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Poszukiwanie rozwiązań proble-
mów, przed którymi stoi społe-
czeństwo oraz próba odpowiedzi

na pytanie o problemy nadchodzących
dziesięcioleci zmuszają przemysł che-
miczny do ciągłych badań i perma-
nentnego rozwoju. Nowe materiały
tworzone przez przemysł chemiczny
w przyszłości charakteryzować się będą
właściwościami, które dziś stanowią
jedynie wytwór wyobraźni twórców fil-
mów z gatunku SF. 

W tej dziedzinie również nasz kraj
może odegrać istotną rolę. Przez ostat-
nie 25 lat polska chemia zajmowała się
głównie dopasowywaniem swoich pro-

cedur do wymogów Unii Europejskiej
i doganianiem Zachodu. Jednak sta-
bilizacja sytuacji finansowej sektora
chemicznego oraz zwiększenie moż-
liwości inwestycyjnych mogą dziś przy-
czynić się do zwiększenia liczby inno-
wacyjnych rozwiązań i pozwalają bar-
dziej skoncentrować się na przyszło-
ści. 

W Polsce w branży chemicznej dzia-
łają obecnie duże rodzime koncerny.
Mogą one inwestować znaczne sumy
w tworzenie ośrodków badawczych.
Rozwój tej branży jest niesłychanie
ważny, ponieważ bez niej trudno jest mó-
wić o nowoczesnej gospodarce. 

Przyszłość 
tworzyw sztucznych

Obszarem, na którym innowacyj-
ność odegra kluczową rolę, jest pro-
dukcja tworzyw sztucznych. Ich użycie
rośnie w niesłychanie dynamicznym
tempie. Każdego roku w Europie zwięk-
sza się ono średnio o 3,8 proc. W roku
1950 wytworzono ich na naszym konty-
nencie 1,5 mln ton, zaś w roku 2015 już
348 mln ton. Wzrost zapotrzebowania
sprawia, że koncerny stale inwestują
w budowę nowych zakładów produku-
jących tworzywa sztuczne. 

Firmy będą jednak musiały zmierzyć
się z problemami związanymi z ochroną

Chemia przyszłości 
– wyzwania 
i zagrożenia

Nowe generacje nawozów sztucznych, bardziej wydajne paliwa, tworzywa sztuczne,
które będą bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego oraz takie, które wpłyną na
warunki życia milionów ludzi, zwiększenie produkcji żywności dla rosnącej populacji
Ziemi czy nowe generacje leków i kosmetyków – są to tylko niektóre wyzwania, przed 
jakimi stanie chemia w najbliższej przyszłości.

Wojciech Ostrowski



środowiska. Oznacza to konieczność
opracowania materiałów, które podle-
gają degradacji w warunkach natural-
nych, a z drugiej strony stworzenia roz-
wiązań umożliwiających wdrożenie pro-
gramu GOZ (gospodarka o obiegu za-
mkniętym). Zmusza on producentów do
opracowania procedur umożliwiających
maksymalne wykorzystanie odpadów.

Można sądzić, że w przyszłości pro-
ducenci tworzyw sztucznych w coraz
większym stopniu będą odpowiadać na
potrzeby i zmiany legislacyjne mające
na celu ochronę środowiska natural-
nego. Z zagadnieniem tym wiąże się
kwestia konkurencyjności. Wprowa-
dzenie różnych ograniczeń jedynie na
terenie Unii Europejskiej oznaczać
może, że przewagę uzyskają firmy z Azji
i innych regionów świata, gdzie kwestie
ekologiczne nie są aż tak rygorystycz-
nie przestrzegane. 

Zapotrzebowanie na tworzywa
sztuczne będzie rosnąć ze względu na
wszechstronność ich zastosowań oraz
właściwości. Jednak nie tylko względy
ekologiczne zmuszą firmy do opraco-
wania nowych technologii. Na branżę
wpłynie też kurczenie się zasobów ropy
naftowej, z której powstaje wiele tworzyw
sztucznych. 

Materiały degradowalne także wy-
magają znacznego ulepszenia. Nie
mogą one w tej chwili zastąpić trady-
cyjnych tworzyw we wszystkich obsza-
rach, ponieważ nie mają odpowiednich
właściwości. W przyszłości chemia bę-
dzie musiała stworzyć produkt równie
uniwersalny jak współczesne tworzywa
sztuczne, a jednocześnie bardziej przy-
jazny dla środowiska. 

Chemia dostarcza 
nowych materiałów

Rozwój techniki wymaga tworze-
nia materiałów o szczególnych właści-
wościach. Branże takie jak elektronika
czy przemysł lotniczy czekają na inno-
wacje znacznie zwiększające możli-
wości lub redukujące koszty wytwa-
rzania i eksploatacji. 

Jednym z materiałów, z którymi wią-
że się dziś duże nadzieje, jest grafen.
Zalicza się on do tak zwanych mate-
riałów dwuwymiarowych, ponieważ po-
siada grubość zaledwie pojedynczego
atomu. Tworzą go atomy węgla połą-
czone w sześciokątne struktury i cechuje
się wytrzymałością nawet 300 razy
większą od stali oraz dużą elastyczno-
ścią. Grafen jest też niesłychanie lekkim
materiałem, jeden metr kwadratowy
waży około 0,77 miligrama. 

Charakteryzuje się wysokim prze-
wodnictwem elektrycznym i cieplnym.
Pod tym względem jest lepszy od krze-
mu. Może być więc stosowany w elek-
tronice. Specyficzne właściwości ma-
teriału czynią go też bardzo dobrym su-
rowcem do tworzenia materiałów kom-
pozytowych. 

Materiały dwuwymiarowe stanowią
przedmiot zainteresowania decydentów
z Unii Europejskiej. W ramach progra-
mu Graphene Flagship przeznaczono
na ich badanie 1 mld euro. Inicjatywa
korzysta jednak również z innych źródeł
finansowania. Badania mają objąć cały
łańcuch produkcji towarów z materia-
łów przyszłości. 

Jak czytamy na stronie Komisji Eu-
ropejskiej, prowadzone są obecnie pro-
jekty „w ramach inicjatywy Graphene
Flagship, w tym we współpracy z Euro-
pejską Agencją Kosmiczną w zakresie
wykorzystania grafenu w zastosowa-
niach kosmicznych, takich jak napęd
lekki i odprowadzanie ciepła. Naukowcy
wykorzystali również optoelektroniczne
systemy komunikacyjne, aby umożliwić
szybkie dostarczanie danych w przy-
szłości. Wytwarzanie grafenu na dużą
skalę na potrzeby rynku komercyjnego
wymagało zwiększenia produkcji do
skali przemysłowej przy jednoczesnym
zachowaniu powtarzalności, wysokiej ja-
kości i opłacalności”. 

Czy chemia może ocalić świat?
Odkrycia w dziedzinie chemii mogą

przyśpieszyć rozwój świata, w którym ży-
jemy. Mogą one rozwiązać wiele pro-
blemów, z jakimi zmagamy się dziś,
a także pojawiających się w przyszłości.
Chodzi między innymi o zmiany klima-
tyczne, ograniczone zapasy surowców,
rosnące zapotrzebowanie na energię,
a także o wyzwania stojące przed służ-
bą zdrowia.

Rozwój chemii postrzegany jest
jako jeden z kluczowych procesów słu-
żących rozwiązaniu większości pro-
blemów dzisiejszego świata. Zachęca
to rządy, ale przede wszystkim wielkie
koncerny na świecie do inwestowania
znacznych sum w badania z dziedziny
chemii. Finansowanie to jednak na-
stawione jest bardziej na rozwiązanie
konkretnych problemów, niż na bada-
nia podstawowe. Dlatego chemia zmie-
nia się w dyscyplinę skoncentrowaną
na praktycznym zastosowaniu swoich
odkryć. 

Chemicy w coraz większym stopniu
współpracują z inżynierami różnych
dyscyplin. Dotyczy to na przykład ae-

ronautyki, przemysłu paliwowego oraz
firm produkujących narzędzia me-
dyczne, kosmetyki i szeroką gamę in-
nych produktów. Jednocześnie powstaje
wiele start-upów tworzonych przez che-
mików, a powiązanych i sponsorowa-
nych przez koncerny działające w róż-
nych branżach. 

Chemia 
w zmieniającym się świecie

Rozwój technologiczny powoduje
zmiany w procesie badawczym. Dzięki
technikom informatycznym ekspery-
menty chemiczne poprzedzane są
obecnie przez modelowanie kompute-
rowe. Dostępne w sieci oprogramo-
wanie pozwala na wykonywanie mo-
delowania również przez zwykłych mi-
łośników chemii na domowym kompu-
terze. Postęp sprawia, że już nie tylko
wielkie laboratoria, ale również małe
start-upy pracują nad rozwiązaniem
problemów wielkich korporacji. 

Większe możliwości prowadzenia
eksperymentów sprawiają, że można
tworzyć bardziej spersonalizowane pro-
dukty, odpowiadające indywidualnym
potrzebom. Dzięki sprzedaży interne-
towej zwiększa się podaż wytworów
dopasowanych do potrzeb lokalnych,
a nawet indywidualnych gustów. Po-
wstało nawet określenie push-button
chemistry na tego rodzaju usługi. 

Zmiany niosą ze sobą również za-
grożenia. Push-button chemistry jest
trudna do regulacji, a oferowane w sie-
ci produkty medyczne i kosmetyki nie
zawsze odpowiadają normom. Jak twier-
dzi dr Alejandra Palermo, współpracu-
jąca z brytyjskim Royal Society of Che-
mistry, ludzie często szukają leków, któ-
re nie są oferowane przez oficjalną
służbę zdrowia. Rośnie też liczba osób,
które tworzą i sprzedają w Internecie
własne specyfiki. Tworzy się więc coraz
większa szara strefa w obrocie różnymi
preparatami. Dotyczy to nawet terapii
genowej. 

Mimo zagrożeń i problemów rozwój
chemii ma kluczowe znaczenie dla roz-
woju świata. Jest ona jednak w coraz
mniejszym stopniu finansowana przez
instytucje państwowe, a w coraz więk-
szym przez firmy, które wymagają kon-
kretnych rozwiązań dla przemysłu, czy
poprawy jakości leczenia. Istnieją jed-
nak ciągle problemy trapiące całą
ludzkość, takie jak brak energii, ogra-
niczenia dostawy wody w różnych re-
gionach świata czy braki żywności.
W ich rozwiązywaniu chemia może
odegrać znaczącą rolę. �
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Deklarację współpracy z KOWR
w imieniu Grupy ORLEN ogłosił
Łukasz Hołubowski, prezes spół-

ki ORLEN Paliwa. Współpraca dotyczy
gamy produktów spółek ORLEN Paliwa,
oferującej  sprzedaż paliw płynnych,
i LPG, IKS Solino – sól paszową, tabletki
solne do uzdatniania wody, ORLEN
Oil – oleje i środki smarne, a także kar-
ty flotowe PKN ORLEN, usługi ORLEN
Ochrona oraz nawozy azotowe z ofer-
ty Anwil.

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa to instytucja o znaczeniu strate-
gicznym dla rozwoju tej sfery gospo-
darki. ORLEN to strategiczny koncern
polskiej gospodarki. Z satysfakcją od-
noszę się do nawiązania ścisłej współ-
pracy tych dwóch podmiotów. We współ-
czesnym świecie, w tym także dla rol-
nictwa ogromne znaczenie mają paliwa.
Produkcja rolna nie może się bez nich
obejść. Jak dużą rolę do tego faktu
przywiązuje Rząd, świadczy przezna-
czenie w tym roku w budżecie państwa
1,2 mld złotych na tzw. paliwo rolnicze,

zwrot części akcyzy zawartej w cenie
paliwa zużywanego do produkcji rolnej.
KOWR posiada w swojej strukturze
strategiczne spółki dbające o rozwój ho-
dowli roślin i zwierząt. Dla dalszego ich
rozwoju duże znaczenie będzie miała
zadeklarowana dziś współpraca z OR-
LEN – powiedział Jan Krzysztof Arda-
nowski, minister rolnictwa i rozwoju

wsi, podczas konferencji prasowej zor-
ganizowanej w Jasionce. 

Deklaracja współpracy jest pierw-
szym na polskim rynku działaniem,
które w tak kompleksowy sposób łączy
doświadczenie KOWR, rozwiązania
i produkty Grupy ORLEN z potrzebami
współczesnego polskiego rolnictwa.  

– Grupa ORLEN dostrzega duży
potencjał polskiego rolnictwa, które dy-
namicznie się rozwija. Zacieśnienie
współpracy z rolnikami to racjonalny
krok biznesowy. Ważną rolę w tym pro-
jekcie odgrywają paliwa, które chcemy
sprzedawać rolnikom na atrakcyjnych
warunkach. Liczymy, że przyniesie to wy-
mierne korzyści wszystkim stronom.
Producenci rolni będą mieli możliwość
tańszych zakupów w hurcie, a bezpo-
średnie dostawy paliw ORLEN zagwa-
rantują wysoką jakość i jednocześnie
ograniczą szarą strefę, co przełoży się
na większe wpływy do budżetu państwa
– podkreśla Daniel Obajtek, prezes za-
rządu PKN ORLEN. 

Takie atrakcyjne warunki sprzeda-
ży oferuje od marca Spółka ORLEN Pa-
liwa, która przygotowała ofertę dla wła-
ścicieli gospodarstw rolnych, którzy
miesięcznie zużywają do zasilania swo-
ich maszyn minimum 3m³ oleju napę-
dowego. W ramach umowy na dostawy
oleju napędowego Spółka zapewnia
dwupłaszczowy zbiornik o pojemności
5 000 litrów na czas obowiązywania
umowy. Dodatkową zaletą propono-
wanego rozwiązania jest kompleksowe
wsparcie ekspertów podczas zała-
twiania formalności związanych z reje-
stracją zbiornika w lokalnym UDT. Oso-
by zainteresowane tą ofertą mogą za-
dzwonić do Biura Obsługi Klienta i za-
mówić kontakt z przedstawicielem han-
dlowym ORLEN Paliwa, który przedstawi
ofertę szytą na miarę, a także opowie
o innych produktach, jakie Grupa
ORLEN ma w ofercie dla rolnictwa. �

Grupa ORLEN 
napędza polskie rolnictwo
Podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce, które odbyło się 1 marca tego
roku, spółki z Grupy ORLEN oficjalnie zainaugurowały współpracę z Krajowym
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Patronat nad projektem „Razem napędzamy polskie
rolnictwo” objął minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Stoisko Grupy ORLEN na Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce

Łukasz Hołubowski, prezes spółki ORLEN
Paliwa i Jan Krzysztof Ardanowski, minister
rolnictwa i rozwoju wsi
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Zawodnicy ORLEN Team na stoisku Grupy ORLEN Przedstawiciele spółek z Grupy ORLEN i Jan Krzysztof Ardanowski,
minister rolnictwa i rozwoju wsi

Europejskie Forum Rolnicze Jasionka 2019
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Wtym roku mija pięćdziesiąt lat
od uruchomienia produkcji
flagowego chemicznego wy-

robu Boryszewa – Borygo. Te wytwa-
rzane na bazie glikolu etylenowego
i propylenowego płyny do chłodnic sa-
mochodowych są doskonale znane i sto-
sowane przez wielu polskich kierowców.
Produkcję Borygo uruchomiono pod
koniec lat 60. XX wieku i, co warto za-
znaczyć, był to pierwszy w Polsce płyn
zawierający pełny zestaw inhibitorów
korozji. Systematyczne doskonalenie
i dostosowywanie płynów do dyna-
micznie rozwijającego się rynku moto-
ryzacyjnego zaowocowały wieloletnią,
trwającą do dziś, produkcją, ale też
utrwaliły w świadomości Polaków po-
pularny schemat myślowy: płyn do
chłodnic = BORYGO. 

Silna marka, jaką niewątpliwie jest
Borygo, to wartość dla przedsiębiorstwa,
ale również duże wyzwanie. W dobie dy-
namicznego postępu technologicznego
wyroby muszą zmieniać się wraz z ryn-
kiem, dlatego też firma systematycznie
dostosowuje asortyment do zmieniają-
cych się  potrzeb i wymagań odbiorców.
Aktualnie Dział Badawczo-Rozwojowy
spółki realizuje projekt „Ekologiczny
nanopłyn do chłodnic samochodowych
o innowacyjnych parametrach użytko-
wych” (POIR.01.02.00-00-0031/17), re-
alizowany w ramach Programu sekto-
rowego „INNOCHEM” Działania 1.2.
„Sektorowe programy B+R” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014–2020.  Projekt polega na opraco-
waniu nowej receptury i technologii
produkcji zupełnie nowego płynu i kon-
centratu płynu chłodniczego do silników
spalinowych, obecnie niewystępujące-
go na rynku. Innowacyjny płyn i kon-
centrat do chłodnic samochodowych
produkowany z trójskładnikowej mie-
szaniny glikoli propylenowych, pocho-
dzących ze źródeł odnawialnych i gli-
ceryny, będącej produktem ubocznym
w procesach technologicznych. Dzięki

zastosowaniu nowych surowców, płyn
charakteryzuje się większą odpornością
na degradację termiczną. Dodatek na-
nocząstek wybranych metali powoduje
wzrost współczynnika przewodnosći
cieplnej o ok. 20 proc. w stosunku do pły-
nów nie posiadających nanododatków
(bez istotnych zmian oporów przepływu)
oraz ochronę antybakteryjną bez sto-
sowania szkodliwych chemikaliów. In-
nowacyjny pakiet inhibitorów korozji
w technologii OAT gwarantuje wydłu-
żenie czasu eksploatacji do 5 lat, przy
zapewnieniu maksymalnej ochrony an-
tykorozyjnej. Wszystkie składniki płynu
gwarantują bezpieczenśtwo finalnej
kompozycji dla człowieka i środowiska

naturalnego oraz znacząco lepszą
sprawność układu chłodzenia. 

Od kilku lat firma Boryszew  poszu-
kuje również nowych zastosowań dla
produktów przeciwmroźnych, w któ-
rych specjalizuje się od dziesięcioleci.
Wynikiem intensywnie prowadzonych
prac jest rozszerzenie oferty o środki do
odladzania, dedykowane dla sektora
lotniczego. Jeszcze do niedawna polskie
porty lotnicze stosowały wyłącznie pły-
ny i granulaty do odladzania pasów star-
towych produkowane przez zachod-
nioeuropejskie koncerny. Od kilku se-
zonów powiększa się liczba lotnisk cy-
wilnych i wojskowych, w których stosu-
je się środki do odladzania marki Bo-
rygo Runway. Ich jakość potwierdzają
liczne certyfikaty, wydawane przez eli-
tarne ośrodki badawcze w Europie
oraz Stanach Zjednoczonych. Coraz
większe zainteresowanie produktami
Boryszewa zachęciło do dalszych prac
badawczych oraz rozszerzenia grupy

produktowej o płyny przeznaczone do
odladzania samolotów i innych statków
powietrznych, a także o produkty prze-
ciwoblodzeniowe mające zastosowanie
w branży kolejowej i energetyce. �

50 lat innowacji w Boryszew ERG
Boryszew ERG może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w produkcji 
i sprzedaży produktów przeznaczonych dla wielu branż, między innymi chemicznej, 
budowlanej, opakowaniowej i motoryzacyjnej. Produkcja dla sektora motoryzacyjnego
to przede wszystkim płyny do chłodnic samochodowych. 

W tym roku mija pięćdziesiąt lat od uruchomie-
nia produkcji flagowego chemicznego wyrobu
Boryszewa – Borygo.

Marlena Krohn, dyrektor zarządzający 
Boryszew ERG





www.rynekinwestycji.pl

POLSKA CHEMIA 201914

Co zamiast węgla i ropy?



Chemiczne substytuty surowców
mogą spowodować obniżenie
kosztów produkcji i ustabilizo-

wać ceny. Niekiedy substytuty posiadają
lepszą jakość bądź są bardziej ekolo-
giczne od ich naturalnych odpowied-
ników. Ale zmiany mogą dokonywać się
również w ramach tworzyw sztucznych.
Nowe związki chemiczne często cha-
rakteryzują się bowiem wyższą jakością
i mniejszą szkodliwością dla środowiska
naturalnego. 

Zastępowanie surowców natural-
nych chemicznymi odpowiednikami
ma długą historię. W Polsce już w latach
30. XX wieku na masową skalę prowa-
dzono produkcję syntetycznego kau-
czuku. Innym przykładem jest benzyna
syntetyczna pozyskiwana w wyniku syn-
tezy Fischera-Tropscha. 

W czasie II wojny światowej Niem-
cy masowo wytwarzali paliwa synte-
tyczne ze względu na problemy w za-
opatrzeniu w ropę naftową. Po wojnie
metoda nie miała szans na osiągnięcie
sukcesu rynkowego, ponieważ niższe
ceny paliw pochodzących z ropy naf-
towej czyniły produkcję benzyny synte-
tycznej nieopłacalną. Obecnie jednak
wraca się do idei pozyskiwania alter-
natywnych źródeł surowca, na przykład
poprzez produkcję biopaliw. 

Stosowanie substytutów ma coraz
szersze zastosowanie. W USA rośnie
na przykład popularność żywności
stworzonej w laboratoriach. Rynek
sztucznie hodowanego mięsa, nabia-
łu uzyskanego z roślin oraz innych
substytutów jest już wart ponad 3,7 mld
dolarów. Dzięki nowym technologiom
znacznie udało się obniżyć koszty pro-
dukcji. Cena mięsa wyhodowanego
w laboratorium zmniejszyła się tysiąc-
krotnie. 

Tworzywa sztuczne stają się
coraz bardziej ekologiczne

Wprowadzenie tworzyw sztucznych
do przemysłu doprowadziło do zastą-
pienia wielu używanych wcześniej su-
rowców naturalnych. Popularność tych
tworzyw wynikała z korzyści, jakie nio-
sło ich zastosowanie w przemyśle. Są
one przede wszystkim lżejsze od tra-
dycyjnych materiałów, charakteryzują
się dużą odpornością na czynniki fi-
zyczne i chemiczne, łatwo się je prze-

twarza i barwi, mają też bardziej este-
tyczny wygląd. 

Nic więc dziwnego, że tworzywa
sztuczne umożliwiły znaczne obniżenie
kosztów produkcji, a przez to większą
dostępność wielu towarów. Można po-
wiedzieć, że druga połowa XX wieku
była erą tworzyw sztucznych. Użycie po-
limerów syntetycznych pozwoliło zmniej-
szyć udział w produkcji tradycyjnych su-
rowców takich jak: węgiel, ropa nafto-
wa czy drewno. 

Niestety, łatwość wytwarzania stała
się powodem gwałtownego wzrostu
ilości produkowanych odpadów. Naj-
większy problem stanowią opakowania
jednorazowe. Obecnie stanowią one 30
procent wszystkich odpadów wytwa-
rzanych przez człowieka. Aż 60 procent
wszystkich wyrobów z tworzyw sztucz-
nych produkuje się dla przemysłu spo-
żywczego. Należą do nich między in-
nymi jednorazowe butelki po napo-
jach, torby, folie, opakowania na żyw-
ność i inne. Zazwyczaj produkty te koń-
czą żywot po jednorazowym wykorzy-
staniu i trafiają na wysypiska śmieci.

Ponieważ większość ze stosowa-
nych obecnie polimerów syntetycznych
nie ulega rozkładowi pod wpływem
czynników naturalnych, przemysł che-
miczny pracuje nad materiałami foto-
oraz biodegradowalnymi. Muszą one
jednak podlegać rozkładowi dopiero po
spełnieniu swojej funkcji. 

Degradacja materiału może doko-
nywać się zatem poprzez czynniki takie
jak: promieniowanie elektromagne-
tyczne, wysoka temperatura, działanie
związków chemicznych oraz sił me-
chanicznych. Rozpad polimeru może
dokonywać się również pod wpływem
czynników biologicznych. 

Tworzywa sztuczne 
pożywieniem dla bakterii

Niektóre polimery mogą stanowić
pożywienie dla bakterii, grzybów albo
glonów. Organizmy poprzez proces
trawienia rozkładają je na proste związ-
ki chemiczne, które występują w śro-
dowisku naturalnym, takie jak woda,
dwutlenek węgla, metan oraz sole mi-
neralne. 

Polimer taki może w ciągu 6 mie-
sięcy zostać całkowicie rozłożony w gle-
bie lub wodzie. Dzięki zastosowaniu ma-

teriałów, które rozkładane są przez mi-
kroorganizmy, tworzywa sztuczne prze-
stają stanowić zagrożenie dla środo-
wiska naturalnego. Nie muszą być spe-
cjalnie składowane. Tworzywo sztuczne
zachowuje więc swoje właściwości, na-
tomiast rozwiązany zostaje problem
zanieczyszczenia środowiska. Niestety
wytwarzanie materiałów podlegają-
cych degradacji jest ciągle droższe, niż
tradycyjnych tworzyw sztucznych. 

Tworzywa takie można stosować
do produkcji jednorazowych butelek,
sztućców, kubków, tacek albo toreb na
zakupy. Znajdują również zastosowanie
w medycynie, na przykład do produkcji
absorbowanych nici chirurgicznych.
Dzięki zastosowaniu biodegradacji
prawdopodobnie uda się rozwiązać
problem ogromnych ilości odpadów
pochodzących z jednorazowych pro-
duktów.

Jak widać, wyroby chemiczne, któ-
re zastępują naturalne surowce, cały
czas są udoskonalane. Ich stosowanie
stwarza problemy, jednak postęp
w chemii wiele z tych problemów roz-
wiązuje. Rosnąca świadomość zagro-
żeń dla środowiska naturalnego sprzy-
ja szukaniu rozwiązań zmierzających do
wprowadzania na rynek bardziej eko-
logicznych rozwiązań. 

Lotnictwo i astronautyka 
poszukują coraz lżejszych 
materiałów

Branża lotnicza ciągle rozwija się.
Jednak konkurencja na rynku wymaga
coraz większych oszczędności ze stro-
ny linii lotniczych. Zmniejszanie zużycia
paliwa samolotów wymaga budowy
coraz lżejszych konstrukcji. Przez wie-
le lat podstawowym materiałem, z któ-
rego wykonywano kadłuby samolotów
było aluminium. Ten lekki metal nie
zapewnia już jednak wystarczającej
oszczędności paliwa. 

Pojawiły się jednak materiały kom-
pozytowe, które – ze względu na nie-
wielką wagę i dużą wytrzymałość – ide-
alnie sprawdzają się zarówno jako su-
rowiec do wykonywania wewnętrznych
części samolotu, jak i powłok ze-
wnętrznych. Wykonywane są z nich
elementy kabiny, schowki na bagaż, pa-
nele ścienne, fotele podłogi, ale również
elementy struktury. Dzięki zastosowaniu
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Rosnący popyt na surowce przy jednoczesnych wahaniach ich cen sprzyja 
poszukiwaniu rozwiązań alternatywnych.

Wojciech Ostrowski

�



nowego materiału znacznie zmniejsza
się całkowita masa samolotu. Zastą-
pienie aluminium przez włókna węglo-
we zmniejsza na przykład wagę foteli
lotniczych o 40 do 50 proc. 

Stałe zmniejszanie kosztów mate-
riałów do produkcji włókien węglowych
zwiększa skalę ich zastosowania rów-
nież w innych branżach, dzięki czemu
wypierają one inne surowce. Przewiduje
się również, że coraz więcej elementów

samolotów będzie wykonywanych
z włókien węglowych. Najwięksi pro-
ducenci samolotów próbują dzięki ob-
niżeniu masy swoich maszyn przycią-
gnąć klientów perspektywą coraz niż-
szych kosztów ich eksploatacji. 

Najnowsze konstrukcje dużych sa-
molotów pasażerskich już prawie w ca-
łości pokryte są różnymi materiałami
kompozytowymi. W maszynie boeing
787 materiały te stanowią 50 procent

masy wszystkich zastosowanych przy
budowie. Dla porównania – w przy-
padku starszego boeinga 777 – 50 pro-
cent masy materiałów stanowi alumi-
nium. W modelu 787 udział aluminium
spadł do 20 procent, 15 procent masy
samolotu stanowi tytan, a 10 procent
stal. Choć masa kompozytów stanowi
50 procent masy samolotu, udział tych
materiałów w całej konstrukcji to aż
80 proc. Widać zatem, jak bardzo za-
stosowanie materiałów kompozyto-
wych wpływa na redukcję masy, a przez
to zużycie paliwa.

Zastosowanie kompozytów umożli-
wiło również stworzenie największego
samolotu pasażerskiego na świecie
airbusa A380. W jego przypadku kom-
pozyty stanowią 20 proc wszystkich
elementów konstrukcji kadłuba. 

Konstruktorzy planują jednak dalsze
zwiększenie udziału kompozytów przy
produkcji samolotów. Mają one wypie-
rać aluminium i stal przy wytwarzaniu
dużych elementów konstrukcyjnych.
Przewagę kompozytów stanowi rów-
nież odporność na większość chemi-
kaliów i utlenianie oraz stabilność wy-
miarów w różnych temperaturach. 

Materiały kompozytowe coraz czę-
ściej używane są również w przemyśle
kosmicznym. Nowe materiały zmniej-
szają wagę statku kosmicznego, czynią
go trwalszym i bardziej odpornym na
czynniki zewnętrzne. 

Znaczenie surowców 
chemicznych dla przemysłu

Przemysł chemiczny umożliwił po-
wstanie wielu zamienników tradycyj-
nych surowców. Powstały dzięki niemu
syntetyczne włókna, witaminy, składniki
kosmetyków i materiały potrzebne do
produkcji samolotów. Można przy-
puszczać, że wraz ze wzrostem zapo-
trzebowania na światowym rynku
i przy ograniczonych zapasach su-
rowców naturalnych coraz większą
rolę w przemyśle odgrywać będą ma-
teriały stworzone przez chemików, lub
takie, które powstały dzięki osiągnię-
ciom chemii. 

Pojawiają się wprawdzie opinie, że
niektóre produkty syntetyczne są gorszej
jakości od tradycyjnych. Wydaje się
jednak, że postęp badań może zniwe-
lować te różnice. Podobnie wymogi do-
tyczące ochrony środowiska również
mogą zostać osiągnięte przez stoso-
wanie coraz to nowych rozwiązań. Za-
stosowaniu syntetycznych składników
sprzyja również rosnąca konkurencja na
globalnym rynku. �
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W USA rośnie na przykład popularność żywno-
ści stworzonej w laboratoriach. Rynek sztucznie
hodowanego mięsa, nabiału uzyskanego z roślin
oraz innych substytutów jest już wart ponad 3,7
mld dolarów.
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Wiedza – zarówno ta genero-
wana samodzielnie przez
przedsiębiorstwa, jak i ta po-

chodząca z zewnętrznych źródeł – sta-
nowi kluczowy zasób firm, decydujący
o powodzeniu wszelkich przedsięwzięć
biznesowych. Chemiczna spółka wie
o tym doskonale, dlatego w swoich
działaniach stawia na współpracę
z ośrodkami akademickimi, rozwój kom-
petencji specjalistycznych pracowni-
ków, a także wsparcie i popularyzację
nauki przedmiotów ścisłych.

Pokazać, zaciekawić, nauczyć
– najmłodsi bawią się wiedzą 
z ANWILEM

ANWIL od lat wspiera finansowo re-
alizację przedsięwzięć, których celem
jest kreatywne, innowacyjne, a tym sa-
mym bardziej efektywne nauczanie
przedmiotów ścisłych dzieci i młodzie-
ży z Włocławka oraz gmin ościennych. 

Ważną inicjatywą, dzięki której
uczniowie mają szansę rozwinąć swo-
je pasje i zainteresowania naukowe, jest
konkurs grantowy fundacji korporacyj-
nej włocławskiej spółki z Grupy ORLEN
pt. „Uczę się z ANWILEM”. W tym roku
rozpoczęła się jego czwarta edycja,
w ramach której w okolicznych szkołach
realizowanych jest aż jedenaście no-
watorskich projektów edukacyjnych.
W trakcie zajęć dofinansowanych przez
Fundację ANWIL dla Włocławka ich
uczestnicy uczą się m.in. programo-
wania, konstruowania dronów, anali-
zowania danych przy użyciu najnowo-
cześniejszych narzędzi czy też… ukła-
dania kostki Rubika – odkrywając tym
samym, jak bliska tej, już zdawałoby się
zapomnianej, układance jest współ-
czesna robotyka. 

– Od rozpoczęcia programu „Uczę
się z ANWILEM” w 2016 roku umożliwi-
liśmy organizację prawie czterdziestu

wyjątkowych projektów, dzięki którym
uczniowie poznawali praktyczne za-
stosowanie chemii, fizyki, informatyki czy
matematyki, co przekładało się na osią-
gane przez nich rezultaty na kolejnych
etapach edukacji. Wiemy o tym, ponie-
waż uczestnicy warsztatów stanowią
każdego roku gros laureatów naszego
konkursu stypendialnego „Primi inter
pares”, którego adresatami są naj-
zdolniejsi uczniowie z Włocławka i gmin
ościennych – mówi Agnieszka Żyro,
prezes zarządu ANWIL S.A.

Ambitni premiowani 
na wszystkich szczeblach 
edukacji

Stypendium dla „Pierwszych wśród
równych sobie” przyznawane jest przez
fundację korporacyjną ANWILU nie-
przerwanie od czterech lat. W ubiegłym
roku uhonorowanych zostało nim czter-
dziestu uczniów szkół ponadgimna-

zjalnych (30 osób) oraz trzecich klas
gimnazjów (10 osób), którzy – aby je zdo-
być – musieli pochwalić się zarówno wy-
soką średnią ocen (powyżej 4,75), jak
i działalnością wolontariacką oraz osią-
gnięciami artystycznymi lub sportowy-
mi. Stypendium przyznawane jest na
dany rok szkolny w kwocie 200 zł mie-
sięcznie dla gimnazjalistów i 300 zł
miesięcznie dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. 

Uzupełnieniem tej inicjatywy jest
uruchomiony w ubiegłym roku pro-
gram stypendialny dla mieszkających
we Włocławku (włączając gminę wiej-
ską Włocławek) oraz okolicznych gmi-
nach – Brześć Kujawski, Fabianki, Lu-
banie – osób, które nie ukończyły 26.
roku życia i studiują w trybie stacjo-
narnym na kierunkach technicznych do-
wolnej polskiej uczelni publicznej.
O przyznanie stypendium mogli ubiegać
się studenci ostatniego roku studiów

ANWIL przyciąga młode talenty
Od zdefiniowania przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju na początku
XXI wieku zasad gospodarki opartej na wiedzy minęło już dobrych kilka lat. W tym 
czasie największe przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim rynku zdążyły przekonać
się o tym, że ich konkurencyjność w znacznej mierze zależy od sposobu dystrybucji 
posiadanej wiedzy i kształcenia kadr. Jedną ze spółek, dla których inwestowanie 
w kapitał ludzki to jeden z filarów strategii rozwoju, jest ANWIL.

Pracownicy ANWIL S.A. zrekrutowani w ramach programu stażowego „Z ANWILEM na start”



I stopnia, studiów II stopnia oraz stu-
denci czwartego i piątego roku stu-
diów jednolitych.  

W gronie laureatów konkursu zna-
leźli się przyszli inżynierowie politechnik
z Gdańska, Łodzi i Poznania, studiują-
cy m.in. inżynierię biochemiczną, inży-
nierię materiałową, zarządzanie i inży-
nierię produkcji oraz elektrotechnikę.
Otrzymają oni 9-miesięczne stypen-
dium w wysokości 700 zł, a także pro-
pozycję praktyk lub staży odpowiada-
jących specjalnościom na studiowa-
nych przez nich kierunkach.

ANWIL gwarantuje 
dobry start we właściwym 
– chemicznym – kierunku 

Płynne przejście od akademickiej
rzeczywistości do pełnoetatowej pracy w
zawodzie umożliwiają w ANWILU dwa
programy stażowe: „Z ANWILEM na
start” i „Kierunek ORLEN”. Ten pierwszy
adresowany jest do studentów chemii,
technologii chemicznej, inżynierii che-
micznej, inżynierii materiałowej, zarzą-
dzania. O tym, że jest on przepustką
umożliwiającą rozpoczęcie kariery za-
wodowej w ANWILU przekonało się już
kilkoro studentów, w tym Adrianna Za-
sada, która wzięła udział w pierwszej
edycji, co zaowocowało jej zatrudnieniem
w Zakładzie Saletry Chemicznej spółki:

– Zdecydowałam się na udział
w programie stażowym „Z ANWILEM na
start”, aby móc poznać ANWIL, który jest
jednym z największych i najbardziej
nowoczesnych przedsiębiorstw che-
micznych w Polsce. W trakcie trwania
programu stażowego miałam możli-
wość zapoznawania się ze specyfiką
funkcjonowania firmy i standardami jej
zarządzania. Poznawałam, jak wygląda
praca osób na poszczególnych stano-
wiskach i z czym się ona wiąże. Trafiłam
do bardzo fajnego zespołu, pod skrzy-
dła świetnego opiekuna. Pozytywna at-
mosfera stażu była jego dodatkowym
atutem. Po zakończeniu drugiego stażu,
będąc już absolwentką studiów che-
micznych, zostałam w firmie na stałe.
Z obecnej pracy jestem bardzo zado-
wolona. ANWIL oferuje młodym ludziom
bardzo dużo możliwości i wspiera roz-
wój kariery – podkreśla Adrianna Za-
sada, inżynier procesu w ANWIL S.A.

Natomiast „Kierunek ORLEN” to
flagowy program stażowy realizowany
łącznie przez siedem spółek należących
do Grupy ORLEN, a od tego roku rów-
nież przez ANWIL. Trwa od 6 do 12 mie-
sięcy, a jego uczestnicy rekrutowani są
trzy razy w roku. 

Biznes zorientowany 
na współpracę z nauką

Kompleksowe podejście che-
micznej firmy do kwestii kształcenia
przyszłych kadr dopełnia wielo-
aspektowe partnerstwo z uczelniami
wyższymi. Na przestrzeni ostatnich
kilku miesięcy spółka podpisała umo-
wy o współpracy z Politechniką Po-
znańską oraz Wydziałem Mecha-
nicznym Politechniki Gdańskiej. Efek-
tem tożsamej kooperacji, zadeklaro-
wanej przed dwoma laty z Politechni-
ką Łódzką, jest m.in. uczestnictwo za-
trudnionych w ANWILU w pracach
zespołów konsultingowych do spraw
przygotowania programów pomoco-
wych, a także organizacja warsztatów
i seminariów, których celem jest zin-

tensyfikowanie wymiany wiedzy oraz
doświadczeń pomiędzy pracownikami
obydwu podmiotów. 

Za sukcesem powstałego ponad
pół wieku temu przedsiębiorstwa stoi
najcenniejszy zasób – jego kapitał ludz-
ki, który ANWIL rozwija, wspierając
edukację młodych ludzi i pomagając im
w stawianiu pierwszych kroków na
ścieżce kariery zawodowej. Liczba pro-
jektów rozwojowych włocławskiej spół-
ki skierowanych do uczniów i studentów
wzrasta z roku na rok, a nakłady fi-
nansowe przedsiębiorstwa przekazy-
wane na ten cel utrzymują się na po-
ziomie kilkuset tysięcy złotych rocznie.
Działalność spółki w ostatnich latach
wskazuje na to, że ten trend zostanie
utrzymany. �
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Laureaci I edycji konkursu „Uczę się z ANWILEM” – uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych
we Włocławku podczas pracy nad łazikiem

Agnieszka Żyro – prezes zarządu ANWIL S.A. oraz prof. dr hab. inż. Jan Żurek 
– prorektor ds. współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej
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Pomysł stworzenia technologii po-
zwalającej na przerób kopalin
antropogenicznych wzbogaco-

nych w metale ziem rzadkich zrodził się
w 2013 roku podczas badań geolo-
gicznych prowadzonych w Indonezji
przez zespół geologów z Uniwersytetu
Warszawskiego. W czasie prac tere-
nowych pobierano próbki m.in. z hałd,
odpadów i osadników. Po wstępnych ba-
daniach materiałów odpadowych, któ-
rymi w Indonezji nikt się nie zajmuje, od-
kryto, że posiadają one znaczną kon-
centrację metali ziem rzadkich.

„Postanowiliśmy uruchomić projekt,
którego celem będzie separacja mine-
rałów powstałych w wyniku odpadów
przerobu piasków zawierających ka-
syteryt (rudę cyny). Z tych odpadów
chcemy uzyskać czysty koncentrat mo-
nacytowo-ksenotymowy o zawartości

składników powyżej 90 proc. Taka spe-
cyfikacja wynikała z lokalnych uwa-
runkowań prawnych. Prawo indone-
zyjskie pozwala na wywóz materia-
łu przy zawartości przekraczającej
90 proc.” – mówi dr Karol Zglinicki z Wy-
działu Geologii Uniwersytetu War-
szawskiego, lider zespołu prowadzą-
cego projekt.

Pomimo że prace prowadzone były
początkowo na próbkach indonezyj-
skich, sam proces ma charakter uni-
wersalny. Można nim sterować poprzez
zmianę parametrów ustawień danego
sprzętu. Możliwe, że w Polsce udałoby
się pozyskiwać minerały ciężkie wzbo-
gacone w pierwiastki ziem rzadkich
z Ławicy Słupskiej, gdzie znajdują się ich
udokumentowane złoża. 

Niedawne odkrycia dowodzą, że
minerały ziem rzadkich zlokalizowane

są także w okolicach Helu. Złoża pia-
sków bogatych w minerały ciężkie, któ-
re można odzyskiwać, znajdują się
również na Ukrainie. „Nie chcieliśmy
ograniczać się wyłącznie do terenu In-
donezji. Naszym celem było działanie
także w Polsce, Unii Europejskiej oraz
krajach ościennych. Dlatego badaniom
poddane zostały także próbki z Polski”
– wyjaśnia Karol Zglinicki.

Uniwersalna technologia
Opracowywany na UW proces tech-

nologiczny składa się z kilku etapów.
W związku z tym, że pozyskiwany ma-
teriał składa się z wielu minerałów,
stworzona technologia pozwala na po-
szczególnych etapach oddzielać i po-
zyskiwać minerały. W pierwszym etapie
prac zastosowano spiralę separacyjną,
stół koncentracyjny oraz urządzenie

Z Indonezji do Polski
Na UW powstaje technologia pozyskiwania cennych metali ziem rzadkich pochodzą-
cych ze złóż antropogenicznych. Uniwersalny proces przerobu kopalin to szansa na
uniezależnienie się od chińskiego monopolu na metale ziem rzadkich i jednocześnie
wsparcie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, w której cały materiał odpadowy jest
ponownie wykorzystywany.



do separacji magnetycznej. Praca nad
tymi elementami została już ukończona.
„Na razie skupiamy się na piaskach
i mułkach. Na obecnym etapie zdecy-
dowaliśmy, że nie będziemy zajmować
się substancjami z osadników” – mówi
Karol Zglinicki. Aktualnie prowadzone
są prace nad procesem flotacji uzy-
skanego koncentratu. To proces hy-
drometalurgiczny, w którym konieczne
jest użycie dodatkowych substancji
chemicznych. Celem obecnych prac ze-
społu jest ograniczenie zużycia sub-
stancji do minimum. Do procesu uży-
wane są środki, które w najmniejszym
stopniu będą oddziaływać na środowi-
sko naturalne. Trzeci etap procesu bę-
dzie związany z rozdziałem minerałów
na poszczególne pierwiastki ziem rzad-
kich. 

Unikalny wkład zespołu geologów
z UW w technologię polega na mode-
lowaniu parametrów procesu w taki
sposób, by uzyskać jak najlepszy efekt
końcowy. Odpowiednie ustawienia
sprzętu, m.in. ilość wody czy kąt na-
chylenia poszczególnych elementów,
gwarantują, że jakość materiału wyj-
ściowego jest maksymalnie wysoka.

„Wkrótce najprawdopodobniej roz-
pocznie się preinkubacja tego projektu
w ramach Inkubatora UW. Niemniej
zespół poszukuje również inwestora.
Ostatecznym celem jest stworzenie
spółki typu spin-off. Niewątpliwą zaletą
projektu jest fakt, że uruchomienie opra-
cowanego przez zespół procesu tech-
nologicznego nie wymaga dużej inwe-
stycji” – wyjaśnia Robert Dwiliński, dy-
rektor Uniwersyteckiego Ośrodka Trans-
feru Technologii UW, który wspiera ko-
mercjalizację projektu. Zakup odpo-
wiednich urządzeń – spirali separacyj-
nej, stołu separacyjnego i separatora
magnetycznego – wiąże się ze stosun-
kowo niedużym kosztem przy tego typu
przedsięwzięciach, jest bowiem sza-
cowany na ok. 200 tys. zł.

Fundament wysokich 
technologii i wsparcie SOR

Trudno przecenić znaczenie dla
współczesnej gospodarki minerałów
pierwiastków ziem rzadkich m.in. kse-
notymu, monacytu czy cyrkonu. Stano-
wią one źródło metali ziem rzadkich, któ-
re są wykorzystywane przez przemysł
wysokich technologii – od produkcji te-
lefonów komórkowych, przez budowę
farm wiatrowych, po loty kosmiczne. Naj-
większymi złożami pierwiastków ziem
rzadkich dysponują Chiny. To mono-
polista, ponieważ na terenie Chin znaj-

duje się 93 proc. tych złóż. Chińskie wła-
dze ustalają limity produkcji tlenków.
W 2017 roku było to jedynie 103 tys. ton,
czyli wartość, która nie zaspokaja w peł-
ni aktualnego światowego zapotrze-
bowania. Dlatego uniezależnienie się od
Chin w tym obszarze to priorytet dla wie-
lu rozwiniętych krajów. Na całym świe-
cie poszukuje się alternatywnych źródeł
ich pozyskiwania. Jednym z potencjal-
nych obszarów, gdzie można by je po-
zyskiwać jest właśnie Indonezja. Do
chwili obecnej amerykańska służba
geologiczna oraz CIA nie uwzględniły
w swoich raportach pierwiastków ziem
rzadkich na wyspach Bangka i Belitum,
gdzie prowadzone były badania.

Opracowany na UW projekt wpisu-
je się w ideę tzw. circular economy, któ-
rej celem jest stworzenie gospodarki
o obiegu zamkniętym, gdzie materiał
odpadowy jest ponownie wykorzysty-

wany. To tzw. „koncepcja cradle to
cradle” (od kołyski do kołyski), w której
każdy materiał przechodzi kolejne „eta-
py życia”.

Przerób kopalin odpadowych po-
chodzenia antropogenicznego wspiera
także Strategię na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju zaproponowaną
przez premiera Mateusza Morawiec-
kiego na lata 2020–2030. We fragmen-
tach dotyczących reindustrializacji
i surowców dla przemysłu mówi ona
o polityce surowcowej państwa, której
celem jest odzyskiwanie cennych metali
i pierwiastków z odpadów pochodzenia
antropogenicznego. Główny Geolog
Kraju również mówi o możliwościach
przerobu opadowych kopalin antropo-
genicznych jako ogromnej szansie, któ-
rą należy w przyszłości wykorzystać,
gdyż w Polsce znajduje się wiele na-
dających się do tego celu hałd. �
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Pomysł stworzenia technologii pozwalającej na
przerób kopalin antropogenicznych wzbogaco-
nych w metale ziem rzadkich zrodził się w 2013
roku podczas badań geologicznych prowadzo-
nych w Indonezji przez zespół geologów z Uni-
wersytetu Warszawskiego.
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Generalnie wyzwania stojące
przed europejskim przemysłem
są ogromne. Poszczególne

branże, w tym przemysł chemiczny,
czekają pewne zmiany. Przemysł che-
miczny jest bardzo zróżnicowany
pod względem produktów i procesów,
a także charakteru i stanu aktywów.
W krajach rozwiniętych aktywa są nie-
co starsze, więc mniej niezawodne i wy-
dajne, ale nie jest to sytuacja skrajnie
pesymistyczna, można znaleźć wiele
okoliczności wywołujących optymizm.

W europejskich regionach optymi-
styczne jest to, że firmy mają świetnie wy-
kwalifikowany personel i zaawansowa-
ne metody zrekompensowania wieku in-
stalacji i urządzeń. Według danych
opublikowanych przez CIFEC (Chem-
data International) w 2018 roku Europa
stała na drugiej pozycji za Chinami
w globalnej sprzedaży chemikaliów
(patrz rysunek 1), ale sprzedaż w 10-let-
nim okresie spadła o 43 proc. W tym sa-

mym czasie w Chinach sprzedaż wzro-
sła o 60 proc. Podobny trend wzrostowy
widzimy w inwestycjach. W Chinach
kapitał wydany wzrósł od 23,7 proc.
w roku 2007 do 30,6 proc. wartości do-
danej, natomiast w Europie zmalał
z 17,5 proc. do 16,8 proc. wartości do-
danej (rysunek 2). Dane opublikowane
przez CIFEC wskazują na to, że Europa
musi pilnie działać w sprawie aktywów. 

W takich okolicznościach prawdo-
podobnie najlepszą strategią jest wy-
soka elastyczność i zdolność adaptacji
w celu reagowania na globalne i re-
gionalne wahania na rynku innowacji,
produktów, kosztów surowców i prze-
pisów.

Pierwszym krokiem jest obniżenie
kosztów aktywów w całym cyklu ich ży-
cia poprzez prowadzenie efektywnej in-
żynierii, tak aby uzyskać bardziej ela-
styczne i tańsze projekty, które mogą być
szybciej wprowadzane w użytkowanie.
Można to osiągnąć poprzez poprawę

Zarządzanie aktywami 
w przemyśle chemicznym 

Wiele zakładów chemicznych wysokiego ryzyka w Wielkiej
Brytanii i Europie działa od ponad 30 lat. Pierwotny okres eks-
ploatacji obiektów jest już lub zostanie wkrótce przekroczony.
Mimo że stają się mniej niezawodne i wydajne, to wciąż wobec
nich stawiane są wysokie wymagania zarówno przez ich użyt-
kowników, jak i organy regulacyjne.

Dr Krystyna Stephens
konsultant, prezes zarządu
BPIC Sp. z o.o. & Afnor Polska
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przejrzystości informacji w różnych dys-
cyplinach, regionach, miejscach i biu-
rach.

Dzielenie się informacją i jej przej-
rzystość muszą zostać rozszerzone na
całe przedsiębiorstwa łącznie z działami
inżynierii, zaopatrzenia i z firmami bu-
dowlanymi (poddostawcami). Celem
jest osiągnięcie ściślejszej współpracy.
Wszyscy interesariusze pracujący nad
tym samym aktywem (np. instalacją) po-
winni działać według tej samej infor-
macji, aby koordynować i optymalizo-
wać plany i działania.

Drugi krok to zastosowane efektyw-
nego podejścia (przejrzystości) do bar-
dziej wydajnych i elastycznych projektów
procesów. Wymaga to dokładnych in-
formacji o aktywach (zasobach), co z ko-
lei oznacza, że   repozytorium danych
musi być uzupełnione procesami, aby
utrzymać aktualność informacji o akty-
wach. Personel musi być przeszkolony
i zmotywowany do korzystania z nich,
a dopiero wtedy można zoptymalizować
procesy produkcyjne i utrzymanie ruchu
(procesy konserwacjyne), aby utrzy-
mać zgodny i niezawodny skład akty-
wów po najniższych kosztach i najniż-
szym zapasie części zamiennych.

Przez wiele lat brakowało rozwiązań
w postaci międzynarodowej uznanej
metodyki zarządzania aktywami (za-
sobami) organizacji, która pozwalałaby,
po wdrożeniu, na opracowanie spój-
nego i efektywnego systemu zarzą-
dzania aktywami w przedsiębiorstwie.
Uzupełnieniem tego braku są normy se-
rii ISO 55000, wydane w 2014 roku. 

Z kolei norma ISO 55001 jest stan-
dardem, który dopiero zaczyna być
promowany w Polsce. Należy zauważyć
jednak, że doświadczenie wielu orga-
nizacji międzynarodowych określa sze-
reg korzyści związanych z definicją
i ustanowieniem systemu zarządzania
aktywami zgodnego z ISO 55001, w tym:

• uwzględnienie wartości cyklu życia,
• dostosowanie strategii i planów do ce-
lów organizacyjnych,
• uwzględnienie tworzenia wartości
z nowych perspektyw w organizacjach,
• wsparcie różnorodnych funkcji orga-
nizacyjnych i działów do spójnej pracy,
• lepsza wiedza o aktywach (zaso-
bach) dzięki uwzględnieniu krytyczno-
ści i wpływu na biznes,
• opracowanie długoterminowego i zrów-
noważonego podejścia do optymali-
zacji kosztów, ryzyka i wydajności,
• dostosowanie finansowych i niefi-
nansowych elementów organizacji,
w tym solidniejsze informacje o budże-
tach i rzeczywistych wydatkach oraz
bardziej stabilne wymogi finansowania.

Seria norm ISO 55000 jest ważnym
zbiorem standardów, ponieważ stano-
wią one globalny konsensus w sprawie
zarządzania zasobami i tego, co moż-
na zrobić, aby zwiększyć wartość ge-
nerowaną przez wszystkie organizacje.

Czym jest zarządzanie 
aktywami?

Zasadniczo osiągnięcie równowa-
gi między kosztami aktywów, ryzykiem
i wydajnością jest niezbędne w celu
spełnienia celów organizacyjnych i do-
starczenia wartości z aktywów organi-
zacji jej interesariuszom.

Międzynarodowe organizacje, zaj-
mujące się wprowadzeniem zasad za-
rządzania aktywami, takie jak IAM – In-
stitute of Asset Management oraz
GFMAM Global Forum on Maintenan-
ce & Asset Management, odnoszą się
do dojrzałości zarządzania aktywami.

Dojrzałość zarządzania aktywami to
zdolność osób, procesów, technologii,
przywództwa i kultury organizacji do
czerpania i dostarczania wartości ze
swoich aktywów, aby zaspokoić po-
trzeby organizacji i jej interesariuszy
w sposób zrównoważony. Przedstawi-

ciele tych organizacji uznają, że zgod-
ność z ISO 50001 oznacza, że dobrze
zorganizowany podstawowy poziom
zdolności zarządzania aktywami, tj. pe-
wien poziom dojrzałości, został usta-
nowiony i wdrożony przez organizację.

Należy zauważyć, że poziom doj-
rzałości zarządzania aktywami zwią-
zany ze zgodnością z ISO 55001 może
być odpowiedni dla niektórych organi-
zacji, w zależności od ich konkretnego
kontekstu, ryzyka i możliwości, ale dla
większości organizacji odpowiedni po-
ziom dojrzałości może być zupełnie
inny. Odpowiednia dojrzałość zarzą-
dzania aktywami w organizacji jest
określona przez bilans kosztów finan-
sowych i niefinansowych w celu zwięk-
szenia odpowiedniej zdolności osią-
gnięcia powiązanych korzyści bizne-
sowych.

Kluczową częścią osiągnięcia od-
powiedniego poziomu dojrzałości za-
rządzania aktywami jest zrozumienie,
w jaki sposób krytyczny składnik akty-
wów, działalności, procesu lub systemu
technologicznego ma zapewnić wartość
organizacyjną i wartość dla interesa-
riuszy i ustalić odpowiednie podejście.
Na przykład planowanie interwencji
w zakresie aktywów może obejmować
zarówno proste, oparte na papierze me-
tody, jak i zaawansowane, oparte na
technologii narzędzia do modelowania,
w zależności od krytyczności danego
składnika aktywów.

W podsumowaniu norma ISO 55001
jest standardem, który dopiero zaczyna
być promowany w Polsce. Biorąc jednak
pod uwagę obecne, ukierunkowane
na ryzyko, doskonalenie oraz zwięk-
szanie efektywności podejmowanych
działań tendencje w zarządzaniu or-
ganizacjami, ta norma może pomóc fir-
mom zarządzać aktywami w sposób wy-
mierny, wpłynąć na ich konkurencyjność
na świecie. �
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Bezpieczeństwo i zabezpieczenia to te-
maty, które są ważne w organizacjach
w obecnych czasach. Jakie cele przy-
świecają działalności firmy Klimos
w tym zakresie?

Bezpieczeństwo to z naszego punk-
tu widzenia niezawodność naszych to-
warów. Stosowanie produktów wysokiej
jakości to bezpieczeństwo ludzi, a tak-
że zapewnienie prawidłowości zacho-
dzących w zakładach przemysłowych
procesów. Staramy się, aby nasza ar-
matura pracowała właściwie w okresie
gwarancji, ale również w długim okre-
sie późniejszej eksploatacji. Najczę-
ściej gwarancja to jedynie zapewnienie
producenta lub sprzedawcy, że wy-
mieni wadliwy towar w określonym cza-
sie eksploatacji, a nie przyrzeczenie
bezawaryjności. Jeżeli przykładowo za-
wór ulega uszkodzeniu po pół roku
eksploatacji, to nie ma znaczenia, że

gwarancja była udzielona na rok, dwa
czy pięć, skoro awaria może przynieść
ogromne straty, nie tylko ekonomiczne.
Jaka jest historia powstania firmy?

Początki nie były łatwe. 2003 rok to
start firmy Klimos w branży klimatyza-
cji. Niestety, w owym czasie urządzenia
klimatyzacyjne były drogie, a popyt na
nie ograniczał się do kilku letnich mie-
sięcy w roku. Naszym ogromnym suk-
cesem było nawiązanie kontaktów part-
nerskich z największym izraelskim pro-
ducentem armatury procesowej, firmą
HAM-LET, której produkty zaczęliśmy
wdrażać na rynek polski. Kolejną firmą,
z którą podpisaliśmy umowę dystrybu-
cyjną, był HABONIM, producent zawo-
rów kulowych i siłowników pneuma-
tycznych, Potem pojawili się inni liderzy
rynku produkcji armatury, z którymi
stale współpracujemy. Kilkanaście lat
kooperacji owocuje dobrymi wynikami
handlowymi, a izraelskie produkty po-
mimo swojej ceny zyskują uznanie za ja-
kość i niezawodność. 

Stabilny rozwój to nasz zasadniczy
cel. Dlatego przekonujemy naszych
klientów do stałej współpracy na do-
godnych warunkach dla obu stron.
Dbamy przede wszystkim o termino-
wość dostaw i skrócenie do minimum
czasu oczekiwania na towar. Oferujemy
także doradztwo techniczne, optymali-
zacja instalacji to również oszczęd-
ność pieniędzy. 
Firma Klimos oferuje szeroki wachlarz
produktów, które mają między innymi
zapewnić bezpieczeństwo poprzez za-
stosowanie odpowiednich zabezpie-
czeń. Czy może pan powiedzieć wię-
cej o tych produktach?

Bezpieczeństwo zakładu przemy-
słowego to nie tylko szczelne i prawi-
dłowo działające instalacje technolo-
giczne, o które dbamy. Bezpieczeń-
stwo to również utrzymanie ruchu, in-

stalacje procesowe, instalacje prze-
ciwpożarowe, systemy detekcji wycie-
ków i szybkiego reagowania. To wszyst-
ko i wiele innych czynników składa się
na ogólne bezpieczeństwo, a co za
tym idzie bezpieczeństwo pracowni-
ków, okolicznych mieszkańców i śro-
dowisko naturalne. Inwestowanie w no-
woczesne i sprawdzone systemy daje
jeszcze wymiar ekonomiczny, niższe
koszty ubezpieczenia produkcji.
Do kogo jest skierowana oferta firmy?
Czy są szczególne segmenty, dla któ-
rych dedykowane są państwa rozwią-
zania?

Ogólnie rzecz biorąc, nasza oferta
jest skierowana do zakładów przemy-
słowych różnych gałęzi przemysłu. Che-
mia, farmacja, produkcja kosmetyków,
petrochemia to nasze główne obszary
działalności, ale obecni jesteśmy także
w górnictwie, energetyce czy budow-
nictwie. Oferujemy armaturę zarówno
dla typowych instalacji, jak również do
instalacji wymagających zastosowa-
nia najwyższej jakości materiałów
i technologii produkcji. Dysponujemy
wiedzą pozwalającą na optymalne do-
branie materiałów do konkretnego
związku chemicznego tak, by nie na-
stępowały procesy korozji rurociągów
lub były maksymalnie spowolnione.
Dużo słyszałem o nowych produktach
i rozwiązaniach, czy jest szczególny
produkt, rozwiązanie, którym trzeba się
podzielić, które warte jest zastosowa-
nia i jakie są korzyści?

Tu można wymieniać prawie bez
końca. Naszą chlubą są siłowniki pneu-
matyczne do zaworów 0–90°, które ze
względu na swoją bezawaryjność po-

Niezawodność rekompensuje
koszty inwestycji
Dla przykładu, nasze zawory kulowe mają niższe momenty obrotowe od zaworów 
konkurencji. Powoduje to możliwość zastosowania mniejszych siłowników, a przez to
zmniejsza się zużycie powietrza, które obecnie jest najdroższym nośnikiem energii 
– mówi Piotr Chróścik, właściciel firmy KLIMOS ARMATURA PRZEMYSŁOWA.



lecamy głównie dla petrochemii. Uni-
katowa czterotłokowa konstrukcja spra-
wia, że należą do najlepszych na świe-
cie, a ich główne zalety to mały rozmiar,
niskie zapotrzebowanie na powietrze,
szybkość, a przede wszystkim trwa-
łość wyrażona w dziesiątkach milionów
cykli.

Jeśli chodzi o zawory kulowe, to za-
kres temperatur od -269°C do 650°C, za-
kres ciśnień od próżni do 4200 bar. 

Wkrótce w naszej ofercie pojawią się
zawory kulowe w 100 procentach szczel-
ne, pozbawione tzw. dławnicy, co jest
istotne w przypadku mediów niezwykle
toksycznych. Ich unikatowa konstrukcja
powoduje, że zaliczane są do najwyższej
klasy produktów.
Czy firmy mogą oszczędzić poprzez
wprowadzenie rozwiązań Klimos?

Zdecydowanie tak. Jak podkreślają
nasi klienci, niezawodność i oszczęd-
ności energetyczne podczas eksplo-
atacji są bardzo wymierne i szybko re-
kompensują nieco podwyższone kosz-
ty inwestycji. Dla przykładu, nasze za-
wory kulowe mają niższe momenty ob-
rotowe od zaworów konkurencji. Po-
woduje to możliwość zastosowania
mniejszych siłowników, a przez to
zmniejsza się zużycie powietrza, które
obecnie jest najdroższym nośnikiem
energii. Nie trzeba dodawać, że mniej
sprężonego powietrza to mniejsze, a co
za tym idzie tańsze agregaty sprężar-

kowe. W skali dużego zakładu prze-
mysłowego zastosowanie naszych pro-
duktów może dać olbrzymie oszczęd-
ności.
Na jakie koszty średniej wielkości firma
powinna przygotować się chcąc za-
stosować państwa rozwiązania? Od
czego to zależy?

No cóż, klientów można podzielić na
dwie grupy. Jedni oczekują najwyższej
jakości towaru, bo mają świadomość, że
nic nie powetuje strat powstałych z za-
stosowania miernych produktów. Dru-
ga grupa to ci, których jeszcze należy
uświadomić, że ekonomia i optymali-
zacja kosztów nie kończy się na
oszczędnościach inwestycyjnych. Je-
żeli armatura nie będzie awaryjna

w toku eksploatacji, to nikt nie będzie pa-
miętał, że była nieco droższa. Od sa-
mego początku wychodziliśmy z złoże-
nia, że chcemy nasz towar sprzedawać,
a nie naprawiać, dlatego też nasi klien-
ci zwykli mawiać, że naszą armaturę się
montuje i zapomina o niej. Wieloletnia
praktyka dała nam wiedzę, że nawet je-
żeli klient zapłaci 20–30 proc. drożej od
podobnych wyrobów produkcji azja-
tyckiej, to spokojny sen więcej wart jest
od zaoszczędzonych kilku euro. 
Są państwo obecni w wielu sektorach
w Polsce, jakie główne kierunki rozwoju
mają państwo w swojej strategii na naj-
bliższe lata? Jakie są plany?

Rynek chemiczny na świecie i w Pol-
sce stale się rozwija. Proekologiczna po-
lityka Unii Europejskiej wymusza sto-
sowanie nowych energooszczędnych
technologii. Nasza firma od 2013 roku
jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego, co daje nam możliwość
partycypacji w różnego rodzaju konfe-
rencjach i sympozjach. Stale podnosi-
my poziom naszej wiedzy z zakresu bez-
pieczeństwa procesów przemysłowych
i utrzymania ruchu. Chcąc zapewnić na-
szym klientom obsługę na najwyższym
poziomie musimy śledzić światowe
trendy rozwoju chemii i wspólnie z na-
szymi dostawcami udoskonalać nasze
produkty.

Rozmawiał Jacek Markowski
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Zawory z kulą ujarzmioną HABONIM

Zawory procesowe HAM-LET
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Wnaszym kraju instytucją od-
powiedzialną za wdrażanie
idei GOZ jest Ministerstwo

Przedsiębiorczości i Technologii. Pro-
wadzi ono prace nad wdrożeniem Mapy
Drogowej Transformacji w kierunku
GOZ w Polsce. Przygotowało ono rów-
nież program pilotażowy „Gospodarka
w obiegu zamkniętym”. Finansuje go
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Program
kierowany jest głównie do gmin.

Branża chemiczna ma jednak wie-
le do zaoferowania w dziedzinie ochro-
ny środowiska. Poprzez innowacyjne
rozwiązania może ona znacznie redu-
kować ilość produkowanych odpadów.
Dla chemii jest to duże wyzwanie, ale
również szansa. Przejście od linearne-
go postrzegania życia produktu do cy-
klicznego wykorzystania tych samych
surowców oznacza konieczność wdro-
żenia wielu nowatorskich rozwiązań
także z tej dziedziny. 

Przykład wyzwań, przed jakimi sta-
nie branża chemiczna, daje segment
tworzyw sztucznych. Na świecie gwał-
townie rośnie zużycie plastiku. Jest on ła-
twy w obróbce i barwieniu, a także od-
porny na czynniki chemiczne. Z drugiej
strony stanowi ogromne źródło odpa-
dów. Tymczasem w Unii Europejskiej je-
dynie 30 procent tworzyw sztucznych
trafia do recyklingu. 

Problemy z recyklingiem 
tworzyw sztucznych

Jak czytamy na stronie internetowej
Parlamentu Europejskiego: „Połowę two-
rzyw sztucznych zebranych w celu re-
cyklingu wywozi się do krajów spoza UE.
Przyczyny wywozu to m.in. brak zdolno-
ści, technologii lub zasobów finansowych
potrzebnych do przetwarzania odpadów
na miejscu. W przeszłości znaczna część
wywożonych odpadów z tworzyw sztucz-
nych była wysyłana do Chin, ale w związ-
ku z ostatnio wprowadzonym przez ten

kraj zakazem przywozu takich odpadów
coraz bardziej nieodzowne jest znale-
zienie innych rozwiązań.

Poważną przeszkodą, która hamu-
je rozwój recyklingu odpadów z tworzyw
sztucznych, jest niska opłacalność ta-
kiego procesu. Szacuje się, że opako-
wania plastikowe po krótkim okresie ich
używania tracą 95 procent wartości. Jed-
ną z metod radzenia sobie z tego typu
odpadami jest ich spalanie. To jednak
zwiększa emisję CO2 do atmosfery. 

Aby recykling stał się opłacalny,
produkty z tworzyw sztucznych muszą
być wykonane w odpowiedniej techno-
logii. Ponieważ różne tworzywa posia-
dają odmienne właściwości, na rynku
występuje ich ogromna różnorodność.
Dzięki niej można wybrać odpowiednie
tworzywo do konkretnego celu. Ta róż-
norodność komplikuje jednak proces re-
cyklingu, zwiększa jego koszty i nega-
tywnie wpływa na jakość produktu koń-
cowego. 

GOZ 
– nowy łańcuch wartości w chemii

GOZ – gospodarka w obiegu zamkniętym jest koncepcją, która zakłada maksymalne
wykorzystanie surowców przy minimalizacji ilości odpadów i negatywnego oddziaływa-
nia na naturalne środowisko. Oznacza to, że surowce powinny pozostać w obiegu naj-
dłużej jak to jest możliwe i być w tym czasie wielokrotnie wykorzystywane. W jakim
jednak stopniu koncepcja GOZ oddziałuje na branżę chemiczną?

Wojciech Ostrowski



Problemy z przetworzeniem odpa-
dów nie wpływają stymulująco na roz-
wój gospodarki o obiegu zamkniętym.
Jak podaje Parlament Europejski, udział
surowca pochodzącego z recyklingu
stanowi zaledwie 6 procent całego ryn-
ku materiałów do produkcji tworzyw
sztucznych. 

PE chce jednak, by do 2030 roku
wszystkie takie odpady podlegały po-
nownemu przetworzeniu. Stanowić to
będzie spore wyzwanie dla przemysłu
chemicznego. Konieczne stanie się
uwzględnienie nowych przepisów już na
etapie pozyskiwania surowców do pro-
dukcji elementów z tworzyw sztucz-
nych. Posłowie chcą również wprowa-
dzenia minimalnej zawartości surowca
pochodzącego z recyklingu w wyrobach
plastikowych. 

Dla przemysłu chemicznego nowe
prawo oznaczać więc będzie spore
wyzwanie. Konieczne stanie się stwo-
rzenie metod produkcji tworzyw sztucz-
nych i recyklingu, umożliwiające znacz-
ne obniżenie kosztów całego cyklu.
Część produkcji – głównie opakowań
jednorazowych, kubków i sztućców – wy-
magać będzie wprowadzenia tworzyw
podlegających degradacji. 

GOZ najbardziej dotknie 
przemysł chemiczny

Przedstawiciele przemysłu che-
micznego niepokoją się skutkami, jakie
niesie nowa unijna polityka dla ich
branży. Chociaż zakres jej wdrożenia

będzie w dużej mierze zależał od kra-
jów członkowskich UE, w całej Wspól-
nocie zwiększą się koszty produkcji
i przetwarzania wyrobów z tworzyw
sztucznych. 

Jak jednak powiedział dla portalu
„Biznes Alert” Tomasz Zieliński, prezes
zarządu Polskiej Izby Przemysłu Che-
micznego: „W projekcie GOZ położono
wiele nadziei w dziedzinach związanych
z innowacyjnością i ekoprojektowa-
niem, co stało się pewnego rodzaju za-
chętą do wytwarzania nowego typu
produktów wypełniających bardziej re-
strykcyjne obostrzenia środowiskowe.
Produkty te łatwiej będzie zebrać z ryn-
ku i ponownie przetworzyć. Chemia ze

względu na regulacje środowiskowe,
wahania cen surowców, korzysta z tych
rozwiązań, nazywanych powszechnie
recyklingiem”.

Podkreśla on jednocześnie, że naj-
większym wyzwaniem w realizacji stra-
tegii GOZ będzie logistyka. Chodzi
przede wszystkim o zbieranie, sorto-
wanie i przekazywanie do ponownego
przetworzenia odpadów wyrzucanych
przez klientów. Na skutek zamknięcia
rynku chińskiego dla śmieci z Unii Eu-
ropejskiej cały proces dokonywał się bę-
dzie na terenie Wspólnoty. 

Zieliński nie wierzy w możliwość
łatwego zastąpienia plastiku przez su-
rowce takie jak szkło czy drewno. Oka-
zuje się bowiem, że użycie ich stanowi
również znaczne obciążenie dla śro-
dowiska naturalnego. Użycie drewna
lub szkła jako surowca wymaga znacz-
nie bardziej energochłonnych metod.
Można tu dodać, że zwiększenie udzia-
łu drewna w produkcji może prowadzić
do bardziej intensywnego wycinania la-
sów. 

Mapa Drogowa Transformacji
w kierunku GOZ 

Przygotowywana przez Minister-
stwo Przedsiębiorczości i Technologii
Mapa Drogowa Transformacji w kie-
runku gospodarki o obiegu zamkniętym
ma stanowić kompleksowe zestawienie
działań zmierzających do przestawie-
nia polskiej gospodarki na tory obiegu
zamkniętego. W wyniku tych działań ma

dojść do maksymalnego zwiększenia
wykorzystania zasobów przy jedno-
czesnej redukcji ilości powstających
odpadów. 

Dotychczasowy model gospodarki
linearnej opierający się na zasadzie
„weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć” ma
zostać zastąpiony modelem cyklicz-
nym. Chodzi tu o wielokrotne wykorzy-
stanie tych samych surowców. 

Jak powiedział cytowany przez por-
tal „Chemia i Biznes” Marcin Ociepa,
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii: „GOZ
jest zagadnieniem bardzo szerokim,
obejmującym nie tylko wszystkie etapy
cyklu życia, ale i dotykający wielu dzie-

dzin życia społecznego oraz bardzo du-
żej ilości branż gospodarki”. 

Projekt mapy drogowej obejmuje
4 obszary: 
1. Zrównoważona produkcja przemy-
słowa, 
2. Zrównoważona konsumpcja, 
3. Biogospodarka,
4. Nowe modele biznesowe. 

Badanie tych obszarów ma umożli-
wić kompleksowe podejście do wdra-
żania GOZ. Umożliwi ono zwrócenie
uwagi na możliwości rozwojowe prze-
mysłu polskiego, potencjał wynikający
z aktywności społecznej oraz poten-
cjalne kierunki rozwoju polskich przed-
siębiorstw w warunkach gospodarki
o obiegu zamkniętym. 

Unijne prawa wyzwaniem 
dla przemysłu chemicznego

Już wkrótce zacznie obowiązywać
zakaz wprowadzania na rynek między
innymi plastikowych talerzy i sztućców,
słomek, mieszadełek, patyczków do
uszu, rączek do balonów, pojemników
na żywność, a także styropianowych
kubków. Tworzenie gospodarki o obie-
gu zamkniętym na terenie Unii Euro-
pejskiej wiąże się z zaostrzeniem prze-
pisów dotyczących produkcji przed-
miotów z plastiku.

Aktualnie trwają prace nad zastą-
pieniem zakazanych produktów ak-
ceptowalnymi dla Unii Europejskiej od-
powiednikami. Pojawiają się pomysły ta-
kie jak talerze wykonane z otrębów
pszenicznych. Rozkładają się w sposób
naturalny w ciągu miesiąca. Ekolodzy
chcą również zakazu używania deli-
katnych toreb foliowych do pakowania
pieczywa, warzyw czy owoców. I w tym
przypadku pojawiają się różne pomysły
na materiały zastępcze.

Badania nad rozwiązaniami alter-
natywnymi finansowane są między in-
nymi przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. Niestety, proponowane roz-
wiązania alternatywne są znacznie
droższe od wyrobów plastikowych.

Konieczne do wprowadzenia idei
gospodarki o obrocie zamkniętym dzia-
łania muszą mieć charakter komplek-
sowy. Obejmują one zarówno współ-
pracę producentów, gmin, obywateli, jak
i instytucje zajmujące się przetwarza-
niem odpadów. Jak jednak łatwo się
przekonać, przemysł chemiczny i in-
stytuty badawcze branży chemicznej od-
grywają w tym przypadku bardzo istot-
ną rolę. Będą również zmuszone roz-
wiązywać wiele zaistniałych na skutek
zmian problemów. �
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W naszym kraju instytucją odpowiedzialną za
wdrażanie idei GOZ jest Ministerstwo Przedsię-
biorczości i Technologii. Prowadzi ono prace 
nad wdrożeniem Mapy Drogowej Transformacji
w kierunku GOZ w Polsce.
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Wykrycie i wyeliminowanie nie-
szczelności pozwala na po-
prawę jakości wyrobu, zwięk-

szenie jego niezawodności oraz wy-
dłużenie okresu żywotności, co w efek-
cie skutkuje zwiększeniem rentowności
procesu. Nie bez znaczenia są także
kwestie bezpieczeństwa i ochrony śro-
dowiska. Rosnący wzrost zaintereso-
wania i zapotrzebowania na metody
umożliwiające detekcje nieszczelności
przyczynił się do znacznego rozwoju tej

dziedziny techniki. Dostępne obecnie
metody pozwalają na wykrywanie nie-
szczelności praktycznie na wszystkich
możliwych obiektach, począwszy od
indywidualnych elementów (wyrobów),
poprzez rurociągi, aż po całe linie pro-
dukcyjne. Co więcej, badania można
prowadzić bez przerywania procesu
technologicznego. 

Zacznijmy jednak od tego, czym
właściwie jest nieszczelność. Zgodnie
z normą PN-EN 1330-8 jest to otwór, po-

rowatość, przepuszczalny element lub
inna struktura w ścianie obiektu, zdol-
na do przepuszczania gazu z jednej
strony ściany na  drugą,  w  wyniku ist-
nienia różnicy ciśnień lub  koncentracji
po obu stronach ściany. Poziom nie-
szczelności mówi o tym, ile gazu lub pły-
nu może się przedostać przez nie-
szczelność w określonej jednostce cza-
su i przy określonej różnicy ciśnień. Naj-
częściej używaną dziś jednostką nie-
szczelności jest mbarl/s , [a inne to kg/s,

Możliwości 
i perspektywy 
technik badania 
nieszczelności

W procesie optymalizacji produktu oraz procesu technologicznego, szczególnie
w przemyśle motoryzacyjnym, chłodniczym, energetyce czy w przemyśle chemicznym, coraz
więcej uwagi poświęca się badaniom mającym na celu pomiar i lokalizację nieszczelności.

mgr inż. Zygmunt Kamola
prezes zarządu VAKPOL

dr inż. Anna Małek 
specjalista ds. badań
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mol/s, W lub g/a – najczęściej używana
jednostka w przemyśle chłodniczym]
i oznacza ona zmianę ciśnienia o 1 mbar
w objętości 1 litra w czasie 1 sekundy 
1 mbarl/s = (1Litr x1mbar)/1 sek.

Aby lepiej uzmysłowić sobie wiel-
kość nieszczelności, przeliczmy te wiel-
kości na średnicę otworu, zadając py-
tanie – jak wielki musi być otwór, by przy
różnicy ciśnień 1 bar wystąpiła dana
wielkość nieszczelności . Równocześnie
wybiegnijmy do przodu podając, że
poziom detekcji dzisiejszych przyrządów
jest na poziomie 10-12 mbarl/s i zobacz-
my, jakie uzyskamy wyniki, podając
jednocześnie w tabeli przyjęte zwycza-
jowo (i upowszechnione w literaturze)
określenia szczelności (Tab. 1). 

Jedną z najstarszych metod wykry-
wania nieszczelności jest metoda pę-
cherzykowa, stosowana między innymi
do badania szczelności dętek. Zasada
pomiaru polega na tym, że badany
obiekt zostaje wypełniony powietrzem do
podwyższonego ciśnienia i w całości
umieszczony zostaje pod wodą. W efek-
cie w miejscu występowania przecieku
pojawiają się pęcherzyki. Teoretycznie,
stosując tę technikę, można wykryć nie-
szczelność na poziomie 10-4 mbarl/s, jed-
nak przy tym poziomie przecieku czas
wytworzenia jednego pęcherza wynosi
ok. 2 minut (Rys. 1.). W praktyce można
zaobserwować nieszczelność większą
niż 10-2 mbarl/s, czemu odpowiada wy-
tworzenie ok. 40 pęcherzyków na mi-
nutę. Wadą tej metody jest to, że jest ona
subiektywna i w dużej mierze zależy od
obserwatora. Pomimo tego czasem
warto zacząć poszukiwania nieszczel-
ności właśnie od tej metody, by najpierw,
zanim napełni się obiekt gazem testo-
wym, znaleźć np. nieszczelności na źle
skręconych kołnierzach. Brak wykrycia
tak dużych nieszczelności np. przed te-
stami z użyciem gazu znakującego po-
woduje z reguły przerwanie badania ze
względu na zbyt wysokie tło. W ten
sposób tracimy także gaz testowy.

Akceptowalny poziom przecieku
zawsze zależy jednak od konkretnego
zastosowania. Inne są bowiem wyma-
gania stawiane urządzeniom chłodni-
czym, a inne wyrobom medycznym.
Określenie poziomu maksymalnej do-
puszczalnej nieszczelności, czy ina-
czej nieszczelności użytkowej, w każdym
przypadku powinno być wynikiem do-
głębnej analizy uwzględniającej za-
równo jakość produktu, czynniki eko-
nomiczne, jak i technologiczne. Ze
względu na fakt, że natężenie przepły-
wu zależy od temperatury i ciśnienia,

w analizie tej najlepiej posługiwać się
pojęciem nieszczelności standardowej.
Jest to wielkość odnosząca się do ściśle
określonych warunków ciśnienia i tem-
peratury (100 % He, 20˚C, p1 = 0 mbar,
p2 = 1000 mbar). 

Najogólniej wśród technik badania
szczelności można wyróżnić metody
z wykorzystaniem gazu znakującego
i metody zmiany ciśnienia. Jako gaz zna-
kujący stosuje się hel lub mieszaninę
wodoru i azotu. Metody wykorzystujące
gaz znakujący można dalej podzielić ze
względu na kierunek przepływu gazu,
tzn. z obiektu lub do obiektu. Zgodnie
z normą PN-EN 1779 pierwsza grupa
(metody A.1, A.2, A.3) to metody próż-
niowe. Techniki A.1 i A.2 pozwalają od-
powiednio na pomiar nieszczelności
całkowitej i częściowej, natomiast me-
toda A.3 stosowana jest do lokalizacji
nieszczelności. W przypadku metod
A.1 i A.2 zasada pomiaru polega na tym,
że najpierw w badanym obiekcie wy-
twarzana jest próżnia, potem obiekt
zostaje podłączony do detektora nie-
szczelności i umieszczony w komorze
(lub otoczony folią) wypełnionej gazem
znakującym. Następnie za pomocą od-
powiedniego detektora mierzony jest
przyrost koncentracji gazu w obiekcie
(Rys. 2a). W przypadku techniki A.3
poszczególne fragmenty obiektu są ko-

lejno odmuchiwane gazem znakują-
cym (Rys. 2b). Metody próżniowe z po-
wodzeniem mogą być stosowane do ba-
dania dużych obiektów. Jedynym wa-
runkiem jest możliwość wytworzenia
próżni w obiekcie. Czułość metody
w warunkach przemysłowych wynosi
ok. 10-6÷10-8 mbarl/s. 

Kolejną grupę stanowią techniki ci-
śnieniowe z gazem znakującym: B.1 to
metoda amoniakalna, a pozostałe me-
tody B.2, B.3 , B.4, B.5 i B.6, charaktery-
zują się tym, że testowany obiekt wy-
pełniony jest gazem znakującym do
ciśnienia wyższego niż ciśnienie at-
mosferyczne. W przypadku techniki ci-
śnieniowej z akumulacją (B.3) wypeł-
niony obiekt umieszczony zostaje w ko-
morze (lub folii) o znanej objętości i na-
stępnie prowadzony jest pomiar przy-
rostu stężenia gazu znakującego
w obiekcie. W efekcie uzyskuje się in-
formacje o nieszczelności całkowitej
obiektu (Rys. 2c). Niewątpliwą zaletą tej
metody jest to, że umożliwia pomiar na-
wet na poziomie 10-14 mbarl/s. Proble-
mem jest jednak bardzo długi czas po-
miaru, zależny od wielkości badanego
obiektu i oczekiwanego poziomu de-
tekcji. W przypadku obiektów, dla któ-
rych akceptowalny poziom nieszczel-
ności wynosi 10-2÷10-4 mbarl/s, czas po-
miaru będzie wynosił od kilku do kilku-

Tab. 1. Relacja pomiędzy poziomem nieszczelności, średnicą otworu i rodzajem szczelności.

Poziom nieszczelności
helowej [mbarl/s]

Średnica 
otworu

Rodzaj 
szczelności

10+4 10-2 m = 1 cm
10+2 1 mm
100 0,1 mm
10-2 0,01 mm Test pęcherzykowy
10-4 10-6 m Bakterie
10-5 Benzyna, olej
10-6 0,1 μm Typowe zastosowania
10-8 0,01 μm Kriogenika/Wirus
10-10 0,001 μm=1nm Szczelność techniczna 

absolutna
10-12 10-10m = 0,1nm = 1Å Limit detekcji 

współczesnych metod

Rys. 1. Zakres stosowalności metody pęcherzykowej

�



nastu godzin, a dla czułości <10-6 mbarl/s
czas ten może wynosić od kilku do kil-
kunastu dni. 

Kolejna technika z grupy metod ci-
śnieniowych, nazywana próbą zasy-
sania (B.4, sniffing probe), polega na
tym, że obiekt wypełniony gazem, „ob-
wąchiwany” jest za pomocą dedyko-
wanej sondy zasysającej, podłączonej
do detektora (Rys. 2d). W trakcie takie-
go testu można zlokalizować nie-
szczelność, ale można także pominąć
pewne miejsca, szczególnie w przy-
padku wyrobów o skomplikowanych
kształtach. Czułość tej metody mieści się
w zakresie 10-5÷ 10-8 mbarl/s i zależy od
rodzaju zastosowanego detektora i ci-
śnienia gazu w obiekcie. Metoda B.4 ze
względu na dużą łatwość stosowania
(wystarczy mieć detektor i obiekt na-
pełniony gazem znakującym) jest bar-
dzo często nadużywana do określenia
nieszczelności całkowitej obiektu, a tyl-
ko przy bardzo dobrze określonych
warunkach pomiarowych można ją
dopuścić jako metodę pozwalającą
z określoną niepewnością na ocenę
szczelności obiektu. 

Technika B.5, czyli próba ciśnienio-
wo-próżniowa (ang. bombing), stoso-
wana jest przede wszystkim do wykry-
wania nieszczelności w obiektach bez
możliwości doprowadzenia gazu, takich
jak np. chipy. W pierwszym etapie ba-
dany element umieszczony zostaje w ko-
morze wypełnionej gazem znakują-
cym, tam ulega nasyceniu tym gazem
i później zostaje przeniesiony do komory
próżniowej, połączonej z detektorem
(Rys. 2e). 

Ostatnia metoda ciśnieniowa – B.6
– polega na tym, że obiekt wypełniony
gazem znakującym umieszczony zo-
staje w komorze, w której wytworzona
zostaje próżnia. Taki sposób postępo-
wania pozwala na znaczące skrócenie
czasu samego pomiaru, przy czym wy-
dłużeniu ulega okres przygotowania
związany z odpompowaniem komory.
Stosując tę metodę można osiągnąć
czułość nawet na poziomie 10-12 mbarl/s. 

Następną grupę metod stanowią
techniki zmiany ciśnienia gazu. Zalicza
się tu metodę pęcherzykową (C.1), któ-
ra została omówiona już wcześniej,
oraz metody spadku (D.1) i wzrostu
(D.2) ciśnienia. W przypadku techniki D.1
obiekt zostaje napełniony gazem do
określonego ciśnienia p0, następnie
odcięty zostaje dopływ gazu i obser-
wowany jest spadek ciśnienia (Rys. 2f).
Sposób postępowania jest zatem nie-
skomplikowany, ale czas pomiaru jest

stosunkowo długi. W warunkach prze-
mysłowych tą metodą można osiąg-
nąć czułość rzędu 10-1÷ 10-2 mbarl/s.
W przypadku metody D.2 w badanym
obiekcie zostaje wytworzona próżnia
i badany jest przyrost ciśnienia, a czu-
łość metody sięga 10-4÷ 10-6 mbarl/s.
Obie metody pozwalają na pomiar nie-
szczelności całkowitej. W przypadku
metod z grupy D bardzo ważny jest po-
miar i rejestracja temperatury, ponieważ
już niewielkie wahania temperatury
mogą znacznie zafałszować uzyskany
wynik.

Spektrum metod umożliwiających
detekcję nieszczelności jest dość sze-
rokie. Stając przed wyborem opty-
malnej metody, należy odpowiedzieć
na kilka pytań. Po pierwsze, jakie są wy-
magania stawiane badanemu obiek-
towi, jaka jest dopuszczalna nie-
szczelność układu. Jeżeli jest to możli-
we, najlepiej wybrać taką metodę, któ-
ra w jak największym stopniu od-
zwierciedli rzeczywiste warunki pracy
urządzenia (nadciśnienie lub podci-
śnienie). W innym wypadku, np. sto-
sując metody próżniowe do badania
obiektów przeznaczonych do pracy
w warunkach nadciśnienia, zawsze
należy upewnić się, czy wytrzymałość
układu na działanie podciśnienia jest
wystarczająca. Kolejnym ważnym pa-
rametrem, szczególnie w przypadku
aplikacji, gdzie każdy wytwarzany ele-
ment jest przedmiotem badania, jest
czas cyklu pomiarowego. Ponadto na-
leży zastanowić się, czy celem bada-
nia jest określenie całkowitej nie-
szczelności obiektu, czy lokalne spraw-
dzenie poszczególnych zespołów. Re-
asumując, dobór najlepszej metody po-
miaru nieszczelności nie jest łatwy.
Jednocześnie tylko dogłębna analiza
wszystkich czynników może zapew-
nić wybór, który pozwoli zaoszczędzić
pieniądze, zagwarantuje odpowied-
nie długoterminowe rozwiązanie i ogra-
niczy ryzyko związane ze stosowa-
niem testów szczelności. 

Z tego powodu taka analiza po-
winna zostać przeprowadzona we
współpracy z wykwalifikowanym per-
sonelem, posiadającym niezbędną wie-
dzę, ale także z udziałem ekonomisty,
technologa procesu itp. Sprzęt, któ-
rym dzisiejsza technika dysponuje, po-
zwala na wykonanie testu w dowolnych
warunkach. Ostatnio firma INFICON
opracowała układ pomiarowy umożli-
wiający przeprowadzenie testu helo-
wego lub wodorowego przy ciśnieniu at-
mosferycznym (massive leak). �
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Rys. 2. Schemat metod badania szczelno-
ści: a) metoda próżniowa całkowita (A.1),
b) technika próżniowa lokalna (A.3), c)
technika ciśnieniowa z akumulacją (B.3), 
d) technika zasysania (B.4), e) próba ci-
śnieniowo-próżniowa (ang. bombing, B.5),
f) metoda spadku ciśnienia (D.1).
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Nowa ustawa Prawo Wodne obo-
wiązująca od 1 stycznia 2018
roku (Dz.U. 2017, poz. 1566)

wprowadziła w Polsce istotne zmiany
w sposobie ustanawiania stref ochron-
nych ujęć wód. Nowe Prawo Wodne na-
kłada na użytkownika ujęcia wymóg
opracowania analizy ryzyka, która sta-
nowi podstawę podjęcia decyzji o usta-
nowieniu strefy ochronnej. Pod pojęciem
użytkownika rozumie się nie tylko za-
kłady wodociągowe, ale każ-
dego użytkownika ujęcia, jeżeli
tylko woda jest przeznaczona
do spożycia przez ludzi – w ra-
mach działalności handlowej,
usługowej, przemysłowej albo
do budynków użyteczności pu-
blicznej.

Oznacza to, że obowiązek
opracowania analizy ryzyka
dla ujęcia objął również m.in.
zakłady przemysłowe, w któ-
rych istnieją ujęcia wody na
cele socjalno-bytowe, nieza-
leżnie od skali eksploatacji.

Każde ujęcie wody wymaga spraw-
dzenia, czy uwarunkowania hydroge-
ologiczne i sposób zagospodarowa-
nia terenu co najmniej w obszarze za-
sobowym ujęcia mogą potencjalnie do-
prowadzić do utraty jakości wody.

Na terenach przemysłowych rzad-
ko ustanawia się strefę ochronną wokół
ujęcia, ponieważ woda jest na ogół
eksploatowana na cele technologiczne.
Wyjątek stanowią ujęcia dla obiektów
przemysłowych, dla których woda jest
wykorzystywana częściowo na cele pit-
ne, a utrzymanie odpowiedniej jakości
wód jest kluczowe ze względu na pro-
fil produkcyjny. Zakłady te często po-
siadają głębokie, dobrze izolowane od
powierzchni ujęcia o wysokiej jakości
wody. Ujęcia te często jednak nie mają
wyznaczonych stref ochronnych lub
ich strefę ochronną zniesiono na mocy
przepisów wprowadzonych w 2011 roku
(dotyczy to stref ustanowionych przed
2002 rokiem)

Analiza ryzyka 
– jak ją wykonać?

Nowe przepisy prawa wodnego zo-
bowiązują praktycznie każdego wła-
ściciela ujęcia do oceny, czy wymaga
ono ustanowienia strefy ochronnej. Na-
rzędziem służącym do przeprowadze-
nia tej oceny jest analiza ryzyka. Ana-
liza ryzyka obejmuje ocenę zagrożeń
zdrowotnych i jest przeprowadzana

w oparciu o analizy hydrogeologiczne
oraz dokumentację hydrogeologiczną,
analizę źródeł zagrożenia związanych
ze sposobem zagospodarowania tere-
nu, a także o wyniki badania jakości
wody z ujęcia.

W przypadku ujęć wód zlokalizo-
wanych na terenach zakładów prze-
mysłowych najważniejsze znaczenie
ma analiza potencjalnych oddziały-
wań instalacji znajdujących się na te-
renie zakładu, rozpoznanie i ocena
„zanieczyszczeń historycznych” oraz
czynniki hydrogeologiczne, które wa-
runkują potencjalną migrację zanie-
czyszczeń do poziomu użytkowego.
Pod względem hydrogeologicznym
sprawdza się przede wszystkim stopień
naturalnej podatności warstwy wodo-
nośnej na zanieczyszczenia (ryc.1),
miąższość nadkładu izolującego, czas
migracji zanieczyszczeń z powierzchni
terenu do warstwy wodonośnej, głębo-
kość występowania poziomu użytko-
wego, przepuszczalność i charakter
poziomu wodonośnego, związek hy-
drauliczny z innymi poziomami wodo-
nośnymi, charakter zasilania oraz krą-
żenia wód podziemnych.

Do klasyfikacji ryzyka i ustalenia
priorytetów poszczególnych zagrożeń
wykorzystuje się matryce ocen ryzyka,
w których poszczególne czynniki ocenia
się indywidualnie w sposób ekspercki,
w oparciu o dane literaturowe oraz

przeprowadzone obliczenia przy
założonym schemacie koncep-
cyjnym. 

Dlaczego warto przepro-
wadzić analizę ryzyka?

Nie wszystkie ujęcia wyma-
gają ustanowienia strefy ochron-
nej, jednak aby to udowodnić, na-
leży przeprowadzić rzetelną ana-
lizę ryzyka. Warto pamiętać, że
niedopełnienie tego obowiązku
do końca 2020 roku może skut-
kować cofnięciem pozwolenia
wodnoprawnego. �

Analizy ryzyka dla ujęć wód 
w zakładach przemysłowych
Nowe wymagania prawne w zakresie stref ochronnych ujęć wód 
dotyczą również zakładów przemysłowych.

Jarosław Kudłacik
kierownik Zespołu 
Hydrogeologii w Arcadis

Ryc. 1 Mapa podatności pierwszego poziomu wodonośnego 
na zanieczyszczenie
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Wartykule tym pozwalam sobie
zwrócić uwagę na jeden z ele-
mentów samego procesu in-

westycyjnego – na warunki zabudowy
i kilka wybranych zagadnień związa-
nych z uzyskaniem warunków zabudo-
wy, które są tzw. „small issues”, patrząc
globalnie na cały proces inwestycyjny.
Niemniej jednak ich uzyskanie budzi
pewne problemy, a czasem frustracje in-
westora.

Warunki zabudowy 
– jeden z etapów procesu 
inwestycyjnego

W przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania terenu dla da-
nego obszaru, każdy inwestor jest obo-
wiązany uzyskać tzw. decyzję o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, t.j. Dz. U.
2018 poz. 1945 z późn. zm., zwaną da-
lej upzp), przy czym:

1) lokalizację inwestycji celu publicz-
nego ustala się w drodze decyzji o lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu
i warunki zabudowy dla innych inwe-
stycji ustala się w drodze decyzji o wa-
runkach zabudowy.

O tym, którą z decyzji (decyzję o lo-
kalizacji celu publicznego czy decyzję
o warunkach zabudowy) powinien uzy-
skać inwestor, decyduje charakter in-
westycji. Co do zasady, inwestor musi
uzyskać decyzję o warunkach zabudo-
wy, chyba że mamy do czynienia z in-
westycją celu publicznego – wówczas
należy wystąpić o wydanie decyzji o lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego. In-
westycja celu publicznego zgodnie z art.
2 pkt 5 upzp to działania o znaczeniu lo-
kalnym (gminnym) i ponadlokalnym
(powiatowym, wojewódzkim i krajo-
wym), a także krajowym (obejmującym
również inwestycje międzynarodowe
i ponadregionalne), oraz metropolital-
nym (obejmującym obszar metropoli-
talny) bez względu na status podmiotu
podejmującego te działania oraz źródła
ich finansowania, stanowiące realizację
celów, o których mowa w art. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 121 z późn. zm.). Zmiana zago-
spodarowania terenu w przypadku bra-
ku planu miejscowego, polegająca na
budowie obiektu budowlanego lub wy-
konaniu innych robót budowlanych,
a także zmiana sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części,
z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wy-
maga ustalenia, w drodze decyzji, wa-
runków zabudowy (art. 59 ust. 1 upzp).

Wymagane uzgodnienia
Warunki zabudowy wydaje (za wy-

jątkiem inwestycji na tzw. terenie za-
mkniętym) wójt, burmistrz, prezydent, po
uzgodnieniu z organami, o których mowa

w art. 53 ust. 4 upzp, i uzyskaniu uzgod-
nień lub decyzji wymaganych przepisa-
mi odrębnymi (art. 60 ust. 1 i ust. 3 upzp).

Z przepisu art. 60 ust. 1 upzp wyni-
ka zatem wprost, że w trakcie prowa-
dzonego postępowania o ustalenie wa-
runków zabudowy dla danego przed-
sięwzięcia organ prowadzący postę-
powanie będzie musiał uzyskać szereg
stanowisk innych organów administra-
cji, co w praktyce oznacza zwykle brak
możliwości wydania decyzji ustalającej
warunki zabudowy w terminie zakła-
danym przez inwestora (miesiąca lub
dwóch miesięcy liczonych w oparciu
o przepisy kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego). Co prawda art. 35 § 3
kpa stanowi, że rozstrzygnięcie sprawy
wymagającej postępowania wyjaśnia-
jącego powinno nastąpić nie później niż
w ciągu miesiąca, a sprawy szczegól-
nie skomplikowanej nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wsz-
częcia postępowania (…). Niemniej
jednak już § 5 art. 35 kpa wskazuje, że
do terminów określonych w przepisach
poprzedzających nie wlicza się termi-
nów przewidzianych w przepisach pra-
wa dla dokonania określonych czyn-
ności, okresów zawieszenia postępo-
wania, okresu trwania mediacji oraz
okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony albo przyczyn niezależ-
nych od organu.

Rodzaj i ilość uzgodnień, do jakich
zobowiązany jest organ administracji
przed wydaniem decyzji ustalającej
warunki zabudowy dla danej inwestycji,
jest uzależniony od charakterystyki da-
nej inwestycji oraz od jej położenia.
Katalog uzgodnień został zawarty w art.
54 ust. 3 upzp.

Z punktu widzenia budowy czy roz-
budowy zakładu o dużym ryzyku wy-
stąpienia poważnej awarii przemysło-
wej wydaje się, że charakterystyczne są
następujące rodzaje uzgodnień. 

Zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jako zamierzenie 
inwestycyjne jest niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem pod względem 
technicznym, technologicznym, bezpieczeństwa, ale również z punktu widzenia
prawno-formalnego. Sam proces inwestycyjny składa się z kilkudziesięciu elementów,
których połączenie wymaga bardzo dobrej analizy, organizacji, elastyczności 
i umiejętności reagowania na „nieprzewidziane” sytuacje. 

Marcin Jamrozik
radca prawny 
w Kancelarii Prawnej 
Polowiec i Wspólnicy sp.j

Duża inwestycja – suma małych kroków



Pierwsze to uzgodnienie z właści-
wym organem administracji geolo-
gicznej – w odniesieniu do udokumen-
towanych złóż kopalin i wód podziem-
nych (art. 54 ust. 3 pkt 5 upzp). Zwykle
bowiem mamy do czynienia z wodami
podziemnymi – w tym przypadku orga-
nem właściwym do uzgodnień będzie
marszałek województwa lub minister
do spraw środowiska (art. 161 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geolo-
giczne i górnicze, t.j. Dz. U. 2017 poz.
2126 z późn.zm.). 

Drugie to uzgodnienie z właści-
wym organem Państwowej Straży Po-
żarnej (art. 54 ust. 3 pkt 12 upzp)
– w przypadku zakładu o dużym ryzy-
ku wystąpienia poważnej awarii prze-
mysłowej będzie to Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej.
Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 45 lit b)
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pra-
wo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017
poz. 799 z późn. zm., zwanej dalej
poś) Komendant Wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej jest właściwym
organem Państwowej Straży Pożarnej
w sprawach dotyczących zakładów
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej.

Trzecie to uzgodnienie z właściwym
wojewódzkim inspektorem ochrony śro-
dowiska (art. 54 ust. 3 pkt 12 upzp).

Uzgodnienia z właściwym organem
Państwowej Straży Pożarnej i z właści-
wym wojewódzkim inspektorem ochro-
ny środowiska odnoszą się zarówno do
lokalizacji zakładów nowych w rozu-
mieniu art. 243a pkt 4 poś, jak i do
zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5
i 7 poś w istniejących zakładach o du-
żym ryzyku wystąpienia poważnej awa-
rii przemysłowej.

Uzgodnień, o których mowa powy-
żej, czyli między innymi uzgodnień do-
konywanych przez właściwego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej i właściwego woje-
wódzkiego inspektora ochrony środo-
wiska, dokonuje się w trybie art. 106 Ko-
deksu postępowania administracyjne-
go, z tym że zażalenie przysługuje wy-
łącznie inwestorowi (art. 53 ust. 5 upzp).

Charakter uzgodnienia
Przedmiotem uzgodnień jest projekt

decyzji o warunkach zabudowy w takim
kształcie, w jakim organ zamierza wpro-
wadzić go do porządku prawnego jako
rozstrzygnięcie ostateczne. Jeżeli zatem
nowy projekt decyzji, sporządzony
w prowadzonym postępowaniu, za-
wiera istotne zmiany w stosunku do po-

przedniego poddanego uzgodnieniom,
to powtórzenie tej procedury wydaje się
być niezbędne. Jak wskazuje Naczelny
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
2 kwietnia 2015 r., (II OSK 2252/13) pro-
cedura uzgadniania służy wypraco-
waniu rozwiązania, które zapewni zgod-
ność zamierzenia inwestycyjnego
z przepisami prawa.

Zgodnie z art. 106 § 1 kpa, jeżeli
przepis prawa uzależnia wydanie de-
cyzji od zajęcia stanowiska przez inny
organ (wyrażenia opinii lub zgody albo
wyrażenia stanowiska w innej formie),
decyzję wydaje się po zajęciu stanowi-
ska przez ten organ. Organ załatwiający
sprawę, zwracając się do innego or-
ganu o zajęcie stanowiska, zawiadamia
o tym stronę (art. 106 § 2 kpa). Organ
obowiązany do zajęcia stanowiska
może w razie potrzeby przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające (art. 106 §
4 kpa). Zajęcie stanowiska przez ten or-
gan (w tym opisywanym przypadku
będzie to m. in. Komendant Wojewódz-
ki Państwowej Straży Pożarnej lub Wo-
jewódzki Inspektor Ochrony Środowi-
ska) następuje w drodze postanowienia
(art. 106 § 5 kpa), na które wyłącznie in-
westorowi przysługuje zażalenie (art. 53
ust. 5 upzp).

Zawarta w art. 53 ust. 4 upzp i art.
106 kpa konstrukcja uzgodnienia wska-
zuje, że organ uzgadniający treść de-
cyzji o warunkach zabudowy musi wy-
razić zgodę wiążącą organ rozstrzy-
gający sprawę, a nie opinię, która nie
jest wiążąca dla organu rozstrzygają-
cego sprawę. Uzgodnienie aktu polega
na wyrażeniu zgody na konkretną treść
proponowanego przez organ główny
(wydający decyzję o warunkach zabu-
dowy) rozstrzygnięcia, organ uzgad-
niający bowiem uzgadnia treść projektu
decyzji, którą otrzymuje, nie ocenia sa-
mego wniosku inwestora (wyrok Na-
czelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 czerwca 2009 r. II OSK 947/08).
Oznacza to, że odmowa uzgodnienia
projektu decyzji o warunkach zabudo-
wy z uwagi na sprzeczność projektu
z przepisami prawa, winna skutkować
odmową wydania przez organ roz-
strzygający decyzji ustalającej warun-
ki zabudowy. Uzgodnienie stanowi bo-
wiem ocenę, czy zmiany będące na-
stępstwem realizacji proponowanych
warunków zabudowy nie doprowadzą
do naruszenia przepisów prawa.

Termin uzgodnienia
Organ, do którego zwrócono się

o zajęcie stanowiska (w opisywanym

przypadku będzie to m.in. Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożar-
nej lub Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska) obowiązany jest przed-
stawić je niezwłocznie, jednak nie póź-
niej niż w terminie dwóch tygodni od
dnia doręczenia mu żądania, chyba że
przepis prawa przewiduje inny termin
(art. 106 § 3 kpa). W przypadku nieza-
jęcia stanowiska przez organ uzgad-
niający w terminie dwóch tygodni od
dnia doręczenia wystąpienia o uzgod-
nienie – uzgodnienie uważa się za do-
konane (art. 53 ust. 5 upzp). Taka kon-
strukcja terminu do uzgodnienia pro-
jektu decyzji ustalającej warunki zabu-
dowy oznacza, że mamy do czynienia
z terminem zawity, terminem prawa
materialnego, który nie podlega wy-
dłużeniu ani przywróceniu, co potwier-
dził również Naczelny Sąd Administra-
cyjny (wyrok NSA wyrok z dnia 4 kwiet-
nia 2017 r., II OSK 1990/15). Termin na
uzgodnienie jest terminem nieprzekra-
czalnym, a postanowienie organu
uzgadniającego powinno zapaść
w trakcie jego trwania, bez możliwości
jego wydłużenia, nawet ze względu na
konieczność dokonania niezbędnych
czynności wyjaśniających (wyrok NSA
z dnia z dnia 21 maja 2013 r., II OSK
169/12).

Podsumowanie
Uzyskanie przez inwestora warun-

ków zabudowy dla zakładu dużego ry-
zyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej nie jest rzeczą prostą. Pa-
trząc na zasygnalizowane zagadnienie
koniecznych uzgodnień projektu de-
cyzji ustalającej warunki zabudowy,
może się okazać, że nieprecyzyjnie
przygotowana dokumentacja stano-
wiąca podstawę do wydania decyzji
ustalającej warunki zabudowy może
nie zyskać pozytywnej weryfikacji, a tym
samym uzgodnienia właściwego or-
ganu czyli np. Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska albo
Komendanta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Organ uzgad-
niający ma co prawda prawo do pro-
wadzenia postępowania wyjaśniają-
cego, niemniej jednak przysługuje mu
„jedynie” 14 dni na uzgodnienie pro-
jektu decyzji, który to termin nie może
być formalnie wydłużony ani przywró-
cony. A trzeba pamiętać, że odmowa
uzgodnienia projektu decyzji ustalają-
cej warunki zabudowy stanowi pod-
stawę do odmowy ustalenia warunków
zabudowy przez organ rozstrzygający
sprawę. �
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Polska gospodarka rozwija się
w coraz szybszym tempie, czego
skutkiem jest m.in. rosnące za-

potrzebowanie na energię elektryczną.
Jej zużycie w 2018 roku było wyższe o bli-
sko 1,7 proc. r/r. i osiągnęło historyczny
poziom – niemal 171 TWh. Równocze-
śnie krajowa produkcja energii elek-
trycznej spadła o blisko 0,3 proc. w po-
równaniu do 2017 roku i wyniosła
165,3 TWh. W efekcie import netto ener-
gii elektrycznej do Polski również
osiągnął najwyższy poziom w historii
– 5,7 TWh. 

Tymczasem krajowy system ener-
getyczny w dużej mierze opiera się na
przestarzałej i niskoefektywnej infra-
strukturze. Jak wynika z wyliczeń Biura
Bezpieczeństwa Narodowego, w czasie

przesyłu „ginie” ponad 7 proc. wytwo-
rzonej energii. Generuje to straty w wy-
sokości ponad 2 mld zł rocznie. 

Za generowanie strat w dużej mie-
rze odpowiadają linie niskiego napięcia.
Dodatkowo, efektywność energetyczną
obniża zużycie krajowej infrastruktury,
w tym głównie urządzeń, tj. stacji trans-
formatorów. Choć pod tym względem
Polska nie odbiega od krajów Europy za-
chodniej, to jednak tam wiek infra-
struktury rekompensowany jest m.in.
przez większe zagęszczenie sieci.

Inwestycje w modernizację oraz
rozbudowę polskiej sieci przesyłowej
i dystrybucyjnej wydają się więc nie-
uniknione, pomimo iż będą wiązały się
one z koniecznością poniesienia znacz-
nych nakładów finansowych. 

Transformacja jest niezbędna
Ministerstwo Energii zadeklarowa-

ło przyjęcie strategii „Polityka energe-
tyczna Polski do 2040 roku” (PEP 2040)
na lato bieżącego roku. Dotychczasową
dyskusję nad dokumentem zdominował
temat priorytetów w zakresie rozwoju
źródeł wytwarzania energii elektrycznej.
Pomimo iż PEP 2040 zakłada inwestycje
w modernizację i rozbudowę infra-
struktury przesyłowej i dystrybucyjnej,
w wielu miejscach w dokumencie bra-
kuje zapisów konkretyzujących plano-
wane działania rządu w poszczegól-
nych obszarach. W przyszłości może to
utrudniać realizację zadań oraz osią-
gnięcie wyznaczonych celów. 

Przykładem może być zapowiedź
opracowania Krajowego Planu Ska-

Sieci 
energetyczne 
wymagają 
rozwoju 

Bez modernizacji infrastruktury energetycznej energia elektryczna nie dotrze do jej 
odbiorców, bez względu na źródło jej wytwarzania – wskazują analitycy Europejskiego
Instytutu Miedzi i podkreślają, że jest jeszcze czas na wprowadzenie odpowiednich
zmian w PEP 2040 na etapie prac parlamentarnych.



blowania Sieci Średnich Napięć (SN)
w horyzoncie do 2040 roku. W ocenie Eu-
ropejskiego Instytutu Miedzi powinno
nastąpić to jak najprędzej i zostać włą-
czone w szczegółach techniczno-ope-
racyjnych do PEP 2040. O ile jednak
w tekście dokumentu jest zapowiedź, iż
nastąpi to w 2019 roku, o tyle w Zesta-
wieniu Działań PEP 2040 ta data już się
nie pojawiła, co utrudnia ocenę rze-
czywistych priorytetów rządu.

W tym kontekście punktem odnie-
sienia do działań krajowych powinno
być osiągnięcie poziomu tzw. okablo-
wania sieci porównywalnego do tego
w państwach UE, tj. około 75 proc. w sie-
ciach średnich napięć (SN) i ok. 65 proc.
w przypadku sieci niskich napięć (nn).
Aby osiągnąć wymierne efekty, nie-
zbędne jest jednak przedstawienie kon-
kretnego programu działań w tym za-
kresie. Sytuację na liniach SN poprawić
mogą nie tylko linie kablowe, ale rów-
nież nowe linie napowietrzne. Ich licz-
ba zapewne będzie spadać, ale jeżeli
powstaną, to będą mniej awaryjne dzię-
ki większym wymaganiom, jakie stawia
się dzisiaj liniom napowietrznym. 

Dla zapewnienia odpowiedniego
stopnia bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski warto również zmodyfiko-
wać przyjęte w PEP 2040 założenia do-
tyczące deklarowanego stopnia od-
tworzenia infrastruktury dystrybucji na
poziomie ok. 1,4 proc. rocznie w per-
spektywie do 2022 roku. W ocenie Eu-
ropejskiego Instytutu Miedzi należy wy-
dłużyć horyzont tych działań co najmniej
do 2025 roku i zwiększyć ich tempo.

Planując inwestycje w rozwój infra-
struktury energetycznej, należy rów-
nież wziąć pod uwagę możliwości ak-
tywnego włączenia się Polski w jedno-
lity, europejski rynek energii elektrycz-
nej i gazu. O ile w kontekście gazu wy-
chodzimy na znaczącą pozycję w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej, to w przy-
padku energii elektrycznej sytuacja nie
jest tak korzystna. Pomimo iż istnieją po-
łączenia Krajowego Systemu Elektro-
energetycznego z systemami energe-
tycznymi Niemiec, Czech, Słowacji, Li-
twy oraz Szwecji, są to jednak połą-
czenia pojedyncze, o niewielkim zna-
czeniu dla bilansu energetycznego Pol-
ski. Wynika to przede wszystkim z mocy
przesyłowych węzłów łączących oraz
linii energetycznych odchodzących
z tych węzłów. 

Niestety w PEP 2040 brakuje ilo-
ściowej oceny zdolności przesyłowych
z poszczególnych kierunków w odnie-
sieniu do założonego minimum krajo-

wego zapotrzebowania na moc i ener-
gię. Istniejąca struktura energetyczna
zarówno co do rozmieszczenia i mocy
węzłów wytwórczych energii elektrycz-
nej, jak i istniejąca sieć linii 400 kV nie
pozwalają na aktywną działalność Pol-
ski na międzynarodowym rynku energii
elektrycznej. Dla przyszłego bezpie-
czeństwa naszego kraju należy więc
zwiększyć liczbę i przepustowość po-
łączeń transgranicznych, zaś harmo-
nogram tych działań powinien zostać
włączony do PEP 2040.

Wśród kluczowych obszarów PEP
2040 należałoby również wskazać kwe-
stie dotyczące magazynowania energii.
Rozwiązania technologiczne tego typu
dają wiele możliwości, ale stworzenie
odpowiedniego systemu wymaga dużej
rozwagi i solidnej analizy celowości
stosowania poszczególnych technologii
oraz kosztów. Z jednej strony należy bu-
dować obiekty o dużej zdolności ma-
gazynowania energii typu elektrownie
szczytowo-pompowe, a z drugiej strony
być świadomym docelowej ilości obiek-
tów o relatywnie niewielkiej zdolności do
magazynowania energii typu baterie lub
kondensatory. W polu widzenia trzeba
mieć także kwestie związane zarówno
z produkcją, jak i z utylizacją zasobni-
ków magazynowania energii oraz sil-
nym oddziaływaniem tych procesów
na środowisko. W ocenie Europejskie-
go Instytutu Miedzi niezbędne jest więc
niezwłoczne opracowanie krajowego
Programu Rozwoju Magazynów Energii
na okres co najmniej 10-letni, tworząc
dla niego zawczasu stosowną infra-
strukturę prawną.

Należy zrobić więcej
Pomimo iż w PEP 2040 zostały po-

ruszone kwestie modernizacji infra-
struktury, dokument pozostawia uczucie
pewnego niedosytu. W ocenie Euro-
pejskiego Instytutu Miedzi, poprawie

efektywności energetycznej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem sieci dystry-
bucyjnych i przesyłowych, trzeba nadać
taki sam priorytet, jak kwestii bezpie-
czeństwa energetycznego, tym bar-
dziej, że poprawa efektywności ener-
getycznej daje ten sam skutek, co bu-
dowa nowych źródeł wytwarzania ener-
gii.

Ponadto działania w tym zakresie
powinny zostać ujęte w PEP 2040 w po-
staci konkretnego planu, z harmono-
gramem realizacji poszczególnych prio-
rytetów, chociażby ramowym. W ocenie
Instytutu, w PEP 2040 należałoby również
zawrzeć konkretne informacje na temat
możliwości finansowania projektów ma-
jących na celu poprawę efektywności
energetycznej z Europejskiego Fundu-
szu Pomocowego.

Czas na wdrożenie odpowiednich
zmian w strategii energetycznej, gwa-
rantujących bezpieczeństwo infra-
struktury elektroenergetycznej Polski,
jeszcze jest, zarówno na etapie prac rzą-
dowych, jak i parlamentarnych. 

Pomimo pewnych zastrzeżeń, Eu-
ropejski Instytut Miedzi popiera główne
cele wskazane dla Polski w PEP 2040,
a więc bezpieczeństwo energetyczne
przy zapewnieniu konkurencyjności,
efektywności energetycznej i zmniej-
szenie oddziaływania sektora energii na
środowisko. Zgodnie z naszą misją po-
pieramy wszelkie inicjatywy mające na
celu tworzenie otoczenia systemowego
wspierającego prowadzenie inwestycji
w zakresie modernizacji i poprawy
efektywności całego polskiego systemu
energetycznego, obejmujące m.in. ska-
blowanie sieci, rozwój OZE, w tym mi-
krosieci i systemów magazynowania
energii, zwiększenie elastyczności sys-
temu energetycznego, rozwój klastrów
energetycznych, tworzenie inteligent-
nych sieci czy rozwój usług z zakresu
DSR i DSM. �
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Nieprawidłowa analiza technolo-
gii, zasobów, błędy projektowe
czy ocena ryzyka może spowo-

dować, że to, co zostało wybudowane,
będzie wiele razy droższe niż zaplano-
wano, że zostało oddane do użytkowa-
nia o pół roku później niż zakładał to
kontrakt, a użyte materiały zostały do-
brane niewłaściwie. Istnieje obawa, że
inwestycja po roku użytkowania bę-
dzie musiała zostać poddana general-
nemu remontowi lub zostanie wykona-
na w taki sposób, że będzie niemożliwa
do ubezpieczenia ze względu na róż-
norodne ryzyka. 

Niekiedy zapomina się o uzyska-
niu od wykonawcy gwarancji i zabez-
pieczeń prawidłowego wykonania.
W efekcie cały koszt napraw obciąży in-

westora. Problemem, z którym można
się spotkać, jest niezabezpieczenie
we właściwy sposób u projektanta
praw autorskich do projektu, przez co
bez jego zgody nie można prowadzić
dalszej rozbudowy. Ilość potencjal-
nych błędów, jakie mogą wystąpić
przy realizacji inwestycji, może być
ogromna. Obiekt powstanie, a mimo to,
projekt inwestycyjny można ocenić ne-
gatywnie. 

Z czego mogą wynikać błędy po-
pełniane przy inwestycjach, szczególnie
tych dużych, przemysłowych, gdzie
w grę wchodzą ogromne pieniądze?
Często problematyczne są postępo-
wania przetargowe. Potencjalne błędy
popełniane w procesie inwestycyjnym
wynikają także z niewłaściwego zarzą-

Optymalizacja procesu 
inwestycyjno-budowlanego 

W procesie inwestycyjnym najważniejszy jest właściwy dobór technologii, optymalizacja
procedur i kontrola kosztów. Każdy z etapów, czyli odpowiednie przygotowanie fazy
przedinwestycyjnej, inwestycyjnej, a potem operacyjnej, ma identyczne znaczenie i może
mieć wpływ na powodzenie biznesu.

Izabela 
Lewandowska-Wiśniewska
Ekspert ds. bezpieczeństwa, 
cyberbezpieczeństwa 
i zarządzania ryzykiem



dzania inwestycją we wszystkich fa-
zach realizacji, z niezastosowania od-
powiednich dla przedmiotu i warunków
modeli inwestycji czy braku wdrożenia
metod zarządzania, ale również z po-
wodu doboru złej technologii, zasobów
i wielu innych czynników. 

Od mniejszych 
do większych trudności

Inwestując, trzeba przewidzieć wie-
le kłopotliwych okoliczności towarzy-
szących, poczynając od najprostszych
komplikacji wynikających z nadzoru
budowlanego. Na przykład na skutek
braków formalnych czy rozbieżnych
stanowisk wynikających z interpretacji
wymagań prawnych projekt budowla-
ny będzie miał luki i wady. Inwestor
w trakcie budowy będzie zmieniał zda-
nie, a stan prawny nieruchomości, na
której miała powstać inwestycja, wciąż
nie będzie odpowiadał rzeczywistości,
mapy geodezyjne okażą się nieaktual-
ne, realizacja przyłącza gazowego bę-
dzie opóźniona o wiele miesięcy, a ja-
kość robót budowlanych pozostawiać
będzie wiele do życzenia. Może to
znacznie utrudnić finalizację procesu in-
westycyjnego. 

Z kolei do tych poważniejszych pro-
blemów należy wadliwość technolo-
giczna oraz brak profesjonalizmu re-
alizującego inwestycję. Obecnie reali-
zację inwestycji – od koncepcji, przez
studia wykonalności, transfer techno-
logii, aż do projektowania, organizacji
dostaw, rozruchu instalacji, odbiorów,
nadzorów autorskich, szkolenia per-
sonelu i opracowania dokumentacji
powykonawczej – oferuje wiele firm.
Ważne jest to, aby taka firma posiada-
ła doświadczenie w realizacji inwesty-
cji w pełnym zakresie oraz odpowied-
nio profesjonalne zasoby osobowe
i nowoczesne narzędzia informatyczne
do wspierania projektowania i transfe-
ru wiedzy z zakresu najnowszych tech-
nologii. 

Komu zlecić 
realizację inwestycji?

W praktyce procesów budowlanych
możemy spotkać się z osobą lub firmą
określaną mianem inwestora zastęp-
czego, dlatego lepiej poznać bliżej to
określenie. Kiedy inwestor nie posiada
odpowiedniej wiedzy, to skorzystanie
z inwestora zastępczego jest jak naj-
bardziej zrozumiałą formą prowadzenia
inwestycji, głównie dlatego, że taki pod-
miot posiada doświadczenie w zakre-
sie praktycznych i formalnych stron

procesu inwestycyjnego w budownic-
twie, a szczególnie kiedy prowadzona
jest bardzo specyficzna inwestycja, jak
np. nowoczesna instalacja. 

Zwrócić tylko trzeba uwagę na to, że
przejmowane obowiązki przez inwe-
stora zastępczego są podejmowane
na ryzyko inwestora głównego, który po-
wierzył to zastępstwo. W związku z tym
to inwestor cały czas jest stroną w pro-
cesie budowlanym i to on jest rozlicza-
ny z obowiązków wynikających z pod-
jęcia się inwestycji i ciążących na nim
w tym zakresie. 

Dlatego niezmiernie ważne jest roz-
ważne wybranie podmiotu, któremu
zlecone zostanie występowanie w czyn-
nościach jako inwestor zastępczy, któ-
ry występować będzie w naszym imie-
niu. Nie powinien to być „pierwszy,
byle tańszy” podmiot, a sprawdzony
i doświadczony na rynku, któremu moż-
na zaufać. 

Zastępstwo inwestycyjne 
jako jedna z propozycji

Można przeprowadzić proces in-
westycyjny w ramach kontraktu na za-
rządzanie budową lub zastępstwo in-
westycyjne. Wówczas zadaniem wy-
branej firmy realizującej proces jest
reprezentowanie inwestora w nego-
cjacjach z władzami lokalnymi, pod-
wykonawcami i dostawcami oraz nad-
zór nad realizacją projektu inwestycyj-
nego we wszystkich aspektach, co daje
realne korzyści, szczególnie w wymia-
rze finansowym, i pozwala na bardzo
sprawne prowadzenie procesu na po-
szczególnych etapach. 

Zwykle obejmuje to czynności zwią-
zane z opracowaniem dokumentacji
projektowej, zarządzanie dostawcami,
wybór realizatora inwestycji, podwy-
konawców, wymaganą dokumentację
do uruchomienia procesu, jak np. do-
kumentację geologiczno-inżynierską,
mapy, wnioski, operaty, dokumentację
projektową budowlaną i wykonawczą,
wytyczne, zestawienie kosztów, opinii
rzeczoznawców, uzgodnień, klasyfika-
cji ppoż., analizy Hazop, specyfikacje
techniczne, kosztorys, dokumentacja
powykonawcza i wiele innych koniecz-
nych w procesie. 

Głównym celem gospodarczym
umowy o generalną realizację inwe-
stycji jest zrealizowanie umownego
przedmiotu świadczenia i osiągnię-
cie rezultatu w postaci gotowego do
eksploatacji obiektu, czy też zadania
inwestycyjnego. System generalnego
realizatorstwa oraz umowa o gene-

ralną realizację inwestycji mają nie-
zwykle istotne znaczenie i zastoso-
wanie w procesie budowlanym. 

Umowa o generalną realizację in-
westycji zawierana jest w przypadku
realizacji dużych i skomplikowanych
pod względem technicznym przed-
sięwzięć inwestycyjnych, tzn. takich,
kiedy w procesie inwestycyjnym bierze
udział znaczna liczba wyspecjalizo-
wanych podwykonawców  i konieczne
jest zorganizowanie współpracy wielu
podmiotów oraz koordynowanie ich
pracy.

Plusy i minusy 
generalnego 
wykonawstwa

Zaletą umowy o generalną reali-
zację inwestycji jest to, że inwestor
zawiera umowę jedynie z general-
nym realizatorem, który odpowiada
wobec niego za całość prac, za-
równo tych, które wykonuje osobiście,
jak i prac podwykonawców pozosta-
jących pod jego kierownictwem.
Wadą jest to, że zastosowanie systemu
generalnego realizatorstwa  pociąga
za sobą zwykle wyższe wynagrodze-
nie, które musi zapłacić inwestor. 

Z drugiej jednak strony wskazać
trzeba, że inwestor w większym stop-
niu  uzyskuje   pewność co do osta-
tecznych kosztów realizacji i ich opty-
malizacji już od momentu projektu oraz
samego wykonania inwestycji. Dodat-
kowymi korzyściami przy tak komplek-
sowym podejściu są konkurencyjne
ceny usług, efektywny, sprawnie dzia-
łający system zarządzania, doświad-
czona i wykwalifikowana kadra, której
zasoby są efektywnie wykorzystywa-
ne, możliwość negocjacji cen i terminów,
bezpośrednia elastyczna współpraca
z inwestorami na przestrzeni całego
procesu inwestycyjnego. Ważnym ele-
mentem jest również to, że mamy bazę
sprawdzonych podwykonawców ze
specjalistycznych branż, co ma zna-
czący wpływ na realizację inwestycji.

Jeśli do współpracy wybierzemy
partnera mogącego pochwalić się wie-
loletnim doświadczeniem na rynku,
o ugruntowanej pozycji w zakresie pla-
nowanej inwestycji, to na pewno zwięk-
szamy szanse na sukces przeprowa-
dzonej inwestycji i wpływamy na brak
nieprzewidzianych kosztów. W przy-
padku dużych i specjalistycznych in-
westycji takie podejście wydaje się być
najlepszym rozwiązaniem do spraw-
nego, zoptymalizowanego kosztowo
zrealizowania inwestycji. �
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Najczęściej stosowane są senso-
ry katalityczne, elektrochemicz-
ne, półprzewodnikowe i ab-

sorpcyjne w podczerwieni (infra-red).
Różnią się one budową, zasadą dzia-
łania i oczywiście parametrami metro-
logicznymi. Mają różne zakresy po-
miarowe, większą bądź mniejszą se-
lektywność, różnią się też podatnością
na zakłócenia i żywotnością. Wszystkie
sensory zmieniają parametry w miarę
upływu czasu i wymagają okresowych
korekt wskazań, czyli kalibracji. 

Systemy detekcji działają w sposób
ciągły. Przekroczenie ustalonych stężeń
sygnalizowane jest akustycznie i optycz-
nie, przy czym mogą być automatycz-
nie aktywowane systemy ograniczają-
ce groźbę zatrucia lub wybuchu (np.
włączenie intensywnej wentylacji, od-
cięcie dopływu gazu lub wstrzymanie
procesu technologicznego). Dodatkowo
sygnał alarmu może być kierowany do
służb lub osób zobowiązanych spraw-
dzić jego przyczynę. Wskazania syste-
mu mogą być w sposób ciągły archi-
wizowane, co daje obraz warunków na
stanowiskach pracy. 

Niezwykle ważną czynnością eks-
ploatacyjną jest kalibracja. Polega ona
na poddaniu sensora działaniu mie-
szaniny określonego gazu z powie-

trzem. Bardzo istotny jest sposób i pre-
cyzja przygotowania takiej mieszaniny
oraz sposób jej podania na sensor.
Kalibracja powinna być wykonywana
zgodnie z procedurą określoną przez
producenta. Tylko producent, znając
konstrukcję urządzenia i parametry
pracy sensora, może określić warunki
kalibracji, które zapewnią prawidłowe
wskazania. Bardzo ważne jest, aby ro-
biły to osoby kompetentne. Nierzadko
o wyborze zleceniobiorców decyduje
cena usługi, a nie ich przygotowanie
merytoryczne i techniczne. 

Oryginalne rozwiązanie ułatwiają-
ce kalibrację i eksploatację proponuje
firma GAZEX. Detektory tej firmy wy-
posażone są w wymienny moduł sen-
sora. Taki moduł zawiera sensor gazu

i wszystkie niezbędne elementy elek-
troniczne potrzebne do jego kalibracji.
Użytkownik we własnym zakresie może
wymontować moduł sensora i prze-
słać go do właściwego laboratorium
w celu kalibracji bądź wymienić na
inny, już skalibrowany. Operacje te są
przeprowadzane bez konieczności de-
montażu detektora z instalacji. Moduły
sensorów wyposażone są w procesory
i zapamiętują parametry pracy senso-
ra takie jak: ilość alarmów, czas pracy
w stanach alarmowych, ilość przekro-
czeń zakresów pomiarowych oraz
ewentualne stany awaryjne. W przy-
padku zmiany technologii w zakładzie
pracy i zmiany rodzajów substancji
niebezpiecznych nie trzeba wymieniać
systemu detekcji – wystarczy wymienić
moduły sensorów na odpowiednie do
zmian, co jest rozwiązaniem prostszym,
szybszym i tańszym. Co ważne, modu-
ły te sygnalizują konieczność kalibracji
sensorów. 

Urządzenia mogą komunikować
się cyfrowo (port RS-485, protokół MOD-
BUS RTU). Pozwala to realizować skom-
plikowane scenariusze działania sys-
temów detekcji.   

Detektory serii DEX i zwory MAG-3
mogą pracować w strefach zagrożo-
nych wybuchem. �

Systemy detekcji gazów 
Do wykrywania i pomiaru stężeń gazów powszechnie stosuje się elektroniczne 
detektory gazów. Detektory zawierają sensory – elementy zmieniające swoje 
parametry pod wpływem gazów. 

Aby system detekcji gazów pracował
prawidłowo, muszą być spełnione
cztery podstawowe warunki:   

• Właściwy dobór urządzeń uwzględ-
niający warunki panujące w monitoro-
wanym obiekcie oraz potrzeby
użytkowników. 

Należy uwzględnić temperaturę, wil-
gotność, obecność gazów zakłócają-
cych pomiar, zakres pomiarowy, sposób
wizualizacji i  archiwizacji wyników, ko-
nieczność sterowania urządzeniami wy-
konawczymi, konieczność stosowania
zasilania awaryjnego. 

Niezwykle ważne jest wybranie wła-
ściwego sensora. Bardzo istotne jest
właściwe ustalenie progów alarmowych.
Powinny one być na poziomie zapew-
niającym bezpieczeństwo. Zbyt nisko

ustawione mogą wywoływać niepo-
trzebne alarmy i zakłócać funkcjonowa-
nie monitorowanego obiektu.
• Właściwy wybór miejsc instalowania
detektorów.

Detektory wykrywają gaz w miejscu
zainstalowania. Musi on wniknąć do
komory pomiarowej. Należy wybrać
miejsca najbardziej prawdopodobnego
gromadzenia się gazu i powstania za-
grożenia. Trzeba uwzględnić ciężar wła-
ściwy i współczynnik dyfuzji gazu, ruch
powietrza w monitorowanej strefie, loka-
lizację otworów wywiewnych i nawiew-
nych. Bardzo istotne jest zapewnienie
łatwego dostępu do urządzeń. 
• Prawidłowe wykonanie instalacji
systemu.

Urządzenia muszą być połączone
prawidłowo, zgodnie z instrukcją,  przy

użyciu właściwych materiałów instala-
cyjnych.  Instalacja i okablowanie winny
być wykonane starannie, zgodnie z prze-
pisami i obowiązującymi zasadami. 
• Prawidłowa, zgodna z instrukcją
i zdrowym rozsądkiem eksploatacja
systemu.

Dla prawidłowego działania sys-
temu niezbędne  jest przestrzeganie
zasad określonych w instrukcji obsługi.
Należy bezwzględnie przestrzegać ter-
minów kalibracji detektorów, terminów
kontroli pracy systemów, terminów wy-
miany akumulatorów. 

Kontrole powinny być przeprowa-
dzane zgodnie z instrukcją a kalibracja
wykonywana przez uprawnione labora-
toria bądź uprawnione osoby w warun-
kach określonych przez producenta.

Moduł z sensorem półprzewodnikowym
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Od początku swojej ponad pięć-
dziesięcioletniej historii prowa-
dzi szeroko zakrojone, interdy-

scyplinarne badania właściwości fizy-
kochemicznych ciał stałych. Potwier-
dzeniem wysokiej jakości badań jest
nadanie Instytutowi kategorii A przez Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. Warto również wspomnieć
o tym, że Instytut od 2016 roku posiada
znak HR Excellence in Research, przy-
znany za stosowanie dobrych praktyk
w rekrutacji, motywowaniu i rozwijaniu
kadry naukowej.

Do głównych zadań Instytutu nale-
ży prowadzenie prac badawczych zwią-
zanych z badaniami podstawowymi,
czyli takimi o charakterze poznaw-
czym, których celem jest zrozumienie
różnego rodzaju zjawisk. Naukowcy
pracujący w INTiBS PAN zajmują się
szerokim spektrum działań, takich jak
synteza związków o nieznanych dotąd
cechach, badaniem ich właściwości,
m.in. strukturalnych, optycznych, ma-
gnetycznych, elektrycznych czy ciepl-
nych, zarówno w ekstremalnie niskich
temperaturach (nawet poniżej 1 mK,
czyli poniżej −273,15 °C), jak i w obni-

żonym bądź podwyższonym ciśnieniu.
Dzięki temu możliwe jest otrzymanie
nieznanych dotychczas materiałów
o unikalnych właściwościach, które
wykazują olbrzymi potencjał komer-
cjalizacyjny.

Z tego powodu w Instytucie utwo-
rzona została spółka celowa CTT IN-
Tech, która była współfinansowana
przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju w ramach programu SPIN-TECH.
Głównym zadaniem spółki CTT INTech
jest transfer technologii i komercjaliza-
cja prac badawczych wykonanych
przez naukowców pracujących w IN-
TiBS PAN. Oprócz tego spółka zajmuje
się promocją wykorzystywania wyni-
ków badań naukowych w gospodarce
oraz poszukiwaniem przedsiębiorców
zainteresowanych realizacją przedsię-
wzięć badawczo-rozwojowych w opar-
ciu o odkrycia instytutowych naukow-
ców. W trakcie dotychczasowej dzia-
łalności spółka CTT INTech pomogła
w komercjalizacji kilku innowacyjnych
rozwiązań.

Jednym z nich było wykorzystanie
grafenu do powlekania wszczepialne-
go stentu, czyli protezy naczyniowej

wykonanej ze stopów metali takich jak
stal czy stop kobaltowo-chromowy lub
z biokompatybilnego polimeru. Stenty
są elastyczne dzięki ich specjalnej bu-
dowie. Składają się one z odpowiednio
połączonych zygzakowatych drucików,
stanowiących podstawowe rusztowanie
konstrukcji. Stenty są wszczepiane
w celu przywrócenia prawidłowego
krążenia do naczyń krwionośnych, któ-
rych światło zostało zwężone. Zastoso-
wanie powłoki grafenowej do powle-
kania stentów może rozwiązać część
problemów, z jakimi boryka się ta tech-
nologia. Warstwa grafenowa powodu-
je większą przyczepność komórek śród-
błonka do przedmiotu implantacji, szyb-
szy wzrost komórek śródbłonka w miej-
scu wszczepienia oraz hamuje proces
różnicowania komórek śródbłonka, co
znacząco ogranicza ryzyko restenozy,
czyli nawrotu zwężenia leczonego na-
czynia w miejscu wszczepienia stentu.
Ponadto wspomniana powłoka zabez-
piecza implant przed korozją i skraca
czas regeneracji po implantacji. Za
komercjalizację tego rozwiązania od-
powiada spółka Carbonmed powołana
do życia przez naukowców z INTiBS

Od badań podstawowych 
do rozwoju innowacyjności

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im.
Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
we Wrocławiu (INTiBS PAN) jest jedną z wiodących pol-
skich jednostek naukowych. 



PAN oraz Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu. 

Innym przykładem jest spółka Na-
noCeramics, która została założona
przez naukowców z INTiBS PAN przy
współpracy z Funduszem Giza Polish
Ventures oraz z Polskim Instytutem Ba-
dań i Rozwoju. Celem spółki jest ko-
mercjalizacja procesu otrzymywania
nanoceramiki magnetycznej charak-
teryzującej się wysoką indukcją nasy-
cenia i bardzo dużym oporem właści-
wym. Technologia produkcji nanoce-
ramiki opiera się na niskokosztowej
metodzie otrzymywania materiału FeBN
(spiek żelaza z azotkiem boru). Wyko-
rzystując wysoką temperaturę oraz wy-
sokie ciśnienie ziarna żelaza rozdzie-
lane są cienkimi warstwami azotku
boru, tworząc strukturę podobną do
struktury rdzeń-płaszcz (z ang. core-
shell). Użycie tej metody umożliwiło
otrzymanie materiałów, które cechują
się doskonałymi właściwościami elek-
trycznymi (wysoka rezystywność, która
znacząco zmniejsza prądy wirowe) i ma-
gnetycznymi, dzięki którym jest na-
dzieja na ich zastosowanie w produk-
tach pracujących w wysokich i bardzo
wysokich częstotliwościach, takich jak
cewki indukcyjne, filtry czy transforma-
tory dużej mocy.

Aby Instytut dalej mógł się prężnie
rozwijać i prowadzić innowacyjne ba-
dania, konieczne jest wyszkolenie na-
stępnych pokoleń naukowców. Z tego
też powodu istniejące dotychczas stu-
dium doktoranckie zastąpi od paź-
dziernika 2019 roku Wrocławska Szko-
ła Doktorska Instytutów Polskiej Aka-
demii Nauk (WSD IPAN), która będzie
kształcić doktorantów w dziedzinie nauk
fizycznych, chemicznych oraz biolo-
gicznych. WSD IPAN jest inicjatywą
dwóch wrocławskich Instytutów PAN –
INTiBS PAN oraz Instytutu Immunologii
i Terapii Doświadczalnej Polskiej Aka-
demii Nauk. Wszystkie zajęcia odbywać
się będą w języku angielskim, a dokto-
ranci oprócz wiedzy powiązanej z te-
matyką swoich prac doktorskich zdo-
będą również tzw. umiejętności miękkie,
takie jak np. upowszechnianie wyników
badań czy etyka i bioetyka.

Oprócz tworzonej Wrocławskiej
Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej
Akademii Nauk w Instytucie prowa-
dzone są studia doktoranckie w ra-
mach programu „Doktoraty wdroże-
niowe”. Celem tego programu jest
wsparcie przedsiębiorstwa w rozwią-
zaniu problemu technicznego poprzez
przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Osoba uczestnicząca w doktoracie
wdrożeniowym ma dwóch opiekunów –
naukowego z ramienia Instytutu oraz
przemysłowego wyznaczonego przez
przedsiębiorcę. Oprócz tego doktorant
otrzymuje również wsparcie finansowe,
gdyż oprócz wynagrodzenia etatowego
z przedsiębiorstwa przyznane jest też
stypendium zapewnione przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Obecnie w Instytucie pracę doktorską
w ten sposób przygotowuje łącznie
17 doktorantów – 13 w ramach I edycji
programu oraz 4 w ramach II edycji.
Wśród firm, które oddelegowały swoich
pracowników do współpracy w ramach
doktoratu wdrożeniowego w INTiBS
PAN można wymienić między innymi
Hasco-Lek, Baltonę czy Sieć Badawczą
Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek
Rozwoju Technologii.

Poza prowadzeniem badań, ko-
mercjalizacją ich wyników oraz szkole-
niem doktorantów Instytut prowadzi też
działania upowszechniające i popula-
ryzujące naukę. Sztandarowym przy-
kładem są organizowane od wielu lat
Letnie Warsztaty Naukowe „Niskie Łąki”
dla studentów I i II stopnia fizyki, chemii
oraz kierunków pośrednich. W tym roku
po raz pierwszy współorganizatorem
jest Polska Akademia Nauk Oddział we
Wrocławiu. Podczas kilku dni uczestni-
cy warsztatów wysłuchają wykładów
obejmujących tematycznie prawie
wszystkie kierunki badań prowadzonych
w Instytucie, a ponadto wezmą udział w
praktycznych zajęciach laboratoryj-
nych odbywających się w maksymalnie
czteroosobowych grupach. Dzięki temu

studenci mają możliwość zapoznania
się z pracą badawczą INTiBS PAN.
Wielu uczestników poprzednich edycji
warsztatów zdecydowało się później na
realizację pracy magisterskiej, a na-
stępnie studiów doktoranckich w Insty-
tucie.

Innym przykładem działalności po-
pularyzatorskiej pracowników Instytutu
jest udział w Dolnośląskim Festiwalu Na-
uki, który już od ponad dwudziestu lat
odbywa się w drugiej połowie września.
Każdego roku w trakcie trwania Festi-
walu Instytut odwiedza kilka tysięcy
uczniów szkół podstawowych i liceal-
nych, którzy mają niepowtarzalną oka-
zję zobaczyć z bliska niesamowite do-
świadczenia fizyczne i chemiczne oraz
wysłuchać interesujących wykładów,
które w przystępny sposób przybliżają
skomplikowane zagadnienia naukowe
i wyjaśniają wiele niezwykłych zjawisk
stojących za codziennym życiem.

Wymienione wyżej aktywności to
tylko część bogatej oferty skierowanej
zarówno do przedsiębiorców, zespołów
badawczych, jak i studentów i dokto-
rantów będących na początku drogi na-
ukowej. Na mapie dolnośląskich jed-
nostek naukowych Instytut Niskich Tem-
peratur i Badań Strukturalnych PAN zaj-
muje istotne miejsce, które zawdzięcza
nie tylko wysoko wykwalifikowanej ka-
drze, ale również nowoczesnemu i uni-
kalnemu w skali kraju sprzętowi oraz
licznym projektom współfinansowanym
przez Fundację na rzecz Nauki Pol-
skiej, Narodowe Centrum Nauki, Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju czy
Unię Europejską. �
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Kilkuset pracowników Instytutu i za-
proszonych gości 15 kwietnia
świętowało 40. urodziny ITME.

Na uroczystej gali z tej okazji pojawili się
m.in.: Paweł Szrot, sekretarz stanu w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dr
hab. Sebastian Skuza, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, dr Bartosz Skwara z Trybu-
nału Konstytucyjnego, dr Alicja Adam-
czak, prezes Urzędu Patentowego RP,
Mariusz Frankowski, p.o. dyrektora Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania Pro-
gramów Unijnych, prof. dr hab. inż. Jan
Szmidt, rektor Politechniki Warszaw-
skiej. 

Instytut Technologii Materiałów Elek-
tronicznych ma za sobą długą i cieka-
wą historię. Powstał dokładnie 40 lat
temu, czyli w czasach, kiedy Sony i Phi-
lips opracowały płytę CD, a na rynku za-
demonstrowano kolorowe odbiorniki
z ekranem ciekłokrystalicznym. Roz-
porządzeniem nr 14 z 5 lutego 1979 roku
Prezes Rady Ministrów  powołał do ży-
cia Instytut Technologii Materiałów Elek-
tronicznych. 

ITME od początku swojej działalno-
ści było ściśle związane z rozwijającym
się w Polsce przemysłem elektronicznym
i powstało głównie po to, by wytwarzać
specjalistyczne materiały i technologie
dla elektroniki. Nowo powstały Instytut

miał kilka lokalizacji – przy ulicy Kon-
struktorskiej i Domaniewskiej na Moko-
towie oraz na ostatnim piętrze w gma-
chu warszawskiej PAST-y. Pod koniec lat
80. przeniósł się do swojej obecnej sie-
dziby – na Wawrzyszew. 

Historia ITME to przede wszystkim
historia ludzi, którzy go tworzyli i tworzą.
Z okazji 40-lecia pracownikom, którzy
pracują w Instytucie od początku jego
powstania, dyrektor Zbigniew Matyjas
wręczył nagrody jubileuszowe oraz pa-
miątkowe statuetki. Obecnie w ITME
pracuje ponad 200 pracowników. In-
stytut zaangażowany jest w blisko
80 projektów badawczych. 

W ostatnich latach ITME może po-
chwalić się wieloma sukcesami, jak
np. przyznaniem patentu dla Zakładu
Syntezy Chemicznej i Grafenu Płatko-
wego na wynalazek  pt. „Sposób wy-
twarzania grafenu płatkowego na dro-
dze bezpośredniej eksfoliacji grafitu
płatkowego”, budową hallotronu z wy-
korzystaniem grafenu czy stworzeniem
generatora termoobiektywnego TEG.

„Nauka powinna być najpoważ-
niejszym motorem napędowym pol-
skiej gospodarki. To poprzez innowa-
cyjne rozwiązania technologiczne bę-
dziemy w stanie realizować założenia
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, kluczowego dokumentu, wy-

znaczającego kierunki budowania no-
woczesnej, innowacyjnej Polski” – na-
pisał w liście skierowanym do uczest-
ników gali Premier Mateusz Mora-
wiecki. „Dziękuję za Państwa codzien-
ną pracę i zaangażowanie, które współ-
tworząc imponujące dokonania Insty-
tutu, przyczyniają się rozwoju polskiej
nauki i naszej Ojczyzny”. 

Z okazji jubileuszu pracownikom
i dyrektorowi Instytutu życzenia złożył
także prezes Sieci Badawczej Łukasie-
wicz, Piotr Dardziński. W swoim liście
przekazał miłą wiadomość: „Już wiemy,
że konsorcjum koordynowane przez
ITME uzyskało dofinansowanie w ra-
mach największego europejskiego pro-
gramu badawczego Horyzont 2020
Teaming for Exellence. Projekt ten, re-
alizowany z wieloma wiodącymi ośrod-
kami w Europie, ma na celu stworzenie
Centrum Doskonałości i konkurowa-
nie z wiodącymi światowymi jednost-
kami naukowymi”. 

Projekt ITME, dotyczący rozwijania
technologii wzrostu kryształów znalazł
się pośród 13 zwycięskich zgłoszeń z ca-
łej Europy. Nowe rozwiązania, jakie zo-
staną wypracowane, znajdą zastoso-
wania w obszarach: nanofotoniki, opto-
elektroniki, telekomunikacji, medycy-
ny oraz fotowoltaiki. 

„Działalność Instytutu skupia się na
prowadzeniu niezwykle ważnych i no-
watorskich dla polskiej gospodarki pro-
jektów oraz poszukiwaniu rozwiązań i za-
stosowań znanych, ale odkrywanych
na nowo, materiałów w przemyśle – pod-
kreślała w liście Jadwiga Emilewicz, mi-
nister przedsiębiorczości i technologii. 

Dyrektor Instytutu poinformował tak-
że o planach dalszego rozwoju ITME.
Ważną rolę w tym obszarze odegrają
badania nad dwiema postaciami gra-
fenu. – W przyszłym roku nasz potencjał
produkcyjny w ramach grafenu płat-
kowego zwiększy się ok. 100-krotnie,
w istotny sposób zwiększymy także na-
sze możliwości w zakresie grafenu fo-
liowego – ogłosił dyrektor. �

Jubileusz 40-lecia ITME 
Od 40 lat pracownicy Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych rozwijają  naukę
w naszym kraju. Z okazji jubileuszu przedstawiciele rządu i środowisk naukowych po-
dziękowali im za zaangażowanie w tworzeniu innowacji. Podczas uroczystej gali dyrek-
tor ogłosił kolejny sukces ITME. 

Wyróżnieni pracownicy z dyrektorem ITME
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Patrycja Skoczek i Grzegorz Sowula, pracownicy działu komercjalizacji

Dr hab. Zbigniew Matyjas – dyrektor ITME

Anna Czujkiewicz otrzymująca pamiątkową statuetkę z okazji 40 lat
pracy w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych 

Andrzej Zagojski prezentuje swoją statuetkę

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych obchodzi w tym
roku 40-lecie powstania

Jarosław Kisielewski otrzymujący pamiątkową statuetkę z okazji 
40 lat pracy w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych
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ITME nie ogranicza się do prac ba-
dawczych, lecz zajmuje się także
pełną charakteryzacją i przetwa-

rzaniem materiałów w gotowe produk-
ty (przyrządy i wyroby). Przykładowo,
opracowywane w ITME materiały gra-
fenowe mogą być wykorzystane w wie-
lu gałęziach przemysłu m.in.: w prze-
myśle obronnym, lotniczym i kosmicz-
nym, oświetleniowym, chemicznym czy
samochodowym. 

ITME współpracuje przy budowie
wykorzystujących grafen zaawanso-
wanych układów chłodzenia dla profe-
sjonalnej elektroniki. Naukowcy z Za-
kładu Optoelektroniki ITME opracowa-
li szereg innowacyjnych przyrządów,
m.in.: diody laserowe dużej mocy z wy-
prowadzeniem światłowodowym lub
zintegrowane z dyfrakcyjnymi elemen-
tami optycznymi, montowane na chłod-
nicach mikrokanałowych. W Zakładzie
Materiałów Kompozytowych i Cera-
micznych są natomiast prowadzone
prace nad otrzymywaniem przezro-
czystej ceramiki, która może służyć
jako konwerter w laserowym źródle
światło białego. 

Projekty – nauka w praktyce
Rolą ITME jest między innymi współ-

praca z przemysłem nad wprowadze-
niem grafenu do produktów komercyj-
nych. Każdy z tych projektów analizo-
wany jest pod kątem jego ekonomicz-
nej zasadności wraz z partnerami prze-
mysłowymi. Koszty badań pokrywane
są zarówno z własnych środków ITME,
z funduszy publicznych, a także są
współfinansowane przez przedsię-
biorstwa.

ITME współpracuje z wieloma part-
nerami naukowymi w ramach najwięk-
szego europejskiego projektu grafe-
nowego Graphene Flagship. Jest to
międzynarodowe konsorcjum naukowo-
przemysłowe – prawie 150 partnerów z
21 państw.  Graphene Flagship to jeden
z dwóch projektów, które wygrały kon-
kurs w europejskim programie Nowe
Technologie i Technologie Przyszłości.

Na realizację każdej z tych inicjatyw Ko-
misja Europejska przeznaczyła blisko
miliard euro. Na konkretne wdrożenia
musimy jeszcze trochę poczekać, gdyż
takie działania muszą być poprzedzo-
ne patentami i umowami zabezpie-
czającymi nasze prawa.

Po uruchomieniu nowej linii pro-
dukcyjnej ITME stanie się jednym z naj-
większych producentów wysokiej jako-
ści grafenu płatkowego. Na kontynu-
owanie badań Instytut dostał niemal
6 mln złotych dotacji, co pozwoli na uru-

chomienie już w przyszłym roku nowej
linii, o wydajności przeszło stukrotnie
wyższej, niż dzisiejsze możliwości pro-
dukcyjne. 

Projekt pt. „Przyrządy grafenowe
na węgliku krzemu do detekcji pola ma-
gnetycznego w skrajnych warunkach
temperaturowych” jest finansowany ze
środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w ramach konkursu LIDER.
Celem projektu jest doprowadzenie
technologii grafenowych czujników pola
magnetycznego do 6-go poziomu go-
towości technologicznej (TRL6), tzn. de-
monstracji prototypu w warunkach zbli-
żonych do rzeczywistych. ITME może

pochwalić się opracowaniem dwóch
rozwiązań konstrukcyjnych grafeno-
wego hallotronu, czyli czujnika wyko-
rzystującego klasyczny efekt Halla do
zamiany indukcji pola magnetycznego
na użyteczny sygnał napięciowy. 

Projekt BioMiStem z konkursu Stra-
tegmed dotyczy opracowania zopty-
malizowanych metod leczenia uszko-
dzeń tkankowych w oparciu o innowa-
cyjne kompozyty oraz mezenchymalne
komórki macierzyste i ich pochodne
u pacjentów z chorobami cywilizacyj-
nymi. Jest on realizowany przez duże
Konsorcjum, którego liderem jest Uni-
wersytet Jagielloński, a ITME jednym
z partnerów. Celem projektu jest zop-
tymalizowanie strategii leczenia uszko-
dzeń stawów w oparciu o nowe bio-
funkcjonalizowane kompozyty polime-
rowe i grafenowe oraz komórki macie-
rzyste MSCs i bioaktywne mikropę-
cherzyki MVs. Efektywność regenera-
cyjna materiału biologicznego może

być wzmocniona przy zastosowaniu
zoptymaliozwanych, biozgodnych rusz-
towań (biopolimery i grafen). 

Jednym z nagrodzonych w presti-
żowym konkursie TEAMING 2 progra-
mu Horyzont 2020 został koordyno-
wany przez ITME projekt ENSEMBLE.
Projekt ten, realizowany z wieloma
wiodącymi ośrodkami w Europie, ma
na celu stworzenie „Centrum Dosko-
nałości” i rozwój technologii wzrostu
kryształów, w tym nowych materiałów
funkcjonalnych do zastosowania
w sektorze: nanofotoniki, optoelektro-
niki, telekomunikacji, medycyny oraz fo-
towoltaiki. �

Grafen i nie tylko
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych będący częścią Sieci Badawczej 
Łukasiewicz jest dziś pod względem zaawansowania nauki i wdrożeń wiodącym 
polskim instytutem badawczym w obszarach związanych z nowymi technologiami. 

Rolą ITME jest między innymi współpraca 
z przemysłem nad wprowadzeniem grafenu do
produktów komercyjnych. Każdy z tych projektów
analizowany jest pod kątem jego ekonomicznej
zasadności wraz z partnerami przemysłowymi.



ICHTJ  jest instytutem badawczym
prowadzącym prace naukowe i roz-
wojowe w dziedzinie radiochemii,

chemii jądrowej, radiobiologii, chemii ra-
diacyjnej i jądrowej inżynierii chemicz-
nej. Tematyka badawcza obejmuje po-
nadto chemiczne i technologiczne
aspekty energetyki jądrowej, radiofar-
maceutyki i ochronę  zdrowia, zasto-
sowanie technik jądrowych w przemy-
śle, ochronę środowiska i dziedzictwa
kulturowego, modyfikację materiałów
polimerowych, wolne rodniki w chemii,
biologii i medycynie. 

W 2012 roku, w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka (POIG), wybudowano i oddano do
użytku Centrum Radiochemii i Chemii
Jądrowej, będące zapleczem badaw-
czym dla potrzeb Polskiego Programu
Energetyki Jądrowej. Prace prowadzo-
ne w Centrum Radiochemii i Chemii Ją-
drowej dotyczą opracowania metod
otrzymywania coraz skuteczniejszych
radionuklidów terapeutycznych i ra-
dionuklidów diagnostycznych oraz sze-
rokiej gamy nowych, wysoce specy-

ficznych radio-farmaceutyków do tera-
pii celowanej.

IChTJ, jako jedna z nielicznych jed-
nostek naukowych na świecie, posiada
kompleks akceleratorowy składający się
z 6 akceleratorów. Opracowane tech-
nologie radiacyjne pozwalają na wy-
twarzanie opatrunków hydrożelowych
i sterylizacje wyrobów medycznych,
przeszczepów biostatycznych oraz ma-
teriałów biomedycznych. Technologie
radiacyjne znajdują również zastoso-
wanie w ochronie i profilaktyce zbiorów
muzealnych, bibliotecznych, archiwal-
nych i w dekontaminacji mikrobiolo-
gicznej żywności, w tym suszonych ziół,
przypraw korzennych i warzywnych.
Radiacyjna modyfikacja polimerów jest
obok sterylizacji radiacyjnej najczę-
ściej wykorzystywanym procesem pro-
wadzonym w warunkach przemysło-
wych z zastosowaniem promieniowania
jonizującego. Efekty modyfikacji radia-
cyjnej dotyczą m.in. poprawy parame-
trów użytkowych izolacji i warstwy osło-
nowej kabli i przewodów elektrycz-
nych. Tradycyjna metoda chemiczna po-

siada szereg wad, w tym gorsze para-
metry użytkowe oraz znacznie dłuższy
czas trwania procesu. Sieciowanie ra-
diacyjne polietylenu wpływa na popra-
wę bezpieczeństwa pożarowego, gdyż
przewody poddane obróbce radiacyjnej
cechuje wyższa odporność na płomień,
w przeciwieństwie do izolacji z nie-
usieciowanego polietylenu. 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
od wielu lat specjalizuje się w kontroli
szczelności rurociągów podziemnych
i naziemnych. Stosowane metody kon-
troli oraz wykrywania nieszczelności
w obiektach inżynierskich przy użyciu
znaczników promieniotwórczych, opar-
te są na zjawisku przemieszczania się
znacznika radioizotopowego do wnętrza
instalacji lub do rurociągu.

IChTJ posiada nowoczesne labora-
toria oraz wykwalifikowaną kadrę na-
ukową, prowadzącą badania w różnych
dziedzinach: radiobiologii komórkowej,
dozymetrii biologicznej, analizy składu
pierwiastkowego i oznaczeń radionu-
klidów w szerokiej gamie materiałów
technicznych, środowiskowych i spo-
żywczych. Wykrywamy napromienio-
waną żywność, produkujemy certyfi-
kowane materiały odniesienia (CRM),
specjalizujemy się w nieograniczonej
analizie śladowej i pomiarach radio-
metrycznych. Oznaczamy dawkę po-
chłoniętą promieniowania jonizujące-
go w organizmie ludzkim, w oparciu
o różne metody dozymetrii biologicznej,
zaś przy pomocy analizy aberracji chro-
mosomowych lub mikrojąder na liniach
komórkowych prowadzimy badania
genotoksyczności. Nie sposób wymie-
nić wszystkie kierunki badań i osią-
gnięcia naukowe Instytutu Chemii
i Techniki Jądrowej; patenty, udział
w strategicznych projektach, autorów
różnych publikacji naukowych, nagród
i wyróżnień. �

W prestiżowej atomowej grupie
Dowodem silnej pozycji Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej jest 
posiadanie od 2010 roku statusu IAEA Collaborating Centre, 
nadanego przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. 
Centra współpracy IAEA są elitarną grupą najlepszych ośrodków
badań jądrowych na świecie. W chwili obecnej jest ich około 20, 
zaś w Polsce jest nim tylko Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Budynek Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej
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O Sieci Badawczej Łukasiewicz

lukasiewicz.gov.pl
Głównym zadaniem Sieci Badawczej Łukasiewicz jest prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu i komercjalizacja ich wyni-
ków. Sieć Badawcza to efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej, ale przede wszystkim realny
pomost między nauką a gospodarką. Jego powstanie pozytywnie wpłynie na działalność mikro-, średnich i małych przedsię-
biorstw, które zyskają łatwiejszy dostęp do wyników badań naukowych i know-how, dzięki czemu będą się mogły szybciej roz-
wijać.
Sieć koordynowana jest przez Centrum Łukasiewicz. Zadaniem tej instytucji będzie również m.in. zapewnienie środków finan-
sowych i mechanizmów współpracy podmiotów tworzących sieć oraz komercjalizacja wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych. Siedziba centrum jest zlokalizowana w Warszawie, a całość tworzą:

O Sieci Badawczej Łukasiewicz 
– PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

port.org.pl
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest instytutem nastawionym na rozwój nowych tech-
nologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wyko-
rzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się
wokół biotechnologii (w tym biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno
prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

O Ignacym Łukasiewiczu
Patronem polskiej sieci badawczej jest Ignacy Łukasiewicz urodzony w 1822 roku w Zadusznikach, polski farmaceuta, przed-
siębiorca, działacz społeczny i patriotyczny, filantrop, wynalazca lampy naftowej. W 1852 roku razem z Janem Zehem przepro-
wadził pierwszą na świecie destylację ropy naftowej metodami naukowymi. Rok po tym przełomowym zdarzeniu zapłonęła
pierwsza lampa naftowa. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić siłę tego odkrycia, ale lampa naftowa Łukasiewicza odpowiadała mocy
oświetleniowej 10–15 świec. W 1854 roku założył w spółce z T. Trzecieskim w Bóbrce koło Krosna pierwszą w dziejach kopal-
nię ropy naftowej. W 1856 roku stwożył pierwszą na świecie, funkcjonującą do dziś destylarnię ropy w Ulaszowicach pod Ja-
słem. Część dochodów przekazywał na cele charytatywne. Dla Łukasiewicza tak samo jak nauka i rozwój, ważny był człowiek.

• COBRO – Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie,
• Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,
• Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie,
• Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie,
• Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego 

Mościckiego w Warszawie,
• Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” 

w Kędzierzynie-Koźlu,
• Instytut Elektrotechniki w Warszawie,
• Instytut Farmaceutyczny w Warszawie,
• Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 

w Toruniu,
• Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu,
• Instytut Lotnictwa w Warszawie,
• Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie,
• Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 

w Warszawie,
• Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
• Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica 

w Gliwicach,
• Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL 

w Katowicach,
• Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach,
• Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu,
• Instytut Odlewnictwa w Krakowie,

• Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana 
Pluty w Warszawie,

• Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 
„ORGMASZ” w Warszawie,

• Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu,
• Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie,
• Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi,
• Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
• Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach,
• Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu,
• Instytut Technologii Drewna w Poznaniu,
• Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut 

Badawczy w Radomiu,
• Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie,
• Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 

w Warszawie,
• Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie,
• Instytut Włókiennictwa w Łodzi,
• Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 

w Krakowie,
• Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 

w Warszawie,
• Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
• Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie,
• Spółka PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.
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Sieć Badawcza Łukasiewicz roz-
poczęła działalność 1 kwietnia
2019 roku. Włączono do niej 37 in-

stytutów badawczych, z czego więk-
szość podlegała Ministerstwu Przed-
siębiorczości i Technologii. Reprezentują
one różne dziedziny nauki, m.in. bio-
technologię, chemię, farmaceutykę,
elektronikę, elektrotechnikę, inżynie-
rię materiałów, mechanikę precyzyj-
ną, metalurgię, optykę czy lotnictwo.
W ramach Łukasiewicza będzie działać
również spółka PORT – Polski Ośrodek
Rozwoju Technologii, która z dniem
wejścia ustawy w życie stała się Insty-
tutem Sieci.

Cele Łukasiewicza
Celem Łukasiewicza jest prowa-

dzenie badań aplikacyjnych i prac roz-
wojowych służących rozwojowi pol-
skich przedsiębiorstw i krajowej go-
spodarki. Dzięki długoterminowym stra-
tegiom działania oraz połączonemu
potencjałowi 38 jednostek naukowo-
-badawczych Łukasiewicz stworzy po-
ważną i interdyscyplinarną ofertę dla
biznesu. Będzie zapleczem nie tylko dla
dużych korporacji, ale również dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, któ-
rym dostarczy niezbędnych kompe-
tencji do innowacyjnego rozwoju. Za-
pewni także bardziej efektywną współ-

pracę instytutów badawczych, które
wchodzą w jej skład, m.in. dzięki ujed-
noliceniu mechanizmów zarządzania fi-
nansami, zasobami ludzkimi, nieru-
chomościami oraz prawami własności
intelektualnej, a także umożliwi efek-
tywny nadzór nad ich działalnością. 

– Powołanie Łukasiewicza to zgło-
szenie aspiracji do współdziałania z eu-
ropejskimi i światowym instytucjami
– zapowiada Piotr Dardziński, dotych-
czasowy sekretarz stanu w resorcie
nauki, który w dniu 1 kwietnia został po-
wołany na prezesa Sieci Badawczej Łu-
kasiewicz. – Stajemy  się  dzisiaj  waż-
nym  partnerem  dla  takich  organiza-

Nowa instytucja 
zrzeszająca 

polskie instytuty
W Polsce powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz – trzecia co do wielkości sieć badawcza
w Europie. Jej utworzenie otwiera nowy i ważny rozdział w historii polskiej nauki.

�



cji  jak  niemieckie Stowarzyszenie
Fraunhofera,  francuskie  Carnot  czy
fińskie  VTT.  Nasza  dotychczasowa
współpraca  międzynarodowa  wcho-
dzi  właśnie  na  zupełnie  nowy,  glo-
balny  poziom  wyzwań. Dzięki wej-
ściu do pierwszej ligi zyskujemy
szanse  na  pozyskiwanie  między-
narodowych grantów i partnerów
gospodarczych.

Łukasiewicz jako projekt bizne-
sowy zerwie ze stereotypem jedno-
stek badawczych, postrzeganych
jako niedostępne dla przedsiębior-
ców i hermetyczne środowisko na-
ukowe. – Chcemy stanowić przyjazny
i dostępny pomost między biznesem
a nauką. Jesteśmy skłonni sprzeda-
wać biznesowi wyniki badań, prawa
ochronne własności intelektualnej,
a także wynajmować zaplecze tech-
nologiczne i kadry badawcze do
przeprowadzania testów własnych
pomysłów w warunkach laborato-
riów czy półtechniki. Będziemy po-
mocnym i rozumiejącym biznes part-
nerem firm oczekujących wsparcia
we wskazywaniu kierunków rozwo-
ju ich oferty – deklaruje Piotr Dar-
dziński.

PORT Instytutem Sieci
Z dniem 1 kwietnia 2019 roku

PORT Polski Ośrodek Rozwoju Tech-
nologii stał się również ważnym ogni-
wem Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Spółka została przekształcona w In-
stytut Sieci i zmieniła osobowość
prawną. Z tego względu ze stanowi-
ska ustąpił dotychczasowy prezes
Spółki Piotr Dytko. – Moją misją było
ustabilizowanie sytuacji Spółki, zmia-
na formy prawnej oraz zagwaranto-
wanie jej ciągłości, możliwości dal-
szego rozwoju i spokoju przez kolej-
ne lata. To był cel nadrzędny i to się
właśnie dokonało. Poza tym, przez ten
rok opracowaliśmy strategię Spółki,
o 70 proc. podnieśliśmy jej przycho-
dy, znacząco rozwinęliśmy pion ba-
dawczo-rozwojowy i ściągnęliśmy tu
świetnych naukowców – podkreśla
Piotr Dytko. 

Na nowego dyrektora Instytutu
Sieci został powołany dr Andrzej
Dybczyński, który od marca 2019
roku pełnił obowiązki dyrektora za-
rządzającego oraz prokurenta i był
zaangażowany wraz z zarządem
spółki w proces przekształcenia. 

– Łukasiewicz staje się mostem
między światem nauki a gospodarką,
zaś PORT staje się jego kluczowym
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Dr Andrzej Dybczyński
Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT
Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Menadżer i naukowiec z ponad 15-letnim do-
świadczeniem w zarządzaniu, w tym jednostkami
o charakterze badawczo-naukowym. Doktor nauk
humanistycznych.
Uzyskał tytuły magistra kulturoznawstwa i politolo-
gii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ukończył
Podyplomowe Studia Prawa i Gospodarki Unii Eu-
ropejskiej. Odbył praktykę na Georgetown Univer-
sity w Waszyngtonie dedykowaną zarządzaniu

organizacjami naukowymi. Obecnie słuchacz studiów Master of Business Admini-
stration na Franklin University (USA).
Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego od roku 2002 do 2018. Zastępca dy-
rektora Instytutu Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2005–2012. Kie-
rownik Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w latach
2009–2014. Senator Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2008–2012. Ekspert Forum
Debaty Publicznej Kancelarii Prezydenta RP w latach 2013–2015. Konsultant Mini-
sterstwa Obrony Narodowej w latach 2013–2015. Menedżer w firmie IBM w latach
2014–2017, odpowiadający za organizację i nadzór nad pionem wsparcia zespo-
łów projektowych na półkuli zachodniej. Dyrektor zarządzający w KGHM Cuprum
Sp. z o.o. do lutego 2018 roku. Od marca 2018 roku pełnił obowiązki dyrektora za-
rządzającego Spółki PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii oraz prokurenta.
Z dniem 1 kwietnia 2019 roku został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Sieci. 
Autor książek i artykułów naukowych z obszaru stosunków międzynarodowych i ne-
gocjacji. 

Dr Piotr Dardziński
Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

Wcześniej sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny za współ-
pracę nauki i biznesu. Nadzorował rządową agen-
cję Narodowe Centrum Badania i Rozwoju,
Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz
instytut badawczy Ośrodek Przetwarzania Infor-
macji. Jako członek Zespołu ds. Innowacyjności
nadzorował międzyresortowe prace nad pierwszą
i drugą ustawą o innowacyjności, w wyniku których
ulgi na działalność B+R wzrosły z 30 do 100 proc.

i 150 proc. (dla CBR). Ustawy istotnie zwiększyły w Polsce nakłady na B+R, a pierw-
sza z nich została uznana przez organizację „Pracodawcy RP” za najlepszą ustawę
deregulacyjną w obszarze podatków. Obie regulacje uważa się za punkt zwrotny w li-
kwidacji barier we współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami.
Piotr Dardziński to także twórca rewolucyjnej ustawy o doktoratach wdrożeniowych,
która umożliwia równoczesną realizację kariery naukowej i biznesowej. Jej efektem
jest już prawie tysiąc młodych naukowców przygotowujących doktoraty w polskich
firmach. Jako pełnomocnik rządu ds. reformy instytutów badawczych opracował re-
formę 111 Instytutów Badawczych, a następnie realizował proces powstawania Sieci
Badawczej Łukasiewicz.
Wykształcenie wyższe zdobywał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, który ukończył z wyróżnieniem, oraz na Uniwersytecie w Hamburgu.
Był członkiem zarządu Klubu Jagiellońskiego oraz ekspertem Centrum Analiz Klubu
Jagiellońskiego. Obronił doktorat z doktryn ekonomicznych na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Katedrze
Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Był stypendystą Uniwersytetu we Fryburgu
w Szwajcarii.
Jest absolwentem prestiżowego programu menadżerskiego, realizowanego przez IESE
Bussines School w Barcelonie. Od 1998 roku wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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przęsłem. Chcemy prowadzić badania w obszarach
strategicznych dla rozwoju państwa, a jednocześnie
badania realizujące rzeczywiste potrzeby polskich
przedsiębiorstw – zaznacza dr Andrzej Dybczyński,
dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Pol-
skiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – Naszym ce-
lem jest kreowanie nowych technologii w obszarze in-
żynierii materiałowej, biobankowania oraz biotech-
nologii. Chcemy uprawiać naukę, która przynosi go-
spodarce i społeczeństwu wymierne, bezpośrednie
korzyści, bo w ten sposób rozumiemy naszą misję
i naszą odpowiedzialność wobec społeczeństwa.
Mamy ambicje stać się organizacją badawczą
pierwszego wyboru dla przedsiębiorców, start-upów
oraz młodych, zdolnych naukowców chcących pro-
wadzić badania aplikacyjne. Za dwadzieścia lat chce-
my być tym, czym dzisiaj jest ITRI na Tajwanie, VTT
w Finlandii czy VIB w Belgii – to są nasze wzorce i to
jest nasz cel. 

Powstanie Łukasiewicza oznacza połączenie in-
stytutów zlokalizowanych w 11 miastach. 

W sumie to około 8 tysięcy pracowników, w tym po-
nad 1,5 tysiąca pracowników naukowych i 4,5 tysią-
ca pracowników techniczno-badawczych. Tym sa-
mym powstanie trzeci co do wielkości projekt sieci in-
stytutów badawczych w Europie – po francuskiej i nie-
mieckiej, a to pozwoli osiągnąć „efekt skali” i umoż-
liwi tworzenie kompleksowych ofert usług badawczych
dla przedsiębiorców w oparciu o ich wspólny po-
tencjał. �

Wswojej działalności opiera-
my się na wysoko wykwalifi-
kowanej kadrze, nowocze-

snej infrastrukturze i specjalistycznej
aparaturze badawczej. W swoich ba-
daniach zachowujemy wysokie stan-
dardy metod i procedur badawczych.
INS współpracuje ze wszystkimi za-
kładami nawozowymi w Polsce oraz
z wieloma zagranicznymi. O efektach
naszych prac świadczy ponad 100
wdrożeń i sprzedanych licencji m.in. do
Rosji, Niemiec, Bułgarii, Czech, Chor-
wacji, na Ukrainę, Białoruś i Węgry. Po-

siadamy produkcję doświadczalną
unikalnych materiałów opartą na wła-
snych technologiach, głównie katali-
zatorów i sorbentów oraz roślinnych
ekstraktów, sprzedawanych w kraju
i na świecie.

W ostatnich latach w Instytucie po-
jawiły się nowe kierunki badań w ob-
szarze biogospodarki, takie jak eks-
trakcja nadkrytyczna surowców roślin-
nych dwutlenkiem węgla w stanie nad-
krytycznym, tworzywa biodegradowal-
ne czy inteligentne nawozy przyjazne
dla środowiska naturalnego. �

Innowacyjne rozwiązania 
dla przemysłu chemicznego
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Nowych Syntez Chemicznych jest instytutem
badawczym o wieloletnich tradycjach, dużej renomie i rozpoznawalnej marce. Celem
strategicznym jednostki jest bliska współpraca z przemysłem nawozowym, petroche-
micznym i nieorganicznym, prowadząca do aplikacji innowacyjnych rozwiązań 
i wzrostu konkurencyjności technicznej i ekonomicznej tych sektorów przemysłu.

Centrum Badawcze Nawozów

Piotr Dytko
Prezes zarządu PORT Polskiego
Ośrodka Rozwoju Technologii
sp. z o.o.

Menadżer z bogatym doświad-
czeniem w sektorze prywatnym
i publicznym. Absolwent prawa na
Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii oraz Politologii na Wy-
dziale Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Ukończył
także studia doktoranckie na Uni-
wersytecie Wrocławskim oraz podyplomowe studia z zarządzania na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przed rozpoczęciem
pracy w PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii zarządzał jed-
nostkami ochrony zdrowia, zaś przez ostatnie dwa lata kierował głów-
nym ośrodkiem badawczym grupy kapitałowej KGHM – KGHM
Cuprum.
Prowadził zajęcia jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wro-
cławskim oraz innych uczelniach niepublicznych, w zakresie nauki
o państwie i prawie, prawoznawstwa, prawa administracyjnego, sa-
morządów terytorialnych w Polsce i w Unii Europejskiej. W czasach
studenckich aktywnie działający w samorządzie studentów i dokto-
rantów Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2006–2010 radny gminy
Długołęka, od 2014 do 2018 roku radny Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego. Uczestnik oraz prelegent na licznych konferencjach oraz
kongresach tematycznych. Funkcję prezesa zarządu PORT Polskiego
Ośrodka Rozwoju Technologii pełnił od 12 marca 2018 roku do
31 marca 2019 roku.
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Nasze technologie wykorzysty-
wane są w optymalizacji pro-
cesów produkcji oraz ograni-

czenia ich wpływu na środowisko na-
turalne. Rozwiązania w tych obsza-
rach skutecznie konkurują ze świato-
wymi osiągnięciami. Potencjał Instytu-
tu stanowią: wysoko wykwalifikowana
kadra, wiedza, nowoczesny sprzęt,
akredytowane laboratoria, instalacje
pozwalające na prowadzenie badań
w skali laboratoryjnej, pilotowej i prze-
mysłowej.  

Branża metali nieżelaznych podej-
muje nowe wyzwania produktowe, tech-
nologiczne i ekonomiczne, aby sprostać
konkurencji światowej. Instytut realizu-
je liczne projekty krajowe i europejskie
w ramach programów: POIR 2014–2020,
CuBR, LIFE, Horyzont 2020, KIC Raw
Materials i innych. 

Łączymy doświadczenie z innowa-
cyjnym podejściem do rozwiązywania
problemów, jakie stawia przed nami na-
uka i przemysł w zakresie: przeróbki
rud, hutnictwa, przetwórstwa metali i sto-
pów, zagospodarowania odpadów, od-
zysku metali, chemicznych źródeł prą-
du czy innowacyjnych materiałów. 

W zakresie badań Instytut skupia się
na obniżaniu kosztów produkcji, roz-
szerzeniu asortymentu produktowego,
poprawie jakości, udoskonalaniu tech-
nologii, ochronie środowiska, rozwoju
przetwórstwa metali, nowoczesnej in-

żynierii materiałowej oraz wytwarzaniu
nowych stopów i kompozytów meta-
licznych.

Naszym największym wyzwaniem
jest opracowywanie nowoczesnych
technologii i nowych produktów dla
zmieniającego się w szybkim tempie
przemysłu. Koncentrujemy się na roz-
wiązaniach przewidzianych do bezpo-
średniego zastosowania w gospodarce.
Jednym z naszych produktów są hy-
drocyklony, będące zasadniczym ele-
mentem modernizacji układów klasyfi-
kacji w O/ZWR KGHM Polska Miedź S.A.
Innym przykładem są proszki sferycz-
ne, znajdujące szerokie zastosowanie
w druku 3D oraz we wtryskowym for-
mowaniu metali. Odpowiadając na po-
trzeby klientów, opracowaliśmy unika-
towy proces sferoidyzacji plazmowej
proszków metalicznych.  

Komercjalizując wyniki badań,
udzielamy licencji na wyniki prac B+R
lub sprzedajemy oraz przenosimy pra-
wa własności intelektualnej, a także
podpisujemy umowy wdrożeniowe.
W latach 2016–2018 udzieliliśmy 22 li-
cencji na wyniki prac B+R, otrzymaliśmy
56 patentów, 9 praw ochronnych na zna-
ki towarowe oraz podpisaliśmy 22 umo-
wy o wspólności praw. Wyniki badań
wprowadzamy również do własnej dzia-
łalności gospodarczej, czego przykła-
dem jest produkcja baterii rezerwo-
wych aktywowanych termicznie, wytwa-

rzanych w Oddziale w Poznaniu. Bate-
rie takie stanowią źródło zasilania rakiet
i pocisków sterowanych. Ich podsta-
wowymi cechami są: kilkunastoletni
okres przechowywania w stanie nieak-
tywnym oraz zdolność do natychmia-
stowej aktywacji w momencie użycia. In-
stytut jest jedynym w Europie Środkowej
producentem takich baterii.

Instytut Metali Nieżelaznych świad-
czy usługi i sprzedaje wyroby kontra-
hentom polskim i zagranicznym. Do na-
szych najpopularniejszych produktów
należą: hydrocyklony, certyfikowane
materiały odniesienia, styki elektryczne,
rdzenie amorficzne, spoiwa, baterie
termiczne, wyroby z aluminium, stopy
ołowiu. 

Jedną z kluczowych działalności In-
stytutu Metali Nieżelaznych są badania
nad zagospodarowaniem surowców
wtórnych. Główny zakres badań to pra-
ce związane z przerobem i recyklingiem
surowców wtórnych z odpadów w celu
odzysku wartościowych materiałów,
głównie metali, w tym metali nieżela-
znych i szlachetnych. Działalność In-
stytutu w zakresie zagospodarowania
odpadów wpływa na zredukowanie ich
szkodliwego oddziaływania na środo-
wisko naturalne. W Oddziale w Legni-
cy odzyskujemy rocznie 8 000 ton ołowiu,
przetwarzając 30 000 ton odpadów nie-
bezpiecznych. Kolejnym ważnym dzia-
łaniem na polu zagospodarowania su-
rowców wtórnych są opracowane przez
Instytut technologie wytwarzania oraz
otrzymywania renu(VII). 

W ostatnich latach w Instytucie
prężnie rozwijane są nowe kierunki
badań zmierzające do: poprawy uzy-
sków metali, opracowania technologii
ich wytwarzania ze złóż polimetalicz-
nych o relatywnie niskiej jakości (w tym
zasobów antropogenicznych), kom-
pleksowości wykorzystania zasobów
surowcowych. Najlepszym przykładem
jest opracowana w Instytucie metoda
odzysku metali nieżelaznych (Cu, Ni, Co)
z konkrecji oceanicznych w instalacji
pilotowej pieca elektrycznego o mocy
80 kVA. �

Nauka dla branży metali
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych jest współtwórcą przemysłu metali
nieżelaznych w Polsce. Od 1952 roku pracujemy na rzecz jego rozwoju i unowocześniania. 

Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy



Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 32 238 02 00
e-mail: imn@imn.gliwice.pl
imn.gliwice.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań
tel. 61 279 78 00
e-mail: claio@claio.poznan.pl
claio.poznan.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica
tel. 76 850 55 00
e-mail: sekretariat@imn.legnica.pl
imn.legnica.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina
tel. 12 276 40 88
e-mail: oml@imn.skawina.pl
imn.skawina.pl

Piec prażalniczy
Certyfikowane Materiały Odniesienia

Taśma amorficzna

Znajdź nas na:
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Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
– Instytut Przemysłu Skórzanego
w Łodzi ma charakter interdy-

scyplinarny i działa kompleksowo dla
potrzeb przemysłu: skórzanego, obuw-
niczego, futrzarskiego, barwnikarskie-
go, włókienniczego, meblarskiego, two-
rzyw sztucznych, biotechnologii, ochro-
ny zdrowia i środowiska, a także prze-
mysłu spożywczego. 

Działalność Instytutu spójnie tworzą
Laboratoria Badawcze, Zakłady Na-
ukowe, Centra (Ekspertyz, Szkoleń, Po-
dologii i Ergonomii) oraz Ośrodek Cer-
tyfikacji, oferując szeroki wachlarz usług.

Kreujemy innowacje 
transferując wiedzę 
między nauką a biznesem

Pracownicy realizują krajowe oraz
międzynarodowe projekty badawcze,
również współfinasowane z środków UE,
we współpracy z innymi ośrodkami na-
ukowo-badawczymi oraz przedsię-
biorcami. 

Innowacyjność projektów wkracza
m.in. w takie obszary jak ochrona śro-
dowiska („Plazmowa technologia eko-
logicznego klejenia elastomerów na
skalę przemysłową”; „Określenie opty-
malnego składu kompozytu włókien
kolagenowych pochodzących z odpa-
dów przemysłu skórzanego i dodat-
ków mineralnych”) czy kwestie ochrony
roślin („Wykorzystanie hydrolizatów ko-
lagenowych do przygotowania otoczek
nasion rzepaku zwiększających od-
porność na suszę”).

Jesteśmy zdobywcą Złotego Lauru
Innowacyjności 2018 w kategorii: Włó-
kiennictwo i Inżynieria Materiałowa
przyznawanego przez Federację Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych i Na-
czelną Organizację Techniczną NOT
oraz Polskiej Nagrody Inteligentnego

Rozwoju 2018 pod patronatem prezesa
Urzędu Patentowego RP – w kategorii
Naukowiec Przyszłości (projekt „Za-
stosowanie włókien oraz ekstraktu bam-
busa w elementach dziecięcego obuwia
skórzanego, tekstylnego oraz skórzano-
tekstylnego - finansowany przez NCBR,
LIDER/16/0091/L-8/16/NCBR/2017).

Intensyfikujemy wdrożenia 
innowacyjnych rozwiązań 
dla przemysłu

Prace naukowo-badawcze, rozwo-
jowe i wdrożeniowe prowadzone są
m.in. w zakresie: 
• zaawansowanej inżynierii tworzyw
sztucznych i materiałów skórzanych, 
• modyfikacji powierzchni, 
• zaawansowanych technologii obuw-
niczych, 
• podologii i wyrobów medycznych,
• projektowania innowacyjnego obuwia
oraz jego elementów, 
• wykorzystania druku 3D w przemyśle
obuwniczym i wyrobach medycznych, 
• modyfikacji właściwości biobójczych
materiałów, 
• innowacyjnych metod zagospodaro-
wania odpadów.

Z sektorem MŚP Instytut zrealizował
ponad 100 Bonów na Innowacje, a w 2018
roku wykonał 1588 usług badawczych
i analiz technicznych, przyczyniając się
do zwiększenia konkurencyjności ryn-
kowej krajowych przedsiębiorstw.

Design w naszej pracy 
też ma znaczenie 

W 2018 roku nasz pracownik został
laureatem konkursu Young Design,
jako najbardziej obiecujący projektant
młodego pokolenia, rozumiejący tren-
dy i potrzeby rynku w kontekście współ-
pracy z przemysłem.

Z nami bezpieczniej 
Instytut ma status jednostki notyfi-

kowanej nr 1439 w zakresie rozporzą-
dzenia (UE) 2016/425. Laboratoria akre-
dytowane przez PCA i Ośrodek Certy-
fikacji stanowią wsparcie dla przed-
siębiorstw przy wprowadzaniu nowych
wyrobów na rynek, by zapewnić zgod-
ność z obowiązującymi rozporządze-
niami i dyrektywami w zakresie bez-
pieczeństwa ich stosowania. 

www.ips.lodz.pl

Siła trzech instytutów 
w dwóch ośrodkach
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego
zbudowany jest na fundamencie 3 instytutów badawczych:
Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Instytutu Barwni-
ków i Produktów Organicznych w Zgierzu oraz Centralnego
Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie. 

Mikroskop optyczny

Złoty Laur Innowacyjności 2018 i Polska
Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018
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Zgodnie z najnowszymi progno-
zami Banku Światowego, polską
gospodarkę czeka hamowanie,

a nasza sytuacja fiskalna będzie się po-
garszać. Wpłynie na to osłabiająca się
koniunktura na świecie oraz w strefie
euro, będącej największym partnerem
handlowym Polski. W 2020 roku PKB ma
wzrosnąć o 3,6 proc., rok później – 3,3
proc. Z kolei w strefie euro wzrost w 2019
roku spowolni do 1,6 proc. (z 1,8 proc.
w 2018 roku), by w latach 2020–2021
osiągnąć średnie tempo 1,4 proc.

Przed niektórymi negatywnymi skut-
kami pogarszającej się sytuacji go-
spodarczej mogą uchronić przedsię-
biorców projekty badawczo-rozwojo-
we (B+R).

Działania w zakresie badań nauko-
wych i prac rozwojowych mają duże zna-
czenie dla wzrostu gospodarczego kra-
ju i poprawy dobrobytu społeczeństwa.
Wyniki tych działań mogą w znacznym
stopniu definiować kierunki rozwoju go-
spodarki państwa. Prowadzone na sze-
roką skalę inwestycje w sferę B+R po-
zwalają polskiemu rynkowi stać się
konkurencyjnym i atrakcyjnym na are-
nie międzynarodowej. Innowacje są

także najważniejszym czynnikiem wzro-
stu biznesu. Dodatkowo, dobrze prze-
myślane i zarządzane projekty finanso-
wane z Funduszy Europejskich zapew-
niają rozwijającym się przedsiębior-
com płynność finansową, a także obni-
żają ich ryzyko finansowe. 

Według GUS z roku na rok wzrasta
zaangażowanie kapitałowe polskich
przedsiębiorców w działalność ba-
dawczą i rozwojową. Na przestrzeni
ostatnich pięciu lat odnotowano wzrost
tych nakładów o blisko 43 proc. W 2017
roku Polska wydała na projekty B+R
ok. 20,6 mld zł i było to o 14,7 proc. wię-
cej w porównaniu do 2016 roku. Nakła-
dy wewnętrzne sektora przedsiębiorstw
na działalność B+R wyniosły 13,3 mld zł,
co stanowiło ok. 65 proc. nakładów
krajowych brutto na działalność ba-
dawczą i rozwojową w Polsce. Sektor
rządowy oraz sektor prywatnych insty-
tucji niekomercyjnych na badania na-
ukowe i prace rozwojowe przeznaczy-
ły łącznie 541,7 mln zł, z czego 86,8 proc.
stanowiły środki rządowe. Wzrost na-
kładów na działalność badawczą i roz-
wojową jest także wynikiem finanso-
wania ze środków Unii Europejskiej. 

– Projekty badawczo-rozwojowe
dają wiele możliwości przedsiębior-
com decydującym się na ich realizację.
Finansowany ze środków UE projekt
tego typu, poza szansą wprowadzenia
nowych produktów i technologii, a tym
samym zwiększenia konkurencyjności,
daje właścicielom firm możliwość utrzy-
mania kosztownych etatów – głównie
technicznych i specjalistycznych, które
w przypadku kryzysu gospodarczego
musiałyby zostać zlikwidowane. Finan-
sowane są bowiem koszty kadry tech-
nicznej i zarządzającej, materiały oraz
podzespoły niezbędne do budowy pro-
totypów, materiały eksploatacyjne do te-
stów, koszty podwykonawców, amorty-
zacja użytego sprzętu, koszty mediów
itp. Dzięki temu firma otrzymuje fundu-
sze pozwalające na utrzymanie naj-
cenniejszego personelu, a także realny
rozwój własnych produktów i usług, co
daje jej doskonały punkt startu na czas
po kryzysie – mówi Robert Pawlak, dy-
rektor operacyjny A1 Europe.

Finansowanie kosztów zatrudnie-
nia pracowników badawczo-rozwojo-
wych to znacząca pomoc dla przed-
siębiorców. W 2017 roku pracownicy na-

Projekty B+R 
szansą dla przedsiębiorców 

Czy można przygotować się na kryzys gospodarczy? Zdaniem
ekspertów przed częścią negatywnych skutków zbliżającego się
spowolnienia mogą uchronić przedsiębiorców projekty badaw-
czo-rozwojowe wspierane przez fundusze UE. 



ukowo-badawczy stanowili aż 78,5 proc.
personelu B+R. Dodatkowo, ponad
jedna trzecia osób należących do tego
personelu posiadała co najmniej tytuł
naukowy doktora; w personelu we-
wnętrznym udział ten wyniósł 41,4 proc.,
natomiast w personelu zewnętrznym
– 22,4 proc. Z kolei największa liczba
personelu B+R była zaangażowana
w prace związane z naukami inżynie-
ryjnymi i technicznymi – 45,0 proc.;
w sektorze przedsiębiorstw udział ten
wyniósł 69,9 proc.

Ze wsparcia UE na realizację pro-
jektów badawczo-rozwojowych korzysta
coraz więcej firm, m.in. z branży infor-
matycznej, maszyn i urządzeń, środków
transportu, materiałów budowlanych,
chemicznej czy farmaceutycznej, opra-
cowując i wdrażając nowe produkty do
swojej oferty. Na popularności zyskują
także usługi firm doradczych, które
wspierają przedsiębiorców w procesie
uzyskania, a przede wszystkim rozli-
czenia dotacji. 

Przykładem jest Fabryka Maszyn Pa-
kujących „Pablo”, która od ponad 20 lat
zajmuje się produkowaniem linii i ma-
szyn pakujących dla przedsiębiorstw z

różnorodnych branż – między innymi ko-
smetycznej, farmaceutycznej, che-
micznej i spożywczej. Dzięki współpra-
cy z firmą doradczą A1 Europe uzyskała
dofinansowanie na realizację projektu
badawczo-rozwojowego obejmujące-
go budowę prototypu linii technolo-
gicznej usprawniającej proces pako-
wania produktów.

– Przez lata zdążyliśmy wypracować
standardy swoich urządzeń, ale chcemy
nadążać za trendami światowymi, za
oczekiwaniami naszych klientów i ryn-
ku. Za pomocą realizowanego projektu
badawczo-rozwojowego modernizujemy
linie technologiczne tak, aby były bar-
dziej efektywne. Dzięki temu będziemy
mogli zwiększyć sprzedaż oferując pro-
dukty wyższej jakości, spełniające ocze-
kiwania wymagających klientów – mówi
Paweł Paździerz, prezes F.M.P. Pablo.
– Koszt realizowanego przez nas pro-
jektu badawczo-rozwojowego wyniósł
ok. 4 mln zł. Na 60 proc. tej kwoty uzy-
skaliśmy dotację, która przeznaczona
została m.in. na wynagrodzenia, su-
rowce i materiały – dodaje Paździerz.

Polska jest na 19. miejscu wśród 28
krajów Unii Europejskiej pod wzglę-

dem nakładów na działalność badaw-
czą i rozwojową. Stosunkowo niska po-
zycja w światowych rankingach i zwią-
zany z tym brak produktów mogących
konkurować na rynkach światowych
potwierdza zasadność podejmowania
działań na rzecz zwiększania innowa-
cyjności polskich firm. Do 1 lipca pro-
wadzony jest nabór wniosków na dofi-
nansowanie projektów badawczo-roz-
wojowych z działania POIR 1.1.1. dla
sektora małych i średnich przedsię-
biorstw. Kolejny nabór rozpocznie się
16 września.

– W ramach tego działania o dofi-
nansowanie ze środków Unii Europej-
skiej mogą ubiegać się przedsiębior-
stwa, które realizują badania przemy-
słowe i eksperymentalne prace roz-
wojowe. Co istotne, muszą one zobo-
wiązać się do wdrożenia wyników prze-
prowadzonych badań do swojej dzia-
łalności w ciągu 3 lat od zakończenia
projektu. Minimalna wartość kosztów
kwalifikowanych dla sektora małych
i średnich przedsiębiorstw to 1 mln zł,
natomiast ich całkowita wartość nie
może przekroczyć 50 mln zł – dodaje Ro-
bert Pawlak. �
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Wtedy to został utworzo-
ny w Zabrzu Śląski
Ośrodek Techniki Me-

dycznej, na bazie którego
w 1977 roku utworzone zostały
dwie niezależne organizacje:
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Elektronicznej Aparatury Me-
dycznej OBREAM – jednostka
badawczo-rozwojowa oraz Za-
kłady Elektronicznej Aparatury
Medycznej TEMED – przedsię-
biorstwo produkcyjne. 

W roku 1995 w wyniku znacz-
nego rozszerzenia zakresu dzia-
łalności naukowo-badawczej
i rozwojowej OBREAM został
przekształcony w Instytut Tech-
niki i Aparatury Medycznej
ITAM. Natomiast w 2019 roku In-
stytut został włączony do Sieci
Badawczej Łukasiewicz.

ŁUKASIEWICZ – ITAM pro-
wadzi badania naukowe i prace
rozwojowe w obszarze inżynierii
biomedycznej, kreuje i rozwija in-
nowacyjne technologie dla
ochrony zdrowia. Inżynieria bio-
medyczna jako interdyscypli-
narna dziedzina wiedzy jest jed-
ną z najszybciej rozwijających
się dyscyplin nauk technicznych
na świecie. Wspomaga ochronę
zdrowia, obejmując swoim za-
sięgiem badania naukowe, pro-
filaktykę, diagnostykę i terapię.
Zaawansowane technologie in-
żynierii biomedycznej stymulują
wzrost innowacyjności przemy-
słu wyrobów medycznych, co
przekłada się bezpośrednio na
poprawę jakości życia społe-
czeństwa, wzrost efektywności
opieki medycznej oraz przyspieszenie
rozwoju gospodarczego kraju. Rezultaty
prac prowadzonych w Instytucie są
wdrażane do praktyki klinicznej w jed-
nostkach służby zdrowia lub w przed-
siębiorstwach produkujących wyroby
medyczne, w formie nowatorskich opra-
cowań aparatury i systemów medycz-
nych. 

W Instytucie prowadzone są prace
badawcze i rozwojowe związane z per-
spektywicznymi kierunkami inżynierii
biomedycznej obejmujące: techniki mo-
nitorowania parametrów biomedycz-
nych i środowiskowych, zaawansowa-
ne metody przetwarzania sygnałów
biomedycznych dla potrzeb medycyny
matki i dziecka, eksperckie systemy in-

formatyczne wspomagające dia-
gnostykę i terapię chorych, sys-
temy telemedyczne, technologie
telemonitoringu parametrów bio-
medycznych, mikroukładowe
technologie biosensorów, prze-
twarzanie informacji biomedycz-
nych metodami inteligencji obli-
czeniowej, robotykę medyczną
obejmującą mechatroniczne
urządzenia do rehabilitacji ru-
chowej oraz techniki diagnostyki
układu krążenia metodami bio-
impedancyjnymi.

W ŁUKASIEWICZ – ITAM dzia-
ła akredytowane Laboratorium
Badawcze. Laboratorium spe-
cjalizuje się w badaniach bez-
pieczeństwa podstawowego
i funkcjonowania zasadniczego
modeli, prototypów i gotowych
wyrobów medycznych dla celów
weryfikacyjnych i certyfikacyj-
nych. W Instytucie wdrożono Sys-
tem Zarządzania Jakością zgod-
ny z normami PN-EN ISO 9001,
PN-EN ISO 13485, Dyrektywą
93/42/EWG dotyczącą wyrobów
medycznych oraz Ustawą o wy-
robach medycznych. W Instytucie
działa specjalistyczna pracow-
nia stanowiąca laboratorium
kompatybilności elektromagne-
tycznej.

Naukowcy i specjaliści Insty-
tutu są autorami licznych opra-
cowań, które zostały nagrodzone
lub wyróżnione na forum między-
narodowym. Innowacyjne opra-
cowania Instytutu były wielokrot-
nie nagradzane na Międzynaro-
dowych Targach Wynalazczości,
Badań Naukowych i Nowych Tech-

nologii w Brukseli, w tym dwa razy zdo-
były główną nagrodę Grand Prix. Urzą-
dzenia i systemy medyczne opraco-
wane w Instytucie były dziewięciokrot-
nie nagradzane na Międzynarodowym
Salonie Medycznym SALMED. System
do diagnostyki stanu zagrożenia płodu
zajął I miejsce w konkursie „Eureka DGP
– Odkrywamy polskie wynalazki”. �

50 lat ITAM-u
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej z siedzibą 
w Zabrzu jest Instytutem, którego początki sięgają 1969 roku.

W Instytucie prowadzone są
prace badawcze i rozwojowe
związane z perspektywicznymi
kierunkami inżynierii 
biomedycznej.



Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) jest
jednostką naukową o ponad 65-letniej tradycji, prowadzącą
działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdy-
scyplinarnym, w obszarach takich jak: biopolimery, bioma-
teriały, polimery i włókna syntetyczne, biotechnologia
i nanotechnologia, celuloza i papier oraz ochrona środowi-
ska.

Instytut oferuje również współpracę z producentami wy-
robów technicznych, włókienniczych i medycznych
w zakresie:
• Przetwarzania i wykorzystania odpadowych piór drobio-
wych do wytwarzania nowoczesnych materiałów kompozy-
towych;
• Formowania włókien celulozowych i chitozanowych
do celów medycznych;
• Wytwarzania włókninowych materiałów opatrunkowych; 
• Wytwarzania materiałów włóknistych metodą elektroprzę-
dzenia dla aplikacji medycznych i technicznych;
• Analizy powierzchni i przekrojów różnych materiałów me-
todą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz analizy ter-
micznej materiałów polimerowych;
• Wytwarzania pilotowych partii polimerów termoplastycz-
nych (poliamidów i kopoliamidów, poliestrów i kopoliestrów);
• Wytwarzania próbnych partii (kilkukilogramowych) włókien
ciągłych, monofilamentów, pasków folii z polimerów termo-
plastycznych;
• Biorafinacji surowców roślinnych; 
• Wytwarzania na zamówienie partii doświadczalnych i pro-
dukcyjnych materiałów filtracyjnych, izolacyjnych i specjal-
nych według wymagań technicznych uzgodnionych
z odbiorcami. 

Instytut posiada infrastrukturę badawczą obejmującą
specjalistyczne hale technologiczne:
• Syntezy i przetwórstwa polimerów termoplastycznych;
• Technologiczną do formowania włókien (celulozowych
i chitozanowych;
• Przetwórstwa biomasy roślinnej do wytwarzania frakcji po-
limerowych;
• Do przetwarzania odpadowych produktów przemysłu dro-
biarskiego na wielofunkcyjne kompozyty polimerowe;
• Salę czystą ISO8 – do wytwarzanie biopolimerów i bio-
materiałów dla celów medycznych;
• Stanowisko do wytwarzania włóknin metodą spun-bon-
ded;
• Laboratorium wytwarzania struktur nanowłóknistych
i nano(bio)materiałów polimerów naturalnych i syntetycznych.
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MNiSW rozdzieliło ponad 13,3 mld zł

Jedna subwencja zamiast wielu dotacji, większa elastyczność w wydatkowaniu środków
i ochronny tunel finansowy, który zapewnia uczelniom stabilność finansową – to tylko
podstawowe informacje na temat podziału pieniędzy wynikającego z nowego algorytmu.



Wtym roku wysokość subwencji
dla uczelni akademickich, za-
wodowych, niepublicznych,

a także instytutów PAN i badawczych
wyniosła ponad 13,3 mld złotych. To
o ponad 0,5 mld zł więcej niż w ubie-
głym roku. Nie są to jednak jedyne do-
datkowe środki, które zasilą polskie
uczelnie.

Potężny zastrzyk finansowy 
Sprawne wdrożenie Konstytucji dla

Nauki nie mogłoby się odbyć bez od-
powiedniego finansowania. W ustawie
wprowadzono mechanizm gwarantu-
jący corocznie ponad siedmiokrotnie
większy wzrost środków w budżecie niż
w latach poprzednich.
• 825 mln pod koniec grudnia 2018 roku
(zwiększenie dotacji)

Koniec 2018 roku to również jedno
z najwyższych zwiększeń w historii dla
uczelni publicznych, instytutów PAN i in-
stytutów badawczych. Z wygenerowa-
nych oszczędności budżetowych zasi-
liliśmy system kwotą ponad 825 mln zło-
tych.

• 916 mln zł z przeznaczeniem na pod-
wyżki (rezerwa celowa)

Z kolei początek 2019 roku to rów-
nież pierwsza z trzech planowanych
podwyżek wszystkich pracowników
uczelni publicznych. Do końca bieżą-
cego roku w miesięcznych transzach
przekażemy wszystkim uczelniom –
również nadzorowanym przez inne mi-
nisterstwa – ponad 916 mln złotych. Po-
wyższe środki umożliwią siedmiopro-
centową podwyżkę wynagrodzeń dla
ogółu pracowników uczelni. Jednak to,
w jaki sposób uczelnie zdecydują się po-
dzielić środki, zależy tylko i wyłącznie od
danej uczelni.
• 230 mln jako kolejna rekompensata
podwyżek (subwencja korygująca)

Oprócz subwencji wyliczanej przy
pomocy algorytmu finansowego uczel-
nie akademickie otrzymają także do-
datkowy zastrzyk środków. Będzie to 230
mln zł, którego celem jest wyrównanie
skutków finansowych podniesienia pen-
sji minimalnych nauczycieli akademic-
kich.

71 mln zł dla PAN 
na podwyżki

Ta wiadomość ucieszy zwłaszcza
badaczy pracujących w Polskiej Aka-
demii Nauk, którzy od dawna domagali
się zrównania swojego statusu ze sta-
tusem nauczycieli akademickich, pra-
cujących w uczelniach publicznych.
– Wzrost wynagrodzeń minimalnych
pracowników uczelni był jednym z prio-
rytetów Konstytucji dla Nauki. Podwyż-
ki stały się faktem i już od 1 stycznia tego
roku kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli
akademickich w uczelniach publicznych
zarabia ok. 800 zł więcej – powiedział wi-
cepremier Jarosław Gowin, minister
nauki i szkolnictwa wyższego. 

– Do tej pory nie mieliśmy jako mi-
nisterstwo narzędzi, aby przekazać
środki instytutom naukowym PAN w ra-

mach dotacji statutowej na poprawę
warunków płacowych. Teraz jednak
w Konstytucji dla Nauki stwarzamy taką
możliwość i instytuty dostaną w tym roku
ok. 71 mln zł w ramach subwencji ko-
rygującej. Oprócz tego w przygotowy-
wanej nowelizacji ustawy o PAN pra-
cownicy naukowi Akademii otrzymają
gwarancję otrzymywania minimalnych
wynagrodzeń na poziomie pracowni-
ków akademickich – dodał wicepremier.

Subwencja zamiast dotacji 
Przed wejściem w życie Konstytucji

dla Nauki systemy finansowania nauki
i szkolnictwa wyższego funkcjonowały
oddzielnie. W dodatku uczelnie – pod-
stawowe jednostki organizacyjne, czy-
li np. wydziały, bo tam trafiały pieniądze
m.in. z tzw. dotacji statutowej – otrzy-
mywały wiele różnych dotacji, które

miały określone przeznaczenie i rządziły
się odrębnymi regułami. Stanowiło to
dużą trudność w zarządzaniu uczelnią. 

–  W 2019 roku po raz pierwszy
uczelnie oraz instytuty dostaną – zamiast
wielu dotacji – jedną subwencję, która
będzie mogła być wydatkowana w ela-
styczny sposób i zgodny z aktualnymi
potrzebami. Algorytm finansowy, zgod-
nie z którym wylicza się wysokość sub-
wencji, został wypracowany przez ze-
spół złożony z przedstawicieli uczelni
(dużych i regionalnych), związków za-
wodowych oraz instytutów. 

– Docelowo w 2020 roku uczelnie ba-
dawcze będą miały swój odrębny al-
gorytm i nie będą konkurować o środ-
ki z pozostałymi uczelniami akademic-
kimi (głównie z uczelniami regionalny-
mi) – wyjaśnił wiceminister nauki Se-
bastian Skuza, odpowiedzialny w re-
sorcie za sprawy finansowe.

Subwencja podstawowa, 
korygująca i rezerwa celowa

Do niemal stu uczelni nadzorowa-
nych przez ministra nauki trafi ponad
11,7 mld złotych. – Subwencja ma za-
pewnić środki na właściwe funkcjono-

wanie uczelni – na badania i kształce-
nie prowadzone na najwyższym po-
ziomie. Uczelnie miały obowiązek wpro-
wadzenia od 1 stycznia 2019 roku mi-
nimalnych wynagrodzeń dla nauczycieli
akademickich. Dlatego też obok finan-
sowego wsparcia z grudnia 2018 roku
podjęliśmy decyzję o zapewnieniu uczel-
niom dodatkowych środków. Otrzyma-
ją one w tym roku dodatkowo 230 mln zł
w ramach subwencji korygującej – po-
wiedział Piotr Müller, wiceminister od-
powiedzialny za wdrażanie reformy
szkolnictwa wyższego i nauki. – Środki
na podwyżki nie mają charakteru jed-
norazowego. W kolejnych latach staną
się bowiem podstawą naliczania sub-
wencji – dodał wiceminister. Powyższe
działania zapewnią stabilizację finan-
sową uczelniom, zwłaszcza uczelniom
regionalnym.
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– Docelowo w 2020 roku uczelnie badawcze będą
miały swój odrębny algorytm i nie będą konkuro-
wać o środki z pozostałymi uczelniami akade-
mickimi (głównie z uczelniami regionalnymi) 
– wyjaśnił wiceminister nauki Sebastian Skuza,
odpowiedzialny w resorcie za sprawy finansowe.

�



Różne misje uczelni 
– różne algorytmy
• Uczelnie akademickie nadzorowane
przez MNiSW

Uczelnie akademickie, które są
nadzorowane przez ministra właści-
wego do spraw szkolnictwa wyższego
i nauki, otrzymają w sumie na badania
i dydaktykę ponad 11 mld złotych. Przy
podziale środków brano pod uwagę
m.in. liczbę studentów i doktorantów
(w tym przyjeżdżających z zagranicz-
nych uczelni, a także wyjeżdżających na
zagraniczne stypendia), wysokość na-
kładów poniesionych na badania i roz-
wój, a także liczbę pracowników na-
ukowych zaliczanych do tzw. liczby N.
Na wysokość subwencji wpływała rów-
nież kategoria naukowa oraz liczba
prowadzonych projektów finansowa-
nych przez NCBR, NCN czy w ramach
programu Horyzont 2020.
• Publiczne uczelnie zawodowe nad-
zorowane przez MNiSW

W przypadku uczelni zawodowych
uwzględniano nie tylko przychody uczel-
ni czy  liczbę studentów, ale i wskaźnik
bezrobocia wśród absolwentów. Ten
ostatni określany jest dzięki ELA – Ogól-
nopolskiemu Systemowi Monitorowania
Ekonomicznych Losów Absolwentów
Szkół Wyższych. W ten sposób pomię-

dzy 34 uczelnie podzielono ponad 663
mln złotych.
• Uczelnie badawcze – oddzielny al-
gorytm od 2020

Od 2020 roku laureaci konkursu
„Inicjatywy doskonałości – uczelnie ba-
dawcze” będą objęci innym algorytmem
niż pozostałe uczelnie akademickie.
Ucieszą się z tego zwłaszcza uczelnie
regionalne. Ten zabieg zapewni z jed-
nej strony możliwość rzeczywistego
konkurowania o środki finansowe uczel-
niom o zbliżonym potencjale. 

Z drugiej strony położy większy na-
cisk na czynniki odpowiadające za mi-
sję uczelni i znaczenie danego rodza-
ju szkół wyższych w zrównoważonym
rozwoju polskiej gospodarki. Takie roz-
wiązanie było postulowane przez uczel-
nie zlokalizowane w miastach o mniej-
szej liczbie mieszkańców. W przypadku
algorytmu dla uczelni badawczych
większą wagę będzie miał tzw. skład-
nik badawczy, a grupy zajęciowe bę-
dą musiały być jeszcze mniejsze niż
w przypadku uczelni akademickich.

Tunel finansowy 
dla uczelni: wyższe 
wzrosty, mniejsze spadki

Do algorytmu wprowadzono tzw. tu-
nel finansowy. To maksymalny możliwy

spadek i wzrost wysokości subwencji
w stosunku do ubiegłorocznej dotacji.
I tak w 2019 roku uczelnia akademicka
otrzyma co najmniej 99 proc. kwoty
przyznanej rok wcześniej (maksymalny
spadek może wynieść tylko 1 punkt pro-
centowy), a od roku 2020 – co najmniej
98 proc. (maksymalny spadek o 2 proc.).
Do końca 2018 roku ten finansowy bufor
bezpieczeństwa, określający maksy-
malny spadek, wynosił 5 procent.

Uczelnie, które wprowadzą me-
chanizmy podnoszące jakość kształ-
cenia i prowadzonych badań nauko-
wych, będą mogły liczyć na większy
wzrost subwencji niż to było do tej pory.
Zgodnie ze starymi przepisami mak-
symalny wzrost mógł wynieść 5 procent.
Obecnie wynosi on 6 procent.

Subwencja dla PAN, 
instytutów badawczych 
i uczelni niepublicznych

Pomiędzy pozostałe podmioty sys-
temu szkolnictwa wyższego i nauki roz-
dzielono ponad 1,3 mld złotych.  Do in-
stytutów Polskiej Akademii Nauk trafi po-
nad 701 mln zł,  do instytutów badaw-
czych – 585 mln zł, do niepublicznych
uczelni akademickich – 8,7 mln zł, a do
Polskiej Akademii Umiejętności – 6,6 mln
złotych.
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W przypadku tych podmiotów rów-

nież zastosowano tunel finansowy, któ-
ry gwarantuje im co najmniej 95 proc.
dotacji z zeszłego roku. Ochrona tune-
lem finansowym nie dotyczy jednak in-
stytutów, które otrzymały najniższą ka-
tegorię naukową tj. kategorię C podczas
ostatniej parametryzacji.

Jakie zarobki 
w instytucie PAN?

Oprócz subwencji na utrzymanie
i rozwój potencjału badawczego insty-
tuty naukowe Polskiej Akademii Nauk
dostaną, poza kwotą subwencji w wy-
sokości 701 mln zł, dodatkowo 71 mln zł.
Zwiększenie to ma zapewnić wzrost mi-
nimalnych wynagrodzeń zapropono-
wany w nowelizacji ustawy o PAN.

Nowelizacja ustawy o PAN zakłada
m.in. zrównanie statusu pracowników in-
stytutów naukowych z pracownikami
uczelni publicznych. Ci ostatni od stycz-
nia tego roku zarabiają więcej. Wszyst-
ko za sprawą wzrostu wynagrodzenia
minimalnego dla nauczycieli akade-
mickich, który gwarantuje Konstytucja
dla Nauki. 

Rozwiązania zawarte w nowelizacji
ustawy uzależniają wysokość zarob-
ków w uczelniach publicznych od mi-

nimalnego wynagrodzenia profesora
zwyczajnego, które wynosi obecnie
6.410 złotych. W ten sposób adiunkt za-
rabia co najmniej 73 proc. stawki pro-
fesorskiej, a asystent czy wykładowca –
50 proc. stawki. W praktyce oznacza to,
że ich pensja wzrosła o ok. 800 złotych.

Podwyżki w sektorze szkolnictwa
wyższego nie objęły jednak badaczy
z Polskiej Akademii Nauk. Dlaczego? Po-
wodem były zasady kształtowania wy-
nagrodzeń w instytutach PAN. Zgodnie
z obowiązującą ustawą o PAN zasady
wynagradzania pracowników instytutów
określa się w zakładowych układach
zbiorowych albo w zakładowych regu-
laminach wynagradzania. Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie mia-
ło więc instrumentów, by wpływać na za-
robki w instytutach. Dzięki planowanej
nowelizacji to się zmieni.

Minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego zaproponował dodanie nowego
artykułu (91a), zgodnie z którym – ana-
logicznie jak w przypadku nauczycieli
akademickich – pracownik naukowy
PAN będzie zarabiał co najmniej 50 proc.
stawki profesorskiej, która wynosi obec-
nie 6410 złotych. Ponadto:
• profesor otrzyma nie mniej niż 100 proc.
stawki;

• profesor instytutu – nie mniej niż 83 proc.;
• adiunkt – nie mniej niż 73 procent.

Zwiększenie subwencji to odpo-
wiedź na postulaty środowiska nauko-
wego instytutów PAN. Jej wysokość zo-
stała ustalona na podstawie zgłoszo-
nego zapotrzebowania przez Prezesa
PAN, który oszacował, ile pieniędzy
mogą pochłonąć podwyżki. MNiSW
przekaże instytutom w sumie ok. 71 mln
złotych.

Prawo do kosztów uzyskania
przychodów – również dla
pracowników instytutów

To nie koniec dobrych wieści dla ba-
daczy. Nowelizacja ustawy o PAN za-
kłada również uregulowanie kwestii
stosowania prawa do podwyższonych
kosztów uzyskania przychodów. W do-
kumencie pojawi się przepis, który jasno
określi, że wykonywanie obowiązków
pracownika naukowego instytutu sta-
nowi działalność twórczą o indywidu-
alnym charakterze. 

Dzięki temu uczeni będą mogli sto-
sować do całości swojego wynagro-
dzenia 50-procentowe koszty uzyskania
przychodów. Podobna regulacja obejmie
także pracowników nowo utworzonej
Sieci Badawczej Łukasiewicz. �



www.rynekinwestycji.pl

ZNAKI OSTRZEGAWCZE66

Co rusz w Polsce i na świecie
ujawniane są przypadki nie-
słusznych skazań ludzi na dłu-

gotrwałą odsiadkę w więzieniach. Po
przypadku Tomasza Komendy pojawił
się nowy. Arkadiusz Kraska ze Szcze-
cina wyszedł na wolność po 19 latach
więzienia. 

Co ciekawe, z wnioskiem o jego
uniewinnienie wystąpił prokurator. Sąd
Najwyższy się do tego przychylił. Po wyj-
ściu z więzienia Kraska powiedział
dziennikarzom, że nie zasłużył na to, co
go spotkało. – Nie mogłem sobie wy-
obrazić, że ten dzień kiedyś nastąpi.

W końcu jestem wolnym człowie-
kiem – jeszcze nie do końca, ale już
mi się wydaje, że wymiar sprawie-
dliwości zadziała, jak powinien już
zadziałać 20 lat temu w tej sprawie
i już nie będzie więcej tak zwanej
pomyłki, bo to nie była pomyłka, to
była premedytacja, to, co zrobili ze
mną.

Kraska stał się ofiarą taktyki
przyjmowanej często przez policję
czy prokuraturę. Polega ona na
tym, że gdy nie udaje się znaleźć
sprawcy przestępczego czynu, do
sytuacji dopasowuje się kogoś in-
nego. Kto jest winien naprawdę, ma
już mniejsze znaczenie. Taką me-
todę stosuje się najczęściej pod na-
porem opinii publicznej albo prze-
łożonych.

Podobnie było z Komendą. Został
„wrobiony” w morderstwo nieletniej
dziewczyny. Przysłużył się do tego jego
adwokat, który mu doradził, żeby nie od-
powiadał na pytania sądu. Prokurator
też zresztą nie ma sobie nic do zarzu-
cenia. Uważa, że wtedy nie popełnił błę-
du i dzisiaj podjąłby taką samą decyzję.
W jej wyniku Komenda trafił do więzie-
nia. Jako domniemany pedofil był przez
współwięźniów traktowany rygory-
stycznie, a nawet okrutnie. – Czułem się
jak śmieć – powiedział. 

Jeszcze gorzej pod tym względem
jest w Stanach Zjednoczonych. Tam wol-
no policjantom kłamać podczas prze-
słuchań. Wmawiają więc przesłuchi-
wanym, że mają ich odciski palców czy
testy DNA z miejsca przestępstwa. Po kil-
ku godzinach przesłuchań delikwent
przyznaje się do wszystkiego, żeby się

od tego natręctwa uwolnić. Często
zresztą nie wie, co robił feralnego dnia,
bo był na haju. W USA powstało już kil-
kanaście organizacji pozarządowych,
które próbują (często ze skutkiem) wy-
ciągać tych ludzi z więzień.

Inny problem mają mieszkańcy nad-
leśnictwa Krasiczyn. Znaleźli oni ledwo
urodzoną sarenkę i postanowili się nią
zaopiekować. Okazało się, że popełni-
li błąd, o czym w Internecie powiadomił
ich nadleśniczy. Mama sarna wraca bo-
wiem do swojego dziecka i się nim tro-
skliwie opiekuje. Może je porzucić, gdy
wyczuje zapach człowieka. Dlatego nie
należy dotykać malucha i najlepiej jest
zostawić go w spokoju. 

To samo dotyczy niemieckiego go-
łębia z Nadrenii Północnej. Fotoradar
uwiecznił go jak przekraczał dozwolo-
ną prędkość o 15 km. Groził mu za to
mandat w wysokości 25 euro. Służba
drogowa nie bardzo wiedziała jednak,
jak to zobowiązanie wyegzekwować. Po-
stanowiła więc dać ptakowi spokój.
Nie będzie szukała świadków zdarzenia.
Losy gołębia miejscowa ludność śledziła
z zapartym tchem.

Policja miewa inne problemy. We
Francji np. do opuszczenia posterunku
przez zastęp dzielnych stróżów prawa
doprowadziły pchły. Praca w tym miej-
scu była nie do zniesienia. Pasożyty zo-
stały zresztą przeniesione niechcący do
domów policjantów, więc nie było już
gdzie uciekać. Kres cierpieniom poli-
cjantów przyniosła porządna dezyn-
fekcja, o czym mieszkańcy dowiedzie-
li się z Internetu. 

Obywatele śledzą też życie poli-
tyczne w swoich krajach. Przekonała się
o tym w maju Beata Szydło. Najpierw
odbyło się miłe spotkanie, zwane pik-
nikiem patriotycznym, w Pułtusku. Jest to
miasto ważne w biografii politycznej
pani wicepremier. To stąd wyruszyła
w Polskę podczas kampanii wyborczej
w 2015 roku i wiadomo, jak to się skoń-
czyło. Tym razem nie było tak dobrze. Be-
ata Szydło napisała na Twitterze, że
i również teraz „damy radę i zwycięży-
my”. To rozłościło internautów. W odpo-
wiedzi posypały się ostre komentarze,
a nawet wulgaryzmy. „Tylko wspomnienia
ci pozostaną, będzie co opowiadać zza
krat” – napisał jeden z internautów. �

Czesław Rychlewski
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NAJWIĘKSZA W POLSCE 
HUTA SZKŁA 
RĘCZNIE FORMOWANEGO 

Huta Szkła 
Gospodarczego
Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.

Ładna 30A, 33-156 Skrzyszów
Telefony: 14 674 85 20, 
14 626 96 96, 14 674 57 52 

Fax: 14 674 51 60
e-mail: office@glassworks.pl 
www.glassworks.pl

Jeżeli szukasz: 
• szkła dekoracyjnego 

(wazony, kielichy dekoracyjne, 
świeczniki),

• szkła stołowego (np. kieliszki, dzbanki, 
salatery),

jesteś we właściwym miejscu!

Współpracując z nami, możesz korzystać 
z tysięcy naszych projektów lub zlecić nam 
realizację własnego pomysłu. 
Możesz przy tym liczyć na naszą radę 
i techniczne wsparcie.
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Na Wschodzie zmiany
O sytuacji w gospodarce światowej

w dużym stopniu decydują Chiny. To od
ich zapotrzebowania na surowce i do-
bra konsumpcyjne wyższej klasy zale-
ży koniunktura w świecie. Chiny rozwi-
jają się od wielu lat w tempie ok. 10 proc.
Teraz ma to się zmienić. 

MFW prognozuje, że gospodarka
chińska wzrośnie w 2019 roku tylko
o 6 proc. Rząd ChRL próbuje temu za-
pobiec, pobudzając popyt wewnętrzny
i obniżając podatki. Przynosi to na razie
mizerne skutki. Spożycie indywidualne
spada. 

W 2019 roku i w kolejnych latach
można się spodziewać znacznie niż-
szych przychodów z eksportu. Wzrasta
protekcjonizm w handlu światowym,
a zwłaszcza w wymianie handlowej ze
Stanami Zjednoczonymi. Obydwa mo-
carstwa uprawiają na razie coś w ro-
dzaju przeciągania liny.

W tej sytuacji rząd ogranicza wy-
datki inwestycyjne m.in. na infrastruk-
turę. Uważniej też przygląda się ban-

kom. Finansowały one bowiem hojnie in-
westycje samorządów lokalnych, nie za-
wsze racjonalne. Ponadto rząd po-
wstrzymał kredytowy boom dla przed-
siębiorstw państwowych.  

– Musimy się przygotować na cięż-
ką walkę – stwierdził chiński premier Li
Keqiang w przemówieniu otwierają-
cym sesję Ogólnochińskiego Zgroma-
dzenia Przedstawicieli Ludowych, czy-
li parlamentu ChRL. 

– Komunistyczna Partia Chin sły-
szała coraz więcej skarg od społecz-
ności biznesowej i na nie odpowie-
działa. To, czy jej polityka okaże się sku-
teczna, dopiero zobaczymy – wskazu-
je Damien Ma, współzałożyciel think-
tanku Marco Polo.

USA w ataku
Wzrost PKB w USA wyniesie w tym

roku 2,3–2,5 proc., wynika z centralnej
ścieżki projekcji Banku Rezerwy Fede-
ralnej (Fed). Gospodarce USA nic nie
zagraża. Donald Trump może więc po-
szaleć na rynku ekonomicznym. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że
wpadł on w tzw. pułapkę Tukidydesa. Po-
lega ona na tym, że przed dominującym
podmiotem wyrasta rywal, który może
go zepchnąć z tronu. Konfrontacja jest
wówczas nieunikniona. Tak się sprawy
mają obecnie między Stanami Zjed-
noczonymi i Chińską Republiką Ludową. 

– Nad gospodarką światową wisi cy-
klon. USA ze swoją polityką, która wy-
wołuje poważne wstrząsy, są w oku
sztormu – powiedział Ludovic Subran,
główny ekonomista Euler Hermes. 

Ten cyklon dotarł już do Chin, gdzie
gospodarka zaczęła odczuwać wojnę
handlową, a stamtąd nadciąga nad Eu-
ropę. Odczuwają to już Niemcy, stra-
szeni powstrzymaniem eksportu ich
aut do USA. – Gdyby USA wprowadzi-
ły wyższe cła na auta z UE, co jest roz-
ważane, ryzyko dla gospodarki wzro-
słoby istotnie, bo 30 proc. nadwyżki
handlowej UE z USA związane jest
z przemysłem motoryzacyjnym – po-
wiedział Łukasz Tarnawa, główny eko-
nomista BOŚ. 

Przeciąganie liny

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił prognozy wzrostu gospodarczego 
na świecie. Uznał, że gospodarka światowa wzrośnie w tym roku o 3,3 proc. 
produktu krajowego brutto, a w strefie euro jedynie o 1,2 proc. 

Czesław Rychlewski



Na to wszystko nakładają się pro-
blemy z brexitem, włoskie zamieszanie
z ich budżetem oraz niebezpieczeństwo,
że w nowym parlamencie europejskim
zasiądzie więcej populistów i nacjona-
listów.

Rosja dołuje
Aleksiej Kudrin, szef rosyjskiej Izby

Obrachunkowej, uważany za lidera
obozu reformatorów, przyznał, że w tym
roku wzrost gospodarczy Rosji będzie
znacząco niższy niż w poprzednim.
Wpływ na to miały przede wszystkim
sankcje amerykańskie. 

Jak podaje portal kremlin.ru, równie
pesymistyczne perspektywy roztacza-
ją nad Rosją analitycy banków inwe-
stycyjnych. Podobnego zdania jest
zresztą także Ministerstwo Rozwoju
Gospodarczego Rosji. Szacuje ono,
że w br. PKB Rosji wzrośnie tylko
o 2,1 proc. Dodać do tego trzeba ro-
snący odpływ kapitału. Kapitalizacja
największych firm amerykańskich jest
o półtora raza większa niż całej rosyj-
skiej giełdy z gigantami paliwowo-ener-
getycznymi na czele. 

Nad Rosją wisi widmo długoletniej
stagnacji gospodarczej. W tym wieku
Rosja przeżyła dwa etapy rozwoju go-
spodarczego. Pierwszy przypadł na
lata 2000–2008. Był to okres prosperity.
Dzięki szybkiemu wzrostowi cen ropy
naftowej i gazu (czterokrotnie) budżet
państwa znalazł się w dobrej sytuacji.
Można więc było uruchomić programy
socjalne i inwestycyjne. To z kolei na-
kręciło popyt wewnętrzny i produkcję.
Tempo wzrostu PKB oscylowało w tych
latach wokół 7 proc. 

Później wszystko się zmieniło. Ska-
la spadku tempa wzrostu PKB nie mia-
ła odpowiednika w innych krajach.
Rósł on zaledwie o 0,7 proc. rocznie.
Spowodowane to było m.in. świato-
wym kryzysem gospodarczym i sank-
cjami nałożonymi na Rosję. Są to lata
stracone dla rosyjskiej gospodarki. Były
doradca prezydenta Rosji Andrej Iłła-
rionow ocenia nawet, że dziesięciolecie
2008–2018 może być postrzegane jako
najgorszy okres w historii gospodarczej
Rosji w ostatnich co najmniej 130 latach.
Prognozy na przyszłość nie są lepsze.
Długo będzie trwało wychodzenie Ro-
sji ze stagnacji gospodarczej. Jest to gor-
sza sytuacja niż krótkotrwała, a nawet
głęboka recesja. 

Gdy nie znikną takie ograniczenia
rozwoju gospodarczego jak: obciążenia
podatkowe i administracyjne, drogie
kredyty, słaby popyt i ucieczka kapita-

łu za granicę, rosyjska gospodarka nie
wyjdzie na prostą. 

Eksperci Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju prognozują, że
w perspektywie do 2030 roku rosyjski
PKB będzie rósł w tempie 0,5–0,7 proc.
rocznie, czyli niewiele. Podkreślają też,
że wśród 45 krajów, które oceniano, per-
spektywy rozwoju dla Rosji są najniższe. 

Zastanawia przy tym bezradność
Rosji w radzeniu sobie z tymi proble-
mami. Oparcie budżetu wyłącznie na
zyskach z ropy i gazu jest krótko-
wzroczne. A inne działy gospodarki
nie podążają za światową konkurencją.
Nie jest ona w stanie stworzyć innych
czynników wzrostu. Jest gospodarką
zamkniętą.

UE się broni
Valdis Dombrovskis, wiceprzewod-

niczący do spraw euro i dialogu spo-
łecznego, odpowiedzialny także za sta-
bilność finansową, usługi finansowe
i unię rynków kapitałowych, powiedział:
–Wszystkie gospodarki UE będą rosnąć
w bieżącym i w przyszłym roku, co za-
pewni utworzenie większej liczby miejsc
pracy. Nasila się jednak niepewność
i wzrasta ryzyko – zarówno zewnętrzne,
jak i wewnętrzne – i zaczynają one
osłabiać dynamikę działalności gospo-
darczej. Musimy zachować czujność
i dołożyć większych starań, by wzmoc-

nić odporność naszych gospodarek.
Na szczeblu UE oznacza to podejmo-
wanie konkretnych decyzji w sprawie
dalszego wzmacniania naszej unii go-
spodarczej i walutowej. Na szczeblu kra-
jowym istnieje silna potrzeba tworzenia
buforów fiskalnych i zmniejszania za-
dłużenia przy jednoczesnym zapew-
nieniu, aby korzyści płynące ze wzrostu
gospodarczego były odczuwalne rów-
nież przez najsłabsze grupy społeczne.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw
gospodarczych i finansowych, podat-
ków i ceł, powiedział natomiast: – Eu-
ropejska gospodarka dobrze sobie ra-
dzi, a tempo wzrostu gospodarczego
spowalnia stopniowo. Przewidujemy,
że tendencja ta utrzyma się w ciągu naj-
bliższych dwóch lat, równolegle z dal-
szym spadkiem bezrobocia – do po-
ziomów, które po raz ostatni odnoto-
wano jeszcze przed kryzysem. Dług
publiczny w strefie euro będzie się
nadal zmniejszać, a deficyt utrzyma się
na poziomie znacznie poniżej 1 proc.
PKB. W coraz bardziej niepewnym oto-
czeniu międzynarodowym osoby od-
powiedzialne za wyznaczanie kierun-
ków polityki zarówno w Brukseli, jak
i w stolicach państw członkowskich
muszą dążyć do zapewnienia, aby stre-
fa euro była wystarczająco silna i mo-
gła poradzić sobie z tym, co przyniesie
przyszłość. �

www.rynekinwestycji.pl
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Dominowała też ocena, że mimo
przyjętego wcześniej planu wy-
datków socjalnych w latach

2019–2021 deficyt finansów publicz-
nych wprawdzie wzrośnie, jednak nie
przekroczy 3 proc. PKB, bo to byłoby zła-
maniem zasad obowiązujących w Unii
Europejskiej. Pojawiły się wprawdzie
wątpliwości, czy Polsce to się uda. Do
maja w swych szacunkach tylko agen-
cja Moody’s zdążyła uwzględnić
w swych ocenach zapowiedzi rządowe,
że odpowiednie kroki zapewnią, iż
„piątka Kaczyńskiego” nie spowoduje
dziury budżetowej grożącej przekro-
czeniem limitu UE – 3-procentowego de-
ficytu finansów publicznych.

Inwestycje zagraniczne 
i polityka

Pewne wahnięcia, choć na razie nie-
groźne, zarysowały się w stopniu atrak-
cyjności Polski dla zagranicznych in-
westycji. Doroczne oceny 20 krajów

Europy Środkowo-Wschodniej i krajów
nadbałtyckich przygotowane przez Pol-
sko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Han-
dlową umieściły nas w tym rankingu na
3. miejscu, to znaczy o jedno oczko ni-
żej niż przed rokiem. Wyprzedziły nas
Estonia i Czechy. Za nami uplasowały
się Słowacja i Słowenia. 

Ważne, że według opinii ponad
92 proc. ankietowanych inwestorów
zagranicznych stan gospodarki pol-
skiej jest dobry lub zadowalający. Jed-
nak tylko 15 proc. oceniło, że gospo-
darka będzie się rozwijać, podczas gdy
w 2018 roku uważało tak ok. 34 proc. an-
kietowanych. Niepokoi, że ponad
25 proc. badanych opinii uznało, że
w 2019 roku kondycja naszej gospodarki
ulegnie pogorszeniu. Należy dodać, że
według tych opinii mocne punkty polskiej
gospodarki to członkostwo w UE, jakość
kadr i dostępność poddostawców,
a ostatnio doszła dyscyplina płatnicza
firm. Oceniono, że atrakcyjności Polski

dla inwestorów nie sprzyja niska prze-
widywalność polityki gospodarczej.

Na początku kwietnia obserwatorzy
analizowali przyczyny osłabienia pol-
skiego złotego, bo związane jest to
z atrakcyjnością naszego rynku dla in-
westorów zagranicznych. W money.pl
Damian Słomski cytuje następujące
ostrzeżenie ekonomistów banku San-
tander: „W maju odbędą się wybory do
Parlamentu Europejskiego i jeśli chodzi
o Polskę, to wyniki mogą istotnie wpły-
nąć na przebieg kampanii wyborczej
przed wyborami parlamentarnymi pla-
nowanymi na jesień. Jeśli PiS osiągnie
niesatysfakcjonujący wynik, może to
zachęcić rząd do przestawienia kolej-
nych obietnic, co mogłoby zostać ne-
gatywnie odebrane przez inwestorów”.

Szacunki agencji ratingowych 
Pośrednio podobną opinię wraził

ostatni komunikat agencji ratingowej
Fitch. Utrzymała ona dotychczasowy ra-

Dominacja optymizmu
W pierwszych miesiącach
tego roku zagraniczni ana-
litycy i obserwatorzy byli
zgodni w ocenie naszej go-
spodarki i stanu finansów.
Potwierdzili lub nawet
wzmocnili wcześniejsze
przewidywania, prognozu-
jąc wzrost PKB w 2019
roku na ok. 4 proc. Jest to
o jeden punkt procentowy
więcej niż w ubiegłym
roku, ale i tak należy do
najwyższych w Europie. 

Zygmunt Słomkowski



ting Polski, ale wyraziła wątpliwości co
do najbliższej przyszłości w związku
z przedwyborczymi transferami socjal-
nymi. Szacuje je w 2019 i 2020 roku na
60 mld zł, zwracając uwagę, że rząd nie
zaprezentował rozwiązań w docho-
dach i wydatkach, by wypełnić ten
koszt. Dlatego grozi wzrost deficytu ge-
neral government do 2,2  proc. w tym
roku i 2,8 w przyszłym, a nawet w 2020
roku do 3 proc. PKB deficytu rządowe-
go i samorządowego. Tyle że według
ekonomistów Fitch wpływ zapowie-
dzianych rozwiązań na tempo wzrostu
PKB będzie umiarkowany.

W połowie kwietnia amerykańska
agencja ratingowa S&P również za-
chowała dotychczasowy rating Polski
(na poziomie A– z perspektywą sta-
bilną, co stanowi siódmą pozycję
w 22-stopniowej skali i plasuje nas na
poziomie Hiszpanii). Przewiduje też – po-
dobnie jak większość analityków za-
granicznych – wzrost PKB w tym roku na
ok. 4 proc. Natomiast prognozuje po-
wolny wzrost deficytu sektora finan-
sów publicznych do 1,5 proc. w tym roku
i 2,6 proc. w przyszłym roku, co jest mniej
niż szacowały w tym samym czasie
inne instytucje finansowe. Analitycy
S&P nie negują potencjalnych zagrożeń,
jakie mogą wywołać wydatki „piątki
Kaczyńskiego”, dalszy deficyt finan-
sów publicznych czy wyższy import niż
eksport. Ich zdaniem przed dziurą bu-
dżetową obroni wzrost płac i zatrud-
nienia. 

Najbardziej optymistyczne spojrze-
nie zaprezentowała trzecia z najwięk-
szych agencji ratingowych – Moody’s.
W raporcie ogłoszonym 19 kwietnia
utrzymała dotychczasowy rating z per-
spektywą stabilną i podwyższyła pro-
gnozę tegorocznych wzrostu PKB
z 4,2 proc. do 4,4 proc. i w przyszłym
roku na 3,7. Nie widzi też zagrożenia dla
finansów wskutek rosnących wydat-
ków socjalnych. Deficyt sektora general
government przewiduje w tym roku na
1,8  proc. PKB, a w przyszłym na 2,6 proc.
Raport stwierdza: „Kluczową siłą kre-
dytową Polski jest odporność gospo-
darki, co odzwierciedla solidny i stabil-
ny wzrost gospodarczy z ostatnich lat,
a także skala i poziom bogactwa kra-
jowej gospodarki”. Ponadto „profil dłu-
gu sektora finansów publicznych jest
stabilny, a prawdopodobieństwo jego
osłabienia z uwagi na ekspansywną po-
litykę fiskalną rządu jest niewielkie”. 

Analitycy Moody’s uznali, że ob-
niżkę ratingu mogłoby spowodować
znaczne pogorszenie pozycji fiskalnej

i perspektywa niższego wzrostu go-
spodarczego m.in. wskutek szoku dla kli-
matu inwestycyjnego. Ponadto zagro-
żeniem byłby brak postępu w reformach
strukturalnych, bowiem zaszkodziłoby
to bezpośrednim inwestycjom zagra-
nicznym i wzrostowi gospodarczemu
w trudnej sytuacji demograficznej oraz
w razie zmniejszenia funduszy unij-
nych w perspektywie lat 2021–27. 

Raport wyraża oczekiwanie, że
„wdrożenie dodatkowych rozwiązań fi-
skalnych zarówno po stronie dochodo-
wej, jak i wydatkowej pozwoli utrzy-
mać skutki przedwyborczego pakietu
w ryzach krajowych reguł fiskalnych,
wobec faktu, iż władze podtrzymują
zobowiązanie do przestrzegania kra-
jowych oraz unijnych reguł fiskalnych”. 

Raport dodaje też: „Ostatnie refor-
my sądownictwa niosą ryzyko osłabie-
nia niezależności systemu sądownictwa,
co ogranicza działanie konstytucyjnego
systemu kontroli i równowagi, a także
praworządność. (...) Skutkuje to stop-
niowym pogarszaniem się siły instytu-
cjonalnej Polski, co znalazło odzwier-
ciedlenie w pogorszeniu się wyniku
kraju w kategorii praworządności
wskaźników WGI”.

Hamulce i bodźce wzrostu
W poważnym stopniu w kwietnio-

wym raporcie Bank Światowy nie prze-
widuje wpływu „piątki Kaczyńskiego” na
polski wzrost gospodarczy. Jak ocenia-
no w styczniu, spadnie z 5,1 proc.
w 2018) do 4  proc. w 2019 proc. i 3,6  proc.
w 2020 roku, co i tak byłoby jednym
z najlepszych wyników w Europie). Eko-
nomiści BŚ uważają, że stanie się tak
dzięki wysokiej konsumpcji prywatnej,
a także inwestycjom, na których korzyść
działają niskie stopy procentowe i do-
stępność środków unijnych. Natomiast
hamulcem staje się spowolnienie na
świecie. Znamienna jest opinia rapor-
tu BŚ, że wzrost polskich wydatków
socjalnych może przyspieszyć rozwój
gospodarczy, ale kosztem zwiększe-
nia deficytu budżetowego.

Podobne prognozy zawarł ogłoszo-
ny raport Międzynarodowego Funduszu
Walutowego (World Economic Outlook).
Tegoroczny wzrost PKB ma wzrosnąć
o 3,8 proc., a w 2020 roku o 3,1 proc., zaś
w następnych trzech latach po 2,8  proc.
Autorzy raportu zwiększyli nieco dane
dotyczące lat 2019 i 2020 w porównaniu
z poprzednimi przewidywaniami. Po-
zytywne „poprawki” dotyczą także in-
flacji (w tym roku 2 proc., a w 2020 roku
– 1,9) i bezrobocia (odpowiednio 3,6

i 3,5). Analiza BŚ i MFW zgodnie uzna-
je, że stosunkowo wysokie tempo roz-
woju to następstwo poziomu konsump-
cji prywatnej i inwestycji z funduszów
unijnych. 

MFW wyliczył, że w tym roku pod
względem wartości PKB na głowę lud-
ności Polska może prześcignąć o 65 do-
larów Portugalię (w 2018 roku – 33 409
dol.), bo jej tempo rozwoju będzie znacz-
nie słabsze. Dodajmy że Polska osią-
gnęła juz w Europie 21. miejsce pod
względem bogactwa. Ale przed nami są
Słowacja, Słowenia, Czechy, Estonia
i Litwa. 

Pozytywne szacunki rozwoju go-
spodarki polskiej osłabiają prognozy
w zrewidowanych bazach danych MFW
– IMFDataMapperoku Według nich już
w przyszłym roku deficyt finansów pu-
blicznych dojdzie do 3,1 proc. PKB.
Gdyby to nastąpiło, przekroczony był-
by limit UE. To zaś oznacza rozpoczęcie
unijnej procedury nadmiernego deficytu
i ryzyko dotkliwych konsekwencji.

Portal ekonomiczny FocusEcono-
mics w marcowym raporcie zwraca
uwagę, że tempo rozwoju w tym roku bę-
dzie osłabione niepewnością globalnej
sytuacji i ostatnim etapem cyklu bizne-
sowego. W kraju wydatki konsumpcyj-
ne i inwestycje zostaną dotknięte niż-
szym wzrostem płac i kredytów. Na
froncie zewnętrznym pewne spowol-
nienie w strefie euro dotknie aktywność
gospodarczą nastawioną na eksport.
Dlatego analitycy FocusEconomics prze-
widują wzrost gospodarczy w tym roku
na 3,6 proc., a w przyszłym – 3,1. Znacz-
nie może zwiększyć się inflacja – do
2,1 proc. w obecnym roku i 2,4 proc.
w następnym. Produkcja przemysłowa
w 2019 roku ma wzrosnąć o 4,7 proc.
(mniej niż w ub.r.), a w 2020 roku
– o 4,6 proc. W nieco większym stopniu
analitycy przewidują spowolnienie wzro-
stu prywatnej konsumpcji – do 4,1 proc.
w tym roku i 3,4 proc. w przyszłym. 

Kwietniowy raport FocusEconomics
podzielił optymistyczne prognozy ana-
liz cytowanych instytucji finansowych
i gospodarczych. Co więcej, w niektó-
rych punktach poprawił in plus własne
szacunki marcowe. Wzrost PKB w 2019
roku zwiększył o 0,1 pkt., a w 2020 roku
o 0,2 pkt. Przewidywany wzrost produkcji
przemysłowej podniesie się w tym roku
o 0,4 pkt. (choć zmniejszył o 0,1 pkt
w 2020 roku), prywatnej konsumpcji
o 0,3 pkt. i w 2020 roku tak samo. Pane-
liści FocusEconomics obniżyli tylko pro-
gnozę dotyczącą inwestycji – o 0,4 pkt.
w tym roku i o 0,2 pkt. w następnym. �
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Business Centre Club
Przygotowywany od kilku miesięcy

przez Ministerstwo Finansów kluczowy
dokument czteroletniego planu finan-
sowego rządu musiał być w ostatnich
kilku tygodniach znacząco zmieniony
w reakcji na wyborczy pakiet pięciu ini-
cjatyw prezesa partii rządzącej – twier-
dzi prof. Stanisław Gomułka, główny
ekonomista BCC. W rezultacie powstał
plan, który jest odważną próbą pogo-
dzenia interesu wyborczego PiS z inte-
resem długofalowym kraju. Ten kom-
promis został zbudowany na funda-
mencie szeregu optymistycznych zało-
żeń oraz przesuwania rozwiązywania
problemów z „tu i teraz” na dalszą
przyszłość. 

Tak zwana 13. emerytura lub renta
ma być wypłacona tylko w roku 2019, tuż
przed wyborami do Sejmu i Senatu. Wy-
borcza motywacja tego wydatku pu-
blicznego jest zatem ewidentna. Nowe
dodatki 6000 zł rocznie na pierwsze
dziecko w wieku do lat 18 mają dotyczyć
wszystkich rodzin, niezależnie od ich do-
chodów i być wypłacane począwszy od
połowy lipca 2019 roku. Koszt tej inicja-

tywy wydatkowej to 9,6 mld zł już w 2019
roku, a w kolejnych latach ok. 20 mld zł
rocznie. Zatem, poszerzony w ten spo-
sób program Rodzina 500 Plus, będzie
kosztował w 2020 roku i później nieco
ponad 40 mld zł, czyli około 2 proc. pro-
duktu krajowego brutto. Rząd począt-
kowo wiązał ten program z zadaniem
przeciwdziałania spadkowi liczby lud-
ności. Jak dotąd, efekt demograficzny
programu jest jednak praktycznie ze-
rowy. W obecnym dokumencie o tym
celu już się więc nie wspomina. Cele
tego bardzo kosztownego programu,
bodaj – w relacji do PKB – najbardziej
kosztownego w całej UE, są w roku wy-
borczym ewidentnie polityczne. 

Plan przewiduje likwidację Otwar-
tych Funduszy Emerytalnych. Ta likwi-
dacja oznacza bezpośrednią pomoc
dla budżetu państwa, szacowaną przez
Ministerstwo Finansów na nieco ponad
19 mld zł, ale rozłożoną tylko na lata
2020 i 2021, więc ma pomóc w finan-
sowaniu w tych dwóch latach obietnic
wyborczych. Rząd mógł przejąć wszyst-
kie 162 mld zł poprzez przesunięcie ich
w całości do ZUS-u, np. do Funduszu

Rezerwy Demograficznej (FRD), ale
tego na szczęście nie proponuje. Nie
wiadomo jednak, ile z sumy 162 mld zł
trafi do FRD, a ile na prywatne, indy-
widualne konta emerytalne (IKE). Rząd
zakłada, że około 80 proc. trafi do
IKE. 

Wprowadzenie „opłaty przekształ-
ceniowej” w wysokości 15 proc. tylko od
środków przekazywanych do IKE może
zachęcić członków OFE do wyboru
ZUS-u. Środki przejęte przez ZUS trze-
ba traktować jako rezerwę budżetową
rządu. Przejmowane środki są niemal
całkowicie w formie akcji przedsię-
biorstw. ZUS potrzebuje środków płyn-
nych, więc na giełdzie może pojawić się
nowa podaż akcji. Im większa ta podaż,
tym na krótką metę lepiej dla rządu i fi-
nansów publicznych, ale gorzej dla
prywatnych właścicieli akcji oraz przy-
szłych podatników i emerytów. 

Rząd wraca do propozycji likwida-
cji górnego limitu na składki emerytal-
ne, co da ZUS-owi, a pośrednio bu-
dżetowi, przez szereg lat około 5–7 mld
rocznie. Organizacje przedsiębiorców
miały zdecydowanie negatywną opinię

Nie ma na to
sposobu

Czy istnieje możliwość
pogodzenia ambicji poli-
tycznych partii rządzącej

z przyszłością polskiej gospo-
darki? Nie wygląda na to. Rząd

szasta obietnicami wyborczymi jak czar-
noksiężnik, nie licząc się z podpowiedziami

ekonomistów i przedsiębiorców.



o tej propozycji. Do czasu pojawienia się
„piątki” Kaczyńskiego rząd dawał do
zrozumienia, że z tej propozycji zrezy-
gnuje. 

MF zakłada dalsze, bardzo znacz-
ne efekty uszczelniania w systemie po-
datkowym – 7,4 mld zł w 2019 roku i do-
datkowe 9,7 mld zł w 2020 roku, czyli
łącznie aż około 17 mld zł do roku
2020. Ta bardzo optymistyczna pro-
gnoza wskazuje na to, że ujemne efek-
ty zjawiska procykliczności w podatku
VAT są ignorowane. Tymczasem dane
MF za pierwsze trzy miesiące 2019
roku pokazują znaczne odchylenie w dół
wpływów z podatku VAT, nawet lekki
spadek w porównaniu z I kw. 2018 roku.
Pojawienie się tej optymistycznej pro-
gnozy wydaje się być kolejną reakcją
obronną minister finansów na politycz-
ny pakiet wydatkowy prezesa Kaczyń-
skiego. 

Podnosi się cła na alkohol i papie-
rosy o 3 pp. Ten wzrost podatku może
być uznany za mało kontrowersyjny, bo
podyktowany troską o zdrowie. 

Zakłada się optymistycznie, cho-
ciaż nie ewidentnie nierealistycznie,
że wzrost PKB będzie nadal szybki.
Rząd zakłada bowiem, że tempo wzro-
stu PKB wyniesie 4,0 proc. w 2019 roku;
3,7 proc. w 2020 roku; 3,4 proc. w 2021
roku oraz 3,3 proc. w roku 2022. Tę opty-
mistyczną ścieżkę wzrostu przyjmuje się
pomimo tego, że analitycy MF ocenia-
ją, iż poziom PKB był już w 2018 roku
o 1,6 proc. powyżej potencjalnego po-
ziomu, w porównaniu z nadwyżką
0,5 proc. w skali całej UE. Ta nadwyżka
1,6 proc. ma być utrzymana w roku 2019.
Szacunek MF jest ważną informacją, po-
nieważ wskazuje na oficjalną ocenę du-
żej skali prawdopodobnego obniżenia
tempa wzrostu PKB w latach 2020–
2022. 

Analitycy MF założyli możliwość
wzrostu liczby pracujących (teraz 16,5
mln osób) o 0,2 proc. w 2019 roku,
utrzymanie tej liczby w kolejnych latach
bez zmian, pomimo spadku podaży
pracy o około 0,5 mln osób w wyniku ob-
niżenia oficjalnego wieku emerytalne-
go oraz kontynuację dobrej koniunktu-
ry zagranicznej w najbliższych latach.
Dokument rządowy nie zauważa, że bez
napływu pracowników z Ukrainy i in-
nych krajów w ostatnich kilku latach,
w skali około 1,5 mln osób, PKB Polski
byłby o około 10 proc. niższy niż jest te-
raz, z niesłychanie negatywnymi skut-
kami dla stanu i stabilności finansów
państwa. Plan rządowy ignoruje możli-
wość znacznego zmniejszania się licz-

by pracowników zagranicznych w Pol-
sce. Takie zmniejszenie przełożyłoby się
bowiem na znacznie mniejsze dochody
podatkowe. 

Efektem tych optymistycznych za-
łożeń jest (bez uwzględnienia tzw. dzia-
łań jednorazowych) wzrost deficytu
całego sektora finansów publicznych
z poziomu 0,4 proc. PKB w 2018 r. do
1,7 proc. w roku 2019, ale tylko 0,9 proc.
w 2020 roku, 0,5 proc. w 2021 roku oraz
0,7 proc. w roku 2022. W ten sposób, po-
tencjalne, poważne problemy fiskalne
rządu i państwa zostały przesunięte
w czasie o kilka (2–5?) lat. Omawiany
dokument zakłada ponadto, także bar-
dzo optymistycznie, że nie będzie
w przyszłości wzrostu udziałów w PKB
ani wydatków na zdrowie, ani na szkol-
nictwo. Zakłada też silny spadek tem-
pa wzrostu PKB dopiero w dłuższej
perspektywie. 

Dla przedsiębiorców i ekonomistów
ważne są przewidywania rządu doty-
czące inwestycji. Dotychczasowa poli-
tyka rządu promowała wzrost kon-
sumpcji kosztem inwestycji. Czy tak
ma być nadal? 

Według omawianego dokumentu
rządowego, łączne nakłady brutto na
środki trwałe wyniosły w Polsce 18,7 proc.
PKB w 2018 roku i wyniosą 18,6 proc.
PKB w roku 2019. Udział inwestycji pu-
blicznych w PKB w latach 2008–2015 wy-
niósł 4,9 proc., ale tylko 3,9 proc. w la-
tach 2016–2018. 

Głównym celem „planu Morawiec-
kiego” sprzed trzech lat było podnie-
sienie udziału wszystkich nakładów,
prywatnych (krajowych i zagranicz-
nych) oraz publicznych, na inwestycje
w środki trwałe do 25 proc. PKB, przy
równoczesnym zmniejszeniu roli inwe-
stycji zagranicznych oraz finansowania
UE. O tym ważnym celu, z punktu wi-
dzenia długofalowego interesu kraju,
omawiany dokument nawet nie wspo-
mina. 

Taki WPFP jest najwyraźniej akcep-
towalny politycznie dla Jarosława Ka-
czyńskiego, któremu zapewne zależy
przede wszystkim na utrzymaniu PiS
przy władzy przez przynajmniej kolejną
kadencję, a merytorycznie może być ak-
ceptowalny dla minister finansów, któ-
rej zależy prawdopodobnie przede
wszystkim – jak zwykle ministrom fi-
nansów – na niedopuszczeniu do prze-
kroczenia przez dług publiczny kon-
stytucyjnego limitu 60 proc. PKB. 

Wiele założeń tego kompromiso-
wego planu jest obarczone wysokim ry-
zykiem w odniesieniu do dochodów i wy-

datków budżetu państwa w roku 2020 i
później. Ryzyko przekroczenia przez
deficyt sektora finansów publicznych
unijnego limitu 3 proc. PKB przez szereg
lat jest w rezultacie duże, ale ryzyko
przekroczenia przez dług publiczny
konstytucyjnego limitu 60. proc. PKB wy-
daje się być stosunkowo umiarkowane
w dłuższej perspektywie, w najbliż-
szych latach niewielkie. 

Konfederacja Lewiatan
Od wielu miesięcy toczy się w Polsce

dyskusja o cenach energii. Konfedera-
cja Lewiatan postanowiła wystosować
w tej sprawie pismo do ministra ener-
getyki Krzysztofa Tchórzewskiego: „Sza-
nowny Panie Ministrze, w imieniu Kon-
federacji Lewiatan przesyłam stano-
wisko Związku Pracodawców Prywat-
nych Energetyki, członka Konfederacji,
zawierające propozycje rozwiązania
problemów powstałych w wyniku za-
mrożenia cen sprzedaży energii elek-
trycznej w 2019 roku. 

Członkami Lewiatana są zarówno
przemysłowi odbiorcy energii, wytwór-
cy energii ze źródeł odnawialnych, jak
i spółki obrotu. Wszystkie te grupy są
bardzo zaniepokojone rosnącym cha-
osem wywołanym ustawą z 28 grudnia
2018 roku o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz stanem prac nad roz-
porządzeniem wykonawczym. 

W powszechnym przekonaniu usta-
wa jest bardzo szkodliwa dla rozwoju
konkurencyjnego rynku energii w Polsce.
Dla odbiorców szczególnie istotne jest
zagrożenie brakiem ofert sprzedaży
w 2019 roku, trudna do wykluczenia ko-
nieczność zwrotu pomocy publicz-
nej, nieunikniony wzrost poziomu cen
w 2020 roku (po ich zamrożeniu w 2019)
oraz zahamowanie prac rządowych
nad ustawą o wsparciu przemysłu ener-
gochłonnego, co wydaje się być po-
średnim skutkiem przyjęcia ustawy prą-
dowej. 

W swym stanowisku ZPPE propo-
nuje podział odbiorców energii na trzy
grupy i zastosowanie zróżnicowanych,
uwzględniających specyfikę tych grup
mechanizmów okresowej ochrony. Pra-
gniemy podkreślić, że zgodne z prawem
polskim i unijnym rozwiązanie proble-
mu kształtowania cen sprzedaży ener-
gii elektrycznej w 2019 musi nastąpić jak
najszybciej. Bylibyśmy zobowiązani za
możliwość przedstawienia propono-
wanych rozwiązań na spotkaniu z Pa-
nem Ministrem”.

CZR

www.rynekinwestycji.pl

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW 73



www.rynekinwestycji.pl

GOSPODARKA74

Dochody i rozchody
Wcześniejsze prognozy były

mniej optymistyczne. W lutym br.
Komisja Europejska szacowała, że
w tym roku produkt krajowy brutto
wzrośnie w Polsce tylko o 3,5 proc.
Zmianę sytuacji, jak szacuje KE,
przyniosły transfery socjalne, a za
tym wzrost konsumpcji. 

„Wzrost transferów socjalnych
będzie działał jako dodatkowy bo-
dziec do około połowy 2020 roku” –
piszą analitycy z Brukseli. Przewi-
dują oni jednocześnie wolniejsze
tempo wzrostu inwestycji publicz-
nych. Prywatne mają natomiast
przyspieszyć. Przedsiębiorców skło-
nią do tego: wysoki poziom wyko-
rzystania mocy produkcyjnych, ni-
skie stopy procentowe i duży popyt.

Dobrze będzie też w eksporcie.
„Biorąc pod uwagę jej silną mię-
dzynarodową konkurencyjność, Pol-
ska ma nadal zwiększać udział
w eksporcie na jej kluczowych ryn-
kach” – podkreślono w raporcie.
Sprzedaż za granicę ma się nadal
zwiększać, ale w wolniejszym tem-
pie niż w 2017 i 2018 roku ze wzglę-
du na spowolnienie w światowym
handlu. Na rynku pracy też utrzy-
mają się pozytywne tendencje. Po-
szukiwanie pracowników zaowo-
cuje wzrostem płac na poziomie ok.
8 proc. „Po kilku latach szybkiego
spadku poziom bezrobocia ma się
zmniejszyć jedynie marginalnie
w 2019 i 2020 roku, osiągając nowe
rekordowe minimum – 3,5 proc.”
– czytamy w raporcie Komisji.

Mniej korzystna dla konsu-
mentów jest zapowiedź wzrostu in-
flacji. W 2019 roku osiągnie ona
poziom 1,9 proc., a w roku 2020
– 2,5 proc. Ma to wynikać ze wzro-
stu płac i cen energii elektrycznej,

Niewiele powodów do niepokoju
Komisja Europejska ogłosiła swoje prognozy na bieżący rok. Wynika z nich, że polska
gospodarka ma się zdecydowanie dobrze. Jej wzrost na poziomie 4,2 proc. lokuje nas
na drugim miejscu w krajach Unii Europejskiej. Pierwszą pozycję zajmuje Malta. 

Maciej Otrębski



do których uwolnienia musi dojść
w przyszłym roku. 

Co nam zagraża? „Istnieje ryzyko,
że obawy o instytucjonalną jakość pol-
skiego wymiaru sprawiedliwości mogą
wpłynąć negatywnie na decyzje inwe-
stycyjne szybciej lub mocniej, niż za-
kładano” – podkreślono w raporcie.

Gorzej będzie z deficytem budże-
towym. Wyniesie on 1,6 proc. w tym roku.
Komisja wzięła jednak pod uwagę wpły-
wy do budżetu z likwidacji drugiej czę-
ści Otwartych Funduszy Eemerytal-
nych. „Głównymi czynnikami są: niższe
tempo wzrostu dochodów budżetowych
z tytułu podatków pośrednich po wdro-
żeniu rozwiązań, mających na celu ad-
ministracyjne ustalanie cen prądu od
początku 2019 roku; znaczny wzrost
transferów socjalnych dla emerytów
oraz gospodarstw domowych o średnim
i wyższym dochodzie, posiadających
dzieci” – napisano.

Inny punkt widzenia
Według innych analityków, nad pol-

ską gospodarką zbierają się czarne
chmury. Inflacja rośnie, pensje już nie,
dojdą nowe podatki, bo rząd musi szu-
kać pieniędzy na spełnienie obietnic so-
cjalnych. 

Z takim rokiem, jak miniony, musimy
się już pożegnać. Symptomy zadyszki
widać wyraźnie. Produkcja zaczęła ha-
mować. Przedsiębiorcy w odpowie-
dziach na ankiety PMI nie wróżą nic do-
brego. Wskaźnik spadł poniżej 50 pkt.,
co oznacza fazę spowolnienia. To by
świadczyło, że wzrostu inwestycji pry-
watnych nie będzie. Powoli hamuje też
konsumpcja prywatna. I będzie jeszcze
bardziej hamować z powodu wzrostu in-
flacji. Na razie rząd zablokował pod-
niesienie opłat za prąd, ale długo tego
nie utrzyma. Nawet Narodowy Bank Pol-
ski prognozuje, że ceny w tym roku wzro-
sną o 3,2 proc. Nałoży się na to tzw. opła-
ta emisyjna od paliw, narzucona przez
rząd. Uderzy to przede wszystkim w sła-
bo zarabiających i tych, którzy swoje
oszczędności trzymają na lokatach
bankowych. 

Na pewno też odczujemy zmiany
w gospodarce globalnej. Gdyby brexit
zakończył się chaotycznie, zarówno

gospodarka brytyjska, jak i europejska
poniosą poważne straty. Dotyczy to
również Polski. To, co się będzie działo
na Wyspach, będzie miało przełożenie
na sytuację we Włoszech. Kraj ten jest
zadłużony do granic możliwości, co
może być wstępem do Italbrexitu. Mia-
łoby to dramatyczne skutki także dla Pol-
ski. Osłabienie złotego, załamanie eks-
portu, skok bezrobocia. 

Dokłada się do tego prognoza agen-
cji Fitch. Według niej deficyt sektora fi-
nansów publicznych wzrośnie w okoli-
ce 3 proc. PKB. Znajdziemy się więc
przed granicą, której przekroczenia
nie dopuszcza Unia Europejska. 

Wzrost porównywalny z ubiegłym
rokiem, czyli ok. 5 proc., będzie nie do
powtórzenia. Zdecydują o tym wojny
handlowe, które wpłyną na spadek
koniunktury u naszego najważniejsze-
go partnera handlowego, czyli Nie-
miec. 

– Dotychczas polski PKB był niemal
odporny na to zjawisko, ale załamanie
wskaźników zamówień eksportowych
sugeruje, że polska gospodarka odczuje
to w 2019 roku – uważa Rafał Benecki,
główny ekonomista ING. 

Wzrostowi pomagać ma za to kon-
sumpcja stymulowana przez wzrost

dochodów oraz niskie stopy. – Popyt kra-
jowy będzie wspierany także przez na-
kłady inwestycyjne, w tym inwestycje pu-
bliczne, współfinansowane z funduszy
europejskich – powiedział Daniel Pie-
karek, ekonomista BPS.

Na rynku pracy też nastąpią zmia-
ny. – Znaczne ograniczenia podażowe
oraz oznaki przynajmniej umiarkowa-
nego osłabienia popytu na pracę, zwią-
zane z hamowaniem gospodarki, spo-
wodują zmniejszenie spadku bezrobo-
cia – powiedział Piotr Bujak, główny eko-
nomista PKO BP.

Należy się jednak spodziewać
wzrostu cen. Inflacja przekroczy cel in-
flacyjny, ustalony przez Narodowy
Bank Polski (2,5 proc.). – Częściowo bę-
dzie to efekt rosnących cen energii, ale
nasilać się będzie też presja inflacyj-
na ze strony gospodarki – uważa
Grzegorz Maliszewski, główny eko-
nomista Banku Millennium. – Rosnące
płace i zwyżki kosztów produkcji za-

czną przekładać się na wyższe ceny
dóbr i usług. 

Mimo wzrostu deficytu budżetowe-
go uda się utrzymać zapisaną w kon-
stytucji wielkość długu publicznego.
Może on pozostać na poziomie poniżej
50 proc. – Solidne tempo wzrostu go-
spodarczego wpływa stabilizująco na
poziom długu publicznego – przekonuje
dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista
Pekao SA. – Pozytywny wpływ mogą
mieć także rosnąca ściągalność po-
datków i wyższe dochody z VAT, noto-
wane dzięki rosnącej inflacji konsu-
menckiej. Ci ekonomiści, którzy w 2019
roku spodziewają się osłabienia złote-
go, zwracają uwagę, że to właśnie
może być czynnik, który będzie ciągnąć
zadłużenie w górę.

Na parkiecie i na polu
Również Giełda Papierów Warto-

ściowych w Warszawie może odczuć
światowe zawirowania. Według Pawła
Durjasza, głównego ekonomisty PZU,
wzrost obaw o zbliżające się globalne
spowolnienie gospodarcze może przy-
nieść większą zmienność. – Indeksy gieł-
dowe zwykle reagują wyprzedzająco na
cykliczne wahania wzrostu gospodar-
czego – powiedział. 

Optymistką jest za to Agata Filipo-
wicz-Rybicka, menedżer ds. strategii
rynków finansowych w Alior Banku. – In-
deks powinien nadal korzystać z utrzy-
mujących się dobrych perspektyw go-
spodarczych w Polsce, a potencjał pod-
wyżek stóp procentowych będzie sprzy-
jał wycenie banków stanowiących więk-
szość w indeksie – przekonuje.

Polska wieś za to się burzy. – O ile
wzrost popytu krajowego pozostanie
względnie silny i stabilny, o tyle eksport
zależy od koniunktury globalnej, a ta bę-
dzie kształtowana w większej mierze niż
dotychczas przez decyzje polityczne –
mówi Michał Dybuła, główny ekonomi-
sta BGŻ BNP Paribas.

Największe zagrożenie wewnętrzne
jest związane z rynkiem pracy, co do-
tyczy także wsi. – Napływ ukraińskich
imigrantów wyhamowuje – mówi Piotr
Kalisz, główny ekonomista Citi. – Nawet
jeśli wzrost płac nie spełni wcześniej-
szych wygórowanych oczekiwań, będzie
on znacznie wyższy od wydajności. Do
tego koszty pracy mogą być zwiększa-
ne przez zmiany prawne, w tym Pra-
cowniczy Plan Kapitałowy – dodaje. – No
i wybory. Kolejna kadencja hojnego
PiS przypadłaby na spowolnienie (robi
się naprawdę groźnie!), a koalicja opo-
zycji może być chwiejna. �
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Wzrost transferów socjalnych będzie działał jako
dodatkowy bodziec do około połowy 2020 roku
– piszą analitycy z Brukseli.
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Na pierwszy rzut oka chciałoby się
stosować do nich zasady wła-
ściwe dla spółek kapitałowych.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
różnią się jednak tym, że nie są osoba-
mi prawnymi, a nadto stanowią zrze-
szenie osób, a nie kapitałów. Jak zatem
wygląda opodatkowanie spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych? 

Ze względu na specyficzny cha-
rakter tych podmiotów nie będą one
podlegały opodatkowaniu CIT, o ile po-
dejmowane przez spółdzielnię lub
wspólnotę mieszkaniową czynności
będą mieściły się w ramach „gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi”.
W pozostałych przypadkach spółdziel-
nia lub wspólnota mieszkaniowa zapłaci
19-procentowy podatek.

Czy dochody 
spółdzielni i wspólnot 
są opodatkowane?

Co do zasady spółdzielnie, jako
osoby prawne, powinny podlegać opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym od
osób prawnych, zgodnie z przepisami
ustawy o CIT. Niewątpliwie jednak akt
ten wskazuje na pewne wyłączenia. Zo-
stały one zawarte między innymi w art.
17 ust. 1 pkt 44 ustawy. 

Zgodnie z tymi regulacjami wyłą-
czeniu spod opodatkowania podlega-
ją dochody spółdzielni mieszkanio-
wych, wspólnot mieszkaniowych, to-
warzystw budownictwa społecznego
oraz samorządowych jednostek orga-
nizacyjnych prowadzących działalność
w zakresie gospodarki mieszkaniowej,

uzyskane z gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi części przeznaczonej na
cele związane z utrzymaniem tych za-
sobów, z wyłączeniem dochodów uzy-
skiwanych z innej działalności gospo-
darczej niż gospodarka zasobami
mieszkaniowymi.

Wszystko zależy 
od charakteru działalności

Precyzyjne określenie zasadności
opodatkowania wymaga zatem odnie-
sienia się do charakteru działalności
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Osiągnięty przez te podmioty zysk,
pomniejszony o podatek dochodowy
oraz dodatkowe obciążenia, nazywany
jest nadwyżką bilansową. W oparciu
o uchwałę walnego zgromadzenia pod-

Opodatkowanie spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe stanowią bardzo specyficzną konstrukcję
prawną. Ze względu na swoją złożoną i szczególną strukturę posiadają odrębny 
sposób opodatkowania. 



lega ona podziałowi proporcjonalnie do
posiadanych przez członków spółdzielni
udziałów. To, co spółdzielnia lub wspól-
nota mieszkaniowa posiada, zawiera się
w trzech zasadniczych filarach. Po
pierwsze w funduszu udziałowym. Po-
wstaje on z wpłat udziałów poszcze-
gólnych członków, a także z odpisów na
udziały członkowskie, jeżeli doszło do
podziału nadwyżki bilansowej i innych
źródeł określonych w odrębnych prze-
pisach. Po drugie w funduszu zasobo-
wym, który opiera się na wpisowym czę-
ści nadwyżki bilansowej. Po trzecie na-
tomiast w funduszu wkładów istnieją-
cego tylko w niektórych spółdzielniach,
wymagających wniesienia wkładu, któ-
ry podlega zwrotowi i nie uczestniczy
w pokryciu straty. Przekładając to na
stronę praktyczną, utrzymanie wszelkich
przestrzeni służących prawidłowemu
korzystaniu z lokali mieszkalnych nie
podlega opodatkowaniu. Jeżeli jednak
spółdzielnia osiąga dochód z wynajmu
lokali użytkowych osobom fizycznym lub
prawnym, to taki dochód nie podlega
zwolnieniu, ponieważ nie mieści się
w „gospodarce zasobami mieszkanio-
wymi”.

Gospodarka zasobami 
mieszkaniowymi

Dochodem spółdzielni lub wspólnoty
mieszkaniowej będzie zatem po pierw-
sze dochód faktycznie uzyskany z da-
nego udziału, w tym również dochód
przeznaczony na podwyższenie fun-
duszu udziałowego oraz dochód, który
stanowi równowartość kwot przekaza-
nych na ten fundusz z innych funduszy.
Po drugie dochód obejmujący wartość
majątku otrzymanego w związku z li-
kwidacją spółdzielni lub wspólnoty
mieszkaniowej. Dochód osiągnięty dzię-
ki zyskom spółdzielni lub wspólnoty
opodatkowany jest na zasadach ry-
czałtu, w oparciu o stawkę 19 proc. 

Należy jednak pamiętać, że w tej sy-
tuacji możemy mieć do czynienia ze
zwolnieniem. Skorzystanie z niego bę-
dzie wymagało jednak łącznego speł-
nienia kilku przesłanek. Wypłacającym
dywidendę oraz inne przychody z tytu-
łu udziału w zyskach osób prawnych
musi być bowiem spółka, będąca po-
datnikiem podatku dochodowego i ma-
jąca siedzibę w Polsce. Po drugie tym,
który uzyskuje dochód – i jednocześnie
jest jego odbiorcą – musi być spół-
dzielnia. W praktyce zatem omawiane
zwolnienie skupia się na dywidendach
z tytułu udziału w zyskach osób praw-
nych. Zwolnienie to znajdzie jednak

zastosowanie tylko wtedy, gdy spół-
dzielnia uzyskująca dochód posiada
udziały (akcje) w spółce wypłacającej te
należności nieprzerwanie przez okres
dwóch lat, a nadto, gdy ten okres upły-
wa po dniu uzyskania tych dochodów. 

W przypadku niedotrzymania tych
terminów po stronie spółdzielni pojawi
się obowiązek podatkowy w wysokości
19 proc. dochodów wraz z odsetkami.
Oczywiście, przepisów dotyczących
zwolnienia nie stosuje się wówczas,
gdy byłoby to sprzeczne w danych oko-
licznościach z przedmiotem lub celem
tych przepisów albo cel transakcji lub
sposób działania był sztuczny.

Co stanowi 
dochód wspólnoty?

Innym aspektem opodatkowania
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
jest zagadnienie gospodarki zasobami
mieszkaniowymi. Na podstawie art. 17
ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT zwolnienie od
opodatkowania oparte jest w dużej
mierze właśnie na pojęciu „gospodar-
ki zasobami mieszkaniowymi”. Tylko ta-
kie dochody będą bowiem podlegały
zwolnieniu. Czym jest ta tajemnicza
gospodarka zasobami mieszkaniowy-
mi? Opierając się dodatkowo na usta-
wie o spółdzielniach mieszkaniowych,
trzeba wskazać, że pod pojęciem za-
sobów mieszkaniowych należy rozu-
mieć lokale mieszkalne, pozostałe po-
mieszczenia i urządzenia, które wcho-
dzą w skład budynku mieszkalnego, lub
które znajdują się poza nim, których to
istnienie jest niezbędne dla prawidło-
wego korzystania z mieszkań. 

Z powyższego wynika, że w ra-
mach zasobu mieszkaniowego bę-
dziemy mieli nie tylko same mieszkania,
ale również takie przestrzenie jak piw-
nice, strychy, garaże i pomieszczenia
administracyjne budynku. Naczelny
Sąd Administracyjny w jednym z wy-
danych wyroków stwierdził, że „pod
pojęciem gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi należy rozumieć działania,
mające na celu utrzymanie substancji
pomieszczeń mieszkalnych w należytym
stanie”. 

Tym, co wyróżnia elementy wcho-
dzące w skład gospodarki zasobami
mieszkaniowymi, jest niewątpliwie ich
mieszkalna funkcja. Opodatkowane
nie będą zatem m.in. wszelkiego rodzaju
opłaty związane z użytkowaniem loka-
li mieszkalnych, czynsze, odsetki za
zwłokę od nieterminowych wpłat tych
opłat lub czynszów itd. Takie stanowisko
potwierdził również minister finansów

w wydanej interpretacji ogólnej z 5 mar-
ca 2008 roku. Odniósł się wtedy dość
szczegółowo do postanowień art. 17 ust.
1 pkt 44 ustawy o CIT, regulujących zwol-
nienia podatkowe.

Jakie dochody zostaną 
opodatkowane?

Skoro zatem wiadomo, co podlega
wyłączeniu, należałoby również wska-
zać, jakie dochody zostaną opodatko-
wane. Ustawa wskazuje, że będą to
wszystkie dochody osiągnięte z innej
działalności gospodarczej niż gospo-
darka zasobami mieszkaniowymi, nie-
zależnie od celu, na jaki zostanie prze-
kazany. 

Mówimy zatem o działalności, któ-
ra nie stanowi podstawy działania spół-
dzielni i wspólnot mieszkaniowych.
W ramach tego należałoby wymienić
m.in. wynajmowanie lokali użytkowych,
wynajmowanie powierzchni budynków
mieszkalnych (dachów, elewacji itd.)
pod reklamy, ustawienie anten sateli-
tarnych itp.

Opodatkowanie spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych

Bez względu na to, czy spółdzielnia
lub wspólnota mieszkaniowa osiąga do-
chody z działalności zwolnionej od opo-
datkowania, czy też mu podlegającej,
podmiot ten zobowiązany jest do zło-
żenia zeznania CIT-8. Obowiązek ten ist-
nieje nawet w sytuacji, gdy spółdzielnia
lub wspólnota mieszkaniowa poniesie
stratę lub wykaże dochód zerowy. 

Ze względu na swoją wielowąt-
kowość opodatkowanie spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych może oka-
zać się problematyczne. Jak bowiem wy-
nika z powyższych rozważań, możliwe
jest zminimalizowanie obciążeń po-
datkowych spółdzielni i wspólnot miesz-
kaniowych. Konieczne jest jednak opra-
cowanie odpowiedniej strategii, która
jednocześnie nie będzie wzbudzała po-
dejrzeń ze strony fiskusa, a zatem wszel-
kie przepływy finansowe będą dobrze
widoczne i w pełni uzasadnione.

radca prawny Robert Nogacki
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Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się 
w ochronie majątku, doradztwie strategicznym 

dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu 
sytuacjami kryzysowymi.
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Obecnie czas tradycyjnej go-
spodarki się kończy, a my we-
szliśmy w okres czwartej rewo-

lucji przemysłowej. Świadomi tego eu-
ropejscy politycy starają się wdrażać
strategię, by mieszkańcy starego kon-
tynentu mogli stać się jej beneficjenta-
mi. Czy im się to udaje?

Podzielona i wyniszczona wojną
Europa na początku drugiej połowy
XX wieku szukała sposobu na odbu-
dowę gospodarki i utrzymanie swojego
globalnego znaczenia w podzielonym
pomiędzy dwa mocarstwa świecie.
6 państw Starego Kontynentu postano-
wiło powołać wspólny rynek węgla i sta-
li, co stanowiło jeden z kluczowych im-
pulsów pozwalających wrócić Europie
na ścieżkę rozwoju. 

65 lat później rozwój gospodarki nie
opiera się na wydobyciu rudy, ale na da-

nych. Mechanizm współpracy i płyną-
cych z niego korzyści nadal jednak jest
skuteczną metodą budowania gospo-
darczej przewagi. W epoce Industry 4.0
Unia Europejska nadal stara się jak naj-
szerzej trzymać zasady kooperacji
i znoszenia barier. W związku z tym w
2015 roku opublikowano Strategię na
rzecz Jednolitego Rynku Cyfrowego. 

Strategia ta miała na celu realiza-
cję trzech głównych priorytetów. Po
pierwsze, co dość oczywiste, dalszą in-
tegrację rynku europejskiego. By do

Czy europejski 
rynek cyfrowy 
jest jednolity?

Współczesna Europa w dużym stopniu swoją pozycję 
zawdzięcza synergii, jaką przyniosło połączenie 
zaawansowanego przemysłu z modelem politycznym 
opartym na współpracy między jej krajami. 

Marcin Zmaczyński
Head of Marketing CEE 
w Aruba Cloud



tego doprowadzić, trzeba było nie tylko
dostosować przepisy, ale także nakło-
nić firmy do zniesienia sztucznych ba-
rier, jak miało to miejsce chociażby
przy zniesieniu dodatkowych opłat za ro-
aming. 

Po drugie strategia jest odpowiedzią
na nowe zagrożenia cyfrowego świata.
Cyberbezpieczeństwo, ochrona da-
nych osobowych czy chronienie naj-
młodszych przed nieodpowiednimi tre-
ściami to zadania, których skuteczna re-
alizacja wymaga kooperacji na po-
nadnarodowym szczeblu. 

Wreszcie, po trzecie Jednolity Rynek
Cyfrowy (w skrócie DSM) ma być im-
pulsem dla gospodarki opartej na da-
nych. Europejskie firmy, by skutecznie
konkurować z globalnymi liderami,
potrzebują odpowiedniego środowi-
ska do wzrostu, a także wsparcia ka-
pitału zarówno finansowego, ludzkie-
go, jak i intelektualnego. Według Ko-
misji Europejskiej, gdyby jednolity rynek
cyfrowy działał w pełni, to gospodarka
UE zyskałaby 415 mld euro rocznie. Jak
były realizowane te cele przez ostatnie
lata?

Równe prawa 
dla wszystkich Europejczyków

Mijająca kadencja Parlamentu Eu-
ropejskiego obfitowała w wydarzenia
o dużym znaczeniu dla technologicz-
nego świata. Unia pokazała, że chce
aspirować do roli organizacji ustana-

wiającej globalne standardy zarzą-
dzania cyfrową gospodarką. 

Przykładem takiego działania było
chociażby rozporządzenie RODO.  To
pierwszy przykład w globalnej historii
zakrojonej na tak szeroką skalę kwestii
regulacji danych osobowych. O ile
przed rozporządzeniem krajowi regu-
latorzy nie mieli większego wpływu
na globalnych graczy, którzy posiadali
ogromną swobodę operowania na-
szymi danymi, o tyle jego przyjęcie
zmieniło kompletnie paradygmat w tej
kwestii. 

Podobnie istotną rolę odegrały dzia-
łania w obszarze uspójnienia rynku
poprzez nakłonienie firm do równego
traktowania wszystkich obywateli UE, jak
to miało miejsce w przypadku wspo-

mnianego już ograniczenia geobloko-
wania. Sklepy internetowe nie mogą od-
mówić nam sprzedaży produktu tylko
dlatego, że mieszkamy w kraju innym
niż jego siedziba. Na tej samej zasadzie
potraktowano platformy streamingo-
we.

Kolejnym krokiem w otwieraniu ryn-
ku cyfrowego w Europie będzie wcho-
dzące 29 maja rozporządzenie o swo-
bodnym przepływie danych nieosobo-
wych. Unia w ten sposób daje zielone
światło dla rozwoju rynku np. Big
Data, IoT czy sztucznej inteligencji. Ko-
misja zobowiązała się wspierać do-
stawców IT przy tworzeniu kodeksów
postępowania branżowego. Podobny
kodeks opracowała już w 2016 roku
CISPE, organizacja zrzeszająca do-
stawców usług chmurowych, do której
należy m.in. Aruba Cloud. Kodeksy
obejmować powinny w szczególności in-
formacje o miejscu przechowywania lub
przetwarzania danych oraz kwestiach
technicznych dotyczących przetwarza-
nych informacji.

Koniec z ograniczeniami 
w streamingu 

Obecnie niezależnie od kraju, w ja-
kim się znajdujemy, możemy korzy-
stać np. z usług VOD, jakbyśmy nie ru-
szali się z domu. O jednolitym rynku
w tym obszarze nie ma jeszcze mowy.
Problem własności praw jeszcze długo
nie umożliwi pełnej unifikacji dostępu do

dzieł kultury. Jednak decydenci odpo-
wiadający za DSM planują dalszą in-
terwencję w politykę platform stre-
amingowych. 

Jednym z pomysłów jest dyrektywa
zapewniająca co najmniej 30 proc.
udziału utworów europejskich w bi-
bliotekach serwisów. Dodatkowo projekt
pozwoli krajom członkowskim nakła-
dać na serwisy VOD obowiązek wno-
szenia wkładu finansowego w rodzimą
produkcję.

Walka z gigantami
Głośnym echem odbił się też konflikt

Komisji Europejskiej z globalnymi gra-
czami takimi jak Google i Facebook.
Pierwszy z nich został obciążony gi-
gantycznymi karami za nadużywanie

swojej monopolistycznej pozycji, prze-
kraczającymi miliardy euro. Drugi unik-
nął co prawda tak poważnych konse-
kwencji finansowych, jednak musiał
gęsto się tłumaczyć z afery Cambridge
Analityca. Ostatnim wydarzeniem, któ-
re mocno wpłynęło na cyfrową gospo-
darkę było przyjęcie nowej dyrektywy
o prawach autorskich. Jakkolwiek oce-
niać jej zapisy, istnieje szansa, że jej im-
plementacja może istotnie wpłynąć na
to, jakie i w jaki sposób będziemy kon-
sumować treści w Internecie. Patrząc na
wyzwania cyfrowej gospodarki, to do-
piero rozgrzewka przed wyzwaniami, ja-
kie czekają Unię, jeśli chce, by jej oby-
watele byli bezpieczni w sieci, a lokal-
ne firmy konkurencyjne wobec global-
nych graczy.

Trudno sprzeciwić się tezie, że obec-
nie tylko Unia Europejska jest siłą poli-
tyczną, która realnie może wpłynąć na
działanie największych firm technolo-
gicznych. Jednak o ile wola ich uregu-
lowania jest powszechna, to brakuje
zgody co do modelu. 

Jednym z pomysłów jest wprowa-
dzenie europejskiego podatku od do-
chodów z działalności platform cyfro-
wych. Inny pomysł, lansowany przez jed-
nego z faworytów na stanowisko szefa
Komisji Europejskiej Guya Verhofstad-
ta, zakłada utworzenie paneuropej-
skiej instytucji regulującej działania
technologicznych gigantów. 

Europejskie 
repozytorium wiedzy 

Kolejnym krokiem do ujednolice-
nia rynku cyfrowego jest ułatwienie
swobodnego przepływu informacji po-
między instytucjami zajmującymi się
nauką i edukacją. Wartym przybliżenia
działaniem w tym obszarze jest powo-
łanie inicjatywy Europejskiej Chmury
Naukowej. 

Dzięki 6,7 mld euro z inwestycji pu-
blicznych i prywatnych do 2020 roku za-
oferuje ona 1,7 mln naukowcom w Eu-
ropie i 70 mln specjalistom w dziedzinie
nauki środowisko wirtualne do prze-
chowywania, udostępniania i ponow-
nego wykorzystywania danych w róż-
nych dziedzinach i granicach. 

Jest to pierwszy krok we wdrażaniu
szerszej strategii Open Science, która
zakłada m.in. wprowadzenie do wnio-
sków grantowych udostępnienia w do-
menie publicznej artykułów nauko-
wych, a także danych wykorzystanych
w badaniu do ponownego przetwo-
rzenia przez naukowców z innych
ośrodków. �
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Według Komisji Europejskiej, gdyby jednolity
rynek cyfrowy działał w pełni, to gospodarka UE
zyskałaby 415 mld euro rocznie.
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Owyróżnienia podczas XI edycji
konkursu ubiegało się 36 firm.
Na posiedzeniu Komisji Certy-

fikacyjnej wyłoniono 22 laureatów, któ-
rzy z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy
i Przewodniczącego KK NSZZ „Soli-
darność” Piotra Dudy otrzymali statuetki
i certyfikaty. To jedyny taki konkurs,
w którym kandydatów do nagrody zgła-
szają sami pracownicy. Organizowany
jest przez NSZZ „Solidarność” pod ho-
norowym patronatem Prezydenta RP.

Zakładowi pracy wyróżnionemu
certyfikatem „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom” przysługuje prawo po-
sługiwania się nim przez okres trzech
lat. W tym czasie nie można ponownie
wystartować w konkursie. Można też
stracić certyfikat w przypadku, gdy w fir-
mie łamane będą prawa pracownicze
i zasady dialogu społecznego.

Uczciwe warunki pracy 
to sprawa kluczowa
19 marca w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste zakończenie XI edycji 
konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Prezydent RP Andrzej Duda 
podkreślał, że uczciwe traktowanie pracowników i uczciwe traktowanie pracy 
i pracodawcy przez pracowników ma znaczenie absolutnie fundamentalne. 

Prezydent RP Andrzej Duda



– To papierek lakmusowy nowo-
czesnej, dobrze rozwijającej się go-
spodarki, a w efekcie nowoczesnego,
dobrze rozwijającego się i, mam na-
dzieję, coraz silniejszego państwa –
mówił Prezydent Andrzej Duda podczas
uroczystości wręczenia wyróżnień
w XI edycji konkursu „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”. 

Podczas uroczystości Prezydent
zwrócił także uwagę, że średnie wyna-
grodzenie w Polsce wzrasta, choć „jesz-
cze  nie wszędzie sytuacja jest taka, jak
byśmy sobie marzyli”. – Są takie grupy
zawodowe, które cały czas oczekują, że
ich uposażenia zostaną podniesione
– powiedział. Wskazał, że obecnie trwa
dyskusja, czy oczekiwania i żądania
tych grup są sprawiedliwe. – Podzielił-
bym to na dwa elementy: oczekiwania
i żądania. Można dyskutować, czy żą-
dania są sprawiedliwe i czy one rze-
czywiście w takiej formule są w ogóle
możliwe do spełnienia. I w takich ter-
minach, jakie określili ci, którzy dzisiaj
protestują. Ale z całą pewnością ocze-
kiwania są usprawiedliwione. I co do
tego także ja nie mam żadnych wątpli-
wości – zapewnił Andrzej Duda, wska-
zując, że ma na myśli oczekiwania
płacowe nauczycieli.

– Podzieliłbym to na dwa elementy:
oczekiwania i żądania. Można dysku-
tować, czy żądania są sprawiedliwe
i czy one rzeczywiście w takiej formule
są w ogóle możliwe do spełnienia.
I w takich terminach, jakie określili ci,
którzy dzisiaj protestują. Ale z całą
pewnością oczekiwania są usprawie-
dliwione. I co do tego także ja nie mam
żadnych wątpliwości – zapewnił Andrzej
Duda, wskazując, że ma na myśli ocze-
kiwania płacowe nauczycieli.

– To nie są ludzie dobrze zarabia-
jący. Są to ludzie zarabiający raczej niż-
sze wynagrodzenia w naszym kraju,
a wykonują przecież zadanie niezwykle
ważne, które czasem jest także zada-
niem ciężkim – bo to zależy także od
tego, z jaką młodzieżą mają do czynie-
nia – nieraz jest to zadanie bardzo
trudne. Ale wszyscy wiemy, że przede
wszystkim jest to praca niezwykle od-
powiedzialna i że „takie będziemy mie-
li Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży
chowanie” i edukowanie – przypomniał
i zaapelował, by obie strony sporu po-
deszły do sprawy „w sposób wyważo-
ny”.  Dodał, że wierzy, iż uda się osią-
gnąć kompromis „bez żadnej szkody
dla dzieci i młodzieży”. 

Konkurs promuje pracodawców, któ-
rzy wyróżniają się w zakresie przestrze-

gania przepisów prawa pracy, w szcze-
gólności poprzez stabilność zatrudnienia,
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz prawa do zrzesza-
nia się w związki zawodowe. Akcja
nadawania certyfikatu „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” zainicjowana
została przez NSZZ „Solidarność”
w 2007 roku. Pierwszą edycję konkursu
patronatem honorowym objął śp. Pre-
zydent Prof. Lech Kaczyński. Od tamtej
pory konkurs co roku odbywa się pod pa-
tronatem urzędującego Prezydenta RP,
a uroczystość wręczenia certyfikatów ma
miejsce w Pałacu Prezydenckim.

Jak podkreślił Prezydent Andrzej
Duda, przez ostatnie 11 lat wyróżniono
w ten sposób ponad dwieście firm; nie-
które zdobywały laury nawet trzykrot-
nie. – Ogromnie jestem wdzięczny za to,
że kreujecie państwo w Polsce takie wa-
runki pracy. Tym samym kreujecie go-
spodarkę, w której pracodawca jest
przyjazny pracownikowi, a pracownik
może pracować z tym większą satys-
fakcją i zapałem, wiedząc, że poprzez
tę pracę buduje z jednej strony po-
myślność swoją i swojej rodziny, a z dru-
giej strony pomyślność Rzeczypospoli-
tej – zaznaczył Andrzej Duda. �
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Laureaci konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie
• PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Solinie
• Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe 

Miasteczko" w Białymstoku
• Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie
• PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach
• Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych „Lift Service” S.A.
• Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding 

Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie
• Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
• Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
• Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie
• Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.
• „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Rzeszowie
• Lerg S.A. w Pustkowie
• Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
• Ardagh Glass S.A. w Gostyniu
• Grupa Azoty: Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie
• PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu
• PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Rogowcu
• Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju
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Zostali państwo nagrodzeni w kon-
kursie Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom. Jaki ma pan przepis na dobre
relacje z załogą?  

Nie mam żadnego przepisu, jestem
sobą. Nigdy nie przestałem być częścią
tej załogi i nie traktuję gabinetu preze-
sa jako zamkniętego bunkra, w którym
pan prezes siedzi odcięty od reszty
świata domofonami i sekretariatem.
Przeszedłem w ZEC wszystkie szczeble
kariery, znam ten zakład od podszew-
ki, znam też wszystkich pracowników
i oni znają mnie. To nie jest pusty slogan
– tworzymy zgraną drużynę, w której
każdy odpowiada za swój odcinek, co
przekłada się na odpowiedzialność. 

Nie da się sprawnie zarządzać
spółką bez załogi. Każdy sukces ZEC
to sukces nas wszystkich. Oczywiście
ta sama zasada obowiązuje przy nie-
powodzeniach. Rozmawiamy, spiera-
my się, wypracowujemy
wspólne stanowisko, słucha-
my wzajemnie swoich argu-
mentów. Klucz do sukcesu
tkwi w dialogu – rzetelnym,
czasami trudnym, ale opar-
tym na wzajemnym szacunku. 

W życiu kieruję się zasadą
– bez względu na zajmowane
stanowisko postępować tak,
aby każdemu bez wstydu móc
spojrzeć w oczy. Myślę, że
właśnie taką postawę doce-
niła kapituła konkursu Praco-
dawca Przyjazny Pracowni-
kom. 

Zawsze wrażliwą kwestią są kontakty
załogi ze związkami zawodowymi. Jak
pan rozwiązuje te kwestie? 

W związkowcach widzę reprezen-
tantów załogi, ludzi zatroskanych o do-
bro pracowników, a nie wrogów. Jeśli
wychodzimy z takiego założenia, do-
chodzimy wspólnie, już na starcie ne-
gocjacji, do jednego wniosku – mamy
ten sam cel, zadowolenie załogi. Oczy-
wiście czasami inaczej widzimy drogę
do tego celu, mamy różne podejścia do
szczegółów, zazwyczaj jednak udaje
się wspólnie wypracować kompro-
mis. 

W toku dialogu można się spotkać
we wspólnym punkcie, zrezygnować
wzajemnie ze swoich racji, choć cza-
sami na początku negocjacji porozu-
mienie wydaje się niemożliwe. Związ-
kowcy to ludzie odpowiedzialni i im
naprawdę zależy na swoich miejscach
pracy. Dbają więc o swoich członków,
ale z uwzględnieniem dobra spółki.
I mają świadomość, że gabinety za-
rządu zawsze stoją dla nich otworem. 
Z jakimi problemami boryka się pan
jako prezes zakładu ciepłowniczego
w mieście średniej wielkości, jakim
jest Inowrocław?   

Wielkość miasta ma w przypadku
branży ciepłowniczej mniejsze zna-
czenie – mamy wszyscy podobne kło-

poty, tylko inne sposoby na ich rozwią-
zywanie. 

Coraz wyraźniej ze wszystkich stron
słychać głosy, których my, ciepłownicy,
teoretycznie powinniśmy się obawiać –
trzeba szukać sposobów na odejście od
węgla. I czy to się komuś podoba, czy
nie, taka na pewno będzie przyszłość
ciepłownictwa.  

Musimy przeobrazić system cie-
płowniczy tak, aby nie tylko realizować
dostawę energii cieplnej do naszych od-
biorców, ale żeby również spełnić nor-
my ekologiczne, przy zapewnieniu ra-
chunku ekonomicznego. Branża zna-
lazła się na rozdrożu – szukamy spo-
sobów, żeby jak najwięcej energii uzy-
skać ze źródeł odnawialnych. 

Od wielu, wielu lat większość z nas
wie, że istnieje coś takiego jak smog
i efekt cieplarniany. Jednak nikt z nas nie
zdawał sobie sprawy z rangi tego pro-
blemu. Stąd decyzja o odchodzeniu od
węgla, coraz wyższe standardy ekolo-
giczne i edukacja, to nowe wyzwania
dla zakładów energetycznych. Pod-
chodzimy do nich z najwyższym zaan-
gażowaniem. 

W najbliższym czasie będziemy go-
towi, żeby zaprezentować naszą stra-
tegię energetyczną na najbliższe lata,
nad którą pracujemy od wielu miesię-
cy. To żmudna i ciężka praca, bo cho-

dzi przecież nie tylko o poka-
zanie drogi, ale też o pozy-
skanie środków finansowych. 

Jestem dobrej myśli i mogę
z całą stanowczością zapew-
nić – ZEC w Inowrocławiu nie
ma powodów do wstydu, dzię-
ki pracowitości i innowacyj-
ności załogi nasze miasto
może być spokojne o bezpie-
czeństwo energetyczne i eko-
logię. Zmierzamy w dobrym
kierunku.   

Rozmawiał 
Piotr Nowacki

Dialog i kompromis 
– zmierzamy w dobrym kierunku

Rozmowa z Piotrem Pawlakiem, prezesem zarządu 
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu 

Uroczystość wręczenia nagród Pracodawca Przyjazny Pracownikom



Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji w Lesz-
nie Spółka z o.o. działa na

rynku jako niezależny podmiot od 1992
roku. Podstawowym przedmiotem dzia-
łalności Spółki jest produkcja i dostawa
wody dla ludności i innych odbiorców,
odprowadzanie i oczyszczanie ście-
ków, prowadzenie działalności eksplo-
atacyjnej i konserwacyjnej oraz re-
montowej urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, a także działalność in-
westycyjna i rozwojowa.

– Staramy się nie myśleć  jedynie
o maksymalizacji zysków, ale świadczyć
mieszkańcom, czyli naszym klientom,
jak najlepszej jakości usługi. Pracownicy
stanowiący największą siłę naszego
przedsiębiorstwa są do tego niezbędni,
tym bardziej że rynek pracy jest coraz
trudniejszy. Nie da się ukryć, że pozy-
skanie dobrych fachowców staje się
z biegiem lat trudniejsze – przyznaje Ra-
fał Zalesiński, prezes MPWiK w Lesznie.
– Dlatego pracownicy w naszej spółce

pełnią bardzo ważną rolę. Doglądają
procesy technologiczne, aby zapewnić
bezpieczeństwo i ciągłość dostaw na-
szym klientom. Jako pracodawca sta-
ramy się dbać o warunki i higienę pra-
cy, bezpieczeństwo, umowy na czas nie-
określony, ale także o uzwiązkowienie.
Działają u nas dwie organizacje związ-
kowe – jedna związana z „Solidarno-
ścią”, a druga branżowa. 

Organizacja związkowa „Solidar-
ność” w leszczyńskim MPWiK funkcjo-
nują zaledwie od trzech lat. Jej prze-
wodniczący Andrzej Mańka przyznaje,
że to wystarczający czas, aby stwierdzić,
że współpraca z zarządem układa się
pomyślnie.  – Wszelkie problemy, które
się pojawiają, a takie są w każdym
przedsiębiorstwie, staramy się rozwią-
zywać polubownie, negocjując i roz-
mawiając, przedstawiając swoje sta-
nowisko i słuchając argumentów drugiej
strony – dodaje. – Nie mamy powodów
do narzekań, jeśli chodzi o współpracę
z szefostwem. Zarząd przestrzega ukła-

du zbiorowego, dzieli się z nami zyska-
mi, warunki BHP są na bardzo wysokim
poziomie. Obecnie staramy się o wyższe
zarobki, ale rozumiemy również, że fi-
nansowe niedocenianie pracowników to
efekt wieloletnich zaniedbań  poprzed-
niego zarządu w tym zakresie. Mam na-
dzieję, że stopniowo również i tutaj od-
notujemy poprawę. Jesteśmy na dobrej
drodze do tego, w umowie z zarządem
mamy zapisane rokroczne 3,5-procen-
towe podwyżki w najbliższych latach. 

– Zarządzanie zasobami ludzkimi
w firmie wymaga ciągłego codzienne-
go zaangażowania, do czego obliguję
także kadrę kierowniczą. Bezpośrednie
rozmowy z pracownikami, a nie „ste-
rowanie” zza biurka to klucz do utrzy-
mania dobrych wzajemnych relacji
– podkreśla prezes Zalesiński . – Trze-
ba rozmawiać także po to, aby pozna-
wać potrzeby pracowników, wyprze-
dzać ich plany dotyczące rozwoju, słu-
chać ich pomysłów. To w pracownikach
naszego wodociągowego przedsię-
biorstwa tkwi ogromne doświadczenie,
z którego warto czerpać. Dla mnie
osobiście to prawdziwa skarbnica wie-
dzy. Nie jest także tajemnicą, że moje
drzwi są zawsze otwarte dla wszystkich
pracowników. Z przywileju tego pra-
cownicy często korzystają – dodaje
prezes, jednocześnie dziękując pra-
cownikom za ich codzienne zaanga-
żowanie. – To przecież dzięki wam
MPWiK w Lesznie po raz kolejny został
Gazelą Biznesu, a w swoim debiucie
rankingowym firma znalazła się w ści-
słej czołówce, w dziesiątce Ogólno-
polskiego Rankingu Strefy Gospodar-
ki (ogólnopolskiego, niezależnego do-
datku dystrybuowanego wraz z Dzien-
nikiem Gazeta Prawna) Najlepszych
Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanali-
zacji 2019. Gwarantuję także, że MPWiK
w Lesznie zawsze będzie Pracodawcą
Przyjaznym Pracownikom! �

MPWiK w Lesznie 
z nagrodą Prezydenta
Jednym z laureatów konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom zostało Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Doceniono współpracę zarządu
ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w spółce. 

Prezes MPWiK w Lesznie Rafał Zalesiński odbiera nagrodę z rąk Prezydenta RP
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Tegoroczna gala jak zwykle miała
uroczystą oprawę. Przybyło na
nią ponad 750 osób, przede

wszystkim przedstawiciele i właścicie-
le pomorskich firm oraz przedstawiciele
samorządów i instytucji. Gościem spe-
cjalnym gali byli saksofonista jazzowy
Przemek Dyakowski oraz kompozytor
i pianista Leszek Możdżer. 

Na gali uczczono pamięć prezy-
denta Pawła Adamowicza. Studenci
Akademii Muzycznej w Gdańsku za-
śpiewali dla niego polską wersję słyn-
nej pieśni „My Way”, znanej z repertu-
aru Franka Sinatry. Cała sala wstała od
stolików i wysłuchała na stojąco tego wy-
konania.

Złoty Oxer 
i Primum Cooperation

Nagroda specjalna – Złoty Oxer
– przyznawany za konsekwencję i de-
terminację w budowaniu własnej firmy

przypadł w tym roku Markowi Piechoc-
kiemu i Jerzemu Lubiańcowi, twórcom
firmy LPP. Firma ta powstała w 1991 roku.
Dziś jest jedną z najdynamiczniej roz-
wijających się firm odzieżowych w re-
gionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Gdańskie przedsiębiorstwo jest wła-
ścicielem marki Reserved, House,
Cropp, Mohito i Sinsay. Oxer jest trud-
ną, podwójną przeszkodą w skokach
jeździeckich, dlatego Złoty Oxer to na-
groda przyznawana wyjątkowym przed-
siębiorcom, którzy budując od pod-
staw swoją firmę, kierowali się wizją roz-
wojową i konsekwencją w realizacji
przyjętych celów strategicznych. 

Statuetkę Primum Cooperatio, któ-
rą wyróżniane są osoby reprezentują-
ce pomorskie środowisko akademickie,
za wybitne osiągnięcia naukowe połą-
czone z udokumentowaną działalnością
w zakresie wdrożeń własnego dorobku
naukowego w gospodarce, otrzymał

prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
z Politechniki Gdańskiej. Wyróżnienia
otrzymali: prof. dr hab. Krzysztof Bie-
lawski z Uniwersytetu Gdańskiego oraz
prof. dr hab. Michał Markuszewski,
dziekan wydziału farmaceutycznego
z OML GUMed.

Statuetki dla przedsiębiorstw
W kategorii mikroprzedsiębiorstwo

statuetka Pomorski Pracodawca Roku
2018 trafiła do Studio 102 z Gdyni. Fir-
ma dostarcza klientom usługi z zakre-
su komunikacji marketingowej. W tej ka-
tegorii wyróżniono także: B&Z Pro-
energy z Nowej Wsi Lęborskiej oraz
Web24.com.pl z Gdyni.

W kategorii małe przedsiębiorstwo
główną nagrodę zdobył El Mark z Wej-
herowa. Firma specjalizuje się w pra-
cach z zakresu kablowych i napo-
wietrznych sieci elektroenergetycznych.
Laury w tej kategorii otrzymały także:

Wytworna gala 
pomorskich pracodawców
Pracodawcy Pomorza przyznali nagrody w konkursie Pomorski Pracodawca Roku. 
Tegoroczna nagroda specjalna, czyli Złoty Oxer, trafiła do twórców sukcesu firmy LPP. 



IQ.pl z Gdańska, Modern Grażyna Ty-
rakowska z Gdańska oraz Pomorskie
Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze
Renk z Gdańska.

W kategorii średnie przedsiębior-
stwo główną nagrodą wyróżniono Euro
Styl z Gdańska. Firma od 2007 roku pro-
wadzi działalność deweloperską. W tej
kategorii laureatami zostały także firmy:
BMG Goworowski z Gdyni, Przedsię-
biorstwo Przeładunkowo-Składowe Port
Północny oraz Zakład Utylizacji z Gdań-
ska.

W kategorii duże przedsiębiorstwo
statuetka trafiła do Zakładu Farma-
ceutycznego Polpharma ze Starogardu
Gdańskiego. Firma jest największym
producentem leków w Polsce. Laury
w tej kategorii otrzymała także firma
Lacroix Electronics z Kwidzyna, Porta
KMI Poland z Bolszewa oraz Radmor
z Gdyni. 

W tym roku przyznano jeszcze na-
grody specjalne Pomorski Pracodawca
Roku 2018. Otrzymały je: Meyn Polska
z Lęborka, Port Lotniczy Gdańsk, Zakład
Porcelany Lubiana z Łubiany oraz Za-
rząd Morskiego Portu Gdynia. Tytuł
Pracodawcy Roku Obszaru Metropoli-
talnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2018
otrzymała firma Flex Poland z Tczewa.

Przedsiębiorstwo 
to nie tylko liczby

Konkurs Pomorski Pracodawca
Roku organizują Pracodawcy Pomorza,
czyli największa i najstarsza pomorska
organizacja zrzeszająca firmy o różnym
profilu działalności, formie własności
i wielkości. 

Konkurs rozstrzygany jest w czte-
rech kategoriach: mikroprzedsiębior-
stwo (zatrudniające do 9 pracowników),
małe przedsiębiorstwo (zatrudnienie od
10 do 50 pracowników), średnie przed-
siębiorstwo (zatrudnienie od 51 do 250
pracowników) i duże przedsiębiorstwo
(zatrudnienie powyżej 250 pracowni-
ków).

– Przedsiębiorstwo to nie tylko licz-
by na rachunku ekonomicznym. To
przede wszystkim ludzie. Zadaniem
pracodawcy jest dbanie nie tylko o te
liczby, ale także o etykę i odpowie-
dzialność społeczną, szczególnie w sto-
sunku do swoich pracowników. Mene-
dżerów i firmy kierujące się tymi stan-
dardami należy wyróżniać, promować
w regionie, kraju i za granicą. Tego typu
postawy staramy się promować, orga-
nizując nasz konkurs – powiedział Zbi-
gniew Canowiecki, prezydent Praco-
dawców Pomorza.

W tym roku przyznano nagrody dla
firm i podmiotów odpowiedzialnych
społecznie. Wręcza je w ramach pro-
jektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej Dobra Robota na subregion
metropolitarny”. W kategorii Podmiotów
Ekonomii Społecznej Przedsiębiorca
Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie
nagrodę otrzymała Wielobranżowa
Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgó-
rze ze Stężycy. W kategorii Firma Przed-
siębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy
Społecznie wyróżnienie otrzymała firma
Mikrostyk z Gniewu.

Nagrodę przyznawaną przez Gdań-
ski Urząd Pracy dla firm działających
w sferze wspierania działań integra-
cyjnych i dobrych praktyk wobec za-
trudnianych cudzoziemców otrzymała
firma Kemira Gdańsk, a wyróżnienie tra-
fiło do Gremi Personal z Gdańska.

Nagrodę w kategorii Biznes Wy-
biera Mediacje przyznawana przez
Regionalną Izbę Gospodarczą Pomo-
rza i Pracodawców Pomorza w ra-
mach Centrum Arbitrażu i Mediacji
otrzymał Andrzej Biernacki, prezes
Ekolanu z Sopotu. Nagrodę Negotium
Pro Cultura, czyli Biznes dla kultury
otrzymał Andrzej Stelmasiewicz prezes
Aste z Gdańska �
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Teren Rënku stanowią hale
do handlu hurtowego kwia-
tami, dekoracjami, owoca-

mi, warzywami i artykułami spo-
żywczymi. Każdego dnia wjeżdża
tutaj około 1500 kupców, zaopa-
trujących się do swoich kwiaciarń,
pracowni florystycznych i sklepów
spożywczych. Przedsiębiorstwo
świadczy usługi najmu blisko 210
najemcom i wynajmuje powierzch-
nię w obiektach i zadaszonych sta-
nowiskach handlowych. 

Rënk cały czas się rozwija i chce być
widoczny w gospodarczym środowi-
sku Pomorza.  Efektem tego jest wyróż-
nienie w kategorii najlepszej Małej Fir-

my, przyznane w tym roku przez Pra-
codawców Pomorza. 

W tym roku rozpoczniemy budowę
trzech nowych pawilonów, które będą

dostosowane do wymagań przy-
szłych najemców. W przyszłości
planujemy również wybudować
kompleks hotelowo-biurowy,
w którym znajdzie się centrum
konferencyjne, florystyczne i wy-
stawowe. 

Chcemy,  aby naszym wy-
różnieniem była także jakość,
dlatego uczestniczymy w kon-
kursie Pomorska Nagroda Ja-
kości. W tym roku otrzymaliśmy
również wyróżnienie Stowarzy-

szenia Inżynierów i Techników Rynku
Spożywczego dla najlepszej firmy ryn-
ku spożywczego w województwie po-
morskim. �

Rënk to największy rynek hurtowy
w północnej Polsce
Misją Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Rënk S.A. jest zapewnienie
najkorzystniejszych warunków nawiązywania długotrwałych stosunków handlowych.

Dr inż. Sławomir Niecko, prezes zarządu Rënk (pierwszy z pra-
wej), wśród laureatów konkursu Pomorski Pracodawca Roku
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Targi gościły w nowym miejscu,
w nowoczesnym obiekcie miesz-
czącym się przy skrzyżowaniu

autostrad A1 i A4 – Hali Arena Gliwice.
Poradami technicznymi i merytorycz-
nymi służyli fachowcy ze Stowarzysze-
nie Specjalistów Robót Wykończenio-
wych. Na stoisku Stowarzyszenia w Hali
B można było skorzystać z praktycznych
porad właściwego wykorzystania ma-
teriałów budowlanych i wykończenia
wnętrz, a miłośnicy aranżacji wnętrz
wzięli udział w specjalnych warsztatach
na ten temat. Nie zabrakło atrakcji dla
dzieci. Na najmłodszych czekały Planeta
Robotów, Chemikal World, Wioska In-
diańska, a także Klub Kreatywnego Ar-
chitekta FLOJAMO.

Targom Expo Gliwice towarzyszyła
również multikonferencja Dream Silesia,
organizowana przez Wydział Architek-
tury Politechniki Śląskiej. Naukowcy
dyskutowali o funkcjonalnych i spo-
łecznych aspektach nowoczesnej ar-
chitektury i urbanistyki, a także na temat
roli człowieka i jego preferencji w wy-
znaczaniu nowej jakości środowiska. 

W trakcie targów swoje stoisko dla
mieszkańców Gliwic zaprezentował
Urząd Miasta Gliwice. Mieszkańcy mo-
gli uzyskać najświeższe informacje o do-

finansowaniach programu PONE.
Szczegółowe informacje na ten temat
oraz porady ekspertów można było
uzyskać także podczas towarzyszące-
go targom XI Śląskiego Forum Inwe-
stycji, Budownictwa, Nieruchomości.
Goście mogli wysłuchać prelekcji Ka-
tarzyny Korszun-Kłak z Wydziału Ochro-
ny Środowiska Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego, która
szczegółowo przedstawiła wymogi, zbli-
żające się terminy oraz poziom realizacji
uchwały antysmogowej. Elżbieta Kisiel
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-

towicach wyjaśniła natomiast wszelkie
zawiłości programu „Czyste powie-
trze”. Jednym z prelegentów konferen-
cji był Andrzej Guła, lider Polskiego Alar-
mu Smogowego i prezes Stowarzysze-
nia Krakowski Alarm Smogowy, który
przedstawił referat na temat wyzwań do-
tyczących systemu finansowego wspar-
cia likwidacji niskiej emisji w Polsce
i jego postulowanych zmian. 

Targi w tym roku odwiedziło 6 tysię-
cy zwiedzających, a 120 wystawców za-
prezentowało swoje produkty: najnow-
sze systemy grzewcze, pompy ciepła,
systemy budowy domów szkieletowych,
izolację natryskową , dom nowoczesny,
stolarkę okienną, drzwiową. 

Imprezie towarzyszyło wręczenie
nagród dla najlepszych firm budowla-
nych. Złota Kielnia Budownictwa w ka-
tegorii produkt trafiła do firm: Glass
Haus z Gliwic oraz Xl Tape. Wyróżnie-
nie otrzymały FINESTRE oraz Studio Ko-
loru. W kategorii Kreatywna prezenta-
cja produktów na stoisku nagrody tra-
fiły do: ART CERAMIKI Gliwice, ZIM-
MERMANN Jemielnica oraz SELT – Pro-
ducent Systemów Przeciwsłonecznych.
Dodatkowo dwie nagrody przyznała
Śląska Izba Budownictwa, zdobyły je fir-
my: Finestre oraz Selt.

– Gliwickie targi budownictwa cie-
szą się sporym zainteresowaniem
i z roku na rok się rozrastają. – Myślę,
że szybko okaże się, że mniejsza hala
Areny Gliwice okaże się zbyt mała i tar-
gi w kolejnych latach przeniosą się do
podstawowego obiektu, na halę głów-
ną – mówi Adam Neumann, zastępca
prezydenta Gliwic.

Patronat nad Targami EXPO Gliwi-
ce w roku 2019 objęła Śląska Izba Bu-
downictwa. 20-letnia działalność Ślą-
skiej Izby Budownictwa jest ukierunko-
wana na współpracę kooperacyjną
firm członkowskich, ich publiczną pro-
mocję, świadczenie im pomocy dorad-
czej i szkoleniowej wraz z reprezento-
waniem i ochroną ich interesów wobec
organów władzy państwowej i samo-
rządowej oraz innych uczestników ob-
rotu gospodarczego. �

Targi EXPO Gliwice za nami
W dniach 5–7 kwietnia odbyły się Targi Budownictwa i Architektury Expo Gliwice, nowy
projekt Gliwickich Targów Budownictwa, które wpisały się w cykliczny kalendarz naj-
większych targów budowlanych na Śląsku.



Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia
techniczna w województwie śląskim i jedna
z największych w kraju. Ten nowoczesny uni-
wersytet techniczny stawia na innowacyjne
badania naukowe i prace rozwojowe, a real-
nym wsparciem procesu dydaktycznego jest
intensywna współpraca z przemysłem, której
efektem jest między innymi kształcenie du-
alne, w ramach którego studenci równolegle
zdobywają wiedzę teoretyczną na poziomie
akademickim oraz doświadczenie zawodowe. 

Lokalizacja Politechniki Śląskiej w pobliżu
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
powoduje, że śląska uczelnia ma stały do-
stęp do najnowszych i najlepiej wyposażo-

nych laboratoriów technologii Przemysłu
4.0. W piętnastu jednostkach – trzynastu
wydziałach, kolegium i instytucie – prowa-
dzonych jest obecnie prawie 50 kierunków
studiów i około 200 specjalności, obejmu-
jących cały zakres działalności inżynierskiej. 

Aktualnie uczelnia kształci prawie 20 tys. stu-
dentów, także bezpłatnie po angielsku. W ofer-
cie są stacjonarne i niestacjonarne studia
I stopnia – inżynierskie i licencjackie, II stopnia
– magisterskie, III stopnia – doktoranckie,
a także studia podyplomowe. Od marca
2019 roku Politechnika Śląska oferuje także
kształcenie na poziomie MBA. Pierwszym
uruchomionym profilem jest Industry 4.0. 

W przygotowaniu: profile dla sektora ener-
getycznego, lotniczego, automotive, ochro-
ny zdrowia, usług publicznych, małych
i średnich przedsiębiorstw, IT, human reso-
urses oraz logistyka.

Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej
czołówki polskich uczelni. 4. miejsce wśród
uczelni technicznych i 9. wśród wszystkich
szkół akademickich w rankingu „Perspek-
tyw” dało uczelni nagrodę specjalną
AWANS 2018! 

Na uczelni istnieje prawie 170 kół nauko-
wych oraz 20 organizacji i agend studenc-
kich.

Najlepsza odpowiedź na potrzeby rynku!

Proponujemy 
nowe technologie 

i rozwiązania

Projektujemy 
nowe usługi 
i produkty

Wykonujemy 
audyty 

technologiczne

Wydajemy 
opinie 

o innowacyjności

Licencjonujemy 
patenty 

i wyniki badań

www.polsl.pl
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Państwa firma wywodzi się z Kielc, ale
wykonuje usługi głównie w Warszawie.
Dlaczego skupia się pan na działalno-
ści w jednym miejscu? 

Organizacyjnie jest łatwiej. Kiedyś
pracowałem w dużej organizacji, gdzie
zarządzałem trzema regionami: war-
szawskim, szczecińskim i gdańskim.
Ciągle byłem w podróżach, na nic nie
miałem czasu. Nasi inżynierowie też nie
chcą jeździć. Tak jak dla wielu firm, ry-
nek pozawarszawski  jest rynkiem tań-
szym, tak dla nas niekoniecznie. Musi-
my inżynierom dopłacać za to, że zmie-
niają lokalizację: dodatki i opłaty za
mieszkania, a oni jeszcze nie są do koń-
ca zadowoleni, bo są z dala od  rodzi-
ny. Nie korzystamy z kadry na rynku lo-
kalnym. Opieramy się na pracowni-
kach sprawdzonych, do których mamy
100-procentowe zaufanie, szczególnie
na placówkach zewnętrznych, gdzie
nasi inżynierowie dostają trochę więk-
szą władzę niż dostaliby tu, w Warsza-
wie. 

85 proc. robót wykonujemy w stoli-
cy. Jeżeli pracujemy poza Warszawą, to
nie zawsze ze względów wprost racjo-
nalnych. Nie możemy np. spółce Mill-
Yon, naszemu stałemu partnerowi, po-
wiedzieć, że w Gdańsku to my z wami
nie współpracujemy. Z kolei inwestycją
w Kielcach, moim rodzinnym mieście,
zajęliśmy się ze względów sentymen-
talnych.
Jak państwo dobierają ekipy fachow-
ców?

Nie da się być specjalistą we wszyst-
kich branżach. Postanowiliśmy być więc
ekspertem w branży żelbetowej i to
nam najlepiej wychodzi. Właśnie w tej
dziedzinie dysponujemy własnymi eki-
pami. Jest to bardzo istotne z prostego
powodu. Gdy wchodzimy na jakąś bu-
dowę, chcemy pracować jak najszybciej,

pokazać się inwestorowi z jak najlepszej
strony. Organizowanie partnerów ze-
wnętrznych za długo by trwało i powo-
dowałoby zniecierpliwienie inwestora
i stratę naszego czasu. Później, gdy na
budowie coś już się dzieje, w czasie bu-
dowania konstrukcji, nasz menadżer
kontraktuje podwykonawców do prac
wykończeniowych i instalacyjnych. Taki
system funkcjonuje w naszej firmie od
wielu lat i świetnie się sprawdza. Ponadto
nie chcemy być jakimś gigantem, który
zatrudnia kilka tysięcy ludzi. W licz-
bach może by to dobrze wyglądało, ale
byłoby trudne w zarządzaniu. 
Woli pan trzymać nad wszystkim oso-
bistą pieczę. 

Osobiście to się nie da. Liczba osób
zaufanych jest jednak ograniczona.
Moja zasada jest taka, żeby mieć tyle
sprawdzonych osób, ile par butów
w szafie. Czyli około dziesięciu. Wia-
domo, że rozmowy z inwestorami pro-
wadzę ja, ale o innych sprawach de-
cydują w większości dyrektorzy. Dzięki
wierze w ich profesjonalizm i uczciwość
mogę być pewny, że firmowe pieniądze
nie uciekają gdzieś „bokiem” lub są
marnotrawione.
Czy to pan decyduje o wyborze loka-
lizacji pod inwestycje? 

Nie, to nie ja decyduję, ja jestem ge-
neralnym wykonawcą, dostaję gotowy

projekt na określonym terenie. Nie pro-
wadzę analizy lokalizacji, sprzedaży
mieszkań lub biur na rynku. Startuję
w przetargu, proponując określoną ja-
kość i cenę. To przypomina nieco za-
wody sportowe, z tą różnicą, że w za-
wodach brązowy albo srebrny medal
może być satysfakcjonujący. W prze-
targu liczy się tylko złoto. Czasem siód-
me miejsce mniej boli niż przegrana
o włos. Człowiek jednak ciągle uczy się
pokory. 
Jakimi kryteriami kieruje się pan, de-
cydując się na realizację konkretnych
inwestycji?

Głównie tym, z kim będę współ-
pracować. Najmądrzejsze przysłowie
również w biznesie to: „lepiej z mądrym
zgubić niż z głupim znaleźć”. Staram się
prowadzić  interesy z ludźmi, co do któ-
rych mam pewność, których cenię i lu-
bię. Jeżeli jakiś inwestor nie jest prze-
konywujący, mówię mu: pas. Jest to dla
mnie wygodne. W pracy zawodowej nie
chcę się męczyć z powodów czyjegoś
zakłamania, mydlenia oczu. Jest tyle in-
teresów do zrobienia i gdy nie zarobię
na kilku, nic wielkiego się nie stanie,
a satysfakcja z mojej pracy będzie o wie-
le większa, nie mówiąc o zdrowiu psy-
chicznym.

Rozmawiała 
Agnieszka Żądło

W przetargu liczy się tylko złoto
Rozmawiamy z Grzegorzem Głaskiem, prezesem spółki
SPS Construction, która była generalnym wykonawcą
m.in. takich budynków jak „Luxor Residence”  czy 
„19. Dzielnica” w Warszawie, Aura Gdańsk na Wyspie
Spichrzów w Gdańsku czy Galerii Korona w Kielcach
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Rynek budowlany w przededniu 
rewolucji w stylistyce okien PVC

Duże przeszklenia, szklane fasady i okna o nietypowym kształcie już od pew-
nego czasu stanowią istotny element aranżacji powierzchni mieszkalnych.
Współcześni architekci dbając o dostęp do naturalnego światła słonecznego,
korzystają z możliwości, jakich dostarczają im producenci materiałów bu-
dowlanych, wzbogacając swoje projekty o atrakcyjne i nieszablonowe roz-
wiązania. Do takich z pewnością należy zaliczyć stanowiące wizualną
alternatywę dla okien aluminiowych okna PVC HENSFORT Elegante, które
dokonują swoistej rewolucji w stylistyce stolarki okiennej.
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Możliwość zamówienia wielko-
gabarytowych okien, parame-
try użytkowe oraz korzystny

bilans energetyczny są aspektami, na
które zwracają uwagę inwestorzy przed
zakupem stolarki. Dodatkowo przy pro-
jektowaniu budynków mieszkalnych
ważną kwestią jest ich indywidualny
charakter oraz wyróżniający design. Jak
więc połączyć funkcjonalność z pięk-
nem? 

Styl i komfort
Smukły, wyrazisty design profilu

Elegante pozwolił firmie HENSFORT
na nowo zdefiniować przyszłość okien
PVC. Nowy system okienny charakte-
ryzuje się współczynnikiem przenikania
ciepła na poziomie 0,93W/m2K. Dzięki
głębokości zabudowy ramy wynoszącej
76 mm, głębokości zabudowy skrzydeł
wynoszącej 80 mm (w wersji niezlico-
wanej) i 92 mm (w wersji zlicowanej)
oraz sześciu komorom system ten speł-
nia oczekiwania najbardziej wymaga-
jących inwestorów.

O walorach systemu Elegante mo-
gli przekonać się również uczestnicy
jednego z największych europej-
skich wydarzeń branży budowlanej
i architektonicznej – Made Expo 2019
w Mediolanie, podczas którego firma
HENSFORT zaprezentowała go po raz
pierwszy. 

– Elegante zachwyca smukłym i wy-
razistym kształtem, a przy tym spełnia
maksymalne wymagania pod wzglę-
dem rozmiarów, izolacji cieplnej i aku-
stycznej oraz ochrony przeciwwłama-
niowej. W wersji zlicowanej system sta-
nowi wizualną alternatywę dla okien alu-
miniowych, zachowując wszelkie zale-
ty okna PVC, na co zwracali szczegól-
ną uwagę klienci odwiedzający nasze
stoisko podczas MADE Expo – informuje
Paweł Zatorski, dyrektor handlowy
w HENSFORT Sp. z o.o.

Innowacja doceniona 
przez branżę

Nowatorski system profili okiennych
PVC firmy Deceuninck, na którym ba-
zuje HENSFORT, za design i innowa-
cyjność nagrodzono w konkursie RED
DOT AWARD 2019 oraz TOP Builder
2019. Kolejnym dowodem uznania dla
ELEGANTE jest „Znak Jakości” przy-
znany przez Magazyn Stolarka VIP
oraz statuetka w kategorii „Innowacyj-
ne Rozwiązania Branży Stolarki”.

Dwudziestoletnie doświadczenie i ja-
kość produktów oferowanych przez
HENSFORT wielokrotnie zostały zwe-

ryfikowane przez uznanych dewelope-
rów w trakcie realizacji wymagających
inwestycji. Firma wyposażyła w stolar-
kę okienno-drzwiową m.in. osiedle
Young City w Warszawie, nagrodzone
„Perłą Krakowa 2018” osiedle Piasta
Park, a także Compass Apartments
w Londynie. W segmencie inwestycyj-
nym producent współpracował m.in.
z takimi firmami jak SKANSKA, ROBYG,
Wawel Service, Northouse, Apklan, Wi-
kana i ERBUD.

– Nasze okna wybierane są zarów-
no przez inwestorów indywidualnych,
jak i deweloperów, nadając wyjątkowy
charakter domom jednorodzinnym,
osiedlom mieszkaniowym, domom w za-
budowie szeregowej, a także obiek-

tom biznesowym. System Elegante bę-
dący nowością w ofercie naszej firmy już
dzisiaj wzbudza ogromne zaintereso-
wanie i z pewnością stanie się cieka-
wą alternatywą dla systemów alumi-
niowych – komentuje Marcin Wenzel,
dyrektor ds. rozwoju w HENSFORT
Sp. z o.o., odpowiedzialny za segment
inwestycyjny.

HENSFORT jest jednym z wiodących
polskich producentów okien PVC i okien
aluminiowych. Produkty firmy wyróż-
niające się wysoką izolacyjnością ciepl-
ną cenione są nie tylko w Polsce, ale tak-
że w Niemczech, Francji, Włoszech,
Wlk. Brytanii, Belgii, Czechach, Słowa-
cji, a nawet w Stanach Zjednoczonych.
Aktywność marki na arenie międzyna-
rodowej istotnie przyczynia się do
wzmacniania pozycji polskiej branży sto-
larki okienno-drzwiowej, która dzisiaj jest
niekwestionowanym liderem eksportu
w Europie. 

Firma specjalizuje się ponadto
w tworzeniu fasad aluminiowych, two-
rząc elewacje banków, firm, galerii
handlowych, hal sportowych i innych
obiektów użyteczności publicznej. Roz-
wiązania oferowane przez HENSFORT
są odpowiedzią na oczekiwania wy-
magających architektów, którzy chcą
kreować przestrzeń, tworząc obiekty
o dużych przeszkleniach.

Prezes zarządu firmy Andrzej Pichur
podkreśla, że innowacyjność, jakość i nie-
ustanny rozwój to właśnie te wartości, na
których HENSFORT buduje rynkowy
sukces od 20 lat. Pozycja lidera w sprze-
daży profili okiennych Deceuninck
w Polsce, ponad milion wyprodukowa-
nych okien oraz międzynarodowe struk-
tury sprzedaży to osiągnięcia, które na-
pawają dumą i pozwalają z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość. �

Elegante zlicowanyElegante niezlicowany

Paweł Zatorski, dyrektor handlowy
w HENSFORT Sp. z o.o.
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Małe budżety studenckie, niska
jakość przestrzeni oferowa-
nych na wynajem oraz pań-

stwowych akademików, a także ogra-
niczone budżety uczelni zahamowały
rozwój tego segmentu nieruchomości
w Europie Środkowej i Wschodniej.
Jednak zmiana demograficzna oraz
napływ studentów zagranicznych po-
wodują zmianę oczekiwań w zakresie
dostępności akademików i cen ich naj-
mu w kierunku standardów międzyna-
rodowych. Czy jednak region jest przy-
gotowany, by sprostać potencjalnemu
popytowi na akademiki prywatne?

Apetyt inwestorów 
na prywatne akademiki rośnie 

Ponad 32 proc. ankietowanych in-
westorów już jest aktywnych w sektorze
prywatnych akademików w Europie

Środkowej i Wschodniej lub zamierza
w nim działać. Polska została uznana za
najbardziej popularny rynek zarówno
pod względem dotychczasowej, jak i do-
piero rozważanej działalności inwesty-
cyjnej (50 proc. respondentów), a za Pol-
ską znalazły się Czechy (28 proc.) i Wę-
gry (14 proc.). Jak wynika z raportu, po-
daż miejsc w domach studenckich
w wielu regionach jest znacznie niższa
od prognozowanego popytu.

Zgodnie z raportem większość miast
Europy Środkowej i Wschodniej do
2028 roku będzie odczuwać znaczny
niedobór zakwaterowania dla studen-
tów. Wykorzystując model popyt-po-
daż, odzwierciedlający wyliczone za-
łożenie dotyczące liczby studentów za-
granicznych w danym mieście w sto-
sunku do podaży łóżek, ujawniono, że
Warszawa będzie mieć największe bra-

ki w zakresie zakwaterowania w 2028
roku (niedobór 8399 łóżek), następnie
Budapeszt (3679), Kraków (1227), Praga
(1795) i Bratysława (298). Wg badania
CBRE w Krakowie liczba łóżek po-
trzebnych dla uczniów szkół wyższych
wzrośnie do około 33 500, a w Gdańsku
do 18 000. Co ciekawe, przy założeniu,
że w kraju każdego roku będą budo-
wane po 3 budynki tego typu, Poznań,
Śląsk i Wrocław będą musiały rozwijać
się w takim tempie przez około 20 lat, by
osiągnąć równowagę. Bukareszt był
jedynym miastem z nadwyżką miejsc
dla studentów. W tym scenariuszu, przy
założeniu, że na lokal z sypialnią przy-
pada jedno łóżko, zakładana wartość
zasobów mieszkaniowych wynosi 1,22
mld euro. 

– Studenci, zarówno lokalni, jak i za-
graniczni, stanowią grupę społeczną,
która szybko zyskuje na znaczeniu w za-
kresie rozwoju miast. Ich obecność i ro-
snąca siła nabywcza mają duży wpływ
nie tylko na budownictwo mieszkanio-
we, ale także na inwestycje w handel
i rekreację, różnorodność urbanistycz-
ną, zmiany na rynku pracy oraz pozy-
cjonowanie międzynarodowe. Istotne
jest, aby miasto współpracowało z uni-
wersytetami w celu tworzenia progra-
mów przyciągających tę konkretną gru-
pę długoterminowych gości – mówi Pa-
weł Rudiak, ekspert CBRE.

Aktywność i wydatki studentów nie-
szczególnie idą w parze z cyklem ko-
niunkturalnym. W związku z tym popyt
ze strony użytkownika końcowego nie
jest skorelowany z popytem w sektorach
silniej związanych ze wzrostem PKB, np.
biurowym lub magazynowym. Tę wła-
ściwość powinni rozważyć inwestorzy
już teraz, ponieważ szacunki dotyczą-
ce wzrostu PKB w strefie euro (i innych
krajach na świecie) są korygowane

Nowe wyzwanie w budownictwie 
– prywatne akademiki
Wspólny raport „Student housing in CEE – the next big thing” firmy doradczej Colliers
International i międzynarodowej firmy prawniczej CMS pokazuje, że Europa Środkowa
i Wschodnia może stanąć w obliczu znacznego niedoboru mieszkań studenckich 
w ciągu najbliższych 10 lat. 

Akademik Livinn w Krakowie



w dół – komentuje Mark Robinson, eks-
pert Colliers International ds. badań ryn-
ku w regionie CEE.

Możliwości dla deweloperów
w krótkiej i średniej perspek-
tywie czasowej 

Ponad 87 proc. ankietowanych in-
westorów uważa, że istnieje znaczny nie-
dobór prywatnych akademików („PBSA”
– Purpose Built Student Accommoda-
tion) w Europie Środkowej i Wschodniej.
Zdecydowana większość inwestorów
(74 proc.) pytana o to, czy wolą budo-
wać, czy kupować produkty PBSA w na-
szym regionie, uznała, że jest gotowa
budować samodzielnie, a nie polegać
na kupnie gotowego produktu. 

Trend ten jest już widoczny w re-
gionie, gdzie powstaje 8 prywatnych
akademików, w tym: projekt LivinnX
firmy Golub GetHouse – nowoczesny
akademik z 290 lokalami w Krakowie;
Student Depot firmy Griffin Real Estate
– sieć prywatnych akademików w Po-
znaniu, Łodzi, Lublinie i Wrocławiu. Ten
ostatni inwestor zasygnalizował również
zamiar inwestowania w kolejne projekty
w Krakowie i Wrocławiu do 2021 roku,
co zwiększy liczbę miejsc noclegowych
do 2700. 

– Sektor prywatnych akademików
otwiera ogromne możliwości zarówno
dla graczy, którzy zdecydowali się na
budowę własnych projektów, jak i dla in-
westorów, którzy są gotowi wspierać fi-
nansowo deweloperów. Dla kapitału
instytucjonalnego oznacza to nieco
większe ryzyko, ponieważ projekty tego
typu dopiero wchodzą w fazę rozwoju,
ale korzyści znacznie je przewyższają.
Chodzi nie tylko o bezpośrednie zyski
z inwestycji, ale także możliwość bu-
dowania portfela w całym kraju. Klu-
czowe jest, jak zwykle w takich projek-
tach, znalezienie właściwych partnerów,
choć na stosunkowo dojrzałych rynkach
inwestorzy są gotowi na przedsięwzię-
cia tupu joint venture. Dla wielu graczy
inwestycja w PBSA jest również natu-
ralnym zabezpieczeniem dla inwestycji
w pozostałe klasy aktywów, które są bar-
dziej podatne na cykle rynkowe – mówi
Dorota Wysokińska-Kuzdra, partner,
dyrektor działu Corporate Finance CEE
w Colliers International.

Potencjał dla sektora 
Studenci ankietowani w 2017 roku

wyrażali potrzebę rozwoju zasobów
mieszkaniowych w całym regionie, przy
czym największe niezadowolenie
z obecnej sytuacji dotyczyło Rumunii,

w tym m.in.  kosztów, lokalizacji, stan-
dardu domów studenckich i koniecz-
ności dojazdów. Opinie studentów na te-
mat polskiego rynku również wskazują
na konieczność rozwoju tego segmen-
tu rynku. Ze względu na rosnący odse-
tek studentów zagranicznych w całym
regionie o średnio 3,6 proc. rocznie, na-
leży skupić się na odnawianiu zasobów
mieszkaniowych dla tej grupy najem-
ców, aby przyciągać zarówno studen-
tów zagranicznych, jak i krajowych.
Ma to szczególne znaczenie wobec
malejącej w ostatnich latach liczby stu-
dentów w Polsce oraz ich mniejszej
siły nabywczej. Ponad 20 proc. studen-
tów ankietowanych w 2017 roku w kra-

jach CEE-6, z wyjątkiem Czech, do-
świadczało problemów finansowych. 

– W segmencie prywatnych aka-
demików mamy jedynie 20 takich obiek-
tów na sześciu rynkach Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Kolejne osiem jest
obecnie w realizacji, w tym m.in. War-
szawie, Krakowie oraz Bukareszcie, co
wskazuje na rosnącą popularność tego
typu przedsięwzięć inwestycyjnych.
I choć obecnie tempo powstawania
nowych akademików prywatnych jest
niższe niż potrzeby, należy spodzie-
wać się rosnącego zainteresowania
inwestorów tym segmentem rynku nie-
ruchomości – podkreśla Wojciech Ko-
czara, partner zarządzający zespołem
nieruchomościowym kancelarii CMS
w Polsce oraz w Europie Środkowo-
Wschodniej. 

– Jak pokazują wyniki naszego ra-
portu, rynek akademików prywatnych
nie podlega cyklom koniunkturalnym, co
jest istotnym czynnikiem dla inwestorów
podejmujących decyzje inwestycyjne.
Z zyskami (investment yields) na po-
ziomie 6 proc. w głównych ośrodkach
akademickich w Europie oraz 7 proc.
w regionalnych ośrodkach, niską po-
dażą przy wysokim popycie na pokoje
w nowoczesnych akademikach, po-
tencjał wzrostu w tym segmencie rynku
nieruchomościowego jest ogromny.
Oczywiście pozostaje pytanie o możli-
wości finansowe potencjalnych najem-
ców – dodaje Lidia Dziurzyńska-Le-
ipert, partner w kancelarii CMS w ze-
spole nieruchomości i budownictwa,
z ramienia CMS kierująca zespołem do-
radzającym przy realizacji projektów do-
mów studenckich. �
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Gdański Harward
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Organizowany przez Związek
Polskie Okna i Drzwi (POiD)
Kongres Stolarki Polskiej co

roku przyciąga ponad 300 uczestni-
ków – właścicieli i przedstawicieli kadry
zarządzającej firm, reprezentantów
świata biznesu, nauki i polityki oraz licz-
ne grono dziennikarzy. Kongres jest
miejscem spotkań i dyskusji na naj-
ważniejsze tematy związane z funkcjo-
nowaniem sektora stolarki budowlanej.
Udział w wydarzeniu to doskonała oka-
zja do wymiany wzajemnych doświad-
czeń, integracji środowiska, nawiązania
bezcennych kontaktów biznesowych
oraz rozmów na temat przyszłości bran-
ży. Poprzednie edycje zaowocowały re-
alizacją ważnych dla reprezentowa-
nego przez Związek POiD sektora dzia-
łań, czego przykładami są chociażby
uzgodnienie zakresu Branżowego Pro-
gramu Promocji czy też powołanie za-
wodu montera stolarki budowlanej. 

Program merytoryczny X Kongresu
Stolarki Polskiej tworzą trzy bloki te-
matyczne. Pierwszy z nich – „Przemysł
4.0 w branży stolarki budowlanej” –
otworzy prelekcja dra Witolda Jankow-
skiego,  redaktora naczelnego maga-
zynu „Harvard Business Review Polska”
oraz prezesa zarządu ICAN Institute na
temat znaczenia transformacji cyfrowej
dla prowadzenia biznesu. Uczestnicy

tego bloku tematycznego dowiedzą się
m.in. jakie możliwości, ale też bariery
rozwoju związane są z przemysłem 4.0
i z jakich systemów wsparcia można ko-
rzystać w tym zakresie. Rolę Fundacji
Platforma Przyszłości w budowaniu
przewagi konkurencyjnej polskich firm
produkcyjnych zaprezentuje Andrzej
Soldaty, lider projektu „Platforma Przy-
szłości” w Ministerstwie Przedsiębior-
czości i Technologii.

SMART rozwiązania to temat dru-
giego bloku – „Stolarka SMART – przy-
szłość branży. Trendy światowe, pro-
ducent – punkty handlowe, montaż”.
Przedstawione tu zostaną światowe
trendy i ich wpływ na ofertę produkto-
wą firm z branży. Case study pozwoli zaś
uczestnikom na zapoznanie się m.in.
z tym, jak w praktyce wygląda proces
wprowadzania SMART rozwiązań. Nie
zabraknie również dyskusji panelowej
z udziałem ekspertów o tym, w jaki spo-
sób kreować produkty przyszłości.  Dru-
gi blok otworzy prelekcja Roberta Ko-
niecznego z pracowni KWK PROMES,
światowej sławy architekta, który opo-
wie o SMART stolarce w architekturze
przyszłości.

24 maja zrealizowany zostanie trze-
ci blok tematyczny poświęcony zagad-
nieniom marketingowym – „Jak sprze-
dawać więcej i drożej, gdy twoim han-

dlowcem staje się SMARTfon?”, który
poprowadzi dr Łukasz Srokowski z In-
stytutu Millenials. Panel ten wyjaśni
m.in. jak producent stolarki może sku-
tecznie sprzedawać swoje produkty
młodym pokoleniom i w jaki sposób do-
stosować komunikaty do odbiorcy.
W panelu multimedialnym wypowie-
dzą się – w formie video-wywiadów – wy-
brani szefowie sprzedaży i marketingu,
a także sprzedawcy znanych polskich
i światowych marek z różnych branż.
Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak
z bardzo trudnego, młodego klienta
zrobić ewangelistę marki i produktu czy
też dlaczego w procesie sprzedaży
niezbędne jest wykorzystanie emocji.

Podczas X Kongresu Stolarki Polskiej
odbędzie się także wieczorna gala,
która będzie znakomitą okazją do wrę-
czenia branżowych wyróżnień.

Zapraszamy do udziału w X Kon-
gresie Stolarki Polskiej – wszystkie bie-
żące informacje i formularz zgłosze-
niowy są dostępne na stronie:
https://kongres.poid.eu �

Spotkanie sektora stolarki budowlanej
W dniach 23–24 maja 2019 roku w Hotelu Warszawianka**** w Jachrance odbędzie się
X Kongres Stolarki Polskiej. To najważniejsze wydarzenie w branży stolarki budowlanej
w Polsce pozwala na wyznaczenie dalszych kierunków rozwoju sektora. Posłużą temu
dyskusje prowadzone w ramach bloków tematycznych z udziałem uznanych ekspertów.

Podpis pod zdjęcie
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Powstaje projekt ustawy o systemie re-
kompensat dla sektorów i podsektorów
energochłonnych. Jakie są państwa
główne uwagi?

W imieniu całego polskiego prze-
mysłu odlewniczego zwróciliśmy się
z apelem do minister przedsiębiorczo-
ści i technologii o niezwłoczne nanie-
sienie w nim zmian, kluczowych dla
przyszłości naszej branży. Ze zdziwie-
niem bowiem przyjęliśmy treść projek-
tu ustawy o systemie rekompensat dla
sektorów i podsektorów energochłon-
nych, a w szczególności załącznik,
w którym z listy całkowicie zniknęło
odlewnictwo żeliwa, staliwa i metali
lekkich.  Liczymy, że było  to tylko prze-
oczenie bądź błędne założenie, że pro-
dukcja żeliwa i stali, która znalazła się
w wykazie, jest tożsama z odlewnictwem
żeliwa i staliwa. Aktualnie oczekujemy
na odpowiedź z Ministerstwa na nasze
zapytanie.
Produkcja odlewów na świecie na
przestrzeni lat utrzymuje tendencję
wzrostową. Jak na tym tle wypada
Polska?

Roczna produkcja odlewów na świe-
cie faktycznie od lat  miała tendencje
wzrostową. Kilka lat temu przekroczo-
no produkcję roczną na poziomie 100
milionów ton odlewów. Jednak ostatnie

miesiące pokazują, że  czeka nas spo-
wolnienie gospodarcze. Dynamika
wzrostu produkcji odlewów w Europie
delikatnie wyhamowała. Polska, jako je-
den z największych producentów odle-
wów w Europie, utrzymuje od lat pro-
dukcję na poziomie 1 miliona ton odle-
wów.  
Które regiony Polski przodują w od-
lewnictwie i jakie czynniki na to wpły-
wają?

W Polsce działa blisko 400 odlewni
żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych. Za-
kłady są rozsiane po całym kraju. Wie-
le z nich jest zlokalizowanych w trady-
cyjnych polskich ośrodkach przemy-
słowych – jednak nie można powiedzieć,
że któryś region przoduje w branży. 

Prawie każda odlewnia ma swoją
specjalizację, czasem działa w pewnej
niszy, stosuje nowoczesne technologie.
Lokalizacja zakładu nie jest w takim
przypadku decydującym aspektem, na
który zwracają uwagę poszukujący od-
lewów odbiorcy. 

Ponad 60 proc. z 1 miliona ton od-
lewów produkowanych co roku w Polsce
trafia na eksport. I są to odlewy z za-
kładów zlokalizowanych i na Górnym
Śląsku, i w Krakowie, ale również z wo-
jewództw świętokrzyskiego czy też za-
chodniopomorskiego. W tej branży liczą
się tylko rzetelność i jakość.  
Czy współpracują państwo z Instytutem
Odlewnictwa albo innymi jednostkami
naukowymi?

Odlewnicza Izba Gospodarcza od
początku istnienia stawiała na aktywną
współpracę ze  wszystkimi jednostkami
naukowymi pracującymi na rzecz prze-
mysłu odlewniczego. Biuro Odlewni-
czej Izby Gospodarczej zlokalizowane
jest w siedzibie Instytutu Odlewnictwa,
z którym regularnie uczestniczymy
w różnorodnych projektach na rzecz
rozwoju branży – i na skalę krajową, i na
międzynarodową.

Blisko współpracujemy również
z Wydziałem Odlewnictwa Akademii

Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Sto-
warzyszeniem Technicznym Odlewni-
ków Polskich oraz z Katedrami Odlew-
nictwa z wielu uczelni wyższych, krajo-
wych i zagranicznych.
Czy pana zdaniem sytuacja jednego sa-
morządu dla całej branży, jak w przy-
padku odlewnictwa, jest optymalna? 

Odlewnicza Izba Gospodarcza jest
jedyną ogólnopolską, samorządową
organizacją sektora odlewniczego, któ-
rej dobrowolnymi członkami są przo-
dujące odlewnie, przedsiębiorstwa i in-
stytucje pracujące dla odlewnictwa.
Izba reprezentuje ten sektor przemysłu
przed władzami państwowymi, innymi
instytucjami samorządowymi, a także
przed podobnymi organizacjami za-
granicznymi. Izba opiniuje projekty ak-
tów prawnych dotyczących funkcjono-
wania gospodarki i uczestniczy w pro-
cesie legislacyjnym.

Obok Odlewniczej Izby Gospodar-
czej istnieje jednak również Stowarzy-
szenie Techniczne Odlewników Pol-
skich, zrzeszające odlewników – osoby
fizyczne,  które od ponad 80 lat – tak jak
my – działa na rzecz rozwoju przemysłu
odlewniczego.

Możemy zatem powiedzieć, że obie
te organizacje wspólnie dbają o wszyst-
kie aspekty polskiego odlewnictwa: od
szkolenia pracowników odlewni, po-
przez ochronę interesów branż, po pro-
mocję polskich odlewni w kraju i za gra-
nicą.

Dodatkowo przedstawiciele Od-
lewniczej Izby Gospodarczej i Stowa-
rzyszenia Technicznego Odlewników
Polskich zasiadają od lat w dwóch naj-
ważniejszych odlewniczych instytucjach
na świecie: czyli w WFO – Światowej Or-
ganizacji Odlewniczej  oraz w  CAEF
– Europejskim Zrzeszeniu Odlewni. 
Jakie korzyści wynikają z przynależ-
ności do Odlewniczej Izby Gospodar-
czej?

Członek naszej Organizacji otrzy-
muje nadchodzące do OIG zapytania

1 milion ton odlewów z Polski
W Polsce działa blisko 400 odlewni żeliwa, 
staliwa i metali nieżelaznych – mówi Andrzej Ryba, 
prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej 
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Celem powołania Izby było kształ-
towanie świadomości o potrze-
bie rozwijania odlewnictwa

i określenie jego znaczenia w życiu
gospodarczym, a także dotarcia do
władz państwowych, samorządowych,
szkolnictwa zawodowego i wyższego
technicznego. 

OIG jest jedyną ogólnopolską sa-
morządową organizacją polskiego prze-
mysłu odlewniczego, zrzeszającą od-
lewnie krajowe oraz przedsiębiorstwa
i instytucje pracujące dla odlewnictwa.
Należy do Krajowej Izby Gospodar-
czej. Obchodzony w tym roku jubileusz
25-lecia to ćwierć wieku działalności
OIG nie tylko w Polsce, ale i w Europie. 

Znamiennym wydarzeniem było
wprowadzenie w 2000 roku Odlewniczej
Izby Gospodarczej do Europejskiego
Zrzeszenia Odlewni (CAEF – Commit-
tee of Associations of European Foun-
dries). Dzięki dużej aktywności na szcze-
blu europejskim, w 2010 roku zarząd
CAEF powołał na stanowisko swojego
prezydenta prezesa Odlewniczej Izby
Gospodarczej. W 2016 roku, w celu
bardziej sprawnego zarządzania in-
stytucją, CAEF powołał na 3-letnią ka-
dencję 6-osobowy Komitet Wykonawczy,
do składu którego wybrano dyrektora
Odlewniczej Izby Gospodarczej. 

Wraz z rozwojem gospodarki ryn-
kowej, systemów biznesowych i pro-

dukcyjnych zmienia się także rola OIG.
Obecnie jest ważnym ogniwem
w umacnianiu rynkowej pozycji od-
lewni, wzroście zdolności intelektual-
nych i kształtowaniu strategii w bardzo
trudnym i niestabilnym otoczeniu go-
spodarczym i surowcowym. 

W mijającym okresie, stosownie do
charakterystycznych przemian, takich
jak rozwój gospodarki rynkowej, wpro-
wadzenie systemów jakości, zrówno-
ważony rozwój, OIG uczestniczyła

w programach wdrażania i pokony-
wania barier technicznych i zarząd-
czych.

Aktualnym wyzwaniem jest inno-
wacyjność definiowana w różnych ka-
tegoriach, a dopełnieniem będzie po-
dejście postrzegające nowoczesne od-
lewnictwo jako wirtualną sieć wytwór-
czą. Zakładane efekty, elastyczność
i szybkość identyfikowania operacji
produkcyjnych będą odpowiedzią na
potrzeby konkurencyjnego rynku. �

Odlewnicza Izba Gospodarcza została powołana zgodnie z ustawą o izbach gospodar-
czych z dnia 30 maja 1989 roku. Jej utworzenie w 1994 roku było ukoronowaniem 
starań przedstawicieli wielu środowisk. W grupie inicjatywnej znaczącą rolę odegrali 
delegaci z Wydziału Odlewnictwa AGH, Stowarzyszenia Technicznego Odlewników
Polskich, Instytutu Odlewnictwa oraz krajowych odlewni i zakładów odlewniczych. 

Posiedzenie Rady OIG

Fot. OIG

ofertowe z kraju i zagranicy, wsparcie
w nawiązaniu pierwszego kontaktu
z kontrahentami zagranicznymi oraz ich
monitorowanie. Jest reprezentowany
poprzez uczestniczenie w konsulta-
cjach związanych z przygotowaniem
aktów prawnych mających wpływ na
funkcjonowanie polskiego odlewnic-
twa. Może wziąć udział w misjach go-
spodarczych, wystawiać swoje katalo-
gi na wszystkich krajowych i zagra-

nicznych targach, gdzie obecne jest sto-
isko OIG. 

Ponadto dostaje bezpłatny wpis do
Katalogu OIG oraz na listę członków,
możliwość uczestnictwa w pracach ko-
misji i grup roboczych CAEF, bezpłatny
dostęp do statystycznych opracowań
dotyczących europejskiego odlewnic-
twa, pozwalający na bieżące monito-
rowanie sektora odlewniczego w UE,
wsparcie ze strony Sądu Pojednaw-

czego OIG, udział w grupowych nego-
cjacjach, udział w szkoleniach i konfe-
rencjach, możliwość aktywnego udzia-
łu w pracach OIG, inspirowanie prac
Biura.
Sporo tych zachęt.

Potwierdzam i zapraszam do współ-
pracy z Odlewniczą Izbą Gospodarczą
i jej członkami.

Rozmawiał Piotr Nowacki

25 lat Odlewniczej Izby Gospodarczej
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Konsekwentnie realizowana stra-
tegia przynosi oczekiwane efek-
ty – od 2010 roku sprzedaż wzro-

sła dwukrotnie. Impulsem rozwojowym
są oczywiście wymagania odbiorców,
które są naturalną siłą napędu rozwo-
ju przedsiębiorstwa.

Własny ośrodek badawczy
Każda, nawet najbardziej innowa-

cyjna firma, ma swoje słabsze ogniwa,
ale Odlewnie Polskie S.A. dzielnie wy-
chodzą swoim problemom naprzeciw,
dążąc do ciągłego udoskonalenia swo-
jej oferty. Jest to możliwe dzięki działa-
jącemu w ramach struktury firmy Ośrod-
kowi Badawczo-Rozwojowemu Kom-
ponentów Odlewniczych. 

Potrzeby są coraz większe. Odle-
wanie coraz bardziej zaawansowa-
nych produktów wymagało wdrożenia
innowacji procesowych zarówno do
sfery produkcji, jak i do kontroli i moni-
toringu procesu. Innowacjami tymi były
m.in. automatyczne linie do formowania,

automaty do rdzeni i szlifowania odle-
wów, systemy CAD/CAM/CAE/CNC do
projektowania np. bionicznego, systemy
jakości ciekłego stopu i masy formier-
skiej. Projekty badawczo-rozwojowe
prowadzone przez Ośrodek umożliwi-
ły wdrożenie tych innowacji oraz kolej-
nych usprawnień związanych z dalszą
produkcją odlewów w coraz bardziej
udoskonalanym przedsiębiorstwie. 

Nieustający rozwój 
Innowacyjne projekty wdrożone

w Odlewni odkryły możliwości dalszych
ulepszeń. Jedną z koncepcji Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego jest m.in. skró-
cenie czasu montażu płyt metalowych
na linii formierskiej HWS. Zaprojekto-
wano „APC” –  urządzenie do automa-
tycznej wymiany płyt modelowych, któ-
rego wdrożenie skróci czas wymiany do
30 sekund, czyli aż o 85 proc. 

Innym pomysłem jest skrócenie cza-
su rekonfiguracji robota szlifierskiego,
który w szlifowaniu odlewów w Odlew-

ni zastępuje ludzi. Jest bardziej ekono-
miczny i bezpieczniejszy dla operatora
niż ręczna szlifierka. Odlewnia przewi-
duje zakup kolejnych robotów tego
typu. Kolejną planowaną innowacją jest
następne gniazdo obróbcze obok po-
ziomego centrum obróbki skrawania
odlewów CNC, które wymaga montażu
produktu w przyrządzie za pomocą
elektrycznego wyciągnika. Nowy, zro-
botyzowany system CNC/FMS Fastems,
zaopatrzony m.in. w skaner, miałby
skutkować znacznym zwiększeniem
wydajności obrabiarek oraz zminima-
lizowaniem ilości błędów. 

25 lat Odlewni Polskich S.A.
„Naszą dewizą jest zrównoważony

rozwój, co rozumiemy jako inwestowa-
nie we wszystkie obszary działalności fir-
my” – podkreślał prezes Zbigniew Ron-
duda w swoim liście z okazji obchodów
25-lecia Odlewni, które firma świętowała
przez cały 2018 rok. Choć zakład dzia-
ła pod obecnym szyldem 25 lat, historia
odlewnictwa na starachowickich zie-
miach sięga aż 1899 roku. W okresie
międzywojennym powstawały tu między
innymi działka przeciwlotnicze, a po dru-
giej wojnie światowej odlewy dla za-
kładów motoryzacyjnych STAR. To dzię-
ki stałej uwadze i otwartości na kolejne
udoskonalenia produkcji i technologii
zakład metalurgiczny, produkujący kom-
ponenty dla ciężarówki Star, prze-
kształcił się w obecną zaawansowaną
technologicznie firmę, sprzedającą
swoje produkty wielu innym branżom
w skali międzynarodowej.  

www.odlewniepolskie.pl

Starachowickie Odlewnie Polskie S.A.
konsekwentnie udoskonalane
Starachowickie Odlewnie Polskie S.A. to firma stale się rozwijająca. Odlewy wykonywane
są tu w zaawansowanych technologiach, a do projektowania procesów wykorzystywane
są najnowsze programy informatyczne. W ciągu ostatnich 10 lat inwestycje związane 
z rozwojem firmy wyniosły aż 32 mln euro.
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Po połączeniu PGO SA będzie
największym w Polsce produ-
centem odlewów żeliwnych i sta-

liwnych oraz odkuwek matrycowych
i swobodnie kutych, realizującym
wszystkie fazy procesu technologicz-
nego wykonania odlewów i odkuwek,
poczynając od zaprojektowania tech-
nologii, poprzez dobranie odpowied-
niego gatunku materiału, zaprojekto-
wanie i wykonanie oprzyrządowania,
po wykonanie odlewu lub odkuwki,
ich obróbkę cieplną i mechaniczną
oraz badania jakościowe.

– Zmieniamy się i dostosowujemy do
otoczenia biznesowego, w którym dzia-

łamy. Produkujemy dla coraz większych
odbiorców, w konsekwencji zmieniają
się skala i zakres kontraktów bizneso-

wych. Aby je realizować, musimy stale
zwiększać nasz potencjał operacyjny
i finansowy. Tym samym dzięki inte-
gracji stajemy się partnerem bizneso-
wym dla coraz większych i bardziej wy-
magających klientów – podkreśla Lu-
cjan Augustyn, wiceprezes zarządu
ds. finansowych. – Oczywiście ważne są
także efekt skali w przypadku produk-
cji, synergie kosztowe i optymalizacje in-
westycyjne. Wszystkie te działania
znacznie zwiększają bezpieczeństwo
operacyjne i finansowe. Jednym zda-
niem podsumowując, duży naprawdę
może więcej – dodaje wiceprezes Au-
gustyn. �

Konsolidacja grupy PGO SA
Trwa proces łączenia PGO SA ze spółkami zależnymi: PIOMA Odlewnia i Kuźnia
GLINIK. Po przeprowadzeniu reorganizacji majątkowej również Odlewnia Żeliwa
ŚREM stanie się częścią integrującej się grupy kapitałowej. Konsolidacja PGO to
istotny element realizowanej strategii na lata 2017–2020 i jednocześnie odpowiedź 
na wyzwania stawiane przez otoczenie biznesowe.

Łukasz Petrus, prezes zarządu PGO SA
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Dla niektórych czterodrzwiowe
coupe to Audi A5, A7, BMW se-
rii 4 i 6, ale Hyundai, koreańska

marka, nie przestaje nas zaskakiwać
nowymi projektami. Właśnie wyprodu-
kowała pierwszy w swojej stajni samo-
chód w wersji coupe – i30 fastback.

Różnica miedzy pierwszym a obec-
nym modelem i30 jest kolosalna i nie
mówimy tu tylko o wersji coupe, bo to no-
wość. Również kombi czy hatchback wy-
glądają niezwykle atrakcyjnie. Można
powiedzieć, że Hyundai odrobił pracę
domową w kreowaniu nowych pomy-
słów.

Coupe ma jednak nieporównywal-
nie najciekawszą stylistykę ze wszystkich
dotychczasowych modeli. Z zewnątrz
samochód prezentuje się bardzo dobrze
do tego stopnia, że ludzie na ulicy oglą-
dają się za nim. Przód auta znamy
oczywiście z hatchbacka III generacji,
ale tył także robi wrażenie. Tylna kla-
pa została wyprofilowana na końcu

w kształt spojlera. Cała linia współgra
z ledowymi lampami.

W środku Hyundai postawił na przy-
jemną w dotyku, miękką, skórzaną mul-
tifunkcyjną kierownicę, środkowy panel
z dużym dotykowym wyświetlaczem,

pod którym znajdziemy panel ustawień
nawiewu i klimatyzacji. Dwukolorowe
skórzane fotele są podgrzewane i wen-
tylowane, a ponadto ustawiane elek-
trycznie. Z dodatkowego wyposażenia
w testowanej i30 fastback znajdziemy
asystenta zmiany pasa, asystenta mar-
twego pola oraz szyberdach.

W prezentowanym modelu pod ma-
ską pracuje wysokoprężny silnik o po-
jemności 1,6 l i 136 KM, który fanta-
stycznie współpracuje z dwusprzęgło-
wą skrzynią automatyczną. Średnie
spalanie w cyklu mieszanym to 6,5 l na
100 km.

Na zakup najtańszej wersji i30 fast-
back z silnikiem benzynowym trzeba
przeznaczyć 77 900 zł, wersja z silnikiem
diesla to minimum 98 100 zł, wersja Pre-
mium to koszt 119 100 zł. Czy warto wy-
dać ponad 100 tys. złotych na coupe Hy-
undaia? Według mnie pierwsze czte-
rodrzwiowe Coupe Hyundaia jest war-
te tej ceny. �

Czterodrzwiowe Coupe od Hyundaia

Geneva Motor Show 2007 – to właśnie na tych targach motoryzacyjnych ukazuje się
światu pierwsza wersja Hyundaia i30. Przez kolejnych 11 lat model i30 zmienił się 
bardzo dynamicznie – do tego stopnia, że Hyundai zaprojektował i wyprodukował 
czterodrzwiową wersję coupe tego modelu.

Cezary Głogowski



www.rynekinwestycji.pl

MOTORYZACJA 101

Skoda Superb w wersji SportLine
prezentuje się dynamicznie, na
nadwoziu nie brakuje ostrych

przetłoczeń. Z przodu dominują duży
szeroki grill i reflektory do jazdy dzien-
nej. Bardzo efektownie wygląda również
tył, który w poprzedniej generacji po-
zostawiał trochę do życzenia. Teraz
wyróżniają się poziome linie, szerokie le-
dowe lampy oraz dwie końcówki wy-
dechu. 

Wnętrze Skody Superb Sportline za-
chwyca dynamicznością. Czarna pod-
sufitówka i elementy deski rozdziel-
czej, a także trójramienna sportowa
kierownica, sportowe fotele, nakładki na
pedały w kolorze srebrnym oraz nowe

ciekłokrystaliczne zegary pokazują, że
Sportline to prawdziwy drapieżnik.
Sportline jako elegancka sportowa li-
muzyna pomieści aż 625 litrów bagażu,
a po rozłożeniu tylnej kanapy prze-
strzeń bagażową powiększymy do 1760
litrów. W bagażniku Superba nie bra-
kuje dodatkowych udogodnień w po-
staci haczyków na siatki z zakupami,
siatek zabezpieczających różnego ro-
dzaju bagażów. Dodatkowo w sportline
mamy dwa parasole w przednich
drzwiach kierowcy i pasażera, clima-
tronic trójstrefowy z podgrzewanymi
przednimi fotelami i tylną kanapę, So-
und System Canton z 12 głośnikami
o mocy 610W, system nawigacji Co-

lumbus 9,2” z mapą Europy, park assist,
elektrycznie otwierane okno dachowe,
aktywny tempomat i wiele więcej, ale nie
sposób wszystkiego wymienić.

Nowy Sportline z Mladá Boleslav
wyposażony jest w silnik benzynowy
o mocy 272 KM, który perfekcyjnie współ-
pracuje z dwusprzęgłową automatycz-
ną skrzynią DSG. Spalanie sportowej li-
muzyny mieściło się w 10 l na 100 km.

Bazowa cena Spotline z najmoc-
niejszym silnikiem benzynowym to
168 800 złotych, cena wersji testowej to
214 700 złotych. Cena jest rozsądna i my-
ślę, że Superb Sportline znajdzie wielu
nabywców, którzy kochają szybkie spor-
towe limuzyny. �

Czeszka w wersji SportLine 
z 272-konnym motorem
Najnowsza, trzecia już 
generacja Skody Superb 
to połączenie wieloletniej
tradycji motoryzacyjnej 
z technologią i oryginalnym
dressingiem. Wszystkie te
elementy tworzą funkcjo-
nalne i nowoczesne auto.

Cezary Głogowski
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Firma iiyama zaprezentowała nowy
model monitora ProLite XUB2595WSU-B1,
który został wyposażony w 25-calową ma-
trycę w technologii IPS. Panel o roz-
dzielczości WUXGA i proporcjach 16:10
gwarantuje realistyczną reprodukcję ko-
lorów i szerokie kąty widzenia. Urządze-
nie ze względu na specyfikację tech-
niczną matrycy i obecność obustronnej
funkcji Pivot doskonale sprawdzi się w za-
stosowaniach biurowych czy studiach
projektowych oraz graficznych. Roz-
dzielczość WUXGA w porównaniu
z ekranami Full HD oferuje o 11 proc. wię-
cej przestrzeni roboczej. Najnowszy mo-
del został wyposażony w kompletny ze-
staw funkcji, których zadaniem jest do-
stosowanie parametrów obrazu i dbanie
o higienę wzroku. 

Monitor dla profesjonalistów

Samsung Galaxy A80, wyposażony w pierwszą obrotową kamerę, umoż-
liwia płynne rejestrowanie otaczającego nas świata. Trzy aparaty fotograficzne
automatycznie wysuwają się z tyłu urządzenia i obracają, gdy użytkownik wy-
biera w aparacie tryb selfie. Innowacyjny mechanizm kamery zapewnia nie-
zwykłe wrażenia dzięki tym samym obiektywom o wysokiej rozdzielczości, któ-
re wykorzystywane są do zdjęć zarówno z przodu, jak i z tyłu. Galaxy A80 wy-
posażono w udoskonalony wyświetlacz Infinity Display, o przekątnej 6,7” i roz-
dzielczości FHD+. Fundamentem bezpieczeństwa smartfonów Samsung jest
Samsung Knox, kompleksowa platforma zabezpieczeń, chroniąca zarówno
oprogramowanie, jak i podzespoły Galaxy A80.

Smartfon z obrotową kamerą

Oferta inteligentnych techno-
logii firmy WIŚNIOWSKI posze-
rzyła się o nowy produkt. Door-
Lock to nowoczesne oraz łatwe
w montażu rozwiązanie od firmy
Somfy, które umożliwia sterowa-
nie drzwiami wejściowymi z do-
wolnego miejsca i w dowolnym
czasie. Dzięki DoorLock mamy
możliwość zdalnego otwarcia
drzwi. Możemy nadawać upraw-
nienia na telefon, kartę, brelok czy
klawiaturę kodową lub wysłać kod dostępu za pomocą SMS-a. System po-
wiadomi nas o każdej próbie otwarcia drzwi oraz zachowa historię wszyst-
kich wejść i wyjść. Największym atutem wkładki DoorLock jest możliwość ste-
rowania nią przy użyciu asystenta głosowego w smartfonie.

Zadbaj o bezpieczne drzwi

Flagowiec 
w kompaktowym
rozmiarze

Xiaomi Mi 9 SE wyposażony jest
w procesor Qualcomm Snapdragon
712 (co zapewnia do 35 proc. lepszej
jakości grafiki i wydajności w stosun-
ku do swojego poprzednika) oraz
ekran AMOLED o przekątnej 5,97’’
w proporcjach 19.5:9 z wycięciem
w kształcie kropli. Podobnie jak
w Mi 9, w wersji SE znajduje się RAM
typu LPDDR4, pamięć UFS 2.1, aparat
z 48MP z matrycą Sony IMX586, czyt-
nik linii papilarnych wbudowany
w ekran i moduł NFC. Tylny panel
urządzenia cechuje holograficzna
stylistyka. W smartfonie został umiesz-
czony moduł NFC oraz port USB typu
C. W zestawie znajduje się 18-watowa
ładowarka potrzebna do naładowania
baterii o pojemności 3070 mAh.

Opracował Jarosław Adkowski
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Po trzeciej rewolucji przemysłowej
przyszła czwarta. Po produkcji
mechanicznej napędzanej siłą

pary, produkcji masowej, gdzie stoso-
wano energię elektryczną oraz stero-
wanie komputerowe zautomatyzowanej
linii produkcyjnej, nadszedł czas jed-
norodnego systemu CPS (cyber-physi-
cal system). Stało się możliwe łączenie
urządzeń w ramach cyfrowych eko-
systemów. Automatyczne zbieranie oraz
przetwarzanie wielkich zbiorów da-
nych, które pochodzą z urządzeń oraz
od ludzi, pozwalają na analizę tych
danych  w celu optymalizacji koszto-
wych i produktowych. 

Integracja inteligentnych maszyn
i systemów, zmiany w procesach pro-
dukcyjnych dotyczą nie tylko technolo-
gii, ale też nowych sposobów pracy i roli
ludzi w przemyśle, którzy potrafią efek-
tywnie wykorzystać tę technologię.
Wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0. po-
zwoli osiągnąć poprawę efektywności

i obniżyć koszty poprzez wykorzystanie
w organizacjach zintegrowanych sys-
temów planowania i zarządzania pro-
dukcją.

W takich rozwiązaniach  dane po-
chodzące z całej firmy są integrowane,
zaczynając od czujników po systemy
planowania zasobów przedsiębiorstw.
Dużą rolę odgrywają algorytmy opty-
malizujące prowadzenie prac konser-
wacyjnych urządzeń produkcyjnych,
pomagające przewidzieć obciążenie
linii produkcyjnej i czas bezawaryjnej
pracy maszyn w czasie rzeczywistym.
Umożliwia to planowanie zasobów na
każdym etapie produkcji oraz współ-
pracę w ramach zdefiniowanego łań-
cucha. Zarządzanie procesem dostaw
umożliwia wykorzystanie technologii
chmurowej oraz dawno już stosowanych
rozwiązań track & trace. 

Szybko wdrażane zmiany powodu-
ją, że organizacje chcą mieć pewność,
że  pracownicy nadążają, w pełni ro-

Wyzwania i analiza trendów 
wobec Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 albo czwarta rewolucja przemysłowa to obecnie modne hasła. Stanowią
jeden z wiodących kierunków rozwoju w organizacjach. Możemy wyróżnić tutaj główne
obszary takie jak: bezpieczeństwo ludzi i obsługi maszyn, łączność bezprzewodowa, 
cyberbezpieczeństwo, wymiana i transmisja danych.

�

Izabela 
Lewandowska-Wiśniewska
Ekspert ds. bezpieczeństwa, 
cyberbezpieczeństwa 
i zarządzania ryzykiem



zumieją i że wcielają się w nowe role,
które są im przypisywane. Wyzwania, ja-
kie są obecnie stawiane to kultura or-
ganizacyjna, obszar związany z przy-
wództwem i kompetencjami, szczegól-
nie w zakresie analityki danych, oczy-
wiście oprócz nowoczesnych rozwiązań
technologicznych. Innowacje są jedyną
drogą pozwalającą przetrwać firmom
europejskim na światowym rynku. Oczy-
wiście bezpieczeństwo i Big Data są nie-
rozerwalne. Integrujemy dzięki temu
wiele danych, które pomagają nam
przewidywać, co może się wydarzyć, ale
trzeba pamiętać, że nierozerwalnym
ogniwem z łańcuchem jest jednak czło-
wiek, zajmujący ważną pozycję w pro-
cesie decyzyjnym. Przemysł 4.0 obej-
muje wiele sektorów takich jak: pro-
dukcja przemysłowa, sektor inżynie-
ryjny i budowlany, lotniczy, obronny

i bezpieczeństwa, metalurgiczny, che-
miczny, elektroniczny, logistyczny, sa-
mochodowy i inne. Warto zwrócić uwa-
gę na jeden z wymienionych sektorów
– sektor chemiczny.

Sektor chemiczny 
w Przemyśle 4.0

Sektor chemiczny to jeden z klu-
czowych sektorów polskiej gospodarki,
który stoi przed wyzwaniami związanymi
z wprowadzaniem rozwiązań Przemy-
słu 4.0. Najważniejsze z nich to: inno-
wacje technologiczne, zagadnienia
związane z łańcuchem dostaw, nowe
produkty, nowoczesne technologie cy-
frowe. 

W sektorze tym występuje duży
stopnień automatyzacji produkcji z uwa-
gi na różnorodność i skomplikowanie
procesów technologicznych i wyma-
gające warunki produkcyjne. Warunki,
w jakich prowadzone są procesy, stwa-
rzają niebezpieczne warunki pracy.
Szkodliwe substancje chemiczne czy
parametry takie jak wysoka tempera-
tura lub ciśnienie albo możliwość wy-
stąpienia poważnej awarii przemysło-

wej to tylko niektóre z czynników ryzy-
ka. Narzuca to konieczność stosowania
wysokich standardów dotyczących pro-
cesów związanych z produkcją oraz za-
pewnieniem bezpieczeństwa. 

W sektorze tym występują również
inne elementy, które wymuszają ciągły
rozwój organizacji i ciągłe doskonale-
nie jak: cyfrowa transformacja, pro-
ekologiczność, budowanie konkuren-
cyjności, rozwój innowacyjności. Opty-
malizacja kosztów i poprawa efektyw-
ności powodują, że coraz częściej w fir-
mach inwestuje się w działalność B+R.
Niezbędne bywa usprawnienie opera-
cji, zwiększenie produktywności i ogra-
niczenie kosztów, np. automatyzacji
i robotyzacji. Można podczas produkcji
maksymalizować stopień wykorzystania
aktywów oraz zminimalizować nieza-
planowane postoje (np. poprzez zasto-

sowanie sensorów, które analizują ano-
malia w pracy instalacji). Ograniczenie
ryzyka błędów ludzkich, symulacja pro-
cesów produkcji poprzez zastosowanie
wirtualnej rzeczywistości, z pewnością
przyczyni się do wzrostu bezpieczeń-
stwa pracy. Inny obszar wyznacza cy-
fryzacja procesów planowania, pro-
dukcji, logistyki i sprzedaży, monito-
ring procesów, aktywów i  ludzi. Za-
pewni to logistykę na najwyższym po-
ziomie. 

Kolejnym bardzo ważnym obszarem
są badania i rozwój. Zastosowanie bar-
dzo zaawansowanej analityki danych do
tworzenia nowych materiałów na etapie
prac badawczo-rozwojowych pozwala
zaoszczędzić czas i środki.

Czwartym  obszarem wartym za-
interesowania są inteligentne produk-
ty i usługi (sztuczna inteligencja, Inter-
net rzeczy, big data). Cyfryzacja umoż-
liwia powstanie Przemysłu 4.0 na żą-
danie wszystkich stron uczestniczą-
cych w procesie.

Otoczenie rynkowe w przemyśle
chemicznym znajduje się w fazie przej-
ściowej; producenci w krajach rozwija-

jących się i bogatych w zasoby rozwijają
się szybciej. Czynniki stanowiące do-
tychczas główne motory wzrostu, takie
jak globalizacja, specjalizacja i kon-
centracja na podstawowej działalności
osiągnęły szczytowy poziom. Nowe
technologie zupełnie zmieniają życie co-
dzienne i otoczenie konkurencyjne.  Cy-
fryzacja napędza tempo zmian we
wszystkich gałęziach przemysłu, a po-
stęp w biotechnologii i produkcji do-
datków chemicznych powoduje grun-
towne i zauważalne zmiany w całej
branży. Co więcej, zmiany w strukturze
popytu oraz priorytetach społecznych
dokonują się już od wielu lat. Przemysł
chemiczny musi stawić czoła poważnym
wyzwaniom.

Bez wątpienia takie sektory jak che-
mia, energetyka konwencjonalna i od-
nawialna, petrochemia, gazownictwo,
z uwagi na swoje strategiczne miejsce
w polskiej gospodarce w pierwszej ko-
lejności powinny rozwijać swoje tech-
nologie zgodnie z trendami Przemysłu
4.0.

Brak świadomości 
przedsiębiorstw

Czy wszystkie organizacje są jed-
nakowo świadome i inwestują w te
trendy? Można zaobserwować, że nie
każda firma ma pełną wiedzę na temat
najnowszych rozwiązań stosowanych na
świecie. Znaczna część przedsiębiorstw
w Polsce znajduje się na etapie trzeciej,
a nie czwartej rewolucji przemysłowej,
czyli ekosystemów urządzeń, współ-
pracujących ze sobą bez pośrednictwa
człowieka. Można zauważyć, że pro-
blem ten nie dotyczy dużych spółek stra-
tegicznych czy firm z kapitałem zagra-
nicznym, a zauważalny jest w śred-
nich i mniejszych organizacjach. Być
może potrzeba jeszcze czasu, aby
w pełni zbudować kulturę organizacyj-
ną w tym zakresie. Być może niektóre or-
ganizacje nie posiadają zasobów fi-
nansowych na takie wyzwania lub
w obawie o pracowników i ich miejsca
pracy nie chcą wprowadzać takich
zmian. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy
u progu rewolucji Industry 5.0, mogą po-
zostać daleko w tyle za bardziej świa-
domymi przedsiębiorcami. 

Jedno jest pewne – firmy deklarują
przeznaczenie miliardów na wydatki
związane z Przemysłem 4.0 w per-
spektywie najbliższych dwóch lat. Środ-
ki finansowe przeznaczają przede
wszystkim na inwestycje w technologie
w zakładach, ponieważ to się opłaca
najbardziej. �
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Sektor chemiczny to jeden z kluczowych sekto-
rów polskiej gospodarki, który stoi przed wyzwa-
niami związanymi z wprowadzaniem rozwiązań
Przemysłu 4.0. Najważniejsze z nich to: innowa-
cje technologiczne, zagadnienia związane 
z łańcuchem dostaw, nowe produkty, 
nowoczesne technologie cyfrowe.






