i zrozumieć problem od drugiej strony.
Czym jest właściwie zanik napięcia
i z czym się wiąże? To stan, w którym
wartość napięcia w złączu jest niższa niż
5 proc. wartości napięcia deklarowa-
nego. W zależności od czasu trwania
przerwy w dostawie energii elektrycznej
można podzielić na: katastrofalne (trwa-
jące dłużej niż 24 h), bardzo długie (trwa-
jące nie krócej niż 12 h i nie dłużej niż
24 h), długie (trwające nie krócej niż
3 min i nie dłużej niż 12 h), krótkie
(trwające nie krócej niż 1 s i nie dłużej
niż 3 min), przemijające (mikroprzerwy,
trwające krócej niż 1 s). Czas to istotny
czynnik, ale nie jedyny. Jest wiele prze-
pisów w tym zakresie, od podstawo-
wych, odnoszących się do typowych wy-
magań technicznych, aż po drugi ob-
szar – Krajowy Systemu Cyberbezpie-
czeństwa.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi
„Budynek, w którym zanik napięcia
w elektroenergetycznej sieci zasilającej
może spowodować zagrożenie życia lub
zdrowia ludzi, poważne zagrożenie
środowiska, a także znaczne straty ma-
terialne, należy zasilać co najmniej
z dwóch niezależnych, samoczynnie
załączających się źródeł energii elek-
trycznej oraz wyposażyć w samoczyn-
nie załączające się oświetlenie awaryjne
(zapasowe lub ewakuacyjne). W bu-
dynku wysokościowym jednym ze źró-
deł zasilania powinien być zespół prą-
dotwórczy”. Przepis ten nie precyzuje
jednak szczegółowych wymagań w za-
kresie niezawodności zasilania oraz
metodyki projektowania układów zasi-
lania.

Warto zastanowić się nad najprost-
szymi kwestiami, takimi jak dobór środ-
ków zabezpieczenia przed zaburze-
niami i nieprawidłowościami napięcia
sieciowego. Oczywiście w jakimś stop-
niu zależy to od kosztów usuwania
skutków ewentualnych awarii oraz od
roli, jaką dla użytkownika pełni dane
urządzenie odbiorcze. Ze względu na te
czynniki wyróżnia się grupę urządzeń
traktowanych jako odbiorniki o zna-

czeniu priorytetowym, do których nale-
żą obiekty związane z przetwarzaniem
szczególnie ważnych informacji i da-
nych, albo z procesami produkcyjnymi,
w których powstanie przerw prowadzi
do wystąpienia znacznych strat eko-
nomicznych, mających bezpośredni
wpływ na życie, zdrowie lub bezpie-
czeństwo człowieka – te są niezbędne,
żeby zapewnić prawidłowe funkcjono-
wanie określonej infrastruktury. Klu-
czowym zadaniem w ich funkcjonowa-
niu jest zapewnienie ciągłości zasilania
oraz określonej jakości napięcia zasi-
lającego np. serwerownie i centra prze-
twarzania danych.

Najbardziej zalecanym sposobem
zapewnienia poprawności zasilania
urządzeń wrażliwych jest zastosowanie

systemów zasilania gwarantowanego
UPS. Ich zadaniem jest w przypadku za-
niku lub nieprawidłowości napięcia
sieciowego dostarczenie energii do
odbiorników (przy wykorzystaniu ener-
gii zgromadzonej w akumulatorach)
w określonym czasie, niezbędnym do
bezpiecznego, kontrolowanego zakoń-
czenia realizowanych procesów, a czę-
sto dodatkowo poprawa jakości na-
pięcia dostarczanego do odbiorników.
Jest wiele rodzajów zasilaczy UPS. Przy
poziomach mocy obecnie produkowa-
nych UPS ich częstym nabywcą stają się
jednostki przemysłowe, w których nawet
krótkotrwałe przerwy w zasilaniu wiążą
się z uruchamianiem długotrwałych
i uciążliwych procedur rozruchowych,
a nawet krótkotrwałe przestoje w pra-
cy pociągają za sobą znaczne straty fi-
nansowe. 

Zastosowanie UPS jest niezbędne
w budynkach użyteczności publicznej,
usługowych i handlowych, bankach,
biurowcach, urzędach itp. Brak UPS
w tych obszarach może pociągać za
sobą straty finansowe większe niż na-
kłady potrzebne, aby zastosować sys-
temy zasilania gwarantowanego i za-
pewnić ich niezakłócone, poprawne
funkcjonowanie.

W szpitalach, obiektach wojsko-
wych czy górniczych – z uwagi na ich
specyfikę – zwyczajne rozwiązania UPS
są niewystarczające. Może się oka-
zać, że wymagane jest wprowadzenie
specjalnych konstrukcji, dostosowa-
nych do nietypowych warunków dzia-
łania tych jednostek. Te bazowe roz-
wiązania to jedna z możliwości. Innym

rozwiązaniem jest wprowadzenie me-
chanizmu rynku mocy, który ma nas
uchronić przed brakiem prądu (i jego
następstwami).

Kolejna sprawa to systemy maga-
zynowania energii – zasada działania
podobna jest do powerbanków, wypeł-
nionych energią akumulatorów, które
mogą posłużyć do ładowania innych
elementów. Jeśli przyczyną wyłączenia
będzie cyberatak, to do problemu trze-
ba podejść globalnie, na innej płasz-
czyźnie, choćby poprzez Krajowy Sys-
tem Cyberbezpieczeństwa i związane
z nim wymagania. Kiedy wiemy, że za-
grożenie jest realne, możemy przy-
najmniej próbować się przed nim chro-
nić. Paraliż energetyczny w dzisiejszych
czasach prowadzi do skutecznej de-
stabilizacji kraju, a tym samym życia
każdego z nas. �
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Zastosowanie UPS jest niezbędne w budynkach
użyteczności publicznej, usługowych i handlo-
wych,bankach, biurowcach, urzędach itp. Brak
UPS w tych obszarach może pociągać za sobą
straty finansowe większe niż nakłady potrzebne,
aby zastosować systemy zasilania gwarantowa-
nego i zapewnić ich niezakłócone, poprawne funk-
cjonowanie. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko
podstawowy  element w zapewnieniu ciągłości 
zasilania. Żeby się ochronić przed blackoutem 
potrzebne są działania globalne, jak komplek-
sowe zarządzanie infrastrukturą energetyczną
kraju, Krajowy System Cyberbezpieczeństwa.
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Wkażdej firmie z różnych powo-
dów może dojść do awarii za-
silania. Niezależnie od przy-

czyn czy zdarzeń, które nie zawsze
można przewidzieć, w celu maksymal-
nego zabezpieczenia swojego przed-
siębiorstwa przed awarią oraz jej po-
tencjalnymi skutkami warto sięgnąć po
najnowocześniejsze rozwiązania tech-
nologiczne. Uchronią one firmę przed
potencjalną przerwą w procesie pro-
dukcyjnym lub w działalności, zara-
zem zapobiegając ewentualnym stra-
tom biznesowym wynikłym z takiego
zdarzenia. – Szczęśliwie często kończy
się na utracie prądu na parę minut, lecz

bywa i tak, że straty wynikające z awa-
rii mogą iść w setki, jeśli nie miliony
– i to dolarów, a nie złotych. Co więcej,
w przypadku niektórych branż samo
przerwanie procesu technologicznego
przez awarię może generować ogrom-
ne straty, chociażby tam, gdzie wyma-
gane jest przechowywanie produktów
w chłodziarkach. Nie wspominając już
o ryzyku związanym z awarią systemów
komputerowych. Nagłe odłączenie za-
silania od komputera czy serwera może
poskutkować utratą ważnych danych
– mówi Cezary Gutowski, kierownik
wsparcia sprzedaży systemów zasilania
gwarantowanego i szaf teleinforma-
tycznych w Schneider Electric.

Wyjątkowe urządzenia, 
łatwa instalacja

Dobrym rozwiązaniem są zasila-
cze awaryjne Easy UPS 3S o mocy
10–40 kVA, wprowadzone na rynek
przez Schneider Electric. Wyjątkowe po-
łączenie optymalnej wielkości i za-
awansowanych funkcji jest w stanie
zabezpieczyć najważniejsze urządzenia
w przedsiębiorstwie przed potencjal-
nymi szkodami – niezależnie od tego,
czy problemem będzie niespodziewa-
ny skok napięcia, czy przerwa w do-
stawie energii. Wszechstronność i ela-
styczność zasilacza to jedne z jego
największych zalet.

Czasami właściciele firm wybiera-
ją rozwiązania o słabszych parame-
trach, które są im znane, w obawie
przed procesem instalacyjnym i wdro-
żeniowym nieznanego urządzenia.
Strach przed innowacjami nie powinien

mieć miejsca, bowiem producent pro-
ponuje wsparcie serwisowe przy uru-
chamianiu urządzenia. Dzięki temu
sama instalacja, a także późniejsza
obsługa i serwisowanie urządzenia nie
sprawią najmniejszego problemu.
Wsparcie producenta daje także gwa-
rancję, że zasilacz awaryjny został pra-
widłowo zainstalowany i skonfiguro-
wany tak, aby działać w najbardziej wy-
dajny, optymalny i zarazem bezpieczny
sposób.

Co ważne, takie wsparcie jest do-
stępne nie tylko na początku, ale
i przez cały okres użytkowania Easy UPS
S3. Producent świadczy swoim klientom
szeroką gamę usług, a serwisowanie zo-
stało maksymalnie uproszczone. Przy-
kładowo serwisanci nie będą mieli pro-
blemu z otworzeniem urządzenia – wy-
starczy sięgnąć po przedni panel
z mocowaniem magnetycznym.

Mikrocentra danych 
– wygoda i bezpieczeństwo

Mikrocentra danych są montowane
i testowane w fabryce, a następnie wy-
syłane do klientów w formie pojedyn-
czego kontenera zaopatrzonego we
wszystkie niezbędne systemy zasilania,
chłodzenia, bezpieczeństwa i zarzą-
dzania (DCIM). Rozwiązania kontene-
rowe stanowią odpowiedź na typowe
problemy pojawiające się podczas bu-
dowy centrów danych w ośrodkach
zamiejscowych, środowiskach prze-
mysłowych i miejscach, w których nie
ma możliwości postawienia niezależ-
nego budynku ani wygospodarowa-
nia osobnego pomieszczenia na cen-
trum danych. Kompaktowe centra da-
nych świetnie sprawdzają się nie tylko
w przypadku lokalizacji zdalnych lub
tymczasowych, lecz także na terenach
szczególnie narażonych na trudne wa-

Jak uchronić się przed stratami
związanymi z zanikiem zasilania?
Zaniki i spadki zasilania, nieprawidłowo ustawione parametry zasilaczy, nieprzyjazna
pogoda – każdy słyszał o przynajmniej kilku niebezpiecznych sytuacjach będących na-
stępstwem tego typu problemów, a zanik zasilania może spowodować duże straty dla
firmy. Dlatego należy się odpowiednio zabezpieczyć. Na ratunek przedsiębiorcom przy-
chodzą zasilacze awaryjne Easy UPS 3S.

Sebastian Chojnacki
ITB Marcom Manager CEE 
& Service Global Marketing, 
IT Business, Schneider Electric



runki atmosferyczne oraz kataklizmy,
jak trzęsienia ziemi czy powodzie. Mi-
kromodułowe data center to wysoki sto-
pień bezpieczeństwa danych, jak rów-
nież potencjał dla przedsiębiorców,
którzy chcą szybko rozpocząć swoją
działalność w dowolnym miejscu na
świecie.

Jedną z najbardziej istotnych ko-
rzyści płynących z wykorzystania kon-

tenerów jest łatwa i szybka instalacja.
Prefabrykowane moduły do centrów
danych dostarczane są bezpośrednio
do miejsca montażu, w postaci gotowej
do uruchomienia. Co więcej, ich kon-
strukcja jest skalowalna, dzięki czemu
możliwa jest rozbudowa infrastruktury
IT oraz jej dowolne, elastyczne modyfi-
kowanie na kolejnych etapach wdro-
żenia. Jednym z rozwiązań tego typu są

kontenery SmartShelter od Schneider
Electric. – Kiedy centrum danych zain-
stalowane jest bliżej głównego ośrodka,
w łatwy sposób można realizować prze-
twarzanie danych w czasie rzeczywi-
stym i rozwiązywać problemy z opóź-
nieniami i przepustowością. Nasze kon-
tenery SmartShelter wyposażone są
w zaawansowane oprogramowanie
Struxureware Data Center Expert, dzię-
ki któremu zapewniają m.in. monitoring
w czasie rzeczywistym, raporty oraz wy-
kresy definiowane przez użytkownika.
Infrastruktura IT w kontenerze to roz-
wiązanie przystosowane nie tylko do
użytkowania w skrajnie trudnych wa-
runkach, np. na pustyni, lecz także w sy-
tuacjach, kiedy chcemy oszczędzić
przestrzeń do prowadzenia podstawo-
wej działalności przedsiębiorstwa
– mówi Cezary Gutowski.

System zarządzający infrastrukturą
Data Center Expert powiadamia użyt-
kownika o wszelkich usterkach i wysy-
ła do niego informacje o newralgicznych
zdarzeniach w infrastrukturze, przez co
działanie całego centrum danych jest
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Czasami właściciele firm wybierają rozwiązania
o słabszych parametrach, które są im znane, 
w obawie przed procesem instalacyjnym i wdro-
żeniowym nieznanego urządzenia. Strach przed
innowacjami nie powinien mieć miejsca, bowiem
producent proponuje wsparcie serwisowe przy
uruchamianiu urządzenia. Dzięki temu sama 
instalacja, a także późniejsza obsługa i serwiso-
wanie urządzenia nie sprawią najmniejszego
problemu.

�

Rozwiązania Data Center Schneider Electric



bardziej przewidywalne i niezawodne.
Do istotnych korzyści zalicza się też idą-
cy w parze z preinstalacją systemu
mniejszy koszt jego konfiguracji i wdro-
żenia.

Kontenery SmartShelter mieszczą
w sobie całą fizyczną infrastrukturę
centrum danych – zmontowaną, prze-
testowaną i zamkniętą w jednym kon-
tenerze transportowym, zgodnym z nor-
mami ISO. To ekonomiczna propozycja
dla przedsiębiorstw zainteresowanych
wykorzystaniem prefabrykowanych cen-
trów danych w swojej działalności.

Optymalizacja zużycia energii
Zużycie energii w centrach danych

staje się w szybkim tempie problemem,
zarówno w aspekcie środowiskowym,
jak i biznesowym. Koszty obsługi ser-
werowni gwałtownie rosną, co wynika
z powstawania coraz większej ilości da-
nych, które trzeba udostępniać, prze-
twarzać, przesyłać i przechowywać.
Stale zwiększana w tym celu moc obli-
czeniowa urządzeń powoduje z kolei
wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną niezbędną do ich zasilania

i chłodzenia – tradycyjne centra danych
zużywają na ten cel nawet 50 proc. ca-
łej pobieranej energii. Dlatego Green IT,
a więc m.in. racjonalne i oszczędne po-
dejście do kosztów energii, to przy-
szłość, niezależnie od tego, czy żyjemy
w czasach recesji gospodarczej, czy
boomu.

Głównym problemem wynikającym
ze wzrostu zużycia energii w centrach
danych jest przede wszystkim większe
zapotrzebowanie na chłodzenie. Zgod-
nie z prawami fizyki doprowadzona
energia wydziela się w postaci ciepła.
Gdy mówimy o centrach danych zuży-
wających duże ilości energii, musimy
określić zapotrzebowanie na prąd ko-
nieczny do zasilania elektroniki, jedno-
cześnie pamiętając o energii niezbęd-
nej do zapewnienia chłodzenia. 1 kW
mocy zużywanej przez centrum da-
nych oznacza około 1 kW ciepła, które
trzeba odprowadzić, aby nie doszło
do przegrzania systemów.

Obecnie większość instalacji w ser-
werowniach jest przewymiarowanych,
a co za tym idzie, generuje nadmierne
zużycie energii. Bardzo dobrym sposo-

bem na rozwiązanie tego problemu
jest stosowanie systemów modułowych
i skalowanych, które można rozbudo-
wać wraz ze wzrostem bieżących po-
trzeb firmy. Takie podejście umożliwia
znaczne oszczędności, ponieważ klien-
ci są w stanie na bieżąco rozbudowy-
wać swoje systemy, unikając koniecz-
ności ponoszenia nadmiernych nakła-
dów finansowych na początku inwe-
stycji.

Rozwiązaniem kompleksowym, któ-
re Schneider Electric proponuje do
centrów danych jest skalowalna archi-
tektura InfraStruXure™, łącząca roz-
wiązania zasilania, chłodzenia, szafy
19”, narzędzia do monitorowania, za-
rządzania i zapewniania bezpieczeń-
stwa oraz usługi serwisowe. Oferuje ona
rzędowe systemy klimatyzacji oraz sys-
tem z przejściami gorącego powietrza,
dzięki którym możliwa jest poprawa
skuteczności chłodzenia i większa kon-
trola temperatury. Szacuje się, że samo
przejście z chłodzenia pomieszczeń
na rzędowy system klimatyzacji po-
zwala zaoszczędzić średnio 35 proc.
kosztów energii elektrycznej. �

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI18
�

InfraStruXure™ Schneider Electric
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W październiku 2018 roku fir-
mie Schneider Electric został
przyznany Złoty Medal „Rynku
Inwestycji” za produkt Easy
UPS 3S. Jest to najlepszy pro-
dukt zapewniający ciągłość
działania systemów krytycznych
przedsiębiorstwa.

Nagrodzone rozwiązanie jest przystoso-
wane do pracy w trudnych warunkach
środowiskowych, przez co jest wybierane
wszędzie tam, gdzie standardowe rozwią-
zania nie spełniają oczekiwań. Możliwość
elastycznych konfiguracji akumulatorów
w wersji modułowej standard, wysokiej
pojemności, jak również klasycznych blo-
ków akumulatorowych, daje szerokie pole
różnorodnych konfiguracji.
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Wbrew stereotypowi dla start-
-upów liczą się nie tylko pie-
niądze. Oprócz kapitału nie-

zbędne do dalszego rozwoju są kon-
takty, networking oraz wiedza do-
świadczonych biznesmenów i aniołów
biznesu. Zdobycie finansowania bez od-
powiedniego wsparcia w prowadzeniu
biznesu nie gwarantuje sukcesu, po-
nieważ nowe technologie wymagają
przede wszystkim otrzymania szansy
i relacji biznesowych, które pozwolą
sprawdzić pomysł na danym rynku,
a potem wiedzy, jak i gdzie go skalować.
Właśnie mentoring wskazała ponad
połowa badanych (58 proc.) jako jeden
z kluczowych czynników sukcesu, któ-
re miały znaczenie w dotychczasowym
rozwoju start-upu.

Co możemy zyskać na 
współpracy ze start-upem?

Opracowując nowe technologie
i procesy, firmy mają szansę stać się in-

nowacyjne oraz uzyskać przewagę
konkurencyjną na rodzimym rynku.
Konkurencja nie śpi, także jeśli sektor,
w którym działamy, uznawany jest za
mało innowacyjny, może niespodzie-
wanie się okazać, że nieznana dotąd fir-
ma wprowadza do produkcji innowację
produktową lub procesową opartą na
przeprowadzonych pracach badaw-
czo-rozwojowych.

Większość firm stara się utrzymać
w tajemnicy efekt prowadzenia prac ba-
dawczo-rozwojowych, aby uniknąć bez-
pośredniej konfrontacji z konkurencją,
która ze względu na większy zasób fi-
nansowy oraz większą elastyczność
będzie w stanie uzyskać pożądany
efekt znacznie szybciej – w kilka mie-
sięcy, podczas gdy zespół badawczy
w małym podmiocie opracowywał go
kilka lat metodą prób i błędów.

Obszary zainteresowań
Zainteresowaniem wśród start-upów

cieszą się następujące branże: Industry
4.0 oraz Internet of Things (IoT). Naj-
większym zainteresowaniem cieszą się
IoT, Big Data i analityka. Przy użyciu spe-
cjalnych algorytmów możemy przykła-
dowo obserwować i analizować za-
gregowane dane o sprzedaży, naszych
klientach i ruchach na naszych porta-
lach społecznościowych i w mediach
społecznościowych. Jesteśmy w stanie
ocenić obiektywnie efekty naszej kam-
panii marketingowej czy strategii mar-
ki. Dzięki takim innowacyjnym rozwią-
zaniom łatwiej odpowiedzieć sobie na
pytanie, czy klienci, których określiliśmy
jako naszą grupą docelową, rzeczywi-
ście są zainteresowani naszym pro-
duktem.

Cel: komercjalizacja pomysłu
Największą popularnością cieszy

się sprzedaż produktu w modelu SaaS
(software as a service), która zapewnia
start-upom regularność przychodów
na poziomie 50 proc. Nowością jest mo-
del „indywidualnego wdrożenia u klien-
ta” – 37 proc. stosujących go start-
-upów zarabia regularnie. Najczęściej

posługują się nim firmy z obszaru IoT,
analityki, business intelligence i Big
Data.

Zasadniczym celem nowych roz-
wiązań jest ich komercjalizacja i wdro-
żenie na rynek. Chodzi o to, żeby móc
przetestować ciekawe pomysły w wa-
runkach rzeczywistych i potem je sko-
mercjalizować. Co trzeci start-up jest
chętny do współpracy z dużym bizne-
sem i widzi wartość zarówno w promo-
waniu swojej technologii przy pomocy
partnera korporacyjnego, jak i w po-
dejmowaniu wspólnych wysiłków
w pracy nad innowacjami (co-deve-
lopment). 82 proc. badanych deklaruje
chęć do współpracy z korporacją.

Z przedstawionych danych płynie
istotny wniosek – nadal konieczne jest
stymulowanie współpracy start-upów
z korporacjami i przedsiębiorstwami.
Skuteczność tej kooperacji powinna
przynosić możliwie największe korzyści
obu zaangażowanym stronom – start-
-upom oraz firmom korzystającym z ich
rozwiązań.

Platforma startowa Idealist
Jednym z takich działań, w których

biorę udział jako ekspert ds. relacji z biz-
nesem, jest projekt „Platforma Starto-
wa”, realizowany przez Polską Agen-
cję Rozwoju Przedsiębiorczości w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia. Jego celem jest wsparcie
pięciu województw z obszaru Polski
Wschodniej: podkarpackiego, lubel-
skiego, warmińsko-mazurskiego, świę-
tokrzyskiego i podlaskiego. Nadrzęd-
nym celem jest wzrost liczby innowa-
cyjnych przedsiębiorstw na tym obsza-
rze.

Platforma, w której uczestniczę,
koncentruje się na następujących bran-
żach: energetyce, IT/ICT, turystyce, me-
dycynie i zdrowiu – są to regionalne spe-
cjalizacje województwa lubelskiego.
Nabór wniosków do projektu rusza
2 stycznia 2019 roku. Zachęcamy do
współpracy z platformą i zgłaszania in-
nowacyjnych pomysłów do platformy
Idealist. �

Wspierajmy start-upy
Coraz więcej słyszymy o inwestycjach w nowe technologie, w tym w start-upy. 
Czego właściwie start-upy szukają i kim są ich założyciele? Czy chodzi wyłącznie 
o pozyskanie kapitału?

Joanna Kwiecińska
Wiceprezes Zarządu, Europejskie
Centrum Innowacji Sp. z o.o.
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Panie prezesie, w felietonie pt. „Okiem
praktyka – czasami krytycznie” od-
niósł się pan do konferencji RISK 2018,
ale także wskazał pan ważny problem,
który został jedynie zasygnalizowany.
Czy mógłby pan rozwinąć i wyjaśnić
czytelnikom tę kwestię?

– Sprawa dotyczy bardzo dziwnej
i niejednoznacznej sytuacji na polskim
rynku badań diagnostycznych w ocenie
stanu technicznego urządzeń będą-
cych pod dozorem Urzędu Dozoru Tech-
nicznego. Zasygnalizowałem postępu-
jącą monopolizację rynku usług dia-
gnostycznych przez UDT, a zwłaszcza
Centralne Laboratorium Dozoru Tech-
nicznego w Poznaniu. Proces ten bardzo
dynamicznie rozwija się od 2016 roku
i jest bezpośrednio związany z progra-

mem działania obecnego kierownictwa
UDT, które słusznie inwestuje w sprzęt
diagnostyczny i rozwój kadry specjali-
stów – inspektorów, którzy dostrzegli
wcześniej kwestionowaną i niechętnie
uznawaną przez sam UDT metodę ba-
dań diagnostycznych urządzeń tech-
nicznych NDT z zastosowaniem meto-
dy emisji akustycznej AE, a teraz zaczęli
ją wprowadzać do swojej działalności
jako metodę innowacyjną oraz zalecać
do stosowania jako alternatywę w ba-
daniu nowych urządzeń, eksploatowa-
nych przy wykonywaniu rewizji we-
wnętrznej i próby ciśnieniowej w obo-
wiązkowych badaniach okresowych
– jako badanie zastępcze innymi me-
todami badań NDT. 

To duża zmiana w podejściu UDT do
badań metodą emisji akustycznej oraz
zakresu jej stosowania, ale niestety na
tym nie koniec tego dynamicznego pro-
cesu związanego głównie z pojawie-
niem się w CLDT dr. inż. Ireneusza Ba-
rana wraz z grupą współpracowników,
którzy przeszli do pracy w CLDT z Poli-
techniki Krakowskiej. Znam historię
działania tego krakowskiego laborato-
rium i trudności, jakie napotykał dr Ba-
ran w swojej rynkowej – nienaukowej
– działalności diagnostycznej AE na ryn-
ku polskim. Dodajmy – rynku, który był
w minionych latach zdominowany przez
Laboratorium Politechniki Warszaw-
skiej – Wydziału Inżynierii Materiałowej,
która zawsze bardzo wymiernie zasilała
kadrowo UDT oraz działający na bazie
PW – sprzętowo i kadrowo – Materials
Engineers Group Sp. z o.o. Okazuje się,

że Ireneusz Baran postanowił w sposób
bezprecedensowy zmonopolizować ry-
nek usług NDT-AT – badań emisją aku-
styczną, wykorzystując obecną uprzy-
wilejowaną pozycję reprezentanta UDT
i skutecznie posługując się szyldem
CLDT w myśl rzekomego „działania
w obszarze bezpieczeństwa urządzeń
technicznych w oparciu o szereg aktów
prawnych”.

Elementami tej monopolizacji są
m.in. kolportowane informacje, jakoby
CLDT–UDT na mocy Ustawy o dozorze
technicznym było jedynym uprawnio-
nym podmiotem do prowadzenia takich
badań. Jest to opinia nieuprawniona
i prawnie nieuzasadniona, ponieważ
w realiach polskich funkcjonuje bardzo
dużo uznanych – właśnie przez UDT
– laboratoriów badawczych oraz uzna-
nych, stosujących bardzo wiele znanych
i znormalizowanych metod badań dia-
gnostycznych NDT. Takim uznanym la-
boratorium, stosującym od 13 lat metodę
emisji akustycznej w badaniach dia-
gnostycznych dla oceny stanu tech-
nicznego różnego rodzaju urządzeń, jest
Acoustic Emission Diagnostic Polska
Sp. z o.o. Od początku naszego istnie-
nia na polskim rynku działaliśmy i dzia-
łamy zgodnie z obowiązującym prawem
i w pełni honorujemy pozycję i autory-
tet UDT w kwestii nadzoru i bezpie-
czeństwa technicznego. Był czas, że
UDT pozytywnie odnosił się do naszej
działalności merytorycznej oraz licznych
działań w zakresie popularyzacji badań
metodą emisji akustycznej. Jest na to
wiele dowodów, m.in. potwierdzenia

UDT, pozwól żyć
Jesteśmy za wolnym rynkiem i transparentnością w wyłanianiu wykonawców badań AT
w przemyśle. Do roku 2015 tak było, teraz UDT i CLDT załatwiają zlecenia na telefon,
poprzez wizyty w zakładach na szczeblu kierowniczym i zawieranie umów ramowych
z pominięciem przetargów publicznych. Mam nadzieję, że przygotowywane i zapowie-
dziane przez minister Jadwigę Emilewicz zmiany w Ustawie o zamówieniach publicz-
nych ukrócą te praktyki, szczególnie szeroko stosowane w spółkach Skarbu Państwa
– mówi Andrzej Kaźmierczak, prezes zarządu AED Polska Sp. z o.o.



kierownictwa UDT z należycie wyko-
nanych badań AT na urządzeniach do-
zorowanych w przemyśle rafineryjnym
i chemicznym w formie referencji, za-
proszenia na szkolenia w ramach
Akademii UDT oraz do uczestnictwa
w konferencjach pod patronatem UDT,
zlecenia UDT na wykonywanie badań
AT w roli podwykonawcy, Porozumienie
o współpracy w relacji UDT–AED Polska,
które służyło wymianie wiedzy o meto-
dzie, literaturze, procedurach i instruk-
cjach wykonywania badań AT, szkole-
niu kadry inspektorów UDT oraz kon-
taktach z producentami aparatury po-
miarowej i ekspertami z zakresu badań
metodą AE.

Tak było, ale już nie jest – porozu-
mienie, o którym wspomniałem, zosta-
ło przez nowe kierownictwo UDT wy-
powiedziane, a uzasadnieniem była
rzekoma konieczność zachowania
przez UDT bezstronności. Dziwne, po-
nieważ to kierownictwo UDT zabiegało
swego czasu o zawarcie takiego poro-
zumienia i nadal istnieje kilkanaście po-
dobnych porozumień pomiędzy UDT
i uczelniami wyższymi, laboratoriami,
przemysłem, instytutami naukowo-ba-
dawczymi, urzędami i izbami, gdzie nie
mówi się już o konieczności zachowa-
nia bezstronności w działaniu UDT.
W moim odczuciu moje publikacje i wy-
stąpienia m.in. na konferencjach RISK,

które czasami wskazywały na niedo-
statki w funkcjonowaniu UDT oraz bra-
ki w kontaktach i w przekazywaniu in-
formacji oraz dokumentów z UDT uzna-
wanym przez Urząd laboratoriom, w re-
zultacie przyniosły odwrotny skutek
– efektem nie były starania o poprawę
relacji, a jedynie skrajny ostracyzm
w stosunku UDT do AED Polska. Nie je-
steśmy już zapraszani na konferencje
organizowane przez UDT lub pod jego
patronatem i pomimo naszych zgłoszeń
niejednokrotnie otrzymujemy odpowie-
dzi o rzekomym braku miejsc dla ko-
lejnych uczestników.

Znacznie bardziej bulwersuje nas
fakt, że UDT – nie mając akredytacji Pol-
skiego Centrum Akredytacji w zakresie
badań i certyfikacji laboratoriów, jeże-
li chodzi o badania metodą emisji aku-
stycznej – certyfikuje i wykonuje audy-
ty w innych laboratoriach. Tym samym
robi to bez wymaganych uprawnień.
Mało tego, CLDT–UDT prowadzi kon-
kurencyjną działalność komercyjną
w zakresie badań AT, a każde labora-
torium uznane musi przesyłać wyniki
swoich badań do UDT w celu ich za-
opiniowania, co w praktyce wiąże się
z ich kontrolowaniem, opiniowaniem
i zatwierdzeniem. Laboratorium AED
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Cieszy mnie informacja, że CLDT–UDT publicznie
głosi nową wykładnię prawną, wskazując, że
w szczególnych przypadkach badania AT-NDT
mogą wykonać też inne laboratoria uznane, nie-
stety tylko w sytuacji, gdy CLDT–UDT nie może
w ustalonym terminie wykonać takiego badania
AT. Z niezrozumiałych powodów laboratorium
CLDT–UDT przypisuje sobie prawo pierwszeństwa.

�



Polska przestrzega tych zasad narzu-
conych przez UDT, ale nikt nie kontro-
luje i nie opiniuje wyników badań AT
wykonanych przez przedstawicieli
CLDT–UDT. Czy to jest sytuacja po-
prawna? Chyba nie. Obecne działania
promocyjne CLDT–UDT ukierunkowane
są na wmówienie „jedynej słusznej wy-
kładni UDT”, że badania metodą emi-
sji akustycznej może wykonywać tylko
i wyłącznie UDT. Takie stanowisko pre-
zentuje UDT poprzez swoich reprezen-
tantów – inspektorów w terenie – za-
równo w mowie, jak i na piśmie. Być
może mamy do czynienia z przysło-
wiowym światełkiem w tunelu, ponieważ
– jak publicznie stwierdził obecny dy-
rektor CLDT–UDT dr inż. Wojciech Ma-
naj na konferencji NDT w Kołobrzegu
– laboratoria uznane będą mogły ewen-
tualnie prowadzić badania AT za zgo-

dą UDT wtedy, kiedy CLDT nie będzie
miał możliwości ich wykonania. Takie
jest oficjalne stanowisko zaprezentowa-
ne uczestnikom konferencji NDT i użyt-
kownikom urządzeń dozorowanych.

Kolejne posunięcie mające cha-
rakter zmowy, a w mojej ocenie wręcz
patologii, to preferencyjny układ, jaki
stworzono dla CLDT–UDT, głównie
w spółkach Skarbu Państwa. Nie ma już
transparentnych postępowań przetar-
gowych, konkursów ofert, referencji
i ocen kompetencji. W ich miejsce są
magicznie zawierane umowy ramowe,
które gwarantują wieloletnie zlecenia,
bardzo wysokie i nieuzasadnione ryn-
kowo zarobki i jak na razie święty spo-
kój po stronie zamawiającego usługę.
Odrębną kwestią, ale jak sądzę bardzo
istotną dla budżetu państwa, są wygó-
rowane stawki usług – dla badań dia-

gnostycznych z wykorzystaniem meto-
dy emisji akustycznej w ogóle nieujęte
w cenniku urzędowym, podczas gdy
wszelkie wyceny dokonuje się w opar-
ciu o konsultacje z dr. inż. Ireneuszem
Baranem. Mamy uprawnione obawy, że
jakość usług laboratorium CLDT–UDT,
których nikt nie kontroluje i nie weryfikuje
merytorycznie, nie jest zgodna z obo-
wiązującymi normami i procedurami.
Najważniejszy efekt tych badań to fakt,
że zamawiający, który takie badania
musi wykonać, otrzymuje papier z pie-
częcią UDT i zgodą na dopuszczenie
badanego urządzenia do dalszej eks-
ploatacji. Czy to może być bezpieczna
eksploatacja? Jeśli już, to do pierwszej
poważnej awarii.

Nie przedstawiam powyższej sytu-
acji ot tak, mamy wiele dowodów na to,
że działania podejmowane w zakresie
prowadzenia przedmiotowych badań
przez UDT–CLDT noszą znamiona nie-
uczciwych praktyk, a same wyniki ba-
dań są niewiarygodne i nierzetelne.
Badania są przeprowadzone – jak już
wspomniałem – niezgodnie z normami
i procedurami, ale po stronie przemy-
słu nie ma fachowców, którzy mogliby
merytorycznie odnieść się do przed-
stawionych wyników badań, ich kosztów,
sformułowanych zaleceń i wniosków.
Poza tym nikt nie chce – jak mówią
przedstawiciele zakładów przemysło-
wych – zadzierać z UDT, bo zawsze
mogą coś wyłączyć, lepiej się dogadać.
Czy w ten sposób należy budować kul-
turę bezpieczeństwa technicznego oraz
świadomość techniczną użytkownika?
Wskazuje pan na monopolistyczną po-
zycję Urzędu Dozoru Technicznego
na polskim rynku badań diagnostycz-
nych – metodą emisji akustycznej
– urządzeń technicznych. Co się zmie-
niło w ostatnim czasie? Czy tak jest też
na innych rynkach?

– Pozycja Urzędu Dozoru Technicz-
nego i Inspektora UDT, który często po-
wołuje się w swoich opiniach na Usta-
wę o dozorze technicznym, jest szcze-
gólna, uprzywilejowana, i wcale nie
przekłada się na wiarygodność wyników
wielu badań AT oraz modne dzisiaj
politycznie hasła: zrównoważony i od-
powiedzialny rozwój, transparentność,
konkurencyjność, innowacyjność i bez-
pieczeństwo procesowe. Porównując
dzisiejszą pozycję inspektora UDT,
przedstawiciele przemysłu wskazują, że
ustawa daje mu szczególne uprawnie-
nia, m.in. w zakresie wejścia na teren in-
stalacji czy zakładu przemysłowego, ab-
solutnego prawa do kontroli urządzeń.
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To rozwiązanie akceptowalne, ale jeżeli
towarzyszy temu postawa ex cathe-
dra, arogancja, a nawet brak właści-
wego zabezpieczenia z zakresu środ-
ków ochrony osobistej oraz BHP – poza
kaskiem i kamizelką z napisem UDT
– w trakcie inspekcji, to nie jest to z pew-
nością wzór do naśladowania. Widzą to
już wszyscy, niestety tylko nieliczni są go-
towi zwrócić na to uwagę.

Kolejna kwestia dotyczy tego, że
UDT to urząd, który weryfikuje, audytu-
je inne laboratoria, szkoli specjalistów,
przyznaje im wymagane certyfikaty
personalne, wykonuje co 2 lata audyt
uznanych laboratoriów badawczych,
wydaje niepublikowane instrukcje i pro-
cedury dla swoich struktur, ale nie są
one dostępne dla użytkowników urzą-
dzeń dozorowanych przez UDT i labo-
ratoriów uznanych przez UDT pomimo
zawartych umów cywilno-prawnych
z tymi podmiotami. To tak jakby policjant
z sekcji ruchu drogowego był nie tylko
funkcjonariuszem państwowym kon-
trolującym przestrzeganie obowiązu-
jącego prawa o ruchu drogowym, ale
jednocześnie był instruktorem nauki
jazdy, egzaminatorem na prawo jazdy,
stacją kontroli pojazdów i posiadał
uprawnienia do stanowienia i interpre-
tacji prawa oraz miał prawo do karania
i był w tych działaniach odciążony od-
powiedzialności za wykonane czynno-
ści, aby nikt inny nie mógł ocenić jego
działań.

Powszechną od kilku lat praktyką
oddziałów UDT było niewydawanie de-
cyzji administracyjnych w zakresie wy-
rażenia zgody na badania zastępcze
metodą emisji akustycznej – było to za-
łatwiane telefonicznie. Wnioskodawca
zazwyczaj nie otrzymywał pisemnej zgo-
dy na swój formalnie złożony wniosek.
Ta sprawa uległa już pozytywnej zmia-
nie, ale oddział UDT, wykonując zale-
cenia CLDT–UDT, sugeruje użytkowni-
kowi – wnioskodawcy odstąpienie od
dalszego postępowania w sprawie swo-
bodnego wyboru uznanego laboratorium
posiadającego uprawnienia do wyko-
nywania badań AT. Zgoda na takie ba-
dania zastępcze uwarunkowana jest
stwierdzeniem urzędu. Zazwyczaj zgo-
da na badania zastępcze ze strony UDT
jest, ale pod warunkiem że badania te
wykona CLDT–UDT, i nie przeszkadza tu-
taj fakt, że wspomniane laboratorium nie
posiada uznania – akredytacji w za-
kresie badań NDT-AT.

Jak już mówiłem, UDT i CLDT upo-
wszechniają wśród użytkowników urzą-
dzeń technicznych informację, z której

wynika, że zgodnie z Ustawą o dozorze
technicznym tylko UDT posiada prawo
do wykonywania badań diagnostycz-
nych, co nie jest prawdą. Są na to do-
wody w postaci kopii oficjalnych pism
oddziałów UDT. Cieszy mnie informacja,
że CLDT–UDT publicznie głosi nową wy-
kładnię prawną, wskazując, że w szcze-
gólnych przypadkach badania AT-NDT
mogą wykonać też inne laboratoria
uznane, niestety tylko w sytuacji, gdy
CLDT–UDT nie może w ustalonym ter-
minie wykonać takiego badania AT.
Z niezrozumiałych powodów laborato-
rium CLDT–UDT przypisuje sobie pra-
wo pierwszeństwa. Inspektor UDT może
dzisiaj odroczyć badania okresowe,
np. o kolejne 6 miesięcy, a nawet o rok,
bez wykonania jakichkolwiek poważ-
nych badań technicznych, np. w opar-
ciu o analizę dokumentacji technicznej
i rewizję zewnętrzną. W ten sposób
skutecznie zamyka się przed użytkow-
nikiem prawo wyboru innego uznane-
go laboratorium i próbuje się elimino-
wać z rynku legalnie działające pod-
mioty. To inspektor lub dyrektor od-
działu UDT dysponuje pieczęcią urzę-
du i wydaje decyzję administracyjną
w zakresie dopuszczenia przedmioto-
wego urządzenia do dalszej – co nie za-
wsze znaczy bezpiecznej – eksploata-
cji. 

Wszystko wskazuje na to, że naj-
ważniejszym wskaźnikiem dla oceny
działalności UDT są obecnie wyniki fi-

nansowe jego działalności. Tę tezę po-
twierdza również raport Najwyższej Izby
Kontroli sporządzony po kontroli UDT.
W ostatnim czasie z działalności UDT
zniknęła również lansowana przez po-
przednie kierownictwa tego urzędu teza
„bezpieczeństwo jest najważniejsze”.
Poza opisanymi przez pana zjawiska-
mi na pograniczu patologii działa stwo-
rzona i kierowana przez pana firma AED
Polska, odnosząc sukcesy nie tylko ko-
mercyjne, lecz także marketingowe. Jak
w działalności firmy wypada rok 2018?

– AED Polska Sp. z o.o. działa na
rynku badań NDT od 13 lat. Posiada
aparaturę diagnostyczną, rozwija
i opracowuje nowe zakładowe doku-
menty odniesienia, tj. instrukcje, meto-
dyki, procedury badawcze. Na bieżąco
szkolimy kadrę pracowniczą oraz uzy-
skujemy bardzo liczne referencje, co bez
wątpienia dodatkowo nas motywuje
do pracy. Oferujemy rzetelne i wiary-
godne wyniki badań AT w konkuren-
cyjnych cenach, ale obecny układ kra-
kowsko-poznański monopolizuje rynek
usług diagnostycznych, szacowany
rocznie na około 2 mld zł. Nie mamy
kompleksów w zakresie oferowanych
usług diagnostycznych w relacji
z CLDT–UDT, a w 2018 roku zostaliśmy
wyróżnieni przez kapitułę Godła Pro-
mocyjnego „Teraz Polska” za oferowa-
ną przez nas usługę diagnostyczną
AT, stając się laureatem Godła „Teraz
Polska” za 2018 rok.



Jesteśmy za wolnym rynkiem i trans-
parentnością w wyłanianiu wykonaw-
ców badań AT w przemyśle. Tak w za-
sadzie było do roku 2015, teraz UDT
i CLDT załatwiają zlecenia na telefon, po-
przez wizyty w zakładach na szczeblu kie-
rowniczym i zawieranie umów ramo-
wych z pominięciem przetargów pu-
blicznych. Mam nadzieję, że przygoto-
wywane i zapowiedziane przez minister
Jadwigę Emilewicz zmiany w Ustawie
o zamówieniach publicznych ukrócą te
praktyki, szczególnie szeroko stosowane
w spółkach Skarbu Państwa. Wiem, że fir-
my te ponoszą nawet wielokrotnie wyż-
sze koszty za badania AT w stosunku do
ofert AED Polska. Sp. z o.o.

Mam świadomość, że moja wypo-
wiedź może naruszyć poukładane inte-
resy grupy ludzi, którzy skutecznie mo-
nopolizują rynek i mają w tym procede-
rze polityczny parasol ochronny. Pewnie
poniesiemy dalsze konsekwencje wi-
doczne w dążeniu do wyeliminowania
nas z rynku usług diagnostycznych, co
nieoficjalnie przekazało nam już wiele
„życzliwych” osób z kręgu UDT. W prze-
ciwieństwie do naszych antagonistów
– wcześniej działających w ramach Po-
litechniki Krakowskiej, Politechniki War-
szawskiej i działającej pod jej patrona-
tem spółki Materials Engineers Group
Sp. z o.o. – nie mieliśmy dotychczas ani
złotówki dotacji na rozwój firmy. Dziwnym
trafem poprzednie kierownictwo UDT
zawiesiło lub odebrało uznania kilku
wymienionym wyżej laboratoriom za ni-
skiej jakości badania AT, niezgodne z pro-
cedurami. Firmy te od 2018 roku po-
nownie są laboratoriami uznanymi przez
UDT oraz często beneficjentami dotacji,
m.in. z NCBR, PARP czy właściwych mi-
nisterstw rozdzielających środki unijne.
Proceder ten od lat jest znany w całym
środowisku, ale wciąż nie ma reakcji
służb, które powinny monitorować, oce-
niać i stosować sankcje wobec uczest-
ników takich działań. Żyjemy dziś aferami
dotyczącymi wyłudzania podatku VAT,
aferą Amber Gold, korupcją reprywaty-
zacyjną w Warszawie, najnowszą aferą
w KNF, ale NIK, ABW, CBA i UOKiK po-
winny znaleźć czas i wolę działania,
żeby prześledzić zjawiska, o których
zdecydowałem się dzisiaj powiedzieć.

Na koniec chciałbym przypomnieć
lansowane dawno temu przez redaktor
Halszkę Wasilewską hasło „Wódko, po-
zwól żyć” i w naszej obecnej sytuacji chcę
zaapelować na bazie tego właśnie hasła
do UDT: „Udecie, pozwól żyć”.

Rozmawiał Jacek Markowski
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Organizatorem cyklu „Granula-
cja” jest Stowarzyszenie Inży-
nierów i Techników Przemysłu

Chemicznego Oddział w Puławach
przy współudziale Instytutu Nowych
Syntez Chemicznych, Wydziału Inży-
nierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej, Komitetu Inży-
nierii Chemicznej i Procesowej Polskiej
Akademii Nauk, spółki PROZAP i Gru-
py Azoty Zakładów Azotowych „Puła-
wy” SA. Komitet naukowy konferencji
tworzą profesorowie uczelni technicz-
nych oraz instytutów badawczych, zaj-
mujący się szeroko pojętą tematyką
granulacji i aglomeracji: prof. dr hab.
inż. Andrzej Heim (Politechnika Łódzka),
prof. dr hab. inż. Andrzej Biń (Politech-
nika Warszawska), prof. dr hab. inż. Ma-
rek Hryniewicz (AGH Kraków), prof. dr
hab. inż. Wojciech Weiner (UTP Byd-
goszcz), prof. dr hab. inż. Roman Hejft
(Politechnika Białostocka), dr inż. An-
drzej Biskupski (Politechnika Wrocław-
ska) oraz prof. dr hab. inż. Janusz Igras
i dr Piotr Rusek (Instytut Nowych Syntez
Chemicznych).

Na Sympozjum zaprezentowane
zostały 23 referaty podczas 4 ukierun-
kowanych tematycznie, merytorycz-

nych sesji, na jakie była podzielona kon-
ferencja. Prowadzącymi – moderato-
rami – poszczególnych sesji byli człon-
kowie komitetu naukowego. W konfe-
rencji uczestniczyło 95 przedstawicieli
wiodących w temacie granulacji uczel-
ni wyższych, jednostek badawczo-roz-
wojowych i projektowych, a także prze-
mysłu oraz branżowych periodyków,
reprezentujący w sumie 41 podmio-
tów, oraz zaproszeni goście.

Wzorem wcześniejszych edycji
XI Ogólnopolskie Sympozjum Granu-
lacja 2018 stanowiło forum, na którym
spotkali się przedstawiciele nauki
i przemysłu oraz mediów branżowych,
zainteresowani rozwojem i nowymi za-
stosowaniami technik granulacji oraz
wymianą doświadczeń dotytczących
wdrożonych i eksploatowanych insta-
lacji. Uczestnicy dyskutowali, prezen-
towali problemy i pokazywali nowe roz-
wiązania w zakresie granulacji. To wy-
jątkowe sympozjum skupia naukow-
ców i praktyków. Tematyka prezento-
wanych referatów wskazuje na bliską
współpracę firm i ośrodków nauko-

Dyskusje wokół granulacji
W dniach od 9 do 11 maja 2018 roku w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym 
„Energetyk” w Nałęczowie odbyło się XI Ogólnopolskie Sympozjum „Granulacja 2018.
Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatów do granulacji”.

Miejsce konferencji – CSW „Energetyk”, Nałęczów

Prof. dr hab. inż. Andrzej Biń Prof. dr hab. inż. Andrzej Heim �
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wy kuluarowe również wzbudzały wie-
le emocji.

Obok merytorycznej, bardzo bo-
gatej oferty merytorycznej organizato-
rzy wydarzenia zaproponowali także
chwile wytchnienia. Pierwszy wieczór
upłynął na wspaniałej kolacji w re-
stauracji Atrium, podczas zabawy
w kręgielni, na basenie oraz spacerach
w pięknym uzdrowiskowym parku na-
łęczowskim. Drugiego dnia po wykła-
dach zorganizowano wycieczkę do po-
bliskiego Lublina. Program obejmował
zwiedzanie zamku i starego miasta
z przewodnikiem, który przybliżył hi-
storyczne wspaniałości miasta. Podziw
uczestników wycieczki wzbudzały wą-
skie uliczki i sukcesywnie remontowa-
ne, ciągle piękne kamieniczki. Wie-
czorem organizatorzy zaprosili gości
na biesiadę przy pieczonym prosiaku
i smakołykach kuchni regionalnej. Mi-
łej atmosferze sprzyjało nie tylko miej-
sce, w którym zorganizowano XI Ogól-
nopolskie Sympozjum Granulacja 2018
– klimatyczny Nałęczów. Także piękna
pogoda pozwoliła docenić jego uroki.

Na zakończenie komitet naukowy
dokonał oceny XI Sympozjum Granula-
cja. Wysoka jak na konferencję branżo-
wą o stosunkowo wąskiej tematyce licz-
ba uczestników oraz udział aż 11 uczel-
ni wyższych i ośrodków badawczych
wskazuje na to, że temat cyklu „Granu-
lacja – stan techniki oraz nowe zastoso-
wania procesów i aparatów do granu-
lacji” jest ciągle nośny i budzi duże za-
interesowanie. Analiza przekroju uczest-
ników tegorocznego sympozjum w po-
równaniu z poprzednimi wskazywała
na uczestnictwo nowych podmiotów kra-
jowych oraz zainteresowanie dużych
zagranicznych firm chemicznych.

Komitet naukowy rekomendował
kontynuowanie cyklu, niejako zobo-
wiązując organizatorów do przygoto-
wania kolejnej edycji, pozostawiając
jej termin do decyzji po ocenie, czy po-
wstały dorobek naukowo-techniczny
w tym temacie będzie już wystarczają-
cy do wypełnienia programu konferen-
cji. Komitet naukowy wysoko ocenił po-
ziom organizacji i warunki lokalizacyj-
ne konferencji. Również opinie uczest-
ników, wynikające z rozmów w trakcie
konferencji i po jej zakończeniu, są
bardzo dobre, a wielu uczestników de-
klarowało udział w kolejnej edycji cyklu.
Jest to niewątpliwie powód do satysfakcji
dla organizatorów, ale również zobo-
wiązanie do dalszej pracy nad konty-
nuacją spotkań. �

Prezentacja jednego z referatów

Rozmowy w kuluarach

Sala obrad 
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Przedstawiciele przemysłu mogli
aktywnie uczestniczyć w meryto-
rycznych dyskusjach dotyczących

bardzo interesujących zagadnień. Te-
goroczne spotkanie ekspertów RISK
skupione było wokół wyzwań współ-
czesnego przemysłu, zarządzania ry-
zykiem, bezpieczeństwa, ale także funk-
cjonowania przedsiębiorstw po wdro-
żeniu założeń CYBER i RODO. Udział
w konferencji wzięło ponad 80 przed-
stawicieli świata nauki, instytucji i ad-
ministracji państwowej, laboratoriów
badawczych oceniających stan tech-
niczny instalacji krytycznych i biura
techniki, jak również liderzy przemysłu,

delegaci firm ubezpieczeniowych, spe-
cjaliści ds. bezpieczeństwa. Główny
patronat technologiczny w zakresie ba-
dań i rozwoju po raz drugi objęła nad
konferencją włocławska spółka ANWIL
SA, należąca do Grupy Orlen.

Spotkanie odbyło się w dniach
22–23 maja 2018 w Hotelu Windsor****
w podwarszawskiej Jachrance, ale ko-
niec roku to właściwa pora, aby pod-
sumować tematykę zarówno z per-
spektywy wydarzenia, jak i kierunków
rozwoju przemysłu w tym zakresie.

Konferencja podzielona została na
trzy panele:
I panel – Ocena ryzyka w przemyśle i
środowisku
II panel – Bezpieczeństwo i monitoring
w przemyśle
III panel – Innowacje – nowe technolo-
gie: Przemysł 4.0, badania i rozwój – źró-
dła finansowania, RODO i cyberbez-
pieczeństwo.

W I panelu wzięli udział wybitni
specjaliści, m.in. dr inż. Aleksandra
Koteras, główny specjalista Badawczo-
-Technicznego Głównego Instytutu Gór-
nictwa, dr Zygmunt Fura, sekretarz
Rady Naukowej Polskiego Klubu Eko-
logicznego, Krzysztof Wojdyło, kierow-
nik Biura Bezpieczeństwa Procesowego
w ANWIL SA, Andrzej Kaźmierczak,
prezes zarządu AED Polska Sp. z o.o.
Dyskutowano o tym, czy opłaca się in-
westować w bezpieczeństwo oraz jakie
za tym idą ryzyka i zyski dla bezpie-
czeństwa w procesach przemysłowych.
Podczas panelu przedstawiono wiele
praktycznych doświadczeń w zakresie
identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka. Po-
ruszane tematy i rozwiązania okazały
się podstawowym elementem w po-
dejściu do bezpieczeństwa i ugrunto-
wały tezę, że opłaca się inwestować
w bezpieczeństwo.

I wiodącemu panelowi konferencji
patronował ANWIL SA, z ramienia któ-
rego głos w dyskusji zabrał Krzysztof
Wojdyło.

II panel poświęcony był bezpie-
czeństwu i monitoringowi w przemyśle,
w tym ocenie ryzyka w diagnostyce in-
stalacji krytycznych i urządzeń tech-
nicznych dozorowanych, roli władz kon-
trolno-administracyjnych (PSP, PIP, IOS,
PIS, UDT) w zapewnieniu zrównowa-
żonego rozwoju, identyfikacji zagro-
żeń, m.in. kontroli i monitoringu infra-
struktury krytycznej. Dyskusji towarzyszył
pokaz szybkiego, minutowego wykry-
wania w zakładach przemysłowych za-
grożeń w postaci ognia i dymu przez ka-
merę, przygotowany specjalnie na po-
trzeby konferencji przez firmę BOSCH.
Udział w panelu wzięli: dr inż. Andrzej
Kozak, ekspert UDT ds. rozwoju metod
badawczych, dr inż. Tatiana Karkoszka
z Instytutu Materiałów Inżynierskich
i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, dr
Zygmunt Fura, sekretarz Rady Nauko-
wej Polskiego Klubu Ekologicznego,
bryg. w stanie spoczynku, mgr inż. Ry-
szard Stępkowski, rzeczoznawca ds. za-
bezpieczeń przeciwpożarowych, rze-
czoznawca Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Pożarnictwa, członek Sto-
warzyszenia Inżynierów Bezpieczeń-
stwa Pożarowego (SFPE – The Society
of Fire Protection Engineers – Oddział
Polska), Stanisław Nowak, główny spe-
cjalista Elektrowni Połaniec SA, Grupa
ENEA, Tomasz Balcerzak, dyrektor
sprzedaży NESTRO na Europę Wschod-
nią, oraz st. bryg w stanie spoczynku,
mgr inż. Marek Podgórski, rzeczo-
znawca ds. zabezpieczeń przeciwpo-
żarowych, który omówił przyczyny i kon-
sekwencje awarii Terminalu LNG
w Świnoujściu.

Rolę moderatora II panelu pełnił
prof. dr hab. inż. Marek Roszak, prof.
nadzw. Politechniki Śląskiej (Wydział
Mechaniczny Technologiczny, Instytut
Materiałów Inżynierskich i Biomedycz-
nych), pełnomocnik rektora ds. systemu
zapewnienia jakości kształcenia i jed-
nocześnie prezes zarządu Klubu Polskie
Forum ISO 9000. Każdemu z paneli

RISK 2018 – podsumowanie roku
Kolejna edycja Konferencji Naukowo-Technicznej RISK |2018 Innovation Technology
(Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka w przemyśle) już za nami. Wydarzenie odbyło się
pod wyłącznym patronatem i we współpracy z magazynem „Rynek Inwestycji”. Organi-
zatorem konferencji była firma DND Project – znany organizator wydarzeń branżowych.

Fot. Kacper Bukowski

Izabela 
Lewandowska-Wiśniewska
SHEQ Partner, ekspert 
ds. bezpieczeństwa, zarządzania
ryzkiem i cyberbezpieczeństwa
dla biznesu, ekspert magazynu
„Rynek Inwestycji”



dyskusyjnych towarzyszyły debaty z ak-
tywnym udziałem uczestników RISK
oraz prezentacje wprowadzające. Dys-
kusja toczyła się wokół wielu aktualnych
tematów dotyczących oceny stanu bez-
pieczeństwa procesów, ryzyk związa-
nych z technologią oraz współpracy do-
stawców technologii monitoringu tech-
nicznego, kierunku strategii zabezpie-
czeń oczekiwanych w przemyśle. Ten
panel wzbudził wiele emocji wśród
uczestników, co pokazało, jak ważna
jest ta tematyka.

Przed III panelem odbyła się pre-
lekcja dr inż. Doroty Brzezińskiej, ad-
iunkta Wydziału Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska Politechniki Łódz-
kiej, poświęcony strategiom ochrony
przeciwpożarowej w obiektach prze-
mysłowych w oparciu o Indeks Ryzyka
Pożaru oraz doświadczenia Wielkiej
Brytanii i Polski. Temat wywołał wiele py-
tań wśród uczestników.

III panel – z uwagi na złożoność te-
matyki – prowadzony był przez dwóch
moderatorów: mec. Marcina Jamrozika,
radcę prawnego, wspólnika Kancelarii
Polowiec i Wspólnicy Sp. j. – głównego
partnera prawnego konferencji – oraz
przeze mnie. Udział w panelu wzięli: An-
drzej Kaźmierczak, Joanna Kwieciń-
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Podczas konferencji zaprezentowane zostały
praktyczne doświadczenia, innowacyjne techno-
logie oraz projekty badawcze stwarzające nowe
szanse rozwoju, a także nowe kierunki zmian 
w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa,
występujące w branżach chemicznej i rafineryj-
nej, energetyce, przemyśle gazowniczym, 
a nawet górnictwie.

I panel – Ocena ryzyka w przemyśle i środowisku
�

Złote Medale „Rynku Inwestycji”



ska, Project Manager w Europejskim
Centrum Innowacji, pełnomocnik ds.
projektów strategicznych w MS Towa-
rzystwie Funduszy Inwestycyjnych, Mar-
cin Marczewski, CEO RESILIA Sp. z o.o.,
Marta Czerwiec, koordynator ds. PPED
w MS Towarzystwie Funduszy Inwesty-
cyjnych SA. Mówiono m.in. o tym, jak
z perspektywy praktyka w dziedzinie in-
nowacyjnych wdrożeń w badaniach
definiuje się pojęcie innowacji i czy jest
to działanie, które można precyzyjnie za-
programować i osiągnąć założony
wcześniej sukces, a także o tym, jakie są
realia działalności innowacyjnej w pol-
skich warunkach, jak przedstawiają
się badania i innowacje B+R we wnio-
skach unijnych i czy systemy zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji i za-
rządzania cyberbezpieczeństwem
mogą pomóc we wdrożeniu i kontrolo-
waniu wymagań stawianych przed or-
ganizacjami. W czasie panelu poru-
szono również tematykę cyberzagrożeń
i wymagań RODO, a także wpływ czyn-
nika ludzkiego na te problemy.

Zwieńczeniem wydarzenia była to-
warzysząca konferencji uroczysta gala
RISK, realizowana z magazynem „Ry-
nek Inwestycji”, podczas której w uzna-
niu zasług z obszaru propagowania wie-
dzy oraz innowacyjnych rozwiązań
wspierających efektywne zarządzanie
ryzykiem w przemyśle wręczonych zo-
stało osiem Złotych Medali „Rynku In-
westycji”.

Podsumowując, panelom konferen-
cyjnym towarzyszyła gorąca wymiana
poglądów, doświadczeń i wniosków
w zakresie kluczowych zagadnień z ob-
szaru szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa, co potwierdza fakt, że takie
spotkania i prezentacje nowych roz-
wiązań są bardzo potrzebne. W związ-
ku z tym czekamy na kolejne wydarze-
nie w przyszłym roku. Niewątpliwie
można uznać, że zadaniem konferencji
było stworzenie przestrzeni do debaty
i wymiany doświadczeń, wskazania
kierunków rozwoju oraz popularyza-
cja szeroko pojętych zagadnień zwią-
zanych z bezpieczeństwem, prewencją,
analizą, oceną i zarządzaniem ryzykiem
w przemyśle i środowisku. Konferencja
zgromadziła w jednym czasie i miejscu
podmioty, które działają w różnych ob-
szarach związanych z ryzykiem i bez-
pieczeństwem, ale mają wspólny mia-
nownik. Zaproszeni prelegenci i eks-
perci podczas szeregu prezentacji
i sesji tematycznych, zakończonych pa-
nelami dyskusyjnymi, prezentowali swo-
je doświadczenia w wielu aspektach
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II panel – Bezpieczeństwo i monitoring w przemyśle

III panel – Innowacje – nowe technologie: Przemysł 4.0, badania i rozwój – źródła finanso-
wania, RODO i cyberbezpieczeństwo

Pokaz BOSCH – detekcja ognia i dymu w zakładach przemysłowych za pomocą kamery
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składających się na zintegrowane za-
rządzanie ryzykiem w przemyśle, ale
również skupili się na nowych tren-
dach i potrzebach przemysłu, jak choć-
by cyberbezpieczeństwo.

Podczas konferencji zaprezento-
wane zostały praktyczne doświadcze-
nia, innowacyjne technologie oraz pro-
jekty badawcze stwarzające nowe szan-
se rozwoju, a także nowe kierunki zmian
w zakresie szeroko pojętego bezpie-
czeństwa, występujące w branżach

chemicznej i rafineryjnej, energetyce,
przemyśle gazowniczym, a nawet gór-
nictwie. Przedsiębiorcy mieli możliwość
skonfrontowania swoich potrzeb z naj-
nowszymi osiągnięciami w dziedzinie
bezpieczeństwa, kontroli ryzyka i cy-
berbezpieczeństwa oraz dostępnymi
na rynku innowacyjnymi rozwiązaniami
w tym zakresie.

Podjęcie ważnych tematów, z któ-
rymi zmaga się dzisiejszy przemysł,
takich jak identyfikacja zagrożeń, rola

badań i rozwoju, środowisko i czło-
wiek w procesach przemysłowych, po-
kazało, jak wiele jeszcze zostaje do zro-
bienia w tym zakresie i jak wiele jest no-
wych obszarów, na które należy zwró-
cić uwagę. Przez ten krótki czas nie uda-
ło się wyczerpać wszystkich zagad-
nień nurtujących zaproszonych gości
konferencji. Uczestnicy i paneliści jed-
nogłośnie wyrazili potrzebę kolejnych
spotkań RISK w następnych latach.
Tak więc do zobaczenia wkrótce. �

Złote Medale 
„Rynku Inwestycji” 
otrzymali:
ANWIL SA – za efektywną realizację
przedsięwzięć rozwojowych, dzięki
którym przedsiębiorstwo stale podnosi
swoją doskonałość operacyjną oraz
umacnia pozycję jednego z liderów
krajowego sektora Wielkiej Syntezy
Chemicznej

Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa
Odkrywkowego – za rozwijanie za-
awansowanych metod ograniczania
ryzyka związanego z pracą wielona-
czyniowych koparek kołowych w grun-
tach trudno urabialnych

ASTE Sp. z o.o. – za promowanie
rozwiązań podnoszących bezpieczeń-
stwo oraz efektywność pracy ludzi 
i urządzeń na wymagających rynkach

Acoustic Emission Diagnostic Pol-
ska Sp. z o.o. – za rozwój metody ba-
dawczej i monitoringu AE w przemyśle

Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów
„Koral” Józef Koral SJ – za badania
predykcyjne i bezpieczeństwo proce-
sowe

NESTRO PPHU Sp. z o.o.
– za ekoinnowacyjne filtry odpylające
JET z systemem gaszenia iskier

Główny Instytut Górnictwa – za inno-
wacyjne działania naukowo-badawcze
w obszarze bezpieczeństwa wybucho-
wego i procesowego

Polska Izba Przemysłu Chemicz-
nego – za całokształt 30-letniej działal-
ności na rzecz rozwoju polskiego
przemysłu chemicznego oraz realizo-
wanie projektów zwiększających świa-
domość i podnoszących standardy
bezpieczeństwa w branży chemicznej

Debata z udziałem uczestników RISK 2018

Konsultacje w strefie forum wystawców (na zdjęciu: Krzysztof Wojdyło, kierownik Biura Bez-
pieczeństwa Procesowego, ANWIL SA) 
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Na targach DREMA firma Nestro pre-
zentowała energooszczędne filtry
i wentylatory podciśnieniowe o wyso-
kich sprawnościach. Urządzenia te zo-
stały już docenione i zdobyły uznanie
wśród branż stolarskiej i meblarskiej.
Jak się buduje kompetencje, aby two-
rzyć tak zaawansowane rozwiązania?
Czy wieloletnie doświadczenie ma
duże znaczenie?

– Wieloletnie doświadczenie ma
niebagatelne znaczenie, ale równie
istotne jest ciągłe doskonalenie. To
dzięki obserwacjom dotychczasowych
rozwiązań doszliśmy do wniosku, że ze
względu na montaż po czystej stronie

wentylatory podciśnieniowe będzie ce-
chowało mniejsze zużycie łopatek i tym
samym sprawności tych wentylatorów
będą zasadniczo wyższe – jak się póź-
niej okazało, osiągają ok. 86 proc.
Oczywiście produkujemy i posiadamy
także wentylatory nadciśnieniowe, jed-
nak kładziemy nacisk na te nowoczesne
systemy podciśnieniowe. One oferują po
prostu lepsze wydajności i generują
oszczędności, a to jest pytanie, które za-
wsze się pojawia: czy poprzez zainsta-
lowanie tego systemu użytkownik jest
w stanie generować oszczędności?

Jeśli stolarnia posiada stare systemy,
które chce zmienić na nowe, to w bar-

Ekorozwój to przyszłość
Ekorozwój ma realne szanse trwałej realizacji tylko wówczas,
jeśli firmy zdołają oderwać się od wąskiego myślenia dotyczą-
cego jedynie środowiska przyrodniczego. Istota problemu spro-
wadza się do odpowiedzi na pytania: kto, jak i dlaczego
oddziałuje na środowisko – mówi Tomasz Balcerzak, dyrektor
sprzedaży na Europę Wschodnią i Centralną Nestro.

System odpylania 300 tys. m3/h wraz z automatycznym załadunkiem do kontenerów
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dzo prosty sposób można pokazać te
oszczędności. W przypadku eksplo-
atacji wentylatora transportowego rzę-
du 47 kW poprzez zainstalowanie jego
odpowiednika podciśnieniowego ilość
kW spadnie nawet o jedną trzecią, co
w ciągu roku, zwłaszcza jeśli zakład pra-
cuje na dwie zmiany, daje naprawdę
konkretne oszczędności. Oczywiście
firma musi na ten cel sporo wydać, ale
to opłacalna inwestycja. Istotne jest, czy
można w jakikolwiek racjonalny sposób
uzasadnić inwestycję i policzyć zwrot.
Zwrot z pewnością będzie, ponieważ za-
oszczędzi się na wydatkach związanych
z innymi aspektami, takimi jak energia
elektryczna czy cieplna, jak również na
kosztach serwisu i wymiany wirników
wentylatorów.
Na państwa stoisku na targach DREMA
jako motto zostało napisane: „Czyste
rozwiązania”. Czy to jest misja firmy?

– Naszą misją jest dostarczanie
czystych rozwiązań poprzez odpyla-
nie przemysłowe w rożnych branżach
przemysłu. W  przypadku każdej inwe-
stycji realizowanej w zakładach pro-
dukcyjnych staramy się oferować do-
skonale zorganizowane, optymalnie
dopasowane i wydajne komponenty,
umożliwiające racjonalizację proce-
sów pracy. Istotne jest dla nas zapew-
nienie konkretnego know-how, cało-
ściowego zaplecza technicznego oraz
pełnego zaangażowania w każdy pro-
jekt. Dlatego nasza dewiza w działaniu
to: rozwiązania elastycznie i przyszło-
ściowe, optymalne dla klientów, bez-
pieczne dla ich pracowników.
Czy zakłady meblowe i stolarskie są
otwarte na tego typu wyzwania?

– To zależy od rodzaju i wielkości za-
kładu. Obserwujemy, że małe firmy
trzeba uświadamiać poprzez różne
działania. Dlatego inżynierowie sprze-
daży starają się pokazywać przedsię-
biorcom zasadność użytkowania róż-
nych systemów odpylania – jaką pełnią
rolę, jak ważne są dla funkcjonowania
zakładu jako kompleksowe rozwiązanie
w kontekście powrotu powietrza na
halę, a także do kotłowni, brykieciarni
czy lakierni.

Od początku działalności w Polsce
nasi inżynierowie sprzedaży stawiają na
informację i edukację w tym zakresie,
ponieważ wiedzą, że z uświadomionym
klientem rozmawia się o konkretach.
Taki klient wie, czego potrzebuje i ocze-
kuje. Zauważamy coraz więcej szcze-
gółowych pytań od kontrahentów, więk-
sze zainteresowanie tematem i coraz
większą świadomość potrzeb inwesto-

rów, którzy pytają o sprawność, wydaj-
ność, ciśnienie, sposób funkcjonowania
i działania. Te pytania wynikają z tego,
że nie ma uniwersalnych rozwiązań. To
dobrze, bo zainteresowani mogą wtedy
wybrać produkt najciekawszy tech-
nicznie, a nie tylko i wyłącznie najtańszy.
Czy właściciele firm meblowych zada-
ją pytania dotyczące sposobów na
obniżenie kosztów energii niezbędnej
dla zasilania wentylatorów?

– Tak, pytają o to, jak obniżyć kosz-
ty, które generują wentylatory, i jak jesz-
cze lepiej wykorzystać potencjał swo-
jego zakładu. Klienci interesują się rów-
nież bezpieczeństwem rozwiązań dla
swoich pracowników, tak aby docelowo
uzyskać ergonomiczne stanowiska pra-
cy, a tym samym polepszyć procesy pro-
dukcyjne. Te i wiele innych, ale w grun-
cie rzeczy podobnych pytań, zadaje so-

bie dziś każdy przedsiębiorca, który za-
stanawia się nad przyszłością swojej fir-
my.
Wśród tych przedsiębiorców z pew-
nością są i tacy, którzy pytają o to, jak
z państwa pomocą mogą się przyczy-
nić do ochrony środowiska naturalne-
go, np. utrzymania czystego powietrza.

– Oczywiście, dlatego nasz pro-
gram obejmuje instalacje odpylające
dla wielu przypadków zastosowania,
w rozmaitych modelach. Problematyka
czystego powietrza i ekologii na stano-
wiskach pracy nurtuje również przed-
siębiorców lakierujących swoje pro-
dukty. Dlatego proponujemy im zasto-
sowanie technologii K17, która pomaga
radzić sobie z rozpylonymi w powietrzu
substancjami. Skierowane z wysoką
dokładnością strumienie powietrza eli-
minują możliwość wystąpienia turbu-

Zauważamy coraz więcej szczegółowych pytań
od kontrahentów, większe zainteresowanie te-
matem i coraz większą świadomość potrzeb in-
westorów, którzy pytają o sprawność, wydajność,
ciśnienie, sposób funkcjonowania i działania. Te
pytania wynikają z tego, że nie ma uniwersal-
nych rozwiązań. To dobrze, bo zainteresowani
mogą wtedy wybrać produkt najciekawszy tech-
nicznie, a nie tylko i wyłącznie najtańszy.

System dwóch silosów na trociny, każdy o pojemności 297 m3



lencji wpływających negatywnie na ja-
kość i tym samym eliminują również ry-
zyko nadmiernej aplikacji stosowanej
substancji. Nie są więc konieczne kom-
promisy i przeróbki elementów, które
były już pomalowane. Rozwiązanie ta-
kie sprawdza się nawet w produkcji
frontów kuchennych czy blatów o wy-
sokim połysku, pozwala na obróbkę ele-
mentów różnej wielkości, zapewniając
stale niezmienną, gwarantowaną ja-
kość. Technologia umożliwia nieskrę-
powaną pracę przy wielu stanowi-
skach, zapewniając stałą i równomier-
ną filtrację powietrza.

W tym przypadku ekoinnowacyj-
nym rozwiązaniem jest promowana
metoda przepływu wyporowego nisko-
turbulentnego, która dzięki temu, że
oczyszczane jest powietrze w całym po-
mieszczeniu, a nie tylko w jego po-
szczególnych częściach, gwarantuje
doskonałe rezultaty. To rozwiązanie za-
pewnia elastyczność pracy z obiektami
o rozmaitych kształtach geometrycz-
nych, jak również umożliwia stworzenie
wielu stanowisk pracy nawet w bardzo
małych pomieszczeniach. System stwa-
rza najwyższy komfort i pozytywnie
wpływa na wydajność przebiegu pracy
dzięki osobnym strumieniom powie-
trza dla stanowisk natryskowych i osu-
szających. Dzięki zastosowaniu prze-
pływu wyporowego niskoturbulentnego
nie występuje konieczność poprawek,
użytkownik ma zapewnione bezpie-
czeństwo procesów i standaryzowane
procedury.
W jakie inne rozwiązania inwestuje
Nestro w 2018 roku?

– Poprzez stałą współpracę z pro-
ducentem systemów wykrywania i ga-
szenia iskier – T&B Electronic – bardzo
mocno wspieramy te rozwiązania i roz-
wijamy opiekę techniczną oraz serwi-
sową dla naszych klientów. Systemy ga-
szenia iskier w większości są instalo-
wane w dużych zakładach produkcyj-
nych. Świadomość ich zabezpieczają-
cego działania nie jest jeszcze taka duża
w małych zakładach. O jej zwiększenie
walczą dosyć mocno towarzystwa ubez-
pieczeniowe, które często wymagają ich
instalowania w zakładach branży me-
blowej czy drzewnej, gdzie występuje ry-
zyko zaiskrzenia. Przed tymi urządze-
niami jest przyszłość. Co roku widzimy
progres w instalowaniu systemów wy-
krywania i gaszenia iskier o ok. 15–20
proc. i coraz większą świadomość z nimi
związaną. Coraz więcej przedsiębior-
ców o nie pyta. Klient musi dokonać wy-
boru między dostawcą i systemem, jaki

on oferuje, i zastanowić się, czy za-
pewnia on odpowiednie zabezpiecze-
nie. Towarzystwa próbują to weryfiko-
wać. Mimo że wszystkie systemy nazy-
wają się systemami wykrywania i ga-
szenia, mogą się od siebie różnić.
Przedsiębiorcy często instalują jakie-
kolwiek, najtańsze systemy, które nie za-
wsze spełniają wszystkie wymagania
techniczne. Wówczas inwestor i ubez-
pieczyciel zostają z problemem. Nie
chodzi o wskazanie przez ubezpieczy-
ciela firmy, aby nie faworyzować żad-
nego z dostawców, ale o podstawowe
warunki techniczne, aby te systemy
spełniały niezbędne minimum.
Jak przekonać przedsiębiorcę, że wy-
datki związane z ekologią mogą prze-
łożyć się na wzrost konkurencyjności
jego firmy i jej lepszą efektywność?

– Na pewno trzeba stawiać na dzia-
łania proekologiczne. W innowacyj-
nych urządzeniach Nestro, spełniają-
cych zasady ekorozwoju, przejawia się
to w ulepszeniu filtrów odpylających
i zwiększeniu sprawności wentylato-
rów do 86 proc. W efekcie otrzymuje się
wzrost rentowności przedsiębiorstwa in-
westującego w odpylanie i co za tym
idzie – podniesienie jego wartości. Na
tym jednak nie koniec, trzeba jeszcze
utrzymać te przedsiębiorstwa na ścież-
ce szybkiego rozwoju i tworzenia no-
wych, lepszych, bezpiecznych miejsc
pracy poprzez ograniczenie hałasu fil-
trów odpylających poniżej 76 dB, a to wy-
maga stosowania technologii opartej na
zaawansowanej wiedzy technicznej.
A jaki argument najbardziej przemawia
do polskich producentów?

– Chociażby efektywność systemu.
Obecnie ci najwięksi zaczynają to za-
uważać i podkreślać. Oni szukają za-
wsze oszczędności i widzą, że przy do-
brze zaplanowanych i wykonanych in-
stalacjach odpylania na efektywności
rzeczywiście można zyskać. Jeżeli in-
stalacje są szczelne oraz wysoko-
sprawne, to takie inwestycje w nowo-
czesne odpylanie szybko się zwracają,
a następnie przyczyniają się do dużych
oszczędności w zużyciu energii elek-
trycznej.
Zaangażowanie społeczne Nestro zwią-
zane jest z globalną strategią. Jak wy-
gląda realizacja tej strategii w Polsce?
W jakie programy społeczne angażu-
je się firma?

– Rzeczywiście działania społeczne
podejmowane przez Nestro wynikają
z globalnej strategii firmy. Realizujemy
ją poprzez wspieranie lokalnych spo-
łeczności, w tym lokalnych organizacji
pozarządowych. Model społecznej od-
powiedzialności biznesu realizowany
jest przez Nestro niejako z definicji za-
kresu działalności, bowiem produkuje-
my i montujemy systemy odpylania dla
przemysłów drzewnego, meblarskie-
go i papierniczego. Nasze produkty
i usługi mają na celu redukcję szkodli-
wych substancji w powietrzu, co wpisuje
się w koncepcję zrównoważonego roz-
woju i szeroko rozumianą ochronę śro-
dowiska. Ten rodzaj działalności pasu-
je do modelu odpowiedzialności spo-
łecznej w obszarze środowiska natu-
ralnego. Określa to również motto Ne-
stro, które brzmi: „Czyste rozwiąza-
nia”. Jest to skrótowe określenie, z jed-
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Zestaw krawędziarek Trumpf do gięcia blach w zakładzie produkcyjnym grupy Nestro
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nej strony praktyki firmy, tj. ogranicze-
nia oddziaływania zapylenia oraz od-
padów poprodukcyjnych na środowisko,
a z drugiej strony określenie marki fir-
my realizującej zasady zrównoważo-
nego rozwoju.

Model CSR w Nestro jest bezpo-
średnio powiązany z ekoinnowacjami,
czyli z takimi produktami i usługami, któ-
re obniżają negatywny wpływ na śro-
dowisko przyrodnicze. W związku z tym
firma nieustannie wprowadza udosko-
nalenia produktów czy procesów
z uwagi na wskaźniki ekonomiczne.
Ponadto ekoinnowacje powiązane są
z ciągłym rozwojem technologicznym,
wpisują się niejako w postęp technolo-
giczny odnoszący się do nieustannego
kreowania innowacji. Wreszcie pro-
dukty i usługi firmy mają na celu wzrost
efektywności gospodarowania odpa-
dami.
Na czym konkretne polegają działania
firmy Nestro związane z CSR?

– Jednym z przykładów może być na-
sze zaangażowanie w trzeci „Dzień
Odkrywców Zawodów” oraz pierwszą
„Noc Odkrywców Zawodów”. Ten uni-
kalny w swoim założeniu eksperyment
dydaktyczny utworzony został dzięki
naszej współpracy z doradcą zawodo-
wym z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Oleśnie, a polegał na przeprowa-
dzeniu obserwacji pracy na wybra-
nych stanowiskach przez wyselekcjo-
nowaną młodzież klas z gimnazjum
oraz liceum. Po przeprowadzeniu wy-
wiadów indywidualnych, które pozwa-
lają poznać zdolności i zainteresowania

ucznia, doradca zawodowy przepro-
wadził również swoistą rozmowę kwa-
lifikacyjną z zakresu wiedzy o firmie Ne-
stro – głównie o profilach jej działalno-
ści i wytwarzanych produktach. Forma
ta została wprowadzona, ponieważ
udział w drugiej edycji „Dnia Odkryw-
ców Zawodów” cieszył się bardzo du-
żym zainteresowaniem ze strony mło-
dzieży. Swoją przygodę z obserwacją
wybranych stanowisk pracy 11 mło-
dych ludzi rozpoczęło od poznania za-
sad „Dnia Odkrywców Zawodów” oraz
szkolenia BHP, które przeprowadzili-
śmy w formie prezentacji. Następnie
młodzież została przydzielona na swo-
je stanowiska – dwie osoby poznały za-
wód konstruktora, dwie zawód projek-
tanta-planisty, dwie kolejne – inżyniera
i technologa maszyn CNC, a ich kole-
żanki – zawody księgowej oraz specja-
listy ds. księgowości. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyła się również
specyfika pracy na stanowiskach inży-
niera elektryka oraz elektryków pracu-
jących przy tworzeniu szaf sterowni-
czych. Uczeń klasy III poznał też tajni-
ki pracy głównego informatyka firmy.

Uczniowie poznali załogę oraz spę-
dzali w jej towarzystwie przerwy na
posiłki, co sprawiło, że doświadczyli pa-
nującej w firmie atmosfery wzajemnej
sympatii i życzliwości. Po obserwacji,
a nawet częściowym uczestnictwie
w pracy na wybranych stanowiskach,
np. przy rysowaniu konstrukcji w 3D i ru-
rociągu odpylającego w 2D czy obsłu-
dze programu ERP, młodzież wzięła
udział w konkursie z nagrodami, który

miał udowodnić, że uczestnicy projek-
tu poznali specyfikę wybranego zawo-
du. Uczniowie prezentowali sobie swo-
je stanowiska pracy oraz opowiadali po-
zostałym, czym zajmuje się osoba za-
trudniona w danym miejscu. Dzięki
temu mogli wykazać się poznaną wie-
dzą, a inni mogli ocenić postępy oraz
przyrost wiedzy o realnych wymaga-
niach danego stanowiska. Zwycięzcy
zaskoczyli wszystkich swoją wiedzą i pa-
sją, zwłaszcza uczeń, który obserwował
pracę operatora maszyny CNC. Na-
grody dla najlepszych – karnety na ba-
sen „Oleska Laguna” oraz gadżety Ne-
stro – zostały przyjęte z entuzjazmem.

To już drugie spotkanie w naszej fir-
mie, które po raz kolejny udowodniło, że
organizowanie praktycznych lekcji dla
uczniów będących na etapie planowa-
nia swojej edukacji oraz przyszłości
jest bardzo ważnym elementem nauki
i zgłębiania wiedzy o zawodach. Miej-
my nadzieję, że coraz więcej przedsię-
biorców będzie się otwierać na tego ro-
dzaju inicjatywy, ponieważ wszyscy
kształtujemy lokalną rzeczywistość.
Jakie są kluczowe aspekty, na których
skupia się Nestro w swoich rozwiąza-
niach?

– Skupiamy się przede wszystkim na
energooszczędności, ale również na ni-
skim poziomie hałasu, dlatego wenty-
latory umieszczane są w specjalnych
wyciszonych kabinach. Bardzo nam
zależy, żeby hałas, który powstaje, zo-
stał zredukowany poniżej 76 dB, a w roz-
wiązaniach dedykowanych nawet po-
niżej 72 dB. Tak ograniczone poziomy
hałasu gwarantują bezpieczną pracę
i spokój w otoczeniu, w którym zlokali-
zowana jest fabryka. Kładziemy na to
bardzo duży nacisk, zwłaszcza wtedy,
gdy zakłady funkcjonują przy osiedlach
mieszkaniowych.
W jaki sposób planowane są te roz-
wiązania?

– Zanim zaproponujemy dane roz-
wiązanie, nasi inżynierowie sprzedaży
dokonują analizy terenu i pomieszczeń
klienta oraz jego potrzeb, ponieważ
zauważyliśmy, że optymalny rozkład
pomieszczeń, połączony z zawanso-
wanym procesem logistycznym, może
się przyczynić do znacznego zwięk-
szenia efektywności i ograniczenia ha-
łasu. Nazywamy to doskonałą archi-
tekturą miejsca pracy, która musi być
dobrze nakreślona jeszcze przed spro-
wadzeniem urządzeń, za pomocą któ-
rych zostanie ona stworzona. Korzyści
są oczywiste: przejrzysty opis miejsc,
uporządkowane, czyste strefy, proce-

Schemat instalacyjny systemu gaszenia iskier



dury zoptymalizowane pod względem
pokonywanych odległości oraz, co nie
mniej istotne, usatysfakcjonowani pra-
cownicy.

Nasi inżynierowie projektów pod
okiem Pawła Kaczyńskiego, kierownika
projektów, przygotowują kompletne pla-
ny wzorcowe. Dobierając technologię,
tworząc idealne stanowiska pracy, wy-
konują projekt sytuacyjny, analizę zu-
życia energii, przebiegu pracy i anali-
zę zadań.
Dlaczego Nestro uczestniczy w targach
branżowych Drema 2018 w Poznaniu?

– Podstawowym argumentem prze-
mawiającym za obecnością na tar-
gach Drema jest możliwość zaprezen-
towania nowatorskich rozwiązań, prze-
badanych we własnym dziale B+R,
porównania swoich rozwiązań z po-
mysłami konkurencji oraz, co najważ-
niejsze, spotkania się z klientami. Oczy-
wiście, jak zawsze podkreśla Tomasz
Balcerzak, dyrektor sprzedaży, staramy
się prezentować przede wszystkim eko-
innowacyjne rozwiązania w odpylaniu,
ale największe znaczenie mają dla nas

rozmowy o planach rozwojowych na-
szych klientów, ich strategiach – do
tego służą targi. Raczej odchodzimy już
od pokazywania wszystkich możliwych
rozwiązań, uważamy, że one równie do-
brze służą u naszych klientów i może-
my organizować takie referencyjne wy-
jazdy z klientami. Myślę, że to jest lep-
sze rozwiązanie niż umieszczanie
wszystkiego na stoisku.
W ostatnich latach firma otrzymała kil-
ka znaczących nagród, m.in. Opolską

Markę 2018, a tydzień temu tytuł
„Przedsiębiorstwa Fair Play 2018”. Czy
są one potwierdzeniem rozwoju firmy,
zarówno od strony wyników finanso-
wych, jak i oferowanych produktów?

– Każda otrzymana nagroda bardzo
nas cieszy, a zarazem jest potwierdze-
niem słusznej strategii rozwoju, ale nie
jest celem samym w sobie. Nasza stra-
tegia rozwoju skupia się na trzech pod-
stawowych pytaniach: w jakich płasz-
czyznach będziemy działać za 5 lat, co
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Ekoinnowacyjny filtr JET 9/5 z wentylatorami o sprawnościach do 86 proc.

Model społecznej odpowiedzialności biznesu 
realizowany jest przez Nestro niejako z definicji
zakresu działalności, bowiem produkujemy 
i montujemy systemy odpylania dla przemysłów
drzewnego, meblarskiego i papierniczego.
Nasze produkty i usługi mają na celu redukcję
szkodliwych substancji w powietrzu, co wpisuje
się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i sze-
roko rozumianą ochronę środowiska.
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wyróżnia nas pozytywnie i w jakich ob-
szarach jesteśmy lepsi lub bardziej
konkurencyjni, wreszcie – co może być
długookresową podstawą sukcesu Ne-
stro w obliczu różnych wyzwań i wahań
na rynku. Dlatego skupiamy się na no-
wych branżach, gdzie możemy ofero-
wać nasze urządzenia, np. w zakładach
papierniczych czy w sortowniach śmie-
ci. W związku z tym inwestujemy
w dział konstrukcyjno-projektowy, który
jest fundamentem przedsiębiorstwa.
Dlatego wspieramy ekorozwojowe roz-
wiązania w odpylaniu, pozwalające
uzyskać ergonomiczne stanowiska pra-
cy w branży drzewnej, polepszające
procesy produkcyjne.
Do oferty wprowadzają państwo rów-
nież nowe usługi, np. wycinanie lase-
rem, gięcie i spawanie elementów wy-
konanych ze stali konstrukcyjnej. Czy
zapotrzebowanie na rynku jest duże?
Czy Nestro znalazła na rynku niszę, któ-
rą planuje wykorzystać?

– Dodatkowe usługi cięcia lase-
rem stali o grubości do 20 mm, gięcie
elementów na krawędziarce CNC,
usługi na wykrawarce rewolwerowej
wynikają ze strategii, o której już mó-
wiłem, i są odpowiedzią na pytanie,
w jakich obszarach będziemy działać
za 2 lata i 5 lat. Uważam, że dywersy-
fikacja proponowanych usług zapewnia
stabilny rozwój poprzez zlecenia od firm
zewnętrznych, a dodatkowo obniża
koszty własne wytworzenia produko-
wanych wentylatorów, ślimaków trans-
portowych czy elementów instalacji
odpylających.
Jednym z elementów CSR-u jest rów-
nież współpraca międzysektorowa.
W państwa przypadku odbywa się ona
poprzez aktywną współpracę m.in.
z uczelniami wyższymi. Na czym ona
polega i jakie korzyści przynosi?

– Pracujemy z Politechniką Opolską,
Częstochowską i Gliwicką przy realiza-
cji praktyk zawodowych, ale również
z Technikum Drzewnym ze Zwierzyńca
koło Zamościa, gdzie pomogliśmy bez-
płatnie wyposażyć warsztat w system
odpylania. Poprzez praktyki firma re-
alizuje inny wymiar swojej filozofii, jaką
jest dzielenie się wiedzą. Od początku
wszyscy kładliśmy nacisk na edukację
i staraliśmy się docierać do młodych
osób, stąd współpraca z firmą Homag
i Wydziałem Technologii Drewna
SGGW w Warszawie, gdzie nieodpłat-
nie zamontowaliśmy odpylacz NE250.
Ale to również udział w inicjatywie
„Drema Dzieciom” w 2017 roku i w „Fa-
bryce Mebli na Żywo”, gdzie w ub.r. od-

pylano szlifierkę Homaga i okleiniarkę
SCM.
Jakie inne wyzwania związane ze zrów-
noważonym rozwojem stoją przed
branżą? Jakie są państwa plany
w związku z tym?

– Zrównoważony rozwój dla branży
drzewnej i meblowej to przede wszyst-
kim nowa filozofia rozwoju globalnego,
regionalnego i lokalnego, przeciwsta-
wiająca się wąsko rozumianemu wzro-
stowi gospodarczemu. Podstawą eko-
rozwoju jest założenie, że poprawa
– a przynajmniej niepogarszanie – sta-
nu środowiska jest jednym z ważniej-
szych czynników warunkujących rozwój
ekonomiczny. Dążenie do zrównowa-
żonego ekorozwoju oznacza dla firm tej
branży zarówno nowe wyzwania, jak
i szerokie możliwości. Wiele firm meblo-
wych i stolarskich postanowiło uczynić
zrównoważony ekorozwój jeszcze waż-
niejszym aspektem swojej działalności.

Zrealizowanie celu, jakim jest ogra-
niczenie oddziaływania zapylenia oraz
odpadów poprodukcyjnych, jak również
procesów produkcji na środowisko, jest
dla wszystkich tych zakładów zada-
niem wymagającym i niełatwym. Tutaj
z pomocą przychodzi nasza firma Ne-
stro, która wspiera swoim doświad-
czeniem ekorozwojowe inwestycje. Eko-
rozwój ma realne szanse trwałej reali-
zacji tylko wówczas, jeśli firmy zdołają
oderwać się od wąskiego myślenia do-
tyczącego jedynie środowiska przy-
rodniczego. Istota problemu sprowadza
się do odpowiedzi na pytania: kto, jak
i dlaczego oddziałuje na środowisko.
Czyli pomagacie tym przedsiębior-
stwom znaleźć przyczyny negatywne-
go oddziaływania na środowisko?

– Można to tak ująć. Przyczyny są
najważniejsze, jednym ze sposobów
ich redukcji jest zastosowanie ekoin-
nowacyjnych urządzeń ochrony środo-
wiska. Chcę zwrócić uwagę na pozy-
tywny aspekt takich działań ekologicz-
nych, wpływających nie tylko na śro-
dowisko, ale i poprawiających wyniki
ekonomiczne przedsiębiorstw, ponieważ
w dobie coraz większych wymagań
stawianych przed przedsiębiorstwami
pojawia się problem zmian, jakie muszą
dokonać nie tylko w sposobie konkuro-
wania, lecz także kompleksowego funk-
cjonowania.

Uważam, że koniecznością będzie
ciągłe podejmowanie działań związa-
nych z konkurencją ekologiczną, wpi-
sująca się w proces wdrażania zrów-
noważonego ekorozwoju, zdefiniowa-
nego przez naukowców jako pojęcie

ekologicznej konkurencji. Oznacza to
dostosowanie się przedsiębiorstw do
warunków rynkowych powiązanych
z proekologicznymi zachowaniami, ta-
kimi jak energooszczędność, ograni-
czenie zapylenia i hałasu.
Jakie działania branży meblowej
i drzewnej są szansą na rozwój?

– Przede wszystkim nowoczesne li-
nie technologiczne, które pozwalają
na lepsze wykorzystanie surowca,
zmniejszając przy tym ilość odpadów
oraz poszerzając liczbę odmian wyro-
bów gotowych. Dzięki nowoczesnej
technologii obniża się ilość odpadów, co
pozytywnie wpływa na koszty przed-
siębiorstwa. Szansą na rozwój jest tak-
że prowadzenie działalności w spo-
sób niezagrażający odnawialnym źró-
dłom zasobów i z uwzględnieniem do-
bra lokalnych społeczności. Ponadto
warto zwrócić uwagę na działalność
największych przedsiębiorstw z sekto-
ra drzewnego, które prowadząc liczne
proekologiczne działania, wpływają na
zmniejszenie kosztów działalności.

Można wskazać na następujące
grupy działań:
• Energia i źródła odnawialne – energia
cieplna często pochodzi z kotłowni
opalanej biomasą oraz z rekuperacji
ciepła gazów i spalin, co zaspokaja
w 100 proc. zapotrzebowania zakładu.
• Przekształcanie oparów z lakierni
w zakładach meblarskich na energię
cieplną poprzez jej recyrkulację, która
jest formą odzysku energii cieplnej, wy-
korzystywaną do podgrzania powie-
trza poprzez zawrócenie jakiejś jej czę-
ści z wyrzutu powietrza z powrotem na
nawiew. To powoduje zmniejszenie
kosztów w przedsiębiorstwie, a jedno-
cześnie wpływa na wzrost świadomości
ekologicznej.
• Efektywniejsze wykorzystanie surow-
ców i pozostałości poprodukcyjnych
do produkcji brykietu lub peletu daje
oszczędność energii cieplnej, względ-
nie jej uzyskiwanie poprzez ogranicze-
nie zużycia np. gazu czy węgla.
• Techniki odpylania, czyli oddzielanie
szkodliwych dla zdrowia pyłów i trocin,
jako ekologiczne bezpieczeństwo dla
człowieka i techniki. Prawidłowe odpy-
lanie maszyn stolarskich i centrów ob-
róbczych stanowi w dzisiejszych cza-
sach jeden z podstawowych warunków
zrównoważonego ekorozwoju poprzez
oszczędności energii i obniżenie kosz-
tów eksploatacji maszyn zajmujących
się obróbką drewna.

Rozmawiał Jacek Markowski
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Panie dyrektorze, w maju br. firma
„Koral” została wyróżniona Złotym Me-
dalem „Rynku Inwestycji” za badania
profilaktyczne instalacji amoniakalnej
w wytwórni lodów „Koral” w Rzeszowie.
Czy wyróżnienie to stanowi motywację
do kontynuowania programu badań
predykcyjnych służących bezpieczeń-
stwu procesowemu?

– Przedsiębiorstwo Produkcji Lo-
dów „KORAL” znane jest z wysokiej ja-
kości i doskonałego smaku produko-
wanych lodów. Osiągamy to, m.in. pre-
cyzyjnie diagnozując i eliminując sytu-
acje, które mogłyby negatywnie wpły-
wać na jakość naszych wyrobów. Nie-

zwykle istotne jest bezpieczeństwo pro-
cesowe, a szczególnie bezpieczeństwo
związane z wykorzystaniem amoniaku
w instalacji chłodniczej. Myślenie o bez-
pieczeństwie przy tak dużej infrastruk-
turze technologicznej i technicznej,
w tym chłodniczej, musi się cechować
odpowiedzialnością, kreatywnością
i otwartością na innowacje. Wyróżnie-
nie Złotym Medalem „Rynku Inwestycji”
za badania profilaktyczne Przedsię-
biorstwa Produkcji Lodów „Koral” jest
szczególnym wyróżnieniem, można po-
wiedzieć – nagrodą za nasze starania
i niewątpliwie motywacją do szerszego
wykorzystania nowoczesnych metod

Jakość i bezpieczeństwo 
ponad wszystko
Właściwy i rozsądny dobór innowacyjnych technik i metod badawczych daje gwarancję
pełnej, obiektywnej oceny urządzeń i infrastruktury technicznej, a tym samym pozwala
na optymalną, uzasadnioną ekonomicznie modernizację – mówi Tadeusz Sum, dyrek-
tor ds. technicznych w PPL „Koral”.

PPL „Koral” – zakład w Nowym Sączu 



badawczych, a zwłaszcza badań pre-
dykcyjnych w infrastrukturze technicz-
nej.
Czy badania AT, służące ocenie stanu
technicznego infrastruktury zakładów
Grupy „Koral”, będą przez pana kon-
tynuowane w innych zakładach Grupy?

– Dotychczasowe wyniki badań po-
zwalają na szersze korzystanie z inno-
wacyjnych metod takich laboratoriów,
jak Acoustic Emission Diagnostic,
w przyszłości. Jednak aby to urealnić,
musimy dokładnie zdefiniować tzw.
punkty zapalne sytuacji krytycznych
i znaleźć sposoby minimalizacji ryzyka
ich wystąpienia. Analizy i badania pro-
wadzone są we wszystkich obszarach
działalności firmy mających wpływ na
wytworzenie produktu, bezpieczne pro-
wadzenie procesów technologicznych
oraz ograniczenie zagrożenia dla ludzi
i środowiska. Lokalizację takich punk-
tów krytycznych, np. w instalacji amo-
niakalnej, umożliwiają m.in. badania AE. 

Realizowany przez nas od kilku lat
program modernizacji infrastruktury
technicznej zakładu w Rzeszowie prze-
widuje konieczność przeprowadzenia
badań rurociągów amoniakalnych,
aby ich dalsza eksploatacja była jak
najbardziej bezpieczna. W zakładach
Grupy „Koral” pracujemy nad zagad-
nieniem eliminacji czynników HFC, tzw.
f-gazów, z naszych instalacji, by za-
stąpić je czynnikami przyjaznymi dla
środowiska. Nie sprecyzowaliśmy jesz-
cze planów na wykorzystanie metody
AE w tym temacie, ale liczymy na efek-
ty badań pozwalające na znaczne
oszczędności w realizacji tych zamie-
rzeń. Właściwy i rozsądny dobór inno-
wacyjnych technik i metod badaw-
czych daje gwarancję pełnej, obiek-
tywnej oceny urządzeń i infrastruktury
technicznej, a tym samym pozwala na
optymalną, uzasadnioną ekonomicznie
modernizację.
Podczas naszego ostatniego spotkania
w maju br. wspomniał pan, że jest za-
interesowany wdrożeniem programu
stałego monitoringu AT – oferowanego
przez firmę Acoustic Emission Dia-
gnostic Polska – na instalacjach i urzą-
dzeniach chłodniczych. Czy w tej spra-
wie coś się już wydarzyło, czy jest to
nadal rozważana przez pana perspek-
tywa działań?

– Miałem okazję zapoznać się ze
szczegółową ofertą badań diagno-
stycznych dla oceny stanu techniczne-
go urządzeń oferowanych przez labo-
ratorium firmy Acoustic Emission Dia-
gnostic z Warszawy, w tym instalacji

amoniakalnych i chłodniczych. Firma ta
prowadzi badania diagnostyczne me-
todą emisji akustycznej, której zalety mo-
głem ocenić podczas badań zbiorników
amoniaku w zakładzie w Rzeszowie. Fir-
ma posiada stosowne certyfikaty. Ba-
dania wykonywane na urządzeniach
technicznych i instalacjach mogą być
realizowane w trakcie procesu pro-
dukcji. Badanie metodą emisji aku-
stycznej – za zgodą UDT – zastępuje re-
wizję wewnętrzną i próbę ciśnieniową.
Nadaje inny kierunek stosowania in-
nowacyjnych metod badawczych słu-
żących ocenie stanu technicznego eks-
ploatowanych urządzeń, zastępując
lub uzupełniając metody wizualne, ma-
gnetyczno-proszkowe i inne. Stały mo-
nitoring AE jest o tyle interesujący, że po-
zwala na ciągły nadzór nad wybranymi
krytycznymi obszarami instalacji i ogra-
nicza, a wręcz eliminuje ryzyko awarii
– rozszczelnienia instalacji amoniakal-
nej – z powodu zużycia technicznego,
korozji itp. Problemem jest ustalenie lo-
kalizacji takich wrażliwych miejsc w in-
stalacji. Pomysł ciągłego monitoringu
wybranych obszarów instalacji amo-
niakalnej jest wart dalszego zaintere-
sowania, ale może być zastosowany do-

piero po zakończeniu zaplanowanego
zakresu modernizacji instalacji amo-
niakalnej. Jestem przekonany, że we
współpracy z UDT w Rzeszowie bę-
dziemy mogli szerszej korzystać z usług
takich laboratoriów, jak Acoustic Emis-
sion Diagnostic Polska Sp. z o.o.
Zakończył się sezon letni, a co za tym
idzie intensywność produkcji lodów
w zakładach „Koral” zapewne spadnie.
Przed panem, jak sądzę, proces re-
montów, przeglądów technicznych,
modernizacji i badań diagnostycznych
infrastruktury technicznej. Zakład
w Rzeszowie posiada spore ilości amo-
niaku potrzebnego do właściwego
funkcjonowania produkcji lodów i ich
składowania. Czy usytuowania zakła-
du w granicach dużej aglomeracji miej-
skiej implikuje formalnie, ale także
mentalnie, do szczególnego podej-
ścia w zakresie bezpieczeństwa pro-
cesowego i utrzymania ruchu w za-
kładzie?

– Produkcja prowadzona jest od
połowy stycznia do listopada. Instalacje
do produkcji lodów pozwalają na osią-
gniecie wydajności przekraczającej
30 tys. ton w skali roku. Naturalnie od
września do lutego wielkość produkcji
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Staramy się doskonalić system bezpieczeństwa 
i jestem przekonany, że niedługo będziemy mogli
znacznie zmniejszyć prognozowaną strefę 
oddziaływania, a tym samym wyjść naprzeciw
planom zagospodarowania Rzeszowa.

�

Fragment linii do produkcji lodów



jest mocno ograniczona. W przerwie wy-
konywane są prace modernizacyjne,
przeglądy i remonty urządzeń. Obiek-
ty zakładu w Rzeszowie są usytuowane
w strefie przemysłowej, w niedużej jak
na aglomerację odległości od centrum.
Z racji wykorzystywania amoniaku w in-
stalacjach pojawia się problem ryzyka
poważnej awarii przemysłowej, choć jest
ono minimalne. Przed takim zdarzeniem
chroni Zakładowy System Bezpieczeń-
stwa, który wymusza ciągłe doskona-
lenie zasad eksploatacji, nadzoru i sta-
nu technicznego instalacji amoniakal-
nej. Symulacje komputerowe i wylicze-
nia określają promień oddziaływania na
500 m od zewnętrznych rurociągów
i taka odległość powinna być brana pod
uwagę przy lokalizacji inwestycji ze-
wnętrznych w pobliżu firmy. Ze wzglę-
du na zagrożenie zdrowia, a nawet ży-
cia, dotyczy to obiektów użyteczności
publicznej i bloków mieszkalnych. Stwa-
rza to różnego rodzaju problemy, nie tyl-
ko natury inwestycyjnej. Lokalizacja
zakładu w granicach tak dużej aglo-
meracji miejskiej wymusza szczególne
podejście do spraw bezpieczeństwa
procesowego i utrzymania ruchu w za-
kładzie, gdyż bardzo zależy nam na
zrównoważonym sąsiedztwie i dobrym
postrzeganiu naszej firmy. Jak wspo-
mniałem, staramy się doskonalić system
bezpieczeństwa i jestem przekonany, że
niedługo będziemy mogli znacznie
zmniejszyć prognozowaną strefę od-
działywania, a tym samym wyjść na-
przeciw planom zagospodarowania
Rzeszowa.
W strategii reklamowej firma „Koral”
promuje swoje wyroby m.in. hasłem
„Lody jak dawniej”. Mam wrażenie, że
nie ma ono wiele wspólnego z pańskim
nowym, współczesnym podejściem
do kwestii bezpieczeństwa proceso-
wego w zakładzie, bezpieczeństwa lu-
dzi i środowiska naturalnego, krótko
mówiąc – wyższej kultury technicznej
w firmie „Koral.

– Pomysł stworzenia nowej marki
„premium”, nazwanej „Lody jak daw-
niej”, powstał w 2014 roku z okazji okrą-
głej 35. rocznicy istnienia firmy, z ini-
cjatywy młodego pokolenia właścicie-
li PPL „Koral”. W krótkim czasie lody te
zdobyły uznanie konsumentów i z roku
na rok poszerza się grono lojalnych wiel-
bicieli. Produkty tej linii wytwarzane są
wyłącznie z najlepszej jakości składni-
ków pochodzących od najbardziej zna-
nych, uznanych i kompetentnych do-
stawców. Stawiamy przede wszystkim
na wysoką jakość, dlatego w „Lodach

jak dawniej” ukryte są: świeża śmie-
tanka, prawdziwe masło, najlepszej ja-
kości bakalie, soczyste owoce czy do-
skonała czekolada belgijska. Nasi tech-
nolodzy włożyli wiele wysiłku, aby smak
tych lodów był identyczny ze smakiem
lodów z początków naszej firmy i to wła-
śnie spowodowało powstanie nazwy tej
linii lodów. Produkcja „Lodów jak daw-
niej” jest realizowana na nowocze-
snych liniach technologicznych, z za-
chowaniem maksymalnego bezpie-
czeństwa procesowego, bezpieczeń-
stwa ludzi i środowiska naturalnego,
a obowiązujące procedury uwzględ-
niają najnowsze dyrektywy i rekomen-
dacje unijne.

Rozmawiał Jacek Markowski
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Z racji wykorzystywania amoniaku w instala-
cjach pojawia się problem ryzyka poważnej
awarii przemysłowej, choć jest ono minimalne.
Przed takim zdarzeniem chroni Zakładowy Sys-
tem Bezpieczeństwa, który wymusza ciągłe do-
skonalenie zasad eksploatacji, nadzoru i stanu
technicznego instalacji amoniakalnej. Symulacje
komputerowe i wyliczenia określają promień od-
działywania na 500 m od zewnętrznych rurocią-
gów i taka odległość powinna być brana pod
uwagę przy lokalizacji inwestycji zewnętrznych 
w pobliżu firmy.

Jedna z linii produkujących lodowe rożki

Dozowanie tzw. lodów kotailowych
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Wmoim przekonaniu konferen-
cja RISK 2018 była dobrze
przygotowanym spotkaniem

przedstawicieli przemysłu, którzy mogli
w sposób aktywny uczestniczyć w dys-
kusji dotyczącej bardzo interesujących
zagadnień – dobrze opracowanych
merytoryczne przez prelegentów i sze-
roko omówionych w ramach wielu pa-
neli. Jako uczestnik wszystkich dotych-
czasowych konferencji RISK w per-
spektywie organizowania kolejnego
spotkania sugerowałbym wykorzystać
opinie i podpowiedzi uczestników kon-
ferencji, jakie sformułowali w ankie-
tach. Ponadto wydaje się, że organiza-
cja takiej konferencji powinna mieć
miejsce co 2 lata.

Z perspektywy minionych trzech lat
uczestnictwa w konferencjach RISK,
Akademii UDT, PZU Lab, METALKO
wydaje się, że istnieje prawdziwe za-
potrzebowanie na organizowanie spo-
tkań przedstawicieli przemysłu, służb
utrzymania ruchu, nauki, centrów ba-
dawczych, laboratoriów diagnostycz-

nych, służb dozoru technicznego, do-
stawców sprzętu i automatyki i prawni-
ków, którzy mają praktyczny udział
w obsłudze prawnej zakładów prze-
mysłowych. Byłoby z wielu względów
wskazane, żeby w takich spotkaniach
praktyków wzięli udział przedstawicie-
le właściwych urzędów, a nawet mini-
sterstw i izb gospodarczych, ponieważ
spotkanie i wyartykułowanie przez
uczestników istotnych dla nich spraw
i problemów może przynieść w efekcie
oczekiwane rozwiązania i słuszne od-
powiedzi lub zainspirować środowiska
naukowe do poszukiwań potrzebnych
w przemyśle rozwiązań. To samo doty-
czy prezentacji nowych urządzeń, apa-
ratury badawczej służącej diagnostyce
technicznej w przemyśle, nowych metod
badawczych, ich zalet i możliwości za-
stosowań. W tym zakresie jestem opty-
mistą – im więcej uczestników będzie re-
prezentowało stanowiska zawodowe
bezpośrednio związane z utrzymaniem
ruchu, produkcją, remontami, a nie tyl-
ko z zarządzaniem zakładu z poziomu
biurowca, tym szybciej nowości służą-
ce bezpieczeństwu procesowemu i oce-
nie stanu technicznego infrastruktury za-
kładu dotrą do właściwego adresata.

Niestety nie wszyscy są pozytywnie
nastawieni co do możliwości efektywnej
współpracy nauki i przemysłu. Jako do-
wód przedstawię opinię prominentne-
go przedstawiciela polskiej nauki i biz-
nesu, który podczas dyskusji panelowej
na konferencji powiedział, że cele, jakie
realizują nauka i przemysł, nie mają
wspólnego mianownika. Przemysł po-
trzebuje odpowiedzi 0:1 w kwestii tego,

czy obecny stan techniczny badanych
lub modernizowanych urządzeń spełnia
wymogi norm, czy proces produkcyjny
jest bezpieczny i odbywa się pod nale-
żytą kontrolą. Natomiast przedstawiciele
nauki formułują tezy, hipotezy i w ra-
mach eksperymentów tzw. „heurezy”,
rezerwując sobie prawo do błędu, dal-
szych badań, które potrzebują finan-
sowania ze strony państwa lub prze-
mysłu. Jednoznacznie stwierdził także,
że nie przewiduje w obecnej rzeczywi-
stości, żeby kiedykolwiek udało się zbu-
dować partnerstwo w relacji przemysł–
-nauka.

To bardzo pesymistyczna konstata-
cja i myślę, że jeżeli nie uda się zbudo-
wać „autostrad i dróg ekspresowych”
umożliwiających szybką i skuteczną
komunikację w relacji nauka–przemysł,
to jednak w praktyce uda się zbudować
drogi „krajowe i lokalne”, które za-
pewnią taką komunikację, potrzebną
obu stronom. Myślę, że taką „krajową
lub lokalną” drogą komunikacji między
przedstawicielami przemysłu, nauki,
ośrodków badawczych, laboratoriów
oraz dostawców mogą i powinny być
konferencje naukowo-techniczne.

Odrębną i szczególną sprawą
w skali kraju jest postępująca mono-
polizacja rynku usług diagnostycznych
przez Centralne Laboratorium Urzędu
Dozoru Technicznego w zakresie badań
NDT, szczególnie badań z wykorzysta-
niem metody emisji akustycznej (AE).
Niestety ze względu na zakres, przed-
miot i skalę procederu, który wymaga
opisania, to jednak musi zostać omó-
wieone w odrębnej publikacji. �

Okiem praktyka – czasami krytycznie
Od ostatniej konferencji RISK 2018, której współorganizatorem był magazyn gospodar-
czy „Rynek Inwestycji”, minęło ponad pół roku. Z perspektywy minionych miesięcy moja
refleksja na temat samej konferencji będzie poszerzona o komentarz dotyczący wartych od-
notowania zjawisk, faktów i wydarzeń związanych z szeroko rozumianym bezpieczeń-
stwem procesowym, badaniami NDT oraz rolą Urzędu Dozoru Technicznego, a zwłaszcza
Centralnego Laboratorium UDT w Poznaniu, w monopolizowaniu rynku usług diagno-
stycznych, ze szczególnym akcentem na badania metodą emisji akustycznej (AE).

Andrzej Kaźmierczak
prezes, AED Polska Sp. z o.o.
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Konferencja Naukowo-Technicz-
na RISK 2018 stanowiła platformę
wymiany doświadczeń w tym za-

kresie oraz wzmocnienia roli systemów
monitoringu procesów przemysłowych
w kształtowaniu poziomu ich bezpie-
czeństwa. W panelu dyskusyjnym do-
tyczącym bezpieczeństwa i monitorin-
gu w przemyśle uczestniczyli: dr inż. An-
drzej Kozak, ekspert UDT ds. rozwoju
metod badawczych, dr Zygmunt Fura,
sekretarz Rady Naukowej Polskiego
Klubu Ekologicznego, bryg. w stanie
spoczynku, mgr inż. Ryszard Stępkow-
ski, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych, rzeczoznawca Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników
Pożarnictwa, członek Stowarzyszenia In-
żynierów Bezpieczeństwa Pożarowe-
go (SFPE – The Society of Fire Protection
Engineers – Oddział Polska), Stanisław
Nowak, główny specjalista Elektrowni
Połaniec SA (Grupa ENEA), Andrzej
Kaźmierczak, prezes zarządu AED Pol-
ska Sp. z o.o., Tomasz Balcerzak, dy-
rektor sprzedaży NESTRO na Europę
Wschodnią, a także autorzy niniejszego
opracowania.

Eksperci z dużym praktycznym do-
świadczeniem ukierunkowali dyskusję
na wiele aktualnych tematów dotyczą-
cych oceny stanu bezpieczeństwa pro-
cesów produkcyjnych, ryzyk związa-
nych z technologią oraz współpracy do-
stawców technologii w zakresie ogra-
niczania ryzyk, sprawności zarządzania
ryzykiem technologii, monitoringu tech-
nicznego, ekoinnowacji jako kierunku
strategii zabezpieczeń oczekiwanych
w przemyśle.

Rosnące wymagania jakościowe
i ilościowe pociągają za sobą dyna-
miczny rozwój przemysłu. Towarzyszą
temu najczęściej wzrost negatywnego
oddziaływania na środowisko oraz
szczególnie trudne warunki pracy. Sy-
tuacja ta dotyczy w szczególności prze-
mysłu procesowego, w którym wyko-
rzystuje się duże ilości substancji che-
micznych i/lub energii, a których uwol-
nienie do środowiska może powodować
olbrzymie starty zarówno w zasobach
ludzkich, jak i środowiskowych. Stąd po-
trzeba zapewnienia bezpieczeństwa
wykorzystywanych instalacji proceso-
wych nie tylko w czasie ich normalnej

pracy, lecz także, a może przede wszyst-
kim, w czasie awarii.

Bezpieczeństwo procesowe powin-
no obejmować działania systemowe
gwarantujące taki stan techniczny sto-
sowanych urządzeń technologicznych
i kontrolno-pomiarowych oraz rozwią-
zań organizacyjnych, aby były one
w stanie skutecznie minimalizować
prawdopodobieństwo uwolnienia sub-
stancji do środowiska, a tym samym wy-
stąpienia awarii środowiskowej oraz wy-
padków przy pracy. Nowoczesne utrzy-
manie ruchu, stanowiące element stra-
tegii utrzymania ruchu i mające pre-
wencyjny charakter, stwarza możliwość
zapewnienia niezbędnej infrastruktury
i jej właściwej eksploatacji. Spełnienie
wymagań systemowych związanych ze
sterowaniem operacyjnym dotyczącym
znaczących zagrożeń, z gotowością
i umiejętnością reagowania na awarie
i wypadki przy pracy, z monitorowaniem
oraz szkoleniami, wiedzą, kompeten-
cjami i motywacją powinny zapewnić
bezpieczeństwo w wymiarze organi-
zacyjnym.

Fundamentem zarządzania bez-
pieczeństwem procesowym jest iden-
tyfikacja zagrożeń, które mogą decy-
dować o wystąpieniu awarii, a na-
stępnie podejmowanie działań ukie-
runkowanych na ich eliminację. Klu-
czowym elementem planowania w za-
rządzaniu bezpieczeństwem jest więc
zarządzanie ryzykiem, ukierunkowane
na utrzymanie ryzyka na możliwie naj-
niższym, racjonalnie uzasadnionym
poziomie. Wartość ryzyka uznanego
za społecznie akceptowalne zarówno
w aspekcie bezpieczeństwa pracy, jak
i środowiskowym, nie została określo-
na ani w przepisach prawnych, ani
w wymaganiach normatywnych czy
normach zwyczajowych. Być może wy-
nika to z różnorodności stosowanych
w tym zakresie metod oceny ryzyka, bo-
wiem to organizacja decyduje o tym, ja-
kie techniki oceny ryzyka będzie wy-
korzystywała i jakie ryzyko uzna za do-
puszczalne. �

Monitoring w przemyśle 
Bezpieczeństwo w procesach przemysłowych związane jest z określeniem
sposobów zapobiegania potencjalnym zagrożeniom, a w konsekwencji mo-
nitorowaniem, co stanowi sposób na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia
sytuacji niebezpiecznych i skutkuje ograniczeniem ryzyka do akceptowalnego poziomu. 

dr hab. inż. Marek Roszak
prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
Instytut Materiałów 
Inżynierskich i Biomedycznych,
Politechnika Śląska

dr hab. inż. 
Tatiana Karkoszka 
Instytut Materiałów 
Inżynierskich i Biomedycznych,
Politechnika Śląska
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Można więc przyjąć, że ryzyko
jest miarą możliwych strat bę-
dących iloczynem prawdopo-

dobieństwa wystąpienia zdarzenia nie-
pożądanego i ilości konsekwencji tego
zdarzenia. Konsekwencją zdarzenia
niepożądanego może być nie tylko
szkoda w postaci strat materialnych, jak
i niematerialnych, lecz także ofiar w lu-
dziach i uszczerbku na ich zdrowiu.
Działania oparte na ocenie ryzyka po-
winny być podstawą określenia stan-
dardów oraz ustalenia priorytetów dzia-
łań. Wiedza na temat zagrożeń, ob-
szarów ich występowania i wzajemnych

powiązań oraz możliwości podejmo-
wania działań prewencyjnych pozwa-
la na budowanie bezpieczeństwa or-
ganizacji.

Należy zwrócić uwagę na wielowy-
miarowość bezpieczeństwa. Wpływ
szybko zmieniającego się świata, wdra-
żanie nowych technologii, przemysł
4.0, stawiane wyzwania, nowe zagro-
żenia, coraz większa konkurencyjność
– wszystko to jest nieuchronne, a jed-
nocześnie wymusza na organizacjach
stawianie czoła coraz większej liczbie
sytuacji kryzysowych, które mają zu-
pełnie inny charakter niż kiedyś, np. ter-
roryzmowi, zagrożeniom bezpieczeń-
stwa, zmianom technologicznym i wi-
zerunkowym. Aby poradzić sobie z tymi
wyzwaniami, trzeba posiadać kom-
pleksowe spojrzenie na bezpieczeń-
stwo, szereg umiejętności i kompeten-

cji, które pozwolą na ochronę organi-
zacji, ale jednocześnie trzeba zbudo-
wać świadomość zagrożeń wielowy-
miarowo.

Organizacje w bardzo różny sposób
podchodzą do zarządzania bezpie-
czeństwem, szczególnie w aspekcie
różnych obszarów zawierających ele-
menty bezpieczeństwa. W dużej mierze
jest to zależne od kultury bezpieczeń-
stwa w organizacji i świadomości da-
nej organizacji. Jak więc zbudować
kompleksowe podejście do zarządza-
nia bezpieczeństwem? Po pierwsze
– działania oparte na ocenie ryzyka.

Szczególnym wyzwaniem dla zapew-
nienia bezpieczeństwa w wielu wy-
miarach jest właśnie ocena ryzyka.
Warunkiem koniecznym jest właściwe
zdefiniowanie obszarów bezpieczeń-
stwa, którymi chcemy zarządzać. Jest
kilka wymiarów bezpieczeństwa, na któ-
rych należy się skupić, jak: bezpie-
czeństwo techniczne, cyberbezpie-
czeństwo, bezpieczeństwo fizyczne,
bezpieczeństwo osobowe, bezpie-
czeństwo prawne.

Bezpieczeństwo techniczne to dzia-
łania organizacyjne i techniczne, któ-
re mają na celu minimalizację ryzyka
zakłócenia funkcjonowania organiza-
cji w następstwie zaburzenia realizo-
wanych procesów technologicznych.
Podstawowym i skutecznym sposo-
bem zapewnienia bezpieczeństwa
technicznego jest przestrzeganie ak-

tów prawnych, norm oraz wymagań
eksploatacyjnych mających zastoso-
wanie do danej organizacji. Bezpie-
czeństwo obiektów technicznych za-
leży od procesów realizowanych w ra-
mach danego obiektu, dotyczy wszyst-
kich etapów jego cyklu życia i wyma-
ga zaangażowania pracowników
wszystkich szczebli. Jest ono związane
z zasadami oraz praktykami bezpie-
czeństwa: technicznego, pracy, po-
żarowego, transportu, środowiskowe-
go, chemicznego. To w tym obszarze
kryją się między innymi bezpieczeń-
stwo instalacji, urządzeń, maszyn,

Bezpieczeństwo w wielu wymiarach
Świadomość zagrożeń buduje bezpieczeństwo organizacji w wielu jej obszarach. 
To jednak prowokuje wiele pytań i wątpliwości, którym warto poświęcić uwagę, 
jeśli zależy nam na trwałości  firmy i najważniejszym ogniwie, jakim są w niej ludzie. 
Co oznacza w dzisiejszych czasach bezpieczna organizacja? W jaki sposob należy 
podejść do bezpieczeństwa? Czy jest wspólny mianownik, ktory łączy wiele elementow
bezpieczeństwa w organizacjach?

Stawiane wyzwania, nowe zagrożenia, wpływ
szybko zmieniającego się świata, wdrażanie, 
nowych technologii, coraz większa konkurencyj-
ność, zapewnienie trwałości organizacji 
wymagają spojrzenia na bezpieczeństwo 
w sposób kompleksowy.

Fot. Kacper Bukowski

Izabela 
Lewandowska-Wiśniewska
SHEQ Partner, ekspert 
ds. bezpieczeństwa, zarządzania
ryzkiem i cyberbezpieczeństwa
dla biznesu, ekspert magazynu
„Rynek Inwestycji”



bhp, ppoż., niezawodność techniczna,
wymagania dla obiektów budowla-
nych, ADR, Sevezo III, REACH. Za-
pewnienie bezpieczeństwa technicz-
nego opiera się na takich elementach,
jak ciągła dostępność usługi, nieza-
wodność, zdolność serwisowa, bez-
pieczeństwo.

Cyberbezpieczeństwo to działania
organizacyjne, techniczne i operacyjne,
które mają na celu minimalizację ryzyka
w organizacji  w zakresie zapewnienia
ciągłości funkcji biznesowych oraz
ochronę poufnych danych i bezpie-
czeństwo zgromadzonych informacji
oraz infrastruktury teleinformatycznej,
aparatury kontrolno-pomiarowej oraz
systemów przed cyberatakiem,  naru-
szeniem, włączając w to akty szeroko
rozumianej cyberprzestępczości i cy-
berterroryzmu, a także przypadkowe
działania użytkowników. Obecnie za-
grożenia wynikające z cyberataków
to duży, coraz częściej spotykany pro-
blem. Organizacje nie są jeszcze w peł-
ni przygotowane na efektywne zarzą-
dzanie tym obszarem.

Bezpieczeństwo fizyczne to działa-
nia proceduralne, organizacyjne i tech-
niczne, które mają na celu minimali-
zację ryzyka w organizacji na skutek
działań osób, które w sposób nieauto-
ryzowany podjęły próbę dostania się
lub znalazły się na terenie danej orga-
nizacji. Elementami tego wymiaru są
bezpośrednia ochrona fizyczna oraz za-
bezpieczenia techniczne (elektronicz-
ne i mechaniczne), np. działania pre-
wencyjne, wykrycie, alarmowanie, sy-
gnalizatory, dozór wizyjny, reakcje i in-
terwencje. Należy jednak pamiętać,
że żadne działania zmierzające do za-
pewnienia bezpieczeństwa fizyczne-
go nie zapewnią całkowitego bezpie-
czeństwa. Zastosowanie środków
ochronnych zwiększa jedynie prawdo-
podobieństwo skutecznego przeciw-
działania zagrożeniom.

Bezpieczeństwo osobowe to dzia-
łania i procedury mające na celu mi-
nimalizację ryzyka związanego z oso-
bami, które przez autoryzowany dostęp
do obiektów, urządzeń, instalacji i usług
w organizacji mogą spowodować stra-
ty. Pracownicy, usługodawcy, dostawcy,
goście związani z obiektami, urządze-
niami, instalacjami i usługami mogą
stanowić potencjalne zagrożenie dla
funkcjonowania organizacji. Tajemnica
przedsiębiorstwa, szczególne wyma-
gania, takie jak infrastruktura krytycz-
na czy informacje wrażliwe, niejawne,
wymagają kolejnego poziomu dostępu

fizycznego do kolejnych stref bezpie-
czeństwa.

Bezpieczeństwo prawne obejmuje
działania, które mają na celu minima-
lizację ryzyka związanego z działalno-
ścią osób fizycznych lub podmiotów go-
spodarczych, których działania mogą
prowadzić do zakłócenia w funkcjono-
waniu obiektów, urządzeń, instalacji
i usług organizacji. Oznacza to zasto-
sowanie narzędzi prawnych niedo-
puszczających np. wrogiego przejęcia,
fuzji czy też sprzedaży niektórych ele-
mentów infrastruktury, której efektem
mogą być zakłócenia w jej funkcjono-
waniu.

Działania realizowane w ramach
tych 5 obszarów bezpieczeństwa w za-
sadzie mają za zadanie nie dopuścić
do zmaterializowania się ryzyka, więc

są to działania prewencyjne. Jak wiemy,
pomimo prawidłowych działań zawsze
pozostaje ryzyko resztkowe, nie jest
możliwe całkowite wyeliminowanie ry-
zyk związanych z przerwaniem reali-
zacji procesów biznesowych. Oczywi-
ście ryzyko resztkowe zawsze możemy
delegować do ubezpieczycieli, tym
samym zabezpieczając organizację
w miejscach, gdzie sami nie możemy
nic zrobić.

Strategia bezpieczeństwa ma ba-
zować na integracji działań w wielu wy-
miarach bezpieczeństwa (techniczne-
go, fizycznego, prawnego, teleinfor-
matycznego, osobowego), wynikają-
cych z systemów zarządzania jako-
ścią, środowiskiem, bezpieczeństwem,
ciągłością działania oraz ryzykiem.
Pozwala to na szersze spojrzenie na za-
grożenia, jak również efektywne za-
rządzanie nimi, a niejednokrotnie rów-
nież optymalizację wydatków na bez-
pieczeństwo. Jej nieodłącznym ele-
mentem są opracowane i wdrożone

plany ciągłości działania. Musimy dzia-
łać prewencyjnie, ale jednocześnie po-
winniśmy być przygotowani na mate-
rializację ryzyka. Organizacje idą już
o krok dalej i dbają o odporność orga-
nizacji, która jest strategicznym dzia-
łaniem. To więcej niż zarządzanie ry-
zykiem, to więcej niż ciągłość działania,
to obraz sukcesu organizacji ciągle się
doskonalącej, przewidującej nadarza-
jące się możliwości oraz wykorzystują-
cej szansy w celu budowania trwałej
przewagi. Niezależnie od tego, z jakim
profilem organizacji mamy do czynie-
nia, oprócz kultury organizacyjnej
w każdej firmie mamy do czynienia
z kulturą bezpieczeństwa.

Zła kultura bezpieczeństwa w or-
ganizacji powoduje straty materialne
i stanowi zagrożenie dla całej firmy. Kul-

tura bezpieczeństwa będąca częścią
kultury organizacji odzwierciedla się
w regułach, wartościach, postawach
i zachowaniach pracowników danej or-
ganizacji. Metody poprawy, osiągania
kolejnych poziomów na poszczególnych
szczeblach są najbardziej efektywne
wtedy, gdy w organizacji dobrze dzia-
łają techniczne i systemowe rozwiąza-
nia na rzecz bezpieczeństwa wielowy-
miarowego, a większość zdarzeń wy-
nika z kulturalnych i behawioralnych
czynników.

Na kulturę bezpieczeństwa w or-
ganizacji składają się zachowania i po-
stawy pojedynczych pracowników, jak
również zbiorowe poglądy i prze-
świadczenia. Kulturę bezpieczeństwa
buduje się latami i bardzo silny wpływ
na jej sterowanie i zmianę ma najwyż-
sze kierownictwo, ale nie należy zapo-
minać o tym, że wszyscy pracownicy
– niezależnie od szczebla organizacji
– powinni być zaangażowani w proces
jej tworzenia. �
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Strategia bezpieczeństwa ma bazować na inte-
gracji działań w wielu wymiarach bezpieczeń-
stwa (technicznego, fizycznego, prawnego,
cyberbezpieczeństwa, osobowego), wynikają-
cych z systemów zarządzania jakością, środowi-
skiem, bezpieczeństwem, ciągłością działania
oraz ryzykiem. Pozwala to na szersze spojrzenie
na zagrożenia, jak również efektywne zarządza-
nie nimi, a niejednokrotnie również optymaliza-
cję wydatków na bezpieczeństwo.
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Temat cyberbezpieczeństwa jest bardzo
modny w ostatnim czasie. Co jest jego
sednem?

– Cyberbezpieczeństwo to bardzo
złożone pojęcie i jest ono różnie rozu-
miane przez różnych odbiorców. Oso-
by indywidualne skupiają się na po-
czuciu bezpieczeństwa oraz ochronie
ich danych osobowych i prywatności.
Dla przedsiębiorców natomiast jest to
zapewnienie dostępności świadczo-
nych w Internecie usług biznesowych
o znaczeniu krytycznym, a także ochro-
na danych poufnych poprzez stosowa-
nie różnego rodzaju rozwiązań. W ro-
zumieniu państwa pojęcie to wiąże się
z ochroną obywateli, przedsiębiorstw
oraz infrastruktury krytycznej, a także
systemów komputerowych przed ata-
kami lub naruszeniem ich integralności,
poufności bądź dostępności. W mojej
ocenie cyberbezpieczeństwo to pod-

obszar szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa informacji, obejmujący wiele
zagadnień. Wśród nich są: bezpie-
czeństwo operacyjne, bezpieczeństwo
sieci, aplikacji, rozproszonych syste-
mów komputerowych. To ogół działań,
jakie podejmuje dana organizacja
w celu zmniejszenia skutków ewentu-
alnych ataków cyberprzestępców.
Czy firmy widzą potrzebę wprowadza-
nia rozwiązań z zakresu cyberbezpie-
czeństwa w swoich organizacjach?

– Z moich obserwacji wynika, że co-
raz więcej firm ma świadomość warto-
ści informacji, które przetwarzają, oraz
krytyczności oferowanych usług. Spół-
ki takie decydują się na wdrożenie od-
powiednich rozwiązań i zaplanowanie
w swoich budżetach prac związanych
z cyberbezpieczeństwem. Nie bez zna-
czenia jest również fakt, że zapewnienie
cyberbezpieczeństwa jest wymagane

Cyberprzestępcy nie śpią
Cieszy nas fakt, iż polskie firmy są coraz bardziej 
świadome tego, że cyberprzestępcy nie śpią, i są gotowe
stanąć do tego „wyścigu zbrojeń” – mówi Marcin 
Marczewski, prezes zarządu Resilia Sp. z o.o.



przez wiele państwowych organów
nadzoru, np. Ministerstwo Cyfryzacji,
które jest odpowiedzialne za koordy-
nowanie spełnienia wymagań Ustawy
o krajowym systemie cyberbezpie-
czeństwa. Bardzo często właśnie takie
wymagania sprawiają, że firmy zaczy-
nają się tym obszarem interesować
lub go doskonalić.
Jaka jest sytuacja w zakresie cyber-
bezpieczeństwa w innych krajach, a jak
to wygląda w Polsce?

– W krajach Europy Zachodniej i na
świecie temat cyberbezpieczeństwa
zaczął być traktowany jako istotny zde-
cydowanie wcześniej niż w Polsce. Być
może powodem była większa świado-
mość globalnych zagrożeń wywoła-
nych konfliktami pomiędzy państwami,
bardziej zaawansowaną walką o uzy-
skanie przewagi konkurencyjnej itp.
W Polsce przez lata temat bezpieczeń-

stwa informacji, a następnie cyberbez-
pieczeństwa, był traktowany przez za-
rządy firm jak zło konieczne, wiążące się
z dużą liczbą inwestycji. Obecnie dzię-
ki coraz ostrzejszym wymaganiom, np.
związanym ze wspomnianą Ustawą
o krajowym systemie cyberbezpie-
czeństwa, oraz świadomości realności
zagrożeń, o których słyszymy niemal co-
dziennie, sytuacja mocno się zmienia,
a cyberbezpieczeństwo staje się tema-
tem coraz większego zainteresowania
i tak zwanym must have.
Czy polskie organizacje są gotowe na
wdrażanie rozwiązań z zakresu cyber-
bezpieczeństwa?

– Nie da się jednoznacznie odpo-
wiedzieć na to pytanie. Z doświadczeń
spółki Resilia z ostatnich miesięcy wy-
nika, że gotowość jest różna. Obser-
wując to, co działo się wśród polskich
przedsiębiorstw przed 25 maja 2018
roku, zauważam, że wiele spółek sta-
nęło na wysokości zadania i zdążyło za-
kończyć prace nad dostosowaniem do
wymagań RODO. Z drugiej strony do-
strzegam wiele przedsiębiorstw, które
na chwilę obecną nie są nawet świa-
dome odpowiedzialności, jaka na nich

spoczywa w obszarze tak ugruntowa-
nym w Polsce i Europie, jak ochrona da-
nych osobowych, i w których nie podjęto
żadnych działań w tym obszarze. Cie-
szy nas jednak fakt, iż polskie firmy są
coraz bardziej świadome tego, że cy-
berprzestępcy nie śpią, i są gotowe sta-
nąć do tego „wyścigu zbrojeń”.
Jakie obszary powinny być w szcze-
gólności objęte tymi zagadnieniami?

– Przede wszystkim mówiąc o cy-
berbezpieczeństwie, musimy spojrzeć
na organizację globalnie. Do najważ-
niejszych obszarów należy zarządzanie
bezpieczeństwem informacji, w tym
wiedza, jakie informacje przetwarzamy
i jaką mają one dla nas wartość. Po-
nadto kluczowe są obszary zarządza-
nia bezpieczeństwem baz danych, apli-
kacji www oraz mobilnych, systemów
rozproszonych i sieci komputerowych.
Nie można zapominać oczywiście

o bezpieczeństwie pracowników, za-
pewniając im regularne szkolenia pod-
noszące świadomość dotyczącą za-
grożeń z obszaru cyberbezpieczeń-
stwa. Prace z zakresu cyberbezpie-
czeństwa powinny dotyczyć wszystkich
tych obszarów, bo tylko w taki sposób
możemy skutecznie chronić firmę przed
potencjalnymi atakami oraz minimali-
zować ich skutki.
Czy RODO i cyberbezpieczeństwo to
tematy, które można połączyć? Jeśli
tak, to jak można powiązać rozwiąza-
nia z tych obszarów?

– Bezpieczeństwo danych osobo-
wych to przede wszystkim ochrona
praw i wolności tzw. podmiotów danych,
czyli każdego z nas w sytuacji, gdy prze-
kazujemy je firmom i innym organiza-
cjom. Polega na zapewnieniu, że dane
osobowe nie wpadną w niepowołane
ręce, że nie zostaną utracone albo za-
fałszowane. Jeżeli te dane osobowe są
przetwarzane w Internecie – w tzw. cy-
berprzestrzeni – to działania w zakresie
cyberbezpieczeństwa pozwalają nam je
lepiej chronić. Dlatego można powie-
dzieć, że w praktyce ochrona danych
osobowych zawiera w sobie istotne

elementy działań związanych z cyber-
bezpieczeństwem. W wielu firmach,
które badaliśmy na zgodność z RODO,
fakt posiadania rozwiązań systemo-
wych w zakresie cyberbezpieczeństwa,
takich jak wdrożenie wymagań normy
ISO/IEC 27001 czy NIST powodował, że
w zasadzie niewiele więcej było do zro-
bienia. Pozostawało tylko dostosować
warstwę zgodności z przepisami prawa
i opisać to, co już jest robione w kon-
tekście wdrożonych zabezpieczeń.
Jakie ryzyka są związane z cyberbez-
pieczeństwem i jak do tego zagadnie-
nia należy podejść?

– Gdy słyszę o ryzykach, na myśl
przychodzą mi te związane z aktywno-
ścią cyberprzestępców. W ostatnim
czasie bardzo popularne stały się ata-
ki ransomware, które pozwalają na za-
szyfrowanie stacji roboczej użytkowni-
ka, a następnie żądanie od swojej ofia-
ry opłacenia okupu w zamian za od-
szyfrowanie systemu. Przykładami tego
typu ataków są dobrze znane Petya czy
WannaCry. Z moich obserwacji wynika,
iż nadal bardzo skutecznym atakiem jest
też tzw. phishing, który nakłania ofiarę
do wpisania danych uwierzytelniają-
cych, służących do logowania, do spe-
cjalnie spreparowanych domen, łu-
dząco przypominających oryginalne.
Celem ataku jest kradzież tych danych.
Istnieje mnóstwo sposobów na prze-
prowadzenie cyberataku. Należy pa-
miętać, iż pomimo inwestycji w sprzęt
oraz zabezpieczenia cyberprzestępcy
mogą wykorzystać nieświadomość na-
szych pracowników i to z ich pomocą
przeprowadzić udany atak. Jak można
temu zapobiec? Przede wszystkim sta-
le podnosić świadomość pracowników.
Przypominać im o różnych metodach
ataków socjotechnicznych oraz przy
pomocy testów symulujących takie ata-
ki pokazywać, jak się przed nimi bronić.
Czy istnieją branże, które nie potrzebują
wprowadzenia rozwiązań z zakresu
cyberbezpieczeństwa?

– Są to wszystkie organizacje, któ-
re nie korzystają z komputerowego
przetwarzania informacji, w tym w sie-
ci. Problem w tym, że takiej nie znam.
Każda organizacja powinna posiadać
rozwiązania w zakresie cyberbezpie-
czeństwa. Oczywiście powinny one być
dostosowane do indywidualnych po-
trzeb, m.in. rodzaju przetwarzanych
danych, krytycznych usług, wielkości or-
ganizacji, rodzaju prowadzonej dzia-
łalności. Innych rozwiązań potrzebują
międzynarodowe korporacje, posia-
dające bardzo rozbudowane infra-
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Z moich obserwacji wynika, że coraz więcej firm
ma świadomość wartości informacji, które prze-
twarzają, oraz krytyczności oferowanych usług.
Spółki takie decydują się na wdrożenie odpowied-
nich rozwiązań i zaplanowanie w swoich budże-
tach prac związanych z cyberbezpieczeństwem.

�



struktury teleinformatyczne, a innych
niewielkie sklepy internetowe. Należy
pamiętać, iż każdy może stać się ofia-
rą cyberprzestępców, a jeśli padniemy
ofiarą ataku, jego skutki mogą być za-
równo finansowe, jak i wizerunkowe, te
zaś niekiedy mogą doprowadzić nawet
do upadku organizacji.
Czy złożoność problemów związanych
z cyberzagrożeniami wymaga uczest-
nictwa ekspertów, czy w zasadzie każ-
da organizacja sama może sobie po-
radzić z problemem?

– Jak już wspominałem, obszar cy-
berbezpieczeństwa jest bardzo złożony.
Do prawidłowego zarządzania nim nie-
zbędny jest doświadczony ekspert lub
wręcz grupa ekspertów specjalizują-
cych się w różnych dziedzinach. Nie ma
znaczenia, czy będzie to zewnętrzny
konsultant, czy pracownik wewnętrzny.

Decydując się na uporządkowanie ob-
szarów związanych z bezpieczeństwem,
najwyższe kierownictwo spółek powin-
no powierzyć te zadania osobie kom-
petentnej.
Jak pana zdaniem wygląda dostępność
ekspertów w zakresie cyberbezpie-
czeństwa?

– Na rynku dostępnych jest bardzo
wiele osób, które mogą pomóc w pew-
nych aspektach dotyczących bezpie-
czeństwa informacji. Ważne jest jednak,
aby taki temat w organizacji był pro-
wadzony przez osobę, która jest w sta-
nie objąć swoim podejściem całość
organizacji i różne poziomy szczegóło-
wości problemów cyberbezpieczeń-
stwa. Zdobycie tak szerokiej wiedzy
jest niezwykle trudne i wymaga wielu lat
nabierania doświadczeń. W efekcie
nie jest łatwo pozyskać do pomocy
osoby o takich kompetencjach – z prak-
tycznym doświadczeniem, a nie wy-
łącznie z dobrymi zdolnościami mar-
ketingowymi do sprzedaży takich usług.
W jaki sposób świadome podejście do
cyberzagrożeń wpływa na organizację
i jej stabilność?

– Sama świadomość nie wystarczy,
ważne jest działanie, ciągłe utrzymy-
wanie i sprawdzanie oraz udoskona-

lanie obszarów wpływających na bez-
pieczeństwo. Warto tu wspomnieć o ko-
nieczności wykonywania cyklicznych
audytów, opracowania polityki bezpie-
czeństwa, wdrożenia procesów zarzą-
dzania informacją i dokumentacją w fir-
mie, o testach bezpieczeństwa syste-
mów oraz o symulacjach ataków w ob-
szarze social engineering. Dopiero
wszystkie te elementy pozwalają wła-
ściwie chronić organizację przed ewen-
tualnymi atakami oraz minimalizować
ich skutki, które – jak wspominałem
– mogą doprowadzić nawet to upadku
firmy.
Czy można powiedzieć, że w Polsce
jest obecnie popyt na cyberusługi?

– Według moich obserwacji, jako
eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa
i odporności biznesu, popyt na usługi
z zakresu cyberbezpieczeństwa jest

duży. Coraz większa świadomość spół-
ek, a także informacje płynące ze świa-
ta na temat dużych cyberataków, za-
chęcają do podjęcia inwestycji i upo-
rządkowania tego obszaru. Na zwięk-
szone zainteresowanie cyberusługami
wpływają również uregulowania praw-
ne, zarówno unijne, jak i krajowe. Wy-
muszają one na przedsiębiorcach pod-
jęcie konkretnych kroków i spełnienie
wielu wymagań.
Jak wygląda to w porównaniu z rynkiem
poza Polską?

– Polska wciąż jest rynkiem bardzo
młodym, natomiast coraz lepiej konku-
rujemy z Europą, również pod wzglę-
dem cyberbezpieczeństwa. Wpływa na
to m.in. wzrost gospodarczy, a także nie-
ustanny wzrost zainteresowania tema-
tyką, czego przejawem są m.in. szko-
lenia, kierunki studiów, kampanie spo-
łeczne etc.
Na jakie koszty powinna się przygoto-
wać średniej wielkości firma, chcąc po-
dejść do zarządzania cyberbezpie-
czeństwem w sposób profesjonalny
i efektywny?

– Cyberbezpieczeństwo jest ciągle
uciekającym celem, dlatego nie można
określić górnej granicy kosztów. Warto
korzystać z systemowego podejścia

do utrzymywania cyberbezpieczeń-
stwa. To pozwoli na bieżące balanso-
wanie między koniecznymi inwesty-
cjami w tym obszarze a odpowiedzią na
ryzyko w cyberprzestrzeni. Chociaż in-
westycje technologiczne często są waż-
ne i zasobochłonne, to należy pamiętać,
że najbardziej kluczowe w cyberbez-
pieczeństwie jest zatrudnianie – we-
wnętrznie lub zewnętrznie – osób, któ-
re posiadają odpowiednie kwalifikacje
oraz kompetencje, a także są w stanie
dostosować konieczne wydatki do rze-
czywistych potrzeb. Takie osoby są też
same z siebie głównym kosztem w tym
obszarze.
Od czego zależą te koszty?

– Koszty uzależnione są od wielu
czynników: liczby pracowników, pro-
cesów biznesowych, lokalizacji fizycz-
nych i logicznych, złożoności infra-
struktury IT itp. Najważniejsze jest jed-
nak to, czy spółka podejmowała wcze-
śniej jakiekolwiek kroki w obszarze cy-
berbezpieczeństwa i jakie zabezpie-
czenia obecnie posiada. Jeżeli do tej
pory nie poczyniono żadnych działań
chroniących firmę przed cyberprze-
stępcami, wówczas wymagane nakła-
dy finansowe mogą być duże.
Czy obsługę zarządzania cyberbez-
pieczeństwem należy przekierować na
zewnątrz organizacji, czy lepiej za-
trudnić specjalistę wewnątrz organi-
zacji?

– Tu nie ma najlepszego modelu
działania. Jeśli firma jest mała i nie
chce ponosić kosztów na rozwój kom-
petencji w tym zakresie, może skorzy-
stać z modeli outsourcingowych czy
body leasingu. Mówi się jednak o tym,
że koordynacja kwestii związanych
z bezpieczeństwem powinna być pro-
wadzona przez pracownika organi-
zacji.
I w zasadzie podstawowe pytanie: czy
to się opłaca?

– Na to pytanie dają odpowiedź re-
alne sytuacje z życia dotyczące ataków
malware WannaCry i Petya na wielkie
korporacje. W wyniku cyberataków ich
operacyjna działalność na długi czas
została sparaliżowana, przynosząc
ogromne straty finansowe i wizerunko-
we wskutek braku możliwości świad-
czenia usług. Odpowiadając na to py-
tanie, tak, to musi się bardzo opłacać or-
ganizacjom, które chcą zdobywać ry-
nek, rozwijać swoje produkty i jedno-
cześnie utrzymywać poziom cyberry-
zyka na akceptowalnym poziomie.

Rozmawiał Jacek Markowski
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Coraz większa świadomość spółek, a także infor-
macje płynące ze świata na temat dużych cybera-
taków, zachęcają do podjęcia inwestycji i upo-
rządkowania tego obszaru. Na zwiększone zainte-
resowanie cyberusługami wpływają również uregu-
lowania prawne, zarówno unijne, jak i krajowe.
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Czynniki zagrożenia wybuchem
dzieli się na gazy – „G” (gazy,
pary i mgły cieczy palnych) oraz

pyły – „D” (pyły i włókna palne). Ich ulat-
nianie i mieszanie z powietrzem może
skutkować powstaniem atmosfery po-
tencjalnie wybuchowej. Tego typu ryzyko
należy brać pod uwagę w przypadku
wielu procesów przemysłowych, m.in.
w takich branżach, jak górnicza, ener-
getyczna czy chemiczna. Jednak ryzy-
ko istnieje także w innych – wydawało-
by się, że dużo bezpieczniejszych – sek-
torach. Występowanie wysokiego stę-
żenia pyłu zbożowego, mącznego lub
cukrowego również może przyczynić się

do eksplozji, np. w silosach zbożowych.
Czynniki sprzyjające powstawaniu at-
mosfery wybuchowej powszechnie wy-
stępują w produkcji alkoholu i roz-
puszczalników lub wyrobów powstają-
cych z ich użyciem.

Strefy zagrożenia wybuchem
w przemyśle i redukcja ryzyka

W miejscach, w których są produ-
kowane, przetwarzane, przechowywa-
ne czy stosowane potencjalnie niebez-
pieczne substancje, wyznacza się stre-
fy zagrożenia wybuchem. Przy ich kla-

syfikacji uwzględnia się m.in. okres
i miejsce występowania mieszanin, źró-
dła i szybkość emisji substancji palnych,
a w przypadku pyłów również ich ilość
i źródło pochodzenia. Nie bez znacze-
nia są sposób produkcji, czyli rodzaj pro-
cesów i technologii, oraz warunki pro-
cesów (chociażby ich nowoczesność).
Eksplozja wiąże się z daleko idącym za-
grożeniem dla zdrowia i życia, wynika-
jącym ze znacznego wzrostu tempera-
tury, ograniczenia dostępu do tlenu
oraz pojawienia się fali uderzeniowej.
W reakcji spalania wydzielają się rów-
nież wyjątkowo szkodliwe substancje.
W niektórych atmosferach może dojść

do propagacji wybuchu, czyli dalszego
rozprzestrzenienia. Należy zaznaczyć,
iż eksplozja wiąże się jednocześnie z do-
tkliwymi stratami finansowymi. 

Na szczęście możliwa jest znaczna
redukcja ryzyka wybuchu, np. przez sto-
sowanie odpowiedniej wentylacji. Jeśli
w danej aplikacji (miejscu instalacji
urządzenia) nie ma takiej możliwości,
wówczas należy szukać innych sposo-
bów zapobiegania ryzyku, chociażby
poprzez dobór urządzeń przeciwwy-
buchowych. Niezbędne zabezpieczenia
ustala się na podstawie bardzo re-

strykcyjnych norm, uwzględniając wy-
stępujący poziom zagrożenia. Przekła-
da się to na wymagania stawiane opra-
wom oświetleniowym. Standardowo
wykorzystywane oprawy praktycznie
nie są w stanie spełnić wymogów
i uzyskać certyfikacji dopuszczających
do użytkowania w strefach zagrożonych
wybuchem.

Innowacyjne oprawy 
serii EXL i EXF

Dzięki prowadzonym pracom ba-
dawczym oraz nowoczesnym, za-
awansowanym technologicznie roz-
wiązaniom firma ATM Lighting wpro-

Właściwy dobór oświetlenia 
minimalizuje ryzyko wybuchu
Jednym z największych zagrożeń występujących w przemyśle jest ryzyko wybuchu. Sto-
pień narażenia na eksplozję wynika bezpośrednio ze specyficznych warunków panują-
cych w danym pomieszczeniu oraz procesów, które tam zachodzą. W takich miejscach
już na etapie ich projektowania kluczowy jest właściwy dobór wyposażenia. Jednym 
z jego elementów podlegających rygorystycznym obostrzeniom jest oświetlenie, które
może zminimalizować ryzyko wybuchu.

Dzięki prowadzonym pracom badawczym oraz
nowoczesnym, zaawansowanym technologicz-
nie rozwiązaniom firma ATM Lighting wprowa-
dziła na rynek innowacyjne serie: EXF oraz EXL.
Produkty z tych linii sprawdzą się w strefach 1,21
(strefy dla gazów i par cieczy) oraz 2,22 (strefy
dla pyłów i włókien).

Adam Pogorzelski
dyrektor operacyjny, 
ATM Lighting sp. z o.o.



wadziła na rynek innowa-
cyjne serie: EXF oraz EXL.
Produkty z tych linii sprawdzą
się w strefach 1,21 (strefy
dla gazów i par cieczy) oraz
2,22 (strefy dla pyłów, prosz-
ków i włókien). Korpusy i klo-
sze opraw wykonano z wy-
sokiej jakości materiałów od-
pornych chemicznie, takich
jak poliwęglan, szkło, stal
nierdzewna. Dzięki odpo-
wiedniej konstrukcji oprawy
cechują się wysokim stop-
niem ochrony IP oraz od-
pornością na udar mecha-
niczny. Każda z opraw prze-
znaczona jest do innych wa-
runków pracy, dzięki czemu
możliwe jest dostosowanie odpowied-
nich rozwiązań do miejsc, w których wy-
stępuje ryzyko uderzenia oprawy (IK10)
lub środowisko pracy jest silnie agre-
sywne chemicznie (obudowa z poliestru
wzmacnianego włóknem szklanym oraz
klosz z PMMA).

Wszystkie oprawy serii EXL i EXF wy-
posażono w nowoczesne moduły LED,
których konstrukcja zapewnia wysoką
bezawaryjność oraz odporność na
wstrząsy. Niewątpliwą zaletą tego roz-
wiązania jest wysoka sprawność ener-
getyczna – o wiele wyższa niż w przy-
padku świetlówek lub żarówek. Dodat-

kowym atutem opraw z serii EXF zwięk-
szającym ich żywotność jest herme-
tyczna konstrukcja modułów LED, któ-
ra uniemożliwia oddziaływanie szko-
dliwych gazów na diody elektrolumi-
nescencyjne.

Ochrona na najwyższym 
poziomie

Aby dostosować produkt do pracy
w skrajnie wysokich temperaturach,
firma ATM Lighting wzbogaciła niektó-
re oprawy w dedykowane radiatory, któ-
re chronią diody przed przegrzaniem.
– Oprócz konstrukcji odpornej na czyn-

niki chemiczne czy mecha-
niczne nasze oprawy wyróż-
nia przede wszystkim wysoka
sprawność oraz szeroki za-
kres temperatur. Doskonale
nadają się one do stosowania
w miejscach, gdzie tempera-
tura sięga nawet +60° C, jak
również tam, gdzie mamy
-40°C – mówi Michał Ram-
czykowski, przedstawiciel fir-
my ATM Lighting.

Serie opraw przeciwwy-
buchowych EXF oraz EXL po-
wstały ze względu na różno-
rodność aplikacji, w których
mogą występować strefy za-
grożenia wybuchem. Ponad-
to oprawy są gotowe do pra-

cy w trybie awaryjnym, zarówno w wer-
sji z autonomicznym modułem zasila-
jącym, jak i współpracując z bateriami
centralnymi. Przeciwwybuchowe opra-
wy oświetleniowe znajdują zastosowa-
nie m.in. w laboratoriach chemicznych,
na platformach wiertniczych, w lakier-
niach, magazynach, zakładach petro-
chemicznych czy oczyszczalniach ście-
ków. Dzięki indywidualnemu podejściu
firmy do każdego projektu powstają
energooszczędne oprawy oświetlenio-
we, które spełniają unijne normy i za-
pewniają ochronę na najwyższym po-
ziomie. �
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Instalacja opraw przeciwwybuchowych w młynie zbożowym Taśmociąg węglowy oświetlany oprawami przeciwwybuchowymi

Oprawy do stref 1,21 pracujące w słodowni

Oprawa EXF250LED Oprawa EXL380LED Oprawa EXL210LED
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Dlaczego zdecydowali się państwo na
platformę pośredniczącą w handlu tyl-
ko polskimi produktami?

– Zauważyliśmy, że w Polsce dużo
się mówi o kupowaniu polskich pro-
duktów, a niewiele za tym idzie. Powstało
dużo firm ceryfikujących, dzięki któ-
rym można zdobyć naklejkę potwier-
dzającą polskość produktu. Jest to oczy-
wiście zachęta dla klientów, ale niewy-
starczająca. 

My zaproponowaliśmy narzędzie
o nazwie „Nasze Polskie” do sprzeda-
ży i kupowania, a co za tym idzie pro-
mowania naszych rodzimych towarów.
Swoją działalność rozpoczęło ono
w symbolicznym momencie, 11 listo-
pada o godzinie 11:11. 
Jaka była idea powstania platformy?

– Nie jesteśmy nastawieni na mo-
netyzację tej platformy, lecz na jej war-
tość dla polskiej gospodarki.  Jako kraj
możemy pochwalić się naprawdę bar-
dzo dobrymi produktami. Wielu z nich
nie znamy, o czym sam się przekona-
łem, gdy w naszym portalu zaczęli się
rejestrować pierwsi producenci. Na
przykład nie miałem pojęcia o istnieniu
polskich drewnianych much, a dzięki
naszemu portalowi się o nich dowie-
działem. Często rejestrują się małe,
jednoosobowe firmy, wywodzące się
z tak zwanych garaży, potrzebujące
wsparcia. 

„Nasze polskie” to wsparcie im oferu-
je.

– Tak. Nasza platforma to nie jest ty-
powy sklep internetowy. Producent
może się u nas zarejestrować i stwo-
rzyć profilową stronę internetową dla
siebie. Jest to duża korzyść, bo projekt
e-sklepu na wolnym rynku kosztuje
około 10 tys. zł. Można oczywiście sko-
rzystać z gotowych rozwiązań w kre-
atorze za 300–500 zł miesięcznie, ale
dla początkującego przedsiębiorcy
nawet tyle to czasem za drogo.  U nas
ma to wszystko za darmo.

Ponadto oferujemy system do za-
rządzania sprzedażą  i tworzenia bazy
klientów oraz narzędzia umożliwiające
negocjowanie stawek przez kupujące-
go. Stworzyliśmy także wtyczkę API,
która mobilizuje producenta do przed-
stawienia bardzo szczegółowych in-
formacji o towarze. Dzięki temu inne
sklepy internetowe i dystrybutorzy mają
możliwość zaimportowania od nas tych
informacji, co z kolei zwiększa sprzedaż
danego produktu. 

Użytkownik korzysta z platformy na
podobnej zasadzie jak na popularnych
serwisach aukcyjnych.  Nie musi z każ-
dym sprzedającym zawierać oddzielnej
transakcji, lecz tworzy własny koszyk
i płaci za wszystkie zakupy jednym
przelewem. 
Jaką państwo pobierają prowizję od
producentów?

– Wiem, że w innych sklepach by-
wają prowizje na poziomie 14–15 proc.
U nas na razie nie ma żadnych opłat.
Posiłkujemy się funduszami z innych ak-
tywności biznesowych. W przyszłości,
gdy nasza działalność się rozwinie,
może zastosujemy jakiś rodzaj prowizji,
ale na pewno chcemy pozostać wierni
idei pomocy dla polskiego przedsię-
biorcy. W tej chwili zależy nam na stwo-
rzeniu jak największej bazy członków.
W tym celu bezpośrednio kontaktowa-
liśmy się z wieloma producentami,

uczestniczymy w targach i imprezach
ogólnokrajowych. Co chwila rejestruje
się ktoś nowy. Pomagamy użytkownikom
na każdym etapie współpracy z naszą
platformą. 
Ilu producentów już państwo przycią-
gnęli i jakie branże reprezentują?

– Liczymy ich w dziesiątkach. Mamy
wiele firm z branży odzieżowej, dzie-
cięcej. Zarejestrowali się producenci
wody mineralnej, energetyków, base-
ników dla dzieci. Ich największą zale-
tą, podobnie jak innych polskich firm,
jest jakość oferowanych produktów.
Tym możemy się chwalić, podczas gdy
nie możemy konkurować  z azjatyckimi
fabrykami ceną. Niestety polscy klien-
ci nie są nauczeni doceniać to, co
mają. W wielu zachodnich krajach
społeczeństwa w pierwszej kolejności
wybierają narodowe marki, u nas cią-
gle to nie działa i sprawdza się stara
maksyma „cudze chwalicie, swego nie
znacie”.
Może przez to, że ciągle nie wiemy, któ-
re produkty są nasze?

– Trudno powiedzieć, dlaczego tak
się dzieje. Pojawia się kwestia oznaczeń
na produktach stosowanych przez au-
dytorów, ale nigdy nie wiemy, jak od-
bywa się weryfikacja. U nas firmy prze-
chodzą proces „3 p”: polska siedziba,
polska właśność i polska produkcja. Je-
śli spełniają wszystkie trzy punkty, mogą
zostać u nas zarejestrowane. Nie przej-
dzie jednak weryfikacji firma, która ma
produkcję w Chinach, a po eksporcie to-
waru robi rebranding na Polskę. 
Jakie będą kolejne kroki w rozwoju plat-
formy?

– Na razie stworzyliśmy rozwiązanie
dla polskiego klienta, ale wkrótce uru-
chomimy zagraniczną platformę o na-
zwie PolShop. Chcemy wypromować
nasze rodzime produkty na całym świe-
cie. 

Rozmawiała Agnieszka Żądło

Promujemy nasze polskie produkty
O platformie handlowej dla polskich producentów
„Nasze Polskie” opowiada jej współwłaściciel 
Mateusz Gawin.
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V Kongres „Polska Chemia” 
– o szansach i zagrożeniach sektora
Za nami najważniejsze wyda-
rzenie branży chemicznej 
w Polsce. Ponad 400 gości
wzięło udział w tegorocznej, 
V edycji Kongresu „Polska
Chemia”, który odbył się 
w dniach 13–14 czerwca 
w Wieliczce. Prezesi najwięk-
szych spółek, reprezentanci
rządu, parlamentarzyści, 
eksperci przez dwa dni dysku-
towali nad obecną sytuacją
polskiej branży chemicznej, 
wyzwaniami, które stoją przed
całym środowiskiem, oraz naj-
ważniejszymi światowymi tren-
dami, które mają coraz większy
wpływ na przyszłość sektora.

Zwycięstwo czy trudne wyzwania – co w najbliższych latach czeka sektor chemiczny? Podsumowanie V Kongresu „Polska Chemia”. Uczest-
nicy debaty: dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (moderator); Maciej Kropidłowski – Dyrektor Biura Roz-
woju i Technologii, PKN Orlen SA, dr inż. Paweł Bielski – Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Mościckiego, Grzegorz Kądzie-
lawski – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty SA

Uroczyste otwarcie V Kongresu „Polska Chemia”; wystąpienie dr. inż. Tomasza 
Zielińskiego – Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Fot. Materiały Prasowe PIPC  (14)



Kongres można skonkludować sło-
wami Prezesa Zarządu Polskiej
Izby Przemysłu Chemicznego

dr. inż. Tomasza Zielińskiego: – Polska
Chemia jest strategiczną gałęzią pol-
skiej gospodarki, bez której większość
sektorów przemysłu nie może istnieć.
Dla nas to powód do dumy, ale przede
wszystkim do ogromnego poczucia od-
powiedzialności za całą gospodarkę,
miejsca pracy, środowisko naturalne.
Podążamy za światowymi trendami,
rozwijamy się, inwestujemy. Na co dzień
nie potrzebujemy pomocy, potrzebuje-
my wsparcia i partnerów do rozmowy,
którzy rozumieją nasze znaczenie i ra-
zem z nami będą szukać rozwiązań ko-
rzystnych nie tylko dla Polskiej Chemii,
ale dla całego kraju.

Siła Kongresu „Polska Chemia”
Wydarzenie otworzył dr inż. Tomasz

Zieliński, przypominając o niebywa-
łym znaczeniu, jakie dla całego środo-
wiska chemicznego ma Kongres „Pol-
ska Chemia”. – Dziś to miejsce (V Kon-
gres Polska Chemia – przyp. red.) jest
sercem nie tylko przemysłu chemicz-
nego, ale całej polskiej gospodarki.
Wspólnie działamy, aby Polska Chemia
była nie tylko czempionem europej-
skim, lecz także globalnym – deklarował
senator Adam Gawęda, wiceprzewod-
niczący Komisji Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności.

O znaczeniu i roli branży w kształ-
towaniu całej krajowej gospodarki pod-
czas wystąpień mówili przedstawiciele
administracji rządowej i parlamentu.
Dr hab. Cezary Kochalski, doradca
Prezydenta RP, podkreślił historyczną
rolę branży chemicznej, która była nie-
zwykle ważnym sektorem już od czasów
odzyskania przez Polskę niepodległości,
jak również przypomniał, że nadal jest
to jedna ze strategicznych gałęzi pol-
skiej gospodarki.

– Polskie firmy chemiczne pokazu-
ją, jak można ambitnie korzystać z in-
nowacji. Dzisiaj z dużo większą odwa-
gą mogę powiedzieć, że Polska Chemia
to perła w koronie polskiej gospodarki
– mówił podczas otwarcia Kongresu wi-
ceminister finansów Paweł Gruza. Mi-
nister zapowiedział także, że jesienią za-
prezentuje opinii publicznej rozwiąza-
nia prawne mające wspierać działania
proinnowacyjne w branży. Również Je-
rzy Meysztowicz, przewodniczący Sej-
mowej Komisji Gospodarki i Rozwoju,
obiecał, że kierowana przez niego ko-
misja niebawem będzie dyskutować
o rozwiązaniach wspierających branżę.
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Uczestnicy obrad V Kongresu „Polska Chemia”

Uroczyste otwarcie V Kongresu „Polska Chemia”; wystąpienie dr. inż. Tomasza Zielińskiego
– Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Zwieńczenie pierwszego dnia V Kongresu „Polska Chemia” – uroczysta kolacja na terenie Ko-
palni Soli „Wieliczka”. Dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty SA, odbiera z rąk
dr. inż. Tomasza Zielińskiego, Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, tytuł „Ambasa-
dora Polskiej Chemii”, przyznany Grupie Azoty SA przez kapitułę kampanii.

�



Piotr Cieśliński, przewodniczący Parla-
mentarnego Zespołu ds. Przemysłu
Chemicznego, deklarował pełną goto-
wość zespołu, któremu przewodniczy, do
szukania legislacyjnych rozwiązań, któ-
re będą wspierać sektor, zwłaszcza
w kontekście wyzwań, jakie niesie im-
plementacja unijnego i krajowego usta-
wodawstwa.

Wystąpienia otwierające podsumo-
wał dr Wojciech Wardacki, prezes Za-
rządu Grupy Azoty SA oraz przewod-
niczący Rady Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego, dostrzegając rolę i znacz-
nie wydarzenia: – Obecnie mamy inny
obszar wyzwań niż 30 lat temu, w chwi-
li narodzin Izby, która dostrzegła, że mo-
żemy dyskutować, ale problemy są
szersze i dlatego przed pięcioma laty
pojawiła się inicjatywa organizacji, jaką
jest Kongres „Polska Chemia”.

Globalne trendy i innowacje
Cały Kongres był podzielony na

osiem bloków tematycznych, z których
każdy składał się z kilku debat bądź pre-
zentacji. Poszczególne obszary tema-
tyczne odpowiadały najistotniejszym
trendom kształtującym dzisiejszą che-
mię. Wydarzenie rozpoczął blok złożo-
ny z dwóch debat: Globalne Trendy. Go-
spodarka 4.0. Na pytania moderatora
związane ze światowymi kierunkami
rozwoju gospodarki, ich wpływem na
branżę chemiczną i to, jak Polska od-
najdzie się w czwartej rewolucji prze-
mysłowej, odpowiadali m.in. prezesi
największych firm chemicznych dzia-
łających w Polsce (PKN Orlen SA, Gru-
pa Azoty SA, Grupa Lotos SA, Synthos
SA, Anwil SA, BASF Polska Sp. z o.o., Bo-
ryszew ERG SA). Paneliści oceniali tak-
że, jakie – z perspektywy firm, którymi
kierują – są najważniejsze wyzwania,
przed którymi stoją. Wśród licznych
przykładów podążania za kierunkami
Gospodarki 4.0 i technologiczną goto-
wością do implementacji nowych roz-
wiązań istotną kwestią podnoszoną
przez mówców jest rozwój zasobów
ludzkich i przystosowanie pracowni-
ków do nowych technologii.

Następnie uczestnicy Kongresu
przysłuchiwali się prezentacjom i de-
batom dotyczącym fuzji i przejęć. Re-
prezentanci polskich firm (PKO BP SA,
PCC Rokita SA, Grupa Azoty SA)
i przedstawicielstw zagranicznych
przedsiębiorstw (Dow Polska) szukali od-
powiedzi na pytania: jaka jest najszyb-
sza droga rozwoju dla sektora oraz
czy fuzje i przejęcia mogą być jedną
z nich. Bezpieczne rozwiązania finan-
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Uroczyste otrwarcie V Kongresu „Polska Chemia”; wystąpienie wiceministra finansów 
Pawła Gruzy

Uroczyste otwarcie V Kongresu „Polska Chemia”; wystąpienie Piotra Cieślińskiego 
– przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

Strategia przemysłu chemicznego w obliczu Gospodarki 4.0. Uczestnicy debaty: Łukasz 
Zalicki – Partner, EY (moderator), Katarzyna Byczkowska – Prezes Zarządu, BASF Polska 
Sp. z o.o., René van Sloten – Executive Director Industrial Policy, CEFIC, Agnieszka Żyro 
– Prezes Zarządu ANWIL SA, Marlena Krohn – Prezes Zarządu , Boryszew ERG SA
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sowe są jednym z kluczowych elemen-
tów sukcesu, jednakże polskie firmy
nadal z dużą ostrożnością podchodzą
do zewnętrznego finansowania. Głów-
ną konkluzją tego bloku tematycznego
jest to, iż tylko duże i silne podmioty są
w stanie konkurować na rynku global-
nym, jednakże aby fuzje były skuteczne,
muszą być przeprowadzane we wła-
ściwym momencie rozwojowym firmy.

Inteligentny Przemysł był ostatnim
obszarem tematycznym omawianym
podczas pierwszego dnia V Kongresu
„Polska Chemia”. Uczestnicy tego blo-
ku tematycznego (ANWIL SA, Fluor SA,
Honeywell Sp. z o.o., FlexSim Warsza-
wa Intermarium Sp. z o.o., Kancelaria
CMS, DACHSER Chem-Logistics) starali
się odpowiedzieć na pytania: „Czy w XXI
wieku człowiek jest nadal niezbędnym
elementem procesów produkcji?”, „Czy
cyfryzacja niesie ze sobą tylko szanse
rozwojowe?”, „Jak bardzo wprowadze-
nie BAT-ów może wpłynąć na rozwój ca-
łego sektora?”. Sektor chemiczny jest
jednym z najintensywniej korzystających
z rozwiązań Przemysłu 4.0, jednak
nadal stoi przed licznymi wyzwaniami
i kosztami związanymi z ich wprowa-
dzaniem. Ważnym elementem składo-
wym rozwoju inteligentnego przemysłu
jest rozwój kadr, tak by były w stanie
w pełni wykorzystać potencjał rozwoju

technologicznego, którego jesteśmy
świadkami.

Grupa Azoty SA 
„Ambasadorem
Polskiej Chemii”

Zwieńczeniem pierwszego dnia
Kongresu była uroczysta kolacja, pod-
czas której wręczono tytuł „Ambasadora
Polskiej Chemii”, którym w tym roku zo-
stała Grupa Azoty SA. Od 3 lat tytuł jest
przyznawany przedsiębiorstwom, oso-
bom, instytucjom i organizacjom pro-
mującym Polską Chemię i aktywnie
działającym na rzecz rozwoju sektora.
– Przyznając tytuł „Ambasadora Polskiej
Chemii”, kapituła kampanii widzi i do-
cenia duży nacisk, jaki Grupa Azoty SA
kładzie na rozwój całego sektora. God-
nym wyróżnienia i naśladowania jest

jedno z kluczowych przedsięwzięć spół-
ki, którym jest Program Idea4Azoty.
Grupa Azoty SA pokazuje, jak skutecz-
nie łączyć możliwości środowisk aka-
demickich, badawczych i startupowych
z ogromnym potencjałem biznesowym
– mówił podczas wręczania tytułu dr inż.
Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Pol-
skiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii”
jest jednym z elementów autorskiego
projektu Polskiej Izby Przemysłu Che-
micznego, którym jest kampania „Pol-
ska Chemia”. Kampania jest jedynym
krajowym programem promującym pol-
ski sektor chemiczny. Jej głównymi ce-
lami są stałe budowanie pozytywnego
wizerunku branży jako odpowiedzial-
nego, innowacyjnego i prośrodowisko-
wego sektora oraz promocja obowią-

Zakończenie Kongresu przebiegło pod hasłem:
„Przyszłość sektora – wygrana przemysłu che-
micznego”. Debatę prowadził Prezes Zarządu Pol-
skiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasz
Zieliński, pytając ekspertów o to, jakie scenariusze
czekają Polską Chemię. Inwestycje, współpraca,
koncentracja na szansach, a nie na ryzykach – te
hasła pojawiały się na scenie najczęściej.

Inteligentny Przemysł – Inteligentna Chemia.  Uczestnicy debaty: Paweł Zawadzki – Kierownik Projektu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
(moderator), Tomasz Radomski – Starszy Kierownik ds. Rozwoju Biznesu w Honeywell Sp. z o.o., Grzegorz Czul – Prezes Zarządu Fluor SA,
Artur Kopeć, Członek Zarządu, Grupa Azoty SA, Łukasz Księżopolski – Dyrektor Oddziału FlexSim Warszawa, Intermarium Sp. z o.o.



zujących w Polskiej Chemii zasad zrów-
noważonego rozwoju i odpowiedzial-
ności społecznej.

Szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się
ważnym głosem senatora Adama Ga-
wędy. – Powinniśmy wspólnie odbyć
szeroką dyskusję, która w przyszłości
pozwoli na kontynuację strategii rozwoju
energetyki niezależnie od zmian na
scenie politycznej – zaapelował. Debaty
rozpoczęły się od jednego z kluczowych
dla branży kwestii – bezpieczeństwa
krajowej gospodarki w świetle bezpie-
czeństwa sektora. Debata ekspertów
(Urząd Dozoru Technicznego, Grupa
Azoty SA, Grupa Lotos SA, Kancelaria
CMS, PCC Rokita SA, PKN Orlen SA)
toczyła się w podobnym tonie. Uczest-
nicy podkreślali znaczenie bezpie-
czeństwa energetycznego dla rozwoju
gospodarki całego kraju. Polska Che-
mia stoi przed licznymi wyzwaniami,
w tym przed implementacją pakietu zi-
mowego, który będzie złożonym pro-
cesem. Wspólną konkluzją była po-
trzeba systemowego wsparcia, które
pozwoli obniżyć ogromne koszty ener-
gii, którymi obciążony jest sektor. To je-
dyna droga do utrzymania konkuren-
cyjnej pozycji polskich przedsiębiorstw.
Również kwestie cyberbezpieczeństwa
mają niebagatelny wpływ na rozwój ca-
łej branży.

Odpowiadając na pytanie, na ile
branża jest zabezpieczona przed cy-
beratakami, paneliści drugiej części
debaty (Międzynarodowe Centrum Bez-
pieczeństwa Chemicznego, Deloitte
Polska, Grupa Azoty SA, Loss Prevention
Experts Sp. z o.o.), zwracali uwagę na
nadal zbyt niską świadomość zagrożeń
i możliwą skalę ich skutków. Kolejny blok
tematyczny dotyczył odpowiedzialnego
rozwoju przemysłu chemicznego. Pre-
zentacje i debata uczestników (EVONIK
Industries AG, Cefic, PKN Orlen SA,
BASF Polska Sp. z o.o., Crido Taxand Sp.
z o.o., Instytut Chemii Przemysłowej) kon-
centrowały się wokół ogromnego zna-
czenia, jakie dla przyszłości rozwoju ca-
łej światowej chemii ma zrównoważony
rozwój. Paneliści skupili się na dwóch
głównych kwestiach, którymi są z punk-
tu widzenia sektora nadal niewykorzy-
stany potencjał intelektualny oraz ko-
nieczność nieustannej pracy nad wize-
runkiem całego przemysłu chemicz-
nego.

Następnym poruszanym tematem
był „GOZ – nowe oblicze sektora”. Eks-
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Uroczyste otwarcie V Kongresu „Polska Chemia”; wystąpienie dr. inż. Tomasza Zielińskiego
– Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Zwieńczenie pierwszego dnia V Kongresu „Polska Chemia” – uroczysta kolacja, Komora
„Warszawa” w Kopalni Soli „Wieliczka”, 125 metrów pod powierzchnią ziemi

Uczestnicy obrad V Kongresu „Polska Chemia”

�
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perci (BasellOrlen Polyolefins Sp. z o.o.,
Grupa Azoty SA, Synthos SA, Squire
Patton Boggs, Polska Izba Przemysłu
Chemicznego) zastanawiali się, jak
polski sektor chemiczny radzi sobie
z najambitniejszym planem ostatnich
dziesięcioleci i czym w praktyce jest
Strategia ds. Tworzyw Sztucznych.
Uczestnicy panelu zgodzili się z tezą, że
Polska Chemia musi brać aktywny
udział w pracach legislacyjnych i po-
dejmować wyzwanie edukacji urzędni-
ków unijnych, tak by kolejne rozwiąza-
nia prawne były bardziej prosektorowe.
Digitalizacja i Big Data były jednym
z ostatnich obszarów tematycznych po-
ruszanych przez uczestników Kongre-
su. Cyfryzacja i digitalizacja są praw-
dziwą szansą na rozwój sektora, a nie
tylko jedną z mód – z tą tezą zgodzili się
wszyscy uczestnicy dyskusji (Digital Po-
land Foundation, Honeywell, EY). Obec-
nie z takich rozwiązań korzystają głów-
nie duże firmy, jednak ten trend zmieni
się w ciągu najbliższych paru lat i obej-
mie większość firm sektora MŚP. Jednym
z kierunków wskazywanych podczas de-
baty była współpraca ze start-upami,
które potrafią dostarczyć bardzo inno-
wacyjne rozwiązania niezbędne do im-
plementacji rozwiązań, które oferuje
Big Data.

Dyskusja o przyszłości sektora
Zakończenie Kongresu przebiegło

pod hasłem: „Przyszłość sektora – wy-
grana przemysłu chemicznego”. De-
batę prowadził Prezes Zarządu Pol-
skiej Izby Przemysłu Chemicznego
dr inż. Tomasz Zieliński, pytając eks-
pertów (PKN Orlen SA, Instytut Chemii
Przemysłowej, Grupa Azoty SA) o to, ja-
kie scenariusze czekają Polską Chemię.
Inwestycje, współpraca, koncentracja

na szansach, a nie na ryzykach – te ha-
sła pojawiały się na scenie najczęściej.

Kongres „Polska Chemia” zamknął
dr inż. Tomasz Zieliński. – Tegoroczny
Kongres pokazał, jak ważna jest dys-
kusja na temat wyzwań stojących przed
polskim przemysłem chemicznym. Pol-
ska Chemia mimo osiąganych do-
brych wyników jako sektor stoi przed
perspektywą szans, ale i zagrożeń
związanych m.in. z regulacjami unij-
nymi i krajowymi. Globalne trendy, jak
Gospodarka 4.0, stawiają pytania, czy
Polska Chemia jest gotowa im sprostać,
ale także czy podchwycenie trendów
może wpłynąć na umocnienie konku-
rencyjności tej branży. Niewątpliwie
otoczenie dla przemysłu chemicznego
zmienia się i będzie się zmieniać na tyle
istotnie, iż ważnym jest, aby Polska
Chemia, będąca fundamentem go-
spodarki, mogła liczyć na wsparcie re-

gulacyjne głównie na polu krajowym.
Wsparcie chemii jako sektora energo-
chłonnego w tworzeniu efektywnej po-
lityki energetycznej niosącej np. obni-
żenie kosztów energii, a tym samym
kosztów wytwarzania, to istotny element
wsparcia i obrony konkurencyjności
branży także w perspektywie wielu lat
– podsumował tegoroczną edycję Kon-
gresu.

Podczas dwóch dni V Kongresu
„Polska Chemia”, będącego najważ-
niejszym wydarzeniem branży che-
micznej w Polsce, uczestnicy mieli oka-
zję wysłuchania dwudziestu debat i pre-
zentacji, nawiązania dziesiątek kon-
taktów i wymiany doświadczeń oraz po-
znania innowacyjnych pomysłów. Prze-
strzeń do dyskusji z ekspertami, jak rów-
nież możliwość bliższego poznania
oferty partnerów Kongresu, są bardzo
dużą wartością tego spotkania. �

Bezpieczeństwo Sektora Chemicznego we Współczesnym Świecie; Polska Chemia a Polity-
ka Energetyczna Kraju. Uczestnicy debaty: Zbigniew Liptak – EY (moderator), Andrzej Ziół-
kowski – Prezes, Urząd Dozoru Technicznego, Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Generalny, Grupa Azoty SA, Elżbieta Rozmus – Pełnomocnik ds. energii, PCC Roki-
ta SA, Iga Lis – Partner, Lider Zespołu ds. Sektora Chemicznego, Kancelaria CMS, Krzysztof
Kidawa – Ekspert, Dział Regulacji, PKN Orlen SA, Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji, Grupa Lotos SA

Zwieńczenie pierwszego dnia V Kongresu „Polska Chemia” – uroczysta kolacja, Komora „Warszawa” w Kopalni Soli „Wieliczka”
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Zlokalizowany w Sochaczewie Bo-
ryszew ERG, którego historia się-
ga początków XX wieku, to jedno

z najstarszych przedsiębiorstw che-
micznych w Polsce. Jego losy pokazują,
że mimo licznych zawirowań i zmian
profilu działalności przez lata można
utrzymywać silną pozycję na rynku
i wciąż się rozwijać.

Fabryka powstała w 1911 roku i po-
czątkowo wytwarzała sztuczny jedwab.
Jej działalność przerwała I wojna świa-
towa, a po jej zakończeniu profil pro-
dukcyjny uległ zmianie. Zamiast przę-
dzy wytwarzano proch ćwiczebny dla
wojska, do oferty wprowadzono far-
maceutyki i kosmetyki. Rozbudowę fa-
bryki przewidzianą na koniec lat 30.
przerwały ponowne działania wojenne.
Po ich zakończeniu uruchomiono go-
rzelnię i tartak, a w 1947 roku wprowa-
dzono do oferty „prawdziwą” chemię,
czyli octan amylu oraz pierwsze w Pol-
sce płyny chłodnicze na bazie glicery-
ny, metanolu i alkoholi. Kolejno oferta
rozszerzała się o tłoczywa, płytki pod-
łogowe, stearyniany, styropian, ftalan

dwuoktylu. Stopniowo kształtował się
obecny profil produkcyjny.

Współczesny Boryszew ERG do-
starcza wyroby dla wielu branż. Pro-
dukcja dla motoryzacji to przede wszyst-
kim płyny eksploatacyjne do samo-
chodów. Firma od lat buduje swoją po-
zycję w branży chemicznej, oferując
środki pomocnicze do przetwórstwa
tworzyw sztucznych. Inną gałęzią prze-
mysłu, do której Boryszew kieruje swo-
ją ofertę, m.in. siding i podsufitkę da-
chową PVC, jest budownictwo.

Flagowym produktem Boryszewa
jest płyn do chłodnic samochodowych
Borygo. Jego produkcję uruchomiono
w 1968 roku. Był to pierwszy w kraju płyn
na bazie glikolu zawierający pełny ze-
staw inhibitorów korozji. Wieloletnia,
trwająca do dziś produkcja płynu, a tak-
że fakt, że przez wiele lat Borygo było je-
dynym tego typu produktem na rynku,
utrwalił w świadomości Polaków popu-
larny schemat myślowy: płyn do chłod-
nic = Borygo. Do dziś ta nazwa-symbol
oznacza popularne niezamarzające
medium chłodzące, stosowane w chłod-
nicach samochodów.

Posiadanie silnej marki, jaką nie-
wątpliwie jest Borygo, to duża wartość
dla przedsiębiorstwa, ale również wy-
zwanie. W dobie szybko postępują-
cych zmian technologicznych wyroby
muszą ewoluować wraz z rynkiem,
a asortyment musi zmieniać się wraz
z odbiorcami i ich wymaganiami, co po-
ciąga za sobą konieczność moderni-
zacji technicznej oraz zmian w po-
strzeganiu samego produktu. O prze-
trwaniu na rynku decyduje umiejęt-
ność adaptacji, dlatego Boryszew sta-
le pracuje nad rozwiązaniami, które po-
zwalają dostosowywać jakość wytwa-
rzanych płynów do szybko rozwijają-
cego się rynku motoryzacyjnego. Aktu-
alnie Dział Badawczo-Rozwojowy firmy
realizuje współfinansowany z Funduszy
Europejskich projekt ekologicznego na-

nopłynu do chłodnic samochodowych.
W trakcie opracowywania są innowa-
cyjne receptury i technologie produkcji
nowego płynu do silników spalinowych,
obecnie niewystępującego na rynku.

Chociaż motoryzacja jest dla firmy
niezwykle ważna, równolegle zespół
poszukuje nowych zastosowań dla pro-
duktów przeciwmroźnych. Kilka lat temu
Boryszew uruchomił produkcję środków
do odladzania dla sektora lotniczego.
Do niedawna polskie porty lotnicze sto-
sowały głównie produkty do odladzania
pasów startowych produkowane przez
zachodnioeuropejskie koncerny. Od
kilku sezonów powiększa się liczba lot-
nisk, zarówno w Polsce, jak i innych kra-
jach Europy, gdzie stosuje się środki do
odladzania marki Borygo. Dział Ba-
dawczo-Rozwojowy firmy pracuje nad
recepturą nowego płynu zabezpiecza-
jącego przed oblodzeniem samoloty.
Warunki zimowe, szczególnie tempe-
ratura utrzymująca się poniżej 0°C, wy-
magają stosowania na lotniskach od-
powiednich procedur bezpieczeństwa.
Samoloty muszą przed startem zostać
odśnieżone, odlodzone i odszronione,
w przeciwnym razie siła nośna płatów
oraz właściwości aerodynamiczne ca-
łego samolotu uległyby pogorszeniu. Za-
stosowanie naszego produktu nie tylko
pomoże usunąć z powierzchni różnego
rodzaju oblodzenia, lecz także zabez-
pieczy powierzchnię samolotu przed po-
nownym zamarzaniem.

Warunki zimowe to wyzwanie nie tyl-
ko dla kierowców i sektora powietrz-
nego. Produkty przeciwmroźne mogą
znaleźć zastosowanie również w bran-
ży kolejowej, energetyce, a także wielu
innych gałęziach przemysłu. Ambicją fir-
my Boryszew jest stworzenie takiej
gamy produktów przeciwmroźnych Bo-
rygo, która pozwoli na ich zastosowanie
wszędzie tam, gdzie mróz oraz opady
atmosferyczne mogą powodować nie-
bezpieczeństwo i straty. �

Nie sposób wymienić wszystkie wyroby, które pojawiły się w katalogu firmy Boryszew
ERG przez ponad wiek jej istnienia. Produktem, który na dobre zapisał się w historii
przedsiębiorstwa, jest Borygo – najstarszy, doskonale znany polskim kierowcom, płyn
do chłodnic samochodowych. W tym roku mija 50 lat od uruchomienia jego produkcji 
i to właśnie Borygo jest flagowym wyrobem chemicznym firmy, od lat uznawanym 
za lidera na polskim rynku.

Silna marka zobowiązuje

Marlena Krohn
dyrektor zarządzający, 
Boryszew ERG
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Przywiązując dużą wagę do ciągłej
edukacji swojej kadry inżynier-
skiej, biuro inżynieryjne Fluor uwa-

ża za istotne, by zarówno klienci, jak
i dostawcy, byli świadomi zasad pro-
jektowania. Dlatego podczas realizacji
projektów informuje się zaangażowane
strony o tym, jakie licencjonowane opro-
gramowanie będzie używane.

I tak co do obliczeń termicznych
wszystkie biura Fluor na świecie uży-
wają oprogramowania HTRI Exchanger
Suite 7. Inżynier zajmujący się projek-
towaniem cieplnym przygotowuje ar-
kusz danych i specyfikację techniczną,
czyli dokumenty, które stanowią trzon
techniczny zamówienia. Zawiera w nich
także uwagę, jakie programy kompu-
terowe należy stosować. W ten sposób
kreuje się wspólną platformę porozu-
mienia inżynierów klienta, biura Fluor
i dostawcy, co nie jest bez znaczenia dla
dalszej pracy przy projekcie. Oczywiście
klient nie musi angażować się w opa-
nowanie programu – w tym zakresie
z pomocą przychodzą specjaliści Fluor,

chętnie rozwiewając wątpliwości. Na-
tomiast w przypadku dostawcy sytuacja
wygląda zupełnie inaczej. Dostawca zo-
staje obarczony gwarancją procesową.
Dlatego użycie tego samego oprogra-
mowania sprawia, że obie strony mówią
niejako wspólnym językiem, i pozwala
na wydajne wykorzystanie wspólnych
doświadczeń. Ponadto po udzielaniu li-
cencji twórcy oprogramowania usilnie
zabiegają o informacje zwrotne, mó-
wiące o tym, jak pracują urządzenia za-
projektowane przy wykorzystaniu ich na-
rzędzia. Przeanalizujmy to na przykła-
dzie.

Wymiennik ciepła pracował przez
20 lat w jednej z wiodących rafinerii
w Europie. Ze względu na duże zużycie
klient zdecydował się na jego wymianę.
Nie planował zwiększenia wydajności
instalacji, chodziło o zwykłą wymianę
1:1. Inżynier zajmujący się tematem
przeprowadził krótką weryfikację obli-
czeń cieplnych i odkrył, że wymiennik
przy zachowaniu narzuconego reżimu
powinien mieć przekroczone dopusz-
czalne wartości drgań akustycznych, na-
tomiast obsługa nie zaobserwowała
żadnych wibracji. Takie informacje wra-
cają do twórców programu i w kolejnej
jego edycji można się spodziewać od-
powiedniej korekty. Oczywiście każda
inna obserwacja dotycząca źle wyli-
czonych temperatur czy nadmiernych
oporów, niezgodnych z założeniami
projektowymi, jest również cenna.

Aby wykonać prawidłowo obliczenia
cieplne, trzeba znać własności czynni-
ków przepływających po stronie ciepłej
i zimnej wymiennika. Są to: gęstość, lep-
kość, ciepło właściwe i przewodność
cieplna medium (obok przewodności
cieplnej przepony). Wszystkie zmienia-
ją się z temperaturą i są różne w różnych
punktach wymiennika. Naukowcy
w swoich laboratoriach prowadzą ba-

dania nad własnościami czystych sub-
stancji, a wyniki zamieszczają w swoich
opracowaniach. Podczas ich analizy wi-
dać, że zmiany własności substancji wy-
stępujących w przyrodzie nie zachodzą
w sposób tak oczywisty, jak można by się
spodziewać.

Przykładem niech będzie woda – je-
den z najlepiej poznanych związków
chemicznych. Przy ciśnieniu atmosfe-
rycznym lód topnieje w temperaturze 0°C
i mamy wodę o gęstości 999.8 kg/m3.
Ze wzrostem temperatury następuje
wzrost gęstości do 1000 kg/m3 w 4°C,
a następnie widać jej spadek do
958.3 kg/m3 w 100°C. Maszyny nie bawią
się w niuanse. Wykonują możliwie naj-
lepsze przybliżenie do wartości zmie-
rzonej, traktując ją jako wartość rze-
czywistą. W ten sposób traktowane są
wszystkie substancje znane we współ-
czesnym świecie. Komputer po prostu
wykonuje symulację rzeczywistości.
W oparciu o nią inżynierowie są w sta-
nie zaprojektować nowe aparaty, jak
również poprawić stare. Aplikacje kom-
puterowe w połączeniu z wieloletnim do-
świadczeniem inżyniera są kluczem
do sukcesu.

Obok symulacji komputerowych istot-
na jest wymiana informacji pomiędzy in-
żynierami z różnych biur projektowych.
Specjalistyczne dyskusje mogą doty-
czyć niedoskonałości software’u, za-
uważonych błędów, a także sprawdzo-
nych bądź nowatorskich zastosowań. Fir-
my o globalnym zasięgu posiadające we-
wnętrzne platformy wymiany informacji
potrafią w sposób prawie natychmia-
stowy zweryfikować, czy problem poja-
wił się już wcześniej i jakie środki zosta-
ły zastosowane. Wykorzystanie nowo-
czesnych metod obliczeniowych wraz
z bazami danych oraz potencjałem ludz-
kim stanowi podstawę działania biur in-
żynierskich takich jak Fluor. �

Dane wejściowe i ich komputerowe
symulacje wsparciem pracy inżyniera
Profesjonalne programy komputerowe do obliczania wymienników ciepła, zbiorników
ciśnieniowych i zbiorników pracujących pod ciśnieniem hydrostatycznym cieczy rozwi-
jały się wraz z mocą obliczeniową komputerów. Chociaż projektanci dobrze radzili
sobie za pomocą własnych aplikacji, to wkrótce stało się oczywiste, że chałupniczymi
metodami nie uda się sprostać skomplikowanym algorytmom obliczeń ani nadążyć za
rozbudowywanymi bazami danych.

dr inż. Bernard 
Marcinkiewicz
Fluor SA
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Na wstępie chciałbym ponownie zło-
żyć serdeczne gratulacje z okazji jubi-
leuszu 30-lecia istnienia firmy PROZAP
Sp. z o.o. Pamiętam, że w 2015 roku na
łamach naszego magazynu świętowa-
liśmy 45-lecie. Proszę o wyjaśnienie
tego fenomenu. Czy to oznacza, że fir-
ma narodziła się dwukrotnie?

– Rzeczywiście, mamy tu do czy-
nienia z dość nietypową sytuacją. Wy-
nika ona jednak z dwóch przełomowych
momentów w historii naszej firmy. Pierw-
szy z nich związany jest z powołaniem
do życia w 1970 roku Biura Projektów Za-
kładów Azotowych, które obsługiwało
rozwijający się szybko kompleks na-
wozowo-chemiczny w Puławach. Na-
tomiast drugi miał miejsce 13 czerwca
1988 roku, gdy na fali zmian w naszym
kraju powstała pierwsza w tym czasie
spółka projektowa o nazwie Przedsię-
biorstwo Projektowania Modernizacji
i Rozwoju Zakładów Azotowych „Puła-
wy” – PROZAP Sp. z o.o. To właśnie
30-lecie powstania tej spółki święto-
waliśmy w tym roku.
Relacja z tego wydarzenia znajduje się
w dalszej części naszego magazynu.
A co nowego w firmie? Czy zarząd
może się pochwalić jakimiś ciekawymi
realizacjami?

– Aktualnie skupieni jesteśmy na du-
żych, kluczowych inwestycjach w naszej
spółce-matce w Puławach. Mam na my-
śli wytwórnię nawozów granulowanych
na bazie saletry amonowej, czyli w na-
szym żargonie „saletrzaku”, oraz bu-
dowę nowej instalacji kwasu azotowe-
go i neutralizacji. W pewnym zakresie
jesteśmy także zaangażowani w mo-
dernizację istniejącej instalacji kwasu
azotowego. Pierwsza ze wspomnia-
nych inwestycji jest już na ukończeniu.
Można powiedzieć, że została ona zre-
alizowana własnymi siłami Grupy Azo-
ty i lokalnych firm, gdyż dostawcą tech-
nologii jest Grupa Azoty Zakłady Azo-
towe Kędzierzyn. PROZAP w konsor-

cjum z Grupą Azoty Polskim Konsorcjum
Chemicznym odpowiada za część pro-
jektową, natomiast gros prac budow-
lanych i montażowych realizują miej-
scowe firmy wykonawcze. Całość in-
westycji wartej 385 mln zł prowadzi
Pion Inwestycji Grupy Azoty „Puławy”.

Nowa wytwórnia nawozów na bazie
saletry amonowej składa się z dwóch
bliźniaczych linii produkcyjnych, które
umożliwią wytwarzanie, pakowanie i wy-
syłkę dwóch produktów: saletrzaku
(1400 t na dobę) i saletry amonowej gra-
nulowanej mechanicznie (1200 t na
dobę). W ramach inwestycji powstaną
dwie linie przygotowania wypełniacza
mineralnego do nawozu – mączki do-

lomitowej, czyli plac magazynowy do-
lomitu, kruszarki, młyny, systemy trans-
portu pneumatycznego. Wytwórnia bę-
dzie posiadała dwie hale sezonowania
produktu z zapleczem magazynowym
i centrum logistycznym, umożliwiające
jego pakowanie, składowanie i wysyłkę
za pomocą transportu samochodowe-
go i kolejowego.

Projektowanie wytwórni jest ogrom-
nym przedsięwzięciem. Nad projek-
tem pracowały dwa biura projektowe:
tarnowskie biuro Grupa Azoty Polskie
Konsorcjum Chemiczne i puławskie
biuro PROZAP. Sama instalacja jest
również imponująca – zajmowany przez
nią teren to około 120 tys. mkw. W celu
wybudowania 12 obiektów zaprojekto-
wano konstrukcję stalową o łącznej
masie ponad 11 tys. t. Najwyższy bu-
dynek technologiczny ma wysokość
ok. 38 m. Na terenie nowej wytwórni
znajduje się ok. 2 km dróg i ponad 3 km
torów kolejowych.
Tak duża instalacja nawozowa będzie
chyba wymagała dostarczenia odpo-
wiedniej ilości surowców?

– Naturalnie. Między innymi z tego
powodu w jej bezpośrednim sąsiedztwie
powstają dwie nowe wytwórnie: kwasu
azotowego i saletry amonowej. Będą to
instalacje o największej wydajności
w kraju (1000 t kwasu dziennie). Do-
stawcą technologii jest niemiecki kon-
cern Thyssenkrupp Industrial Solutions
AG. PROZAP pełni w ramach tej inwe-
stycji rolę biura projektowego, którego
zadaniem jest dbanie o kompletność
i spójność dokumentacji technicznej ca-
łego zadania inwestycyjnego. Musimy
przede wszystkim koordynować uzgod-
nienia z niemieckim dostawcą techno-
logii i kluczowych aparatów, dbać
o zgodność dokumentacji z wymogami
polskiego prawa budowlanego i ochro-
ną środowiska. Obecnie opracowujemy
wielobranżowe projekty wykonawcze
dla firm, które będą budować instalację.

Siła tkwi we współpracy
Bacznie obserwujemy plany inwestycyjne Grupy Azoty i pozostałych zakładów 
krajowego sektora przemysłowego, oferując swoje usługi. Cały czas zwiększamy 
nasze doświadczenie i kompetencje w realizacjach „pod klucz”, gdzie łączymy siły ze
sprawdzonymi firmami z naszego otoczenia biznesowego – mówi Agnieszka Rolecka,
prezes zarządu PROZAP Sp. z o.o.



Mamy wieloletnie doświadczenie
we współpracy z zagranicznymi do-
stawcami technologii, gdyż w podobnej
formule prowadzone były na terenie pu-
ławskich zakładów budowy nowej tle-
nowni – w technologii Air Liquide i in-
stalacji odsiarczania spalin z elektro-
ciepłowni – proces mokry amoniakalny
amerykańskiej firmy Marsulex Envi-
ronmental Technologies. Aktualnie
PROZAP prowadzi także prace przy-
gotowawcze w projekcie procesowym
modernizacji istniejących linii produk-
cyjnych kwasu azotowego w Puławach.
Po uruchomieniu nowej, piątej linii na li-

cencji Thyssenkrupp rozpocznie się
przebudowa 4 aktualnie wykorzysty-
wanych ciągów. Dzięki takiemu har-
monogramowi prac inwestor zachowa
ciągłość produkcji i niezmienioną zdol-
ność produkcyjną kwasu. Dostawcą
technologii modernizacji jest puławski
Instytut Nowych Syntez Chemicznych,
który podobne prace wykonywał już
w Grupie Azoty w Tarnowie i Kędzie-
rzynie-Koźlu. Bardzo sobie cenimy
współpracę z tą renomowaną placów-
ką badawczo-naukową.
Czy poza inwestycjami w Grupie Azo-
ty PROZAP jest zaangażowany w jakieś
inne projekty? Pamiętamy, że firma
miała pewne sukcesy na Bliskim
Wschodzie. Czy ten kierunek rozwoju
jest kontynuowany?

– Obsługa bieżących potrzeb Gru-
py Azoty jest naszym priorytetem, ale
równocześnie nasza wieloletnia współ-
praca z firmą SABIC z Arabii Saudyjskiej
nadal trwa i liczymy na jej rozwój. Ak-
tualnie pracujemy nad ofertami dla
dwóch niewielkich inwestycji w ramach
drobnych ulepszeń instalacji, które re-
alizowaliśmy u tego klienta w 2015
roku. Ten powracający bliskowschodni
klient wysoko ocenia jakość naszych
projektów, praktyczne doświadczenie
i specjalistyczną wiedzę w zakresie in-
stalacji nawozowych, które firma nabyła
przez niemal 50 lat działalności. Do-
datkowym atutem jest większa ela-
styczność w porównaniu do wielkich, za-
chodnioeuropejskich biur projektowych,
które przeważnie są zainteresowane du-
żymi inwestycjami, niechętnie angażu-

jąc się w średnie i drobne przedsię-
wzięcia, w których z kolei PROZAP
świetnie się odnajduje. Odnaleźliśmy
więc swoją niszę na tym dalekim, za-
granicznym rynku i przez lata współ-
pracy daliśmy się poznać jako wiary-
godny partner. Ten wieloletni wysiłek
procentuje i traktujemy go jako inwe-
stycję, gdyż renoma PROZAP i współ-
praca z SABIC to jakby paszport na
szersze wody. Korzystając z tego kapi-
tału zaufania, pozyskaliśmy już pierw-
sze zlecenia w innych krajach Zatoki
Perskiej. Zmieniająca się sytuacja po-
lityczna w tej części świata zmusza

nas do rozważnego stawiania kolejnych
kroków, niemniej Bliski Wschód pozo-
staje nadal w kręgu naszego zaintere-
sowania.
Ostatnimi czasy sporo słyszy się o pro-
cesach konsolidacyjnych zachodzą-
cych w Grupie Azoty. Jak te procesy
wpływają na PROZAP?

– W przypadku biur projektowych
i spółek wykonawczych wchodzących
w skład Grupy Azoty zacieśniamy
współpracę i rozszerzamy działalność.
Jest to zupełnie naturalna i słuszna ten-
dencja, która może przełożyć się na zop-
tymalizowane wykorzystanie rodzimych
zasobów Grupy. W 2013 roku zawarli-
śmy umowę o współpracy z Grupą
Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne.
Od tamtego czasu zrealizowaliśmy
razem parę wspólnych projektów, np.
magazyn saletrzaku w Tarnowie czy
wspomnianą wcześniej, aktualnie fi-
nalizowaną wytwórnię nawozów gra-
nulowanych na bazie saletry amonowej.
W razie potrzeby wspieramy się także
mocami przerobowymi, podzlecając
sobie nawzajem fragmenty projektów
i w ten sposób optymalizując i równo-
ważąc obciążenie zespołów projekto-
wych.

W 2014 roku podpisaliśmy umowę
o współpracy z puławską spółką wy-
konawczą Remzap. Z uwagi na do-
świadczenie i tę samą lokalizację jest
ona naszym naturalnym partnerem w in-
westycjach realizowanych w formule
GRI lub „zaprojektuj i wybuduj”. Mamy
na tym polu znaczące osiągnięcia, cze-
go przykładem mogą być instalacja pro-

dukcyjna i baza magazynowa specja-
listycznych mediów dla zagranicznego
inwestora w Puławach, zabudowa punk-
tu dozowania chemikaliów w PKN Orlen
oraz współpraca przy budowie instalacji
produkcyjnej i bazy magazynowej na-
wozów płynnych RSM w Grupie Azoty
Kędzierzyn. Na bazie tych dobrych do-
świadczeń współpraca jest teraz roz-
szerzana na wszystkie firmy projektowe
i wykonawcze Grupy Azoty. Kamieniem
milowym w tym procesie było podpisa-
nie porozumienia o współpracy po-
między spółką PROZAP, Grupą Azoty
Polskim Konsorcjum Chemicznym, spół-
ką Remzap Grupą Azoty Automatyka,
Grupą Azoty Police Serwis, Grupą Azo-
ty PROREM i Konceptem, które miało
miejsce 21 września br. w Puławach.
Zdajemy sobie sprawę, że przed nami
jeszcze dużo wysiłku nad wypracowa-
niem optymalnego modelu współpracy,
który jeszcze bardziej stymulowałby
rozwój wszystkich spółek jako jednego
organizmu, ale też każdej z osobna,
zgodnie z jej specyfiką i kompetencja-
mi.
Jaka przyszłość rysuje się przed PRO-
ZAP-em?

– Nasza przyszłość zależy w dużej
mierze od kondycji rynku inwestycji, któ-
rą aktualnie należy uznać za zadowa-
lającą. Nie narzekamy na brak pracy,
choć musimy myśleć o przyszłości z wy-
przedzeniem roku, a nawet dwóch lat,
gdyż zwykle taki jest horyzont czasowy
naszego zaangażowania w średnie
i duże procesy inwestycyjne, w których
uczestniczymy. Bacznie obserwujemy
plany inwestycyjne Grupy Azoty i po-
zostałych zakładów krajowego sektora
przemysłowego, oferując swoje usługi.
Cały czas zwiększamy nasze doświad-
czenie i kompetencje w realizacjach
„pod klucz”, gdzie łączymy siły ze
sprawdzonymi firmami z naszego oto-
czenia biznesowego. Będziemy konty-
nuować działania poza granicami na-
szego kraju, w szczególności na Bliskim
Wschodzie, gdzie mamy już uchwyco-
ny przyczółek, ale interesują nas rów-
nież kraje ościenne. Jak widać, planów
rozwojowych nam nie brakuje, a biorąc
pod uwagę doświadczenie, kompeten-
cje i zaangażowanie naszych pracow-
ników, nie mam wątpliwości, że uda się
je zrealizować nie tylko z korzyścią dla
samego PROZAP-u czy Grupy Azoty,
lecz także dla całego sektora przemy-
słu chemicznego w kraju i poza jego
granicami.

Rozmawiał Jacek Markowski
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Obsługa bieżących potrzeb Grupy Azoty jest 
naszym priorytetem, ale równocześnie nasza
wieloletnia współpraca z firmą SABIC z Arabii
Saudyjskiej nadal trwa i liczymy na jej rozwój.
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Wczęści oficjalnej zabrała głos
prezes zarządu PROZAP
Sp. z o.o. Agnieszka Rolecka.

Przedstawiła ona krótki rys historyczny
spółki i zwróciła uwagę na niekwestio-
nowany wkład biura w rozwój przemy-
słu chemicznego w Polsce i poza gra-
nicami kraju, potwierdzony licznymi re-
ferencjami. Wspomniała również, że
odwaga i śmiała wizja wciąż inspiruje
PROZAP do szukania nowych rynków
i rozwijania swoich kompetencji, w szcze-
gólności realizacji „pod klucz”.

Wiele ciepłych słów skierowano
pod adresem pracowników PROZAP,
będących źródłem sukcesu firmy. – Na-
sza załoga to ludzie, którzy związali
swój rozwój osobisty i zawodowy z pu-
ławskim biurem projektowym. Ludzie,

PROZAP świętuje 30-lecie
15 czerwca 2018 roku w Hotelu Restauracji „Trzy Korony” w Pu-
ławach odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 30-lecia dzia-
łalności puławskiego biura projektowego PROZAP Sp. z o.o.
W spotkaniu wzięli udział członkowie zarządu Grupy Azoty, Grupy Azoty „Puławy”, rada
nadzorcza spółki, przedstawiciele siostrzanych firm i partnerów biznesowych oraz pra-
cownicy i emeryci.

Prezes zarządu PROZAP Sp. z o.o. Agnieszka Rolecka mówi o niekwestionowanym wkładzie
spółki w rozwój przemysłu chemicznego w Polsce i za granicą.



którzy w 1988 roku na fali zmian w kra-
ju i na świecie mieli odwagę założyć fir-
mę projektową i konkurować w ra-
mach rodzącej się gospodarki rynko-
wej. Ludzie, dla których projektowanie
jest może nie jedyną, ale z pewnością
największą pasją życia. Świadkami
prawdziwości tych słów mogą być
obecni tu emeryci – powiedziała pre-
zes Rolecka. Przyznała też, że dla
spółki bardzo ważne jest wsparcie ze
strony spółki-matki, tj. Grupy Azoty „Pu-
ławy”, która od samego początku pro-
wadzi mądrą politykę względem swo-
jego biura projektowego. Bez jej wspar-
cia spółka nie mogłaby się rozwijać
i zyskiwać nowych rynków w kraju i za
granicą.

Następnie zabrał głos wiceprezes
Grupy Azoty Paweł Łapiński, który
wskazał na bardzo długą listę refe-
rencyjną projektów spółki PROZAP
zrealizowanych z pasją i zakończonych
powodzeniem. W imieniu zarządu Gru-
py wiceprezes Łapiński życzył nie-
ustającego pasma sukcesów i wielu
ciekawych projektów. Przekazał też
list gratulacyjny od prezesa zarządu
Grupy Azoty Wojciecha Wardackie-
go. PROZAP otrzymał także list oko-
licznościowy od zarządu Grupy Azoty
„Puławy”. 

Ówczesny prezes Jacek Janiszek
w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na
fakt, że podjęta 30 lat temu wizjonerska
decyzja o utworzeniu spółki projekto-
wej była słuszna. Scharakteryzował on
PROZAP jako firmę o niepodważalnej
renomie i marce znanej na świecie. Ze-
brani gromkimi brawami nagrodzili
stwierdzenie, że trudno byłoby sobie
wyobrazić jakąkolwiek poważną in-
westycję w grupie na przestrzeni kil-
kudziesięciu ostatnich lat bez wsparcia
i udziału projektantów puławskiego
biura projektowego. Na ręce prezes
Roleckiej przekazane zostały życzenia
wszelkiej pomyślności ze strony za-
rządu oraz wszystkich pracowników
Grupy Azoty „Puławy”. Prezes Janiszek
wyraził nadzieję na wspólną realizację
wielu kolejnych projektów, budujących
markę Grupy Azoty oraz Grupy Azoty
„Puławy” w kraju i na świecie.

Ważnym głosem było wystąpienie
prof. dr. hab. Janusza Igrasa, dyrektora
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych
w Puławach, który mówił o wadze wie-
loletniej współpracy tej placówki na-
ukowej z puławskim biurem projektów.
Sprawny przepływ myśli inżynierskiej
pomiędzy tymi dwoma podmiotami po-
zwolił na harmonijne współdziałanie
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Wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński podkreśla długą listę referencyjną projektów PROZAPU.

Jacek Janiszek, ówczesny prezes zarządu Grupy Azoty „Puławy”: 
„PROZAP to firma o niepodważalnej renomie i marce znanej na świecie”.

Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach prof. dr hab. Janusz Igras
mówi o wadze wieloletniej współpracy placówki naukowej z puławskim biurem projektów. �



w ramach wielu inwestycji. Po wystą-
pieniach gości nastąpiło wręczenie
okolicznościowego medalu magazynu
„Rynek Inwestycji” za wieloletni wkład
w rozwój przemysłu chemicznego w Pol-
sce i za granicą. Prezes Rolecka przy-
jęła je z rąk redaktora Jacka Markow-
skiego.

Po części oficjalnej zaprezentowa-
no program artystyczny, w ramach któ-
rego wystąpili Olga Bończyk i Janusz
Szrom z zespołem muzyków jazzo-

wych. W recitalu artystów znalazły się
autorskie aranżacje szlagierów pol-
skiej muzyki rozrywkowej z repertuaru
Czesława Niemena, Bogusława Meca,
Andrzeja Zauchy, Hanki Ordonówny
w brawurowym wykonaniu. „Pod Pa-
pugami”, „C’est la vie”, „Byłaś serca bi-
ciem”, „Na pierwszy znak” czy „Jej por-
tret” zostały przyjęte z wielkim aplau-
zem. Zabawa taneczna oraz przyja-
cielskie rozmowy pełne wspomnień
trwały do rana. �
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Prezes Rolecka przyjmuje okolicznościowy medal Magazynu „Rynek Inwestycji” 
dla PROZAP-u za wieloletni wkład w rozwój przemysłu chemicznego w Polsce i za granicą.

Olga Bończyk i Janusz Szrom z zespołem
muzyków jazzowych wykonują szlagiery
polskiej muzyki rozrywkowej.

Członkowie zarządu Grupy Azoty, Grupy Azoty „Puławy”, rada nadzorcza spółki, przedstawiciele siostrzanych firm i partnerów biznesowych
oraz pracownicy i emeryci.
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Datę powstania pierwszych za-
budowań na terenie dzisiejszych
Trzech Koron szacuje się na rok

1915, kiedy to Puławy znajdowały się
w zaborze austriackim. W 1916 roku zo-
staje wybudowany strategicznie ważny
most w Puławach, którego otwarcia
dokonuje 8 października Naczelny Wódz
wojsk austro-węgierskich arcyksiążę
Fryderyk. Dzięki tej dużej jak na tamten
czas inwestycji następuje rozwój i za-
gospodarowanie puławskiego pobrze-
ża Wisły.

W tym czasie powstaje podlegają-
ca Państwowemu Zarządowi Dróg Wod-
nych stocznia rzeczna, dająca zatrud-
nienie wielu mieszkańcom Puław. W pu-
ławskiej stoczni poddawano jednocze-
śnie przeglądom, naprawie lub budowie
nawet 8 jednostek pływających. Naj-
dłuższa z nich mogła mieć aż 65 m dłu-
gości, a mimo to wciągano ją bez-
piecznie na pochylnie. Stocznia i warsz-
taty portowe były największym zakła-
dem przemysłowym przedwojennych
Puław.

W Puławach funkcjonowała Flotylla
Wiślana, która miała swoją ekspozycję,
port i doki. W 1916 roku dysponowała
ona 7 parostatkami, 7 łodziami moto-
rowymi i około 240 łodziami i galerami.
Wykorzystywano je przede wszystkim do
transportu kamienia drogowego, pło-
dów rolnych i węgla oraz przy regula-
cji Wisły i pracach fortyfikacyjnych. Na-
leży pamiętać, że Wisła była bardzo
ważnym szlakiem komunikacyjnym.

W drugiej połowie lipca 1935 roku
staraniem Lubelskiego Kuratorium

Boutique Hotel Trzy Korony to pięknie położony obiekt w Puławach,
nad samym brzegiem Wisły. Wyróżnia się industrialnym stylem nawią-
zującym do historii miejsca, bowiem przed laty znajdowała się tutaj stocz-
nia rzeczna, a następnie – fabryka maszyn spożywczych „Spomasz”.

Boutique Hotel Trzy Korony

Boutique Hotel Trzy Korony 
– industrialne wnętrza z bogatą historią

Fot. Boutique Hotel Trzy Korony (4)



Okręgu Szkolnego w Puławach po-
wstaje przystań żeglarska. Puławska
stocznia działała na miejscu dzisiej-
szego Boutique Hotelu Trzy Korony aż do
września 1939 roku. W okresie powo-
jennym wskutek zmian polityki gospo-
darczej Polskiej Republiki Ludowej stocz-
nia została upaństwowiona i prze-
kształcona w Puławskie Zakłady Prze-
mysłu Terenowego. Ich pierwszym dy-
rektorem był Jerzy Dietrich. W 1973 roku
uchwałą Prezydium Państwowej Rady
Narodowej w Puławach dawną stocznię
przekształcono w zakład podporząd-
kowany Zjednoczeniu Maszyn Spo-

żywczych „Spomasz”, który specjalizo-
wał się w produkcji i serwisie urządzeń
oraz maszyn dla przemysłu spożyw-
czego. „Spomasz” był zakładem dobrze
prosperującym, przyjmującym dużo zle-
ceń, jednak pod koniec lat 90. produk-
cja zakładu spadła na tyle, że w 2005
roku została ogłoszona upadłość.

Na uwagę zasługuje fakt, że
Boutique Hotel Trzy Korony nawiązuje do
tradycji piwowarstwa na ziemiach pu-
ławskich. Dzisiaj jest tutaj oryginalny
browar rzemieślniczy, ważący piwo tyl-
ko z naturalnych składników, w oparciu
o bawarskie prawo czystości z 1516
roku. Na przełomie XIX i XX wieku w Pu-
ławach, w pobliżu dzisiejszej Puławskiej
Szkoły Wyższej, funkcjonował browar
cieszący się popularnością w całej Pol-
sce. Ciekawostką jest, że puławski bro-

war szczególnie znany był z pysznego
i cenionego piwa Porter.

Na początku XXI wieku miejsce po
„Spomaszu” zyskało nowych właści-
cieli, którzy zaadoptowali pozostałości
po dawnym zakładzie i rozpoczęli bu-
dowę dzisiejszego Boutique Hotelu Trzy
Korony W 2011 roku został oddany do
użytku Hotel Trzy Korony wraz z dużą za-
bytkową salą restauracyjną Retro (daw-
na hala produkcyjna „Spomaszu”), wła-
snym browarem, oryginalny piwnym
spa, rozległym tarasem widokowym na
Wisłę oraz wieloma innymi atrakcjami.

Boutique Hotel Trzy Korony to uni-
katowe miejsce na mapie Lubelszczyzny,
które pokazuje, jak w umiejętny sposób
połączyć historię z nowoczesnością. �
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Monika Krawczak – manager 

Hala fermentacji 

Kadzie warzelniane
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Telłącz działa na polskim rynku ponad
20 lat. Jak zmienił się w tym czasie za-
kres usług firmy?

– Przedsiębiorstwo Telekomunika-
cyjne „Telłącz” Jerzy Markiewicz funk-
cjonuje od 1996 roku, czyli przeszło
23 lata. Od początku działalności firma
opierała się na branży telekomunika-
cyjnej. Jako autoryzowany serwis pro-
ducentów sprzętu telekomunikacyjne-
go wspieraliśmy klientów na rynkach:
operatorskim, mundurowym oraz biz-
nesowym. W tych obszarach rynku
działaliśmy na terenie całej Polski oraz
w krajach ościennych. Prowadzimy
sprzedaż, wdrożenia oraz serwis in-
frastruktury. Wraz z rozwojem działal-
ności na rynku telekomunikacyjnym
sukcesywnie rozwijaliśmy działalność,

wchodząc na rynek sieci IT, bezpie-
czeństwa i automatyki budynków oraz
inwestycji liniowych. Wymagania i po-
trzeby klientów zmieniły się diametral-
nie, nastąpił znaczny rozwój sieci świa-
tłowodowej.
Jak zmienia się popyt na usługi
w branży telekomunikacyjnej i co jest
kluczem dostosowania oferty do real-
nych potrzeb rynku oraz światowych
trendów?

– Popyt na usługi w branży teleko-
munikacyjnej przesuwa się w kierunku
mobilności i transmisji danych – dostę-
pu do Internetu. Liczba klientów zain-
teresowanych tylko łącznością głosową
systematycznie maleje. Wymaga to od
firm wykonawczych rozszerzania ofer-
ty w sektorze wykonawczym lub prze-
profilowania na dystrybucję.
Co jest gwarantem sukcesu w branży
usług teleinformatycznych i pozyskania
opinii solidnego partnera biznesowego,
a w efekcie – zaufania klientów?

– Przede wszystkim wskazałbym
na decydującą jakość świadczonych
usług i terminowość ich realizacji, ale
duże znaczenie ma też gwarancja i ofe-
rowany serwis pogwarancyjny urzą-
dzeń.
Gdzie można spotkać systemy będące
praktycznym potwierdzeniem efek-
tywności działań zespołu firmy i przy-
kładem jakości państwa oferty?

– Realizowaliśmy bardzo wiele pro-
jektów, obejmujących prace o różnej
skali i różnym zakresie. Wśród waż-
niejszych realizacji naszej firmy wy-
mieniłbym monitoring na terenie Bia-
łegostoku, realizację inwestycji w Porcie
Północnym w Gdańsku oraz wzmoc-
nienie ochrony granic państwa dzięki
naszym kamerom termowizyjnym.
Jakie wymogi stawiają klienci instytu-
cjonalni i jak ocenia pan trudność prac

realizowanych dla resortów, admini-
stracji państwowej czy służb mundu-
rowych?

– Klienci instytucjonalni, w tym re-
sortowi, są jak wszyscy inni klienci.
Trzeba zapewnić im najwyższy standard
obsługi. Usługi dla nich są bardziej
sformalizowane i podlegają w więk-
szości dodatkowym procedurom wy-
maganym przez ich klientów, na przy-
kład ochrony informacji niejawnych.
Powoduje to potrzebę ciągłego podno-
szenia kwalifikacji naszych pracowni-
ków i nauki nowych procedur. Z drugiej
strony korzyścią płynącą ze współpra-
cy z przedstawicielami administracji
jest wolumen usług przy niewielkiej
liczbie podmiotów spełniających wy-
magania ww. klientów, a więc wyż-
szych marżach.
Jak dużym wyzwaniem jest wdrażanie
systemów zabezpieczeń i co jest naj-
lepszą gwarancją ich skuteczności
oraz trwałości?

– Kiedy posiada się wykwalifiko-
waną kadrę doświadczonych pracow-
ników, samo wdrażanie systemów za-
bezpieczeń nie sprawia większych pro-
blemów, lecz prężnie rozwijający się ry-
nek systemów zabezpieczeń, w szcze-
gólności CCTV i SKD, mimo wszystko
wymaga ciągłego podnoszenia kwali-
fikacji i szkoleń. W przypadku wykony-
wania systemów na kolejnych nowych,
niekiedy bardzo różnych od siebie
obiektach wymagania stawiane tym
systemom przez inwertorów – przy-
szłych użytkowników – różnią się między
sobą diametralnie. Nie można zatem
każdej instalacji potraktować i wykonać
szablonowo, za każdym razem wyma-
ga to indywidualnego podejścia oraz
przeprowadzenia długiego wywiadu
z inwestorem lub użytkownikiem i wy-
łuskania z rozmowy wszelkich oczeki-

Mamy odpowiedź 
na postęp w telekomunikacji
Kiedy posiada się wykwalifikowaną kadrę doświadczonych pracowników, samo wdraża-
nie systemów zabezpieczeń nie sprawia większych problemów, lecz prężnie rozwijający
się rynek systemów zabezpieczeń, w szczególności CCTV i SKD, mimo wszystko wy-
maga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i szkoleń – mówi Jerzy Markiewicz, dyrektor
Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego „Telłącz”.



wań klienta, a następnie przeanalizo-
wania i skorygowania ich pod kątem
możliwości instalowanych urządzeń
i ponownego przedstawienia rozwią-
zania do akceptacji. Uzyskanie poro-
zumienia na tym etapie jest kluczowe
dla całej inwestycji.

Co do gwarancji skuteczności
i trwałości systemów zabezpieczeń
można by rzec, że są one tak skutecz-
ne i trwałe jak najsłabsze zastosowane
w nich ogniwo. Niestety w dalszym cią-
gu najsłabszym ogniwem okazuje się
obsługujący je człowiek, dlatego też ko-
nieczne jest przeprowadzenie szkoleń
dla osób obsługujących systemy za-
bezpieczeń ze wskazaniem właściwe-
go postępowania i obchodzenia się
z nimi, a na dalszym etapie – później-
szych okresowych szkoleń w celu przy-
pomnienia i utrwalenia wiedzy w tym za-
kresie.
Jak ważne w reprezentowanym przez
„Telłącz” obszarze rynku są innowacje
i jak szybko zmieniają się stosowane
technologie i rozwiązania?

– Innowacje i szybka zmiana tech-
nologii są najbardziej charakterystycz-
nymi cechami rynku, na którym działa
P. T. „Telłącz”. Zmiany te przychodzą od
producentów rozwiązań, więc jedyną
możliwą drogą są intensywne szkolenia
personelu i wdrażanie tych technologii
w firmie.
Które z dotychczasowych realizacji fir-
my warto wskazać jako najbardziej re-
prezentatywne dla państwa oferty?
Czy któreś były szczególnie dużym wy-
zwaniem ze względu na stopień za-
awansowania, skalę realizacji bądź
nowatorstwo zaproponowanych roz-
wiązań, a w efekcie są państwa naj-
większą dumą i najlepszą wizytówką?

– Wizytówką realizacji P. T. „Telłącz”
mogą być: sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej Województwa Podlaskie-
go, gdzie zaprojektowaliśmy i wybudo-
waliśmy 180 km sieci światłowodowej,
monitoring miejski Białegostoku z ponad
200 kamerami, systemy zabezpieczeń
w Porcie Północnym oraz na lotnisku
Gdynia Kossakowo.
Specjalizacja w obrębie budowy i ser-
wisu linii światłowodowych i infra-
struktury sieciowej wymaga odpo-
wiedniego zaplecza technicznego. Co
przemawia za wyborem usług firmy
„Telłącz” w tym kontekście i jak ważne
są inwestycje w specjalistyczny sprzęt
i szkolenia personelu?

– Przede wszystkim posiadamy park
maszynowy oraz komplet urządzeń
i technologii do realizacji przedsię-

wzięć tego typu. Co ważne, posiadamy
doświadczenie w zakresie projektowa-
nia i realizacji sieci światłowodowych
poparte referencjami największych ope-
ratorów w kraju.
Coraz większą popularność zdobywa-
ją rozwiązania składające się na tzw. in-
teligentny dom. Czy ten kierunek roz-
woju usług, z których mogliby korzystać
również klienci indywidualni, leży w ob-
szarze państwa zainteresowań?

– Na życzenie klienta jesteśmy
w stanie zrealizować inwestycje tego
typu. Posiadamy personel wykwalifi-
kowany zarówno w dziedzinie auto-
matyki budynkowej, jak i technologii sie-
ciowych.
Realizacja usługi to jedno, ale odręb-
ną sprawą jest gwarancja jakości i ob-
sługa serwisowa w okresie eksploata-

cji. Jak ważny jest ten posprzedażowy
obszar?

– Jest bardzo ważny, gdyż zapewnia
bezpieczeństwo sprawnego działania
urządzeń oraz ich unowocześniania
poprzez wdrażanie nowych funkcji użyt-
kowych. Inwestycje w systemy telein-
formatyczne, zabezpieczeń, telekomu-
nikacyjne nie są jednorazowe. Systemy
rosną razem z firmą oraz ewoluują
zgodnie z rozwojem technologii, dlate-
go obsługa posprzedażowa jest bardzo
ważna i dla klienta, który chce być
spokojny o swój biznes, i dla nas, aby-
śmy mogli świadczyć kompleksowo
usługi najwyższej jakości i być po-
strzegani jako rzetelny usługodawca.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj
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Wizytówką realizacji P. T. „Telłącz” mogą być:
sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Woje-
wództwa Podlaskiego, gdzie zaprojektowaliśmy 
i wybudowaliśmy 180 km sieci światłowodowej,
monitoring miejski Białegostoku z ponad 
200 kamerami, systemy zabezpieczeń w Porcie
Północnym oraz na lotnisku Gdynia Kossakowo.
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Instytut Fizyki PAN był również koor-
dynatorem dwóch projektów przy-
znanych w ramach Programu Ope-

racyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekty te były realizowane przez ze-
społy interdyscyplinarne złożone z pra-
cowników naukowych i doktorantów
pochodzących z czołowych polskich
uczelni i ośrodków badawczych. W tym
okresie część zespołów naukowych zo-
stała ukierunkowana w stronę prac
badawczo-rozwojowych i prowdroże-
niowych. Tendencja ta była kontynu-
owana w ramach realizacji projektu
EAGLE. Po jego zakończeniu w IF PAN

zostało utworzone Centrum Transferu
Technologii, które aktywnie wspiera
pracowników w promocji ich osiągnięć
i pomaga im znaleźć potencjalnych
partnerów do współpracy. W tym sa-
mym okresie powołano spółkę celową
NanoTechIP sp. z o.o., która już stwo-
rzyła pierwszą nową spółkę typu spin off
– PureMat Technologies sp. z o.o., oraz
przygotowano ofertę Instytutu Fizyki
dedykowaną firmom przemysłowym
– ctt.ifpan.edu.pl.

W Instytucie Fizyki PAN prowadzo-
ne są badania doświadczalne i teore-
tyczne o charakterze poznawczym
i aplikacyjnym. Działania B+R IF PAN
są w sposób nieodłączny powiązane
z działaniami CTT oraz spółki celowej
IF PAN. Synergia ta pozwala na uzy-
skanie dobrych efektów współpracy
nauki z gospodarką. Usługi oferowane
przedsiębiorcom przez IF PAN zawsze
obejmują wsparcie w przeprowadzeniu
prac badawczo-rozwojowych, których
wynik może zostać wdrożony w danym
przedsiębiorstwie, oraz profesjonalne
usługi specjalistów z dziedziny prawa,
ekonomii czy marketingu.

Posiadając odpowiednie zaplecze
merytoryczne, IF PAN oferuje także
szkolenia oraz warsztaty i organizuje
konferencje, zarówno specjalistyczne,
dotyczące prezentacji i upowszech-
nienia wyników B+R, jak i związane
z możliwością współpracy z IF PAN,
uzyskaniem pomocy w transferze tech-
nologii, zarządzania prawami wła-
sności intelektualnej, wprowadzaniem
nowych rozwiązań technologicznych
na rynek. W ostatnich latach IF PAN or-
ganizował warsztaty z cyklu „Nauka dla
przemysłu”, których głównym celem
była wymiana doświadczeń związa-
nych z praktycznym funkcjonowaniem

różnych modeli transferu wiedzy z na-
uki do biznesu, zarówno w Polsce, jak
i za granicą.

Podjęto również szereg działań pro-
mujących osiągnięcia naukowe pra-
cowników Instytutu Fizyki, m.in. po-
przez udział w różnego rodzaju targach
innowacji i wydarzeniach branżowych.
Ten rodzaj działalności spotkał się
z ogromnym entuzjazmem środowiska
twórców innowacji, a w 2018 roku In-
stytut Fizyki w czasie targów INTARG
2018 otrzymał od Jarosława Gowina, wi-
ceprezesa Rady Ministrów i ministra na-
uki i szkolnictwa wyższego, prestiżowe
wyróżnienie za szczególną aktywność
w zakresie promocji polskiej nauki na
arenie międzynarodowej w latach 2016–
2017.

Następstwem podejmowanych dzia-
łań jest udział pracowników Instytutu
oraz spółki celowej w projektach typu
Dialog i ININ+, których celem jest uak-
tywnienie działań prowdrożeniowych.
Kolejną konsekwencją systematycznej,
wieloletniej pracy w tym obszarze jest
uczestnictwo pracowników Instytutu
w projekcie PIOR (Program Operacyj-
ny Inteligentny Rozwój) oraz udział
w 4 projektach z konkursu TechMat-
Strateg, realizowanych we współpracy
z firmami przemysłowymi.

Pracownicy Instytutu realizują sze-
reg fascynujących interdyscyplinar-
nych prac badawczych, współpracując
z innymi wiodącymi ośrodkami nauko-
wymi, np. SGGW w Warszawie (dzia-
łania na pograniczu biologii, medycy-
ny i fizyki).

Mając duże doświadczenie w re-
alizacji prac badawczych i badawczo-
-rozwojowych, Instytut Fizyki PAN za-
prasza potencjalnych partnerów prze-
mysłowych do współpracy. �

Instytut Fizyki PAN na rzecz przemysłu
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk jest jednym z największych wiodących
ośrodków badań w dziedzinie fizyki w Polsce. Jego misją jest prowadzenie
badań naukowych na światowym poziomie w zakresie fizyki ciała stałego, fi-
zyki magnetyzmu, fizyki atomowej i cząsteczkowej oraz fizyki biologicznej. Po-
twierdzeniem ich wysokiego poziomu naukowego było m.in. przyznanie jednemu
z pracowników Instytutu, prof. Tomaszowi Dietlowi, prestiżowego grantu ERC, a na-
stępnie przyznanie Instytutowi realizacji projektu EAGLE w ramach konkursu REGPOT.

prof. dr hab. 
Marek Godlewski
kierownik zespołu technologii
nanostruktur tlenkowych, 
Instytut Fizyki Polskiej 
Akademii Nauk
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Ostatnia edycja kongresu
jak zawsze zgromadziła
liczne grono specjalistów,

projektantów, przedstawicieli róż-
nych sektorów, decydentów naj-
wyższego i średniego szczebla
kierowniczego oraz pionów tech-
nicznych odpowiedzialnych za in-
westycje, infrastrukturę i bezpie-
czeństwo obiektów o różnym cha-
rakterze i przeznaczeniu. W dobie
zagrożeń terrorystycznych, ener-
getycznych, a także politycznych
czy naturalnych, gdy niemal każ-
demu osiągnięciu towarzyszy ele-
ment ryzyka, problem bezpie-
czeństwa wysuwa się na pierwsze
miejsce.

Głównym przesłaniem tego-
rocznego Kongresu Pożarnictwa
było uzmysłowienie istoty zabez-

Wyjątkowa 15. edycja 
Kongresu Pożarnictwa
15. jubileuszowa edycja Kongresu Pożarnictwa FIRE|SECURITY EXPO 2018 – naj-
większej corocznej konferencji poświęconej bezpieczeństwu i ochronie przeciwpożaro-
wej, która odbyła się 26 lipca 2018 roku na PGE Narodowym, była wyjątkowa.

Ewa Dziatkowska
Creator Project Manager, 
DND Project



pieczeń technicznych i ochrony prze-
ciwpożarowej oraz przygotowanie
uczestników poszczególnych proce-
sów inwestycyjnych i technologicznych
do świadomego, odpowiedzialnego
działania przy wyborze rozwiązań o naj-
wyższych standardach jakościowych
w celu wdrażania procedur bezpie-
czeństwa już na początkowym etapie
planowania inwestycji czy moderniza-
cji eksploatowanych obiektów.

Aby bardziej zrozumieć to przesła-
nie, mieliśmy okazję zasięgnąć bez-
płatnych porad z rzeczoznawcami
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
– członkami stowarzyszeń i instytutów
branżowych, którzy konsultowali pro-
jekty i pomagali rozwiązać trudne pro-
blemy wymagające opinii rzeczo-
znawcy. Zakres tych konsultacji obej-
mował: oddymianie klatek schodowych
wg PN i wytycznych CNBOP-PIB, PPOŻ.;

dobór czasu działania urządzeń poża-
rowych (jak to ustalać na potrzeby pro-
jektowe); ściany oddzielenia przeciw-
pożarowego (jak uniknąć błędów w pro-
jektowaniu); sposoby oświetlania i ozna-
kowania dróg ewakuacyjnych.

Oprócz interesujących wystąpień
ekspertów program kongresu obejmo-
wał szereg pokazów i paneli z obszaru
projektowania, montażu i eksploatacji
systemów i urządzeń przeciwpożaro-
wych w praktyce (warsztaty pożarowe
Polon-Alfa, SGSP czy Bosch). Tego-
rocznej edycji kongresu towarzyszyły wy-
stawy FIRE|EXPO 2018 i SECURI-
TY|EXPO 2018 oraz bogaty program wy-
stąpień merytorycznych i technicznych
wraz z przeglądem nowości w ochronie
przeciwpożarowej i technicznych za-
bezpieczeniach obiektów.

Piętnastka zobowiązuje, więc już
dziś zapraszamy do udziału w naszych

kolejnych projektach, a na Kongresie Po-
żarnictwa widzimy się dokładnie za
rok. �
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Firmy uhonorowane z okazji 
15-lecia Kongresu Pożarnictwa
FIRE|SECURITY EXPO 2018: 

Nagrody – wybór uczestników:
statuetka w kategorii najlepsza prezentacja:
• GAZEX
statuetka w kategorii najlepsze stoisko: 
• SMAY

Nagrody za technologie i rozwiązania 
Fire i Security

Fire Product Award:
• Pruszyński – za lekkie ściany osłonowe 

Pruszyński na bazie kaset stalowych

Security Product Award:
• APC by SCHNEIDER ELECTRIC – za Easy 

UPS 3S do zasilania systemów o znaczeniu
krytycznym

Nagrody Specjalne Kongresu 
z okazji 15-lecia istnienia:

Fire Safety Education Leader 2018 – Lider
Edukacji Bezpieczeństwa Pożarowego: 
• SGSP – za działalność w zakresie 

kształcenia kadry oficerskiej dla potrzeb 
dynamicznego rozwoju ochrony 
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa 
cywilnego

Fire Safety Leader 2018 – Lider Bezpie-
czeństwa Pożarowego: 
• CNBOP – za działalność w zakresie badań 

i certyfikacji na rzecz rozwoju bezpieczeństwa
pożarowego, ochrony pracy i ratownictwa



www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI84

Największy wpływ na bezpie-
czeństwo budynków mają in-
stalacje przeciwpożarowe, któ-

re w ponad 95 proc. przypadków są wy-
konywane z kabli bezhalogenowych.
Spółka Technokabel oferuje szeroką
gamę certyfikowanych przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Prze-
ciwpożarowej – Państwowy Instytut Ba-
dawczy kabli bezhalogenowych (szcze-
gólnie z podtrzymaniem funkcji w wa-
runkach pożaru) dedykowanych do
systemów przeciwpożarowych. Ciągłe
doskonalenie, rozwój i badanie ze-
społów kablowych pozwala na opra-
cowanie nowych rozwiązań w tym za-
kresie.

W poszukiwaniu 
lepszych rozwiązań

Nasze wieloletnie doświadczenia
produkcyjne z wykorzystaniem różnych
mieszanek silikonowych dostępnych
na rynku wykazały, że nie jest to naj-
lepsza izolacja dla przewodów bez-
pieczeństwa poddanych działaniu wody
pochodzącej z systemów tryskaczo-
wych. W takich warunkach nie zapew-
nia ona izolacyjności torów przewo-
dzących instalacji przeciwpożarowych.
Wynika z tego, że powszechnie stoso-
wane kable typu HDGs FE180 PH90/E30-
E90 300/500 V i HDGsżo FE180
PH90/E30-E90 300/500 V mogą być uży-
wane tylko w obszarach poza strefami
chronionymi stałymi wodnymi urzą-
dzeniami gaśniczymi. Taka sytuacja
wymuszała na projektantach koniecz-
ność stosowania droższych kabli
o większych wymiarach z żyłami izolo-
wanymi taśmą mikową i materiałem
bezhalogenowym typu NHXH FE180
PH90/E30 0,6/1 kV i NHXH-J FE180
PH90/E30 0,6/1 kV. Pozostało więc szu-
kanie innych rozwiązań. Efektem tych
poszukiwań są zaprojektowane przez
nas kable z izolacją silikonową typu
HDGs-W FE180 PH90/E30-E90 300/500 V
i HDGsżo-W FE180 PH90/E30-E90
300/500 V. Zmiana polegająca na do-
daniu dodatkowego elementu kon-
strukcyjnego, stanowiącego barierę
ogniową i wodną, pozwoliła osiągnąć
pożądany efekt w postaci kabla od-
pornego na wodę o nieznacznie więk-
szych wymiarach i mniejszym wzro-
ście ceny aniżeli w przypadku kabli
z izolacją z taśmy mikowej i materiału
bezhalogenowego.

Potrzeba zasilania silników AC w na-
pędach z przekształtnikami częstotli-

wości występuje również w układach in-
stalacji przeciwpożarowych. Nasze ba-
dania dowiodły, że dostępne w ofercie
Technokabla kable z koncentryczną
żyłą ochronną (NHXCH FE180 PH90/E30
0,6/1 kV i NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1
kV), która może pełnić również funkcję
ekranu, nie sprawdzają się w tego ro-
dzaju zasilaniu. Dlatego powstała nowa
grupa kabli do przekształtników czę-
stotliwości – (N)HXCH-J-SERVO FE180
PH90/E90 0,6/1 kV – które zachowują
swoje funkcje w pożarze. Dzięki odpo-
wiedniej konstrukcji kable te są do-
puszczone do stosowania w strefach try-
skaczowych.

Nowe kryteria oceny kabli
Rozporządzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady UE nr 305/2011 (CPR)
wprowadziło nowe wymagania doty-
czące reakcji na działanie ognia dla ka-
bli i przewodów, które od tej pory trak-
towane są jako wyroby budowlane.
Zgodnie z tymi wymaganiami kable
poddawane są ocenie w zakresie ilości
ciepła i dymu emitowanego podczas
palenia, występowania spadających,
płonących kropli i korozyjności pro-
duktów spalania.

Na podstawie takiej oceny projek-
tant obiektu może dobrać odpowiedni
rodzaj kabla do określonego zastoso-
wania. Szczególnie wysokie wyma-
gania stawiane są kablom stosowa-
nym w budynkach użyteczności pu-
blicznej, w budynkach wysokościo-
wych, w tunelach i wszędzie tam,
gdzie występują duże skupiska osób,
których ewakuacja w razie pożaru
może być utrudniona i wymaga więcej
czasu. W takich przypadkach do za-
silania w instalacjach elektroenerge-

Kable bezpieczeństwa 
w instalacjach budynków
Obserwowany wzrost zużycia materiałów bezhalogenowych w branży kablowej jest
efektem ciągłego dążenia do poprawy bezpieczeństwa w obiektach budowlanych ze
szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej. Materiały te nie roz-
przestrzeniają płomienia i podczas palenia nie emitują gęstych dymów, a produkty ich
spalania są nietoksyczne i niekorozyjne. Dlatego znalazły one zastosowanie w produkcji
kabli przeznaczonych dla budownictwa, zwanych kablami bezhalogenowymi.

mgr inż. Dariusz Ziółkowski
kierownik Działu Konstrukcji
Kabli i Rozwoju, Technokabel S.A.



tycznych budynków znajdą zastoso-
wanie wielożyłowe kable N2XH-J B2ca
0,6/1 kV, spełniające wymagania wy-
sokiej klasy B2ca-s1b,d0,a1.

Naprzeciw podwyższonym 
wymaganiom

Podwyższone wymagania dotyczą-
ce reakcji na ogień stawiane są również
kablom instalowanym w obiektach prze-
mysłowych. Wymagania klasy Cca-
s1a,d0,a1 w grupie kabli przeznaczo-
nych do instalacji przemysłowych speł-
niają:
• wielożyłowe kable ekranowane typu:
HKSLHekwżo 300/500 V, HKSLHekw
300/500 V, HKSLHekwżo-Nr 300/500 V,
HKSLHekw-Nr 300/500 V,
• wielożyłowe ekranowane kable ze
wzmocnioną powłoką typu: HvKSLHe-
kwżo 300/500 V, HvKSLHekw 300/500 V,
HvKSLHekwżo-Nr 300/500 V, HvKSL-
Hekw-Nr 300/500 V,
• wieloparowe kable ekranowane typu:
HKSLHekw-P 300/500 V, HKSLHekw-P-
Nr 300/500 V,
• wieloparowe ekranowane kable ze
wzmocnioną powłoką typu: HvKSL-
Hekw-P 300/500 V, HvKSLHekw-P-Nr
300/500 V.

Do bezpiecznej instalacji teletech-
nicznej budynków mogą być zastoso-
wane również takie produkty, jak:
• bezhalogenowe przewody współo-
siowe (HWDXpek 75, HWD 75, HWL 75
i inne),
• bezhalogenowe skrętki komputerowe
(UTP-H, FTP-H),
• kable bezhalogenowe EIB-BUS-H do
Europejskiej Magistrali Instalacyjnej
w budynkach inteligentnych,
• kable bezhalogenowe do różnych ukła-
dów automatyki budynków (LiHH, LiHCH,
RD-H(St)H, PROFIBUS 02YS(St)CH
i inne).

Kable bezhalogenowe znajdują rów-
nież zastosowanie w bardziej wyma-
gających warunkach pracy. Przykła-
dowo przewody jednożyłowe SOLAR-
TECH, przeznaczone do pracy w no-
woczesnych systemach solarnych, cha-
rakteryzują się dodatkowo podwyższo-
ną odpornością chemiczną i odporno-
ścią na uwarunkowania atmosferyczne.
Kable te służą zarówno do bezpośred-
niego łączenia ze sobą poszczegól-
nych ogniw fotowoltaicznych, jak i do
okablowania w puszkach przyłącze-
niowych oraz do połączeń z inwerterem.

Firma Technokabel S.A. od lat pro-
wadzi własne prace badawczo-rozwo-
jowe, co w połączeniu z systematycznym
zwiększaniem potencjału produkcyj-

nego pozwala na dostosowywanie ofer-
ty produkowanych kabli i przewodów
do zapotrzebowania rynku krajowego
i zagranicznego. Przykładem ostatnio re-
alizowanych inwestycji jest dofinanso-
wany ze środków unijnych projekt „Ka-
ble bezhalogenowe do zastosowań w
obiektach o podwyższonych wymaga-
niach przeciwpożarowych”, prowa-
dzony w ramach poddziałania 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne

Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój. W ostatnich 3 latach realizując
projekty unijne o łącznej wartości ponad
25 mln zł, spółka uzyskała dofinanso-
wanie z Funduszy Europejskich w wy-
sokości około 15 mln zł. Ponad połowę
środków przeznaczyła na prowadzenie
prac badawczo-rozwojowych. Dzięki
takim działaniom w ofercie firmy mogły
pojawić się opisane w artykule nowe
grupy wyrobów. �
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Przekroje elektroenergetycznych kabli bezhalogenowych

Technokabel S.A. Fabryka Kabli w Szreńsku

Efektem poszukiwania nowych, lepszych rozwią-
zań są kable z izolacją silikonową typu HDGs-W
FE180 PH90/E30-E90 300/500 V i HDGsżo-W FE180
PH90/E30-E90 300/500 V. Zmiana konstrukcji pole-
gająca na dodaniu dodatkowego elementu sta-
nowiącego barierę ogniową i wodną pozwoliła
osiągnąć pożądany efekt w postaci kabla do stref
tryskaczowych o nieznacznie większych wymia-
rach i mniejszym wzroście ceny niż przy dotych-
czasowym rozwiązaniu.
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Realizacja tego typu rozwiązań
wynika przede wszystkim ze
wzrostu oczekiwań inwestorów

i użytkowników, z wymogów prawnych
dotyczących konieczności odtworze-
nia terenu biologicznie czynnego przy
realizacji inwestycji, z potrzeby prze-
ciwdziałania skutkom procesu urbani-
zacji, a także ze wzrostu świadomości
społeczeństwa. Nie mniej istotne jest

ciągłe poszerzanie oferty materiałów
i technologii wykonywania dachów zie-
lonych, pozwalające na zaspokojenie
potrzeb rynkowych oraz środowisko-
wych w tym zakresie.

Pomimo wielu realizacji liczba da-
chów zielonych w Polsce jest niewspół-
mierna do potrzeb. Obecnie w krajo-
wym ustawodawstwie brakuje uregu-
lowań prawnych wprowadzających ulgi
i dofinansowania do budowy dachów
zielonych. Inaczej kwesta ta rozwiąza-
na jest w wielu krajach za granicą. Tam
zakładanie zazielenionych powierzch-
ni, uważanych za inwestycje sprzyjają-
ce środowisku, realizowane jest z po-
mocą państwa. System wsparcia jest
oparty na bezpośrednich i pośrednich
zachętach finansowych, na wdrażaniu
instrumentów kompensacyjnych oraz
egzekwowaniu zapisów legislacyjnych. 

Wzorem europejskich i światowych
doświadczeń należy wprowadzić na-
rzędzia, które zmotywowałyby inwe-
storów do ich wykonywania. Duży nacisk
powinno kłaść się także na przepro-
wadzanie kampanii edukacyjnych, po-
zyskiwanie wyników z badań prowa-
dzonych na dachach zielonych dla wa-
runków meteorologicznych, w których
inwestycje te są wykonywane, oraz na
dostęp do norm i wytycznych, które
dzięki jasno przedstawionym zasadom
dotyczącym projektowania, wykony-
wania oraz utrzymania dachów zielo-
nych mogłyby się przyczynić do szer-
szego zastosowania tych technologii
w warunkach krajowych.

Wykonanie warstw konstrukcyjnych
dachu zielonego pozwala na osiągnię-

cie wielu korzyści ekologicznych, hy-
drologicznych i estetycznych, popra-
wiających życie mieszkańców miast.
Znane są wyniki badań wykazujące
m.in. pozytywny wpływ dachów zielo-
nych na warunki klimatyczne w mia-
stach (zmniejszają efekt miejskiej wyspy
ciepła, poprawiają jakość powietrza,
zwiększają wilgotność powietrza). Peł-
nią także funkcje termoizolacyjne, przy-
czyniają się do wydłużenia trwałości po-
krycia oraz poprawiają akustykę bu-
dynku, tłumiąc hałas. Z uwagi na te-
matykę, którą zajmuję się w swojej pra-
cy naukowej najbliższe jest mi pozy-
tywne oddziaływanie dachów zielo-
nych na ilość i szybkość odprowadza-
nych wód opadowych. Redukcja obję-
tości spływu wiąże się m.in. z opóźnie-
niem początkowego odpływu z dachu
oraz zmniejszeniem szczytowej fali od-
pływu, co może przełożyć się na pracę
kanalizacji oraz efektywność działa-
nia oczyszczalni ścieków w okresach
pogody deszczowej. Dachy zielone dla
mieszkańców miast pełnią funkcję spo-
łeczną i rekreacyjną. Dla wielu z nich
jest to miejsce kontaktu z naturą, wyci-
szenia się, znalezienia wytchnienia i od-
poczynku.

Dachy zielone to układy wielowar-
stwowe. W razie stwierdzenia jakich-
kolwiek nieprawidłowości w ich funk-
cjonowaniu znalezienie usterki i póź-
niejsza jej naprawa niejednokrotnie
wymagają zdjęcia wszystkich lub pra-
wie wszystkich warstw konstrukcyj-
nych. Dlatego tak ważne jest solidne
wykonanie każdej warstwy w celu za-
chowania ich funkcji w całym okresie

Dachy zielone 
– dobre praktyki DAFA
Zielone dachy są rozwiązaniem, którym zainteresowanych jest coraz więcej inwestorów
indywidualnych i instytucjonalnych. Z krajów Unii Europejskiej zdecydowanie najwięk-
szy udział zazielenionych dachów spotyka się w Niemczech oraz Szwecji, ale i w Polsce
można znaleźć liczne inwestycje, wykonane np. na Wisłostradzie w Warszawie, na cen-
trum handlowym „Plaza” w Rybniku, w bazie wioślarskiej w Iławie, w szpitalu Jurasza
w Bydgoszczy, na terenie zespołu mieszkaniowego „Dębowe Tarasy” w Katowicach,
w Woli Justowskiej w Krakowie, w Termach w Białce Tatrzańskiej oraz w Operze Podla-
skiej w Białymstoku.

dr hab. inż. Ewa 
Burszta-Adamiak*
redaktor merytoryczna 
polskiego wydania „Wytycznych
dla dachów zielonych” FLL,
Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu



użytkowania. Należy jednak pamiętać,
że pomimo dostępnych propozycji
układów warstw dachu zazielenione-
go nie istnieją rozwiązania w pełni uni-
wersalne, które można byłoby bez-
krytycznie powielać. W każdym przy-
padku zarówno projektant, jak i wy-
konawca, powinien potraktować pod-
jęte zadanie indywidualnie, z zacho-
waniem zasad dobrej praktyki. Warto
przy tym odnosić się do wiedzy ze-
branej w normach i w wytycznych
branżowych. Do tej pory w Polsce,
podobnie jak w wielu innych krajach
w Europie i na świecie, bazuje się
głównie na zapisach norm niemieckich
oraz wytycznych Stowarzyszenia Ba-
dania Rozwoju i Kształtowania Krajo-
brazu – tzw. wytycznych FLL, które Sto-
warzyszenie DAFA wydało w języku
polskim jako „Wytyczne do projekto-
wania, wykonywania i pielęgnacji da-
chów zielonych – wytyczne dla dachów
zielonych”.

Celem wytycznych jest zaprezento-
wanie ogólnie obowiązujących zasad,
wymagań oraz parametrów dla mate-

riałów wykorzystywanych do projekto-
wania, wykonywania i utrzymywania da-
chów zielonych, zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy i techniki. W większości

krajów Europy i świata uznawane są
one za powszechnie obowiązujące za-
sady techniki.

Usystematyzowanie wymagań ma
na celu przede wszystkim poprawę ja-
kości projektowania, wykonywania oraz
pielęgnacji dachów zielonych. Tym sa-
mym ma przyczynić się do zwrócenia
większej uwagi na wybór dostępnych
rozwiązań na etapie projektu i budowy,
a na etapie eksploatacji – na potrzebę
przeprowadzenia zabiegów pielęgna-
cyjnych i kontroli, szczególnie w pierw-
szych latach funkcjonowania zaziele-
nionego dachu. To z kolei daje możli-
wość realizacji założeń projektanta da-
chów zielonych, czyli zapewnienie przez
lata trwałego efektu oraz funkcjonal-
ności rozwiązania.

*Autorka jest ekspertem współpracującym ze Sto-
warzyszeniem DAFA – organizacją działającą aktywnie
na rzecz ujednolicenia i podniesienia standardów
wykonawczych oraz rozwoju wiedzy o technologiach
i funkcjonowaniu dachów płaskich i fasad. Wytyczne
Stowarzyszenia DAFA w postaci publikacji tech-
nicznych dostępne są na: www.dafa.com.pl.
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Wytyczne DAFA dla dachów zielonych
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Oznacza to, że tylko w jednej
ósmej przypadków mających
miejsce w obiektach zainstalo-

wany był odpowiednio skonfigurowany
i serwisowany System Sygnalizacji Po-
żarowej, który w czasie zagrożenia
spełnił swoją funkcję, informując o nim
odpowiednie służby. Oczywiście trzeba
pamiętać, że dane te obejmują również
obiekty niezarządzane – pustostany,
niewykończone budowle, piwnice, szy-
by wind itd. – czyli obiekty, w których sys-
tem sygnalizacji pożarowej nie jest wy-
magany. Obrazuje to jednak, jak wiele
obiektów można było uchronić przed
zniszczeniem lub zmniejszeniem strat
materialnych poprzez szybszą inter-
wencję służb (wysłanie powiadomienia
do Straży Pożarnej przez system sy-
gnalizacji pożarowej), alarmowanie
personelu obecnego w obiekcie (sy-
gnalizacja dźwiękowa i optyczna), uru-
chomienie systemu automatycznego
gaszenia.

Wykryć, zaalarmować, 
przeciwdziałać

Właściwie zaprojektowana i wyko-
nana instalacja przeciwpożarowa po-
winna składać się z elementów, które
wykryją zagrożenie, poinformują o nim
oraz zaczną minimalizować rozprze-
strzenianie się pożaru. Czujki oraz ręcz-
ne ostrzegacze pożarowe to pierwsza
linia obrony przed pożarem. Przekazu-
ją informację o pożarze do centrali sy-
gnalizacji pożarowej, a następnie po jej
stronie leży decyzja o tym, co dalej. Wy-
syła ona kolejno zadania do pozostałych
urządzeń w instalacji. Włączać alarm?
Wysłać powiadomienie do Straży Po-
żarnej? Przekazać rozkaz do urucho-
mienia stałych urządzeń gaśniczych,
otworzyć klapy oddymiające i otwo-

rzyć wyjścia ewakuacyjne? A może jest
to tylko fałszywy alarm?

Wykryć
W czasie każdego rodzaju pożaru

(tlenowego lub płomieniowego) po-
wstają zjawiska wykrywane przez ukła-
dy detekcyjne czujek. W celu spraw-
dzenia faktycznej przydatności czujek
w warunkach zbliżonych do rzeczywi-
stych przeprowadza się specjalne testy
w komorze pożarów testowych. Wyróż-
nia się 9 pożarów testowych TF (ang.
Test Fire), które przez spalanie odpo-
wiedniego dla testu materiału urucha-
miają czujkę. Wybór odpowiedniej czuj-
ki ma tutaj ogromne znaczenie. Np. czuj-
ka dymu przy TF6 (spalanie cieczy nie-
wydzielającej dymu) nie wykryje poża-
ru, ponieważ podczas spalania nie po-
wstaje dym.

Od szybkości zadziałania czujki
przy założonych parametrach zależy jej
klasyfikacja/przydatność do wykrywa-
nia określonego zjawiska pożarowego:
klasa A (czujka bardzo przydatna), kla-
sa B (czujka przydatna), klasa C (czuj-
ka jeszcze przydatna) lub klasa N (czuj-
ka nieprzydatna w zastosowaniu re-
prezentowanym przez poszczególne
testy).

Zaalarmować
Same czujki to nie wszystko. Po-

trzebna jest jeszcze centrala (swoisty
mózg systemu pożarowego), która dany
sygnał otrzyma i zadecyduje, co dalej
zrobić, według wcześniej ustalonego
scenariusza. W zależności od potrzeb
do wyboru są trzy rodziny central po-
żarowych produkowanych przez PO-
LON-ALFA SA.

POLON 6000 
– rozproszony system 
sygnalizacji pożarowej

Najnowsza, a zarazem najbardziej
rozbudowana centrala w ofercie firmy,

to POLON 6000. Głównym elementem
wyróżniającym ten system od pozosta-
łych jest jego modułowa budowa o roz-
proszonej architekturze. Oznacza to, że
w zależności od potrzeb różnego typu
moduły centrali możemy umieścić
w standardowych obudowach i roz-
mieszczać w różnych punktach chro-
nionego obiektu (nawet znacznie od sie-
bie oddalonych). Wszystkie moduły
w obrębie pojedynczego węzła (węzeł
– kilka modułów połączonych w zestaw
o własnym zasilaniu) oraz połączone ze
sobą węzły są wspólną, podwójną (re-
dundantną) cyfrową magistralą komu-
nikacyjną.

Centrala ta jest urządzeniem ska-
lowalnym – można ją niemal dowolnie
zestawiać z modułów i węzłów w ilo-
ściach dopasowanych do indywidual-
nych potrzeb obiektu, a następnie – je-
żeli zajdzie taka potrzeba – rozbudo-
wywać o następne obudowy z wypo-
sażeniem. Takie rozwiązanie pozwala
na optymalizację niezbędnego wypo-
sażenia centrali, instalowanego w miej-
scach, gdzie jest to konieczne, i tym sa-
mym na ograniczenie kosztów instalacji
przy jednoczesnym zapewnieniu bar-
dzo dużej niezawodności działania
systemu. Gwarantuje to zastosowa-
nie zdublowanych sterowników pro-
cesorowych, magistral komunikacyj-
nych i połączeń kablowych między
węzłami.

POLON 6000 składa się z paneli ste-
rujących PSO-60 z wyświetlaczem do-
tykowym 10’’, modułów funkcjonalnych:
linii dozorowych MLD-61 i MLD-62 (oczy-
wiście elementy liniowe są adresowal-
ne), linii dozorowych konwencjonalnych
MLK-60, kontrolno-sterujących MKS-60,
wyjść przekaźnikowych MPK-60, wyjść
potencjałowych MWS-60, wyjść prze-

Dobrze zaprojektowane bezpieczeństwo
Z danych Państwowej Straży Pożarnej, która opracowała materiał statystyczny zgodnie
z „Zasadami ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji PSP”, 
wynika, że w 2017 roku na terenie Polski odnotowano 354 741 potwierdzonych 
pożarów, z czego 163 504 miały miejsce wewnątrz obiektów. Z pośród tej liczby tylko 
20 149* przypadków było zasygnalizowanych przez systemy sygnalizacji pożarowej.

Dorian Gorczyca
Inżynier Wsparcia Technicznego,
POLON-ALFA S.A.



kaźnikowych wysokonapięciowych
MPW-61, wejść kontrolnych MWK-60, za-
silania MZP-60, modułu drukarki MD-60
oraz modułów transmisji MTI-61, MTI-62,
MTI-63.

Centrala ta jest zalecana do ochro-
ny przeciwpożarowej różnego rodzaju
obiektów, zwłaszcza dużych lub rozle-
głych, np. hoteli, biurowców, magazy-
nów, obiektów zabytkowych, inteligent-
nych budynków z dużą liczbą współ-
pracujących urządzeń automatyki po-
żarowej.

POLON 4000
Rodzina central z serii 4000 składa

się z kilku różnych modeli. W zależno-
ści od potrzeb (liczba elementów pod-
łączanych do centrali) wybiera się opty-
malne rozwiązanie, które będzie w sta-
nie zabezpieczyć cały obiekt. Możliwość
adresowania elementów liniowych po-
zwala na identyfikację miejsca po-
wstania pożaru z dokładnością do po-
jedynczej czujki (funkcja taka sama jak
w przypadku POLON 6000). Pożar
w kuchni? Centrala wyświetli informa-
cję, że w pomieszczeniu „kuchnia” czuj-
ka zgłasza alarm.

Powyższe centrale umożliwiają po-
nadto sterowanie i kontrolę zewnętrz-
nych urządzeń zabezpieczających, ta-
kich jak bramy pożarowe, klapy oddy-
miające itp., oraz przekazanie informacji
o pożarze do stacji monitoringu za-
równo w postaci cyfrowej, jak i analo-
gowej. Wyjątkiem jest tutaj centrala au-
tomatycznego gaszenia POLON 4500,
przeznaczona do wykrywania i sygna-
lizowania pożaru oraz uruchamiania
stałych urządzeń gaśniczych i monito-
rowania procesu automatycznego ga-
szenia. Centrala POLON 4500 prze-
znaczona jest do sterowania procesa-
mi automatycznego gaszenia w mak-
symalnie 4 strefach gaszenia.

IGNIS
Centrale z tej linii przeznaczone są

do ochrony małych i średnich obiektów,
np. magazynów, sklepów, biur itp. Są
to najtańsze centrale spośród ofero-
wanych przez firmę POLON-ALFA SA.
Wykonane w technice montażu po-
wierzchniowego, wyposażone w roz-
budowane układy diagnostyki i samo-
kontroli, gwarantują długotrwałą i nie-
zawodną pracę systemu wczesnego
ostrzegania o pożarze. Tak jak w przy-
padku swoich „większych braci”, za po-
mocą centrali możemy wysterować
włączanie dodatkowych urządzeń
sygnalizacyjnych oraz przekazywać

sygnały do systemu monitoringu po-
żarowego. Należy jednak pamiętać, że
system ten nie oferuje adresowa-
nia elementów na linii dozorowej (sys-
tem konwencjonalny). Oznacza to, że
w przypadku wykrycia zagrożenia
przez czujkę centrala wyświetla alarm
na całej linii dozorowej lub strefie, co
utrudnia dokładną lokalizację źródła
zagrożenia.

Przeciwdziałać
Czujka wykryła alarm, centrala za-

działała i zadecydowała o uruchomie-
niu sygnalizacji alarmowej. Oprócz
tego według scenariusza postępowania
w przypadku pożaru centrala ma uru-
chomić urządzenia przeciwpożarowe.
Budynek jest duży, ma wiele pięter, a na
każdym są klapy oddymiające, spe-
cjalne wentylatory wyciągające dym,
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kurtyny przeciwpożarowe. Czy musimy
zmieniać całą centralę na większy, a za-
razem droższy model, kiedy nie jest
w stanie obsłużyć już kolejnych urzą-
dzeń? Niekoniecznie.

Z pomocą może przyjść uniwersal-
na centrala sterująca UCS 6000, prze-
znaczona do uruchamiania urządzeń
przeciwpożarowych służących do od-
dymiania grawitacyjnego i mechanicz-
nego (klapy oddymiające, klapy odci-
nające itp.). Umożliwia ona:

• wykrywanie pożaru (zadymienia);
• uruchamianie automatyczne lub ręcz-
ne urządzeń przeciwpożarowych, in-
stalowanych w systemach oddymiania;
• sygnalizowanie akustyczne i optycz-
ne stanów pracy urządzeń (alarm,
uszkodzenie);
• automatyczną kontrolę działania urzą-
dzeń przeciwpożarowych i wykonaw-
czych (siłowniki, elektromagnesy, wen-
tylatory itp.) systemu oddymiania;
• automatyczną kontrolę własnych ukła-
dów i obwodów centrali;
• przekazywanie podstawowych infor-
macji o alarmie, uszkodzeniu, stanie
urządzeń przeciwpożarowych i wyko-
nawczych do systemów nadrzędnych
(np. systemu POLON 4000, POLON
6000, systemu IGNIS 1000/2000 lub in-
nych).

Centrala UCS 6000 może pracować
indywidualnie jako jedno- lub wielo-
strefowy uniwersalny sterownik oddy-
miania lub w adresowalnych li-
niach/pętlach dozorowych central sy-
gnalizacji pożarowej systemu POLON
4000 i POLON 6000.

Bezpieczeństwo dla każdego
Ponieważ mamy w ofercie systemy

sygnalizacji pożarowej do każdego ro-
dzaju obiektów, istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że spotkali się państwo
z naszymi urządzeniami. Urządzenia
z logo POLON-ALFA zabezpieczają wie-
le firm, fabryk, hoteli, placówek szkol-
nych, a także dworce PKP i PKS, kościoły,
filharmonie, muzea i kina. Praktycznie

każdy obiekt można zabezpieczyć pro-
duktami wytwarzanymi w Bydgoszczy.
W ofercie znajdują się również czujki,
które mogą być montowane w strefie za-
grożenia wybuchem (Ex).

Czy będąc w Muzeum Warszawy,
zastanawiał się ktoś, jaki system nad-
zoruje bezpieczeństwo tego obiektu? To
POLON 4000. A podziwiając biurowce
przy Grzybowskiej 43 i Wroniej 31 w War-
szawie? Tam o to, by nie doszło do po-
żaru, dbają POLON 6000 wraz z UCS

6000. To samo tyczy się biurowca EQli-
brium czy Miasteczka Orange. W stoli-
cy również zarządcy budynku Mini-
sterstwa Skarbu Państwa, Citi Handlo-
wego, opiekunowie Świątyni Opatrz-
ności Bożej, ale też centrum handlo-
wego przy ul. Łopuszańskiej zaufali
systemom sygnalizacji pożarowej PO-
LON-ALFA. Wszelkie dokumenty, akty
oskarżenia, odwołania, protokoły oraz
cała obsługa wraz z petentami Sądu
Rejonowego w Siedlcach czy Stara-
chowicach podlegają ochronie cen-
trali POLON 6000.

Jednym z ciekawszych, ale jedno-
cześnie bardzo skomplikowanych sys-
temów sygnalizacji pożarowej jest ten,
który chroni najnowocześniejszy w Eu-
ropie budynek PKP Łódź Fabryczna.
Składa się on z kilku tysięcy czujek i in-

nych elementów liniowych. Paczki wy-
słane Pocztą Polską często trafiają do
jednego z węzłów ekspedycyjnych
w Kielcach. To nasza centrala dba
o bezpieczeństwo tego obiektu i wszyst-
kie znajdujące się w nim paczki. Z ko-
lei w Szczecinie jedną z atrakcji wartych
zobaczenia jest zamek Książąt Pomor-
skich. O bezpieczeństwo tego wyjątko-
wego obiektu dba system sygnaliza-
cji pożarowej wyprodukowany przez
POLON-ALFA SA. Politechnika Gdańska,
gdzie studiuje około 18 tys. studentów
i pracuje blisko 3 tys. pracowników, ma
zainstalowany w całym obiekcie sprzęt
sygnowany logo POLON-ALFA.

Powyższe przykłady to tylko mały
ułamek tego, co chronią nasze systemy.
POLON-ALFA od wielu lat wprowadza
swoje produkty również na rynki za-
graniczne. Austria, Hiszpania, Chor-
wacja, Estonia, Rumunia, Węgry, In-
die, Pakistan, Wietnam, Iran, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie to tylko niektó-
re państwa, które w ostatnich latach sta-
ły się bardzo ważnymi odbiorcami spół-
ki. Zaufało nam wiele firm instalator-
skich, które montują nasze centrale,
oraz wiele instytucji, przedsiębiorstw pry-
watnych i państwowych. 

Przez ponad 60 lat działalności na
rynku systemów sygnalizacji pożarowej
staramy się dostosowywać do rosną-
cych wymogów rynku, pamiętając o za-
chowaniu wszelkich należytych norm.
Uważnie słuchamy opinii klientów, bacz-
nie przyglądamy się rozwiązaniom kon-
kurencji. Nasz Dział Innowacji nieusta-
jąco pracuje nad nowymi, lepszymi
rozwiązaniami, które jeszcze bardziej
usprawnią i ułatwią instalację oraz ob-
sługę naszych systemów. Firmowy Dział
Serwisu analizuje każdy przypadek
awarii produkowanych przez nas urzą-
dzeń. Serwisanci powtarzają scena-
riusz, który miał miejsce u klienta w wa-
runkach laboratoryjnych. Dzięki temu ła-
two wywnioskować, który element za-
wiódł. Niestety najczęściej jest to błąd
projektanta lub instalatora podczas
podłączania urządzenia.

Dokładamy wszelkich starań, żeby
każdy klient był zadowolony z naszych
produktów, a przede wszystkim, żeby
bezpieczeństwo zapewniane przez sys-
temy sygnalizacji pożarowej POLON-
-ALFA reprezentowało najwyższy po-
ziom. Wszak chodzi tutaj o zabezpie-
czenie majątku, ale – co najważniejsze
– o życie ludzkie.

*źródło: https://www.straz.gov.pl/
panstwowa_straz_pozarna/2017

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI90
�

POLON ALFA SA – największy polski
producent systemów sygnalizacji po-
żarowej i aparatury dozymetrycznej
oferujący swoje wyroby w kraju i na
rynkach zagranicznych. Początek
swojej działalności datuje na 1956 rok.
Od przeszło 60 lat firma zajmuje się
opracowywaniem i produkcją apara-
tury do pomiarów promieniowania jo-
nizującego oraz urządzeń do
wykrywania i sygnalizowania pożaru.
Produkcja kompletnych systemów sy-
gnalizacji pożarowej, w skład których
wchodzą centrale, czujki, ręczne
ostrzegacze, sygnalizatory oraz akce-
soria, stanowi do dziś główny zakres
działalności firmy.

Dokładamy wszelkich starań, żeby każdy 
klient był zadowolony z naszych produktów, 
a przede wszystkim, żeby bezpieczeństwo 
zapewniane przez systemy sygnalizacji pożaro-
wej POLON-ALFA reprezentowało najwyższy 
poziom. Wszak chodzi tutaj o zabezpieczenie
majątku, ale – co najważniejsze – o życie ludzkie.
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Spółka SMAY, dostarcza-
jąca innowacyjne i kom-
pleksowe rozwiązania
z zakresu wentylacji
i ochrony przeciwpoża-
rowej, to jedna z najdy-
namiczniej rozwijających
się firm. Czym wyróżnia-
ją się państwo na tle
innych przedsiębiorstw
z branży?

– SMAY jest polską
firmą rodzinną, która od
wielu lat stara się roz-
wiązywać problemy z za-
kresu wentylacji, w szcze-
gólności pożarowej. Sys-
tematycznie diagnozuje-
my trudności, z jakimi
spotykają się nasi klienci.
Dzięki temu nasze roz-
wiązania przyczyniają się
do poprawy komfortu
użytkowników, a zarazem
bezpieczeństwa w bu-
dynkach. Czym się wy-
różniamy? Oczywiście nie
jesteśmy idealną firmą,
dlatego wciąż pracuje-
my, aby się rozwijać i do-
skonalić. Jednocześnie
zawsze dotrzymujemy
danego słowa i dbamy
o każdego klienta, za-
równo przy tworzeniu
sprawdzonych produk-
tów, jak i przy rozwiązy-
waniu inżynieryjnie trud-
nych kwestii.
Do takich zagadnień na pewno należy
wentylacja w budynkach wysokościo-
wych. Jakie rozwiązania państwa firmy
są stosowane w drapaczach chmur?

– Skuteczne rozwiązania z zakresu
wentylacji pożarowej w budynkach wy-
sokościowych to bardzo trudne zadanie,
które 10 lat temu zostało nam posta-
wione jako cel do zrealizowania. Wysi-
łek całego zespołu został uwieńczo-
ny sukcesem, czyli opatentowaniem

SAFETY WAY®. To jedyne rozwiązanie
na świecie, które skutecznie chroni
drogi ewakuacyjne – nie tylko na wy-
padek pożaru w warunkach ciągu ko-
minowego, lecz także bardzo niepożą-
danych zjawisk, które występują w klat-
kach schodowych. Dziś możemy się po-
chwalić kilkudziesięcioma realizacjami
w budynkach wysokościowych, łącznie
z pełnym monitoringiem danych, jakie
od wielu lat zbieramy z podobnych bu-

dynków w Europie. Ostat-
nio montowaliśmy nasze
urządzenia w Złotej 44
i Warsaw Spire, a obecne
dostarczamy je do Menni-
ca Legacy Tower.
„Big Five” brzmi intere-
sująco. Czy może pani
wyjaśnić czytelnikom co
kryje się pod tą nazwą?

– Big Five jest rodziną
systemów różnicowania
ciśnienia w pięciu odsło-
nach – w zależności od
typu budynku oraz zasto-
sowanego rozwiązania. In-
nymi słowy to pięć róż-
nych rozwiązań, które
można dostosować do wy-
magań nawet najbardziej
skomplikowanego typu
obiektu, zarówno nowe-
go, jak i modernizowane-
go. Za każdym razem sta-
ramy się optymalnie do-
stosowywać rozwiązanie
do wymagań budynku, jak
i możliwości firmy. Zebra-
nie naszych doświadczeń
w ponad 500 zrealizowa-
nych obiektach w syste-
mach różnicowania ci-
śnienia pozwoliło nam roz-
począć sprzedaż rozwią-
zań na piątkę.
Jakie plany ma firma na
najbliższe lata?

– Nasza strategia opie-
ra się na konsekwentnym

rozwoju w segmentach, w których firma
jest liderem, oraz na dywersyfikacji
w obszarze hal przemysłowych i ma-
gazynowych. Już niebawem rozpoczy-
na się największa inwestycja firmy – pro-
jektowanie i budowa najnowszej sie-
dziby spółki z ogromnym laboratorium
badawczym oraz wyjątkową prze-
strzenią showroom.

Rozmawiała 
Renata Wojciechowska

Wyższa kultura bezpieczeństwa
Nasza strategia opiera się na konsekwentnym rozwoju w segmentach, w których firma
jest liderem, oraz na dywersyfikacji w obszarze hal przemysłowych i magazynowych.
Już niebawem rozpoczyna się największa inwestycja firmy – projektowanie i budowa
najnowszej siedziby spółki z ogromnym laboratorium badawczym – mówi Marzena
Maj, dyrektor handlowy, prokurent w firmie SMAY Sp. z o.o.
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Wyznaczanie przepustowości
elementów armatury w zasa-
dzie sprowadza się do po-

miaru strumieni substancji płynącej
przez dany element przy różnych war-
tościach stopnia otwarcia oraz ciśnie-
nia, które ten przepływ wywołuje, jednak
w praktyce pojawia się szereg trudno-
ści związanych z konstrukcją mecha-
niczną oraz kształtami i nominałami
urządzeń.

Znajomość charakterystyk prze-
pływowych elementów tworzących prze-
mysłową instalację ruro-
ciągową ma pierwszorzęd-
ne znaczenie zarówno dla
jej prawidłowego zaprojek-
towania, jak i późniejszej
eksploatacji. Obowiązek
określenia i publikacji sto-
sownych wielkości (np.
współczynników przepływu
Kv lub Kv,s) spoczywa głów-
nie na wytwórcach tych ele-
mentów, chociaż oni sami
nie zawsze muszą być bez-
pośrednio zaangażowani
w realizację odpowiednich
procedur badawczych, któ-

re wymagają dysponowania właściwą
aparaturą pomiarową oraz wykwalifi-
kowaną kadrą.

Aby sprostać coraz wyższym wy-
maganiom stawianym przez klientów,
w firmie inżynieryjnej Zamkon, produ-
kującej armaturę przemysłową, podję-
to decyzję o budowie własnego, nowo-
czesnego ośrodka badawczego. Projekt
pod nazwą „Budowa i wyposażenie
Centrum Badawczo-Rozwojowego Fir-
my Zamkon w Kędzierzynie-Koźlu wraz
z przeprowadzeniem projektu badaw-
czego pt. „Stacja Redukcji Ciśnienia
i Redukcyjno-Schładzająca” dofinan-
sowanego w ramach Osi Priorytetowej
I Innowacje w gospodarce, Działania 1.1
Innowacje w przedsiębiorstwach” obej-
muje budowę hali prototypowni oraz
parku maszynowego wraz z aparaturą
badawczą i kontrolną.

Jednym z elementów wyposażenia
jest specjalistyczne stanowisko pomia-
rowe, zaprojektowane i wykonane przez
firmę HPE 8, służące do badania prze-
pływu płynu przez elementy armatury
przemysłowej. Zakres możliwych do
uzyskania strumieni medium robocze-
go (wody) w pełni odpowiada warun-

kom przepływu Kv spotykanym w rze-
czywistych instalacjach przemysłowych.
Stanowisko jest wysoce zautomatyzo-
wanym urządzeniem, za pomocą któ-
rego można prowadzić szerokie spek-
trum badań elementów armatury prze-
mysłowej [(m.in.: pomiar spadku ci-
śnienia i przepływu dla pełnego otwar-
cia zaworu, określenie współczynni-
ka Kvs, charakterystyka względnego
przepływu od względnego otwarcia
Qx /Q100 = f (Hx/H100), charakterysty-
ka współczynnika oporu od względne-
go otwarcia ζ= f (Hx/H100)].

Stanowisko do badania przepły-
wów umożliwia przeprowadzenie testów
na zaworach regulacyjnych i odcina-
jących, na zasuwach, przepustnicach
oraz odwadniaczach pary. System ste-
rowania na stanowisku gwarantuje peł-
ną identyfikowalność badanego obiek-
tu, wyniki pomiarów, opis parametrów
oraz potwierdzenie wykonanej próby.
Zapewnione jest również sterowanie na-
pędami elektrycznymi oraz pneuma-
tycznymi, stosowanymi w zaworach re-
gulacyjnych oraz redukcyjnych.

Wyposażając komórkę B+R w no-
woczesne i wszechstronne stanowisko,

Zamkon postawił nie tylko
na możliwość badania aktu-
alnie produkowanej armatu-
ry, lecz także na ciągłe pro-
wadzenie prac pomiarowych
dotyczących nowych typów
armatury, zgodnie z oczeki-
waniami klientów. Dzięki
temu firma oferuje wyroby
wysokiej jakości z pełnym
kompletem badań oraz ate-
stów, co potwierdza jej rze-
telność i wiarygodność, jak
również wyróżnia Zamkon
na tle innych wytwórców ar-
matury przemysłowej. �

Inwestycje w jakość, czyli nowe
Centrum Badawczo-Rozwojowe
Projektowanie instalacji do ciśnieniowego transportu płynów jest zagadnieniem złożo-
nym, zarówno pod względem niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych, jak i procesowych.
Całość działań projektowych wymaga bowiem nie tylko ustalenia długości prostych od-
cinków rur o średnicy dostosowanej do wymaganej przepustowości instalacji, lecz także
doboru odpowiedniej armatury dającej możliwość sterowania i kontroli kierunku oraz
wielkości strumienia transportowanej substancji.

Stanowisko badawcze do przeprowadzania pomiarów przepływu

Monika Zamczewska
współwłaściciel firmy, Zamkon
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Czy przebywając w budynkach, jeste-
śmy dziś bezpieczniejsi niż kiedyś?

– Po 20 latach pracy w szeroko ro-
zumianej branży bezpieczeństwa, głów-
nie w zakresie technicznych systemów
bezpieczeństwa pożarowego, miałem
okazję obserwować zmiany zachodzą-
ce w standardach bezpieczeństwa po-
żarowego z różnych perspektyw. Sta-
tystyki pożarowe wykazują, że najwięcej
ofiar pochłaniają pożary w budynkach
mieszkalnych. Jednak znacznie większy
rozgłos społeczny wywołują tragiczne
w skutkach pożary w obiektach uży-
teczności publicznej, które bardzo czę-
sto wiążą się ze śmiercią kilkudziesię-
ciu lub więcej osób. Po każdym zda-
rzeniu tego typu komisja fachowców z
branży pożarowej dąży do wyjaśnienia
przyczyn i okoliczności jego powstania
oraz ustalenia winnych. Najczęstszą
bezpośrednią przyczyną śmierci wbrew
pozorom nie jest wysoka temperatura,
czyli ogień. Winne są zazwyczaj silnie
trujące produkty spalania i rozkładu ter-

micznego – dym i toksyczne gazy. Ana-
lizy wyników komisji są uwzględnianie
w nowelizacjach przepisów techniczno-
-budowlanych i przeciwpożarowych.
Inwestorzy są więc zobligowani do za-
pewnienia najwyższego poziomu bez-
pieczeństwa, a projektanci do stoso-
wania najnowocześniejszych zdobyczy
techniki w walce z zagrożeniem poża-
rowym. Wszystko po to, aby w nagłów-
kach jak najrzadziej pojawiały się tra-
giczne informacje.
Jak zmieniło się pojęcie bezpieczeń-
stwa przez 20 lat?

– Prawie 20 lat temu, kiedy jako mło-
dy absolwent wydziału elektrycznego
politechniki trafiłem do poznańskiej fir-
my Ela-compil, zostałem przydzielony do
zespołu realizacyjnego, gdzie miałem
okazję brać udział w pracach instala-
cyjnych-uruchomieniowych związanych
z systemami wykrywania i sygnalizacji
pożaru. Były to jak na ówczesne czasy
bardzo duże obiekty o skomplikowanej
architekturze i bazujące na złożonych
projektach pozostałych systemów ni-
skoprądowych. Do najbardziej rozpo-
znawalnych z nich można zaliczyć ter-
minal pasażerski portu lotniczego Po-
znań Ławica, gmach Ministerstwa Fi-
nansów czy najwyższy dotąd budynek
w Polsce, czyli Pałac Kultury i Nauki. Do
ochrony przeciwpożarowej stosowali-
śmy najnowocześniejsze wówczas mi-
kroprocesorowe systemy automatycznej
sygnalizacji pożarowej z analogową
analizą powietrza znajdującego się
w komorach czujek dymu. Pomimo
znacznej powierzchni i kubatury chro-
nionych obiektów wszystkie funkcje,
zarówno detekcyjne, jak i sterujące,
powierzane były bezpośrednio centra-
lom sygnalizacji pożaru. Centrala, a ra-
czej sieć central, była odpowiedzialna
zarówno za automatyczne wykrycie za-
grożenia pożarowego, jak i wystero-
wanie wszystkich niezbędnych urządzeń
lub systemów, które mają wpływ na bez-
pieczeństwo pożarowe chronionego

obiektu. Jednak patrząc z perspektywy
czasu, liczba tych wysterowań była
wtedy stosunkowo niewielka, nawet
biorąc pod uwagę wielkość obiektu.
Przez ostatnie 20 lat wszystkie branże
czynnej technicznej ochrony przeciw-
pożarowej przeszły ewolucję, zwięk-
szyła się świadomość bezpieczeństwa,
a wytyczne i normy dotyczące wentylacji
przeciwpożarowej, a także bytowej sta-
ły się bardziej wymagające. Diame-
tralnie zwiększyła się też liczba urzą-
dzeń i systemów wentylacyjnych, które
trzeba przesterować – zatrzymać lub
uruchomić. Przybyło nowych rozwiązań
technicznych, czego przykładem mogą
być automatyczne systemy różnicowa-
nia ciśnień, o których kiedyś nawet nikt
nie pomyślał w kontekście ochrony
przeciwpożarowej obiektów, czy kom-
pleksowe systemy nadciśnieniowej
ochrony przed zadymieniem dróg ewa-
kuacyjnych budynków w przypadku
pożaru. Dziś obserwujemy też w bu-
dynkach więcej klap przeciwpożaro-
wych, oddymiających i odcinających.
Nawet takie urządzenia, jak schody
ruchome, trawelatory, dźwigi, stały się
bardziej powszechne i stanowią dzisiaj
podstawowe – a niekiedy prawnie wy-
magane – wyposażenie budynków.
Reasumując, doświadczenia projek-
tantów, rzeczoznawców i bardziej ry-
gorystyczne wytyczne spowodowały,
a wręcz wymusiły, rozwój techniki za-
bezpieczeniowej związanej z ochroną
obiektu przed zadymieniem i zapew-
nieniem bezpiecznej i sprawnej ewa-
kuacji przebywających w nim osób.
Scenariusze pożarowe dla nowo pro-
jektowanych obiektów są coraz bardziej
złożone. Może to być potwierdzeniem
tego, o czym wspomniałem wcześniej
– doświadczenie i wiedza rzeczoznaw-
ców ds. przeciwpożarowych, odpowie-
dzialnych za powstanie tych opracowań,
są coraz większe.
Czy scenariusz pożarowy jest kluczem
do bezpieczeństwa? Czy to wystarczy?

Bezpieczeństwo trzeba zaplanować
Obecne rozwiązania techniczne dają nam możliwość pełnej kontroli nad algorytmami
sterującymi, realizującymi coraz bardziej skomplikowane scenariusze pożarowe, aby
eksploatowanie obiektu było nie tylko jak najbardziej bezpieczne dla jego użytkowników,
lecz także bezproblemowe – mówi Piotr Matuszewski, dyrektor działu systemów prze-
ciwpożarowych FPM+ w Ela-compil Sp. z o.o.



– Dobrze opracowany scenariusz
pożarowy jest dokumentem bazowym,
na podstawie którego projektanci bran-
żowi opracowują swoje projekty, zwłasz-
cza systemy wykrywania i sygnalizacji
pożaru, systemy sterowania automaty-
ką pożarową, systemy wentylacji i od-
dymiania, a także systemy integrujące.
Scenariusze z reguły przyjmuje się jako
jednostadiowe, czyli odnoszące się do
jednej strefy, w której mamy do czynie-
nia z możliwością zagrożenia pożaro-
wego i niezmiennością pozycji wyste-
rowanych i uruchomionych lub zatrzy-
manych urządzeń bez względu na dal-
szy rozwój sytuacji. Dźwigi zostają spro-
wadzone na poziom bezpiecznej ewa-
kuacji i nie można z nich korzystać, po-
dobnie zatrzymane zostają schody ru-
chome i trawelatory, zamykają się drzwi
i bramy przeciwpożarowe, opuszczane
zostają kurtyny dymowe oraz cały sze-
reg sekwencji związanych z urucho-
mieniem wentylacji oddymiającej i na-
powietrzającej. Ponowne przywróce-
nie wszystkich urządzeń biorących
udział w scenariuszu pożarowym do sta-
nu oczekiwania – pozycji spoczynko-
wych, czyli takich, w których alarm po-
żarowy nie jest aktywny – często trwa
bardzo długo, niekiedy nawet kilka go-
dzin. W sytuacji, kiedy jest to rzeczywi-
ste zagrożenie pożarowe, nie ma to zna-
czenia, ale w obliczu częstych fałszy-
wych alarmów pożarowych dochodzi do
sparaliżowania funkcjonowania obiek-
tu. Z pewnością większość z nas do-
świadczyła tego typu sytuacji. Dlatego
świadomy inwestor za sprawą do-
świadczonych projektantów powinien
tak dobrać rozwiązania techniczne,
zwłaszcza centrale sterująco-monito-
rujące, aby przywrócenie obiektu do sta-
nu spoczynku trwało jak najkrócej. No-
woczesne systemy sterujące i nadzo-
rujące dają możliwość zmiany założeń
przyjętych na etapie projektowania
i uzgadniania scenariuszy, czyli doko-
nania korekty w funkcjonowaniu urzą-
dzeń biorących udział w scenariuszu za
sprawą tzw. „sterowań ręcznych”. Obec-
ne rozwiązania techniczne dają nam
możliwość pełnej kontroli nad algoryt-
mami sterującymi, realizującymi coraz
bardziej skomplikowane scenariusze
pożarowe, aby eksploatowanie obiek-
tu było nie tylko jak najbardziej bez-
pieczne dla jego użytkowników, lecz tak-
że bezproblemowe.
Jaka jest recepta na bezpieczeństwo
w budynkach?

– Dochodzimy do nieuniknionego
wniosku, że rozwiązania techniczne

w sferze monitorująco-sterującej wy-
stępujące w klasycznych systemach
automatycznego wykrywania pożaru
nie nadążają za coraz bardziej skom-
plikowanymi scenariuszami pożaro-
wymi. Coraz częściej duże obiekty pro-
jektuje się z zachowaniem zasady roz-
dzielenia systemów ochrony przeciw-
pożarowej na detekcyjny i sterująco-
monitorujący. Zakłada się możliwość za-
stosowania tzw. „sterowań ręcznych”
umożliwiających wyraźną dyspozycję
uprawnionej ingerencji osoby dowo-
dzącej akcją ewakuacyjną i zmianę
przyjętego wcześniej scenariusza po-
żarowego. Oprócz korzyści związa-
nych z pewnością zadziałania systemów
automatyki pożarowej podczas rze-
czywistego zagrożenia pożarowego
rozdział systemów pozwala dokładniej
i w pełni kontrolować każdy system
i urządzenie biorące udział w scena-
riuszu pożarowym. Należy pamiętać, że
zarządca czy administrator obiektu jest
prawnie zobligowany do przeprowa-
dzenia co roku kontroli wszystkich tego
typu urządzeń. Dokładna kontrola po-
łączona z konserwacją i – co najważ-

niejsze – pewność jej skuteczności dają
gwarancję, że w przypadku realnego
zagrożenia scenariusz pożarowy zo-
stanie zrealizowany zgodnie z założe-
niami projektowymi przy jak największej
minimalizacji potencjalnych strat, ze
szczególnym naciskiem na zdrowie i ży-
cie osób w nim przebywających.

Dodatkowo wyposażenie obiektu
w certyfikowane systemy integrujące
i zarządzające bezpieczeństwem po-
zwala na błyskawiczne podjęcie odpo-
wiednich decyzji mogących zmienić
zaplanowany wcześniej scenariusz po-
żarowy. W trakcie eksploatacji obiektu
rzeczą oczywistą jest gromadzenia
wszystkich informacji o stanie zinte-
growanych, sterowanych i monitoro-
wanych systemów, a także analiza po-
tencjalnych słabych punktów i natych-
miastowa informacja o wykrytych awa-
riach i usterkach. Gromadzone dane
można przetwarzać na wiele sposobów
i przedstawiać je w najbardziej czytel-
nej dla każdej grupy zainteresowanych
formie.

Rozmawiała Renata Wojciechowska
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Dokładna kontrola połączona z konserwacją 
i pewność jej skuteczności dają gwarancję, że 
w przypadku realnego zagrożenia scenariusz
pożarowy zostanie zrealizowany zgodnie 
z założeniami projektowymi przy jak największej
minimalizacji potencjalnych strat.
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NOWE POWIERZCHNIE

BIZNESOWE



VIP Biznesu 2018
• Witold Romanowski, prezes 
zarządu Spółdzielni Budowlano-
-Mieszkaniowej DEMBUD
• Tadeusz Wrześniak, właściciel
Huty Szkła z Ładnej k. Tarnowa
• Edward Kostrubiec, właściciel 
Zakładu Obróbki Metali KOMECH
• Wiesław Jackowski, prezes 
zarządu WIR Engineering Ltd. 
Biura Projektowo-Inżynierskiego
• Anna i Czesław Koliszowie, 
właściciele ANKOL Sp. z o.o.
• Krzysztof Pianowski, prezes 
zarządu Przedsiębiorstwa Budowla-
nego ARKOP Sp. z o.o. Sp. k.
• Jan Chorostkowski, założyciel 
i prezes zarządu Przedsiębiorstwa
Budownictwa Ogólnego DACH BUD
Sp. z o.o.
• Kazimierz Okińczyc, prezes 
zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przylesie”
• Marcin Chmielewski i Marian 
Dudzik, właściciele firmy PATIO 
– Chmielewski, Dudzik Sp. j. 
• Dariusz Zabrowarny, prezes 
zarządu Partner Systems Sp. z o.o.
• Stanisław Marchewka, właściciel
firmy Schody–Podłogi–Wnętrza 
Sp. z o.o. Sp. K.
• Włodzimierz Bosowski, prezes 
zarządu, dyrektor naczelny Zabrzań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej
• Robert Rajewski, właściciel 
restauracji Endorfina Foksal
• Jarosław Chrobociński, właściciel
firmy TuThai

VIP Samorządu 2018
• Tadeusz Czajka, wójt gminy 
Tarnowo Podgórne
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Laureaci odebrali statuetki będące
wyrazem uznania dla ich osią-
gnięć i dorobku, a po oficjalnej czę-

ści wieczoru doskonale się bawili, ko-
rzystając z atrakcji i udowadniając, że
biznes i kultura wspaniale się uzupeł-
niają zarówno w sferze publicznej, jak
i po godzinach.

Po muzycznym akcencie licznie
przybyłych gości powitali ze sceny
prowadzący galę dziennikarze telewi-
zyjni: Monika Zamachowska i Michał
Olszański. Głos zabrał również go-
spodarz wieczoru – redaktor naczelny
„Magazynu VIP” Mariusz Gryżewski,
który od sześciu lat z rozmachem or-
ganizuje coroczne spotkanie wybit-
nych przedstawicieli polskiej gospo-
darki i sztuki.

Gdy nadszedł czas wręczenia na-
gród, na scenie kolejno pojawiali się
główni bohaterowie gali, czyli laureaci,
nagrodzeni w poszczególnych kate-
goriach. Jako pierwsi laury odebrali
zwycięzcy w kategorii VIP Biznesu 2018,

czyli ci, którzy stworzyli doskonale pro-
sperujące przedsiębiorstwa, lub ci,
którzy efektywnie zarządzają firmami,
kierując się zasadami etyki i rzetelno-
ścią. 

W tym roku jako wyróżniający się
menedżerowie uhonorowani zostali:
Witold Romanowski, prezes Spółdziel-
ni Budowlano-Mieszkaniowej DEM-
BUD; Tadeusz Wrześniak, właściciel
Hut Szkła z Ładnej k. Tarnowa; Edward
Kostrubiec, prezes zarządu Zakładu
Obróbki Metali KOMECH; Wiesław Jac-
kowski, prezes zarządu WIR Engi-
neering Ltd.; Anna i Czesław Koliszowie,
właściciele spółki ANKOL; Krzysztof
Pianowski, właściciel Przedsiębiorstwa
Budowlanego ARKOP Sp. z o.o. Sp. K.;
Jan Chorostkowski, założyciel i prezes
zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa
Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o.; Kazi-
mierz Okińczyc, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przylesie”; Marcin
Chmielewski, właściciel firmy PATIO
– Chmielewski, Dudzik Sp. J.; Dariusz

Czas laurów 
dla VIP-ów
To był niezapomniany wieczór, który na długo pozostanie
w pamięci gości. 6. Gala VIP zgromadziła w piątkowy
wieczór 28 września śmietankę polskiego biznesu oraz
wspaniałe osobowości świata kultury.



Emilia Krakowska, Ewa Kasprzyk, Maciej Damięcki, Tomasz Kozłowicz, Bartosz Opania, Mariusz Gryżewski

Danuta Stankiewicz, Urszula, Małgorzata Ostrowska, Janusz Józefowicz, Joanna Trzepiecińska, Maria Sadowska,
Anna Domańska (w imieniu Andrzeja Krzywego), Mariusz Gryżewski

Barbara Krafftówna i Franciszek Pieczka Stanisław Drzewiecki, prezes zarządu, dyrektor
naczelny MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Zabrowarny, prezes firmy Partner Sys-
tems Sp. z o.o. (w jego imieniu nagro-
dę odebrała Aleksandra Zabrowarna);
Stanisław Marchewka, właściciel fir-
my Schody–Podłogi–Wnętrza Sp. z o.o.
Sp. K.; Włodzimierz Bosowski, prezes
zarządu, dyrektor naczelny Zabrzań-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej; Robert
Rajewski, właściciel restauracji En-
dorfina Foksal; Jarosław Chrobociń-
ski, właściciel firmy TuThai. Dodatkowo
w gronie laureatów znalazł się Tadeusz
Czajka, wójt gminy Tarnowo Podgórne,
uhonorowany w kategorii VIP Samo-
rządu 2018 za niezwykle efektywne za-
rządzanie podległą mu jednostką.
W imieniu nieobecnego na gali laure-
ata statuetkę odebrała Agnieszka Rzeź-
nik, rzecznik prasowy Urzędu Gminy
Tarnowo Podgórne.

Odrębną grupę wyróżniających się
menedżerów stanowią wyróżnieni w ka-
tegorii VIP w Ochronie Zdrowia 2018.
Ten tytuł przypadł Janowi Krakowiako-
wi, prezesowi zarządu Poddębickiego
Centrum Zdrowia (w imieniu prezesa
statuetkę odebrał Adam Rzeźnicki, spe-
cjalista ds. promocji i rozwoju szpitala);
Michałowi Michalikowi, założycielowi
i właścicielowi Centrum Medycznego
MML Sp. z o.o., Lucynie Kęsickiej, dy-
rektor Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku;
Przedsiębiorstwu Farmaceutycznemu
LEK-AM Sp. z o.o. (nagrodę odebrała
Danuta Jakubowska, PR Manager fir-
my); Centrum Medycznemu Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie (statu-
etkę odebrał Wojciech Bik, zastępca dy-
rektora ds. dydaktycznych i nauko-
wych). Statuetka w kategorii Klinika
VIP-a powędrowała do Kliniki Estetycz-
nej Ortodoncji i Implantologii SOL-
DENT, a odebrała ją Katarzyna Łoza-
-Sołtyk, właścicielka kliniki.

W dalszej części wieczoru sceną za-
władnęli znani i lubiani przedstawicie-
le świata kultury. Pierwsza para laure-
atów nagrody VIP 2018 otrzymała owa-
cje na stojąco. Trudno się dziwić, gdy
statuetkę odbierają aktorzy cieszący się
sympatią kolejnych pokoleń publicz-
ności, z tak ogromnym dorobkiem, jak
Barbara Krafftówna i Franciszek Piecz-
ka. W tej samej kategorii dołączyli do
nich: Emilia Krakowska, Ewa Kasprzyk,
Maciej Damięcki, Tomasz Kozłowicz
i Bartosz Opania. Wśród nagrodzo-
nych przedstawicieli sceny muzycznej
znaleźli się: Urszula, Małgorzata Os-
trowska, Joanna Trzepiecińska, Maria

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI 101

�



Sadowska, Danuta Stankiewicz oraz ich
koledzy: Janusz Józefowicz i Andrzej
Krzywy (w imieniu laureata statuetkę
odebrała jego żona – Anna Domańska).
Laureatami z kręgów kultury zostali
również Jan Nowicki – laureat nagrody
VIP 2014, tym razem doceniony jako au-
tor książek, Jerzy Gruza i Andrzej Pą-
gowski.

To jednak nie wszystkie gwiazdy, któ-
re zaszczyciły swoją obecnością galę
VIP 2018. W pokazie mody przygoto-
wanym przez Annę Cichosz najnowszą
kolekcję projektantki do muzyki na żywo
zaprezentowały aktorki: Małgorzata
Potocka, Sylwia Wysocka, Halina Ro-
wicka-Kalczyńska, Kamila Kamińska
i Joanna Pacuła.

Po tym krótkim, lecz jakże atrak-
cyjnym przerywniku przyszedł czas na
dalszy ciąg ceremonii wręczenia na-
gród, tym razem dla przedsiębiorstw,
które odniosły rynkowy sukces i wyka-
zują się stabilnością działania, dzięki
czemu w pełni zasłużyły na tytuł „Firmy
VIP-a 2018”. W tym roku redakcja „Ma-
gazynu VIP” wyróżniła: Autobox Inno-
vations Sp. z o.o. (statuetkę odebrał
prezes zarządu Mirosław Kalinowski);
agencję pracy tymczasowej Work Room
(nagrodę odebrał właściciel firmy Ar-
kadiusz Jankowski); Iławskie Przedsię-
biorstwo Budowlane (nagrodę odebra-
ła prezes zarządu Anna Szymczak);
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tech-
bud (wyróżnienie odebrał prezes firmy
Marian Cydzik); TorKol Sp. z o.o. (statu-
etkę odebrali na scenie członkowie za-
rządu Jarosław Kędziora i Agnieszka
Bandura) oraz KGH Polska Sp. z o.o. (sta-
tuetka trafiła w ręce Waldemara Gaw-
łowskiego, właściciela firmy).

Ponadto do laureatów dołączyły
najlepsze marki i produkty warte wy-
różnienia. „Innowacją VIP-a Roku 2018”
został Jaguar I-Pace – pierwszy w pełni
elektryczny samochód w gamie mode-
lowej marki, a nagrodę odebrał Arka-
diusz Rutkowski, prezes zarządu British
Automotive Centrum – największego
dilera marek Jaguar i Land Rover. Re-
komendacja VIP-a w kategorii „Dzie-
dzictwo Narodowe” trafiła do firmy Ma-
nuscriptum Sp. o.o., a odebrali ją za-
rządzający firmą – Artur Sokołowski
i Bartłomiej Feluś. Laureatem w kategorii
„Marka VIP-a 2018” została firma Kettler
Polska Sp. z o.o. Wyróżnienie odebrał
Piotr Suchodolski, Retail Manager firmy.
Ostatnią statuetkę gospodarz wieczoru
Mariusz Gryżewski wręczył Mikołajowi
Laskowskiemu, właścicielowi marki Od-
kupienie Win. �
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Od lewej: Witold Romanowski, prezes Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej DEMBUD; Tadeusz Wrześniak,
właściciel Hut Szkła z Ładnej k. Tarnowa; Edward Kostrubiec, prezes zarządu Zakładu Obróbki Metali KOMECH;
Wiesław Jackowski, prezes zarządu WIR Engineering Ltd.; Anna i Czesław Koliszowie, właściciele spółki ANKOL,
Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Od lewej: Stanisław Marchewka, właściciel firmy Schody–Podłogi–Wnętrza Sp. z o.o. Sp. K.; Włodzimierz Bosow-
ski, prezes zarządu, dyrektor naczelny Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Agnieszka Rzeźnik, rzecznik prasowy
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (odebrała nagrodę w imieniu wójta gminy Tarnowo Podgórne, Tadeusza Czajki),
Robert Rajewski, właściciel restauracji Endorfina Foksal; Jarosław Chrobociński, właściciel firmy TuThai, Mariusz
Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Od lewej: Krzysztof Pianowski, właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego ARKOP Sp. z o.o. Sp. K.; Jan Chorost-
kowski, założyciel i prezes zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego DACH BUD Sp. z o.o.; Kazimierz
Okińczyc, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”; Marcin Chmielewski, właściciel firmy PATIO – Chmielew-
ski, Dudzik Sp. J.; Aleksandra Zabrowarna (odebrała nagrodę w imieniu Dariusza Zabrowarnego, prezesa firmy
Partner Systems Sp. z o.o.), Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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VIP w Ochronie Zdrowia
• Jan Krakowiak, prezes zarządu
Poddębickiego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.
• Michał Michalik, założyciel 
i właściciel Centrum Medycznego
MML Sp. z o.o.
• Lucyna Kęsicka, dyrektor Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego w Płocku
• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o.
• Klinika Estetyczna Ortodoncji i Im-
plantologii SOLDENT – Klinika VIP-a
• Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego

Firma VIP-a 2018
• Autobox Innovations Sp. z o.o. 
Sp. K.
• Work Room Sp. z o.o.
• Iławskie Przedsiębiorstwo Budow-
lane IPB Sp. z o.o.
• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. w Bydgoszczy
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Techbud Cydzik, Żuchowski Sp. j.
• TorKol Sp. z o.o.
• KGH Polska Sp. z o.o.

Innowacja VIP-a 2018
• Jaguar I-Pace

Rekomendacja VIP-a 
w kategorii Dziedzictwo Narodowe
• Manuscriptum Sp. o.o.

Marka VIP-a 2018
• Kettler Polska Sp. z o.o

Miejsce VIP-a 2018
• Odkupienie Win

VIP 2018
• Barbara Krafftówna
• Franciszek Pieczka
• Emilia Krakowska
• Ewa Kasprzyk
• Maciej Damięcki
• Tomasz Kozłowicz
• Bartosz Opania
• Jerzy Gruza
• Jan Nowicki
• Andrzej Pągowski
• Urszula
• Małgorzata Ostrowska
• Joanna Trzepiecińska
• Maria Sadowska
• Danuta Stankiewicz
• Janusz Józefowicz
• Andrzej Krzywy

Od lewej: Adam Rzeźnicki, specjalista ds. promocji i rozwoju Poddębickiego Centrum Zdrowia (statuetkę odebrał w imie-
niu Jana Krakowiaka, prezesa zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia), Lucyna Kęsicka, dyrektor Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
Michał Michalik, założyciel i właściciel Centrum Medycznego MML Sp. z o.o., Katarzyna Łoza-Sołtyk, właścicielka Kli-
niki Estetycznej Ortodoncji i Implantologii SOLDENT, Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych
w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Danuta Jakubowska, PR Manager Przedsiębiorstwa
Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o., Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny „Magazynu VIP”

Od lewej: Mikołaj Laskowski, właściciel marki Odkupienie Win, Arkadiusz Rutkowski, prezes zarządu British Auto-
motive Centrum, Artur Sokołowski i Bartłomiej Feluś z Manuscriptum Sp. o.o., Piotr Suchodolski, Retail Manager
firmy Kettler Polska Sp. z o.o.

Od lewej: Waldemar Gawłowski, właściciel firmy KGH Polska Sp. z o.o., Mirosław Kalinowski, prezes zarządu
Autobox Innovations Sp. z o.o., Arkadiusz Jankowski, właściciel firmy Work Room, Anna Szymczak, prezes zarządu
Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, Marian Cydzik, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
Techbud, Agnieszka Bandura i Jarosław Kędziora, członkowie zarządu TorKol Sp. z o.o., Mariusz Gryżewski,
redaktor naczelny „Magazynu VIP”
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Jak ewoluowała działalność za-
kładu i jakie trudności musiał
pan pokonać, aby dziś mieć sa-
tysfakcję z sukcesu, który ma już
prawie 40 lat?

– Firmę KOMECH założyłem
40 lat temu. Taki staż to wielka
duma dla mnie, ale mam na-
dzieję, że również dla pracowni-
ków, dla Lublina, dla regionu i dla
kraju. W ciągu tych 40 lat dzia-
łalności były okresy wzlotów
i upadków. Szczególnie trudne do
przetrwania były lata 1989–1990.
Weszliśmy wówczas w czas
transformacji gospodarczej. Hi-
storia firmy KOMECH ma swoje
cienie, nie zawsze było kolorowo,
ale przeszliśmy zwycięsko przez
trudności, pokonaliśmy wiele
wiatrów i burz gospodarczych
i przetrwaliśmy, a dziś cieszymy
się silną, stabilną pozycją i uzna-
niem wśród naszych odbiorców
z Europy Zachodniej.

Początki firmy to części do
maszyn rolniczych i kombajnów. Od 29
lat współpracujemy z zachodnimi kon-
cernami. Od początku miałem wizję,
żeby być partnerem dla dużych, uzna-
nych firm zagranicznych. Zaczynali-
śmy od współpracy z włoskim produ-
centem traktorów Lamborghini – SAME
Deutz-Fahr, którego wyroby spotkamy
na całym świecie. Dziś oprócz Włoch
jako licencjonowany dostawca dostar-
czamy nasze komponenty m.in. do Ho-
landii i do Niemiec. Kiedy polski rynek
się załamał, nie było innej alternatywy.
Nie ukrywam, że było to wówczas nie
lada wyzwanie, ale człowiek jest w sta-
nie wiele zrobić, gdy musi się ratować,
a nikt nie rzuca koła ratunkowego.
Wielu moich kolegów rzemieślników w
tym trudnym okresie poddało się i za-
mknęło firmy. Ja z perspektywy mogę po-

wiedzieć, że warto było zawalczyć.
Współpraca z dużymi firmami działa-
jącymi na obcych rynkach jest dla nas
impulsem do stałego rozwoju i nadą-
żania za postępem technicznym oraz
nowymi technologiami. Wymusza no-
woczesne metody wytwarzania, orga-
nizacji produkcji, jak również kontroli ja-
kości wyrobu.
Jak wejście Polski do Unii Europejskiej
przełożyło się na gospodarkę i funk-
cjonowanie takich spółek jak pańska?

– Korzyści z wejścia do UE są oczy-
wiste i obejmują szereg aspektów. Nie
rozumiem opinii, które poddają ten fakt
w wątpliwość. Ja głosowałem za wej-
ściem do Unii obiema rękami, bo dla
mnie w Polsce – poza drobnymi usłu-
gami – nie ma odbiorców, żyję z dostaw
do krajów europejskich. Na krajowym

rynku nie ma gotowych wyro-
bów, w których produkcji mo-
glibyśmy uczestniczyć jako pod-
dostawca. Pracę i zlecenia dla
siebie musimy „wyszarpać” pro-
ducentom Europy Zachodniej,
aby dać pracę naszym ludziom
i tworzyć nowe, innowacyjne
miejsca pracy. Aby to było moż-
liwe, musimy być konkurencyj-
ni cenowo i terminowi w dosta-
wach, a przy tym oferować pro-
dukty wysokiej jakości.

Zablokowanie rynków za-
granicznych oznaczałaby utra-
tę wielu miejsc pracy i likwida-
cję wielu polskich zakładów.
Choć nierzadko wynegocjowa-
na cena jest tak niska, że pro-
dukcja ledwo się opłaca, to
współpraca z uznanymi świa-
towymi markami jest zaszczy-
tem. Dzięki wejściu do UE zy-
skałem niepowtarzalną szansę
rozwoju, bo znalazłem się pod
presją nowoczesności. Rynek

wymusił inwestycje w automatyzację
i zmiany organizacyjne, których na-
stępstwem jest najwyższa jakość. Dziś
jestem dumny, że udało mi się skutecz-
nie przeprowadzić szereg zmian ma-
jących na celu udoskonalenie produk-
cji, dzięki czemu jestem szanowanym,
licencjonowanym dostawcą wyrobów,
który nie musi się martwić o brak zleceń,
bo spełniam standardy i restrykcyjne
wymogi międzynarodowe.
Jak ważna oprócz jakości i nowocze-
sności produktów jest logistyka i ter-
minowość dostaw?

– To sprawa tyleż ważna, co trudna.
Zachodni klienci zwykle dają krótkie ter-
miny realizacji zleceń. W latach 90.
funkcjonowały terminy 6 tygodni, a i tak
pracownicy nie wierzyli, że można w tak
krótkim czasie wywiązać się ze zobo-

Zapracowaliśmy na silną markę
Rynek wymusił na producentach konieczność inwestowania w automatyzację i zmiany
organizacyjne, których następstwem jest najwyższa jakość produktów. Dziś jestem dumny,
że udało mi się skutecznie przeprowadzić szereg zmian mających na celu udoskonalenie
produkcji, dzięki czemu jestem szanowanym i uznanym dostawcą wyrobów metalowych
dla dużych koncernów Europy Zachodniej, który nie musi się martwić o brak zleceń
– mówi Edward Kostrubiec, właściciel Zakładu Obróbki Metali KOMECH w Lublinie.
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wiązań, i buntowali się, bo uważali to za
niemożliwe. Dziś bez dyskusji są w sta-
nie wykonać pracę terminowo w ciągu
2 tygodni. Doświadczenie, nowe inwe-
stycje i nauka zrobiły swoje. Wiemy, jak
organizować pracę, żeby osiągnąć po-
żądany wynik na czas, nie narażając się
na kary umowne, a jednocześnie zy-
skując zaufanie klienta i szansę na ko-
lejne zlecenia. Wymagało to restruktu-

ryzacji, inwestycji w nowe technologie,
komputeryzacji, ale było warto, bo nie
mamy problemu z terminową dostawą
do klienta przy zachowaniu wysokiej ja-
kości.
Czy mentalność pracownika też się
zmieniła i działa na korzyść firmy?

– Tak, choć to proces dość oporny
i długotrwały. Zmienić mentalność ludzi
jest znacznie trudniej, niż zmienić ma-

szyny czy technologię. Pokonanie sta-
rych nawyków wśród personelu jest
dla szefa dużym wyzwaniem. Wszystko,
co nowe, ludziom wydaje się ryzykow-
ne, a w biznesie bez ryzyka nie ma roz-
woju. Mnie udało się „wychować” kadrę
i zdobyć autorytet u pracowników, któ-
rzy rozumieją politykę firmy, potrzeby
czasów w globalnej gospodarce. Mam
zespół ludzi, na których mogę polegać.

Wiadomo, że jakość i cena są kluczo-
wymi czynnikami sukcesu. Czy w dzi-
siejszych czasach równolegle rośnie
znaczenie PR-u?

– Cena przestaje dziś być kryterium
wyboru usługodawcy czy producenta.
Klient musi mieć poczucie, że firma,
z którą decyduje się współpracować, nie
naruszy jej bezpieczeństwa dostaw, ro-
zumianego w kontekście obniżenia ja-

kości, zagrożenia pozycji czy renomy.
Jest gotowy zapłacić więcej, aby mieć
pewność, z kim ma do czynienia, po-
wierzając mu swoją przyszłość. Dając
gwarancję na swoje wyroby, nie można
pokusić się na oszczędności kosztem ja-
kości, bo te mogą narazić firmę na po-
ważniejsze straty.
Czy koszyk zamówień na 2019 rok już
jest pełny?

– Jeszcze nie, ale przed nami trud-
ne rozmowy, ponieważ nasi stali od-
biorcy oczekują corocznego obniżenia
ceny na nasze wyroby, a rynek tego nie
wytrzymuje. Koszty pracy rosną, a coraz
trudniej o dobrych specjalistów. Oferu-
jemy kilkaset wyrobów dla rolnictwa,
drogownictwa, a także obudowy do
komputerów przemysłowych – szeroki
asortyment z wykorzystaniem stali nie-
rdzewnej, które zapewniają nam pew-
ny byt. Jestem przekonany, że KOMECH
utrzyma przyjęty trend rozwoju oraz
dobrą opinię i uznanie u naszych za-
chodnich odbiorców, a kadra kierow-
nicza podejmie się wielu ambitnych
zadań produkcyjnych, które czekają
nas w przyszłości. Z przyjemnością re-
alizujemy ambitne cele produkcyjne.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Historia firmy KOMECH ma swoje cienie, nie za-
wsze było kolorowo, ale przeszliśmy zwycięsko
przez trudności, pokonaliśmy wiele wiatrów 
i burz gospodarczych i przetrwaliśmy, a dziś 
cieszymy się silną, stabilną pozycją i uznaniem
wśród naszych odbiorców z Europy Zachodniej.
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Dzięki Manuscriptum coraz częściej sły-
szy się o nowej formie inwestycji w Pol-

sce, ale czy księgi faksymilowe, jubi-
lerskie i art-booki to faktycznie no-
wość i czy nie wiąże się z nimi trudne
do oszacowania ryzyko?

– Faktycznie dziś tego typu kolekcje
to w Polsce najdynamiczniej rosnący
trend kolekcjonerski i inwestycyjny. Po
latach całkowitej absencji tego typu
ksiąg na naszym rynku wreszcie i Polacy
docenili wartość faksymiliów, zarówno
historyczną, jak i inwestycyjną. A war-
to wspomnieć, że na świecie ten trend
cieszy się dużym uznaniem od lat 70. Po-
lacy dostrzegli również wartość este-
tyczną ksiąg jubilerskich i art-booków,
ale przede wszystkim potencjał zwrotu
z takiej inwestycji.

Co najczęściej przyciąga klientów do
zakupu tego typu ksiąg na podstawie
pańskich obserwacji? Czy ich ceny nie
są dla Polaków szokujące?

– Na to, że ludzie decydują się na-
być tego typu księgi, składa się wiele
czynników. Ich ceny, choć wysokie, nie
są dla nikogo zaskoczeniem, nie bez ko-
zery mówi się, że te księgi to biżuteria
w bibliotece, a biżuteria – jak wiadomo
– jest cenna. Każda księga jest ręko-
dziełem, wykonanym z niezwykłym pie-
tyzmem przez ekspertów różnych dzie-
dzin. Każda powstaje kilka tygodni, ale
jej trwałość to kilka wieków, jeśli nie
wieczność. Budzą podziw każdego,
bez względu na to, jaki kto ma gust. Li-

Sztuka zawsze w cenie
Niskie nakłady na całym świecie stanowią o wyjątkowości publikacji tego typu ksiąg, ale
myślę, że każdy kupuje je z innych powodów. Często słyszymy, że nasze księgi to praw-
dziwe dzieła sztuki, a sztuka zawsze będzie zachwycać i… zawsze będzie w cenie – mówi
Artur Sobolewski, członek zarządu Domu Emisyjnego Manuscriptum Sp. z o.o.



mitacje nakładów i ich ścisła
kontrola – dzieła są certyfi-
kowane notarialnie – dodat-
kowo gwarantują, że nabyw-
ca jest jednym z niewielu,
a wiadomo, że im mniejsza
podaż, tym większy popyt.
Kiedy krótki nakład skończy
się na rynku pierwotnym, każ-
dą księgę można nabyć tylko
z rynku wtórnego, a ten jest
bezlitosny. Doświadczenia na-
szych sąsiadów z Niemiec
czy kolegów ze Szwajcarii
pokazały, że tego typu księgi
na rynku wtórnym stają się
dostępne za wielokrotność
ceny pierwotnej. Zdarzało się,
że ceny wykupu były nawet
o 300 proc. wyższe.
Takie publikacje, jak „Kaplica
Sykstyńska”, manuskrypt
Rzewuskiego czy planowana
Biblia Maxima, są wydawane
w stosunkowo niskich nakła-
dach. Czy właśnie tym za-
biegiem przekonuje się ko-
lekcjonera do zakupu, zanim
księga zniknie z rynku pier-
wotnego?

– Niskie nakłady na całym
świecie stanowią o wyjątko-
wości publikacji tego typu
ksiąg, ale myślę, że każdy ku-
puje je z innych powodów.
Jedni kupują przez sentyment
do historii lub sztuki, inni przez
wzgląd na ich absolutną wy-
jątkowość lub względy este-
tyczne, a jeszcze inni z na-
dzieją, że wkrótce limitowany
nakład wyczerpie się i będą
mogli być posiadaczami
ksiąg, które są powszechnie
niedostępne. O wartości ksiąg
kolekcjonerskich decydują różne czyn-
niki: połączenie najnowocześniejszej
technologii poligraficznej z tradycją
sztuki introligatorskiej, uszlachetnione
kruszcem oprawy i oczywiście krótkie
serie nigdy niewznawianych nakładów.
Każdy kolekcjoner znajduje inną war-
tość, która jest dla niego nie do prze-
cenienia. Często słyszymy, że nasze
księgi to prawdziwe dzieła sztuki, a sztu-
ka zawsze będzie zachwycać i… za-
wsze będzie w cenie.
Ostatnio prywatny donator z Nowego
Sącza ufundował miastu jeden z 50 al-
bumów „La Capella Sisitina”, odtwa-
rzający wiernie Kaplicę Sykstyńską.
Czy Manuscriptum nie próbuje przy-
pomnieć kolekcjonerom, że jest coś ta-

kiego jak zapomniany w Polsce me-
cenat sztuki?

– Oczywiście! Ruszyliśmy w trasę po
Polsce, szukając filantropa, który ufun-
dowałby album „La Capella Sisitina” ja-
kiejś instytucji publicznej, bo ta publi-
kacja Muzeów Watykańskich trafiła na
nasz rynek tylko w bardzo ograniczo-
nym nakładzie i w cenie, na jaką mogli
sobie pozwolić jedynie zamożni ludzie.
Album jest zachwycający i wielu dzien-
nikarzy, podziwiając go podczas pre-
miery, dziwiło się, że żadna instytucja
– biblioteka, akademia sztuk pięknych
czy muzeum – nie zamówiła go do
swoich zbiorów. Manuscriptum wzięło
sobie do serca ten fakt i postanowiło na
własną rękę poszukać fundatora pro pu-

blico bono. Tak się zdarzyło, że
w Nowym Sączu jeden z ho-
norowych obywateli miasta po-
stanowił podarować album
miastu na 726. urodziny. Cel
Manuscriptum został osią-
gnięty. Polska może się po-
szczycić, że jeden z 1999 eg-
zemplarzy albumu na świecie
znajdzie się w rękach instytucji
publicznej za sprawą mece-
nasa sztuki, którym okazał się
prywatny filantrop z małego
Nowego Sącza.
A czy możemy jakoś oszaco-
wać potencjał polskiego rynku
ksiąg kolekcjonerskich, choć-
by w porównaniu do innych
krajów, gdzie trend ten jest
od lat znany?

– Jak wspomniałem, na
świecie trend ten jest znany od
lat 70., ale do Polski dotarł
ostatnimi laty, więc trudno po-
równywać się z krajami, gdzie
trend jest już raczej kolekcjo-
nerską tradycją, natomiast po-
tencjał jest bardzo duży, bo
trudno nie zafascynować się
tego typu księgami, gdy tylko
weźmie się jedną z nich w dło-
nie.
Podobno wartość tych ksiąg
rośnie z chwilą, gdy znika
pierwotny nakład. Co kształ-
tuje rynek wtórny i jakie są do-
świadczenia innych krajów
w tym zakresie?

– W Polsce rynek kształto-
wany jest w głównej mierze
przez emitentów dzieł, którzy
już przy sprzedaży ustalają
z klientem, czy zakupiona księ-
ga ma być traktowana jako in-
westycyjna, czy wyłącznie bi-

bliofilska. Na świecie nie jest to tak kon-
trolowane jak u nas, bo księgi tego typu
trafiają raczej na aukcje lub do anty-
kwariatów, gdzie osiągają ogromne
wartości. Wynika to z tradycji. W Polsce
antykwariaty nie mają takiego do-
świadczenia. Dlatego Manuscriptum
z góry ustala z każdym klientem, czy
w przypadku zamknięcia nakładu może
kierować zainteresowanych pod adres
pierwotnego nabywcy. Doświadczenie
naszych partnerów z Niemiec lub Hisz-
panii pokazuje, że wartość księgi na
rynku wtórnym może skoczyć nawet
o 300 proc. do góry.

Rozmawiała 
Renata Wojciechowska
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Ruszyliśmy w trasę po Polsce, szu-
kając filantropa, który ufundo-
wałby album „La Capella Sisitina”
jakiejś instytucji publicznej, bo ta
publikacja Muzeów Watykań-
skich trafiła na nasz rynek tylko 
w bardzo ograniczonym nakładzie
i w cenie, na jaką mogli sobie 
pozwolić jedynie zamożni ludzie.
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Panie profesorze, co uchwalona usta-
wa oznacza dla CMKP i systemu opie-
ki zdrowotnej?

– Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego zostało utworzone pra-
wie pół wieku temu, a więc w systemie
organizacyjnym i prawnym opartym
na zupełnie odmiennych założeniach
i wartościach niż obecne. Aby zapew-
nić w Polsce kształcenie podyplomowe
lekarzy i innych osób wykonujących
zawody medyczne na najwyższym po-
ziomie, konieczne są również współ-
czesne i trwałe fundamenty prawne
dla instytucji, która w Polsce jest za ten
proces istotnie współodpowiedzialna.
Taką gwarancję daje wyłącznie ustawa.
Dzięki staraniom i ogromnej determi-
nacji prof. dr. hab. n. med. Ryszarda
Gellerta, Dyrektora CMKP, aby ustawa
ta została uchwalona, Centrum zyska-
ło silny fundament prawny. Ustawa
gwarantuje niepodważalną państwową
osobowość prawną oraz tożsamość
większości uprawnień i obowiązków,
które dotyczą uczelni publicznych, choć
samo CMKP uczelnią się nie staje. Na-
tomiast system opieki zdrowotnej zyskał
ustawowo umocowanego silnego part-
nera w strategicznym przecież spo-
łecznie procesie systematycznego do-
skonalenia specjalistycznych kadr me-
dycznych. Pamiętajmy, że dydaktyczna
i organizacyjna działalność CMKP obej-
muje nie tylko lekarzy i lekarzy denty-
stów, lecz także diagnostów laborato-
ryjnych, fizjoterapeutów, psychologów
czy ratowników medycznych, bez któ-
rych nie może być mowy o nowoczesnej
i komplementarnej opiece nad pa-
cjentami.
Czy wejście w życie ustawy zmieni coś
z punktu widzenia lekarzy i jednostek,

w których odbywają swoje szkolenie
specjalizacyjne?

– Tak. Do tej pory CMKP koordyno-
wało, samodzielnie organizowało i re-
alizowało elementy kształcenia pody-
plomowego dla kadr medycznych,
a dzięki ustawie CMKP otrzymuje
uprawnienia, których do tej pory nie po-
siadało. Uprawnienia te dotyczą przede
wszystkim kontroli zadań realizowanych
przez inne podmioty w zakresie kształ-
cenia podyplomowego oraz w zakresie
nadawania i cofania uprawnień do

prowadzenia szkolenia specjalizacyj-
nego.
Jak widać, nowy rok akademicki
2018/2019 obfituje w wiele pozytyw-
nych dla CMKP zdarzeń. Na początku
października została podpisana usta-
wa o CMKP, a dwa tygodnie później zo-
stają państwo laureatami Polskiej Na-
grody Inteligentnego Rozwoju 2018.
Proszę powiedzieć, w jakiej kategorii
i za co te nagrody?

– Faktycznie nowy rok akademicki
dostarczył nam wiele pozytywnych emo-

Nowy wymiar kształcenia kadr 
medycznych w świetle ustawy o CMKP
10 października 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał
ustawę o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, która wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 roku. To niewątpliwie jedna z najważniejszych dat, która wpi-
sała się w historię Centrum. O to, dlaczego ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego jest ważna i co dzięki niej zyskuje system opieki zdrowotnej w Polsce,
pytamy dr. hab. n. med. Wojciecha Bika, prof. CMKP, Zastępcę Dyrektora ds. Dydaktycz-
nych i Naukowych.

Dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. CMKP, zastępcaca dyrektora ds. dydaktycznych 
i naukowych, mgr Eliza Tatarczak, kierownik projektu UE – MFIR 3.0 Uniejów



cji. Nagrody, o których pani wspo-
mniała, otrzymaliśmy na Międzynaro-
dowym Forum Inteligentnego Rozwoju
3.0., w ramach Polskiej Nagrody Inteli-
gentnego Rozwoju 2018 pod patronatem
prezes Urzędu Patentowego RP, dr Ali-
cji Adamczak. Pierwsza z nagród zo-
stała przyznana CMKP w kategorii:
„Medycyna i farmacja przyszłości” za
podnoszenie jakości usług w systemie
opieki zdrowotnej w Polsce przez za-
stosowanie nowoczesnego kształce-
nia i profesjonalnej wiedzy do przygo-
towania wysoko wykwalifikowanych
kadr. Natomiast druga to nagroda in-
dywidualna, którą otrzymała mgr Eliza
Tatarczak, pełniąca funkcję kierownika
projektu pn. „Rozwój kształcenia spe-
cjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach
istotnych z punktu widzenia potrzeb epi-
demiologiczno-demograficznych kraju”,
za wzorowe kierowanie pracami nad
projektem. To jeden z projektów reali-
zowanych przez Centrum w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego,
współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej. To podwójne wyróżnienie
ma szczególne znaczenie dla naszej in-
stytucji. Utwierdza nas w przekonaniu,
że wypełniamy misję CMKP w zakresie
kształcenia kadr medycznych, ale tak-
że jesteśmy przyjaznym pracodawcą,
który zapewnia warunki do rozwoju i sa-
morealizacji naszych pracowników.
Z pańskiej wypowiedzi wywnioskowa-
łam, że CMKP realizuje jeszcze inny
projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej. Czy mogę prosić
o przybliżenie tego przedsięwzięcia?

– Wspomniany projekt jest innowa-
cyjnym przedsięwzięciem, realizowa-
nym we współpracy ponadnarodo-
wej, który będzie kamieniem milowym
w kształceniu specjalizacyjnym lekarzy.
Projekt ma zakończyć się wprowadze-
niem zmian w kursach specjalizacyj-
nych i uzupełnieniem ich o zajęcia
praktyczne na zaawansowanych sy-
mulatorach technik endoskopowych.
Główne etapy projektu obejmują utwo-
rzenie, wyposażenie i uruchomienie
Centrum Symulacji Endoskopowej,
opracowanie programów kursów i przy-
gotowanie kadry dydaktycznej do pro-
wadzenia kursów specjalizacyjnych
wykorzystujących zaawansowane tech-
niki symulacji endoskopowej. Ponadto
przeprowadzenie testowych kursów
i w efekcie projektu zatwierdzenie pro-
gramów takich kursów jako obowiąz-
kowego elementu kształcenia pody-
plomowego w wybranych dziedzinach
medycyny. Całkowita wartość projektu
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Prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński – Centrum Symulacji Endoskopowych CMKP

Ustawa o CMKP gwarantuje niepodważalną
państwową osobowość prawną oraz tożsamość
większości uprawnień i obowiązków, które doty-
czą uczelni publicznych, choć samo CMKP
uczelnią się nie staje. Z kolei system opieki zdro-
wotnej zyskał ustawowo umocowanego silnego
partnera w strategicznym społecznie procesie
systematycznego doskonalenia specjalistycz-
nych kadr medycznych.



pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyj-
nego lekarzy w dziedzinach istotnych
z punktu widzenia potrzeb epidemiolo-
giczno-demograficznych kraju, z wy-
korzystaniem technik symulacji endo-
skopowej”, wynosi prawie 30 mln zł. Pro-
jekt realizowany jest pod opieką mery-
toryczną prof. dr. hab. n. med. Michała
Pirożyńskiego. Oficjalne otwarcie Cen-
trum Symulacji Endoskopowej zapla-

nowane jest na koniec listopada bie-
żącego roku.
Bardzo serdecznie dziękuję za spo-
tkanie i życzę, aby każdy kolejny rok
akademicki w Centrum rozpoczynał się
równie ważnymi wydarzeniami jak
obecny.

Rozmawiała 
Renata Wojciechowska
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Dzięki ustawie CMKP
otrzymuje uprawnie-
nia, których do tej
pory nie posiadało.
Dotyczą one przede
wszystkim kontroli
zadań realizowa-
nych przez inne pod-
mioty w zakresie
kształcenia podyplo-
mowego oraz w za-
kresie nadawania 
i cofania uprawnień
do prowadzenia
szkolenia specjaliza-
cyjnego.
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Jakie działania realizowane przez dy-
rekcję Muzeum Wsi Mazowieckiej sta-
nowią o dobrym zarządzaniu, konku-
rencyjności placówki i umiejętnym po-
dążaniu za trendami w sferze kultury
i muzealnictwa?

– Współczesny widz muzealny to
osoba spędzająca w muzeum swój
czas wolny, oczekująca funkcjonalnej in-
frastruktury oraz atrakcyjnej i meryto-
rycznej narracji, najchętniej z możliwo-
ścią aktywnego uczestnictwa w niej. Ko-
nieczność bycia atrakcyjnym oraz kon-
kurencyjnym na dynamicznie rozwija-
jącym się rynku ofert kulturalnych wy-
musza na muzeach wprowadzanie no-
woczesnych rozwiązań technologicz-
nych i infrastrukturalnych. Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu jest przykła-
dem harmonijnego połączenia tradycji
i nowoczesności. Prowadzi szeroką
działalność edukacyjną i naukową – od

lekcji muzealnych dla dzieci po impre-
zy plenerowe, sympozja, wykłady oraz
konferencje ogólnopolskie i międzyna-
rodowe.

Kładziemy także duży nacisk na
stworzenie naszym gościom komforto-
wych warunków do wypoczynku i relak-
su. Jest to możliwe dzięki funkcjonują-
cemu na terenie muzeum nowoczesne-
mu Centrum Kulturalno-Rekreacyjne-
mu – Hotel Skansen Confrence & Spa.

Ponadto naszą wizytówką jest wszech-
stronność i rzetelność oferowanych
usług. Odwiedzający nas goście ocze-
kują bogatej oferty na bardzo wysokim
poziomie merytorycznym, ale też chcą,
abyśmy byli dobrze przygotowani od
strony technicznej. My natomiast sta-
ramy się, aby odwiedzające nas osoby
były usatysfakcjonowane i wspomina-
ły pobyt w muzeum jako coś wyjątko-
wego.

Umiemy znaleźć złoty środek
Nie możemy sobie pozwolić na to, by część komercyjna
wzięła górę nad naszą pracą badawczą, naukową, popula-
ryzatorską. To wszystko należy ze sobą w odpowiednich
proporcjach połączyć, aby osiągnąć optymalny efekt. Myślę,
że dotychczas są to udane próby – mówi Jan Rzeszotarski,
dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.



O wartości kultury w wymiarze niematerialnym nie trzeba
przekonywać, ale finanse są nieodłącznym elementem roz-
woju w każdej dziedzinie. Co jest kluczem do gospoda-
rowania budżetem, aby możliwe były inwestycje, które pro-
wadzą do rozwoju i renomy sierpeckiego muzeum?

– Staramy się rozwijać wielopłaszczyznowo – być in-
stytucją naukowo-badawczą i popularyzatorską, ale też miej-
scem wypoczynku i relaksu. Budżet, którym dysponujemy,
umożliwia nam realizację przede wszystkim zadań zwią-
zanych z bieżącym funkcjonowaniem instytucji. Aby myśleć
o inwestycjach związanych z rozbudową ekspozycji mu-
zealnej czy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań in-
frastrukturalnych, konieczne jest pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych. Jeśli mamy taką możliwość, piszemy projekty
i występujemy o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej czy funduszy unijnych. Realizujemy
także zadania celowe w ramach dotacji ze środków Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego. Oczywiście jest to
bardzo ciężka, często trwająca wiele miesięcy, praca me-
rytoryczna. Jej widoczne efekty stanowią o renomie sier-
peckiego muzeum.
Oprócz działalności wystawienniczej i edukacyjnej pro-
wadzą państwo szereg innych aktywności, w tym wyda-
wanie publikacji, organizację eventów, prowadzenie bazy
noclegowej. Które działania są najważniejsze z punktu wi-
dzenia misji muzeum, a które gwarantują placówce byt
i pozwalają jak najlepiej tę misję organizować?

– Nasza codzienność to poszukiwanie złotego środka,
który pozwoli z jednej strony na rozwój placówki i posze-
rzanie jej oferty dla szerokiego grona odbiorców, a z dru-
giej – na pełnienie misji, z myślą o której muzeum zostało
stworzone. Nie możemy sobie pozwolić na to, by część ko-
mercyjna wzięła górę nad naszą pracą badawczą, na-
ukową, popularyzatorską. To wszystko należy ze sobą w od-
powiednich proporcjach połączyć, aby osiągnąć optymalny
efekt. Myślę, że dotychczas są to udane próby. Musimy pa-
miętać, że naszymi gośćmi są zarówno ludzie pragnący po-
znać dziedzictwo kulturowe regionu, jak i chcący po pro-
stu odpocząć.
Jak oddany 3 lata temu Hotel Skansen Conference & Spa
wpisuje się w działalność muzeum i jak inwestycja wpły-
wa na sytuację finansową placówki?

– Hotel Skansen Conference & SPA to kompleks łączą-
cy aktywny wypoczynek z promocją dziedzictwa kulturowe-
go, miejsce spotkań biznesowych i pobytów rodzinnych.
W sposób pośredni promuje nasze muzeum na terenie Pol-
ski i poza jej granicami. Już w pierwszym roku funkcjonowania
hotelu Muzeum Wsi Mazowieckiej odnotowało wzrost fre-
kwencji o niemal 20 tys. zwiedzających. Wszelkiego rodza-
ju sympozja, szkolenia, na które przyjeżdżają osoby z całe-
go kraju, są doskonałym sposobem poznania ekspozycji mu-
zealnej. Szkolenia najczęściej są połączone ze zwiedzaniem.
Tym samym uczestnicy zapoznają się z dorobkiem kultural-
no-naukowym muzeum. Niejednokrotnie wracają do skan-
senu już jako osoby prywatne – ze znajomymi, z rodziną, aby
spędzić tu czas. Ponadto w sali koncertowo-konferencyjnej
niemal od początku funkcjonowania obiektu organizowane
są koncerty, są nawet wystawiane sztuki teatralne. Służy on
więc nie tylko gościom hotelowym, lecz także mieszkańcom
Sierpca i okolic.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer-Niechaj

VIP BIZNESU 2019
DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH 
MENADŻERÓW W POLSCE

www.magazynvip.pl
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Obok polityków i przedstawicie-
li biznesu XXVIII Forum Ekono-
miczne w Krynicy gościło rów-

nież przedstawicieli nauki oraz ludzi kul-
tury. Gośćmi tegorocznego wydarzenia
byli m.in.: premier Mateusz Morawiec-
ki oraz marszałkowie Sejmu i Senatu
– Marek Kuchciński i Stanisław Kar-
czewski.

Wśród delegacji zagranicznych zna-
leźli się m.in.: Saulius Skvernelis, pre-
mier Litwy, Tibor Navracsics, komisarz
Komisji Europejskiej do spraw edukacji,
kultury, młodzieży i sportu, oraz Péter
Szijjártó, minister spraw zagranicznych
i handlu Węgier. Do Krynicy przyjecha-
li przedstawiciele zarządów dużych
koncernów i banków działających w Pol-
sce, takich jak: Siemens Sp. z o.o, Shell
Polska Sp. z o.o, ENEA SA, KGHM Pol-
ska, PGE Polska Grupa Energetyczna
SA, PKN Orlen SA czy Pekao SA. Go-
ściem Forum był Marek Dietl, prezes
Giełdy Papierów Wartościowych w War-
szawie SA. Zjawili się również przed-
stawiciele największych światowych
koncernów, a wśród nich: Steven Har-
man, wiceprezes Amazon na Europę,

i Robert Bednarski, szef Facebooka na
Europę Środkowo-Wschodnią.

Problem wartości 
w gospodarce

Hasło przewodnie forum brzmiało:
„Europa wspólnych wartości czy Euro-
pa wspólnych interesów?”. Dyskusja
obejmowała szereg bloków tematycz-
nych, np.: „Między gospodarką a poli-
tyką. Europa w poszukiwaniu recept na
wzrost społeczny i gospodarczy”; „Jak
skutecznie budować innowacyjną go-
spodarkę? Doświadczenia – inspiracje
– strategie”, „Europa – wczoraj, dziś, ju-
tro”; „Brexit a przyszłość Unii Europej-
skiej”; „Europa w poszukiwaniu warto-
ści”, „Inwestycje w zdrowie a gospo-
darka zdrowia – wyzwania zdrowotne
państwa w kontekście rozwoju”.

Podczas Forum zaznaczono, że pro-
blem wartości wywołuje duże podziały
w Europie, odkąd stały się one jednym
z fundamentów, na których próbuje się
budować Unię Europejską. Dlatego nie-
zbędna jest dyskusja nad możliwością
wypracowania wspólnego systemu war-
tości na kontynencie europejskim mimo

istnienia dużych różnic o podłożu kul-
turowym między krajami Wspólnoty. 

Podczas pierwszego dnia forum za-
prezentowano raport Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie: „Wyzwania
ekonomiczne dla Europy Środkowo-
-Wschodniej”. Zawarto w nim propo-
nowane przez autorów rozwiązania
problemów nękających nasz kraj, m.in.
starzenia się społeczeństwa wynikają-
cego z niskiego poziomu dzietności.
Inną ścieżką tematyczną było Forum
Ochrony Zdrowia, obejmujące kilka
paneli tematycznych. Dotyczyły one
m.in. poprawy jakości świadczenia
usług medycznych i dostępu do najno-
wocześniejszych technologii dla pa-
cjenta. Minister zdrowia Łukasz Szu-
mowski wziął udział w ceremonii wrę-
czenia nagród dla zwycięzców Ran-
kingu IX Forum Ochrony Zdrowia. Dru-
giego dnia odbyła się sesja plenarna Fo-
rum Ochrony Zdrowia pod hasłem:
„Inwestycje w zdrowie a gospodarka
zdrowia – wyzwania zdrowotne państwa
w kontekście rozwoju gospodarcze-
go”. Obradom przewodził premier RP
Mateusz Morawiecki.

Odrębną ścieżkę dyskusji stanowił
ważny problem poprawy działania sa-
morządów. Inspiracją do poruszenia
tego tematu w ramach tzw. Forum Re-
gionów były zbliżające się wybory sa-
morządowe.

Problemy 
polityki i gospodarki

Innym problemem poruszanym pod-
czas Forum były możliwe scenariusze
rozwoju Europy. Pierwsza debata nosi-
ła tytuł „Między gospodarką a polityką.
Europa w poszukiwaniu recept na
wzrost gospodarczy i społeczny”. Jeden
z tematów poddanych pod dyskusję do-
tyczył wpływu bezpieczeństwa poli-
tycznego na sytuację gospodarki.

XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy
XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy gościło w tym roku
4,5 tysiąca osób. Ponadto akredytowało się 600 dziennikarzy
z 60 krajów. Od lat można też obserwować zwiększającą się
liczbę gości zza granicy odwiedzających Krynicę. Dyskutuje
się tam bowiem nie tylko o sprawach ważnych dla naszego
kraju i regionu, lecz także na tematy istotnie dla światowej
gospodarki, polityki i bezpieczeństwa.



– Potrzebujemy ogólnoświatowych
koncernów, które będą mogły wyko-
rzystać u nas swój potencjał. Jednak te
firmy muszą zrozumieć, że pracując na
polskim rynku, muszą też się do nas do-
stosować: zapewnić tak samo dobre wy-
nagrodzenie jak w innych krajach, pła-
cić u nas podatki, a także wykorzysty-
wać polskie produkty w procesie pro-
dukcji. To klucz do sukcesu i porozu-
mienia – powiedziała uczestnicząca
w debacie wicepremier Beata Szydło.

Z myślą o młodych innowacyjnych
przedsiębiorcach zorganizowano ścież-
kę Startup Session Elite, w ramach któ-
rej zaprezentowanych zostało 21 star-
tupów. Dzięki dofinansowaniu Minister-
stwa Inwestycji i Rozwoju ścieżka ta zo-
stała w tym roku znacznie rozbudowa-
na i objęła 4 panele poświęcone inno-
wacyjności i nowym technologiom.

Człowiek roku 2017
Podczas tegorocznego Forum Eko-

nomicznego tytuł „Człowieka Roku
2017” otrzymał premier Litwy Saulius
Skvernelis. Nagroda przyznawana jest
przez Radę Programową Forum Eko-
nomicznego. Przedstawiając zasługi
Skvernelisa dla Polski, premier Mora-
wiecki zwrócił szczególną uwagę na do-
brą współpracę Orlen Lietuva z kolejami
litewskimi.

Ponadto wręczono statuetki w 3 in-
nych kategoriach. Za Firmę Roku 2017
uznano Polski Fundusz Rozwoju, na-
grodę dla najlepszej organizacji poza-
rządowej wręczono Polskiej Akcji Hu-
manitarnej, zaś nagrodę Nowa Kultura
Nowej Europy im. Stanisława Vincenza
przyznano Krzysztofowi Pendereckiemu.

W ramach ścieżki Europa Karpat
wręczone zostały nagrody karpackie,
w przypadku których nie bez znaczenia
były takie aspekty, jak polityka migra-
cyjna, polityka sąsiedztwa, kierunki
współpracy oraz kwestie bezpieczeń-
stwa. Dla uczestników Forum zaintere-
sowanych tą tematyką zorganizowane
zostały panele: „Trójmorze – współpra-
ca państw europejskich”; „Europa Środ-
kowa – infrastruktura w przebudowie”;
„Ciche połoniny – jak zapewnić bez-
pieczeństwo polityczne w Europie Kar-
pat?” oraz „Wschodnia tarcza Atlan-
tyckiego Sojuszu”.

Częścią wydarzenia były przygoto-
wane wystawy o tematyce historycznej
i geograficznej, prezentacje strojów lu-
dowych muzyki, a także kuchni krajów
Europy Środkowej i Wschodniej. Zor-
ganizowano również promocje ksią-
żek. �

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI 115



www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI116

28. Forum Ekonomiczne za nami. Jak
podsumowałby pan ostatnią edycję
tego wydarzenia?

– Dla organizatorów była to z wielu
względów wyjątkowa edycja. Na Forum
przybyło więcej gości niż zwykle – łącz-
nie ponad 7 tys. osób z ponad 60 krajów,
a my zadbaliśmy o jeszcze wyższy po-
ziom merytoryczny i bogatszą ofertę te-
matyczną wykładów i paneli. Podczas
dyskusji poruszone zostały ważne te-
maty, które są pochodną rozmów o eko-
nomii i polityce – pomoc międzynaro-
dowa, infrastruktura w Europie Środ-
kowej, sprawy społeczne i edukacja,
a więc to, czym żyje współczesna Eu-
ropa, a udział w debacie wzięli wyjąt-
kowi eksperci. Jeśli spojrzeć na sferę biz-
nesu, na Forum obecni byli szefowie
wielkich korporacji i właściciele wio-
dących firm na polskim rynku. Co waż-
ne, udało nam się uniknąć wpadek or-
ganizacyjnych, które wpływałyby na
odbiór wydarzenia i stawiałyby Forum
w złym świetle. Myślę, że wszyscy
uczestnicy poczuli się zachęceni, żeby
wracać do Krynicy na kolejne edycje.
Ekwiwalent medialny, który mierzy się
liczbą materiałów w mediach, także po-
bił rekord. Forum miało bardzo dobrą
prasę i jak popatrzeć na strukturę me-
diów, to nie było liczącej się w naszym
kraju redakcji, która nie miałaby w Kry-
nicy swoich przedstawicieli.
250 paneli to wynik, który robi wraże-
nie. Jakie tematy były wiodące?

– 15 paneli było poświęconych te-
matyce związanej z ochroną zdrowia.
Towarzyszył im specjalnie przygoto-
wany raport dotyczący rynku usług me-
dycznych. W tym roku oprócz propozy-
cji rozmów i dyskusji, które każdorazo-
wo mają miejsce w Krynicy, po raz

pierwszy w ramach podsumowań tego,
co dzieje się na rynku, wręczyliśmy wy-
różnienia. We współpracy z SGH przy-
gotowaliśmy obszerny, przekrojowy ra-
port nakreślający wyzwania, przed któ-
rymi stoi Europa Środkowa. Wspólnie z
minister Beatą Kempą przygotowali-
śmy debatę na temat możliwych spo-
sobów pomocy w czasach kryzysu, któ-
ra przyciągnęła przedstawicieli rządu
takich państw, jak Syria, Liban, Ugan-
da, których zazwyczaj na Forum nie go-
ścimy.
Forum Ekonomiczne w Krynicy ma
już swoją markę i cieszy się uznaniem
przedstawicieli różnych dziedzin go-
spodarki, ale tego typu wydarzeń jest
coraz więcej. Czemu przypisuje pan ich
popularność i potrzebę spotkań biz-
nesowo-towarzyskich?

– Przemysł spotkań jest naturalnym
elementem nowoczesnej gospodarki
wolnorynkowej. Rzeczywiście w cza-
sach, kiedy polska gospodarka była sła-
ba, Forum w Krynicy było jedynym tego
typu wydarzeniem, zaś wraz z jej umac-
nianiem przybywa spotkań, które na-
bierają coraz większego znaczenia.
Równie dużą aktywność widać w sek-
torze targowym. Po części wynika ona
z doskonałej organizacji wydarzeń
o charakterze wystawienniczym. Z dru-
giej strony rozwój tego segmentu rynku
odzwierciedla zapotrzebowanie ze stro-
ny biznesu.
Forum w Krynicy zawsze kojarzyło mi
się ze spółkami Skarbu Państwa, ale
coraz częściej spotykam na nim przed-
stawicieli MŚP i firm rodzinnych. Może
pan potwierdzić ten trend?

– Faktycznie w ostatnich latach Fo-
rum to przede wszystkim spotkanie
mniejszych firm, zainteresowanych

udziałem w konkretnym wydarzeniu,
np. konferencji. Jeśli chodzi o firmy ro-
dzinne, na pewno ważnym zagadnie-
niem poruszanym na Forum był z ich
punktu widzenia problem sukcesji.
Warto pamiętać, że to małe i średnie
przedsiębiorstwa stanowią o sile go-
spodarki.
Samorządy również coraz chętniej
zgłaszają chęć udziału w spotkaniu lu-
dzi biznesu?

– Dla samorządów zorganizowali-
śmy odrębne wydarzenie – Europejski
Kongres Samorządów, który odbywa się
w kwietniu w Krakowie i w tym roku przy-
ciągnął 1800 gości reprezentujących
wszystkie szczeble administracji tery-
torialnej. Jestem przekonany, że w przy-
szłym roku frekwencja będzie jeszcze
większa.
Jakie wnioski płyną dla organizatorów
z zakończonej edycji?

– Co roku dokładnie analizujemy
każdą edycję Forum i staramy się
w oparciu o to doskonalić kolejne spo-
tkania. Jednocześnie nie dążymy do
podsumowywania obrad, formułowania
apeli czy rezolucji. Naszym celem jest
organizacja jak najlepiej przygotowanej
przestrzeni spotkań ludzi, którzy kształ-
tują gospodarkę. Pochodną tego celu są
nasze coroczne indywidualne rozmowy,
z których wyciągamy wnioski na temat
organizacji Forum i tego, co jeszcze
można zrobić lepiej, aby w efekcie
przyciągnąć jeszcze więcej gości, któ-
rzy wracają zadowoleni z poziomu kry-
nickiego Forum. Za każdym razem do-
kładamy wszelkich starań, żeby współ-
praca z naszymi partnerami meryto-
rycznymi przebiegała wzorowo i przy-
nosiła coraz lepsze rezultaty. Żadna
inna konferencja w Polsce nie ma tylu

Przemysł spotkań ogniwem 
nowoczesnej gospodarki
Naszym celem jest organizacja jak najlepiej przygotowanej przestrzeni spotkań ludzi,
którzy kształtują gospodarkę. Pochodną tego celu są nasze coroczne indywidualne roz-
mowy, z których wyciągamy wnioski na temat organizacji Forum i tego, co jeszcze
można zrobić lepiej, aby w efekcie przyciągnąć jeszcze więcej gości, którzy wracają za-
dowoleni z poziomu krynickiego Forum – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodni-
czący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy.
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partnerów zagranicznych, w tym me-
dialnych.
Czy machina organizacji 29. edycji
Forum Ekonomicznego już ruszyła? Są
pomysły na modyfikacje, które dodat-
kowo mogą podnieść wartość tego pre-
stiżowego wydarzenia?

– Jak najbardziej. Pracujemy rów-
nolegle nad przygotowaniem Forum
Ekonomicznego, Forum Europa – Ukra-
ina i Europejskiego Kongresu Gospo-
darczego. Wszystkie te wydarzenia to

duże przedsięwzięcia, wymagające
– mimo wielu lat doświadczeń – dużo
wysiłku i czasu. Chcemy, aby nie tylko
nie traciły, ale wręcz zyskiwały na war-
tości i zdobywały uznanie u coraz to no-
wych uczestników. Skorzystamy na tym
nie tylko my i uczestnicy, lecz także mia-
sto, bo przecież wydarzenie organizo-
wane na taką skalę to ogromny zysk
z bazy noclegowej, gastronomii, usług.
Jednocześnie infrastruktura, którą przy-
gotowujemy w Krynicy dla gości Forum

Ekonomicznego, może służyć również
tym, którzy przyjeżdżają na Festiwal
Biegowy. Myślę, że wydarzenie, o którym
tak dużo się mówi, po części przyczynia
się do tego, że Krynica jest cenionym
miejscem i przyciąga coraz więcej osób
– w tym roku padł rekordowy wynik ru-
chu turystycznego. Myślę, że jesteśmy
współautorami tego sukcesu.

Rozmawiał 
Mariusz Gryżewski

Zygmunt Berdychowski, 
przewodniczący Rady Programowej
Forum Ekonomicznego w Krynicy



www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI118

Obrady tegorocznego Kongresu
590, odbywającego się w Cen-
trum Wystawienniczo-Kongre-

sowym G2A Arena w Jasionce, otworzył
marszałek województwa podkarpac-
kiego Władysław Ortyl. Powiedział on,
że organizacja imprezy w jego regio-
nie potwierdza szybki rozwój Podkar-
pacia i jego rosnące znaczenie dla go-
spodarki. Z kolei prezydent RP Andrzej
Duda mówił o szczególnym wymiarze
Kongresu, który odbywa się w 100.
rocznicę odzyskania niepodległości.
Wyraził on również radość z powodu du-
żego zainteresowania spotkaniem ze
strony przedstawicieli władz państwo-
wych oraz biznesu. – Mamy naszą Stra-
tegię Odpowiedzialnego Rozwoju.
Mamy w związku z tym realizowanych
w tej chwili wiele programów. Jak moż-
na ten rozwój do tej pory ocenić? Myślę,
że dobrze. A dzisiaj miałem możliwość
usłyszeć, że nawet bardzo dobrze. Spo-
tkałem się przed chwilą z przedstawi-
cielami polskich przedsiębiorców, tzw.

aniołami biznesu. I zapytałem o tę oce-
nę w stosunkowo wąskim gronie, więc
każdy mógł się wypowiedzieć i każdy
mógł szczerze powiedzieć, co sądzi
na temat obecnej sytuacji – podkreślił
prezydent.

Biznesmeni oceniają 
politykę rządu

Prezydent powiedział również, że
podczas spotkań z biznesmenami py-
tał ich o opinie na temat czekającej na
jego podpis ustawy o Pracowniczych
Planach Kapitałowych. – Opinie te były
pozytywne – stwierdził Duda. Zdaniem
pytanych PPK stanowić będą oczywiście
pewne dodatkowe obciążenie dla pra-
cowników, jednak dzięki nim powstaną
silne instrumenty kapitałowe, które sta-
ną się kołem zamachowym dla polskiej
gospodarki.

Prezes Narodowego Banku Pol-
skiego Adam Glapiński, który również
wziął udział w inauguracji wydarze-
nia, zwrócił uwagę na szybki rozwój go-

spodarczy Polski. Dodał jednocześnie,
że tak szybkie tempo wzrostu PKB bu-
dzi zdumienie analityków z całego świa-
ta. Według danych GUS w III kwartale
2018 roku wzrost gospodarczy prze-
kroczył 5 proc. Zdaniem Glapińskiego
polska gospodarka jest najbardziej dy-
namiczna w całej Europie. – Należymy
do krajów, które są najbardziej inklu-
zywnym obszarem wzrostu. Nasz wzrost
najlepiej rozkłada się na całe społe-
czeństwo – dodał.

Prezentacje firm 
i dyskusje tematyczne

Zainteresowanie przybyłych na Kon-
gres 590 wzbudziły stoiska wielkich
firm państwowych. Wśród nich znalazły
się: Orlen oraz KGHM. Na stoisku tego
ostatniego zwiedzający mogli sfoto-
grafować się ze sztabką złota o warto-
ści 800 tys. zł. W promocyjnych cenach
swoje produkty sprzedawał Lewiatan.

Pierwszy dzień Kongresu upłynął
pod znakiem dyskusji, m.in. na tematy

Kongres 590 – jak uwolnić 
potencjał polskiej gospodarki?
Tegoroczny Kongres 590 upłynął pod znakiem debat poświęconych możliwości uwolnie-
nia potencjału gospodarki naszego kraju. W dniach 15–16 listopada miała miejsce 3. edy-
cja jednego z największych wydarzeń ekonomicznych w Polsce. Przedstawiciele biznesu,
polityki, nauki, sztuki oraz organizacji pozarządowych wzięli udział w wydarzeniu, którego
celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarki w oparciu o rodzimy kapitał.

Wojciech Ostrowski

�





związane z: cyfryzacją administracji,
technologią, a nawet perspektywami
polskiej piłki nożnej. O futbolu dyskuto-
wali przedstawiciele związanych z nim
branż. W dyskusji uczestniczył Zbi-
gniew Jagiełło, prezes PKO Banku Pol-
skiego, sponsora strategicznego polskiej
ekstraklasy. Wśród pozostałych uczest-
ników znaleźli się: Dariusz Mioduski,
prezes i właściciel klubu Legia War-
szawa, oraz Marek Szkolnikowski, dy-
rektor programu TVP Sport. Uczestnicy
debaty podkreślili, że kondycja pol-
skiej piłki nożnej nie jest adekwatna do

naszych osiągnięć gospodarczych. Ko-
nieczne są działania zmierzające do po-
prawy tej sytuacji. Jako jedną z metod
zaradczych podano inwestycje w nowe
technologie.

Prezydent nagradza
Na zakończenie pierwszego dnia

Kongresu prezydent Andrzej Duda przy-
znał Nagrody Gospodarcze Prezyden-
ta RP. Głównym celem ustanowienia
tego wyróżnienia jest uhonorowanie
przedsiębiorstw, które w największym
stopniu przyczyniają się do rozwoju
polskiej gospodarki, promują nasz kraj
na arenie międzynarodowej i mogą
stanowić wzór dla innych firm.

Nagrody wręczono w kilku katego-
riach. Firma Ultratech, zgłoszona przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego, otrzymała nagrodę
w kategorii Lider Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Ultratech rozpoczął

swoją działalność w 2000 roku. Sie-
dziba firmy znajduje się w Rzeszowie,
a przedmiotem jej działalności jest
produkcja podzespołów i części na za-
mówienie zagranicznych producen-
tów działających w branży lotniczej
i energetycznej. Przedsiębiorstwo Ce-
ramika Paradyż nagrodzone zostało
w kategorii Narodowy Sukces. Do kon-
kursu zgłosił je Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego. Natomiast
w kategorii Międzynarodowy Sukces
nagrodzona została firma Vigo System,
którą zgłosiły dwie instytucje: Agencja

Rozwoju Przemysłu i Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckie-
go.

Nagrody otrzymały również: PKO
Bank Polski w kategorii Odpowiedzial-
ny Biznes, MB – Pneumatyka w kategorii
Firma Rodzinna i Photon Entertainment
w kategorii STARTUP_PL. Ostatni wy-
mieniony laureat stworzył pierwszy na
świecie model interaktywnego robota
dla dzieci. Urządzenie wyprodukowano
jako narzędzie edukacyjne, które rozwija
się wraz z dzieckiem.

W kategorii specjalnej Badania
i Rozwój prezydent Andrzej Duda przy-
znał nagrodę firmie Astronika, którą
zgłosiła Polska Agencja Inwestycji

i Handlu, zaś Indywidualną Nagrodę
Gospodarczą Prezydenta RP otrzymał
Zbigniew Grycan. W latach 1980–2000
był on właścicielem firmy Zielona Bud-
ka. Obecnie lody Grycan sprzedawane
są w 11 krajach europejskich i azjatyc-

kich, a wytwarzające je przedsiębior-
stwo zatrudnia 1200 osób.

Ostatnim wyróżnieniem wręczanym
podczas pierwszego dnia Kongresu
była Nagroda z okazji 100-lecia odzy-
skania niepodległości. Otrzymała ją
Warszawska Fabryka Platerów HEFRA.
W przypadku tej kategorii wyróżniona fir-
ma musiała prowadzić działalność go-
spodarczą przynajmniej od 100 lat.

Drugi dzień Kongresu
Drugiego dnia uczestnicy przybyli

na Kongres 590 mogli być świadkami

prezentacji niewielkiego, innowacyjnego
pojazdu miejskiego Triggo. Zainstalo-
wany w nim silnik elektryczny umożliwia
mu osiągnięcie prędkości 90 km/h i za-
sięgu do 100 km. Prace nad polskim sa-
mochodem elektrycznym możliwe były
dzięki wsparciu finansowemu ze strony
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, Narodowego Centrum Badań
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Mamy naszą Strategię Odpowiedzialnego Roz-
woju. Mamy w związku z tym realizowanych w tej
chwili wiele programów. Jak można ten rozwój do
tej pory ocenić? Myślę, że dobrze. A dzisiaj mia-
łem możliwość usłyszeć, że nawet bardzo dobrze.
Spotkałem się przed chwilą z przedstawicielami
polskich przedsiębiorców, tzw. aniołami biznesu.
I zapytałem o tę ocenę w stosunkowo wąskim gro-
nie, więc każdy mógł się wypowiedzieć i każdy
mógł szczerze powiedzieć, co sądzi na temat
obecnej sytuacji.

Należymy do krajów, które są najbardziej inklu-
zywnym obszarem wzrostu. Nasz wzrost najlepiej
rozkłada się na całe społeczeństwo.

�





i Rozwoju oraz prywatnych inwestorów.
Projekt auta opracowali inżynierowie
z Warszawy, a jego testy rozpoczną się
już w przyszłym roku. – Jesteśmy o krok
od tego, by na polskich ulicach pojawi-
ły się nieemisyjne samochody. Mam na-
dzieję, że pojawią się one w miejscach,
w których są szczególnie potrzebne, na
przykład na ulicach Krakowa – powie-
dział wicepremier, minister nauki i szkol-
nictwa wyższego Jarosław Gowin.

Drugi dzień Kongresu 590 w dużej
mierze poświęcony był tematyce zwią-
zanej z polską ekonomią. Jednym z te-
matów poruszanych w czasie spotkań
była kondycja polskiego przemysłu
zbrojeniowego i jego możliwości roz-
woju. Zastanawiano się również nad
wpływem tej branży na inne działy go-
spodarki. Podkreślano, że kondycja
zbrojeniówki poprawia się, choć pro-
blemy oczywiście występują i są zwią-
zane głównie z jej restrukturyzacją. Wi-
doczny od kilku lat wzrost nakładów na
obronność pozytywnie wpłynął na kon-
dycję polskich firm zbrojeniowych
– twierdzili uczestnicy spotkań – jednak
przychody są ciągle zbyt małe. Naj-
większe problemy wiąże się z pozy-
skaniem środków na prace badaw-

czo-rozwojowe i innowacje. Zdaniem
mówców jedną z przeszkód na drodze
do innowacyjności są również wady

w prawie dotyczącym własności inte-
lektualnej.

Mateusz Morawiecki: 
„Uwolniliśmy potencjał 
polskiej gospodarki”

Uczestnicy przybyli na Kongres 590
mogli uczestniczyć w spotkaniu z pre-
mierem Mateuszem Morawieckim. Po-
wiedział on m.in.: – Uwolniliśmy poten-
cjał polskiej gospodarki. Najszybszy

wzrost gospodarczy w Unii Europej-
skiej w tym kolejnym kwartale, który po-
dał Eurostat. Jest się z czego cieszyć.

Zdaniem szefa polskiego rządu
w naszym kraju realizowany jest obec-
nie model zrównoważonego wzrostu.
Celem rządu było doprowadzenie do
równowagi między rozwojem gospo-
darczym a poprawą warunków życia
mieszkańców. Istotnym elementem tego
rozwoju jest innowacyjność. – Chcemy,
żeby szybko rosły wynagrodzenia na-
szych pracowników. Wierzymy, że wte-
dy będą państwo jeszcze bardziej do-
ceniać pracodawców, przedsiębiorców
– powiedział premier.

Drugiego dnia doszło też do podpi-
sania porozumienia między spółkami:
H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szy-
nowych, PKP Cargo SA oraz Jastrzębską
Spółką Węglową dotyczącego budowy
lokomotyw zasilanych wodorem. Do-
kument przewiduje, że wszystkie trzy
podmioty będą podejmować wspólne

działania mające na celu opracowanie
metody komercyjnego wykorzystywania
wodoru na kolei. Wiąże się to z pro-
dukcją zupełnie nowego taboru. – Mam
nadzieję, że w najbliższej przyszłości bę-
dziemy mogli zaprezentować efekt pra-
cy naszych podmiotów. Chcemy ko-
rzystać z tego rozwiązania, gdy już tra-
fi na rynek – oświadczył prezes PKP Car-
go Czesław Warsewicz.

Podsumowanie Kongresu
Na zakończenie drugiego dnia po-

dziękowania dla uczestników wyraził Łu-
kasz Oprawski. – Tegoroczna, trzecia już
edycja Kongresu 590 okazała się naj-
większą i wedle przekazów medial-
nych najbardziej udaną odsłoną na-
szego wydarzenia. Dziękuję za przyby-

cie blisko 6 tysiącom gości, w tym 4 go-
ściom honorowym z panem Prezyden-
tem RP Andrzejem Dudą na czele, oraz
6 gościom specjalnym. Dziękuję również
170 partnerom za udział w Kongresie
i współtworzenie unikatowej atmosfery
wydarzenia na ponad 100 stoiskach wy-
stawienniczych – zwrócił się do zebra-
nych.

Jak zaznaczył, w tym roku obsługą
medialną wydarzenia zajmowało się aż
600 dziennikarzy. W dyskusjach pane-
lowych brało zaś udział prawie 500
uczestników. Odbyło się ponad 100 pa-
neli zorganizowanych w ramach 17
bloków tematycznych, natomiast liczba
wszystkich uczestników przybyłych na
Kongres 590 świadczy o znaczeniu im-
prezy dla polskich przedsiębiorstw.

Kongres 590 staje się ważnym miej-
scem, gdzie dyskutowane są problemy
związane z rozwojem gospodarczym
Polski. Rangi wydarzeniu nadaje obec-
ność przedstawicieli władz państwo-
wych z prezydentem i premierem na
czele oraz wielu przedstawicieli mediów
i środowisk gospodarczych. Oprawski
wyraził nadzieję, że w przyszłym roku
wydarzenie będzie równie udane. �
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Jesteśmy o krok od tego, by na polskich ulicach
pojawiły się nieemisyjne samochody. Mam na-
dzieję, że pojawią się one w miejscach, w których
są szczególnie potrzebne, na przykład na ulicach
Krakowa.

Chcemy, żeby szybko rosły wynagrodzenia na-
szych pracowników. Wierzymy, że wtedy będą
państwo jeszcze bardziej doceniać pracodawców,
przedsiębiorców.
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Oferta WZL 2 jest kierowana do wojska,
ale nie tylko. Część oferty jest zaadre-
sowana do odbiorców z rynku cywil-
nego. Jak ważny jest dla zakładu roz-
wój tego segmentu?

– Przygoda Wojskowych Zakładów
Lotniczych Nr 2 z lotnictwem cywilnym
zaczęła się od małego lotnictwa i w tym
segmencie nadal działamy, czego przy-
kładem jest zawarta z firmą Diamond
Aircraft Industries GmbH N.A. umowa o
utworzeniu Autoryzowanego Centrum

Serwisowego na terenie bydgoskich
zakładów dla następujących typów sa-
molotów: DA20-C1, DA40-NG, DA40-D,
DA40-180/XLS/CS, DA42-NG, DA40-NG,
DA62. Oprócz samego serwisu w ra-
mach Autoryzowanego Centrum Ser-
wisowego realizowana będzie także
sprzedaż części. Prowadzone są rów-
nież rozmowy w zakresie uruchomienia
sprzedaży samolotów Diamond przez
WZL 2. Obecnie jesteśmy Autoryzowa-
nym Centrum Serwisowym dla samo-
lotów CIRRUS następujących typów: Cir-
rus SR20, Cirrus SR22 i Cirrus SR22T,
a wspomniana umowa stanowić będzie
znaczące poszerzenie oferty serwisowej.

W ostatnich latach coraz intensyw-
niej rozwijamy ofertę dla dużego lot-

nictwa i w ten kierunek mocno inwe-
stujemy. To oczywiście odzwierciedla za-
potrzebowanie rynkowe, na które od-
powiednio reagujemy. W powietrzu
mamy coraz więcej samolotów, a stacji
do ich obsługi nie przybywa w takim
tempie. Na tę chwilę jesteśmy certyfi-
kowani na obsługę liniową w zakresie
następujących statków powietrznych:
ATR 42/72, Embraer 170/190, Boeing 737,
Bombardier Q400, natomiast przygo-
towujemy się do obsługi ciężkiej i w tym
zakresie poczynione zostały już inwe-
stycje. Obsługa lekka obejmuje czyn-
ności wykonywane przed startem sa-
molotu, które nie wymagają poważ-
nych prac demontażowych statku po-
wietrznego. Pozostały zakres obsługi

Niezależni, elastyczni, profesjonalni
Rozwijając działalność, WZL Nr 2 planuje inwestycje
związane z narzędziami do obsługi obu rodzajów samo-
lotu – Embraer 170 i 190, czyli odrzutowych, oraz ATR
42 i 72, czyli turbośmigłowych – w taki sposób, aby 
w perspektywie długoterminowej być przygotowanym 
na każdą ewentualność, niezależnie od trendów 
panujących na rynku lotniczym – mówi Paweł Łubiński,
Business Development Manager w Wojskowych 
Zakładach Lotniczych Nr 2 SA.



określa się jako obsługę ciężką. Aby za-
kwalifikować się do tych zadań, musi-
my spełniać warunki w trzech obsza-
rach: zasobów ludzkich, narzędzi oraz
infrastruktury.
W tę infrastrukturę mocno państwo za-
inwestowali, ale wiem, że to jeszcze nie
koniec realizowanych projektów. Cze-
go udało się dotychczas dokonać i cze-
go dotyczą najbliższe plany?

– Obecnie dysponujemy hanga-
rem, w którym zlokalizowana jest ma-
larnia, i hangarem, który służy do ob-
sługi technicznej oraz wykonywania
przeglądów technicznych samolotów.
Pojawia się u nas coraz więcej samo-
lotów z różnych zakątków świata, np. sa-
molot Embraer 195, który wykonuje
operacje dla linii Air Burkina. Chciałbym
podkreślić, że rozwijamy się w kierun-
ku niezależnej organizacji obsługowej.
Podczas gdy wiele innych organizacji
obsługowych związanych jest z liniami
lotniczymi i stanowi ich zaplecze tech-
niczne, co z punktu widzenia bizneso-
wego stanowi pewną gwarancję okre-
ślonego poziomu pracochłonności, my
jesteśmy niezależną organizacją MRO
(Maintenance, Repair and Overhaul
– przyp. red.) – i taki status chcemy utrzy-
mać. Głównym klientem są firmy
leasingowe, które poszukują koopera-
cji właśnie z takimi organizacjami jak

nasza, bo mają świadomość, iż w po-
zostałych organizacjach MRO priorytet
mają statki powietrzne z danej linii lot-
niczej. Wraz z rozwojem widzimy, że
mamy za mało slotów w stosunku do
liczby zapytań ofertowych, stąd po-
trzeba rozpoczęcia inwestycji w kolejny
hangar obsługowy, dostosowany do ty-
pów samolotów, które zgodnie z certy-
fikatem możemy i będziemy obsługiwać.
Wymiarowo – zgodnie z założeniami
– planujemy, aby obiekt ten pomieścił
samolot typu Boeing 737-800, który bę-
dzie realizował przewozy najważniej-
szych osób w państwie jako samolot VIP.
W tym miejscu warto podkreślić, iż
WZL 2 uczestniczy we wsparciu 1. Bazy

Lotnictwa Transportowego od przylotu
pierwszej jednostki, co miało miejsce
w listopadzie 2017 roku.
Jak dynamicznie zmienia się rynek, któ-
ry obsługuje WZL Nr 2?

– Po pierwsze analiza rynkowa
wskazuje na bardzo dynamiczny przy-
rost samolotów, zarówno nowej gene-
racji, które są wprowadzane na rynek,
jak i tych, które są od dawna eksplo-
atowane. W tym obszarze pojawi się
w przyszłości kolejny segment rynku
związany ze zmianą samolotów pasa-
żerskich na samoloty cargo. Dziś sa-
moloty są zazwyczaj leasingowane i to
gównie leasingodawcy dokonują in-
westycji w nowy sprzęt. Warto śledzić
terminy umów leasingowych, bo ich
zakończenie oznacza przedłużenie
umowy albo poszukiwanie nowego
klienta. Po tym okresie przestoju nastę-
puje serwis i przygotowanie techniczne
samolotu, a często również malowanie.
Ile trwa proces obsługi samolotu i ma-
lowania?

– Wszystko zależy od powierzchni
samolotu. Zakładając, że mamy do
czynienia z samolotem na 100 miejsc
siedzących, proces ten – od przyjęcia
samolotu, tzw. inspekcji, przez zdjęcie
starej powłoki i zabezpieczenie samo-
lotu, po malowanie i etykietowanie – zaj-
muje około 10 dni. W malowaniu wy-

stępują dwie techniki Base Coat-Clear
Coat i High-solid. W przypadku tej
pierwszej zmiana powłoki zalecana
jest po 8 latach, a dla techniki High-so-
lid – po 6 latach. Jednak jeśli samolot
operuje tam, gdzie są częste starty i lą-
dowania nad morzem, oceanem, czyn-
niki atmosferyczne mają wpływ na stan
powłoki. Podobnie kolor powłoki – ciem-
ny jest bardziej narażony na promie-
niowanie UV. W takich przypadkach
zmiany powłoki będą odbywać się dużo
częściej. Ciekawostką może być fakt, że
podkłady i farby na Embraer 190 ważą
ok. 100 kg, a na Boeinga 777 ponad
230 kg. W naszej firmie docelowo chce-
my, aby malowanie było ostatnim eta-

pem kompleksowej obsługi samolotu,
jaką chcemy być w stanie zapewnić.
Jak długa jest kolejka oczekujących
maszyn?

– Jeśli chodzi o obsługę samolotów,
to mamy do czynienia zarówno ze zle-
ceniami ad hoc, jak i z wieloletnimi, sta-
łymi klientami, którzy układają plan re-
alizowanych prac z dużym wyprzedze-
niem. Jeśli terminy rezerwacji hangaru
się pokrywają, wygrywa ten, kto myśli
przyszłościowo i zgłasza się do nas od-
powiednio wcześnie, a przy okazji jako
pierwszy wpłaca zaliczkę.
Czy duża jest konkurencja w zakresie
prac oferowanych przez WZL Nr 2?

– Na świecie tak, natomiast na ryn-
ku europejskim już mniejsza, jednak wie-
le firm obsługowych jest przypisanych
do konkretnych przewoźników. Zasad-
niczo doszukiwałbym się raczej pro-
blemu z brakiem stacji obsługowych,
a już na pewno z brakiem wolnych slo-
tów, niż z nadmierną konkurencją w tym
zakresie na rynku lotniczym.
Czy zauważają państwo w swojej spe-
cjalizacji problem związany z brakiem
fachowców?

– Tak, to rzeczywiście poważny pro-
blem, który dotyka chyba wszystkie fir-
my z segmentu MRO. Proces wykształ-
cenia mechanika, zakończony licencją,
jest bardzo długi. Dlatego w WZL Nr 2
od 2 lat prowadzimy konsekwentną
politykę rozwoju kadr w obszarze du-
żego lotnictwa cywilnego. Wyłuskujemy
spośród personelu najlepszych spe-
cjalistów i wysyłamy ich na długoter-
minowe szkolenia składające się z wie-
lu modułów, które obejmują zarówno
podstawową wiedzę lotniczą, jak i prak-
tyczną wiedzę związaną z obsługą da-
nego samolotu. Kolejnym etapem po
30 dniach szkolenia na dany typ statku
powietrznego są miesiące zdobywania
doświadczenia, które upoważniają
do uzyskania odpowiedniej adnotacji
o nabytych kwalifikacjach.
Jaki mają państwo dorobek w zakresie
autorskich rozwiązań i innowacyjnych
technologii?

– Każda firma pracuje nad wła-
snym know-how, na które składają się
doświadczenia, przemyślenia i analizy.
Na chwilę obecną kluczowymi przy-
szłościowymi rozwiązaniami są te z za-
kresu IT. Współcześnie skracanie cza-
su pracy i wszelkich procesów wystę-
pujących w organizacji poprzez go-
spodarkę magazynową, planowanie,
zarządzanie reklamacjami jest nie tyle
pożądane, ile wręcz konieczne. Dziś
jesteśmy w przededniu inauguracji
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Współcześnie skracanie czasu pracy i wszelkich
procesów występujących w organizacji poprzez
gospodarkę magazynową, planowanie, zarzą-
dzanie reklamacjami jest nie tyle pożądane,
ile wręcz konieczne. Dziś jesteśmy w przededniu
inauguracji nowych rozwiązań IT, które właśnie
taki mają cel. Wiele kroków zostało już podjętych.
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nowych rozwiązań IT, które właśnie taki
mają cel. Wiele kroków zostało już pod-
jętych. Przyszły rok będzie dla nas prze-
łomowy, ponieważ zamkniemy kolejne
wdrożenia IT, zakończymy inwestycję
związaną z przygotowaniem nowego
hangaru, zintegrujemy proces zaku-
pów z potrzebami zgłaszanymi na pro-
dukcji, a także zainwestujemy w nowe
narzędzia do obsługi samolotów.
Co daje dziś takiemu usługodawcy
jak WZL 2 przewagę rynkową nad
konkurencją?

– Klient oczekuje dziś przede
wszystkim elastyczności. We wspo-
mnianym procesie negocjacji między
leasingodawcą a przyszłym klientem
musimy – jako MRO, czyli ogniwo po-
między – dostosowywać się do per-
manentnie zmieniających się warun-
ków technicznych, które cały czas
ewoluują, i być w stanie szybko zare-
agować na nowe ustalenia.
W codzienności firmy specjalizującej
się w obsłudze samolotów na pewno
zdarzają się problemy i szczególnie wy-
magające zadania. Z jakimi wyzwaniami
się państwo spotykają?

– Jako przykład może posłużyć usłu-
ga malowania wykonywana dla ku-
wejckich linii lotniczych, gdzie nie lada
wyzwaniem było przełożenie nietypowej
grafiki z przygotowanych wcześniej
szablonów na samolot. Zajęło to więcej
czasu niż w przypadku zwykłej grafiki,
ale wybrnęliśmy i uzyskaliśmy bardzo
satysfakcjonujący efekt.
Jakie są prognozy dla rozwoju rynku
lotniczego i jak te informacje wykorzy-
stuje WZL 2 w Bydgoszczy?

– Zdecydowanie optymistyczne.
Jak wykazuje analiza przygotowana
przez Oliver Wyman, obejmująca okres

2018–2028, w kolejnych latach zauwa-
żalnie wzrośnie liczba aktywnie użytko-
wanych samolotów. Nawet przyjmując
pesymistyczny wariant, i tak szacuje
się, że nastąpi zauważalny wzrost licz-
by samolotów, a w efekcie również ope-
racji lotniczych. Z punktu widzenia MRO
starzejąca się flota stanowi czynnik na-
pędzający biznes – jak wiadomo, eks-
ploatowane długookresowo maszyny
wymagają częstszych i bardziej absor-
bujących prac mechanicznych. Rów-
nolegle istotnym czynnikiem wpływają-
cym na działalność linii lotniczych są
ceny paliw. Najogólniej rzecz ujmując, na
krótkich dystansach bardziej efektywne
ekonomicznie są samoloty z silnikami
turbośmigłowymi, a na dłuższych – z sil-
nikami odrzutowymi. Kiedy ceny ropy
były na rekordowo niskich poziomach,
linie lotnicze dużo bardziej przychylnym
okiem patrzyły na samoloty z silnikami
odrzutowymi, ale gdy sytuacja się zmie-

nia, poziom kosztów związany z paliwem
powoduje odwrotny trend. Nasz główny
klient – jeden z największych leasingo-
dawców na świecie – Nordic Aviation
Capital, który w swojej flocie ma ponad
400 statków powietrznych – potwierdza
taki stan rzeczy, wskazując, kiedy po-
szczególne typy samolotów cieszą się
większym zainteresowaniem wśród ope-
ratorów.

Zupełnie innym aspektem, który
warto rozpatrywać w świetle bieżącej sy-
tuacji i prognoz dla lotnictwa cywilnego,
jest awaryjność statków powietrznych.
I tak np. samoloty Q400 z uwagi na niż-
sze zużycie paliwa są tańsze w eks-
ploatacji, ale słynne problemy z pod-
woziem tego samolotu są na pewno po-
wszechnie znane i decyzja o wcią-
gnięciu danego typu statku do floty
musi również uwzględniać takie kwestie.
Rzecz jasna, tego typu usterki wychodzą
po latach i nie mogły być przewidziane
wcześniej.

Rozwijając działalność, WZL Nr 2
planuje inwestycje związane z narzę-
dziami do obsługi obu rodzajów samo-
lotu – Embraer 170 i 190, czyli odrzuto-
wych, oraz ATR 42 i 72, czyli turbośmi-
głowych – w taki sposób, aby w per-
spektywie długoterminowej być przy-
gotowanym na każdą ewentualność,
niezależnie od trendów panujących na
rynku lotniczym. Mamy wiele cieka-
wych zapytań na rok 2019, w tym zwią-
zanych z obsługa ciężką – czekamy je-
dynie na formalne pozwolenie w postaci
certyfikatu. To będzie na tyle duża zmia-
na, że już w tej chwili mamy sygnały
o chęci nawiązania z nami współpracy
długoterminowej.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Tegoroczne Forum jest organizo-
wane pod hasłem: „Ukraina po
2019 roku. Ile zmiany, ile kontynu-

acji?”. Od 2007 roku Forum jest jednym
z kluczowych wydarzeń, za którymi stoi
marka Instytutu Studiów Wschodnich.
Trudny proces potrzebnych Ukrainie re-
form, bolesny konflikt, który od kilku lat
wyniszcza naszego sąsiada, wreszcie
potencjalne skutki możliwych w wyniku
przyszłorocznych wyborów parlamen-
tarnych i prezydenckich zmian na szczy-
tach władzy to tematy, które zostaną
podjęte w ramach styczniowej debaty.

Bez względu na wszystkie widoczne
słabości na Ukrainie można dostrzec sy-
gnały poprawy sytuacji gospodarczej,
na co wpływ ma ożywienie współpracy
gospodarczej i politycznej z Zacho-
dem. Wciąż słabo widoczne są jednak
efekty rozpoczętej naprawy kraju, a ob-
serwować można pogłębiające się po-
działy polityczne. Niestabilność gospo-
darki i powszechny niedostatek powo-
dują rosnące niezadowolenie społecz-
ne. Jaka będzie polityka nowych władz,
które już niebawem poznamy, i czy
Ukraina wykorzysta możliwości, które
daje współpraca z krajami Unii Euro-
pejskiej i NATO? Jakie kolejne kroki
powinien podjąć Kijów i jego zachodni
partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój
i integrację Ukrainy ze strukturami eu-
ropejskimi i euroatlantyckimi? Eksper-
ci zastanowią się nad kluczowymi pro-
blemami, z którymi nasi wschodni są-
siedzi muszą sobie poradzić, aby kon-
tynuować obraną kilka lat temu drogę
reform i transformacji kraju.

W Forum weźmie udział ponad
800 uczestników z Polski, Ukrainy, kra-
jów UE i USA, wśród nich przedstawi-
ciele rządów, dyplomacji, biznesu, sa-
morządów, instytucji unijnych, organi-
zacji międzynarodowych, ośrodków
analitycznych i kół eksperckich. Za-

planowano ponad 30 paneli dyskusyj-
nych poświęconych zagadnieniom go-
spodarczym, politycznym i społecz-
nym, prezentacje ukraińskich regio-
nów i wybranych sektorów gospodarki.
Tradycyjnie nie zabraknie również oka-
zji do rozmów kuluarowych.

Wydarzeniem towarzyszącym XII
Forum Europa – Ukraina są III Targi
Wschodnie. Firmy, które zaprezentują
się uczestnikom Forum, będą repre-
zentować wiele branż, w tym informa-

tyczną i nowych technologii, finansową,
ubezpieczeniową, budowlaną, moto-
ryzacyjną i lotniczą oraz turystyczną. Nie
zabraknie też przedstawicieli biznesu ze
środowiska FMCG oraz osób zajmują-
cych się rekrutacją i alokacją zasobów
ludzkich. Ta część Forum rozrasta się
z roku na rok, a organizatorzy liczą na
obecność ponad 100 wystawców. Wstęp
na targi jest bezpłatny.

W styczniu w rzeszowskiej G2A Are-
nie premierę będzie miał kolejny projekt
Instytutu Studiów Wschodnich. 25 stycz-
nia obok kwestii ukraińskich uczestnicy
będą rozmawiali także o szansach i per-
spektywach współpracy z kolejnym
państwem z tego pogranicza. Forum
Słowackie jest odpowiedzią na rozwi-
jające się w dużym tempie relacje po-
między Polską i Słowacją. Uczestnicy
pochylą się nad kwestiami związanymi
z wymianą transgraniczną, bezpie-
czeństwem energetycznym, wyzwa-
niami w edukacji czy transporcie, wresz-
cie turystyką i wymianą kulturalną. �

Już w styczniu XII Forum 
Europa – Ukraina w Rzeszowie
W ostatnich dniach stycznia (24–25) w Rzeszowie podczas Forum Europa – Ukraina,
organizowanego już po raz dwunasty przez Instytut Studiów Wschodnich, międzynaro-
dowe grono gości z Polski i Ukrainy, ale także z innych krajów Europy i świata, będzie
dyskutować o scenariuszach możliwych dla Ukrainy po wyborczym roku 2019.
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Wtym roku seminarium odbyło
się 24 września w Centrum Kon-
ferencyjnym Nimbus w War-

szawie. Otworzył je Tomasz Zieliński
– Prezes Polskiej Izby Przemysłu Che-
micznego, który podkreślił wagę i rolę
Programu „Bezpieczna Chemia” jako
istotnego elementu wymiany najlep-
szych praktyk wśród członków Polskiej
Izby Przemysłu Chemicznego.

Tematyka seminarium obejmowała
następujące zagadnienia:
• Digitalizacja infrastruktury przemy-
słowej. Szanse i zagrożenia
• Problemy oceny ryzyka wybuchu wy-
nikające z zapisów Rozporządzenia
o tzw. „minimalnych wymaganiach”
(Atex Users)
• ADR 2019 – rewolucja czy ewolucja
w przepisach dotyczących bezpie-
czeństwa przewozu towarów niebez-
piecznych?
• Zmiany wartości NDS – głos prze-
mysłu chemicznego w Międzyresorto-
wej Komisji ds. Najwyższych Dopusz-
czalnych Stężeń Natężeń Czynników
Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku
Pracy
• Lekcja z historii awarii i wypadków na
przykładzie instalacji amoniakalnych
w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Pu-
ławy SA
• Bezpieczeństwo w dobie organizacji
4.0 – przyszłość w BASF jest cyfrowa
• System Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Procesowym w ANWILU SA.
Niezawodność, innowacyjność, cyfry-
zacja, bezpieczeństwo – cztery żywioły
współczesnej automatyki. Doświad-
czenia producenta systemów detekcji
i bezpieczeństwa gazowego.

Wśród prelegentów nie zabrakło
ekspertów z Deloitte (płk dr Piotr Potejko
– doradca zarządu ds. bezpieczeństwa),
Grupy Wolff sp. z o.o. sp. k. (Mariusz Ba-
licki – specjalista ds. szkoleń Atex), AN-
WIL SA (Krzysztof Wojdyło – kierownik
Biura Bezpieczeństwa Procesowego),

Grupy Azoty SA (Mariusz Cieniuszek
– koordynator ds. BHP, Grupa Azoty SA
Puławy), m/d/r/k Trusted Adviser Group
Sp. z o.o. (Marek Różycki – prezes za-
rządu, doradca ds. bezpieczeństwa),
Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j. (Aleksan-
der Pachole – współwłaściciel), BASF Pol-
ska sp. z o. o. (Paulina Kos – EHS Coor-
dinator) oraz PKN Orlen SA (Łukasz
Stańczak – starszy specjalista w Biurze
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy).

Podczas seminarium uczestnicy
mogli wziąć udział w pokazie kuchni
molekularnej, w prezentacjach organi-
zowanych przez Atest – Gaz A. M. Pa-
chole sp. j. – partnera technicznego Pro-
gramu „Bezpieczna Chemia” oraz sko-
rzystać z treningu wirtualnej resuscytacji
krążeniowo-oddechowej i przeprowa-
dzić wirtualną akcję ratunkową przy uży-
ciu Virtual Reality, którą zorganizowała
firma BASF Polska sp. z o. o. �

Jeszcze więcej bezpieczeństwa
Polska Izba Przemysłu Chemicznego już po raz piąty zorganizowała
seminarium eksperckie „Bezpieczna Chemia” w ramach Programu
„Bezpieczna Chemia”. Jak co roku frekwencja dopisała – na wydarze-
nie zarejestrowało się 106 uczestników – członków Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego, realizatorów Programu „Odpowiedzialność
i Troska”, przedstawicieli administracji oraz instytutów naukowych.

Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
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Rok 2018 jest ważną datą w histo-
rii Polskiej Izby Przemysłu Che-
micznego. W tym roku organiza-

cja obchodzi 30-lecie istnienia. Gdy
trzy dekady temu powstawała Izba, jej
głównym celem było przeprowadze-
nie polskiego sektora chemicznego
przez trudny proces dogłębnej trans-
formacji. Z niewielkiej organizacji, któ-
ra na przełomie lat 80. i 90. wspierała
branżę w przejściu przez transformację
ustrojową, w ciągu trzydziestu 30 lat
PIPC przeobraziła się w największego
przedstawiciela polskiego sektora che-
micznego na arenie krajowej i między-
narodowej.

Początkowo Izba skupiała niewiele
ponad 20 podmiotów. W 2018 roku Izba
może mówić głosem niemalże 140 naj-

ważniejszych firm związanych z prze-
mysłem chemicznym i jako jedyna pol-
ska organizacja ma prawo do repre-
zentowania polskiego przemysłu che-
micznego na forum międzynarodowym.

– Chemia stanowi trzon polskiej
gospodarki i jest jednym z kluczowych
elementów tworzących nowoczesne,
stale rozwijające się państwo. 30 lat do-
świadczeń i ścisłej współpracy z eks-
pertami, środowiskiem akademickim,
licznymi przedsiębiorstwami (także z in-
nych państw) i administracją europejską
jest trwałym fundamentem pozwalają-
cym na efektywne kontynuowanie dzia-
łań przez kolejne dziesięciolecia – pod-
sumowuje jubileusz dr inż. Tomasz
Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego. �

PIPC – Złoty Medal na jubileusz
W październiku 2018 roku podczas V edycji seminarium „Bezpieczna
Chemia” Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego w związku z jubile-
uszem 30-lecia powstania organizacji został przyznany Złoty Medal
„Rynku Inwestycji”.

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemiczne-
go dr inż. Tomasz Zieliński ze Złotym Meda-
lem „Rynku Inwestycji”
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Organizatorom, uczestnikom i pre-
legentom przyświecała idea
stworzenia optymalnego miej-

sca i warunków do wymiany praktyk, do-
świadczeń i wiedzy między realizato-
rami, ale też innymi firmami i ekspertami
z całej branży chemicznej oraz branż
pokrewnych. Jak co roku do Torunia
przyjechało liczne grono przedstawicieli
najważniejszych firm z branży che-
micznej, instytucji i organizacji związa-
nych z tą gałęzią przemysłu, przedsta-
wicieli administracji i naukowców, za-
interesowanych prelekcjami eksper-
tów związanych z czterema głównymi
blokami tematycznymi Forum (odpo-
wiedzialność za środowisko, zarzą-
dzanie bezpieczeństwem, gospodar-
ka wodna, ochrona powietrza i ziemi,
transformacja ku gospodarce o obiegu
zamkniętym).

Forum tradycyjnie otworzył dr inż.
Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego, podkreślając
sens takich spotkań jako dogodnego
miejsca do wymiany poglądów, praktyk
i doświadczeń. Następnie przybyłych go-
ści powitał również przedstawiciel mia-
sta Toruń – Łukasz Szarszewski, dyrek-
tor wsparcia biznesu w Toruniu. Po
tych krótkich i serdecznych powita-
niach oraz prezentacji dotyczącej re-
alizacji programu „Odpowiedzialność

i Troska” w Polsce rozpoczęła się dalsza
część merytoryczna. Każdy ze wspo-
mnianych bloków tematycznych obej-
mował wystąpienia odnoszące się do
najciekawszych problemów i najaktu-
alniejszych wyzwań dla całej branży
chemicznej.

Tematyka poszczególnych wystą-
pień w panelach prezentowała miesza-
ne spojrzenie teoretyków, praktyków
i prawników. Tak skomponowana obsa-
da, ułożona w bloki tematyczne, dawa-
ła poczucie pełnego wyczerpania da-
nego zagadnienia. Przyjęta formuła zo-
stała doceniona przez uczestników Fo-
rum, którzy właściwie do samego końca
uważnie słuchali i żywo dyskutowali.

Drugiego dnia odbyła się debata
strategiczna dotycząca gospodarki
obiegu zamkniętego, która ze względu
na swoją formę była nowością w 15-let-
niej historii Forum Ekologicznego Bran-
ży Chemicznej. Nie była to jednak je-
dyna zmiana w formie, gdyż całe dwu-

dniowe wydarzenie zakończyły prak-
tyczne warsztaty odnoszące się do
„Zmian w gospodarce odpadami”.

XV edycja Forum Ekologicznego
Branży Chemicznej zgromadziła po-
nad 80 przedstawicieli branży che-
micznej i branż pokrewnych z całej
Polski. Ogromna różnorodność uczest-
ników, wśród których byli zarówno teo-
retycy, jak i praktycy na różnych szcze-
blach zarządzania, sprzyjała atmosfe-
rze wymiany doświadczeń i zdobywa-
niu wiedzy. Modyfikacja formy, tj. wy-
raźne wyszczególnienie zagadnień
i skupienie się na konkretnych tematach
ujętych w większe bloki, panel dysku-
syjny czy warsztaty, zauważalnie spo-
tkała się z dużym uznaniem przybyłych
gości, co z kolei wymiernie przełożyło się
na frekwencję podczas trwania całej
konferencji.

Wszystkim przybyłym gościom i pre-
legentom bardzo dziękujemy i już dziś
zapraszamy za rok. �

Forum Ekologiczne 
Branży Chemicznej za nami
4 października zakończyło się dwudniowe XV Forum Ekologiczne Branży Chemicznej.
Konferencja była organizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego wraz z se-
kretariatem programu „Odpowiedzialność i Troska”.
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Choć wiele firm wspomaga się
doradztwem i pośrednictwem
brokerów ubezpieczeniowych,

i tak w bezpośrednim starciu o zakres,
limit ogniowy i cenę na końcu okaże się,
że uzyskanie optymalnej ochrony za
oczekiwaną cenę graniczy z cudem. Za-
pytania do SIWZ z propozycjami obniżki
limitów ogniowych powodują koniecz-
ność unieważnienia przetargów oraz ne-
gocjacji z wolnej ręki i w konsekwencji
wymuszają kompromis, który wpraw-
dzie daje alibi na niedoubezpieczenie
mienia, ale bez wątpienia nie daje spo-
koju. Część majątku pozostaje na ryzyku
własnym i trzeba z tym żyć.

Zainicjowane przez Eko Broker
Sp. z o.o. prace zmierzające do utwo-

rzenia branżowej ubezpieczeniowej gru-
py zakupowej wydają się dobrym po-
mysłem na ustabilizowanie sytuacji
i wspólne działania, które mogą skut-
kować w przewidywalnej przyszłości
strukturalnymi rozwiązaniami najważ-
niejszych problemów ubezpieczenio-
wych poszczególnych przedsiębiorstw.
Benefity z przystąpienia do inicjatywy tzw.
grupy zakupowej były wielokrotnie pre-
zentowane na seminariach i konferen-
cjach. Pomysł spotkał się z zaintereso-
waniem, ale chęć działania była mniej-
sza. Istotą integracji w ramach takiej for-
my relacji z rynkiem ubezpieczeniowym
jest zabezpieczenie podstawowego in-
teresu ubezpieczeniowego członków
grupy, sprowadzającego się do trzech
obszarów: pewności pozyskania ochro-
ny ubezpieczeniowej w oczekiwanym za-
kresie, cenie i czasie; przewidywalności
kosztów ubezpieczenia w dystansie dłuż-

szym niż 12 miesięcy; gwarancji sum
ubezpieczenia odpowiadających ryzyku
maksymalnej szkody ogniowej.

W naszej ocenie wspólne działanie
interesantów ochrony ubezpieczeniowej
w ramach grupy interesu ubezpiecze-
niowego jest najlepszą drogą do wy-
pracowania kompromisu i uzyskania nie
tylko efektów wyliczonych powyżej, lecz
także innych benefitów wynikających
z możliwości zarządzania skumulowa-
nym ryzykiem, składką i stale podno-
szonym bezpieczeństwem ubezpie-
czeniowym członków grupy. Wiemy, że
taka inicjatywa ma bardzo pozytywny
odzew ze strony zainteresowanych
współpracą zakładów ubezpieczeń.
Ubezpieczyciele popierają zasadność
budowania grupy zakupowo-ubezpie-
czeniowej zakładów gospodarki odpa-
dami, jednak to branża odpadowa
musi chcieć sobie w tym pomóc. �

Sezon na ubezpieczenie
Właśnie wchodzimy w sezon odnowień ubezpieczeń zakładów. Tak jak w minionych la-
tach każda instalacja jest w konfrontacji z rynkiem ubezpieczycieli na niewygodnej pozycji.

Małgorzata Mleczak
prezes zarządu, 
Eko Broker Sp. z o.o.
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Przede wszystkim zwrócono uwa-
gę na pakiet dyrektyw unijnych,
który wdrażać ma założenia go-

spodarki odpadami w obiegu za-
mkniętym, a także na pakiet odpadowy,
przyjęty przez polski parlament w lipcu
2018 roku. Kancelaria CMS przepro-
wadziła podczas Forum warsztaty bę-
dące okazją do dyskusji o wpływie
zmian prawa odpadowego na działal-

ność przedsiębiorców gospodarują-
cych odpadami z różnych branż.

Szczególnym zainteresowaniem
uczestników Forum cieszyły się zagad-
nienia dotyczące zmian w Ustawie o od-
padach z dnia 14 grudnia 2012 roku. No-
welizacja tej ustawy, przyjęta na pod-
stawie Ustawy o zmianie ustawy o od-
padach z dnia 20 lipca 2018 roku oraz
niektórych innych ustaw, wprowadziła

szereg nowych obowiązków dla wszyst-
kich podmiotów gospodarujących od-
padami, nawet jeżeli gospodarowanie
odpadami stanowi jedynie uboczną
formę ich działalności. Finalnym skut-
kiem jest to, że rozwiązania prawne, któ-
rych celem było przede wszystkim eli-
minowanie nadużyć na rynku odpadów
komunalnych, wprowadzają także re-
strykcje dla działalności dużych zakła-
dów chemicznych, wywołując koniecz-
ność podjęcia działań inwestycyjnych
oraz dostosowania posiadanych ze-
zwoleń i pozwoleń do nowych przepi-
sów.

Znowelizowane zasady 
magazynowania odpadów

Zmiany objęły w pierwszej kolejno-
ści problem magazynowania odpa-
dów. Dotychczas maksymalny okres
magazynowania odpadów wynosił
3 lata. Okres ten został skrócony do roku
w odniesieniu do wszystkich rodzajów
magazynowanych odpadów z wyjąt-
kiem niezanieczyszczonej gleby wydo-
bywanej w trakcie robót budowlanych,
które stanowią odpady przeznaczone
do wykorzystania do celów budowla-

Nowe regulacje odpadowe 
i nowe wyzwania

W trakcie XV edycji Forum Ekologicznego Branży Chemicznej, zorgani-
zowanej w Toruniu w dniach 3-4 października przez Polską Izbę Prze-
mysłu Chemicznego, szeroko debatowano nad kolejnymi wyzwaniami
dla sektora chemicznego wynikającymi z nowych regulacji odpadowych.

Agnieszka Skorupińska
Adwokat, Lider Praktyki Prawa
Ochrony Środowiska, CMS

Karol Jaworecki
Prawnik, Praktyka Prawa
Ochrony Środowiska, CMS



nych w związku z budową obiektów li-
niowych. Ponadto ograniczono maksy-
malną dopuszczalną masę odpadów,
która może podlegać magazynowaniu
w tym samym czasie. Przyjęto rozwią-
zanie, zgodnie z którym w ramach
zbierania odpadów łączna masa
wszystkich odpadów, które mogą być
magazynowane w tym samym czasie,
nie może przekroczyć połowy maksy-
malnej łącznej masy wszystkich odpa-
dów, które mogą być magazynowane
w okresie roku i które zostały określone
w decyzji wydanej na rzecz posiadacza
odpadów.

Poważne wyzwanie stanowić bę-
dzie dostosowanie do wymagań doty-
czących prowadzenia wizyjnego sys-
temu kontroli miejsc magazynowania
lub składowania odpadów. Przedsię-
biorcy posiadający określone zezwole-
nia i pozwolenia będą mieli obowiązek
uruchomienia tego systemu od 5 mar-
ca 2019 roku. Wymagania co do spo-
sobu prowadzenia wizyjnego systemu

kontroli oraz co do urządzeń technicz-
nych wykorzystywanych do kontroli,
a także regulacje dotyczące przecho-
wywania i udostępniania obrazu, mają
zostać określone w rozporządzeniu mi-
nistra środowiska. Dotychczas rozpo-
rządzenie takie nie zostało wydane,
znany jest jedynie jego projekt. Bazując
na jego treści, można dojść do wniosku,
że minister środowiska zmierza w kie-
runku restrykcyjnego podejścia do spo-
sobu prowadzenia wizyjnego systemu
kontroli. Projekt zakłada m.in. obowią-
zek zapewnienia rejestrowania obrazu
nie tylko całej powierzchni magazyno-
wanych lub składowanych odpadów,
lecz także dróg dojazdowych oraz pasa
otaczającego. W przypadku niektórych
odpadów posiadających właściwości
palne obraz z kamery rejestrującej
musi być dostępny w czasie rzeczywi-
stym dla wojewódzkiego inspektoratu
ochrony środowiska. Przedsiębiorcy
zobowiązani będą do stosowania kamer
typu dzień-noc, dostrajających się au-
tomatycznie do panującego oświetlenia.
Oprócz kamer wymagane będzie sto-
sowanie odpowiednich urządzeń tech-

nicznych systemu kontroli, które po-
winny umożliwiać odtwarzanie obrazu
z zastosowaniem stopklatki, wykony-
wania kopii zapasowej oraz dostępu do
podglądu obrazu w czasie rzeczywistym,
np. przez sieć komórkową GSM oraz
sieć WiFi za pomocą komputera, table-
tu lub telefonu komórkowego. Projekt
przewiduje również szereg wymagań co
do sposobu przechowywania nagrań.

Nowe procedury formalne
Zmiany dotknęły także procedurę

wydawania zezwoleń i pozwoleń na
gospodarowanie odpadami. Do wniosku
o wydanie decyzji niezbędne będzie za-
łączenie szeregu zaświadczeń i oświad-
czeń dokumentujących brak naruszeń
prawa przez przedsiębiorcę lub osoby
wchodzące w skład jego organów. Prze-
widziano obowiązek przedkładania or-
ganowi prowadzącemu postępowanie
tak zwanych operatów przeciwpożaro-
wych, które będą określać warunki
ochrony przeciwpożarowej, a nadto

będą podlegać uzgodnieniu z organa-
mi Państwowej Straży Pożarnej. Do po-
stępowania włączony został komen-
dant powiatowy (miejski) Państwowej
Straży Pożarnej, którego rolą będzie
przeprowadzenie kontroli obiektu przed
wydaniem decyzji. Wymagania zwią-
zane z operatem przeciwpożarowym
oraz kontrolą Państwowej Straży Po-
żarnej nie będą dotyczyć przypadków,
gdy wniosek o wydanie decyzji dotyczy
wyłącznie odpadów niepalnych. Niestety
ustawa nie definiuje pojęcia odpadów
niepalnych, co w praktyce będzie wy-
woływać trudności z określeniem, czy
dany rodzaj odpadu posiada właści-
wości palne. Ponadto w procedurze ko-
nieczne będzie uzyskanie opinii wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta.

Nowelizacja wprowadziła nowe
przesłanki odmowy wydania decyzji
odpadowej. Zmiany w tym zakresie
zmierzają do wykluczenia z obrotu pod-
miotów, które uprzednio naruszały prze-
pisy prawa. Przykładowo, w obecnym
stanie prawnym trzykrotne ukaranie
wnioskodawcy administracyjną karą
pieniężną z art. 194 ustawy o odpadach

obliguje organ do odmowy wydania
zezwolenia na zbieranie lub przetwa-
rzanie odpadów. Gospodarowanie nie-
którymi rodzajami odpadów, w szcze-
gólności zbieranie odpadów niebez-
piecznych, odbywać się może jedynie na
nieruchomości, do której posiadacz od-
padów posiada tytuł prawny w postaci
prawa własności, użytkowania wieczy-
stego, użytkowania albo dzierżawy.

Na podmioty gospodarujące od-
padami, które posiadają określone ro-
dzaje decyzji odpadowych lub pozwo-
lenie zintegrowane, uwzględniające
zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
nałożono obowiązek ustanowienia za-
bezpieczenia roszczeń, które ma za-
pewnić środki na wykonanie zastępcze
decyzji nakazujących usunięcie odpa-
dów, w tym pokrycie kosztów usunięcia
odpadów i ich zagospodarowania łącz-
nie z odpadami stanowiącymi pozo-
stałości z akcji gaśniczej lub usunięcia
negatywnych skutków w środowisku
lub szkód w środowisku.

Obok zmian, które wymagają prze-
prowadzenia działań inwestycyjnych
– jak w przypadku zainstalowania wi-
zyjnego systemu kontroli – nowelizacja
nakłada na przedsiębiorców obowiązek
dostosowania posiadanych decyzji do
nowych wymagań prawnych. Pakiet od-
padowy wszedł w życie  5 września 2018
roku. Począwszy od tego dnia przed-
siębiorcy posiadający zezwolenia lub po-
zwolenia na gospodarowanie odpada-
mi mają 12 miesięcy na złożenie wnio-
sków o aktualizację decyzji. Sankcją za
brak złożenia wniosku spełniającego wy-
magania ustawowe będzie wygaśnięcie
w całości zezwoleń na zbieranie lub
przetwarzanie odpadów, a w przypad-
ku pozwoleń na wytwarzanie odpadów
– wygaśnięcie w zakresie wymagań
dotyczących zbierania lub przetwarza-
nia odpadów. Z kolei w przypadku nie-
złożenia wniosku o aktualizację po-
zwolenia zintegrowanego pozwolenie to
wygaśnie w zakresie obejmującym go-
spodarowanie odpadami.

Nowe przepisy wywołują wiele wąt-
pliwości interpretacyjnych. W praktyce
dostrzegalne są problemy dotyczące
określenia, kogo rzeczywiście dotykają
nowe przepisy, oraz sporządzenia po-
prawnych wniosków o aktualizację de-
cyzji. W przypadku niezłożenia w ter-
minie wniosku spełniającego wyma-
gania ustawowe ryzyko wygaśnięcia de-
cyzji powinno skłonić do szczególnie po-
ważnego potraktowania zmian wpro-
wadzonych na podstawie pakietu od-
padowego. �
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Nowe przepisy wywołują wiele wątpliwości inter-
pretacyjnych. W praktyce dostrzegalne są pro-
blemy dotyczące określenia, kogo rzeczywiście
dotykają nowe przepisy, oraz sporządzenia po-
prawnych wniosków o aktualizację decyzji.
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Kształcenie dualne w Zakładach
Farmaceutycznych Polpharma
Kształcenie dualne, przez wiele lat funkcjonujące w polskim systemie
szkolnictwa, zakłada połączenie teorii z praktyką. Pod koniec lat 90.
zlikwidowano większość szkół zawodowych, w tym szkoły przyzakła-
dowe, w których obowiązywał system kształcenia dualnego.
Przez ostatnie kilkanaście lat pojęcie kształcenia dualnego wiązało
się tylko z praktyczną nauką zawodu bezpośrednio u pra-
codawcy, w zawodach prowadzonych przez zasadnicze
szkoły zawodowe.



Kształcenie związane było z umo-
wą pomiędzy pracodawcą a mło-
docianym pracownikiem. 

Każda osoba korzystająca z kształ-
cenia zawodowego zdaje sobie sprawę,
że musi się ono odbywać w porozu-
mieniu z lokalnymi pracodawcami na te-
renie, z którego dana szkoła pozysku-
je uczniów.

Technikum Nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Starogardzie Gdańskim jest
szkołą zawodową, zatem współpraca
z lokalnymi pracodawcami jest nie-
odzownym warunkiem funkcjonowa-
nia szkoły. Jako dyrektor szkoły staram
się spotykać z przedstawicielami za-
kładów pracy z terenu powiatu staro-
gardzkiego.

Pierwsze rozmowy z przedstawi-
cielami zarządu Zakładów Farmaceu-
tycznych Polpharma rozpoczęły się
w 2015 roku. Efektem tych rozmów była
decyzja o uruchomieniu kształcenia
w zawodzie technik analityk.

8 lipca 2016 roku między przedsta-
wicielami zarządu Zakładów Farma-
ceutycznych a dyrektorem szkoły zo-
stała zawarta umowa o kształceniu du-
alnym uczniów w zawodzie technik
analityk. Jej najważniejszym elementem
było zapewnienie, że praktyczna nauka
zawodu będzie się odbywać w spe-
cjalnie dostosowanych laboratoriach
analitycznych Zakładów Farmaceu-
tycznych Polpharma.

Pierwsze zajęcia naszych uczniów
w laboratoriach Polpharmy rozpoczęły
się w lutym 2017 roku. Do prowadzenia

zajęć Polpharma wyznaczyła swoich
pracowników.

Dzięki możliwościom prawnym dy-
rektor szkoły może zatrudniać do kształ-
cenia zawodowego osoby nieposiada-
jące kwalifikacji pedagogicznych. Za-
trudnienie takie odbywa się za zgodą or-
ganu prowadzącego szkołę, w naszym
przypadku starosty starogardzkiego,
reprezentującego powiat starogardzki.

Obecnie w szkole pracuje dzie-
więciu pracowników Zakładów Far-
maceutycznych Polpharma.

Uczniowie mają swoje zajęcia
w specjalnie przygotowanych labora-
toriach na terenie Zakładów Farma-
ceutycznych Polpharma. Całkowite
koszty ich utrzymania, obsługi tech-
nicznej i pomocy laboratoryjnych spo-
czywają na Zakładach Farmaceutycz-
nych Polpharma. Dodatkowo dzięki
przychylności i zaangażowaniu zarzą-
du Polpharma pomogła w przygoto-
waniu na terenie szkoły pracowni pa-
tronackiej, która została wyposażona
w nowoczesne pomoce naukowe.

Po 2 latach od nawiązania współ-
pracy Polpharma zaangażowała się
również w promowanie i organizację
kształcenia w kolejnym zawodzie – tech-
nik automatyk.

Współpraca z tak wielkim praco-
dawcą jest dla szkoły bardzo ważna i ko-
rzystna – dzięki niej zajęcia z uczniami
prowadzą wysokiej klasy specjaliści,
których w normalnych warunkach szko-
ła nie byłaby w stanie zatrudnić, choćby
ze względów finansowych. Uczniowie
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Tadeusz Burczyk
dyrektor, Zespół Szkół 
Ekonomicznych w Starogardzie
Gdańskim
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cenią sobie, że zajęcia prowadzą prak-
tycy i eksperci. W trakcie wakacji ucznio-
wie mieli możliwość odbywania praktyk
zawodowych wykraczających poza pro-
gram nauczania. Dzięki współpracy z za-
kładami Polpharma chętni uczniowie
mogli odbywać praktyki na terenie za-
kładu, co pozwoliło im jeszcze lepiej za-
poznać się ze specyfiką zawodu, a dla
zakładu było okazją do lepszego przy-
gotowania sobie przyszłych pracowni-
ków.

Mamy nadzieję na uruchomienie
kształcenia w kolejnym zawodzie, tj.
technika technologii chemicznej. Przed-

stawiciele Zakładów Farmaceutycz-
nych Polpharma odwiedzili od 2016 ro-
ku większość gimnazjów i szkół pod-
stawowych, aby zapoznać potencjalnych
kandydatów ze specyfiką kształcenia
w promowanych przez nas kierunkach:
technik analityk i technik automatyk.

Polpharma zawsze ma swój udział
w organizowanych cyklicznie Targach
Edukacyjnych i Pracodawców „Wybie-
ram Przyszłość Zawodową”. Korzysta-
jąc z tej okazji, pokazuje swój zakład
i możliwości rozwoju dla tych, którzy zde-
cydują się swoją przyszłość związać
właśnie z przemysłem chemicznym,
a konkretnie z Zakładami Farmaceu-
tycznymi Polpharma. Dzięki zaangażo-
waniu pracowników Polpharmy w re-
krutację nie musimy się martwić o brak
kandydatów, a uczniowie mają możli-
wość nabywania również wiedzy prak-
tycznej, co podnosi ich wartość na ryn-
ku pracy. �
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Dzięki możliwościom prawnym dyrektor szkoły
może zatrudniać do kształcenia zawodowego
osoby nieposiadające kwalifikacji pedagogicz-
nych. Zatrudnienie takie odbywa się za zgodą
organu prowadzącego szkołę, w naszym przy-
padku starosty starogardzkiego, reprezentują-
cego powiat starogardzki. Obecnie w szkole
pracuje dziewięciu pracowników Zakładów 
Farmaceutycznych Polpharma.
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Gościem honorowym konferencji
był minister inwestycji i rozwo-
ju Jerzy Kwieciński, który w wy-

stąpieniu inaugurującym mówił o ko-
nieczności rozwoju ekosystemu dla in-
nowacji i start-upów. Podkreślił rów-
nież, że Polska jest najszybciej rozwija-
jącą się gospodarką w Unii Europejskiej.
Na szczególne wyróżnienie w tym kon-
tekście zasługuje branża motoryzacyj-
na – właśnie w elektromobilności oraz
produkcji części do pojazdów elek-
trycznych powinniśmy upatrywać swo-
jej szansy.

Głównym tematem pierwszego pa-
nelu dyskusyjnego był przemysł w dobie
robotyki i automatyki. Moderator – prof.

Andrzej Kolasa, dziekan Wydziału In-
żynierii Produkcji Politechniki War-
szawskiej – zaprosił do dyskusji prele-
gentów, wśród których byli: Aleksandra
Auleytner (partner, Kancelaria Domań-
ski, Zakrzewski, Palinka), Krzysztof Kry-
stowski (prezes zarządu, PZL Świd-
nik), Iain Maxwell (dyrektor zarządza-
jący, Canon Polska), Artur Pollak (prezes
zarządu, APA Group), Michał Ziajowski
(dyrektor generalny, Precia Polska) oraz
Stefan Życzkowski (prezes zarządu,
ASTOR). Początkowo dyskutanci deba-
towali nad uniwersalną definicją rewo-
lucji 4.0 i o tym, czy roboty przejmą w ca-
łości fizyczną pracę ludzi. Wnioskiem
z tej dyskusji były stwierdzenia, iż nie na-

Cały przemysł w jednym miejscu
Cztery panele dyskusyjne, trzy wystąpienia, trzydziestu prelegentów oraz czternastu 
nagrodzonych laureatów prestiżowych statuetek – to w skrócie opisuje, co się działo
podczas VII edycji konferencji „Top Industry Summit”, która odbyła się 7 listopada 
w warszawskim hotelu The Westin.

Laureaci Diamentów Top Industry

Beata Radomska
prezes Executive Club



stąpi to szybko, a jednym z efektów tego
procesu będzie wzrost rozwarstwienia
społecznego związany z utratą pracy
i koniecznością przebranżowienia czę-
ści społeczeństwa. Podsumowaniem
panelu był zgodny wniosek panelistów,
iż kluczowe jest nadążanie za postępu-
jącą rewolucją 4.0, aby przedsiębiorstwa
nie straciły pozycji konkurencyjnej.

Drugi panel skupił się na kwestiach
dotyczących cyberbezpieczeństwa
w erze sztucznej inteligencji, Big Data
oraz Machine learning. Prof. Tomasz
Szapiro, który był moderatorem dyskusji,
zaprosił następujących prelegentów:
Marcina Bawora (Account Executive, Po-
land & Baltics, Microstrategy), Michała
Chomczyka (koordynator ds. informatyki
i technologii informacyjnych, Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju), Piotra Ci-
skiego (dyrektor zarządzający, Sage Pol-
ska), Macieja Kopańskiego (dyrektor ds.
rozwoju, ENGIE Polska) oraz Wiesława
Łodzikowskiego (dyrektor Pionu Tech-
nologii, NASK SA). Dyskusja rozpoczę-
ła się od przykładów zastosowania
sztucznej inteligencji w biznesie po-
przez np. inteligentne ogrzewanie bu-
dynków bazujące na tym, czy ktoś prze-
bywa w pomieszczeniu. Następnym
omawianym tematem było Big Data, któ-
rego definicję przedstawiono jako prze-
twarzanie w czasie rzeczywistym dużej
ilości szybko zmieniających się danych
pojawiających się z dużą częstotliwo-
ścią. Rozmawiano również o sztucznej
inteligencji i Big Data w kontekście
praktycznych zastosowań, takich jak
analizowanie zachowań klienta pod-
czas zakupów czy upowszechnienie
zastosowania dronów w przedsiębior-
stwach.

Współczesna wizja mobilności
i przyszłość branży motoryzacyjnej były
głównym tematem trzeciego panelu
dyskusyjnego prowadzonego przez Ro-
mana Kantorskiego, prezesa Polskiej
Izby Motoryzacji. Prelegenci, wśród któ-
rych byli: Andrzej Bułka (dyrektor za-
rządzający, Fracht FWO Polska), Ja-
nusz Grądzki (dyrektor Departamentu
Nowych Technologii, ENGIE Polska),
prof. Jacek Kijeński (prezes Polskiej
Platformy Technologicznej Wodoru
i Ogniw Paliwowych), Kazimierz Rajczyk
(dyrektor zarządzający Sektorem Ener-
getycznym, ING Bank Śląski), Marta Su-
rowiec (Communications and Brand
Management Director, Robert BOSCH)
oraz Andrzej Szałek (doradca zarządu,
Toyota Motor Poland), podkreślali, że
niezwykle istotne jest zachowanie ba-
lansu pomiędzy rozwijaniem ekotran-

sportu a zabezpieczeniem łańcucha do-
staw i rynku pracy, który jest coraz bar-
dziej rozchwiany oraz pozbawiony wy-
kwalifikowanych pracowników. 

Do pytania moderatora, co będzie
pierwsze: jajko czy kura, a w przypad-
ku tematu: samochody elektryczne czy
stacje ładowania, odniósł się Janusz
Grądzki. Zwrócił uwagę na to, że pro-
ducenci aut wprowadzają samochody
elektrycznie m.in. ze względu na regu-
lacje narzucone przez UE, więc syste-
matycznie zwiększana jest infrastruktura
do ładowania. Główną konkluzją z de-
baty było stwierdzenie, iż szczególną

uwagę trzeba zwrócić na rozwój kom-
petencji niezbędnych we współcze-
snym biznesie i branży motoryzacyjnej.

Ostatni panel poświęcony był efek-
tywności sektora gazowego i energe-
tycznego w dobie czwartej rewolucji
przemysłowej, a prowadził go Walde-
mar Szulc, dyrektor Towarzystwa Go-
spodarczego Polskie Elektrownie. Mo-
derator rozpoczął panel odważnym py-
taniem mającym ocenić zdolność do re-
wolucji, mianowicie: kiedy nie będą
potrzebne kable do dostawy energii
elektrycznej? Prognozy prelegentów
nie były zbyt optymistyczne, ponieważ
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Gościem honorowym konferencji był minister in-
westycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, który w wystą-
pieniu inaugurującym mówił o konieczności
rozwoju ekosystemu dla innowacji i start-upów.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński

Panel dyskusyjny



szacowały tę rewolucję na rok 2050 i później. Adam Burda, dyrektor Depar-
tamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe Technologie
w PKO Banku Polskim, stwierdził, że coraz trudniej uzyskać finansowanie z ban-
ków na duże inwestycje energetyczne, czego przyczyną są m.in. ceny surowców
kształtowane globalnie. Uczestnicy panelu, którymi byli również: Andrzej Mo-
dzelewski (członek zarządu, innogy Polska), Marcin Ludwicki (prezes zarzą-
du, Unimot Energia i Gaz), Michał Orłowski (zastępca dyrektora wykonawczego
ds. projektów inwestycyjnych, TAURON Polska Energia) oraz Adam Pantkow-
ski (prezes zarządu, Vortex Energy Polska), dyskutowali także o perspektywie
rozwoju energii odnawialnej na zdominowanym przez energetykę węglową ryn-
ku oraz o wdrażaniu innowacji usprawniających działalność sektora.

Panele dyskusyjne uzupełniły prezentacje prowadzone przez Mariusza Wnu-
ka (wiceprezes zarządu, Pocztylion Arka PTE SA) oraz Piotra Jagielskiego (Area
Manager, NASK SA), którzy w swoich wypowiedziach przedstawili fundusze
ubezpieczeniowe oraz system ochrony sieci przemysłowych.

Punktem kulminacyjnym była wieczorna gala rozdania Diamentów Top In-
dustry, uroczyście zainaugurowana wystąpieniem ministra Jerzego Kwieciń-
skiego. Podczas ceremonii zostały uhonorowane najbardziej wyróżniające się
spółki oraz ich najważniejsze osiągnięcia, projekty, produkty, a także wybitne
osobowości. W tym roku rozdano 10 diamentów i 4 wyróżnienia w 10 katego-
riach. �
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Laureaci Diamentów Top Industry:

Inwestycja Roku

Toyota Motor Poland – otwarcie 
nowej linii produkcyjnej w fabryce 
w Wałbrzychu
wyróżnienie:
Enea SA – otwarcie nowego bloku ener-
getycznego w Elektrowni Kozienice

Produkt Roku
Fibrain – światłowód BDC-DX
wyróżnienie:
Xerox Polska – asystent głosowy Gabi

Osobowość Roku
dr Irena Eris – założycielka i współwłaści-
cielka Laboratorium Kosmetycznego 
Dr Irena Eris
wyróżnienie:
Katarzyna Byczkowska – dyrektor zarzą-
dzająca, BASF Polska

Podmiot Finansujący Roku
Bank Gospodarstwa Krajowego

Doradca Roku
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Mecenas Start-upu
Orange Polska SA

Spółka Roku
Wielton SA

Lider Technologii
Synthos SA

Partner Przemysłowy Roku
NASK Państwowy Instytut Badawczy

Globalna Marka Roku
CCC SA
wyróżnienie:
OSHEE Polska

Statuetki Diamenty Top Industry
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Urząd Miasta w Zamościu
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, 
tel. 84 639 20 84, fax 84 639 20 84

Zainteresowanie inwestorów Zamościem i Podstrefą Zamość jest nieprzypadkowe. To
efekt proinwestycyjnej polityki władz miasta, a także wsparcia Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu oraz Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-
belskiego w Lublinie.

Miasto Zamość stworzyło portal gospodarczy www.investin.zamosc.pl, który w 2017 roku
został uznany przez PAIiH za najlepszą witrynę internetową przyjazną inwestorowi, co po-
zwala sądzić, że posiadamy kompleksową i profesjonalnie przygotowaną ofertę, zgodną
z najwyższymi standardami obsługi. Potencjał miasta został ostatnio doceniony przez ka-
pitułę Programu Promocji Gmin „Business Excellence”, a tytuł jego laureata jest podsu-
mowaniem działań Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta
Zamość.

Potwierdzeniem tego, że Zamość posiada atrakcyjne warunki do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, jest również przyznana nagroda w VII edycji ogólnopolskiego konkursu
Grunt na Medal. Samorząd wspiera nowe przedsięwzięcia, skracając do minimum
procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę i stosując zwolnienia z podatków
lokalnych.

Te działania przełożyły się na wyniki sprzedaży terenów inwestycyjnych. W ostatnich latach
zainteresowanie gruntami miejskimi wyraźnie wzrosło, o czym świadczy fakt, że do połowy
2018 roku Zamość pozyskał 9 inwestorów. Możemy mówić o pierwszych sukcesach
i efektach w postaci innowacyjnych firm działających w branżach związanych z przemy-
słem meblarskim, produkcją energii ze źródeł odnawialnych czy budownictwem.

Największym sukcesem, który jest efektem powstania strefy ekonomicznej, ale również
licznych działań na rzecz promocji gospodarczej, jest zmiana wizerunku Miasta Zamość,
postrzeganego do niedawna wyłącznie jako ośrodek turystyczny wpisany na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Aktualnie to miasto o dużym potencjale gospodarczym,
otwarte na innowacje i stwarzające atrakcyjne warunki funkcjonowania dla napływającego
kapitału.

www.zamosc.pl

Zamość
atrakcyjny dla inwestorów
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Podczas konferencji przedstawio-
ny został ewolucyjny kierunek
zmian związanych ze strategią

modelu Polskiej Nagrody Jakości – usta-
nowionego jako pierwszego w Polsce
konkursu dotyczącego idei jakości i jej
praktycznej implementacji w warun-
kach gospodarki rynkowej. Relacja
z konferencji udostępniona jest na stro-
nie: www.pnj.pl.

Biorąc pod uwagę szczególny cha-
rakter konferencji, w ramach XXV edy-
cji programu specjalną Polską Nagrodę
Jakości odebrał dr inż. Mirosław Recha,
doceniony za zasługi na rzecz jakości.

Tegoroczny finał programu był tak-
że okazją do wręczenia Polskiej Indy-
widualnej Nagrody Jakości im. prof.
Edwarda Kindlarskiego. W kategorii
nauka otrzymali ją prof. dr hab. inż. Je-
rzy Łunarski oraz dr. hab. inż. Andrzej
Świderski, prof. Instytutu Transportu Sa-
mochodowego w Warszawie. W kate-
gorii promocja nagrodę zdobył Jan
Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego w Łodzi, zaś w kategorii
praktyka – mgr inż. Jerzy Szymański,
MBE UW, dyrektor Górka Cement
z Trzebini.

Następnie Mirosław Recha wygłosił re-
ferat „Krótka historia Polskiej Nagrody Ja-
kości”, w którym szczegółowo omówił
proces powstawania konkursu w latach
1992–1995 oraz kolejnych konkursów. Re-
feraty obejmujące problematykę jako-
ściową dotyczyły uwarunkowań sukcesu
organizacji (prof. dr hab. Elżbieta Skrzy-
pek), świadomości jakościowej Polaków
(dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ)

Polska jakość w 100-lecie 
odzyskania niepodległości
12 listopada w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja dedyko-
wana Polskiej Nagrodzie Jakości pt. „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania Niepodle-
głości”. Stanowiła ona forum dyskusji w zakresie ważnych i aktualnych kwestii
dotyczących roli jakości i jej świadomości w polskiej gospodarce oraz jakości jako deter-
minanty doskonałości.

dr inż. Witold Pokora
sekretarz Polskiej Nagrody 
Jakości

Laureaci Polskiej Nagrody Jakości

Uczestnicy gali wręczenia medalu „Za zasługi dla jakości”



oraz Bussines Excellence (dr Joanna
Martusewicz i dr hab. Arkadiusz Wierz-
bic). Wygłoszone referaty spotkały się
z dużym zainteresowaniem i zostały
przyjęte z dużym uznaniem, szczególnie
w zakresie poruszanej problematyki
dotyczącej zarządzania zmianą w pro-
cesach biznesowych, modelów zarzą-
dzania w świetle wyzwań współcze-
snego rynku oraz możliwości ciągłego
doskonalenia. Osobiście omówiłem
perspektywy zmian w konkursie Polskiej
Nagrody Jakości.

W ramach konferencji odbyła się
gala wręczenia okolicznościowego me-
dalu „Za zasługi dla jakości”. Odebra-
ło ją 48 laureatów – osób indywidual-
nych i przedstawicieli firm, które od lat
propagują ideę jakości w zarządzaniu

biznesowym. Medal ten będzie wrę-
czany w ramach cyklicznych konferen-
cji w latach 2019, 2020 oraz 2021. Pier-
wowzorem medalu „Za zasługi dla ja-
kości” był medal nadawany w latach
1928–39, wręczany obrońcom Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Polska Swemu
Obrońcy”.

Akcenty patriotyczne podkreślane
były również w czasie koncertu pod kie-
runkiem Grażyny Mądroch. Wspólnie
z uczestnikami konferencji odśpiewano
hymn państwowy, „Marsz Pierwszej
Brygady”, „Szarą piechotę”, „Wojenko,
wojenko”, „Pierwszą kadrową” oraz
„Przybyli ułani pod okienko”. �
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W ramach konferencji odbyła się gala wręczenia
okolicznościowego medalu „Polska jakość 
w 100-lecie odzyskania niepodległości”. 
Odebrało ją 48 laureatów – osób indywidualnych
i przedstawicieli firm, które od lat propagują ideę
jakości w zarządzaniu biznesowym.

Dyplomy PNJ oraz medale „Za zasługi dla jakości” Witold Pokora, sekretarz Komitetu Polskiej Nagrody Jakości
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Od niedawna jest pan sekretarzem
Polskiej Nagrody Jakości, prestiżowe-
go konkursu, którego korzenie sięga-
ją 1995 roku. Proszę o przedstawienie
swojej sylwetki. Myślę, że czytelnicy
chętnie dowiedzą się, kto teraz będzie
pełnił tę funkcję.

– Zawsze najtrudniej jest mówić
o sobie. Biorąc pod uwagę fakt, że te-
goroczna edycja konkursu Polska Na-
groda Jakości jest związana z rozpo-
częciem obchodów 100-lecia odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę, po-
zwolę sobie na osobistą refleksję w tym
temacie. Otóż, jestem postacią mocno
związaną z polskimi tradycjami woj-
skowymi, zawodowo oraz prywatnie.
Tradycją naszej rodziny od trzech po-
koleń była służba wojskowa. Mój dzia-

dek pełnił ją jako żołnierz zawodowy
w 66. Kaszubskim Pułku Piechoty im. Jó-
zefa Piłsudskiego. Pułk ten w czasie woj-
ny polsko-bolszewickiej zasłynął szcze-
gólną zaciętością i umiejętnością pro-
wadzenia walki, a w okresie między-
wojennym krzewieniem polskich trady-
cji na Pomorzu. Kampanię wrześniową
zakończył pod Łowiczem, w czasie oku-
pacji ukrywał się pod innym nazwi-
skiem. Niestety nie dożył wolnej Polski.
Do dzisiaj posiadam oryginalną od-
znakę z tamtych czasów, z czterema pa-
rami szóstek, inicjałami marszałka Pił-
sudskiego oraz gryfem kaszubskim, za
posiadanie której w czasie wojny i po
niej narażało się życie. Drugi dziadek
również brał udział w kampanii wrze-
śniowej, którą zakończył w niewoli bol-
szewickiej i miał to szczęście, że dostał
się do armii gen. Władysława Andersa,
z którą przeszedł cały szklak bojowy,
łącznie z walkami pod Monte Cassino.
Zmarł w 1950 roku po kolejnym ataku
malarii.

Mój ojciec interesował się lotnic-
twem, marzył o służbie w tej formacji, ale
w tamtych czasach okazało się, że
mógł służyć tylko w służbach pomoc-
niczych, co też czynił jako lekarz
w wojskowej służbie zdrowia. Ja speł-
niłem jego marzenia i zajmowałem się
techniką lotniczą, obsługując, remon-
tując i modernizując samoloty nad-
dźwiękowe. Właśnie doświadczenia
z pułku lotniczego, zakładów remonto-
wych oraz instytutu naukowo-badaw-
czego dały mi podstawy wiedzy o szcze-
gólnym znaczeniu jakości w aspekcie
bezpieczeństwa, związanym z życiem
ludzkim. W 1995 roku zacząłem zajmo-
wać się w resorcie obrony narodowej ja-
kością wyrobów na potrzeby obronno-
ści, a od 1999 roku systemami zarzą-
dzania jakością dostawców wyrobów
obronnych. Jestem współtwórcą syste-
mu badań i certyfikacji wyrobów oraz
certyfikacji systemów zarządzania ja-

kością w kontekście obronności i bez-
pieczeństwa państwa. Dzisiaj mogę
stwierdzić, że tradycje wojskowe dają
właściwą podstawę do krzewienia ja-
kości w życiu codziennym oraz zawo-
dowym.

Dodam, że urodziłem się w roczni-
cę odzyskania niepodległości, a mój oj-
ciec dzień później. To też zobowiązuje
do utrzymywania rodzinnych tradycji.
Skoro mówimy o tradycji, to proszę wy-
jaśnić, jakie wydarzenie związane z Pol-
ską Nagrodą Jakości obyło się w tym
roku.

– Ten rok oraz najbliższe lata obfitują
w różne rocznice: 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości po 123 la-
tach niewoli, ale również 25-lecie Polskiej
Nagrody Jakości, przypadające w 2019
roku, oraz szerzej rozumiane 100-lecie
narodzin naukowego zarządzania przez
jakość, mającego swoje źródło w latach
20. ub. wieku. Stanowią one okazję do
podzielenia się refleksją na temat kształ-
towania i wiarygodności jakości. W na-
wiązaniu do wspomnianych rocznic
oraz pierwszego pytania szczególnie bli-
ski jest mi temat powstań niepodległo-
ściowych, kształtujących naszą dzisiej-
szą świadomość – chciałoby się po-
wiedzieć – również jakościową, w tym
powstania listopadowego, będącego
wyrazem woli odzyskania pełniej wol-
ności, bez kompromisów i ograniczeń. 

Wracając do tematu, 12 listopada br.
w Krajowej Izbie Gospodarczej zorga-
nizowano krajową konferencję dedy-
kowaną Polskiej Nagrodzie Jakości,
która odbyła się pod hasłem: „Polska Ja-
kość w 100-lecie odzyskania niepodle-
głości”. Konferencja ta stanowiła forum
dyskusji o ważnych i aktualnych kwe-
stiach dotyczących uwarunkowań ja-
kościowych w polskiej gospodarce, roli
jakości i świadomości Polaków w tym
obszarze oraz jakości jako determi-
nanty doskonałości. Głównym wątkiem
dyskusji była problematyka deprecjacji

Jakość dostosowana 
do współczesnych wyzwań
Nagroda jest tylko bardzo smaczną wisienką na torcie, a trwały sukces organizacji jest
całym tortem. Wielkość i coraz lepszy smak tego tortu jest głównym celem Polskiej 
Nagrody Jakości – mówi dr inż. Witold Pokora, sekretarz Polskiej Nagrody Jakości.



jakości w życiu codziennym oraz jej zna-
czenia z punktu widzenia dostawców
wyrobów i usług. Przedstawiony został
ewolucyjny kierunek zmian związanych
ze strategią kontynuacji konkursu Pol-
skiej Nagrody Jakości, ustanowionego
jako pierwszy w Polsce konkurs po-
święcony jakości i jej implementacji
w warunkach gospodarki rynkowej.
W konferencji brały udział podmioty
z różnych obszarów działalności: pręż-
nie działające firmy prywatne, np.
ASMET Sp. z o.o. sp. k., Pojazdy Spe-
cjalistyczne Szczęśniak Sp. z o.o. czy
Borgwarner Polska Sp. z o.o., podmio-
ty samorządowe, np. UM Bielsko-Biała,
ośrodki służby zdrowia, np. ZOZ Sta-
rachowice, ZOZ Końskie, jak również
placówki naukowo-badawcze, w tym In-
stytut Napędów i Maszyn Elektrycz-
nych KOMEL, oraz inne organizacje, np.
Warszawski Dom Technika NOT.

Dla uczczenia wartości związanych
z budową niepodległości naszego pań-
stwa, powiązanego z tradycją honoro-
wania osób i podmiotów, która liczy bli-

sko ćwierć wieku, został zaprojektowany
i wręczony medal okolicznościowy „Za
zasługi dla jakości”. Źródłem koncep-
cji projektu tego medalu jest oryginał
medalu wręczanego w latach 30. ub.
wieku obrońcom Rzeczypospolitej
„Za walkę o niepodległość w latach
1918–1921”. Medal łączy w sobie tra-
dycje polskiego medalierstwa z nowo-
czesnością koncepcji wynikającej
z przesłania płynącego z idei Polskiej
Nagrody Jakości, wskazując na utyli-
tarną wartość jakości jako fundamentu
poszukiwania drogi do doskonałości
w nieskrępowanych warunkach global-
nej, wolnorynkowej gospodarki. Medal zo-
stał przyjęty z honorem przez wszystkich
uczestników konferencji, szczególnie zaś
wyróżnionych za zasługi dla jakości.
Jaka jest geneza Polskiej Nagrody Ja-
kości? Czy w planach są jakiekolwiek
zmiany w organizacji konkursu?

– Polska Nagroda Jakości została
ustanowiona 7 marca 1995 r. przez

Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fun-
dację „Teraz Polska”. Obecnie jej or-
ganizatorami są: KIG, PCBC oraz Klub
Polskie Forum ISO 9000. Idea Polskiej
Nagrody Jakości jest bliska również in-
nym podmiotom, które w swojej dzia-
łalności odnoszą się do jej kryteriów oce-
ny. Są to podmioty związane z krze-
wieniem wiedzy na temat szeroko ro-
zumianej jakości wyrobów i usług, obej-
mującej takie zagadnienia, jak środo-
wisko, bezpieczeństwo, obronność oraz
różne gałęzie gospodarki.

Zaproszenie do współpracy w ra-
mach tego jakże ważnego projektu
otrzymały: klub PF ISO 14001, PF ISO
45001 oraz klub Polskie Laboratoria
Badawcze POLLAB, jak również re-
dakcje, np.: branżowy miesięcznik na-
ukowy „Problemy Jakości”, obchodzą-
cy w tym roku 50-lecie istnienia. W ra-
mach bieżącej współpracy organiza-
torzy konkursu zapraszają również
wszystkie jednostki certyfikujące akre-
dytowane przez Polskie Centrum Akre-

dytacji oraz inne podmioty żywo zain-
teresowane ideą zarządzania przez
jakość i budowaniem świadomości pro-
jakościowej. Nie zapominamy też o ele-
mentach ciągłego doskonalenia, które
są warunkiem utrzymania konkuren-
cyjności, dlatego zamierzamy współ-
pracować w różnymi instytucjami, fun-
dacjami oraz środowiskiem nauki.

Polska Nagroda Jakości jest wyróż-
nieniem dla najlepszych, przyznawaną
różnym podmiotom gospodarczym: fir-
mom prywatnym i spółkom Skarbu
Państwa, placówkom samorządowym
i usługowym o różnych zakresach dzia-
łalności, w tym medycznym, budowla-
nym, elektrotechnicznym, chemicznym,
lotniczym, zbrojeniowym, wyróżnianym
za wdrażanie koncepcji zarządzania
przez jakość, opartej na filozofii Total
Quality Management i jej modyfika-
cjach. W konkursie mogą brać udział fir-
my, które zarządzają jakością, stosując
różne koncepcje, takie jak Total Quali-

ty Control, Total Quality Commitment,
Reengineering, oraz metody wspoma-
gające, m.in. Benchmarking, Zarzą-
dzanie projektem, np. PRINCE 2 lub Kaj-
zen, bez względu na fakt posiadania
certyfikowanego systemu zarządzania
jakością wg norm serii ISO 9000. Mogą
wykorzystywać różne narzędzia oraz
metody, które pomagają zapewnić suk-
ces każdemu podmiotowi, choćby Six
Sigma, 5S, Statistical Process Control,
Time Based Management, Total Pro-
ductive Maintenance, Statystyczna Kon-
trola Odbiorcza, Quality Function De-
ployment oraz Diagram Ishikawy, Dia-
gram Pareto, Failure mode and effects
analysis, histogramy, karty kontrolne.

Prawie stuletnia ewolucja koncepcji
zarządzania przez jakość daje obszer-
ny bagaż doświadczeń, które pozwalają
na weryfikację dostosowania realiów za-
rządzania funkcjonującego w polskich
podmiotach do współczesnych wy-
zwań, stosowania nowoczesnych na-
rzędzi zarządzania oraz ogólnie przy-
jętych rozwiązań, ale również poszuki-
wania rozwiązań doskonalących, które
dają możliwość tworzenia przewagi
konkurencyjnej i budowania marki li-
dera. Polska Nagroda Jakości promuje
podmioty, które podjęły to wyzwanie,
urzeczywistniające pojęcie polskiej ja-
kości jako znanej i cenionej na całym
świecie marki. Polska Nagroda Jakości
przyznawana jest każdemu podmioto-
wi bez konieczności certyfikacji wdro-
żonego systemu zarządzania jakością
zgodnego z wymaganiami standardu
ISO 9001. Jedynym warunkiem udziału
w konkursie jest wdrożenie, utrzymy-
wanie i ciągłe doskonalenie systemu za-
rządzania, który pozwala na kreowaniu
trwałego sukcesu rynkowego. 

W ramach ewolucyjnych zmian do-
tyczących Polskiej Nagrody Jakości pla-
nowane jest rozszerzenie zakresu ka-
tegorii przyznawanych nagród w ob-
szarze zarządzania jakością o aspek-
ty ochrony środowiska, bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, a także bezpie-
czeństwa informacji. Planujemy też mo-
dyfikację znaku, który może przybrać
różne formy. Od 2019 do 2021 roku pla-
nujemy organizowanie konkursu Polska
Nagroda Jakości pod hasłem „Polska ja-
kość w 100-lecie odzyskania niepodle-
głości”. Sądzę, że marka „Polska Ja-
kość” będzie odgrywać coraz większą
rolę w kraju i na świecie.
Jak przebiega proces ubiegania się
o Polską Nagrodę Jakości?

– Przede wszystkim o Polską Na-
grodę Jakości mogą ubiegać się wszyst-
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Idea jakości powinna być bliska każdemu, 
gdyż o jej wartości stanowi zbiorowy wysiłek
wszystkich członków danego podmiotu. Celem, 
do którego podejmowane działania powinny
prowadzić organizację, jest niekończący się cykl
doskonalenia, wyrażający się poprawą kluczo-
wych wskaźników biznesowych.

�



kie podmioty prowadzące działalność
na terenie Polski i płacące podatki w Pol-
sce od co najmniej 4 lat. Jest to warunek
podstawowy. Proces ubiegania się o PNJ
wymaga, aby każdy podmiot przed-
stawił własną ocenę swojej działalności.
Podmioty mogą również podać i opisać
we wniosku własne kryteria, jeżeli istot-
nie informują o stopniu wdrożenia kon-
cepcji zarządzania przez jakość. Pod-
danie się samoocenie najczęściej skut-
kuje identyfikacją możliwości dosko-
nalenia, co stanowi wartość dodaną na
tym etapie udziału w konkursie. W ra-
mach konkursu przeprowadzane są
szkolenia – w zależności od potrzeb
podmiotu. Mogą one przerodzić się
w udane wdrożenia nowych, niezbęd-
nych rozwiązań przez firmy przystępu-
jące do konkursu, co w efekcie może za-
pewnić status finalisty w następnych la-
tach. Jednak nagroda jest tylko bardzo
smaczną wisienką na torcie, a trwały
sukces organizacji jest całym tortem.
Wielkość i coraz lepszy smak tego tor-
tu jest głównym celem Polskiej Nagro-
dy Jakości.

Po przeprowadzeniu samooceny
jej wyniki przekazywane są do oceny
przez specjalistów PNJ. Na tym etapie

dokonywana jest klasyfikacja wnio-
sków i określane są dalsze działania,
w ramach których na miejscu mogą być
przeprowadzone audyty mające na
celu potwierdzenie stosowania funk-
cjonujących rozwiązań. Na każdym
etapie przygotowywane są opracowa-
nia, które są analizowane i oceniane ce-
lem wyłonienia finalistów konkursu. Fi-
nalistami są te podmioty, które otrzymały
najwyższą ocenę ekspertów, sędziów
oraz komitetu PNJ na właściwym po-
ziomie. Wszyscy zakwalifikowani do
udziału w konkursie otrzymują dyplomy
dostosowane do wyników konkursu
oraz prawo stosowania znaku PNJ przez

rok. Nagrodę PNJ mogą otrzymać lau-
reaci regionalnych nagród jakości, jed-
nak nie jest to warunek konieczny.
Co było podstawą do opracowania
założeń PNJ?

Model Polskiej Nagrody Jakości zo-
stał opracowany w oparciu o koncepcję
Europejskiej Nagrody Jakości i bazuje na
dziewięciu filarach zarządzania przez
jakość, które obejmują: Przywództwo;
Politykę i strategię; Zarządzanie ludźmi
– pracownicy; Zarządzanie zasobami,
w tym partnerstwo; Zarządzanie pro-
cesami – wyroby i usługi; Satysfakcję
klientów – wyniki; Satysfakcję zatrud-

nionych – wyniki; Współpracę z oto-
czeniem – społeczeństwo i wyniki; Efekt
końcowy – kluczowe wyniki.

Filary 1–5 odnoszą się do potencja-
łu ocenianych podmiotów, a filary 6–9
dotyczą ich efektów. Przewiduje się
wprowadzenie równoległych zasad do-
tyczących filarów lub ich modyfikację
ukierunkowaną na ewolucyjne zmian.
Planowane jest też dostosowanie mo-
delu do współczesnych potrzeb i wy-
zwań ukierunkowanych na ciągłe do-
skonalenie. I tu kolejny raz należy pod-
kreślić szczególne znaczenie tych dzia-
łań w odniesieniu do oferowanych wy-
robów i usług. Kategorią Polskiej Na-

grody Jakości o szczególnym charak-
terze jest nagroda zespołowa przyzna-
wana podmiotom, które zapewniają
ciągłość prowadzonego biznesu ukie-
runkowanego na osiąganie sukcesu
rynkowego, doprowadzając do wzrostu
satysfakcji klientów, personelu i do-
stawców zewnętrznych oraz osiągając
poprawę jakości pracy, poprawę jako-
ści realizowanych procesów i dostar-
czanych wyrobów lub usług. Nagroda
zespołowa przyznawana jest w róż-
nych kategoriach, w zależności od wiel-
kości podmiotu. W ramach planowa-
nych zmian w regulaminie Polskiej Na-
grody Jakości zostaną rozszerzone ka-
tegorie konkursu o branże według ko-
dów IAF/NACE. Podmioty wyróżnione
w ramach Polskiej Nagrody Jakości
otrzymują: statuetkę, dyplom, a przede
wszystkim możliwość posługiwania się
w działaniach promocyjnych znakiem
i hasłem Polskiej Nagrody Jakości. Do-
datkowo przyznawane są nagrody in-
dywidualne dla osób, które wniosły
znaczący wkład w zarządzanie po-
przez jakość w takich kategoriach, jak
nauka, praktyka, promocja, oraz na-
grody honorowe skierowane do osób
i zespołów szczególnie zasłużonych
dla rozwoju jakości w Polsce.
Stałym punktem konkursu jest też uro-
czyste wręczenie nagród.

– Wręczenie Polskiej Nagrody Jako-
ści od 1995 roku odbywa się w dniu
11 listopada, tj. w dniu rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Za-
liczając tegoroczną konferencję, w cza-
sie której wręczane będą indywidualne
nagrody jakości im. prof. Edwarda Kin-
dlarskiego oraz nagroda specjalna, jako
XXIV edycję w 2019 r. przypada jubileusz
25. edycji Polskiej Nagrody Jakości.

Idea jakości powinna być bliska
każdemu, gdyż o jej wartości stanowi
zbiorowy wysiłek wszystkich członków
danego podmiotu. Celem, do którego
podejmowane działania powinny pro-
wadzić organizację, jest niekończący się
cykl doskonalenia, wyrażający się po-
prawą kluczowych wskaźników bizne-
sowych. Właściwie zaimplementowana
idea konkursu będzie stanowiła trwały
fundament budowania konkurencyjnej
gospodarki państwa, dając możliwość
kreowania wartościowych aliansów na
miarę i potrzeby XXI wieku, jednocze-
śnie tworząc państwo niezależne w kre-
owaniu innowacji i budowaniu marki li-
dera, czego nie raz w długiej historii da-
wano przykład.

Rozmawiał Jacek Markowski
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Prawie stuletnia ewolucja koncepcji zarządzania
przez jakość daje obszerny bagaż doświadczeń,
które pozwalają na weryfikację dostosowania re-
aliów zarządzania funkcjonującego w polskich
podmiotach do współczesnych wyzwań, stoso-
wania nowoczesnych narzędzi zarządzania oraz
ogólnie przyjętych rozwiązań, ale również poszu-
kiwania rozwiązań doskonalących, które dają
możliwość tworzenia przewagi konkurencyjnej 
i budowania marki lidera.
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Wcale nie chodziło o to, że Alcoa
była firmą z fatalnymi staty-
stykami wypadkowymi. Otóż

nie, była w tym zakresie lepsza niż
średnia w branży. O co więc chodziło
temu pięćdziesięcioletniemu wizjone-
rowi, obejmującemu przewodzenie
w globalnej organizacji założonej w 1888
roku, będącej w czołówce światowych
producentów aluminium, a przeżywa-
jącej w chwili jego nominacji największy
kryzys od momentu powstania? – Sku-
piłem się na podstawach – powiedział
O’Neill. – Musiałem skupić się na czymś,
co zjednoczyłoby ludzi, co umożliwiło-
by zmianę sposobu pracy i komunika-
cji w firmie – tłumaczył. Dlaczego więc
bezpieczeństwo pracy? Ponieważ nikt
(przy zdrowych zmysłach) nie będzie się
spierać z prezesem o działania zmie-
rzające do poprawy bezpieczeństwa.
O’Neill znalazł „wspólny mianownik”,
„wspólną sprawę” i postawił ambitny
cel: zero urazów.

Mało kto przypuszczał wówczas,
że plan O’Neilla: „zero urazów” będzie
obejmował najbardziej radykalną re-
strukturyzację w historii Alcoa. W kon-
sekwencji już po roku zyski firmy osią-
gnęły rekordowe wysokości, a kiedy
w 2000 roku O’Neill odchodził na eme-
ryturę, roczny przychód netto firmy był

pięciokrotnie wyższy niż przed jego
przyjściem, zaś kapitalizacja rynkowa
wzrosła o 27 mld dol.

To, co zrobił Paul O’Neill, było i jest
powtarzane w wielu firmach. W Polsce
nie jest już obcy termin „kultura bez-
pieczeństwa”, określający najsilniejszy
czynnik jednoczący wszystkich pra-
cowników i kadrę kierowniczą w dąże-
niu do wspólnych celów. Zbudowanie ta-
kiej kultury nie jest zadaniem łatwym ani
szybkim. Wymaga przede wszystkim, je-
śli nie charyzmatycznego, to przynajm-
niej wysoce zaangażowanego i konse-
kwentnego przywództwa, płynącego od
najwyższych stanowisk zarządu po
wszystkie szczeble kierownicze i nadzoru
organizacji. Spójność tego przywództwa
i postawa partnerstwa wobec pracow-
ników są kluczowymi aspektami w bu-
dowaniu kultury bezpieczeństwa.

Wydawać by się mogło, że nic nie
stoi na przeszkodzie, aby przedmiotem
zainteresowania budowy takiej kultury
były jakość, bezawaryjność urządzeń,
wydajność procesów albo tempo prze-
zbrajania linii produkcyjnych. Jednakże
tak nie jest. To właśnie obszar bezpie-
czeństwa jest tym, który najbardziej
zbliża pracownika do jego przełożo-
nych. Chodzi tu zarówno o oczekiwany
efekt końcowy: bezpieczeństwo pra-
cownika, jak i cały zestaw środków
służących temu celowi.

Na czym więc polega owa „magia”
kultury bezpieczeństwa? Za BHP w or-
ganizacji odpowiada pracodawca.
Oczywiście personalnie jest nim prezes
lub dyrektor naczelny, który poprzez
strukturę organizacyjną i system za-
rządzania „uwłaszcza” w roli odpo-
wiedzialnych za BHP wszystkich innych
członków organizacji. Każdy ma swoją
rolę i zakres odpowiedzialności. To jed-
nak kadra kierownicza (każdego szcze-
bla) musi podejmować adekwatne de-
cyzje w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa pracy. Te powinny być podejmo-
wane w oparciu o obiektywne dane – in-

formacje. Kluczowym czynnikiem w „za-
działaniu” tego systemu jest otwarta ko-
munikacja pomiędzy pracownikami i ich
przełożonymi. Jeśli uda się połączyć
„moduł rejestracyjny” (pracownicy)
z „modułem decyzyjnym” (kadra kie-
rownicza) w sposób, w którym domi-
nować będą otwartość, szczerość
i partnerstwo we wzajemnym dążeniu
do wspólnego celu, jakim jest poprawa
bezpieczeństwa, wówczas ukształtuje
się więź charakterystyczna dla wysokiej
kultury organizacyjnej.

Partnerstwo zbudowane między
pracownikami i kadrą kierowniczą w ob-
szarze BHP można w prosty sposób roz-
szerzyć na obszary jakości, wydajności
i usprawniania procesów. To w obsza-
rze BHP zbudowano wzajemne zaufa-
nie oraz przeświadczenie, że każdy
głos jest ważny i nie można go baga-
telizować i że kadra kierownicza nie
może dobrze spełnić swojej roli bez
współpracy z wszystkimi pracownikami.

Paul O’Neill stworzył jedną z naj-
bezpieczniejszych firm na świecie. Od-
setek urazów spadł do jednej dwu-
dziestej średniej amerykańskiej. Jed-
nocześnie firma osiągnęła spektaku-
larne sukcesy biznesowe. Oto, co po-
wiedział o tym sam O’Neill: „Wiedziałem,
że muszę zmienić Alcoa. Ale nie możesz
ludziom polecić, aby się zmienili. To tak
nie działa. A więc musiałem się skupić
na jednej rzeczy. Jeżeli uda się zmienić
nawyki związane z jedną sprawą, będę
w stanie przejść na poziom całej orga-
nizacji”. To, co zrobił O’Neill w swojej
praktyce audytorskiej, widziałem rów-
nież w Polsce. Tam, gdzie udało się
wdrożyć i rozwinąć kulturę bezpie-
czeństwa pracy, zawsze promieniowa-
ła ona na inne obszary funkcjonowania
firmy, przyczyniając się do poprawy jej
wyników finansowych.

Cytaty dotyczące firmy Alcoa i Paula O’Neilla 
pochodzą z książki Charlesa Duhigga 

„Siła Nawyku” (PWN, Warszawa 2013).

Bezpieczeństwo pracy zwiększa zysk
Kiedy w 1987 roku grupa prominentnych inwestorów i analityków giełdowych z Wall Street
zebrała się w hotelu na Manhattanie, nikt nie spodziewał się słów, jakie usłyszą od nowo
mianowanego dyrektora generalnego i CEO firmy Aluminium Company of America (zna-
nej jako Alcoa) – Paula O’Neilla. Zamiast strategii i planu powiększenia sprzedaży usły-
szeli: „Panie i panowie, chcę porozmawiać o bezpieczeństwie pracowników”.

Włodzimierz Biel
partner, DNV GL Poland
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Jedyną stałą rzeczą w naszym życiu
jest zmiana, nic nie pozostaje więc ta-
kie samo, a w związku z tym nie zna-

my również przyszłości – stanowi to fun-
dament spojrzenia na współczesne po-
dejście do zarządzania, uwzględniają-
ce ryzyko. Menedżerowie poszukują
rozwiązań zmierzających do osiągnię-
cia stawianych organizacji celów. Jed-
nocześnie oczekują stabilizacji proce-
sów, którymi zarządzają. O ile to pierw-
sze pozostaje w zasięgu możliwości
organizacji, to drugie uzależnione jest
od jej dynamiki zmian.

W zakresie zarządzania organiza-
cjami zmiany są czymś, co nie powinno
dziwić – zachodziły od zawsze, różniły
je jedynie skala i siła oddziaływania oraz

częstotliwość występowania. Dynamika
zmian, której doświadczamy, związa-
na jest z niespotykanym dotychczas
w skali rozwoju ludzkości rozwojem
techniczno-technologicznym. Powyż-
sze wymusza na menadżerach zasto-
sowanie takiego podejścia do zarzą-
dzania organizacjami, które pozwoli
w sposób ewolucyjny dostosowywać
się do otaczających organizację zmian,
lub – co jest bardziej wartościowe – sa-
modzielnie kreować zmiany.

Amerykańska socjolog, prof. Har-
vard Business School Rosabeth Moss
Kanter, twierdzi, iż zmiany to proces ana-

lizy „przeszłości w celu ujawnienia
obecnych działań wymaganych na
przyszłość”. Czynników mających
wpływ na kształt zmian jest wiele. Wśród
najważniejszych należy wymienić glo-
balizację rynków, dynamiczny postęp
techniczno-technologiczny, Internet, au-
tomatyzację procesów wytwórczych,
zarządzanie kapitałem intelektualnym,
budowę marek w wyniku fuzji i przejęć.
Muszą one mieć wpływ na sposób za-
rządzania organizacjami.

Zmiana jako ważny czynnik w za-
kresie zarządzania organizacjami zo-
stała również określona w wymaga-
niach normy ISO 9001 z 2015 roku do-
tyczącej wymagań dla systemów za-
rządzania jakością. W zakresie wy-

magań tejże normy w punkcie 6 doty-
czącym planowania zawarto podpunkt
6.3, który określa wymagania w za-
kresie planowania zmian. Wymaganie
to stanowi swego rodzaju konsekwen-
cję rozumienia zarządzania ryzykiem
w organizacjach, w tym zawartych
w punkcie 6 normy wymagań doty-
czących działań odnoszących się do ry-
zyk i szans oraz celów jakościowych.
Współczesne podejście do zarządza-
nia organizacją oparte na podejściu
procesowym wymusza w pierwszej
kolejności identyfikację procesów w or-
ganizacji, a kolejno – zdefiniowanie ry-

zyk i szans związanych z tymi proce-
sami.

Planując wdrożenie systemu za-
rządzania w każdej organizacji, nale-
ży mieć na uwadze, iż największe ry-
zyko – rozumiane zarówno jako szan-
sa, jak i zagrożenie, stanowi zmiana,
którą należy zdefiniować i nadzorować.
Zgodnie z określonym wymaganiem
normy, ale także zdrowym rozsądkiem,
zmiany, które jako wymaganie stawia
norma ISO 9001, powinny być prze-
prowadzone w sposób zaplanowany.
Wskazuje to na dwa istotne elementy
związane ze zmianą. Pierwszy dotyczy
diagnozowania potrzeby zmian w or-
ganizacji, co jest wynikiem analiz mo-
nitorowania zmian określonych czyn-

Zarządzanie zmianą drogą 
do sukcesu organizacji
Zmiana nieodzownie towarzyszy wszystkim procesom, które tworzą otaczający nas
świat. Ta prawda towarzyszy nam od starożytności, kiedy to grecki filozof Heraklit 
z Efezu jako jeden z elementów swojej filozofii określił koncepcję zmiany jako central-
nego elementu świata i zasłynął z określenia obrazowo oddającego ideę tej filozofii
„panta rhei – wszystko płynie”. Trudno nie poddać się dyktatowi tej myśli, gdyż 
współcześnie żyjącym dane jest doświadczać procesów zmian charakteryzujących się
zdecydowanie większą dynamiką niż w minionych wiekach.

Amerykańska socjolog, prof. Harvard Business
School Rosabeth Moss Kanter, twierdzi, 
iż zmiany to proces analizy „przeszłości 
w celu ujawnienia obecnych działań 
wymaganych na przyszłość”.

dr hab. inż. Marek Roszak,
prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
prezes, Klub Polskie Forum 
ISO 9000



ników – zarówno wewnętrznych, jak i ze-
wnętrznych – wpływających na orga-
nizację, a w kolejności: podejmowania
działań mających na celu zaplanowa-
nia celowości i konsekwencji zaplono-
wanych zmian, zachowania integral-
ności systemu zarządzania w kontek-
ście wprowadzenia planowanych
zmian, dostępności zasobów oraz przy-
pisanych odpowiedzialności i upraw-
nień. Należy podkreślić, iż nowelizacja
normy ISO 9001 z 2015 roku zwiększy-
ła wymagania dotyczące uwzględnie-
nia zmian wprowadzanych na poziomie
systemu i na poziomie operacyjnym.

W zakresie działań operacyjnych
w normie ISO 9001 określono, iż orga-
nizacja powinna nadzorować zaplano-
wane zmiany oraz dokonać przeglądu
skutków niezamierzonych zmian, po-
dejmując działania celem zmniejszenia
niekorzystnych skutków, jeśli jest to nie-
zbędne. Warto również wspomnieć
o opublikowanej normie ISO 9004
z 2018 roku – Zarządzanie jakością, Ja-
kość organizacji, Wytyczne osiągnięcia
trwałego sukcesu – znowelizowanej
zgodnie z wymaganiami normy ISO
9001 z 2015 roku. W zakresie zarzą-
dzania procesami norma ta sugeruje
w punkcie 8.4, iż w celu skutecznego za-
rządzania procesami organizacja po-

winna: oceniać ryzyko i szanse zwią-
zane z procesami oraz wdrażać wszel-
kie działania niezbędne do zapobie-
gania, wykrywania i łagodzenia niepo-
żądanych zdarzeń, w tym ryzyka zwią-
zanego z nieplanowanymi zmianami
w zakresie zamawianych materiałów
i usług, niekontrolowanych zmian w śro-
dowisku realizacji procesów czy zmia-
ny w potrzebach i oczekiwaniach zain-
teresowanych stron, w tym popytu na
rynku.

Każda zmiana musi posiadać me-
todę zarządzania nią, dzięki której zo-
stanie wdrożona. Jedną z ciekawszych
metod zarządzania zaproponował Ber-
nard Burnes. Opisał on podstawowe
etapy zmian, w których wymienia: iden-
tyfikację źródła zmiany, dokładne za-

planowanie procesu wdrożenia, im-
plementację, zaplanowanie zużycia
wymaganych zasobów, właściwy prze-
bieg zmiany oraz proces ciągłego do-
skonalenia.

Menadżerom w organizacjach nie
pozostaje nic innego jak tylko poszuki-
wać rozwiązań mechanizmów zarząd-
czych pozwalających w efektywny spo-
sób, kontrolując zmiany, stawiać i osią-
gać stosowne cele. Stagnacja najczę-
ściej wynika z braku postrzegania i zro-
zumienia zmian, co można spuentować
stwierdzeniem Alberta Einsteina: „Sza-
leństwem jest robić wciąż to samo
i oczekiwać różnych rezultatów”. Jeże-
li chcemy skutecznie zarządzać ryzy-
kiem, musimy skutecznie kontrolować
zmiany. �
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Budując świadomość jakości, powołano do życia cykliczny konkurs na najlepszą
pracę z zakresu zarządzania im. prof. Romualda Kolmana – Ikar Jakości. Organiza-
torem konkursu jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Bizne-
sowych w Katowicach. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Kolejna edycja konkursu została rozstrzygnięta – najwyżej
oceniona przez kapitułę konkursu została praca mgra inż. Andrzej Zakręckiego, zaty-
tułowana „Opracowanie metody regeneracji łopatek turbiny parowej za pomocą tech-
nologii Laser Metal Deposition”. Promotorem pracy był prof. Tadeusz Uhl z Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Gratulujemy.
Zapraszamy do działu w kolejnej edycji konkursu: http://europeanquality.eu/ikar-jakosci/.

Od prawej: mgr inż. Andrzej Zakręcki – laureat konkursu Ikar Jakości 2018, prof. Marek Roszak – przewodniczący kapituły konkursu, 
Michał Miasek – dyrektor PROTAN Polska Sp. z o.o. (partner konkursu), fundator nagrody finansowej. 

Fot. PU
BLIC PR/Piotr N

ajuch
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Konferencję rozpoczęło wystąpie-
nie Janusza Szulika, prezesa za-
rządu Grupy INTER Polska. Mów-

ca podkreślał wagę ubezpieczenia
zdrowotnego pracowników, a także sa-
mego zdrowia jako najważniejszego
kapitału przedsiębiorstwa.

Następnie nadszedł czas na pierw-
szy panel dyskusyjny, moderowany
przez prof. Piotra Płoszajskiego, kie-
rownika Katedry Teorii Zarządzania
SGH. Po krótkim wstępie i przytoczeniu
pochodzenia pojęcia zrównoważonego
rozwoju (pierwotnie odnosiło się ono do
sposobu gospodarowania lasem i mia-
ło na celu wycinanie tylko tylu drzew, ile
potrzeba) moderator zaprosił do za-
brania głosu panelistów. W dyskusji
udział wzięli: Anna Lewandowska, dy-
rektor Działu Inflammation & Immuno-
logy w Pfizer Polska; Andrzej Losor, dy-
rektor marketingu i komunikacji w Gru-
pie Górażdże; Janusz Szulik, prezes za-
rządu Grupy INTER Polska, oraz Zbi-

gniew Warmuz, prezes zarządu Syn-
thos.

Debata dotyczyła innowacji dla
zrównoważonego rozwoju. Na wstępie
Zbigniew Warmuz podkreślił ogromną
wagę edukacji jako głównego czynnika
zmiany zachowań konsumenckich oraz
podejścia do segregacji odpadów. Do
tych procesów dostosowują się przed-
siębiorstwa, wprowadzając coraz now-
sze techniki produkcji ograniczające
szkodliwe substancje. Zmianom tym
według Anny Lewandowskiej sprzyjają
również dyrektywy UE dotyczące profi-
laktyki zdrowotnej, które obniżają kosz-
ty zmniejszonej produktywności pra-
cowników. Podsumowaniem panelu
dyskusyjnego była metafora mówiąca
o tym, że skoro produkowane są zega-
ry, które mają działać przez 10 tysięcy

lat, to trzeba doprowadzić do tego, aby
wtedy miał kto na nich sprawdzać go-
dzinę.

Drugi panel dyskusyjny zainaugu-
rował jego moderator prof. Bolesław
Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Za-
rządzania w Akademii Leona Koźmiń-
skiego. Podkreślił, że działania państwa
w zgodzie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju zapisane są w artykule
5 obowiązującej konstytucji. Następnie
profesor zaprosił do dyskusji prele-
gentów. Wśród nich znaleźli się: Kata-
rzyna Balashov, dyrektor komunikacji
korporacyjnej w IKEA Retail; Robert Da-
niluk, dyrektor ds. jakości, bezpie-
czeństwa i zrównoważonego rozwoju
w Lyreco Polska; Iwona Jacaszek-Pruś,
dyrektor ds. korporacyjnych w Kom-
panii Piwowarskiej; Marek Kopyto,

Firmy wobec wyzwań 
zrównoważonego rozwoju
28 listopada w hotelu Intercontinental odbyła się ostatnia tegoroczna konferencja 
organizowana przez Executive Club. Sustainable Economy Summit – bo o nim mowa 
– w całości poświęcony był tematyce zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu.
Tym razem przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne oraz wieczorną galę rozdania 
statuetek Responsible Business Awards. Wydarzenie odbyło się pod patronatem 
honorowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Beata Radomska
prezes Executive Club



Country Manager w Unilever Polska,
oraz Katarzyna Rudnicka, prezes za-
rządu VIVENGE.

Dyskusja skupiła się przede wszyst-
kim na wyzwaniach, jakie stawia przed
firmami zrównoważony rozwój, oraz
na realizacji celów zrównoważonego
rozwoju. Jest ich łącznie 17 i zostały przy-
jęte przez wszystkich członków ONZ
w 2015 roku poprzez Agendę na rzecz
zrównoważonego rozwoju 2030. Prele-
genci zgodnie stwierdzili, że aby efek-
tywnie realizować te cele, należy umie-
ścić je jako elementy strategii firmy
i zrównać np. z celami finansowymi. Do-
piero wtedy można liczyć na ich efek-
tywną realizację. Jako bardzo ważne ak-
tualnie wyzwanie wskazano ograni-
czenie użycia plastiku. Pozytywnym
wnioskiem z tej dyskusji był fakt, iż
przedsiębiorstwa prowadzą bardzo za-
awansowane działania eliminujące ten
produkt z ich biznesów.

Rozmawiano także o wzrastającej
świadomości pracowników, którzy nie-
rzadko swoją postawą są w stanie skło-
nić pracodawcę do podjęcia działań na

rzecz lokalnej społeczności, np. przez
budowę oczyszczalni ścieków.

Zwieńczeniem konferencji była gala
rozdania statuetek Responsible Busi-
ness Awards, którymi uhonorowano
spółki i przedsiębiorców, którym nieobce

są idee odpowiedzialnego biznesu.
Laureaci wyróżniają się działaniami
w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Podczas ostatniej edycji rozdano 12 na-
gród w 9 kategoriach oraz 3 nagrody
specjalne. �
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Laureaci Diamentów Top Industry:

Wizjoner Odpowiedzialnego Biznesu
(osoba zarządzająca i wyróżniająca się
wybitnymi osiągnięciami w zakresie bu-
dowania zaangażowania firmy w działa-
nia mające na celu rozwój zrównowa-
żonego i odpowiedzialnego biznesu):
Dominika Bettman, prezes zarządu 
w Siemens Polska

Lider Zrównoważonego Budownictwa
(podmiot promujący działania prowa-
dzące do rozwoju zrównoważonego 
budownictwa i realizujący inwestycje
zgodnie z najwyższymi standardami śro-
dowiskowymi i społecznymi, działając 
w duchu zielonego budownictwa):
Skanska SA

Lider Zrównoważonej Produkcji (pod-
miot, który swoimi działaniami zwiększa
wydajność produkcji przy równocze-
snym zużyciu mniejszej ilości surowców 
i ograniczeniu wywierania wpływu na
środowisko naturalne): Unilever Polska

Lider Ekologii w Energetyce (podmiot
realizujący inwestycje zgodnie z najwyż-
szymi standardami środowiskowymi 
i społecznymi, działający w duchu mini-
malizacji negatywnego wpływu na śro-
dowisko): Schneider Electric Polska

Lider Technologii dla Zrównoważo-
nego Rozwoju (podmiot, który wprowa-
dził na rynek produkt, usługę lub
rozwiązanie technologiczne o nowator-
skim charakterze w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju): BASF Polska

wyróżnienie:
Robert BOSCH

Lider Etyki w Biznesie (podmiot, który
wyróżnia się wysokimi standardami za-
chowań biznesowych i moralnych, ze
szczególnym uwzględnieniem prawości 
i uczciwości, będący wzorem dla swoich
współpracowników, klientów i kontrahen-
tów): Lyreco Polska

Lider Fair Trade (podmiot propagujący
etyczny i odpowiedziany styl konsump-
cji, podnoszący świadomość konsu-
mentów oraz przestrzegający zasady
uczciwego handlu): 
Eurocash SA
IKEA Polska

Lider Zrównoważonego Finansowania
(podmiot oferujący usługi, które mają
na celu łączenie ekologicznych i spo-
łecznych aspektów finansowania, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
długofalowych efektów zarówno 

dla klientów, jak i społeczeństwa jako ca-
łości): ING Bank Śląski SA

Lider Zaangażowania Pracowniczego
(podmiot wyróżniający się budowaniem
zaangażowania, lojalności i satysfakcji
pracowników w firmie, inspirujący do
działania i podkreślający istotę wspólnej
pracy na rzecz inicjatyw prospołecz-
nych):
Benefit Systems SA
VIVENGE

Nagroda specjalna:
DIAMENT CSR (nagroda dla firmy 
działającej w sposób zrównoważony,
kładącej nacisk na rozwój działalności
charytatywnej oraz promującą idee 
odpowiedzialnego biznesu):
Pfizer Polska
Konsalnet Holding SA
PKO Bank Polski SA

Partnerzy główni:
Pfizer Polska, Synthos SA
Partnerzy: ENGIE Polska, Grupa Góraż-
dże, Grupa INTER Polska, Lyreco Pol-
ska, Kompania Piwowarska SA, Porsche
Inter Auto Polska, Vivenge
Partnerzy Gali: Autoland, Benefit Sys-
tems SA
Partner Security: Konsalnet Holding SA
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Wkonkursie biorą udział spółki
z rynku regulowanego, które
sporządzają skonsolidowa-

ne sprawozdania finansowe według
MSSF/MSR oraz spółki z rynku alter-
natywnego raportujące według Ustawy
o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

Z roku na rok liczba spółek uczestni-
czących w konkursie systematycznie
wzrasta. Szacujemy, że w ciągu 13 lat
kapituła konkursu zweryfikowała ra-
porty roczne ponad 350 spółek.

Raport roczny 
źródłem wiedzy o spółce

Według badań wielu agencji PR
raport roczny jest najważniejszym źró-
dłem informacji o spółce. Zawiera bo-
wiem sprawozdanie finansowe zbada-
ne przez biegłego rewidenta wraz z opi-
nią z badania oraz sprawozdanie z dzia-
łalności, które również jest przez niego
weryfikowane.

W bieżącym roku największym wy-
zwaniem dla spółek były ujawnienia do-
tyczące nowych Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości w spra-
wozdaniu finansowym, w tym MSSF 15
i 9. W przypadku sprawozdań z dzia-
łalności nieustająco podnosimy kwestie
publikowania i działania według stra-
tegii, komentowanie osiągnięcia lub

niezałożonych wskaźników, szczegó-
łową analizę warunków prowadzenia
biznesu, publikowanie danych finan-
sowych w horyzontach czasowych dłuż-
szych niż 2 lata, ogłaszanie polityki dy-
widendowej i analizę ryzyk. W tym roku
po raz pierwszy wiele spółek musiało
opublikować również dane niefinan-
sowe, które były dodatkowym źródłem
informacji dla interesariuszy.

Oprócz raportów obligatoryjnych
spółki publikują raporty nieobligatoryj-
ne w postaci marketingowej lub online,
które umożliwiają inwestorom szybkie
dotarcie do informacji finansowych
oraz ich samodzielną interaktywną
analizę. Od kilku lat w Polsce i na świe-
cie rozwija się raportowanie zintegro-
wane. Coraz więcej spółek wybiera tę
formę komunikacji z rynkiem. Jest to nie-
zwykle istotne w aspekcie obowiązku
prezentowania danych niefinansowych
i pozwala ograniczyć liczbę dodatko-
wych raportów, które sporządza spółka.
Ponadto pozwala lepiej zrozumieć pro-
cesy tworzenia wartości w perspektywie
krótko-, średnio- i długoterminowej. Ta
forma raportowania jest rekomendo-
wana również przez Respect Index.

Transparentna 
polityka informacyjna

Najważniejszą rolę w przygotowaniu
raportów rocznych odgrywają główni
księgowi i dyrektorzy finansowi, ponie-
waż podstawą do przygotowania spra-
wozdania zarządu z działalności, ra-
portów marketingowych, online czy
prezentacji inwestorskich są dane fi-
nansowe. Duże znaczenie ma również
biegły rewident. Bez dobrej współpra-
cy z nim rzadko powstaje dobre spra-
wozdanie finansowe. W wielu spółkach
komórki odpowiedzialne za sprawoz-
dawczość finansową mają zdefiniowa-

Najlepsze raporty roczne wybrane
Instytut Rachunkowości i Podatków już po raz trzynasty ogłosił wyniki konkursu „The
Best Annual Report 2017”, który promuje raporty roczne o największej wartości użytko-
wej dla akcjonariuszy i inwestorów. Partnerem konkursu jest GPW w Warszawie SA.

Małgorzata Gula
prezes zarządu, Instytut 
Rachunkowości i Podatków

Laureaci nagród The Best Of The Best



ne KPI związane z jakością raportowa-
nia, co jest dodatkowym czynnikiem mo-
tywującym.

Spółki biorące udział w tym przed-
sięwzięciu dają bardzo czytelny sy-
gnał, że zarząd chce prowadzić trans-
parentną politykę informacyjną, co jest
jedną z największych wartości doda-
nych konkursu. Dodatkowo każda spół-
ka biorąca udział w konkursie otrzymuje
szczegółowy arkusz ocen z uwagami
członków kapituły, dzięki którym można
z roku na rok doskonalić raport roczny.
Instytut Rachunkowości i Podatków
chce w ten sposób spełniać również
funkcję edukacyjną. Dotychczasowa
praktyka pokazuje, że wiele spółek za-
stosowało się do uwag kapituły kon-
kursu i w efekcie z niepunktowanych
miejsc awansowało na pozycje pre-
miowane wyróżnieniami i nagrodami.
Dodatkowym elementem edukacyjnym
jest książka „Raport Roczny Spółki Pu-
blicznej”, wydana przez Instytut Ra-
chunkowości i Podatków, będąca prak-
tycznym podręcznikiem dla zespołów
przygotowujących raporty roczne.

Sprawozdawczość finansowa 
w małym palcu

W tym roku na uwagę zasługują ra-
porty roczne spółek, które w stosunku do
roku ubiegłego bardzo poprawiły jakość
swojej sprawozdawczości finansowej,
sięgając po wyróżnienia. Do tych spółek
należą: PGE SA, PGNiG SA, LW Bog-
danka SA, PKP Cargo SA, Echo Invest-
ment SA, PZU SA i ING Bank Śląski SA
po stronie banków i instytucji finanso-
wych. Nie wszystkie podmioty mogliśmy
wyróżnić, ponieważ konkurencja była
bardzo duża, ale gratulujemy wszystkim
zarządom wysokiej jakości raportów
rocznych i zachęcamy do dalszego
doskonalenia się w tym obszarze.

Od 10 lat mamy nową kategorię
w konkursie: najlepszy raport roczny
w Internecie, która sukcesywnie prze-
chodzi w raportowanie zintegrowane.
Jest jeszcze wiele spółek, które nie ro-
zumieją, że Internet jest najszybszym
źródłem informacji i na stronie interne-
towej emitenta powinien znajdować
się raport roczny – użyteczny dla ak-
cjonariuszy i inwestorów, zaprezento-
wany przystępnie z punktu widzenia
możliwości, jakie daje technologia in-
formatyczna. 

Na szczególną uwagę wśród ra-
portów zintegrowanych zasługują ra-
porty roczne spółek Tauron Polska
Energia SA, PKN Orlen SA i PGE SA. Tuż
za nimi uplasowały się: PGNiG SA,

www.rynekinwestycji.pl

RYNEK INWESTYCJI 161

Laureaci nagród głównych w kategorii „Przedsiębiorstwa”

Laureaci nagród głównych w kategorii „Banki i instytucje finansowe”

Laureaci nagród specjalnych za raport zintegrowany
�



Orange SA, KGHM Polska Miedź SA oraz PZU SA, mBank SA i ING Bank
Śląski SA. Niewiele ustępują im miejsca interaktywne raporty roczne takich
spółek, jak Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, IMS SA, JSW SA, PKP
Cargo SA, Elektrobudowa SA i Echo Investment SA. Te spółki pokazują kie-
runek rozwoju sprawozdawczości finansowej w Internecie.

Spółki pod lupą
Regulamin konkursu szczegółowo określa warunki dopuszczenia raportu

rocznego do weryfikacji. Pierwsze kryterium selekcji to analiza opinii bie-
głego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Następnie każdy
raport roczny jest oceniany przez cztery zespoły, które biorą pod uwagę spra-
wozdanie zarządu z działalności, zastosowanie MSSF/MSR, wartość użyt-

kową oraz raport roczny w Internecie. Suma pracy tych zespołów może dać
maksymalnie 100 punktów. W tym roku najlepsze przedsiębiorstwo uzyskało
92,04 pkt. (PKN Orlen SA), a najlepszym bankiem okazał się PKO Bank Pol-
ski SA z wynikiem 91,13 pkt.

6 lat temu kapituła konkursu zdecydowała o przyznaniu nagród spe-
cjalnych „The Best of The Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa i banku,
które trzy razy zdobyły nagrodę główną w konkursie. Prawo do tytułu mo-
delowego raportu rocznego utrzymały spółki: KGHM Polska Miedź SA, PKN
Orlen SA, Tauron Polska Energia SA oraz mBank SA, PKO Bank Polski SA
i ING Bank Śląski SA, tworząc „Klub The Best of The Best”. W kolejnym roku
do tego grona dołączy PZU SA. Najlepszym raportem spółki New Connect
okazał się raport roczny spółki Photon Energy SA. Wszystkim nagrodzonym
i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Partnerami konkursu byli: DM PKO BP SA, Asseco SA, Audi SA, mFinanse
SA, Mazars Audyt Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., S&P Sp. z o.o., Codec Sys-
tems Sp. z o.o. �
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Laureaci XIII edycji konkursu 
The Best Annual Report

wyróżnienia:
za najlepsze sprawozdanie z działalności 
w kategorii „Przedsiębiorstwa”: Ciech SA
za najlepsze sprawozdanie z działalności w kate-
gorii „Banki i instytucje finansowe”: PZU SA
za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w kategorii
„Przedsiębiorstwa”: PGNiG SA
za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego
w kategorii „Przedsiębiorstwa”: Orange Polska SA
za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego
w kategorii „Banki i instytucje finansowe”:
Santander Bank Polska SA
za raport roczny on-line: KGHM Polska Miedź SA
wyróżnienie raport roczny w internecie 
w kategorii „Banki i instytucje finansowe”:
ING Bank Śląski SA
wyróżnienie miesięcznika „Rachunkowość” za
najlepsze sprawozdanie finansowe w sWIG80:
PHN SA
wyróżnienie ZMID za największy progres w rapor-
towaniu marketingowym: Elektrobudowa SA

nagrody specjalne:
nagroda raport roczny on-line w kategorii 
„Przedsiębiorstwa”: PKN Orlen SA
nagroda raport roczny on-line w kategorii 
„Banki i instytucje finansowe”: PZU SA
I nagroda specjalna za raport zintegrowany:
Tauron Polska Energia SA
II nagroda specjalna za raport zintegrowany:
PKN Orlen SA
III nagroda specjalna za raport zintegrowany:
PGE Polska Grupa Energetyczna SA

nagrody główne:
w kategorii „Przedsiębiorstwa”
I nagroda: PGE Polska Grupa Energetyczna SA
II nagroda: PGNiG SA
III nagroda: JSW SA

w kategorii „Banki i Instytucje finansowe”
I nagroda: PZU SA
II nagroda: Bank Pocztowy SA
III nagroda: Santander Bank Polska SA

nagrody The Best of the Best:
• PKN Orlen SA
• Tauron Polska Energia SA
• KGHM Polska Miedź SA
• PKO Bank Polski SA
• mBank SA
• ING Bank Śląski SA

Laureaci V edycji konkursu The Best Annual 
Report dla rynku New Connect
I nagroda główna: Photon Energy S.V.
wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie 
z działalności: Prymus SA
wyróżnienie za najlepsze sprawozdanie 
finansowe: Stopklatka SA

Jest jeszcze wiele spółek, które nie rozu-
mieją, że Internet jest najszybszym źródłem
informacji i na stronie internetowej emitenta
powinien znajdować się raport roczny 
– użyteczny dla akcjonariuszy i inwestorów,
zaprezentowany przystępnie z punktu 
widzenia możliwości, które daje technologia
informatyczna. 

Zdobywcy wyróżnień za najlepszy raport marketingowy
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Wniniejszym artykule przedsta-
wiono wybrane praktyczne
wyzwania związane z proce-

sem wdrożenia MSSF 16.

Identyfikacja umów leasingu 
i umów zawierających 
elementy leasingu

Przegląd umów o używanie aktywów
zawartych przez spółkę rozpoczyna

analiza tego, czy dany kontrakt spełnia
definicję leasingu. Zgodnie z MSSF 16
umowa stanowi umowę leasingu, jeże-
li zapewnia klientowi prawo do kontro-
li użytkowania zidentyfikowanego ak-
tywa przez dany okres w zamian za
opłatę. Jednym z nowych elementów de-
finicji jest wymóg identyfikacji przed-
miotu umowy. Identyfikacja może być
zapewniona w sposób jednoznaczny
– przez wprowadzenie stosownego za-
pisu w umowie (np. określenie numeru
seryjnego, numeru VIN). Jeżeli taki za-
pis wskazujący konkretny zasób nie
występuje, spółka powinna rozważyć,
czy umowa określa w sposób domyśl-
ny składnik aktywów, co również po-
zwala na identyfikację przedmiotu
leasingu. Taka domyślna identyfikacja
ma miejsce wówczas, gdy korzystający
ma wiedzę o istnieniu u finansującego
składnika aktywów, który będzie przed-
miotem umowy.

Należy zwrócić uwagę, że obok ty-
powych umów o używanie aktywów, ta-
kich jak leasing, najem i dzierżawa, ele-
menty leasingu zawierają także po-
wszechnie występujące w obrocie go-
spodarczym prawo wieczystego użyt-
kowania oraz niektóre służebności.
Główne wyzwanie związane z ujęciem
zawartych w nich elementów leasingu
stanowi poprawne oszacowanie dłu-
gości okresu leasingu.

Wykorzystanie 
danych szacunkowych

MSSF 16 wymaga częstego posłu-
giwania się danymi szacunkowymi do-
tyczącymi m.in. cen rynkowych przed-

miotów leasingu i innych aktywów, dłu-
gości okresu umowy, w tym oceny re-
alizacji opcji przedłużenia i wypowie-
dzenia umowy, stopy procentowej wy-
korzystywanej przy dyskontowaniu opłat
leasingowych, gwarantowanych war-
tości końcowych.

Przy dokonywaniu oszacowań ko-
nieczne jest wykorzystywanie informa-
cji, które nie wynikają bezpośrednio
z treści zawartych umów, lecz mają cha-
rakter rynkowy, co dotyczy wartości
rynkowych wykorzystywanych przy po-
dziale opłat określonych w umowie
leasingu na element leasingu i inny (ele-
ment usługi). Podział taki jest przepro-
wadzany np. dla umów najmu po-
wierzchni biurowych, w których opłata
– obok płatności za używanie – obejmuje
usługi utrzymania czystości, dostaw
mediów itp. MSSF 16 dopuszcza przy
tym – jako praktyczne uproszczenie
– możliwość odstąpienia od takiego
podziału i kapitalizowania zarówno
leasingowych, jak i usługowych ele-
mentów opłat. Skutkiem wyboru uprosz-
czonego rozwiązania będzie jednak
zwiększenie wartości zobowiązań z ty-
tułu leasingu i wartości praw do użyt-
kowania.

Kluczowe znaczenie dla poprawnej
wyceny zobowiązania z tytułu leasingu
i praw do używania ma właściwe osza-
cowanie długości okresu leasingu.
MSSF 16 definiuje okres leasingu jako
nieodwoływalny okres, podczas które-
go korzystający ma prawo do użytko-
wania danego składnika aktywa, obej-
mujący również okresy opcjonalne
w przypadku, gdy korzystający jest pe-

MSSF 16 „Leasing”
– wyzwania przed spółkami
Dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1.01.2019 roku będzie obowią-
zywał MSSF 16 „Leasing”. Standard ten zastępuje MSR 17 i znacząco zmienia rachun-
kowość korzystających (również najemców i dzierżawców, użytkowników wieczystych
oraz uprawnionych z tytułu służebności), wprowadzając wymóg ujmowania zasadniczo
wszystkich umów leasingu w bilansie, z wyjątkiem krótkoterminowych umów leasingu
oraz umów, których przedmioty mają niską wartość. Dodatkowo MSSF 16 zawiera
istotnie zmodyfikowaną definicję leasingu.

dr hab. Mikołaj Turzyński
prof. Uniwersytetu Łódzkiego,
Katedra Rachunkowości, 
współpracownik Instytutu 
Rachunkowości i Podatków



wien, że skorzysta z opcji przedłużenia
umowy, lub odstąpi od zrealizowania
opcji wypowiedzenia. Oceniając moż-
liwość przedłużenia leasingu lub od-
stąpienia od wypowiedzenia leasingu,
korzystający powinien uwzględnić
wszystkie istotne fakty i okoliczności, któ-
re stwarzają zachęty ekonomiczne.
W celu dokonania takiej oceny powinien
zgromadzić informacje umożliwiające
m.in.:
a) porównanie opłat rynkowych z inny-
mi opłatami: za przedłużenie umowy,
karami za wypowiedzenie, ceną zaku-
pu,
b) analizę kosztów wypowiedzenia umo-
wy (negocjacji, przywrócenia przed-
miotowi umowy stanu określonego
w umowie i transportu, wyszukania i do-
stosowania przedmiotu nowej umowy
do potrzeb korzystającego, kary za wy-
powiedzenie umowy),
c) ocenę znaczenia przedmiotu umowy
leasingu dla realizacji strategii korzy-
stającego.

Przy szacowaniu długości okresu
leasingu przydatna jest także analiza
dotychczasowej praktyki korzystające-

go w zakresie okresów użytkowania
określonych rodzajów aktywów oraz
realizowania opcji przedłużania umów
leasingu tych aktywów.

Kolejny problem stanowi prawidło-
wy dobór stopy procentowej. MSSF 16
zaleca w pierwszej kolejności stoso-
wanie stopy procentowej leasingu, na-
tomiast w razie braku możliwości usta-
lenia tej stopy (co może mieć miejsce np.
w przypadku najmu nieruchomości)
– krańcową stopę procentową korzy-
stającego, czyli stopę procentową, jaką
najemca musiałby zapłacić, aby na
podobny okres i przy podobnych za-
bezpieczeniach pożyczyć środki nie-
zbędne do zakupu składnika aktywów
o podobnej wartości co składnik akty-
wów z tytułu prawa do użytkowania
w podobnym środowisku gospodar-
czym. Wysokość tej stopy zależy od

specyfiki przedmiotu umowy, np. dłu-
gości okresu leasingu, rodzaju nieru-
chomości, lokalizacji, ratingów kredy-
towych poszczególnych spółek w gru-
pie kapitałowej.

Stosowanie podejścia 
portfelowego do umów 
leasingu

MSSF 16 dopuszcza jako uprosz-
czenie stosowanie podejścia portfelo-
wego do ujmowania umów leasingu.
Wówczas spółki stosują regulacje MSSF
do całych portfelów umów leasingu
o podobnej charakterystyce. Podejście
portfelowe jest możliwe do zastosowa-
nia tylko wtedy, gdy wpływa na spra-
wozdanie finansowe w takim sam spo-
sób jak pojedyncze umowy leasingu
wchodzące w skład portfela.

Rozwiązanie takie z jednej strony
znacząco ułatwia ewidencję leasingu,
z drugiej zaś wymaga dokonywania
oszacowań i przyjmowania założeń,
które mają odzwierciedlać wielkości
i zawartość portfela obejmującego po-
jedyncze umowy leasingu. Przykład ta-
kich oszacowań stanowi dobór stopy

procentowej dla umów najmu nieru-
chomości, zawartych na określony okres
leasingu i zlokalizowanych w danej
dzielnicy.

Monitorowanie zmian 
treści umów leasingu

MSSF 16 wymaga, aby modyfikacje
warunków umowy leasingu były ujmo-
wane – w zależności od charakteru i za-
kresu zmian – jako odrębna umowa
albo jako zmiana wartości zobowiązań
z tytułu leasingu i praw do użytkowania.
Dokonanie prawidłowego wyboru jed-
nego z tych rozwiązań wymaga pozy-
skania informacji, czy modyfikacja
zwiększa zakres umowy leasingu, do-
dając prawo użytkowania jednego lub
więcej przedmiotów umowy, i czy – jed-
nocześnie – opłaty leasingowe wzra-
stają proporcjonalnie do wynagrodze-

nia z tytułu początkowej umowy. Pozy-
skiwanie takich danych wymaga spraw-
nego obiegu informacji i w praktyce
może być realizowane dla aktualnie
obowiązujących umów.

Jeżeli spółka zamierzałaby zasto-
sować MSSF 16 retrospektywnie do
każdego poprzedniego okresu spra-
wozdawczego, to można się spodzie-
wać, że próba zgromadzenia danych
dotyczących wszystkich dotychczaso-
wych modyfikacji umowy może zakoń-
czyć się niepowodzeniem.

Uwagi końcowe
W artykule przedstawiono najczę-

ściej sygnalizowane przez korzystają-
cych i najemców wyzwania związa-
ne z procesem wdrożenia regulacji
MSSF 16. Należy przy tym wskazać na
następujące dodatkowe komplikacje
towarzyszące temu procesowi:
1. Wdrożenie MSSF 16 wymaga roz-
poznania (zidentyfikowania), zgro-
madzenia i analizy  informacji na temat
umów leasingu. Powinno temu towa-
rzyszyć dostosowanie systemów in-
formacyjnych, w szczególności fi-
nansowo-księgowych, z wdrożeniem
MSSF 16 wiąże się bowiem znaczą-
ce zwiększenie liczby i zróżnicowa-
nie charakteru danych dotyczących
leasingu.
2. Dotychczasowa praktyka admini-
strowania umowami leasingu, opiera-
jąca się na wykorzystywaniu arkusza
kalkulacyjnego, może okazać się kło-
potliwa w warunkach stosowania MSSF
16. Znacznie wygodniejszym rozwią-
zaniem dla korzystających może być
wdrożenie dedykowanych do leasingu
modułów ewidencyjno-sprawozdaw-
czych.
3. Ze względu na zwiększenie zakresu
różnic między regulacjami rachunko-
wości i prawa o podatku dochodowym
wyzwaniem dla korzystających i na-
jemców będzie naliczenie podatku od-
roczonego z tytułu różnic przejścio-
wych.
4. MSSF 16 wpływa na zmianę wskaź-
ników zadłużenia, poziom dźwigni fi-
nansowej oraz zwiększenie kosztów
odsetek, co może spowodować naru-
szenie kowenantów w umowach kre-
dytu obowiązujących korzystających,
którzy w tych umowach nie przewidzieli
klauzuli niezmienności zasad ra-
chunkowości. Korzystający będą mu-
sieli wówczas rozważyć renegocjo-
wanie warunków umów kredytu w celu
uniknięcia spadku zdolności kredyto-
wej. �
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Zgodnie z MSSF 16 umowa stanowi umowę 
leasingu, jeżeli zapewnia klientowi prawo do
kontroli użytkowania zidentyfikowanego aktywa
przez dany okres w zamian za opłatę. Jednym 
z nowych elementów definicji jest wymóg identy-
fikacji przedmiotu umowy.
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Podobnie jak w ubiegłym roku ra-
port za rok 2017 został przygoto-
wany zgodnie z wytycznymi Mię-

dzynarodowego Stowarzyszenia na
rzecz Raportowania Zintegrowanego
(IIRC) i wytycznymi Globalnej Inicjatywy
Sprawozdawczej (Global Reporting In-
itiative GRI G4). Publikacja w pełni
przedstawia gospodarcze, społeczne
i środowiskowe dokonania spółki. W do-
kumencie znajdują się najważniejsze in-
formacje o KGHM i otoczeniu rynko-
wym, w jakim funkcjonowała firma
w ubiegłym roku.

KGHM każdego roku doskonali for-
my publikacji raportu. Oprócz trady-
cyjnej wersji drukowanej skrócona wer-
sja raportu jest dystrybuowana w po-
staci broszur, a dokument w pliku pdf
umieszczony został na pendrive’ach.
Wszystkie wersje publikacji dostępne są
w dwóch wersjach językowych: pol-
skiej i angielskiej.

W tym roku spółka otrzymała na-
grodę przyznawaną przez Instytut Ra-
chunkowości i Podatków The Best Of

The Best, a mobilna wersja raportu
on-line otrzymała wyróżnienie. W kon-
kursie ocenie podlegały trzy elemen-
ty: sprawozdanie finansowe, spra-
wozdanie z działalności i raport zin-
tegrowany. W publikacji podkreśliliśmy
działania umożliwiające osiąganie
większej efektywności kosztowej, naj-
wyższe standardy działania w zakre-
sie BHP oraz ochrony środowiska na-
turalnego. Uwzględniliśmy także za-
angażowanie w szeroko rozumianą in-

nowacyjność, zarówno pracowników
KGHM, jak i stosowanych rozwiązań
technologicznych. Zweryfikowaliśmy
kwestie znaczących zmian w raporto-
wanym okresie dotyczące rozmiaru,
struktury, formy własności lub łańcucha
wartości. Ujęliśmy jednostki gospo-
darcze uwzględnione w skonsolido-
wanym sprawozdaniu finansowym, jak
również zidentyfikowaliśmy istotne
aspekty wpływu społecznego Grupy
KGHM.

Proces raportowania w KGHM Pol-
ska Miedź SA stale ewoluuje. Spółka
stara się doskonalić system zbierania
danych zarówno pod kątem wskaźni-
ków GRI, jak i wskaźników, które sama
definiuje. Ostateczna identyfikacja
aspektów istotnych dla Grupy KGHM
następuje podczas warsztatów z udzia-
łem kadry managerskiej. Wtedy usta-
lany jest finalny zakres raportowania
w dziedzinach istotnych z perspektywy
celów biznesowych oraz Zrównowa-
żonego Rozwoju Grupy Kapitałowej
KGHM.

Oprócz Raportu Zintegrowanego
w pierwszym kwartale każdego roku
sprawozdawczego KGHM Polska Miedź
SA publikuje Sprawozdanie na temat In-
formacji Niefinansowych KGHM Pol-
ska Miedź SA i Grupy Kapitałowej
KGHM Polska Miedź SA wraz ze Spra-
wozdaniem Zarządu oraz Sprawozda-
niem Skonsolidowanym Grupy KGHM.
Takie działanie wynika z Dyrektywy
Unii Europejskiej 2014/95/UE zmienia-
jącej dyrektywę 2013/34/UE w odnie-

sieniu do ujawniania informacji niefi-
nansowych i informacji dotyczących
różnorodności przez niektóre duże spół-
ki oraz grupy. �

KGHM Polska Miedź SA pierwsze kroki przy raportowaniu niefinansowym zrobiła już
w 2011 roku. Ostatni Raport Zintegrowany to już piąta publikacja. Od początku spółka
raportowała w oparciu o najwyższe międzynarodowe standardy sprawozdawczości
Global Reporting Initiative oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Raporto-
wania Zintegrowanego IIRC.

Proces raportowania w KGHM Polska Miedź SA
stale ewoluuje. Spółka stara się doskonalić sys-
tem zbierania danych zarówno pod kątem
wskaźników GRI, jak i wskaźników, które sama
definiuje. 

Agata Pelc
Departament Komunikacji,
KGHM Polska Miedź SA

Okładka Zintegrowanego Raportu 
Rocznego 2017

Najwyższy poziom sprawozdawczości
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Raportowanie zintegrowane to
proces przekazywania wiedzy
na temat wszelkich obszarów

działalności firmy. Jego wynikiem jest do-
kument – raport zintegrowany, udo-
stępniany wszystkim osobom oraz pod-

miotom zainteresowanym komplekso-
wymi informacjami na temat danego
przedsiębiorstwa. W PKN Orlen jest to
jeden z istotnych elementów komuni-
kacji z interesariuszami. Do tej pory opu-
blikowano cztery raporty zintegrowane,
które prezentują różne aspekty dzia-
łalności Grupy Orlen w ujęciu rocznym.
Ta forma raportowania zastąpiła pu-
blikowane do 2013 roku oddzielne ra-
porty roczne, środowiskowe i społecz-
nej odpowiedzialności biznesu. Przy

pracach związanych z przygotowa-
niem raportu zintegrowanego PKN Or-
len uczestniczy kilkudziesięciu pra-
cowników z różnych obszarów, m.in. fi-
nansów, marketingu, relacji inwestor-
skich, ochrony środowiska, BHP i HR.

Wytyczne 
do tworzenia raportu

W 2010 roku powołano do życia
International Integrated Reporting

Council (IIRC) – instytucję, która w ra-
mach swojej działalności sporządziła
strukturę oraz zbiór wytycznych reko-
mendowanych przy tworzeniu raportów
zintegrowanych. Wśród nich znajdują
się następujące obszary tematyczne: in-
formacje o organizacji i otoczeniu ze-
wnętrznym, ład korporacyjny, model biz-
nesowy, szanse i zagrożenia, strategia
i alokacja zasobów, dokonania i wyni-
ki finansowe firmy, podstawa sporzą-
dzenia i prezentacji raportu oraz tzw.

outlook, gdzie prezentuje się podejście
firmy w perspektywie długotermino-
wego rozwoju, trendy i prognozy ryn-
kowe.

Ważną część raportu zintegrowa-
nego stanowią informacje niefinanso-
we. Zeszłoroczna zmiana w przepisach
unijnych spowodowała konieczność
raportowania tego typu danych przez
firmy będące jednostkami zaintereso-
wania publicznego na terenie Unii Eu-

Raportowanie zintegrowane 
– nowy trend prezentowania danych
Sprawozdawczość przedsiębiorstw od lat stanowi przedmiot licznych dyskusji i modyfi-
kacji. Związane z nią obowiązki i wyzwania, przed którymi stają organizacje, nieustan-
nie się zmieniają, a interesariuszom zależy, aby wszelkie dane były odpowiednio
usystematyzowane, rzetelne oraz jasno przedstawione. Wymusiło to konieczność stwo-
rzenia nowoczesnej metody gromadzenia i prezentowania obszernych materiałów za-
wierających informacje o działalności firm. Odpowiedzią jest raportowanie
zintegrowane, które umożliwia przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji finan-
sowych i pozafinansowych w ramach jednego dokumentu.

W przypadku Grupy Orlen raportowanie niefi-
nansowe jest sporządzane według międzynaro-
dowego standardu Global Reporting Initiative
(GRI), który uwzględnia takie elementy, jak 
pośredni wpływ ekonomiczny, zgodność z regu-
lacjami, praktyki zatrudniania i godnej pracy,
praktyki zakupowe, zagadnienia środowiskowe
oraz odpowiedzialność za produkt.

Katarzyna Krzywicka
Zespół Wizerunku Korporacyj-
nego, Obszar Komunikacji 
Korporacyjnej, PKN Orlen



ropejskiej. W przypadku Grupy Orlen
raportowanie niefinansowe jest spo-
rządzane według międzynarodowe-
go standardu Global Reporting Initia-
tive (GRI), który uwzględnia takie ele-
menty, jak pośredni wpływ ekono-
miczny, zgodność z regulacjami, prak-
tyki zatrudniania i godnej pracy, prak-
tyki zakupowe, zagadnienia środowi-
skowe oraz odpowiedzialność za pro-
dukt. GRI to jeden z najpopularniej-
szych standardów z wytycznymi doty-
czącymi raportowania niefinansowego.
Inny często wykorzystywany standard
z tego zakresu został przygotowany
przez United Nations Global Com-
pact.

Raporty 
zintegrowane 
zyskują na popularności

Tworzenie raportów zintegrowa-
nych zyskuje coraz większą popular-
ność na świecie i staje się nieodzownym
elementem funkcjonowania dużych
podmiotów gospodarczych. Pokazują to
wyniki najnowszych badań, które po-
twierdzają rosnące znaczenie rapor-
towania informacji niefinansowych
m.in. dla inwestorów. Przykładami tego
typu badań są Tomorrow’s Investment
Rules 2.0 (Ernst & Young) oraz Central
Europe Top 500 (Deloitte).

Ciekawostką jest, iż najdłuższe
tradycje w opracowywaniu raportów
zintegrowanych mają firmy z Republiki
Południowej Afryki. Wiąże się to z fak-

tem, iż spółki notowane na giełdzie
w Johannesburgu (Johannesburg
Stock Exchange) od kilku lat mają
obowiązek ich sporządzania. Najlep-
sze z nich są nagradzane w prestiżo-
wych konkursach, np. Excellence in In-
tegrated Reporting Awards, organi-
zowanym przez Ernst & Young. W 2018
roku trzy pierwsze miejsca zajęły ko-
lejno: Nedbank Group Ltd., Redefine
Properties Ltd. oraz Kumba Iron Ore

Ltd. Raporty zintegrowane południo-
woafrykańskich organizacji uznawa-
ne są za wzorcowe i stanowią bench-
mark dla firm europejskich, w tym pol-
skich.

Raport elektroniczny 
– jeszcze więcej zalet

W niektórych krajach istnieje obo-
wiązek realizacji audytu uwierzytelnia-
jącego i uwiarygodniającego dane nie-
finansowe zawarte w raporcie zinte-

growanym. W Polsce nie ma takiej ko-
nieczności, jednak jest to uznawane za
dobrą praktykę. W Grupie Orlen wery-
fikacja niefinansowa odbywa się według
standardu ISAE 3000 (International
Standard on Assurance Engagements).
Audytor przeprowadza niezależną oce-
nę wskaźników profilowych i szczegó-
łowych opracowanych zgodnie ze stan-
dardem GRI G4. W ramach niezależnej
oceny są przeprowadzane m.in. prze-

glądy procesów i systemów zbierania
i agregowania danych oraz przeglądy
dokumentacji. Audytor uwierzytelnia
i potwierdza prawdziwość danych opu-
blikowanych w raporcie zintegrowa-
nym.

W celu uatrakcyjnienia raportu zin-
tegrowanego warto wyjść poza papie-
rową wersję tego dokumentu. Istnieje
szereg narzędzi i funkcjonalności moż-
liwych do zaimplementowania w elek-
tronicznej wersji raportu, dzięki którym
zyskuje on dodatkowe funkcje i możli-
wości ułatwiające użytkownikowi dostęp
do konkretnych poszukiwanych treści.
Wśród przykładów tego typu udogod-
nień można wymienić m.in.: interak-
tywne kluczowe wskaźniki efektywności
prezentujące bieżące i historyczne
dane, interaktywny słownik pojęć fi-
nansowych i branżowych, tabelę wskaź-
ników GRI, według których raportowa-
na jest działalność pozafinansowa.
W elektronicznych wersjach raportów
zintegrowanych można zamieszczać
także liczne materiały multimedialne, ta-
bele, wykresy oraz interaktywne info-
grafiki, które mogą przedstawiać np.
model biznesowy przedsiębiorstwa lub
– jak w przypadku Grupy Orlen – mapę
rynków, na które trafiają wytwarzane
produkty.

Zintegrowany raport, 
zintegrowane korzyści

Korzyści wynikających z wdroże-
nia raportu zintegrowanego w firmie jest
wiele. Najważniejszą wydaje się możli-
wość połączenia grupy raportów w je-
den zbiorczy. Interesariusze nie muszą
już analizować kilku bądź kilkunastu do-
kumentów. Wystarczy jeden, w którym
w kompleksowy, przejrzysty i uniwer-
salny sposób przedstawiono wszyst-
kie szczegóły dotyczące działalności fir-
my. Taka forma prezentacji danych jest
atrakcyjniejsza z punktu widzenia po-
tencjalnych kontrahentów, dzięki czemu
zwiększa się szansa przedsiębiorstwa
na pozyskanie partnerów do współ-
pracy.

Raport zintegrowany niweluje tak-
że ryzyko zawarcia sprzecznych infor-
macji w dwóch odrębnych dokumen-
tach. To wszystko sprawia, że opraco-
wywanie raportu zintegrowanego, za-
wierającego dane finansowe i pozafi-
nansowe, jest korzystne zarówno dla fir-
my, jak i jej otoczenia, a w najbliższej
przyszłości stanie się prawdopodobnie
normą w obszarze raportowania du-
żych podmiotów gospodarczych w Pol-
sce i w Europie. �
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Okładka Raportu Zintegrowanego Grupy
Orlen za rok 2017

W niektórych krajach istnieje obowiązek realiza-
cji audytu uwierzytelniającego i uwiarygodniają-
cego dane niefinansowe zawarte w raporcie
zintegrowanym. W Polsce nie ma takiej koniecz-
ności, jednak jest to uznawane za dobrą prak-
tykę. W Grupie Orlen weryfikacja niefinansowa
odbywa się według standardu ISAE 3000 (Inter-
national Standard on Assurance Engagements).
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Wostatnich kilku latach zainte-
resowanie spółek raportowa-
niem zintegrowanym – nową,

innowacyjną formą raportów rocznych
– systematycznie rośnie. Według naj-
nowszych danych sprawozdanie zinte-
growane publikuje już ponad 1000 jed-
nostek na świecie. W samej Japonii
w 2017 roku raport roczny w formie zin-
tegrowanej przygotowało 341 spółek
(dla porównania w 2010 roku było ich 26,
a w 2004 roku – tylko jedna). Sprawoz-
dawczość zintegrowana w Japonii, po-
dobnie jak wcześniej w RPA, gdzie jest
obligatoryjna dla spółek giełdowych no-
towanych na giełdzie w Johannesburgu
według zasady comply or explain, sta-
je się obecnie sprawozdawczością
głównego nurtu.

Istota raportu 
zintegrowanego

Zgodnie z definicją „Założeń Kon-
cepcyjnych <IR>” (The International

<IR> Framework), opublikowanych
w 2013 roku, sprawozdanie zintegro-
wane jest zwięzłym komunikatem pre-
zentującym sposób, w jaki strategia
organizacji, ład korporacyjny, wyniki
działalności i perspektywy jednostki, uję-
te w kontekście środowiska zewnętrz-
nego, prowadzą do tworzenia wartości
w krótkim, średnim i długim terminie
(par. 1A, p. 1.1). Zasadniczym celem ra-
portu jest wyjaśnienie inwestorom spo-
sobu kreowania wartości przez dany
podmiot poprzez stosowne, istotne in-
formacje o charakterze finansowym
i niefinansowym (par. 1C, p. 1.7). Po-
winny one objąć pełen zakres czynni-
ków, które istotnie wpływają na zdolność
jednostki do tworzenia wartości. I choć
raport przynosi korzyści także innym in-
teresariuszom, w tym pracownikom,
klientom, dostawcom, partnerom, spo-
łecznościom lokalnym, instytucjom usta-
wodawczym i regulacyjnym oraz decy-
dentom politycznym, to jego pierwszo-
planowym użytkownikiem w myśl „Za-
łożeń” pozostaje dawca kapitału.

Rola narracji 
w raporcie zintegrowanym

Ponieważ warunkiem raportowa-
nia zintegrowanego jest ujawnienie in-
formacji niefinansowych, dokument ten
w znacznej mierze przyjmuje charakter
narracyjny. Narracja ma tu jednak kon-
kretne zadanie: przybliżyć użytkowni-
kowi takie elementy działalności pod-
miotu, które trudno jest opisać wyłącz-
nie za pomocą liczb. Obejmują one ko-
lejno: strukturę organizacyjną i uwa-
runkowanie zewnętrzne, ład korpora-
cyjny, model biznesu, szanse i ryzyka,
strategię i alokację zasobów, dokonania
oraz prognozy. Szczególnie ważnym
komponentem raportu jest model biz-
nesowy ze względu na jego ścisłe po-
wiązanie ze strategią podmiotu oraz za-
sobami wykorzystywanymi w procesie
tworzenia wartości. Jednocześnie te
trzy wymienione składowe (model biz-
nesu, strategia i zasoby/kapitały) sta-
nowią fundament koncepcyjny spra-
wozdania, a jednostka powinna na bie-

żąco dostosowywać je do warunków
środowiska zewnętrznego oraz szans
i zagrożeń, które ono stwarza.

Tak więc celem narracji w raporcie
zintegrowanym jest nie tylko stworzenie
interesującej dla czytelnika „opowieści
o firmie”, lecz przede wszystkim po-
wiązanie kwestii niefinansowych – nie-
kiedy niepoliczalnych lub trudno mie-
rzalnych – z ich finansowymi efektami.
Warto podkreślić, że wytyczne te są
zgodne z generalnymi oczekiwaniami
inwestorów, wskazujących, że sam opis
planów, ambicji i zamierzeń firmy bez
zastosowania adekwatnych sposobów
pomiaru nie przynosi im oczekiwanych
korzyści wynikających ze sprawoz-
dawczości zintegrowanej.

Raport zintegrowany 
a raporty zrównoważonego
rozwoju i społecznej 
odpowiedzialności 
(sustainability i CSR)

Jak podkreślają „Założenia”, ra-
portu zintegrowanego nie należy utoż-
samiać z raportem o zrównoważonym
rozwoju ze względu na odmienne prze-
znaczenie obydwu dokumentów. Zde-
finiowanym celem sprawozdania zin-
tegrowanego jest opis sposobu two-
rzenia wartości w czasie, ukierunko-
wany na inwestora, a odwołanie do
problematyki sustainability wystąpiło
w „Założeniach” jedynie 3 razy. Z kolei
raport zrównoważonego rozwoju/spo-
łecznej odpowiedzialności ma za za-
danie komunikować sposoby szersze-
go oddziaływania ekonomicznego, śro-
dowiskowego i społecznego jednostki
oraz jej strategie i cele w tym zakresie.
Interesariuszami raportowania CSR
mogą być osoby/podmioty inwestujące
w organizację oraz w inny sposób zwią-
zane z organizacją, w tym inwestorzy.
Nie są oni jednak pierwszoplanowym
użytkownikiem sprawozdawczości tego
typu.

Ze względu na wiele pokrywających
się zagadnień z zakresu sprawozdaw-
czości zintegrowanej i zrównoważone-
go rozwoju, a także z racji tego, że re-

Cel: wartość dla inwestora
Raport zintegrowany sporządzony zgodnie z „Założeniami koncepcyjnymi” Międzyna-
rodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC) powinien w pierwszym rzę-
dzie zaspokoić potrzeby informacyjne dawców kapitału.

dr Katarzyna 
Kobiela-Pionnier
Instytut Rachunkowości, 
Szkoła Główna Handlowa;
członek kapituły konkursu 
„The Best Annual Report” 
w kategorii raport zintegrowany



gulator raportowania CSR: Global Re-
porting Initiative (GRI) był współzało-
życielem Międzynarodowej Rady ds.
Sprawozdawczości Zintegrowanej
(IIRC), wiele krajowych spółek łączy te
dwa – odmienne w swej istocie – raporty
w jeden wspólny dokument. Jeśli jednak
nie przedstawia on informacji istotnych
dla dawców kapitału, lecz skupia się
głównie na prezentacji działań środo-
wiskowych i społecznych, uzupełnio-
nych jedynie o podstawowe dane fi-
nansowe, trudno mówić o prawdziwym
zintegrowaniu informacji w sprawoz-
daniu. W sytuacji, gdy raportująca spół-
ka rzeczywiście postrzega kwestie zrów-
noważonego rozwoju jako swój priory-
tet, powinna ująć je w taki sposób, by in-
westor rozumiał, jak wpisują się one
w wizję i strategię, jak będą realizowa-
ne oraz w jaki sposób przyczynią się do
przyszłego wzrostu wartości.

Rekomendacje 
dla raportujących 
podmiotów

Jak zatem powinno wyglądać uka-
zanie tworzenia wartości w raporcie? Po
pierwsze, jako raport o tworzeniu war-
tości sprawozdanie zintegrowane po-
winno klarownie przedstawiać wizję
oraz strategię biznesową, która po-
zwala na zbudowanie trwałej przewa-
gi konkurencyjnej. Jednocześnie aby
przekonać udziałowców, że są one wy-
konalne, jednostka powinna wyjaśnić
w raporcie swoją strategię finansową.
Bez odpowiednich funduszy i zysków
spółka nie zrealizuje strategii i nie osią-
gnie wszystkich pozostałych celów,
w tym związanych ze społeczną odpo-
wiedzialnością przedsiębiorstwa. Stra-
tegia finansowa jest zatem nieodłącz-
nym elementem raportowania zinte-
growanego.

Kolejnym kluczowym aspektem jest
problem istotności. Coraz więcej spółek
przedstawia w swoich raportach pro-
cedurę i wyniki oceny istotności. Wła-
ściwie przeprowadzona ocena pozwa-
la zidentyfikować m.in. problemy spo-
łeczne czy środowiskowe, które w przy-
szłości mogą mieć potencjalny wpływ na
firmę, a następnie ująć je w sprawoz-
daniu jako kwestie istotne. Niejedno-
krotnie jednak raportujące podmioty
mylą problemy społeczne, które mogą
zostać rozwiązane przez spółkę dzięki
budowaniu trwałej wartości, z kwestia-
mi, które wywierają wpływ na sam pro-
ces tworzenia wartości. Sprawozdanie
zintegrowane ma z założenia ukazać ten
drugi aspekt, nie jest zatem miejscem na

ujawnianie wszystkich działań z zakre-
su CSR, które jednostki realizują.

Po trzecie: chociaż rośnie liczba
wskaźników niefinansowych prezento-
wanych w raportach zintegrowanych,
często nie odzwierciedlają one w pełni
ścieżki tworzenia wartości przedsię-
biorstwa ani nie pozwalają ustalić praw-
dopodobieństwa osiągnięcia sukcesu.
Co więcej, informacje niefinansowe to
nie tylko dane środowiskowe czy spo-
łeczne. Firmy nie mogą zapominać o ta-
kich kwestiach, jak aktywa niemate-
rialne, oraz o zagadnieniach związanych
z najnowszymi technologiami: big data,
blockchain czy sztuczną inteligencją.

Podsumowanie
Mimo swej stosunkowo krótkiej hi-

storii raportowanie zintegrowane wy-
daje się bardzo interesującym mode-
lem rocznej komunikacji z inwestora-
mi. Sprawozdanie pozwala ukazać
całą „historię tworzenia wartości”,
uwzględniającą zarówno informacje fi-
nansowe, jak i niefinansowe. Warun-
kiem właściwego sporządzenia go
jest przedstawienie tych danych
w sposób spójny – tak, by informacje
te nie były jedynie prezentowane od-
dzielnie, lecz aby były zintegrowane
– powiązane ze sobą i wzajemnie się
uzupełniające. �
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Krótka historia raportowania zintegrowanego

Najbardziej znanymi prekursorami raportowania zintegrowanego są duńskie spółki
farmaceutyczne Novozymes i Novo Nordisk, które opublikowały swoje ekspery-
mentalne raporty roczne kolejno w latach 2002 i 2004. Pierwszym krajem, który na
szerszą skalę podjął się kodyfikacji i instytucjonalizacji kwestii sprawozdawczości
zintegrowanej, była Republika Południowej Afryki (2009). Rok później powstała Mię-
dzynarodowa Rada ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej – IIRC, która w niedłu-
gim czasie sformułowała Założenia Koncepcyjne Międzynarodowej
Sprawozdawczości Zintegrowanej (The International <IR> Framework), a także
przejęła wiodącą rolę w globalnym propagowaniu tego typu sprawozdawczości.

W sukurs Radzie przyszła opublikowana w 2014 roku dyrektywa 2014/95/UE w spra-
wie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności.
Nie wprowadza ona co prawda jednoznacznego obowiązku zastosowania zasad
raportowania zintegrowanego, a jedynie pozostawia możliwość wyboru Założeń
Koncepcyjnych <IR> spośród całej gamy krajowych, unijnych lub międzynarodo-
wych ramowych zasad ujawniania informacji. Mimo to w oświadczeniu towarzyszą-
cym Komisja Europejska deklaruje, iż z wielkim zainteresowaniem obserwuje
ewolucję koncepcji zintegrowanej sprawozdawczości, w tym szczególnie prace pro-
wadzone przez IIRC. Przyjęcie unijnej dyrektywy można zatem uznać za koronny
dowód instytucjonalizacji sprawozdawczości zintegrowanej na poziomie między-
narodowym.
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Procesy raportowania finansowe-
go i kontrolingowego wymagają
sprawności działania oraz nie-

ustannego śledzenia zmian przepisów
prawa spowodowanych skomplikowa-
nymi i często zmieniającymi się stan-
dardami sprawozdawczości finanso-
wej. Jest to szczególnym wyzwaniem dla
grup kapitałowych, działających na
międzynarodowych rynkach. Źródłem
ich potencjalnych problemów mogą
być zarówno rozproszona struktura,
brak jednolitych zasad rachunkowości,
jak i niezależne systemy finansowo-
-księgowe. Jak więc firmy mogą spraw-
nie przeprowadzić ten proces?

Postaw na system IT
Kluczowe znaczenie mają tutaj dwa

czynniki. Pierwszym jest właściwe za-
planowanie poszczególnych etapów
prac, czyli jasny podział obowiązków

pomiędzy uczestnikami procesu,
uwzględniający dokładne ramy cza-
sowe dla wszystkich działań.

Drugi to automatyzacja procesów,
za którą odpowiadają rozwiązania IT.
Tutaj ogromne znaczenie ma to, z ja-
kiego systemu korzysta organizacja i czy
jest on dopasowany do jej specyfiki, po-
nieważ inne są oczekiwania dużych
banków, przedsiębiorstw i grup kapi-
tałowych, których proces konsolidacji
jest rozproszony geograficznie. Należy
także zwrócić uwagę na możliwość
konfiguracji oraz elastycznego dosto-
sowania funkcjonalności systemu do
skali prowadzonego biznesu.

Wybierz najlepsze rozwiązanie
Dobry system IT jest wsparciem na

każdym etapie realizacji procesu ra-
portowania. Już w fazie prac związanych
z harmonogramowaniem pozwala za-
dbać o terminowość działań, a co naj-
ważniejsze zapewnia sprawną komu-
nikację uczestników procesu raporto-
wego. Porządkuje także gromadzenie
oraz przetwarzanie danych finanso-
wych. Zapewnia do nich dostęp za po-

średnictwem przeglądarki interneto-
wej, dzięki czemu użytkownik może
z nich korzystać w każdym miejscu
i o każdej porze.

Nowoczesne rozwiązania IT uspraw-
niają także pozyskanie danych z syste-
mów źródłowych i stanowią wsparcie
w procesie ich przekształcenia do po-
żądanego układu wynikowego. Znacz-
nie przyspieszają raportowanie i po-
zwalają na poprawę jakości sprawoz-
dania, zapewniają łatwość analizy
i audytu danych oraz możliwość wery-
fikacji na różnych poziomach granula-
cji informacji. Umożliwiają także pre-
zentację wyników w wymaganej formie
i – co ważne – pozwalają zminimalizo-
wać ryzyko związane z wystąpieniem
błędów.

Współpracuj 
ze sprawdzonym dostawcą

Przy wyborze najlepszego rozwią-
zania nie można zapomnieć o jednej
z najważniejszych kwestii, a mianowicie
– czy system zapewni organizacji spraw-
ne i szybkie dostosowanie się do zmian
zachodzących w jej otoczeniu bizneso-
wym i regulacyjnym. Ma to bardzo
duże znaczenie, szczególnie że od
1 stycznia 2020 roku spółki notowane na
Giełdzie Papierów Wartościowych cze-
ka rewolucja związana z nowymi for-
matami przekazywanych danych: XTML
lub iXBRL.

Jednak to, czy rozwiązanie będzie
gotowe na nadchodzące zmiany, zale-
ży głównie od dostawcy. To on powinien
na bieżąco weryfikować otoczenie re-
gulatora, a także rozwijać aplikację
zgodnie z obszarami działalności or-
ganizacji. Wszystko po to, by zapewnić
rozwój systemu odpowiadający indy-
widualnym potrzebom oraz oczekiwa-
niom klientów. W przeciwnym razie
stanie się on nieaktualny, a przez to bez-
użyteczny. �

Jak usprawnić proces 
raportowania finansowego?
Rzetelne, terminowe i zgodne ze standardami raportowanie finansowe jest kluczowym ele-
mentem skutecznej komunikacji spółek i grup kapitałowych z rynkiem. Jest to jednak zło-
żony proces, który niesie za sobą liczne wyzwania, związane m.in. z terminowością,
efektywnością oraz zmiennością środowiska regulacyjnego. W jaki sposób stawić im czoła?

Ewa Matlak
menedżer produktu 
Asseco Reporting Platform, 
Asseco Poland
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Wtegorocznej edycji o ten pre-
stiżowy certyfikat ubiegało się
niemal 300 firm z całej Polski.

Kapituła programu potwierdziła rze-
telność i wiarygodność 280 z nich, przy-
znając im jednocześnie tytuł i certyfikat
„Przedsiębiorstwo Fair Play 2018”.

Certyfikaty i nagrody zostały wrę-
czone przedstawicielom przedsię-
biorstw podczas Wielkiej Gali Finałowej,
która miała miejsce 16 listopada w hali
Expo XXI, w obecności wyjątkowych go-
ści – nie tylko uczestników, partnerów
i organizatorów programu, lecz także
przedstawicieli władz państwowych,
samorządowych oraz mediów. Najwię-
cej przedsiębiorstw nagrodzonych cer-
tyfikatem w tegorocznej edycji progra-

mu pochodzi z województw: wielkopol-
skiego, kujawsko-pomorskiego oraz
śląskiego. 

Nagrody dla najlepszych
Uczestnicy programu ubiegają się

nie tylko o tytuł i certyfikat, lecz także
o nagrody specjalne. Najważniejsza
z nich – statuetka Przedsiębiorstwa
Fair Play – trafiła do 15 firm, które
szczególnie wyróżniły się na tle innych
laureatów XXI edycji programu zaan-
gażowaniem społecznym oraz inicja-
tywami na rzecz pracowników i kon-
trahentów. Były to: ASD Toyota Ukleja SJ
oddział Ujście, Suchy Las, Złotkowo
oraz Lexus w Poznaniu, Bydgoskie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego

Sp. z o.o., EDPOL Food & Innovation
Sp. z o.o. z Łomży, ERKADO Zbigniew
Kozłowski z Gościeradów-Folwark,
MILKPOL SA z Czarnocina, Przedsię-
biorstwo Wielbranżowe „FAST” Sp. z o.o.
z Zielonej Góry, Przedsiębiorstwo Pro-
dukcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA
z Wrocławia, Przedsiębiorstwo Pro-
dukcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej
PROFARM Sp. z o.o. z Lęborka, RECA-
RO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o. ze
Świebodzina, Sanatorium Uzdrowi-
skowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu Sa-
modzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, VOSTER Sp. z o.o. Sp. k.
z Zarzecza, WAMAX Artykuły i Urzą-
dzenia Biurowe z Wrocławia, Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Re-

Przedsiębiorstwa Fair Play 
na stulecie niepodległości
Dobiegła końca kolejna edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, 
który od 1998 roku wzmacnia wizerunek polskich firm i pomaga zdobyć zaufanie 
klientów, partnerów biznesowych oraz społeczności lokalnej. Laureaci XXI edycji 
programu zostali uhonorowani podczas Wielkiej Gali Finałowej.

Laureaci nagrody głównej – statuetki programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018



gionalne Centrum Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego w Olsztynie, Wood-Mizer
Industries Sp. z o.o. z Koła, Zakład Pro-
dukcyjno-Usługowo-Handlowy „OSKA”
Zbigniew Oskwarek, Kazimierz Kaspro-
wicz, Jarosław Kasprowicz SJ z Przyłęk.

Z kolei wyjątkową działalność na
rzecz środowiska naturalnego nagra-
dzano wyróżnieniem ekologicznym. Tę
zieloną statuetkę otrzymały 4 przed-
siębiorstwa: Flowair Głogowski i Brze-
ziński SJ z Gdyni, Miejski Zakład Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o. z Konina, Miejski Zarząd Bu-
dynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z Rze-
szowa oraz Włodan Andrzej Włodarczyk
SJ z Porszewic.

Wśród wyróżnień na uczestników
czekały również 4 nagrody Debiut Fair
Play, przyznawane przedsiębiorstwom,
które uczestniczą w programie po raz
pierwszy i wyróżniają się szczególnymi
działaniami na tle innych laureatów
debiutujących w danej edycji. Nagrodę
uzyskały: Alter SA z Tarnowa Podgór-
nego, Gas Storage Poland Sp. z o.o.
z Dębogórza, a także dwie firmy z Wro-
cławia: M&M Consulting Jarosław Mich-
niewski oraz Mimari Michał Mirocha.

Kapituła przyznała również 14 me-
dali Ambasador Fair Play w Biznesie
2018, przyznanych wyróżniającym się
osobowościom polskiego biznesu, wy-
łonionym spośród kierownictwa przed-
siębiorstw, które przez co najmniej dzie-
sięć kolejnych lat uzyskały tytuł „Przed-
siębiorstwa Fair Play”.

Semper Fidelis 
– Zawsze Wierny

W ubiegłym roku program „Przed-
siębiorstwo Fair Play” obchodził swoje
20-lecie. Oznacza to, iż po raz pierwszy
wyróżniono firmy, którym kapituła przy-
znała certyfikat w dwudziestu kolej-
nych edycjach. Specjalnie na tę okazję
została stworzona statuetka Semper Fi-
delis z diamentem w barwach progra-
mu. Podczas tegorocznej gali finałowej
programu statuetką i tytułem „Semper
Fidelis” uhonorowane zostały 4 firmy:
Dora Metal Sp. z o.o. z Czarnkowa,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
z Jasienicy Rosielnej, Polmass SA z Byd-
goszczy oraz TFP Sp. z o.o. z Dzieć-
mierowa.

Galę poprowadził dziennikarz zna-
ny z wielu programów TVP – Jacek Ku-
rowski. Po części oficjalnej odbył się uro-
czysty bankiet przy muzyce na żywo
w wykonaniu zespołu Balla Band. Gala
była nie tylko okazją do zaprezento-
wania swojej firmy, lecz także do wy-

miany spostrzeżeń oraz nawiązania
kontaktów biznesowych. Każdego roku
przybywa na nią około tysiąca wyjąt-
kowych gości z całej Polski.

Więcej informacji o laureatach i pro-
gramie można znaleźć na stronie:
www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl. Ko-
lejna edycja programu „Przedsiębior-
stwo Fair Play” rozpocznie się już
w styczniu 2019 roku.

Społeczna odpowiedzialność 
biznesu w stulecie 
niepodległości Polski

Podczas gali zgromadzonym go-
ściom została zaprezentowana publi-
kacja powstała w ramach projektu
związanego z obchodami stulecia nie-
podległości Polski pt. „Społeczna od-
powiedzialność biznesu w stuleciu nie-
podległości Polski. Wkład etycznych
przedsiębiorstw w umacnianie polskiej

suwerenności gospodarczej”. Publika-
cja jest poświęcona przedsiębiorcom,
których zaangażowanie społeczne przy-
czyniło się do odbudowy państwowości
Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat.
Opisano w niej przykłady podmiotów,
które w prowadzonej działalności kie-
rują się takimi wartościami, jak wolność,
solidarność oraz poszanowanie god-
ności i praw człowieka – wartościami
wpisanymi w polską tradycję państwo-
wą i narodową.

Znaczną część publikacji poświę-
cono laureatom programu „Przedsię-
biorstwo Fair Play”. W formie studium
przypadku opisano ich historię, polity-
kę wewnętrzną, działania na rzecz kon-
trahentów, klientów, społeczności lo-
kalnej oraz środowiska naturalnego. Pu-
blikację można bezpłatnie pobrać ze
strony internetowej: http://iped.pl/pli-
ki/publikacje/Publikacja-SOB-Niepod-
legla.pdf.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystać tę
publikację jako inspirację do podej-
mowania działań z zakresu SOB, po-
nieważ często praktyki te wymagają tyl-
ko chęci i pomysłu, a niekoniecznie du-
żych pieniędzy. Z kolei społeczeństwo
dzięki niniejszej publikacji będzie mia-
ło okazję poszerzyć wiedzę na temat
działań realizowanych przez polskie fir-
my oraz faktycznej roli przedsiębiorców
w tworzeniu wolnej gospodarki, a co za
tym idzie – niepodległości i niezależ-
ności gospodarczej naszego kraju. Pro-
jekt dofinansowano ze środków Pro-
gramu Wieloletniego „Niepodległa” na
lata 2017–2022 w ramach Programu Do-
tacyjnego „Niepodległa”. �
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Laureaci Diamentowej Statuetki programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018

Dr Mieczysław Bąk, przewodniczący 
Komisji Ogólnopolskiej Programu 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”
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Jak ewoluuje działalność spółki TOR-
POL?

– Firma „TORPOL” Sp. z o.o. rozpo-
częła działalność w 1990 roku i jest wio-
dącym polskim producentem worków
papierowych oraz worków papiero-
wych z wkładką LDPE. Od początku na-
szą główną specjalizacją są opako-
wania papierowe przeznaczone do
kontaktu z żywnością. Rosnący i chłon-
ny rynek tych wyrobów, a także dążenie
do wysokiej specjalizacji przedsiębior-
stwa, były podstawą do podjęcia decy-
zji o samodzielnej produkcji worków pa-
pierowych oraz folii LDPE. Nieustannie
staramy się poszerzać naszą ofertę, aby
zadowolić nawet najbardziej wymaga-
jącego klienta, dlatego specjalizujemy
się w nadrukach wielokolorowych.
Co składa się na jakość w reprezento-
wanej przez TORPOL branży i jakie są
największe atuty firmy?

– Dysponujemy w pełni zautomaty-
zowanym parkiem maszynowym w po-
staci dwóch kompletnych linii produ-
kujących worki papierowe, extruderem
do folii oraz sześciokolorową drukarnią

z centralnym cylindrem, które zapew-
niają nam niezależność i samowystar-
czalność. Dzięki temu gwarantujemy do-
skonałą relację jakości i ceny w połą-
czeniu z elastycznością usług. Istot-
nym aspektem podejmowanych działań
jest dbałość o środowisko naturalne.
Udoskonalanie procesu produkcyjnego
przeprowadzane jest z uwzględnie-
niem najsurowszych norm ekologicz-
nych. Wieloletnie doświadczenie, pro-
fesjonalny park maszynowy, spraw-
dzone know-how oraz kadra wykwali-
fikowanych pracowników to podstawa
zrównoważonego rozwoju. Ponadto na-
sze produkty certyfikowane są Atestem
PZH oraz certyfikatem ISO 9001:2015.
W trosce o jakość oferowanych wyro-
bów oraz ich bezpieczeństwo firma
„TORPOL” wdrożyła i utrzymuje system
analiz i kontroli punktów krytycznych
(HACCP) oraz system zapewnienia ja-
kości zgodny z międzynarodową normą
ISO 2200:2008.
Kto decyduje się na współpracę z pań-
stwem i co działa na korzyść oferowa-
nych usług?

– Wieloletnia działalność firmy na
polskim rynku pozwoliła dokładnie po-
znać oczekiwania klientów. Spełnia-
jąc ich potrzeby, dbamy o to, by współ-
praca z nami była satysfakcjonująca.
Nadrzędną wartością jest dla nas za-
ufanie klientów. Chcemy budować trwa-
łe relacje biznesowe oparte o jasne
i transparentne zasady. Właśnie dlate-
go gwarantujemy optymalne rozwią-
zania w ramach konkretnego budżetu,
terminowość i szybką realizację zleceń,
wsparcie merytoryczne na każdym eta-
pie kooperacji, elastyczną ofertę do-
stosowaną do indywidualnych po-
trzeb, korzystne rabaty dla partnerów
biznesowych. Zaufało nam już ponad
100 przedsiębiorstw w Polsce i całej Eu-
ropie, które doceniły naszą rzetelność,
uczciwość i profesjonalizm. Naszymi od-
biorcami są przedstawiciele branży
mleczarskiej, ogólnospożywczej i pa-

szowej oraz producenci węgla oraz in-
nych wyrobów.
Państwa działalność cenią nie tylko
klienci.

– Tak, nasza firma wielokrotnie
otrzymywała nagrody, które były wyra-
zem docenienia naszej pracy: od wie-
lu lat tytuł „Gazeli Biznesu” i „Geparda
Biznesu”, I miejsce i tytuł „Firmy Roku
2017” w ogólnopolskim plebiscycie Orły
Polskiej Przedsiębiorczości, w 2017 roku
certyfikat i statuetkę Debiut w ple-
biscycie Przedsiębiorstwo Fair Play,
a w 2018 roku certyfikat i nominację do
głównej nagrody Przedsiębiorstwo Fair
Play oraz „Gazele Biznesu” 2018. Waż-
nym wyróżnieniem był uzyskany w 2017
roku tytuł „Top Pracodawca Polski
Wschodniej”. Uzyskane wyróżnienia
podkreślają osiągnięte standardy oraz
niewątpliwie przynoszą wymierne i dłu-
gofalowe korzyści rynkowe.
Jak widzi pani przyszłość firmy?

– Historia firmy jest oparta na cią-
głym rozwoju. W 2016 roku stanęliśmy
do przetargu na zakup ziemi i pozwo-
lenie na prowadzenie działalności na
dotychczas produkowane wyroby w Su-
walskiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej. Pozwolenie uzyskaliśmy. Realizacja
inwestycji polegać będzie na budowie
hali produkcyjno-magazynowej o po-
wierzchni ok. 4 tys. mkw. wraz z bu-
dynkiem socjalno-biurowym o pow. ok.
700 mkw., gdzie uruchomiona zostanie
produkcja worków papierowych. Aby
wyjść naprzeciw wymaganiom klientów,
zaczęliśmy wdrażać wymagania i przy-
gotowujemy się do certyfikacji Systemu
Jakości BRC IoP. Planowana inwestycja
w SSSE pozwoli nam zwiększyć po-
wierzchnię działalności, co bezpo-
średnio przełoży się na zwiększenie
mocy produkcyjnej. Przedsiębiorstwo
rozrasta się, a osiągnięte sukcesy po-
zwalają wierzyć, że rysuje się przed nim
równie pomyślna przyszłość.

Rozmawiała Renata Wojciechowska

Specjalizacja 
– pierwszy krok do sukcesu
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalny park maszynowy, sprawdzone know-how oraz
kadra wykwalifikowanych pracowników to podstawa zrównoważonego rozwoju – mówi
Monika Lipska, dyrektor handlowy „TORPOL” Sp. z o.o.





Zakład w Łomazach prowadzi działalność od 1993 r. Zajmuje się produkcją i montażem
stolarki budowlanej. W ofercie ma stolarkę okienną z pcv, drewnianą oraz aluminiową.
W 2015 r. wprowadzono technologię produkcji ekologicznych okien pasyw-
nych, których stosowanie ogranicza straty ciepła w budynkach. Innym pro-
ekologicznym produktem firmy jest pellet i brykiet, czyli paliwo grzewcze
z biomasy. Pellet jest granulatem z przetworzonych odpadów drzewnych
− trocin i wiórów − prasowanych pod wysokim ciśnieniem. Dodatkowo zakład
wykonuje remonty budynków prywatnych i publicznych. Przedsiębiorstwo za-
trudnia 26 pracowników. Uczestniczy w konkursach organizowanych przez
Centrum Promocji Polski Wschodniej − Przedsiębiorstwo Fair Play, a także
w konkursie Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie o tytuł Wojewódzkiego
Lidera Biznesu. Ponadto aktywnie wspiera lokalne inicjatywy, sponsorując
m.in. młodzieżowe drużyny koszykarskie oraz sekcję taekwondo. 
Poziom bezpieczeństwa pracy podnoszony jest sukcesywnie. Inwestuje się
w nowoczesne wyposażenie techniczne. W zakładzie eksploatowane są nowe
maszyny i obrabiarki do drewna. 

Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław Serhej
ul. Cmentarna 9, 21-532 Łomazy
tel. 83 341 70 40, e-mail: biuro@serhej.pl   
www.serhej.pl

Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław Serhej



Apena-Remont Sp. z o.o.
jest firmą działającą w branży elektromaszynowej od 1998 roku.

Specjalizujemy się w remontach, bieżących naprawach maszyn, projektowaniu i budowie nowych
maszyn oraz linii i stanowisk technologicznych.

Apena-Remont Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 61a, 43-300 Bielsko-Biała

tel./fax 33 816 03 94/95, biuro@apena-remont.com.pl, www.apena-remont.com.pl
NIP 937-21-76-881, KRS 0000140697

Apena-Remont Sp. z o.o. oferuje następujące usługi:
• remonty i modernizacje maszyn i urządzeń,
• budowę nowych maszyn, urządzeń i stanowisk montażowych,
• naprawy bieżące maszyn i urządzeń,
• bieżące utrzymanie parku maszynowego,
• modernizację i automatyzację stanowisk i linii montażowych,
• produkcję części zamiennych do maszyn i urządzeń,
• wykonawstwo przyrządów, form i narzędzi produkcyjnych,
• zmiany lokalizacyjne maszyn i urządzeń,
• wykonawstwo szaf sterujących i rozdzielni elektrycznych,
• utrzymanie ruchu u klienta,
• certyfikację CE wyrobów krajowych i importowanych.

Posiadamy Certyfikaty: ISO 9001-2000, 9001-2008, 9001-2015 nr 2019828, ważne do 1.01.2020 r.

SPAWARKA KORPUSU AMORTYZATORA MYJKA RUR ZE STOŁEM OBROTOWYM



Świadczymy usługi projektowe i wykonawcze dla firm potrzebujących wsparcia technicznego. Zajmujemy się projektowaniem
i wykonawstwem aparatury ciśnieniowej, maszyn, oprzyrządowania technologicznego, narzędzi specjalnych oraz wyrobów
prototypowych.
• Projektujemy i wykonujemy maszyny prototypowe
• Wykonujemy analizy laboratoryjne, obliczenia maszyn i urządzeń
• Wykonujemy analizy wytrzymałościowe, dynamiczne i modalne dla projektowanych i modernizowanych maszyn
• Modernizujemy istniejące maszyny i urządzenia
• Dostosowujemy maszyny i aparaturę ciśnieniową do wymogów zasadniczych dyrektyw WE
• Doradzamy we wdrażaniu oznakowania CE maszyn nowych i używanych
• Wykonujemy audyty istniejących maszyn i urządzeń celem dostosowania do wymogów dyrektyw europejskich
• Wykonujemy prototypowanie za pomocą najnowszych programów oraz wydruk 3D zaprojektowanych modeli
• W projektowaniu i w wykonawstwie z powodzeniem stosujemy najnowsze materiały konstrukcyjne czołowych firm światowych

Nasze instalacje od kilkudziesięciu lat pracują w Polsce i w wielu krajach Unii Europejskiej oraz w Indiach.
Rovex Ltd to zespół ludzi, których celem jest projektowanie i wytwarzanie najlepszej aparatury przemysłowej. Nasi inżyniero-
wie posiadają praktyczną wiedzę w zakresie procesów przemysłowych, takich jak:
• magazynowanie ciał stałych cieczy i gazów,
• transport i dozowanie ciał stałych i cieczy,
• rozdrabniarki,
• klasyfikatory, przesiewacze i separatory,
• mieszanie i mieszalniki,
• reaktory chemiczne.

Rovex Ltd
tel. +48 603 170 081, e-mail: rovexltd@wp.pl, www.rovex.com.pl

Dzięki wyzwaniom stawianym przez Państwa potrzeby możemy realizować nasze pasje!

Rovex Ltd projektuje, wykonuje i montuje aparaturę przemysłową dla różnych dziedzin gospodarki,
w szczególności dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego i oczyszczalni ście-
ków. To kompletne ciągi technologiczne, składające się z poszczególnych urządzeń jednostkowych.






